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آدم هـا قبـل از این کـه چیـزى دربارة جهـان بگوینـد، باید آن را بـا دقت مشـاهده کنند، 
اولیـن و بنیادى تریـن قانون دانش اسـت. (ارسـطو)

گـروه علـوم شـوراى کتاب کـودك با هدف بررسـى کمـى و کیفى کتاب هـاى علمى 
کـودکان و نوجوانـان کـه در بـازة زمانـى سـال 96-95 به چـاپ رسـیده اند، جلسـه هاى 
خـود را در روزهـاى یکشـنبه برگـزار کـرد. اعضاى گـروه خانم ها زهره افطسـى، نسـرین 
تقـوى، زهـرا تهیدسـت اکـراد، مرجـان خویـى، معصومـه داداشـیان، مریـم صفاهانـى 
(هماهنگ کننـده)، مهرنـاز مقدسـى و فرحنـاز وکیلـى با برگـزارى 30 جلسـه، 50 کتاب 
شـامل 4 (٪8) کتـاب تألیفـى و 46 (٪92) کتـاب ترجمـه را بررسـى و ارزیابـى کردنـد. 
ایـن ارزیابـى جهـت نشـان دادن نقـاط قـوت و ضعـف کتاب هـا به منظـور ارتقـاء کیفیت 
نشـر کتاب هـاى علمـى اسـت. ایـن گـزارش بـراى کـودکان و نوجوانـان، اولیـا و مربیان، 
پدیدآورنـدگان، ناشـران و پژوهشـگران بـا هدف رشـد کمى و کیفى آثار تهیه شده اسـت.

گـروه در کنـار بررسـى کتاب هاى علمى، مطالعۀ مسـتمر منابع مربـوط به موضوعات 
گوناگـون علمـى مطرح شـده در آن هـا را به منظـور افزایـش توانمنـدى در کار بررسـى، 

انجـام داده اسـت. از فعالیت هـاى دیگـر گـروه مى تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
- بازدیـد از کتابخانـۀ کانـون پـرورش فکرى کـودکان و نوجوانان محلۀ نازى آبـاد تهران با 
هـدف آشـنایى بـا کمیـت و کیفیـت کتاب هاى علمـى در کتابخانـه و چگونگى اسـتقبال 

کـودکان و نوجوانان عضـو از آن ها؛
- ارائـۀ گـزارش سـاالنه و لیسـت کتاب هـاى علمـى در جایگاه 3 سـتاره و 4 سـتارة گروه 

بـه فصلنامـۀ نقـد کتاب کـودك و نوجوان؛
- معرفى کتاب هاى علمى در جایگاه 3 ستاره و 4 ستاره به سایت کتابک؛

- شـرکت در نشسـت مذهبـى کـودك، کتاب هاى مرجع، آثـار الکترونیـک دینى کودکان 
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۱۳۹۵-۱۳۹۶
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و بایـد نبایدهاى عاشـورا در ادبیات کـودکان و نوجوانان؛
- شرکت در دومین همایش دوساالنۀ ادبیات کودك، مطالعۀ کودکى و لذت خواندن؛

- شـرکت گـروه در خریـد یـک دورة کامـل فرهنگنامۀ کـودکان و نوجوانان بـراى کمک 
بـه مناطـق محـروم به یـاد زنده یـاد تـوران میرهادى؛

- خرید کتاب براى بررسى در گروه و اهداى آن ها به شورا؛
- معرفـى خانـم صفاهانـى از طـرف گروه علمـى براى عضویـت در کمیتۀ بررسـى، نقد و 

پژوهش شـورا؛
- معرفـى خانـم تهیدسـت از طـرف گـروه علمى شـورا بـه موزة علـم و فنـاورى به منظور 
همـکارى در طـرح پدیـدآوردن آثـار در حـوزة تاریخ فلسـفۀ علـم، علوم پایـه، زندگینامۀ 

دانشـمندان و معرفـى فناورى هـاى بومـى در ردة سـنى کـودکان و نوجوانان؛
- کمک به طرح آموزشیارى در کانون توسعۀ فرهنگى کودکان.

معیارهاى کلى بررسى کتاب هاى علمى در گروه عبارت اند از:
- صحت علمى اطالعات؛

- ساختار منطقى و رعایت رابطۀ علت و معلولى، روزآمدبودن؛
- شیوة ارائۀ اطالعات که مى تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و خالقانه باشد؛

- زبان و بیان ساده، روان و هماهنگ با متن علمى باشد؛
- تصاویر واضح، خالقانه، هنرمندانه و هماهنگ با متن علمى باشد.

همچنیـن کتـاب بایـد نام نویسـنده، مترجـم و تصویرگر را روى جلد داشـته باشـد و 
داراى فهرسـت مطالـب، فهرسـت منابـع، واژه نامـه، نمایه و کیفیـت ارائۀ (صفحه شـمار، 

صحافى و چاپ) مناسـب باشـد.
شـیوة رتبه بنـدى کتاب هـا براسـاس معیارهـاى فـوق به ترتیـب زیر انجـام مى گیرد و 

جایـگاه آن ها نیز براسـاس امتیازها مشـخص مى شـود.

