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ــگار، نویســنده، مــدرس و  دکــر بابــک اعتــادی دانشــنامه نویس، فرهنگ ن
پژوهشــگر معــارص ایرانــی اســت.

شــار آثــار وی بــه بیــش از ۴۰ کتــاب می رســد و به عنــوان یــک فرهنگ نــگار 
کاربــردی، بــه نــگارش واژه نامه هــای فارســی اهتــام ورزیــده اســت. او 
همچنیــن آثــار متعــددی در زمینــه دانشنامه نویســی بــا مترکــز بــر کتــب مرجــع 
عمومــی از خــود بــر جــای گذاشــته اســت. از ایشــان بــه دلیــل تحقیقــات و 

ــود. ــاد می ش ــن ی ــنامه نویس نوی ــک دانش ــوان ی ــارش به عن آث

  آثار انتخابی  

وی آفریننــده واژه نامــه »فرهنــگ دکــر بابــک اعتــادی« اســت. ایــن کتــاب، 

دارای بیــش از ۱۵۰۰۰ مدخــل بــوده و بــا رصف بیــش از ده ســال، از مهم تریــن 

آثــار ایشــان بــه شــار مــی رود. ایــن فرهنــگ دربرگیرنــده رشح و معانــی مداخــل 

ــی و  ــی، عمومــی، اعــام تاریخــی و جغرافیای ــی، اجتاعــی، علمــی، صنعت ادب

ــوم اســت. دیگــر رشــته های عل

دانســتنی ها«  »دانشــنامه  همچــون  جامعــی  دائره املعــارف  پدیدآورنــده  وی 

می باشــد کــه شــامل بیــش از ۲۴۰۰ مقالــه اســت. فرهنــگ اعــام »نامــداران«، 

رشح مفصلــی از رسگذشــت مشــاهیر بــوده و »دانشــنامه تفکر برتر« و »دانشــنامه 

۹ جلــدی مدرســه« گــردآوری گســره وســیعی از مفاهیــم عمومــی می باشــند.

ماننــد  شــده اند  نگاشــته  زمانــی  رویدادهــای  ترتیــب  بــه  کــه  نوینــی  آثــار 

فرهنگ هــای محبــوب »ســال بــه ســال«، »علــم بــر از ابتــدا«، »اخراعــات 

انســان از ابتــدا« و دانشــنامه »جنــگ« ازجملــه آثــار انتشــاریافته اوســت و 

دائره املعــارف »تاریــخ« موضوعــات گوناگــون را به صــورت ابتــکاری از جنبــه 

تاریخــی مــورد بررســی قــرار می دهــد.

»اولیــن پزشــک خانــواده« یــک منبــع مناســب جهــت معرفــی انــواع بیاری هــای 

فیزیکــی و روانــی در قالــب یــک دانشــنامه مصــور بــوده و »دائره املعــارف تغذیــه« 

بــه رشح و بســط تغذیــه مــدرن و ســنتی در قالــب یــک کتــاب واحــد می پــردازد. 

دیگــر فعالیت هــای او در حــوزه علــوم پزشــکی، کتــب مرجعــی ماننــد »پزشــکی 

و ســامت« و »دانشــنامه بــدن انســان« اســت.

  ادبیات کودک و نوجوان  

ــای  ــه دنی ــش«، ب ــج دان ــدی گن ــه ۶ جل ــود، »مجموع ــر خ ــن اث ــا اولی ــان ب ایش

ادبیــات کــودک و نوجــوان شناســانده شــد کــه بارهــا در ایــران بــه چــاپ رســیده 

ــوان از  ــودک و نوج ــات ک ــه ادبی ــه وی در زمین ــاری ک ــته ترین آث ــت. برجس اس

خــود به جــا گذاشــته اســت، دائره املعــارف دوجلــدی تصویــری »دانشــنامه جامــع 

دانش آمــوز« و همچنیــن »فرهنــگ تصویــری دبســتان« نــام دارنــد کــه از منابــع 

ــد. ــه شــار می آین ــات نوجــوان ب ــی ادبی غن

ــاب  ــوان از »کت ــن ســنین می ت ــه ای ــب موردعاق ــار وی در حــوزه کت از دیگــر آث

ــل«،  ــارف محص ــوان«، »دائره املع ــمند ج ــنامه دانش ــال«، »دانش ــع خردس مرج

ــوان«  ــنامه نوج ــانه ای« و »دانش ــودات افس ــن«، »موج ــی م ــنامه کارتون »دانش

نــام بــرد. ایــن کتــب، مراجعــی بــرای مفاهیــم پایــه بــا چیدمــان الفبایــی همــراه 

بــا گرافیــک ابداعــی هســتند.

  دیگر آثار  

نامــرده ده هــا کتــب مرجــع دیگــر در زوایــای مختلــف علــوم، سیاســت، تاریــخ، 

جغرافیــا، فرهنــگ، هــر، رایانــه، فنــاوری، فضــا، ورزش، انتخــاب رشــته، 

جاذبه هــای  دیرینه شناســی،  محیط زیســت،  گیاهــان،  جانــوران،  طبیعــت، 

ــت. ــته اس ــای گذاش ــود به ج ــته ای از خ ــرژی هس ــتی و ان توریس

  بومی سازی آثار  

ــی  ــت ایران ــده اســت کــه ترجمــه رصف اثرهــای خارجــی هوی ــن عقی ــر ای وی ب

نــدارد و پاســخگوی نیــاز خواننــدگان، به ویــژه در دوران تحــوالت شــگرف 

اجتاعــی، علمــی و فرهنگــی در ایــران و جهــان نیســت. درنتیجــه در آثــارش بــه 

همســنگ کــردن مطالــب بــا نیــاز جوانــان ایرانــی و نیازهــای فعلــی جامعــه علمــی 

ایــران همــت گــارده و بــه واردات رصف و برداشــت مقلدانــه از غــرب بــر حــذر 

بــوده اســت، بــدان معنــا کــه در آثــارش بــا یــک رویکــرد ملی گرایانــه، بــه فراخــور 

هــر بخــش توجــه وافــری بــه تاریــخ، فرهنــگ و دانــش ایــران باســتان، ایــران 

پــس از اســام و ایــران معــارص و معرفــی دســتاوردها، انجمن هــا و پژوهشــگران 

کشــور در دل مفاهیــم اصلــی داشــته اســت.

  مدیریت و تدریس  

ــان  ــوزش زب ــته آم ــود در رش ــی خ ــات تکمیل ــدارک تحصی ــذ م ــا اخ ــان ب ایش

ــات اســتاندارد،  ــا تخصــص امتحان ــج انگلســتان ب انگلیســی از دانشــگاه کمری

ســابقه ســال ها تدریــس در کشــورهای مختلــف در حــوزه امتحاناتــی چــون 

می باشــد. دارا  را   LSAT و   GMAT  ،GRE  ،SAT  ،CPE  ،IELTS  ،TOEFL

نامــرده طــرف شــور ارگان هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی و طــراح دوره هــای 

آموزشــی در ایــن زمینــه بــوده و مدیریــت و نظــارت آموزشــی بــر مؤسســات 

ــی  ــه تخصص ــور مصاحب ــام ام ــن انج ــود دارد. همچنی ــابقه خ ــف را در س مختل

آزمون هــای اســتخدامی جــذب اســاتید نهادهــا و امــور کارشناســی تألیــف و 

گــردآوری امتحانــات مربوطــه و برگــزاری دوره هــا و ســمینارهای تربیــت مــدرس 

و کارگاه هــای متدولــوژی را عهــده دار می باشــد.