جدول شیوة رتبه بندى و امتیازدهى
45 امتیازصحت علمى

15 امتیازساختار
10 امتیازروش ارائۀ اطالعات

10 امتیاززبان و بیان
15 امتیازتصاویر

5 امتیازکیفیت ارائه
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گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396

جدول جایگاه کتاب ها براساس امتیاز
جایگاه (*)امتیاز

5 ستاره95-100
4 ستاره (شایستۀ تقدیر)91-94
4 ستاره85-90
3 ستاره71-84
2 ستاره61-70
1 ستاره50-60

در سال شورایى 96-95، پنجاه کتاب بررسى و ارزیابى شد.
درصدجایگاهتعداد کتاب

 28٪4 ستاره14
 48٪3 ستاره24
 12٪2 ستاره6
 12٪1 ستاره6

در سال شورایى 95-94، صدوسیزده کتاب بررسى و ارزیابى شد.
درصدجایگاهتعداد کتاب

 28/3٪4 ستاره32
 48/7٪3 ستاره55
 11/5٪2 ستاره13
 11/5٪1 ستاره13

همان گونـه کـه مشـاهده مى شـود، تعـداد کتاب هاى بـازة زمانـى 96-95 نسـبت به 
سـال گذشـته کمتـر شده اسـت کـه به نظـر مى رسـد، به دلیـل کمبـود تولیـد کتاب هاى 

چـاپ اول و همچنیـن ارسـال نکردن کتاب هـا توسـط ناشـران بـه شـوراى کتاب باشـد.
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جدول 1: نگاهى به فراوانى و درصد آثار بررسى شدة علمى برحسب مؤلف و جایگاه آن ها 
95-96

جایگاه
مؤلف          

جمع کلصفر**********

11تعدادحسین آموزگار
25٪25٪درصد

11تعدادفاطمه بحرانى
25٪25٪درصد

فاطمه 
سروش آزاد

22تعداد
50٪50٪درصد

224
٪50٪50100

بـا توجـه بـه جدول بـاال آیـا کتاب هـاى تألیفى نسـبت به سـال گذشـته ازنظر کمى 
و کیفـى تغییـرى کرده اسـت؟ بـا توجـه بـه کتاب هایـى کـه به دسـت گـروه رسـیده ، در 
مقایسـه بـا سـال گذشـته، نسـبت کتاب هـاى تألیفى ازنظـر کمـى تغییرى نکرده اسـت، 

ولـى ازنظـر کیفیـت بهتر شـده اند.

جدول 2: نگاهى به فراوانى و درصد آثار بررسى شدة علمى براساس مترجم و جایگاه آن ها 
95-96

             جایگاه
جمع کلصفر**********مترجم

افسانه وثوق1
11تعداد
٪ 2/1 2/1٪درصد

علیرضا باقرى جبلى2
22تعداد
٪ 4/3 4/3٪درصد

حسن ساالرى3
134تعداد
٪8/7٪6/5 2/1٪درصد

محمود مزینانى4
3317تعداد
٪ 15/2٪ 2/1٪ 6/5 6/5٪درصد

محمدرضا افضلى5
11تعداد
٪ 2/1 2/1درصد
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شادى حامدى آزاد6
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

دکتر محمدرضا 7
کیان نژاد

11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

نفیسه نعیمى پور8
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

حسام سبحانى تهرانى9
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

فریبا قربانى10
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

فاطمه به آبادى11
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

ترانه طاهرى12
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

مهدى رزاقى کاشانى13
44تعداد
٪ 8/7٪ 8/7درصد

مجید عمیق14
33تعداد
٪ 6/5٪ 6/5درصد

پژمان واسعى15
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

على ابراهیمى16
22تعداد
٪ 4/3٪ 4/3درصد

مهدى ضرغامى17
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

رؤیا خویى18
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

شهره نورصالحى19
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

شهال انتظاریان20
22تعداد
٪ 4/3٪ 4/3درصد

زرین مهدیه21
33تعداد
٪ 6/5٪ 6/5درصد

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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علیرضا عیارى22
22تعداد
٪ 4/3٪ 4/3درصد

محمدرضا افضلى23
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

لیدا شریف زاده24
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

ریحانه داوریار25
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

علیرضا حسینیان26
11تعداد
٪ 2/1٪ 2/1درصد

14224646
30 ٪48 ٪9 ٪13 ٪100 ٪

پرکارترین مترجم ها در بازة زمانى 96-95 کدامند؟
در  کتاب   3 آثارش  مجموع  از  که  است  اثر   7 با  مزینانى  محمود  مترجم ها  پرکارترین 
جایگاه چهارستاره و 3 کتاب در جایگاه سه ستاره و 1 کتاب در جایگاه دوستاره قرار دارند. 
حسن ساالرى با 4 اثر در جایگاه دوم قرار دارد که از مجموع آثارش 1 کتاب در جایگاه 
چهارستاره و 3 کتاب در جایگاه سه ستاره قرار دارند. مهدى رزاقى کاشانى نیز با 4 اثر در 
جایگاه دوم قرار دارد که مجموع آثارش در جایگاه سه ستاره قرار دارند و مجید عمیق با 3 

اثر در جایگاه بعدى قرار دارد که هر 3 اثرش در جایگاه سه ستاره قرار گرفته اند.