  دیگر فعالیت ها  

رشــته  در   ۲ دان  بین املللــی  مشــکی  کمربنــد  وی،  ورزشــی  فعالیت هــای  از 

 A ــطح ــی س ــینگ )WKU/GCO world(، داوری بین امللل ــک بوکس ــی کی ورزش

ــه(  ــینگ و کارات ــک بوکس ــی کی ــازمان جهان ــازمان WKU )س ــمی س ــه رس کمیت

)International Master Referee( و مربیگــری بین املللــی ســطح A ســازمان 

Master Trainer License( WKU( از کشــور آملــان را می تــوان نــام بــرد.

توفیق روزافزون ایشان را در خدمت به جامعه علمی کشور خواستاریم.

      درباره ی نویسنده     

ــگار، نویســنده، مــدرس و  دکــر بابــک اعتــادی دانشــنامه نویس، فرهنگ ن
پژوهشــگر معــارص ایرانــی اســت.

شــار آثــار وی بــه بیــش از ۴۰ کتــاب می رســد و به عنــوان یــک فرهنگ نــگار 
کاربــردی، بــه نــگارش واژه نامه هــای فارســی اهتــام ورزیــده اســت. او 
همچنیــن آثــار متعــددی در زمینــه دانشنامه نویســی بــا مترکــز بــر کتــب مرجــع 
عمومــی از خــود بــر جــای گذاشــته اســت. از ایشــان بــه دلیــل تحقیقــات و 

ــود. ــاد می ش ــن ی ــنامه نویس نوی ــک دانش ــوان ی ــارش به عن آث

  آثار انتخابی  

وی آفریننــده واژه نامــه »فرهنــگ دکــر بابــک اعتــادی« اســت. ایــن کتــاب، 

دارای بیــش از ۱۵۰۰۰ مدخــل بــوده و بــا رصف بیــش از ده ســال، از مهم تریــن 

آثــار ایشــان بــه شــار مــی رود. ایــن فرهنــگ دربرگیرنــده رشح و معانــی مداخــل 

ــی و  ــی، عمومــی، اعــام تاریخــی و جغرافیای ــی، اجتاعــی، علمــی، صنعت ادب

ــوم اســت. دیگــر رشــته های عل

دانســتنی ها«  »دانشــنامه  همچــون  جامعــی  دائره املعــارف  پدیدآورنــده  وی 

می باشــد کــه شــامل بیــش از ۲۴۰۰ مقالــه اســت. فرهنــگ اعــام »نامــداران«، 

رشح مفصلــی از رسگذشــت مشــاهیر بــوده و »دانشــنامه تفکر برتر« و »دانشــنامه 

۹ جلــدی مدرســه« گــردآوری گســره وســیعی از مفاهیــم عمومــی می باشــند.

ماننــد  شــده اند  نگاشــته  زمانــی  رویدادهــای  ترتیــب  بــه  کــه  نوینــی  آثــار 

فرهنگ هــای محبــوب »ســال بــه ســال«، »علــم بــر از ابتــدا«، »اخراعــات 

انســان از ابتــدا« و دانشــنامه »جنــگ« ازجملــه آثــار انتشــاریافته اوســت و 

دائره املعــارف »تاریــخ« موضوعــات گوناگــون را به صــورت ابتــکاری از جنبــه 

تاریخــی مــورد بررســی قــرار می دهــد.

»اولیــن پزشــک خانــواده« یــک منبــع مناســب جهــت معرفــی انــواع بیاری هــای 

فیزیکــی و روانــی در قالــب یــک دانشــنامه مصــور بــوده و »دائره املعــارف تغذیــه« 

بــه رشح و بســط تغذیــه مــدرن و ســنتی در قالــب یــک کتــاب واحــد می پــردازد. 

دیگــر فعالیت هــای او در حــوزه علــوم پزشــکی، کتــب مرجعــی ماننــد »پزشــکی 

و ســامت« و »دانشــنامه بــدن انســان« اســت.

  ادبیات کودک و نوجوان  

ــای  ــه دنی ــش«، ب ــج دان ــدی گن ــه ۶ جل ــود، »مجموع ــر خ ــن اث ــا اولی ــان ب ایش

ادبیــات کــودک و نوجــوان شناســانده شــد کــه بارهــا در ایــران بــه چــاپ رســیده 

ــوان از  ــودک و نوج ــات ک ــه ادبی ــه وی در زمین ــاری ک ــته ترین آث ــت. برجس اس

خــود به جــا گذاشــته اســت، دائره املعــارف دوجلــدی تصویــری »دانشــنامه جامــع 

دانش آمــوز« و همچنیــن »فرهنــگ تصویــری دبســتان« نــام دارنــد کــه از منابــع 

ــد. ــه شــار می آین ــات نوجــوان ب ــی ادبی غن

ــاب  ــوان از »کت ــن ســنین می ت ــه ای ــب موردعاق ــار وی در حــوزه کت از دیگــر آث

ــل«،  ــارف محص ــوان«، »دائره املع ــمند ج ــنامه دانش ــال«، »دانش ــع خردس مرج

ــوان«  ــنامه نوج ــانه ای« و »دانش ــودات افس ــن«، »موج ــی م ــنامه کارتون »دانش

نــام بــرد. ایــن کتــب، مراجعــی بــرای مفاهیــم پایــه بــا چیدمــان الفبایــی همــراه 

بــا گرافیــک ابداعــی هســتند.

  دیگر آثار  

نامــرده ده هــا کتــب مرجــع دیگــر در زوایــای مختلــف علــوم، سیاســت، تاریــخ، 

جغرافیــا، فرهنــگ، هــر، رایانــه، فنــاوری، فضــا، ورزش، انتخــاب رشــته، 

جاذبه هــای  دیرینه شناســی،  محیط زیســت،  گیاهــان،  جانــوران،  طبیعــت، 

ــت. ــته اس ــای گذاش ــود به ج ــته ای از خ ــرژی هس ــتی و ان توریس

  بومی سازی آثار  

ــی  ــت ایران ــده اســت کــه ترجمــه رصف اثرهــای خارجــی هوی ــن عقی ــر ای وی ب

نــدارد و پاســخگوی نیــاز خواننــدگان، به ویــژه در دوران تحــوالت شــگرف 

اجتاعــی، علمــی و فرهنگــی در ایــران و جهــان نیســت. درنتیجــه در آثــارش بــه 

همســنگ کــردن مطالــب بــا نیــاز جوانــان ایرانــی و نیازهــای فعلــی جامعــه علمــی 

ایــران همــت گــارده و بــه واردات رصف و برداشــت مقلدانــه از غــرب بــر حــذر 

بــوده اســت، بــدان معنــا کــه در آثــارش بــا یــک رویکــرد ملی گرایانــه، بــه فراخــور 

هــر بخــش توجــه وافــری بــه تاریــخ، فرهنــگ و دانــش ایــران باســتان، ایــران 

پــس از اســام و ایــران معــارص و معرفــی دســتاوردها، انجمن هــا و پژوهشــگران 

کشــور در دل مفاهیــم اصلــی داشــته اســت.