جدول 3: فراوانى و درصد آثار بررسى شدة علمى براساس گروه سنى و جایگاه 95-96
جایگاه

جمع کلصفر **********گروه سنى

الف
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

تعدادالف-ب
درصد

ب
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد
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ب- ج
332210تعداد
٪ 20٪ 4٪ 4٪ 6٪ 6درصد

ج
6101219تعداد
٪ 38٪ 4٪ 2٪ 20٪ 12درصد

ج- د
1427تعداد
٪ 14٪ 4٪ 8٪ 2درصد

د
1416تعداد
٪ 12٪ 2٪ 8٪ 2درصد

د- هـ
2226تعداد
٪ 12٪ 4٪ 4٪ 4درصد

14246650تعدادجمع کل
٪ 100٪ 12٪ 12٪ 48٪ 28درصد

بیشـترین و کمتریـن کتاب هـا بـه چـه گروه هاى سـنى تعلـق دارنـد؟ همان گونـه که در 
جـدول بـاال آمده اسـت، بیشـترین کتاب هـا بـه گـروه سـنى «ج» و کمتریـن کتاب ها به 

گروه سـنى «الـف-ب» تعلـق دارند.

جدول 4: نگاهى به فراوانى و درصد آثار بررسى شدة  علمى برحسب موضوع و جایگاه 
95-96

  جایگاه
جمع کلصفر**********موضوع

زیست شناسى
(جانورى)

28414تعداد
٪ 28٪ 8٪ 16٪ 4درصد

علوم پزشکى
246تعداد
٪12٪ 8٪ 4درصد

فیزیک
13116تعداد
٪ 12٪ 2٪ 2٪ 6٪ 2درصد

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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اطالعات عمومى
314تعداد
٪ 8٪ 2٪ 6درصد

زیست شناسى
213تعداد
٪ 6٪ 2٪ 4درصد

محیط زیست
123تعداد
٪ 6٪ 4٪ 2درصد

علوم و آزمایش ها
213تعداد
٪ 6٪ 2٪ 4درصد

213تعدادبدن انسان
٪ 6٪ 2٪ 4درصد

112تعدادریاضى
٪ 4٪ 2٪ 2درصد

112تعدادعلوم و فناورى
٪ 4٪ 2٪ 2درصد

11تعدادزمین شناسى
٪ 2٪ 2درصد

11تعدادعلوم و پژوهش
٪ 2٪ 2درصد

11تعداددیرین شناسى
٪ 2٪ 2درصد

11تعدادتغذیه
٪ 2٪ 2درصد

14246650تعدادجمع کل
٪ 100٪ 12٪ 12٪ 48٪ 28درصد

بـا بررسـى کتاب هـا و توجـه بـه جـدول شـمارة 4 مى تـوان گفـت، در بـازة زمانـى 
96-95 بـه موضوعـات زیست شناسـى، فیزیـک و علوم پزشـکى بیـش از موضوعات دیگر 

پرداختـه شده اسـت.
پدیده هـاى  دربـارة  کتاب هایـى  گذشـته  سـال هاى  ماننـد  نیـز  جـارى  سـال  در   
زمین شناسـى ایـران ماننـد زمین لـرزه، کوه هـا و غارهـا، گسـترش بیابان هـا و راه هـاى 
جلوگیـرى از آن، بحـران آب، آشـنایى بـا مناطـق حفاظت شـده و پارك هـاى ملـى ایران 
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و معرفـى گونه هـاى مختلـف جانـورى و گیاهـى موجـود در آن هـا، بلـوغ و تغییـرات 
فیزیولوژیکـى و... جایشـان خالـى اسـت.

جدول 5- نگاهى به وضعیت فراوانى و درصد آثار بررسى شده علمى براساس موضوع و 
گروه سنى 95-96

   گروه سنى
جمع  د-هـدج-دجب-جبالف-بالفموضوع

کل
زیست شناسى

(جانورى)
57214تعداد
٪ 28٪ 4٪ 14٪ 10درصد

علوم پزشکى
1416تعداد
٪ 12٪ 2٪ 8٪ 2درصد

فیزیک
12126تعداد
٪ 12٪ 4٪ 2٪ 4٪ 2درصد

اطالعات عمومى
314تعداد
٪ 8٪ 2٪ 6درصد

زیست شناسى
33تعداد
٪ 6٪ 6درصد

محیط زیست
1113تعداد
٪ 6٪ 2٪ 2٪ 2درصد

علوم و آزمایش ها
123تعداد
٪ 6٪ 4٪ 2درصد

بدن انسان
213تعداد
٪ 6٪ 2٪ 4درصد

ریاضى
112تعداد
٪ 4٪ 2٪ 2درصد

علوم و فناورى
22تعداد
٪ 4٪ 4درصد

زمین شناسى
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

علوم و پژوهش
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

دیرینه شناسى
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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تغذیه
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

جمع کل
11101976650تعداد
٪ ٪ 14٪ 38٪ 20٪ 2٪ 2درصد

12
 ٪
12

 ٪
100

بـا توجـه بـه جـدول فراوانـى، موضوعـات در گروه هـاى سـنى مختلـف کـودکان و 
نوجوانـان به قـرار زیـر اسـت:

«ج»  سـنى  گـروه  عمومـى؛  اطالعـات  و  جانـورى  زیسـت  «ب-ج»  سـنى  گـروه 
زیست شناسـى عمومـى، جانـورى، بـدن انسـان و فیزیـک؛ گـروه سـنى «ج-د» علـوم 