  مدیریت و تدریس  

ــان  ــوزش زب ــته آم ــود در رش ــی خ ــات تکمیل ــدارک تحصی ــذ م ــا اخ ــان ب ایش

ــات اســتاندارد،  ــا تخصــص امتحان ــج انگلســتان ب انگلیســی از دانشــگاه کمری

ســابقه ســال ها تدریــس در کشــورهای مختلــف در حــوزه امتحاناتــی چــون 

می باشــد. دارا  را   LSAT و   GMAT  ،GRE  ،SAT  ،CPE  ،IELTS  ،TOEFL

نامــرده طــرف شــور ارگان هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی و طــراح دوره هــای 

آموزشــی در ایــن زمینــه بــوده و مدیریــت و نظــارت آموزشــی بــر مؤسســات 

ــی  ــه تخصص ــور مصاحب ــام ام ــن انج ــود دارد. همچنی ــابقه خ ــف را در س مختل

آزمون هــای اســتخدامی جــذب اســاتید نهادهــا و امــور کارشناســی تألیــف و 

گــردآوری امتحانــات مربوطــه و برگــزاری دوره هــا و ســمینارهای تربیــت مــدرس 

و کارگاه هــای متدولــوژی را عهــده دار می باشــد.

  دیگر فعالیت ها  

رشــته  در   ۲ دان  بین املللــی  مشــکی  کمربنــد  وی،  ورزشــی  فعالیت هــای  از 

 A ــطح ــی س ــینگ )WKU/GCO world(، داوری بین امللل ــک بوکس ــی کی ورزش

ــه(  ــینگ و کارات ــک بوکس ــی کی ــازمان جهان ــازمان WKU )س ــمی س ــه رس کمیت

)International Master Referee( و مربیگــری بین املللــی ســطح A ســازمان 

Master Trainer License( WKU( از کشــور آملــان را می تــوان نــام بــرد.

توفیق روزافزون ایشان را در خدمت به جامعه علمی کشور خواستاریم.

      درباره ی نویسنده     
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            درباره ی مـجمــوعــه    
مجموعــه گنــج دانــش حاصــل ســال ها تــاش و تحقیــق شــبانه روزی در رشــته های مختلــف علــوم اســت و دانشــنامه ای 40 جلــدی 
ــرای  ــن ســری از فرهنگنامه هــا ب ــد ای ــدون اغــراق گفــت کــه تولی ــوان ب ــان حاصــل کار اســت. شــاید بت مختــص کــودکان و نوجوان
ــان و  ــاد دانش پژوه ــاده اســت. اســتقبال و اعتم ــاق افت ــران اتف ــن حیطــه موضوعــی وســیع در ای ــن وســعت و در ای ــه ای ــار ب ــن ب اولی
ــه ای کــه اکنــون همــراه تــاش و پشــتکار مــا شــده  ــا تجرب ــا ب ــر آن داشــت ت عاقه منــدان از مجلــدات اولیــه گنــج دانــش، مــا را ب

ــم. ــوان منتشــر کنی اســت سلســله دانشــنامه هایی را تحــت همــان عن

هرچنــد تعــداد زیــادی کتــاب بــا هــدف تهیــه متــون آموزشــی بــرای نوجوانــان در گذشــته هــم بــه چــاپ رســیده اســت؛ تفــاوت ایــن 
ــا نیازهــای دانش آمــوزان ایرانــی  ــا دیگــر مجموعه هــا در ایــن اســت کــه مطالــب علمــی ایــن مجموعــه متناســب ب ســری از کتــب ب

تدوین شــده اســت و بــا تــاش وافــر بــه صــورت کامــًا بومــی تبدیــل شــده اســت.

ــروز  ــه ام ــا ب ــا آنچــه ت ــاوت ب ــیار متف ــه ای بس ــا مجموع ــه ب ــد دانســت ک ــد خواهی ــر مجل ــد صفحــه اول از ه ــا ورق زدن چن ــا ب تنه
به عنــوان دانشــنامه دیده ایــد روبــرو هســتید. برنامه ریــزی صحیــح مراحــل پژوهشــگری و مقاله نویســی در ابعــاد محتوایــی، ســاختاری 
و نگارشــی، برنامه ریــزی همه جانبــه در خصــوص اصــاح زیرســاخت های آموزشــی، ایــن اثــر را از آثــار مشــابه خــود متمایــز می ســازد. 
ــن مهــم  ــز شــده اســت و ای ــح آن در حــد ضــرورت اســت و از حاشــیه روی پرهی ــی و توضی ــاه و خواندن ــب به صــورت کوت ــه مطال ارائ
ــی  ــن خاصه گوی ــال ای ــده و درعین ح ــده روشن ش ــرای خوانن ــه مقصــود ب ــد ک ــدی باش ــه ح ــب ب ــن مطال ــه تبیی ــه ای اســت ک به گون

منجــر بــه ابهــام و ایهــام نشــود.

هــدف اصلــی مجموعــه کتاب هــای »گنــج دانــش« در ایــن بــوده کــه مرجعــی موثــق و در برگیرنــده عناویــن پایــه  باشــد. فصل هــا و 
مداخلــی گوناگــون همچــون علــم و تکنولــوژی، زندگــی ماقبــل تاریــخ، عناصــر تشــکیل دهنــده جهــان، گرمــا، بازیافــت، رادیواکتیویتــه، 
زندگی نامــه شــخصیت های مشــهور، موجــودات زنــده تک ســلولی، صــدا، واقعــه ۱۱ ســپتامبر، هنــر، تجــارت، جغرافیــا، تاریــخ، ادبیــات، 
ــا،  ــت ها، نموداره ــا، فهرس ــراه مجموعه ه ــه هم ــره ب ــیقی و غی ــزارآالت موس ــوم، ورزش و اب ــگ، عل ــت، فرهن ــب، سیاس ــفه، مذه فلس

ــا گرافیــک ابداعــی بــه خواننــده هدیــه می شــود. نقشــه ها، پرچم هــا، توالــی حقایــق و ترتیــب رخــداد زمانــی در کنــار تصاویــری ب
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  اینترنت و کتاب   
حتــی در عصــر اینترنــت یــک مجموعــه دائره المعــارف کاغــذی، شــأن و عمــق 
ــتری در  ــاع بیش ــس اقن ــه ح ــد، در نتیج ــما می ده ــه ش ــه کتابخان ــتری ب بیش
ــت  ــاب، جذابی ــد. ورق زدن کت ــت می آوری ــه دس ــال ب ــر دیجیت ــب غی ــا کت کار ب
منحصربه فــردی دارد و شــما کتــاب را بــه تمامیــت آن حــس می کنیــد. جســتجو 
در آن، چشــم را هماننــد جســتجو در صفحــه مانیتــور خســته نمی کنــد. همچنیــن 
شــما در هنــگام جســتجوی کلمــات در یــک کتــاب کاغــذی، اطاعــات دیگــری 
ــد و  ــد ش ــان خواه ــری مضاعفت ــث یادگی ــه باع ــد ک ــم تان می آی ــه چش ــز ب نی