جانـورى. زیست شناسـى  و  پزشـکى 

جدول 6: نگاهى به فراوانى و درصد آثار بررسى شدة علمى برحسب ویراستار و جایگاه 95-96

یف
             جایگاهرد

صفر**********ویراستار
جمع 
کل

بهرام معلمى1
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

یونس کرامتى2
336تعداد
٪ 25٪ 12/5٪ 12/5درصد

مهناز عسگرى3
1618تعداد
٪ 33/3٪ 4/1٪ 25٪ 4/1درصد

افسانه طباطبایى4
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

5
پروانه بیات،

محمد کرام الدینى
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

آتوسا صالحى6
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

مریم عزیزى7
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

پیمان اسماعیلیان8
11تعداد
٪ 4/1٪ 4/1درصد

حسن ساالرى9
314تعداد
٪ 16/6٪ 4/1٪ 12/5درصد
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جمع کل
6124224تعداد
100٪ 8/2٪ 16/6٪ 50٪ 25درصد

چند کتاب از کل کتاب هاى بررسى شده، ویراستار داشت؟
آیا وجود ویراستار تأثیرى بر کیفیت کتاب ها داشت؟

از تعـداد کل 50 کتـاب بررسى شـده، فقـط 24 کتـاب ویراسـتار داشـت کـه بیشـتر 
آن هـا در جایـگاه 3 سـتاره و 4 سـتاره هسـتند.

جدول 7: نگاهى به فراوانى و درصد آثار بررسى شدة علمى برحسب ناشر و جایگاه

یف
             جایگاهرد

جمع کل**********ناشر

محراب قلم1
1719تعداد
٪ 18٪ 2٪ 14٪ 2درصد

پیدایش2
3418تعداد
٪ 16٪ 2٪ 8٪ 6درصد

علمى و فرهنگى3
167تعداد
٪ 14٪ 12٪ 2درصد

به نشر4
336تعداد
٪12٪ 6٪ 6درصد

نواى مدرسه5
314تعداد
٪ 8٪ 2٪ 6درصد

تیمورزاده6
33تعداد
٪ 6٪ 6درصد

فنى7
112تعداد
٪ 4٪ 2٪ 2درصد

سروش8
22تعداد
٪ 4٪ 4درصد

حباب9
22تعداد
٪ 4٪ 4درصد

دیبایه10
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

مبتکران11
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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طالیه12
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

مهرآموز13
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

آدینه سبز14
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

آفرینگان15
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

پریمان16
11تعداد
٪ 2٪ 2درصد

جمع کل17
14246650تعداد
٪ 100٪ 12٪ 12٪ 48٪ 28درصد

پرکارترین ناشران در بازة زمانى 96-1395 کدامند؟
بـا توجـه بـه جـدول شـمارة 7، پرکارتریـن ناشـران «محـراب قلـم» بـا 9 کتـاب کـه از 
مجمـوع آن هـا 1 کتـاب در جایگاه چهارسـتاره و 7 کتاب در جایگاه سه سـتاره و 1 کتاب 

در جایـگاه یک سـتاره قـرار دارند.
«پیدایـش» بـا 8 کتـاب در جایگاه بعدى اسـت کـه 3 کتاب در جایگاه چهارسـتاره و 

4 کتـاب در جایـگاه سه سـتاره و 1 کتاب در جایگاه دوسـتاره قـرار دارند.
«علمـى و فرهنگـى» بـا 7 کتـاب در رتبـۀ بعـدى اسـت کـه 1 کتـاب در جایـگاه 
چهارسـتاره و 6 کتـاب در جایـگاه سه سـتاره قـرار دارند و بعـدازآن «به نشـر» با 6 کتاب 
قـرار دارد کـه 3 کتـاب در جایـگاه چهارسـتاره و 3 کتـاب در جایگاه سه سـتاره هسـتند.

نکات مثبت کتاب هاى علمى در سال 95-96
روش ارائـۀ خالقانـه، گنجانـدن فعالیـت عملـى در کتـاب، خانواده محـورى و لذت بـردن 
کـودکان و والدیـن در کنـار یکدیگـر از انجـام آزمایش هـا، ارائـۀ روش تحقیـق علمى در 
کتـاب، پرهیـز از مطالـب و تصاویـر کلیشـه اى جنسـیتى و نـژادى در کتـاب، نظرخواهى 
نویسـندة اثـر از مخاطـب با دادن شـماره تلفـن و ایمیل، طـرح پرسـش هاى بحث برانگیز 

در کتـاب، ارائـۀ مطالـب به شـکل بـازى و سـرگرمى و انتخـاب موضوع.
کتاب هـاى زیـر از روش خالقانـه و گنجانـدن آزمایش هـاى علمـى در کتـاب بـراى 
جـذب مخاطـب و تشـویق او بـه تجربـۀ فعالیـت عملـى و ارائـۀ روش تحقیـق علمـى 

کرده انـد. اسـتفاده 
1.  علم هیجان انگیز، آزمایش هایى که شما را شیفتۀ علم مى کند، اما... نویسنده: تئوگرى، 