ــد. ــاز می کن ــان ب ــدی را برایت ــای جدی روزنه ه

ــاارزش جهــت  ــر روی صفحــات گاســه و جلدســخت، ایــن مجموعــه را به صــورت یــک شــی ء ب هنــروری چــاپ نفیــس ایــن کتاب هــا ب
هدیــه، نگهــداری و یــا افــزودن بــه گنجینــه کتابخانــه منــزل مناســب کــرده و اعتبــار غیرقابل تردیــدی بــه آن می دهــد و در حقیقــت یــک 

ــرد. ــدا خواهــد ک ــه پی ــه نســل ها ادام ســرمایه گذاری اســت ک

  روش کــار  
روش تهیــه ایــن مجموعــه بدیــن گونــه بــوده اســت کــه در ابتــدا گروه هــای مشــخصی از مطالــب درزمینه هــای گوناگــون عــاوه بــر اینترنــت 
ــا اســتفاده از کتاب هــای مرجــع و نشــریات معتبــری کــه در کتابخانه هــا نگــه داری می شــوند، انتخــاب و طبقه بنــدی شــدند. ایــن داده هــا  ب
بــا مراجعــه بــه هــزاران منبــع مرجــع جمــع آوری و ســپس صحــت نقــل مطالــب و برداشــت از مأخــذ و ارجاعــات دقیقاً بررســی شــده اســت. در 
همیــن راســتا، بهره گیــری از انــواع روش هــای آمارگیــری به منظــور تکمیــل اطاعــات غیــر موجــود یــا متناقــض از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

ــد. می باش

ســپس صبورانــه عناویــن روز مرتبــط بــا آن هــا بــه حالــت ابتــکاری انتخــاب گردیــد و پاراگراف هــای کوتاهــی در مــورد هــر موضــوع از منابــع 
گوناگــون تحقیــق، گــردآوری و ترجمــه شــد؛ بدیــن گونــه کــه در ابتــدا تعریفــی از موضــوع به صــورت مختصــر ارائــه می دهنــد ســپس کاربــرد 

و بســط آن موضــوع بــا اتــکا بــه کار دانشــمندان ایرانــی و گاهــاً ارتبــاط آن بــا موضوعــات دیگــر ذکرشــده اســت.

ــا حــد امــکان اطاعــات  ــود ت ــرای تدویــن آن هــا خاصــه نمی شــد، بلکــه نیــاز ب دشــواری گــردآوری مطالــب تنهــا در دقــت نظــر الزم ب
گردآوری شــده جــذاب، کوتــاه و خواندنــی باشــند و تــاش این جانــب بــر آن بــوده اســت کــه اطاعــات ارائه شــده دربــاره ایــران در تمامــی 

ــازه باشــند. زمینه هــا بکــر و ت
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  مجموعه ای مختص کودکان و نوجوانان  
فکــر تألیــف دائره المعــارف بــرای خواننــدگان کــودک، نوجــوان و جــوان فکــر تــازه ای نیســت. چنیــن کتاب هایــی در جهان پیشــینه ای 

طوالنــی دارنــد؛ امــا ایــن کار در ایــران ســابقه چندانــی نــدارد و در برخــی دانشــنامه های قدیمــی تهیه شــده در کشــور بــرای ســنین 
ــت  ــودکان، رعای ــارف ک ــاص دائره المع ــای خ ــژه معیاره ــی، به وی ــای دائره المعارف نویس ــول و معیاره ــک از اص ــن هیچ ی پایی

نشــده اســت. ایــن رویــداد، نیــاز بــه نــگارش کتابــی را می رســاند کــه بــه مســائل ایــن ســنین حســاس پاســخ دهــد؛ بنابرایــن 
مجوعــه گنــج دانــش خط مشــی ویــژه ای دارد و اهــداف خــود را در ایــن زمینــه پــی می گیــرد.

ــا  ــد ام ــا نبودن ــه اســتفاده از آن ه ــادر ب ــان ق ــن می شــدند کــه نوجوان ــه نحــوی تدوی ــا ب ــد در گذشــته فرهنگنامه ه هرچن
ــه خــود اختصــاص داده اســت. یکــی  ــاب را ب ــازار کت ــان بخــش بزرگــی از ب ــه نوجوان ــوط ب امــروزه فرهنگنامه هــای مرب
از علــل اســتقبال از چــاپ ایــن کتــب جــای خالــی چنیــن کتاب هایــی در بــازار کتــاب ایــران اســت. ایــن فرهنگنامه هــا 
درصورتی کــه به درســتی تدوین شــده باشــند قــادر بــه راهنمایــی کــودک در یافتــن راه صحیــح به ســوی آینــده او هســتند.

ــن ســؤاالتی کــه ذهنــش را مشــغول کــرده اســت،  ــق خــود و همچنی ــه عائ ــی پاســخگو ب ــد کتاب هــر کــودک نیازمن
ــید  ــرا خورش ــد، چ ــد می کنن ــه رش ــان چگون ــده، گیاه ــزی ساخته ش ــور چی ــه چط ــن ک ــد ای ــؤاالتی همانن ــد. س می باش
می درخشــد، بــدن انســان چگونــه کار می کنــد، در گذشــته چــه اتفاقاتــی روی داده اســت و تفــاوت کشــورها بــا یکدیگــر 
چیســت، باعــث برانگیختــن کنجــکاوی خردســاالن شــده و تنهــا مرجعــی مختــص آنــان همــراه بــا محتــوای مقتضــی و 

ــان اســت. ــم جوابگــوی آن ــم قابل فه مفاهی

ــن  ــت. ای ــده اس ــه و تدوین ش ــان تهی ــودکان و نوجوان ــرای ک ــاص ب ــورت خ ــه به ص ــن مجموع ای
ــک  ــد، ی ــه می کنن ــه آن مراجع ــودکان ب ــا ک ــا و باره ــه باره ــه فرهنگــی ک مجموع

ــب  ــا مطال ــد؛ ام ــا به حســاب می آی ــرای دانشــمندان خردســال م مرجــع ضــروری ب
مطرح شــده در مجموعــه به گونــه ای اســت کــه حتــی بزرگ ســاالن نیــز از مطالعــه 

آن لــذت خواهنــد بــرد و بســیاری از اطاعــات را جالــب خواهنــد یافــت.

درواقــع دانش آمــوزان کــه مخاطبــان اصلــی ایــن مجموعــه هســتند می تواننــد بــا مطالعــه 
ایــن مجموعــه در هــر بخــش بــا مطالــب جدیــدی آشــنا شــوند کــه ایــن امــر در درجــه 
نخســت آن هــا را در یادگیــری مطالــب تحصیلــی مربوطــه یــاری می کنــد؛ دوم آنکــه 
کــودکان و نوجوانــان بــا مطالعــه ایــن مجموعــه بــه بی کرانگــی علــم پــی بــرده و بــه 
تحقیــق و تفحــص درزمینــه دلخــواه خــود تشــویق می گردنــد؛ ســوم آنکــه بــا مطالعــه ایــن 
مجموعــه آنــان قــادر خواهنــد بــود بــا زمینه هــای مختلــف دانــش آشــنا شــوند و بدین وســیله 
اســتعداد و عاقــه خــود را در یــک رشــته خــاص بیابنــد و نتیجــه آنکــه راهــی صحیــح را 
بــرای آینــده خــود انتخــاب نماینــد. اگــر کــودکان به طــور مناســب ترغیــب شــده باشــند، 
ایــن عطــش ذهــن اســتداللی و نکته ســنج نســبت بــه دانــش باعــث یــک جریــان پایــدار 

ــود. ــف می ش درک و کش

  ادبیات مجموعه  
ــال  ــرا و درعین ح ــان گی ــرای نوجوان ــت ب ــته ها می بایس ــه در نوش ــان به کاررفت زب
غیرتخصصــی باشــد؛ درنتیجــه ادبیــات ایــن مجموعــه نســبتاً پایه اســت، بدیــن گونه 
کــه نــه فنــی اســت و نــه ازلحــاظ ادبــی ســنگین. بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور 

ــی بارهــا ویرایــش و تصحیح شــده اســت. ــه لحــاظ زبان نوشــته های فارســی ب

ــاش بســیاری صــورت  ــگارش شــده اســت و ت ــوزان ن ــرای دانش آم ــا ب ــر عمدت ــن اث ای
گرفتــه کــه متــن کتــاب بــرای گروه هــای ســنی متفــاوت قابل اســتفاده باشــد و ســاختار 
ســاده و بــه روز بــودن ایــن مجموعــه، آن را یکــی از خواندنی تریــن مراجــع زبــان فارســی 
ــوق  ــون، ش ــده مت ــح زن ــاوه توضی ــازد. بع ــا می س ــوزان و خانواده ه ــرای دانش آم ب

یادگیــری در کــودکان را بــه وجــود مــی آورد.

۵



  چـرا مصـور؟  
تصاویــر کمــک شــایانی در انتقــال مفاهیــم کتــاب بــه نوجوانــان می کننــد؛ بنابرایــن، 
ــه  ــد ک ــر آن دارن ــا ب ــد و بن ــزایی دارن ــه س ــش ب ــش نق ــج دان ــری گن ــر در س تصاوی
ــم را به صــورت موجــز و شــفاف و درعین حــال به صــورت  ــا مفاهی ــدگان جــوان م خوانن

ــرا و نمودارهــای غنــی درک نماینــد. ــا تصاویــری گی جــذاب همــراه ب

ــدف  ــد. ه ــکیل می دهن ــا تش ــه را عکس ه ــن مجموع ــی از ای ــش عظیم ــن رو بخ ازای
اصلــی ایــن مجموعــه آن بــوده اســت کــه نوشــته ها بــا به کارگیــری آرایــش تصاویــر، 
بــا بهره بــرداری از تکنیک هــا و مهارت هــای فکــری و عملــی الزم جهــت تصویرگــری 
چیــره دســتانه، قابل فهــم و محســوس شــوند تــا بتــوان دانشــمندانی کوچــک را پــرورش 

داد کــه امیــد همــه مــا در آینــده باشــند.

از طرفــی در تــاش خــود بــرای بومــی کــردن مجموعه هــای گنــج دانــش، بــه روشــی 
ــه  ــا ک ــدان معن ــم. ب ــتفاده کرده ای ــود اس ــگ کشــور خ ــر مناســب فرهن ــن از تصاوی نوی

ــز بومی ســازی شــده اند. ــر نی ــی، تصاوی ــات بوم ــر اســتفاده از تحقیق عــاوه ب

  همگام با مدرسه  
ــان از فرهنگنامه هــا بــرای انجــام تکالیــف مدرســه و انجــام تحقیــق و تفحــص درزمینــه دلخــواه خــود اســتفاده  امــروزه بســیاری از نوجوان
می کننــد. بــه دلیــل ایــن کــه ایــن مجموعــه منبــع مناســبی بــرای تحقیــق و تکالیــف مدرســه عــاوه بر افــزودن بــه دانــش عمومی کــودکان 
محســوب می شــود. نحــوه تدویــن ایــن کتــب بــه روشــی اســت کــه نوجوانــان می تواننــد بــا جســتجو در مقاالتــی کــه به صــورت مســتقیم 
بــا برنامــه درســی مــدارس هماهنــگ اســت، موضوعاتــی را بــرای ارائــه در ســر کاس بــه آمــوزگار خــود پیشــنهاد دهنــد و ایده هــای جــذاب 
ــه روشــی مشــارکتی  ــد ب ــق دانش آمــوز می توان ــن طری ــه ای ــد. ب ــد نماین ــرای فعالیت هــا، آزمون هــا، پروژه هــا و گزارش هــای مدرســه تولی ب

و بــا عاقــه بیشــتری بــه تحصیــل ادامــه دهــد.

ایــن ســری فرهنگنامه هــای تصویــری عناویــن آموزشــی پایــه مدرســه، هماننــد زیست شناســی، شــیمی، فیزیــک و علــوم اجتماعــی را دربــر 
ــد. ــی می کن ــوزان معرف ــه دانش آم ــده ب ــز و زن ــه ای هیجان انگی ــم را به گون ــان عل ــرد و جه می گی
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  بـومـی ســازی  
ترجمــه صــرف اثرهــای خارجــی هویــت ایرانــی نــدارد و پاســخگوی نیــاز خواننــده کــودک و 

نوجــوان ایرانــی به ویــژه در دوران تحــوالت شــگرف اجتماعــی، علمــی و فرهنگــی 
ــاز  ــا نی ــب ب ــردن آن کت ــنگ ک ــه همس ــت. درنتیج ــان نیس ــران و جه در ای

جوانــان ایرانــی و نیازهــای فعلــی جامعــه علمــی ایــران از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت.

ــی از  ــوم واردات ــردن عل ــق ک ــای منطب ــه معن ــم ب ــازی عل بومی س
غــرب بــا بــوم، زبــان، فرهنــگ، تمــدن و آییــن یــک جامعه اســت. 
آنچــه در رابطــه بــا بســیاری از علــوم در جامعــه مــا و برخــی دیگــر 

ــتی  ــرف و برداش ــاده، واردات ص ــاق افت ــعه اتف ــع درحال توس از جوام
ــرب از  ــای ع ــران دنی ــی از متفک ــت. برخ ــرب اس ــه از غ مقلدان
حــذف مســلمانان اندیشــمند و اختراعــات و اکتشــافات آن هــا در 
تاریــخ علــم ســخن بــه میــان آورده انــد. ســوءتعبیرها و درک هــای 

نادرســت دربــاره ماهیــت اســام و همین طــور بی اعتنایــی بــه 
ــی  ــا و کتاب های ــی در دائره المعارف  ه ــدن اســامی، حت ــگ و تم فرهن

ــوزان هســتند به وضــوح  ــان و دانش آم ــان آن هــا نوجوان کــه مخاطب
ــود. ــده می ش دی

ــال  ــه در خ ــت ک ــا اس ــدان معن ــه ب ــن مجموع ــازی ای بومی س
توضیــح مفاهیــم آن بــه فراخــور هــر بخــش، اطاعاتــی دربــاره تاریــخ، 