مترجم: شادى حامدى، ویراستار: افسانه طباطبایى، ناشر: علمى فرهنگى، 1394(د، ه)؛
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2.  آزمایش هـاى علمـى خانوادگـى، 53 آزمایـش شـگفت انگیز بـا اعضـاى خانـواده، 
نویسـندگان: پـت مورفـى، الـن کالگـس و لینـدا شـور، تصویرگـر جبسـون گرسـکى، 

مترجـم: نفیسـه نعیمى پـور، ناشـر: دیبایـه.1394 (د، ه)؛
و  آمـوزگار  حسـین  نویسـندگان:  دانش آمـوزان،  بـراى  تحقیـق  روش  راهنمـاى    .3

مهرآمـوز، 1393 (د-ه). عزیـزى.  مریـم  ویراسـتار:  محمـودى،  نرگـس 

نکات منفى کتاب هاى علمى در سال 95-96
اشـکال علمـى، پراکنده گویـى، تناقض گویى، اشـکال زبـان و بیان، به روز نبـودن اطالعات، 
ناهماهنگـى بیـن متـن و تصویـر، نیـاز بـه تصویـر در کتـاب، نداشـتن فهرسـت منابـع، 
واژه نامـه و نمایـه، نبـودن نـام نویسـنده روى جلـد کتـاب، ذکرنکـردن نـام تصویرگـر در 

شناسـنامۀ کتـاب، نداشـتن ویراسـتار علمـى و صحافى نامناسـب.

پیشنهادهاى گروه براى ارتقاى کتاب هاى علمى
درحـال  دائـم  کـه  علومـى  در  به ویـژه  کتاب هـا  در  ارائه شـده  اطالعـات  به روزبـودن   -

و...؛ ژنتیـک  زیست شناسـى،  اخترشناسـى،  ماننـد  هسـتند؛  تغییـر  و  پیشـرفت 
- توجـه بـه انتخـاب موضوعاتـى کـه بـا شـرایط و نیازهـاى مخاطـب در ایـران هماهنگ 
باشـد؛ ماننـد گسـترش بیابان هـا، خشک شـدن دریاچه هـا، انقـراض گونه هـاى جانورى و 
گیاهـى، معرفـى اکوسیسـتم هاى ایـران و جغرافیاى جانـورى، گیاهى و تنوع زیسـتى آن 

به منظـور حفاظـت از آن هـا، معرفـى بیمارى هـاى خـاص و فناورى هـاى بومـى و...؛
- توجه به تصویر در کتاب هاى تألیفى و رعایت امانت دارى در کتاب هاى ترجمه؛

- استفاده نکردن از کاغذ گالسه به دلیل هزینۀ باالى بازیافت آن؛
- تسلط مترجم و نویسنده به موضوع.

در پایـان امیدواریـم، پدیدآورنـدگان و ناشـران بـه ارتقـا و نشـر کتاب هـاى علمـى 
کـودکان و نوجوانـان توجـه بیشـترى داشـته باشـند و بـه این باور برسـند کـه خواندن و 

بهره مندشـدن از کتـاب مناسـب و باکیفیـت، حـق کـودك و نوجـوان ایرانـى اسـت.

فهرست کتاب هاى چهارستاره و سه ستارة گروه علمى سال 1395

یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

آشنایى با جانوران: 1
عکاس: علیرضا حسن ساالرىخزندگان

    شهردارى پناه

هانیه 
غفارى

زیست ب-ج9464مدرسه
****جانورى

یونس 
کرامتى

خانم مینگو و اولین 2
شهرام نلى محجوبجمى هارپرجمى هارپرروز مدرسه

زیست ب-ج9328زعفرانرجب زاده
****شناسى

مارى لوییزه پرو و باغى براى گرترود3
امیرکبیر     لیال قنبریاندیتر هایکستمن

زیست ب-ج9448(شکوفه)
****شناسى

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

دایناسورها4
نرگس فرزاد فربدمایک گورُدنفیلیپ آردا(خانۀ هنرى)

دیرین ج9364پریانحسنى
****شناسى

5

بیابان هاى 
محمود     آنیتا گانرىبى آب وعلف

مزینانى
گروه 
فرهنگى

پیدایش 
زمین د200094184

****شناسى
(طبیعت ترسناك)

6

دردها و کشیدگى 
عضالت

(سالمت من)

آلوین سیلوراستاین 
ویرجینا

محمدرضا     سیلوراستاین
تیمورزاده     کیان نژاد

علوم ج-د9448(طبیب)
****پزشکى

لوراسیلور
استاین نان

7

آیا این راش است؟
(سالمت من)

آلوین سیلوراستاین 
ویرجینا

محمدرضا     سیلوراستاین
تیمورزاده     کیان نژاد

علوم ج-د9348(طبیب)
****پزشکى

لوراسیلور
استاین نان

8

واکسیناسیون
(سالمت من)

آلوین سیلوراستاین 
ویرجینا

محمدمهدى     سیلوراستاین
تیمورزاده     سالم

علوم ج-د9348(طبیب)
****پزشکى

لوراسیلوراستاین 

9

چى باعث مى شود 
که تو سرفه کنى، 

عطسه کنى، 
سکسکه کنى، آروغ 

بزنى، چشمک 
بزنى، خمیازه 

بکشى، عرق کنى 
و بلرزى (سالمت 

من)

شیما    جین استانگل
تیمورزاده     خلف بیگى

علوم ج-د9348(طبیب)
****پزشکى

10
سالم بخورید تا 
سالم بمانید

ویلیام سیرز

مریم رنه آندریانى
تیمورزاده اکبر فکرىمظاهریون

****تغذیهج9436(طبیب) مارتا سیرز/ 
کریستى 
واتس کلى

11

بهترین رژة 
استوارت جى. حشرات

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىهالى کلرمورفى
(مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)

12

ساعت چند است؟
استوارت جى. 