فرهنــگ و دانــش ایــران باســتان، ایــران پــس از اســام و ایــران معاصــر در دل 
ــن  ــه ای ــه ذکرشــده اســت ک ــی دانشــنامه ای به صــورت هنرمندان ــم اصل مفاهی

ــازد. ــر می س ــاب را گیرات ــب کت ــم مطال مه

از حقــوق کــودکان و نوجوانــان ایرانــی بــه شــمار می آیــد کــه درک درســتی از 
تاریــخ کشــور و اطاعــات بومــی آن داشــته باشــند. ازجملــه ایــن اطاعــات بومی 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

معرفــی دســتاوردهای دانشــگاه های برتــر ایــران، ذکــر توانایی هــای دانشــجویان و 
پژوهشــگران ایرانــی، آشــنایی بــا تاریخچــه علــوم در ایــران، کاربردهــای بومــی علــوم در عرصه هــای صنعــت و پزشــکی، تولیــدات داخلــی، 
ــار دانشــمندان و فرهیختــگان  ــده از فعالیت هــا و آث معرفــی انجمن هــا، پژوهشــگاه ها، ســتادها و ســامانه های داخــل کشــور، اطاعاتــی ارزن
قدیــم و معاصــر ایــران و نقــش آنــان در توســعه دانــش بشــری، آینــده شــغلی و آموزشــی در کشــور و راهنمایی هــای الزم جهــت انتخــاب 
رشــته، معرفــی طبیعــت، جغرافیــا، گیاهــان و جانــوران ایــران و آگاهــی از تنــوع زیســتی و طبیعــی منحصربه فــرد ایــران، مقاالتــی در مــورد 
ــا هــر بخــش، ارائــه اطاعــات مربــوط بــه اختراعــات،  جنبه هــای مختلــف تاریــخ، فرهنــگ، رســوم و اســاطیر ایــران و اســام متناســب ب
اکتشــافات و دســتاوردهای علمــی ایرانیــان در تمامــی زمینه هــای دانــش از زمــان باســتان تاکنــون، گنجینــه ای بــرای آشــنایی با تنوع زیســتی، 
فرهنگــی و علمــی ایران زمیــن، ارائــه مفاهیــم، اصطاحــات، اعــام و اماکــن جغرافیایــی جهــان اســام و هــزاران مطلــب خواندنــی و متنــوع 

دیگــر دربــاره ایــران و اســام.

پــس از مطالعــه ایــن مجموعــه بــه آنچــه شــکوه و عظمــت ایــران از دیربــاز تاکنــون نامیــده می شــود، بــه نحــوی شایســته پــی می بریــد. 
ایــن امــکان وجــود دارد بســیاری از مطالبــی کــه دربــاره ایــران در ایــن مجموعــه می خوانیــد پیش تــر هرگــز نمی دانســتید. درواقــع ایــن امــر 
بــر شــما آشــکار خواهــد شــد کــه ایرانیــان در بســیاری از اکتشــافات و اختراعــات طایــه دار بوده انــد و درزمانــی بســیار کهــن تمدنــی درخشــان 
داشــته اند. آگاهــی از برخــی مطالــب در ایــن زمینــه شــما را بــه شــگفتی وادار می نمایــد، به ویــژه مطالبــی کــه بــه اختراعــات ایرانیــان باســتان 
بازمی گــردد. خوانــدن ایــن مجموعــه ســبب خواهــد شــد تــا بــه میــراث عظیمــی کــه نیاکانمــان بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته اند بــا احتــرام 
بیشــتری بنگریــم و از پیشــرفت های علمــی امروزمــان نیــز آگاه خواهیــم شــد کــه امیــد اســت انگیــزه ای شــود تــا بــا نیــروی بیشــتری بــرای 

اعتــای میهــن خود بکوشــیم.
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1168-415-152-964-978دانشنامهمدرسه-جهانعلم28
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 1. دانشنامه جامع دانش آموز     
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک دانشنامه 
عمومی در تمامی زمینه ها می باشد که ازلحاظ حجم مطالب، حجیم ترین 
کتاب این مجموعه است. این مجلد بیش از ۱000 مدخل را در برمی گیرد 
که خاصه نویسی در کلیه موضوعات لحاظ گردیده است به گونه ای که 
مطالب مربوط به هر عنوان تنها در یک صفحه گنجانده شده است. در 
انتها نیز مطالب سودمندی برای دانش آموزان به صورت پیوست ارائه شده 
است. چیدمان الفبایی مطالب امکان جستجو را آسان ساخته و ذکر معادل 
التین عناوین اصلی امکان جستجو در کتب مرجع بین المللی را فراهم 
آورده است. موضوعات این مجموعه شامل مطالبی در مورد حیوانات، 
علوم، ورزش، سرگرمی، هنر، ادبیات و نگارش، مشاهیر، اماکن، تاریخ و 
علوم اجتماعی است که هرکدام دارای زیرمجموعه های خاص خود است. 
در انتخاب عناوین اصلی، سوگیری نسبت به علم یا گرایش خاصی وجود 
ندارد و حتی االمکان انتخاب عناوین به گونه ای بوده است که متناسب با 

گروه سنی دانش آموزان باشد. همانند دیگر کتب این مجموعه مداخل با تأکید بر فرهنگ ایران و اسام تألیف و گردآوری شده اند؛ به صورتی که عاوه بر مداخل مستقل 
مربوط به پیشینه دیرین ایران و اسام و همچنین دستاوردهای به روز ایرانیان، مداخل بین المللی نیز بومی سازی شده اند که این ویژگی در تضاد با سیاست کشورهای 

غربی است که سعی بر کم رنگ جلوه دادن فرهنگ و تمدن ایران و ایرانیان دارند.

  2. فرهنگ دکتر بابک اعتمادی   
تعداد فرهنگ ها و یا واژه نامه های یک زبان، نمایانگر میزان اهمیت یک 
کشور به زبان و پیشینه دیرین آن جامعه و پیشرفت در این زمینه است. 
ادبیات و همچنین آموزش  زبان، نقش بسیار مؤثری در  فرهنگ های 
عمومی جامعه دارند و این آموزش است که می تواند آدمی را از خرافات و 
وهم رهانیده و دید او را نسبت به زندگی حقیقی تر نموده و لذت زندگی را 
افزایش دهد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش با 
دارا بودن بیش از ۱۵000 مدخل، جامع ترین مجلد این مجموعه محسوب 
می شود. این کتاب یک فرهنگ واژگان فارسی به فارسی می باشد که 
دربرگیرنده شرح و معانی مداخل ادبی، اجتماعی، علمی، صنعتی، عمومی 
و همچنین اعام )اسامی خاص( تاریخی و جغرافیایی است. گردآوری، 
ترجمه و تألیف این کتاب با بهره گیری از منابع گسترده، ۱0 سال به 
طول انجامیده است. در تعاریف به کار رفته در این کتاب، حتی االمکان از 

اصطاحات تخصصی فنی و زبان شناسی استفاده نشده و این ویژگی، کتاب را برای عموم قابل استفاده نموده است. در این کتاب سوگیری نسبت به شاخه و یا گرایش 
خاصی وجود ندارد و سعی بر آن بوده که حجم مطالب مربوط به علوم مختلف تقریباً یکسان باشد؛ این خصوصیت در بخش اعام نیز رعایت شده است. چیدمان این 
کتاب، ابتدا به صورت فصل به فصل و در ۵۹ بخش صورت گرفته بود که فرآیند جستجو را دشوار می ساخت. در نهایت در جهت سهولت فرآیند تحقیق دانش پژوهان 
تصمیم گرفته شد که فهرست بندی کتاب به صورت الفبایی صورت گیرد و برخی از مداخل آن نیز جهت تفهیم بیشتر مطالب به صورت مصور ارائه شود. برخاف کتب 
مشابه غربی که تمرکز اصلی شان بر فرهنگ و زبان کشور خود است، این فرهنگ با هزاران مدخل بومی، یک منبع مناسب جهت تحقیق در زمینه فرهنگ ایران و 

اسام می باشد.