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىجان اسپیرزمورفى (مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)

13

بیب، بیب، ویژ 
استوارت جى. و ویژ

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبى    مورفى
(مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)

14

سوپ جلبک 
استوارت جى. دریایى

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىفرانک رمکیویچمورفى
(مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)
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یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

15

سه آتش نشان 
استوارت جى. کوچولو

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىبرنیس لوممورفى
(مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)

16

هویج کمتر، هویج 
استوارت جى. بیشتر

****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىفرانک رمکیویچمورفى
(مفاهیم ریاضى 
پیش دبستانى)

17
بلدم بشمارم

استوارت جى. 
****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىفیونا دنبرمورفى (مفاهیم ریاضى 

پیش دبستانى)

18
یک جفت جوراب

استوارت جى. 
****ریاضىالف-ب9332فنى    هایده کروبىلوئیس الرتمورفى (مفاهیم ریاضى 

پیش دبستانى)

حیات وحش در 19
بهرام نگار عجایبى    ربکا هانترخطر انقراض

محیط د9432فنىمعلمى
****زیست

21

شناخت جانوران 
حیوانات خونسرد و 

زیست ب-ج9432پیام آزادى    آیدین عمیقبروس دگنجوانا کولخونگرم
****شناسى

(سفرهاى علمى با 
اتوبوس جادویى)
مأموریت فضایى

****نجومب-ج9432پیام آزادى    آیدین عمیق    کریستین ارهارت (سفرهاى علمى با 
اتوبوس جادویى)

22
سفر به درون بدن

زیست ب-ج9432پیام آزادى    آیدین عمیقبروس دگنجوانا کول
****شناسى (سفرهاى علمى با 

اتوبوس جادویى)

23

کره آتشفشان در 
اعماق اقیانوس

زمین ب-ج9432پیام آزادى    آیدین عمیق    گیل هرمن
****شناسى

(سفرهاى علمى با 
اتوبوس جادویى)

24

پرواز اتوبوس 
جادویى با 
دیرین ب-ج9432پیام آزادى    آیدین عمیقبروس دگنمارتین شواباخدایناسورها

****شناسى
(سفرهاى علمى با 
اتوبوس جادویى)

25
چرا یخ ذوب 

مى شود؟ (چگونه؟ 
چرا؟ چطور؟)

عفت     جیم پایپ
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

****فیزیکب-ج9328

26
چگونه چرخ ها 

حرکت مى کنند؟ 
(چگونه؟ چرا؟ 

چطور)
عفت     جیم پایپ

    امیربیک زاده
آستان قدس 

رضوى 
(به نشر)

****فیزیکب-ج9328

27
آهن ربا چیست؟

عفت     جکى هولِدرِنس
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

****فیزیکب-ج9328 (چگونه؟ چرا؟ 
چطور؟)

خوب نگاه کن و 28
حدس بزن

کریستین 
زهرا مجید عمیق     مک کورى

بازى هاى ب-ج9332با فرزندانیعقوبى
****فکرى

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

نگاه کن و مقایسه 29
کن

کریستین 
زهرا مجید عمیق     مک کورى

بازى هاى ب9332با فرزندانیعقوبى
****فکرى

نگاه کن و تفاوت 30
را بگو

کریستین 
زهرا مجید عمیق     مک کورى

بازى هاى ب-ج9332با فرزندانیعقوبى
****فکرى

نگاه کن و به خاطر 31
بسپار

کریستین 
زهرا مجید عمیق     مک کورى

بازى هاى ب-ج9332با فرزندانیعقوبى
****فکرى

32
سایه چیست؟

عفت     جکى هولِدرِنس
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

****فیزیکب-ج9328 (چگونه؟ چرا؟ 
چطور؟)

33
ریچارد انرژى هسته اى

اسپیلزبورى
سلیمان     

فرهادیان
مرضیه

طلوع اصل
کانون پرورش 

***فیزیکد9332فکرى
(گفت وگو دربارة 

انرژى)
لوییس 

اسپیلزبورى

34

انرژى سوخت 
فسیلى

ریچارد 
اسپیلزبورى

سلیمان     
فرهادیان

مرضیه
طلوع اصل

کانون پرورش 
***فیزیکد9332فکرى

(گفت وگو دربارة 
انرژى)

لوییس 
اسپیلزبورى

35
ریچارد انرژى خورشیدى

اسپیلزبورى
حسن     

ساالرى
مرضیه 
طلوع 
اصل

کانون پرورش 
***فیزیکد9332فکرى

(گفت وگو دربارة 
انرژى)

لوییس 
اسپیلزبورى

36

رنگ هاى اعالم 
کیمبرلى جین خطر

زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور
***جانورى

(تهاجم و دفاع در 
جهان حیوانات)