درباره مجلدات
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  3. دانشنامه تصویری دبستان   
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش بوده و همان طور 
که از عنوان کتاب نیز پیداست، یک دانشنامه تصویری عمومی ساده و 
مناسب سنین پایین است. در این دانشنامه، تصاویر به کاررفته در انتقال 
هر چه بهتر مطالب نقش مهمی ایفا می کنند و بر این اساس به تنوع 
رنگ و تصاویر موجود در صفحات، متناسب با گروه سنی مخاطبان توجه 
خاصی شده است. از خصوصیات بارز این کتاب، مداخل بسیار ساده آن 
است و سعی بر آن بوده که تا حد ممکن از ادبیات ساده ای جهت توضیح 
این مجموعه  دیگر کتب  نیز همانند  این کتاب  استفاده شود.  مفاهیم 
بومی سازی شده و مداخلی در مورد فرهنگ ایرانی و جهان اسام در 
الفبایی به صورت  البه الی مداخل عمومی به چشم می خورد. چیدمان 
الفبایی امکان جستجو در این کتاب و ذکر معادل انگلیسی مداخل اصلی، 

امکان جستجوی مطالب را در منابع اینترنتی فراهم می آورد.

  4. دانشنامه دانستنی ها   
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک دانشنامه 
عمومی در تمامی زمینه ها می باشد. این دانشنامه یکی از کامل ترین کتب 
این مجموعه است و بیش از ۲400 مدخل تک پاراگرافی دارد که تمامی 
آن ها به صورت مصور ارائه شده اند. این کتاب اعام تاریخی و جغرافیایی را 
نیز در برمی گیرد و چیدمان الفبایی آن، امکان جستجوی مطالب را فراهم 
می آورد. در این کتاب سعی بر آن بوده که اشاره به مداخل شاخه های 
علمی مختلف به صورت برابر انجام گیرد و سوگیری نسبت به شاخه یا 
گرایش خاصی وجود نداشته باشد و این خصوصیت در بخش اعام نیز 
رعایت گردیده است. این دانشنامه با تأکید بر فرهنگ اسام و ایران و 

پیشینه دیرین کشورمان تهیه و به اصطاح بومی سازی شده است.

  5. نامداران   
مطالعه و زندگینامه مشاهیر و افراد موفق و همچنین الگوبرداری از سبک 
زندگی آن ها می تواند بر رشد و پیشرفت هریک از ما مؤثر باشد. این مجلد، 
از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش به معرفی بیش از ۱۲00 
شخصیت مشهور بین المللی، ایرانی و اسامی بوده و به ارائه زندگینامه 
مختصری از آنان می پردازد. چیدمان کلیه مداخل جهت تسهیل فرآیند 
جستجوی مطالب، به صورت الفبایی است. در این کتاب سعی بر آن بوده 
است که ارائه مطالب بر اساس جهت گیری خاصی نباشد و مساوات در 
معرفی مشاهیر در هر زمینه، اعم از علم، سیاست، هنر و غیره تا حد امکان 

صورت گیرد.
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  6. دانشنامه تفکر برتر   
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک دانشنامه 
عمومی با چیدمان الفبایی است. در این کتاب همراه عناوین اصلی، معادل 
التین آن ها، جهت سهولت جستجو در منابع دیگر ذکرشده است. تمرکز 
این فرهنگ، ارائه مداخل عمومی بر اختراعات، مشاهیر، طبیعت و حیوانات 
در حال انقراض است که کلیه مطالب به صورت کامًا مصور ارائه شده اند. 
در این فرهنگ، حدود ۱00 مدخل ایرانی و اسامی به صورت ابتکاری در 
خال موضوعات بین المللی ذکر گردیده که فرهنگ و پیشینه ایرانیان و 

موضوعات اسامی را موردتوجه قرار می دهد.

  7. فناوری   
پیشرفت فناوری یا تکنولوژی، انسان را از خرافات رها ساخته؛ درنتیجه 
لذت و رفاه زندگی بشر به دلیل پیشرفت های پی درپی در حال افزایش 
است. این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش به معرفی 
بیش از ۲۵0 موضوع مربوط به فناوری به صورت کامًا مصور با چیدمان 
الفبایی می پردازد. ارائه توضیحات هر عنوان در صفحات جداگانه صورت 
گرفته است. در این کتاب سعی بر آن بوده که مطالب به صورت مختصر 
ارائه شوند و تا حد امکان بومی سازی مطالب صورت گیرد، به این صورت 
که در کنار تعاریف اصلی، به صورت کامًا ابتکاری، اطاعاتی به فراخور 
هر قسمت درزمینه کاربردهای آن علم در ایران، انجمن های داخلی و 

پژوهشگران ایرانی ارائه شده است.

  8. حیوانات   
علم جانورشناسی تأثیر بسزایی در شناخت محیط زیست دارد و به عنوان 
یک گرایش بین رشته ای در دامداری، جغرافیا و حتی علوم اجتماعی نقش 
مهمی ایفا می کند. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج 
آن  مطالب  است. چیدمان  حیوانات  اسرارآمیز  قلمرو  به  ورودی  دانش، 
موضوعی می باشد. در این مجموعه اطاعاتی درباره موضوعاتی چون 
جهان جانوران، پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و ... بیان شده 
است. در جهت بومی سازی این کتاب، اطاعاتی درباره طبیعت و جانوران 
ایران ارائه شده است. این کتاب مرجع مناسبی برای دوستداران حیوانات 

بومی ایران می باشد.

11

Bobak Etemadi



  9. دانشنامه مدرسه - جهان جانوران   
یکی از روش هایی که می توان سطح فرهنگ یک جامعه را مورد ارزیابی 
قرار داد، این است که بررسی کنیم مردم آن جامعه چه میزان حقوق 
حیوانات را به رسمیت می شناسند و چه قوانینی را در مورد حیوان آزاری 
و همچنین نگهداری حیوانات خانگی رعایت می کنند؛ این موارد تنها با 
آگاهی و شناخت کامل از زندگی حیوانات صورت می پذیرد؛ داشتن آگاهی 
الزم از زندگی حیوانات می تواند کاربردهایی نیز درزمینه زیست شناسی 
داشته باشد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک 
دانشنامه کامًا مصور و حاوی اطاعات مفیدی از زندگی و خصوصیات 
حیوانات است که چیدمان مطالب به صورت فصلی-الفبایی است. مداخل 
الفبایی  به صورت  جستجو  و  تحقیق  فرآیند  سهولت  جهت  فصل  هر 
مرتب شده است. هر مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده 

که این ویژگی، انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت. در این کتاب سعی بر آن بوده که اغلب مطالب بومی سازی شوند؛ بدین صورت که در مورد هر حیوان به 
پراکندگی و گونه های حیوان موردنظر در ایران نیز اشاره شده است.