37
استتار ماهرانه

کیمبرلى جین 
زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور

***جانورى (تهاجم ودفاع در 
جهان حیوانات)

38
رژة حیرت آور

کیمبرلى جین 
زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور

***جانورى (تهاجم ودفاع در 
جهان حیوانات)

39
تقلید و هم زیستى

کیمبرلى جین 
زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور

***جانورى (تهاجم و دفاع در 
جهان حیوانات)

40

َسم، زهر و 
کیمبرلى جین الکتریسیته

زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور
***جانورى

(تهاجم و دفاع در 
جهان حیوانات)

41
رفتار فریبکارانه

کیمبرلى جین 
زیست ج-د9432مهاجر    مجید عمیق    پریور

***جانورى (تهاجم و دفاع در 
جهان حیوانات)

42
درخت ها

مهناز     اگنس واندویل
زیست ج-د9328محراب قلم    عسگرى

***گیاهى (شگفتى هاى 
جهان)

43
خورشید

مهناز ژآك دایانامیلى بومون
***فیزیکد-ه 9328محراب قلم    عسگرى (شگفتى هاى 

جهان)



350123

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

44
کشاورزى

مهناز ژاك دایانکتى فرانکو
علوم د9228محراب قلم    عسگرى

***کاربردى (شگفتى هاى 
جهان)

45
زنبور عسل

سابین بوکادور

مارى کریستین 
مهناز لومیار

زیست ج9228محراب قلم    عسگرى
***جانورى

(شگفتى هاى 
برنارد آلونىجهان)

معادن گنج هاى 46
زمین

(چرا و چگونه)
کمال اِبِرهارد رایماندکتر راینرکوته

زمین د9348قدیانىــــبهروزکیا
***شناسى

47
از ذره بین تا 

میکروسکوپ هاى 
امروزى (چرا و 

چگونه)
آرنو ُکلب/ دکتر راینرکوته

فرانک کلمیت
کمال 
***فناورىد-ه 9348قدیانى    بهروزکیا

همۀ ما ریاضى دان 48
هستیم

گردآورنده:
میرشهرام        مینا مهرورز

***ریاضىج-د9492مدرسهصدر

فاطمه     نیکى فورمناقیانوس49
علمدارى

افسانه 
زمین د-ه 93130تولدطباطبایى

***شناسى

کریستین جوانى کاویتسلکشاورز50
مستورینى

ملیحه 
ه     اسماعیلى د ا ز ر تیمو

علوم الف-ب9312(طبیب)
***کاربردى

حس مى کنم با 51
پاتریک جرجپاتریک جرجدستم

مین  ر آ
جى  حا
نى  جا ا ز میر
به  برگردان 
مهرى  شعر 

ماهوتى

    
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9330
***شناسى

من مى بینیم با 52
پاتریک جرجپاتریک جرجچشمم

آرمین 
حاجى 

میرزاجانى 
برگردان به 
شعر مهرى 
ماهوتى

    
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9330
***شناسى

با این زبون من 53
پاتریک جرجپاتریک جرجمى چشم

آرمین 
حاجى 

میرزاجانى 
برگردان به 
شعر مهرى 
ماهوتى

     
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9330
***شناسى

صداها را با گوشم 54
پاتریک جرجپاتریک جرجمن مى شنوم

آرمین 
حاجى 

میرزاجانى 
برگردان به 
شعر مهرى 
ماهوتى

     
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9330
***شناسى

پاتریک جرجپاتریک جرجبو مى کنم با بینى55

آرمین 
حاجى 

میرزاجانى 
برگردان به 
شعر مهرى 
ماهوتى

     
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9330
***شناسى

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

نقد آثار غیرداستانى

یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

56
خانم مینگو 
و دردسرهاى 

هواى بد
نلى محجوبجمى هارپرجمى هارپر

محبوبه 
نجف خانى 

افسانه 
طباطبایى

***هواشناسىب-ج9436زعفران

    فیروزه کاتبجومتیوتئولزیگدندان57
نقش  گستران 

سرمدى
(فینگیلى)

زیست الف-ب9340
***شناسى

58

کشتى ها
مهناز اگنس واندویل

محراب قلم     عسگرى
علوم ج-د9228(مهتاب)

***کاربردى (شگفتى هاى 
جهان)

59

گربه کوچولوى 
سفید و قورباغه 

(اولین کتاب علمى 
من-1)

سارا جف ورینگجف ورینگ
سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

یست الف-ب9324(قاصدك) ز
***شناسى حسین 

فتاحى

60

گربه کوچولوى 
سفید و شاپرك 

(اولین کتاب علمى 
من-2)

سارا جف ورینگجف ورینگ
سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

زیست الف-ب9324(قاصدك)
***شناسى حسین 

فتاحى

61

گربه کوچولوى 
سفید و جیرجیرك 
(اولین کتاب علمى 

من-3)
سارا جف ورینگجف ورینگ

سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

یست الف-ب9324(قاصدك) ز
***شناسى حسین 

فتاحى

62
گربه کوچولوى 
سفید و حلزون 

(اولین کتاب علمى 
من-4)

سارا جف ورینگجف ورینگ
سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

یست الف-ب9324(قاصدك) ز
***شناسى حسین 

فتاحى

63

گربه کوچولوى 
سفید و پرنده

سارا جف ورینگجف ورینگ
سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

زیست الف-ب9324(قاصدك)
***شناسى

(اولین کتاب علمى 
من-5)

حسین 
فتاحى

64
گربه کوچولوى 
سفید و خفاش 

(اولین کتاب علمى 
من-6)

سارا جف ورینگجف ورینگ
سیدناصرى

بازنویسى:
ذکر

زیست الف-ب9324(قاصدك)
***شناسى حسین 

فتاحى

65
بدن

نرگس فرزاد فربدمایک گورُدنفیلیپ آردا
زیست ب-ج9364پریانحسنى

***شناسى
(خانۀ ِهنرى)

رابرت جیمز تغذیه و گوارش66
    سؤالیوان

دکترعباسعلى 
گائینى

مدرسه     
زیست ه 94152(برهان)

***شناسى
بهزاد ساکى

67
رودخانه هاى 
محمود     آنیتا گانرىخشمگین

مزینانى
گروه 
فرهنگى

پیدایش 
زمین د200893184

***شناسى
(طبیعت ترسناك)

68
دایناسورهاى 
محمود دیو اسمیتنیک آرنولدبى آب وعلف

مزینانى
آتوسا 
صالحى

پیدایش 
دیرین ج20109396

***شناسى
(علوم ترسناك)

69
انرژى باد

ریچاردولوییس 
حسن     اسپیلز بورى

ساالرى
مرضیه 
طلوع 
اصل

کانون پرورش 
فکرى 

کودکان و 
نوجوانان

***فیزیکد9332 (گفت وگو دربارة 
انرژى)
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یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

غذاى کافى و سالم 70
تیمورزاده اکبر فکرىندا رضوان    لیزى راك ولبخورید

***تغذیهج9436(طبیب)

71
100 راه براى 
نجات کرة زمین

(حفظ 
محیط زیست)

محیط ج9348فنى    نگار عجایبى    آنا کالیبورن
***زیست

72
در جست وجوى 
هواى پاکیزه

(حفظ 
محیط زیست)

نوریا و 
بهرام هایده کروبى    امپرخمینس

محیط ج-د9336فنىمعلمى
***زیست

73

اثر آلودگى آب بر 
سالمتى ما

محیط د9344فنى    بهرام معمى    بریجت هوز
***زیست

(محیط زیست 
خطرناك ما)

74
روبات هاى فضایى 

    مجید عمیق    مایکل اُهیرنحیرت آور
آستان قدس 

رضوى 
(به نشر)

علوم د9432
***کاربردى

(جهان روبات ها)

75
روبات هاى نظامى 

شون استوارت شگفت انگیز
    مجید عمیق    پرایس

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

علوم د9432
***کاربردى

(جهان روبات ها)

76
مسابقات روباتیک

    مجید عمیق    کریستوفر فارست
آستان قدس 

رضوى 
(به نشر)

علوم د9432
***کاربردى

(جهان روبات ها)

77
روبات ها چگونه کار 

    مجید عمیق    جنى ماسمى کنند؟
آستان قدس 

رضوى 
(به نشر)

علوم د9432
***کاربردى

(جهان روبات ها)

78
چگونه کشتى بر 
روى آب شناور 

مى ماند؟ (چگونه؟ 
چرا؟ چطور؟)

عفت     جیم پایپ
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328

79

چگونه باترى ها 
باعث به کارافتادن 
وسایل مى شوند؟ 
(چگونه؟ چرا؟ 

چطور؟)

عفت     جکى هولِدرنس
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328

80

رنگین کمان 
چیست؟

عفت     جکى هولِدرِنس
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328
(چگونه؟ چرا؟ 

چطور؟)

81
چه  چیزى باعث 
حرکت اجسام 

مى شود؟ (چگونه؟ 
چرا؟ چطور؟)

عفت     جیم پایپ
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328

82

چرا اجسام روى 
زمین مى افتند؟ 
(چگونه؟ چرا؟ 

چطور؟)
عفت     جیم پایپ

    امیربیک زاده
آستان قدس 

رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328

83

چگونه شیپور به 
صدا درمى آید؟

عفت     جیم پایپ
    امیربیک زاده

آستان قدس 
رضوى 
(به نشر)

***فیزیکب-ج9328
(چگونه؟ چرا؟ 

چطور؟)

گزارش وضعیت کتاب هاى علمى کودکان و نوجوانان 1395-1396
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نقد آثار غیرداستانى

یف
سال ناشرویراستارمترجمتصویرگرنویسندهنام کتابرد

نشر
تعداد 
صفحه

گروه 
جایگاهموضوعسنى

84
قلب و شش ها 

چگونه کار 
مى کنند؟

مریم سادات     بن ویلیامز
موسوى

افسانه 
حجنى 
طباطبایى

زیست ج9324طالیى
***شناسى

85
امداد و نجات (1)

عطاءاهللا پورعباسى

تیمورزاده                
علوم د-ه 9448(طبیب)

***پزشکى محبوبه سادات 
ابراهیم نژاد 
شیروانى

86
سالمت و مراقبت 

فردى (1)

عطاءاهللا پورعباسى

تیمورزاده                
علوم ج-د9448(طبیب)

***پزشکى محبوبه سادات 
ابراهیم نژاد 
شیروانى

سالمت تغذیه87

عطاءاهللا پورعباسى

تیمورزاده                
***تغذیهد-ه 9448(طبیب) محبوبه سادات 

ابراهیم نژاد 
شیروانى