  10. علوم   
قدرتمندترین ساح بشر، علم، انسان را از خرافات رها ساخته و کیفیت 
زندگی را برای وی باال می برد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 
جلدی گنج دانش سفری مهیج به اکتشافات علمی است. چیدمان مطالب 
در این کتاب موضوعی است و اطاعاتی درباره موضوعاتی چون علم 
حیات، علم مواد، علم فیزیک، علم کره زمین و فضا بیان شده است. این 
این بدان معنا است که اطاعاتی درباره  مجموعه بومی سازی شده و 
نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان ایرانی، اختراعات و دستاوردهای علمی 
ایرانیان در تمامی رشته های دانش از زمان باستان تا کنون ارائه شده است.

  11. دانشنامه مدرسه - دور دنیا   
اسفر به کشورهای مختلف در سراسر دنیا، موجب افزایش جهان بینی 
انسان می شود و تنها زمانی سفر در زندگی انسان تأثیر قابل توجهی خواهد 
داشت که انتخاب مقصد به صورت آگاهانه و بر پایه شناخت کشورهای 
مختلف صورت گرفته باشد. آگاهی و شناخت کشورهای مختلف، دانش 
فرهنگ شناختی اقلیمی افراد را افزایش داده و می تواند زمینه ساز شغلی نیز 
باشد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک فرهنگ 
کامًا مصور است که چیدمان مطالب به صورت فصلی-الفبایی است. این 
کتاب به معرفی کشورهای جهان می پردازد. کشورها با توجه به قاره ای که 
در آن واقع شده اند، دسته بندی شده و کشورهای هر فصل دارای چیدمان 
الفبایی است. اختصاص تنها یک صفحه مصور به هر مدخل، انسجام 

فکری و تقویت قوه تخیل خواننده را در پی خواهد داشت.
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  12. انتخاب رشته   
افراد، تنها زمانی در رشته تحصیلی خود احساس پیشرفت می کنند که آن 
رشته موردنظر را مطابق عایق و استعدادهای خود انتخاب کرده باشند 
و این امر زمانی اتفاق می افتد که قبل از انتخاب رشته، آشنایی کاملی از 
رشته ها و فرصت های شغلی هر یک صورت گرفته باشد. این مجلد از 
سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش به معرفی حدود ۲00 رشته 
دانشگاهی می پردازد که امکان تحصیل این رشته ها در داخل کشور ایران 
وجود دارد. این رشته ها از مقاطع مختلف دانشگاهی انتخاب شده و سعی بر 
آن بوده که تعداد رشته های انتخاب شده از میان کلیه گرایش ها به صورت 
یکسان انتخاب و معرفی شوند. چیدمان عناوین این دانشنامه به صورت 
الفبایی است که امکان جستجوی مطالب را ساده تر می کند. در این کتاب 
پس از تعریف پایه ای از عنوان اصلی مطالبی درزمینه توانایی های موردنیاز 

جهت تحصیل در رشته موردنظر، عناوین درسی مربوط به گرایش های مختلف و درنهایت فرصت های شغلی آن رشته در ایران ارائه شده است.

  13. رایانه   
این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش درزمینه علوم رایانه 
است و نظر اجمالی و حقایق مهمی در ارتباط با کاربردهای تکنولوژی رایانه 
با چیدمان الفبایی ارائه می دهد. مداخل دیگری نیز در مورد مفاهیم پایه ای 
طراحی رایانه، برنامه نویسی، اینترنت و عناوین دیگری همانند اقتصاد و 
مسائل اجتماعی مشتق شده از رایانه وجود دارد. به روز بودن این کتاب در 
قیاس با بعضی کتب دانشگاهی، آن را درزمینه تحقیق در مورد محصوالت 
جدید، تکنولوژی ها و مواردی که تنها در چند سال اخیر به وجود آمده اند 
کارآمد می کند. درنهایت به گستره های وسیع تصور انسان پرداخته شده 
و عناوینی چون نانوتکنولوژی و رایانه کوانتومی موردبررسی قرارگرفته 
است. در جهت بومی سازی این کتاب مطالبی درزمینه دستاوردهای ایرانی، 
تحقیقات داخل کشور و مشاهیر ایرانی درزمینه رایانه و تاریخچه رایانه در 

ایران ارائه شده است.

  14. طبیعت   
حفظ طبیعت و ارتباط آن با کیفیت زندگی بشر از کسی پوشیده نیست و 
طبیعت چه از جنبه زیبایی شناسی و چه از جنبه جهان فیزیکی به صورت 
از سری  این مجلد  ایفا می کند.  بسزایی در جوامع بشری  کلی، نقش 
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، طبیعت نام دارد و چیدمان مطالب 
آن به صورت موضوعی است. در این مجموعه اطاعاتی درباره موضوعاتی 
چون اکوسیستم ها، تنوع غنی زیستی، کوه ها، جنگل ها، تاالب ها، غارها، 
سرخس ها و ... بیان شده است. در جهت بومی سازی این کتاب، اطاعاتی 
درباره طبیعت و علوم زیستی، جغرافیا و گیاهان ایران و هزاران مطالب 
مرجع  کتاب  این  است.  ارائه شده  ایران  درباره  دیگر  متنوع  و  خواندنی 

مناسبی برای دوستداران طبیعت می باشد.
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  15. تاریخ   
هر شخص با مطالعه تاریخ قادر است، آینده روشن تری برای خود رقم 
بزند و یا به عبارت دیگر بدون آگاهی از گذشته، ترسیم آینده بسیار دشوار 
خواهد بود. این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک 
کتاب منبع تاریخ را با چیدمان الفبایی، جهت سهولت فرآیند جستجو در 
اختیار خواننده قرار می دهد. معادل انگلیسی عناوین اصلی در شروع هر 
مدخل نیز به منظور فراهم شدن امکان جستجو در منابع دیگر ارائه شده اند. 
این کتاب به صورت کامًا مصور طراحی شده که درک مطالب را افزایش 
داده و قوه تخیل را تقویت می کند. برخاف کتب غربی مشابه که نسبت 
به پیشینه و تاریخ شکوهمند ایران و دوران طایی اسام، سوگیرانه رفتار 
کرده و این موضوعات را بی ارزش جلوه می دهند، در این کتاب به صورت 
کامًا ابتکاری هم در میان مداخل بین المللی، تاریخچه ای از موارد مذکور 

ارائه شده، چنانکه بیش از ۱۳0 مدخل مختص ایران و اسام ذکر گردیده است.

  16. اولین پزشک خانواده   
اطاعات مربوط به بیماری ها، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و همچنین 
درمان آن ایفا می کنند. این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج 
دانش به معرفی بیش از ۲00 نوع بیماری فیزیکی و روانی در قالب یک 
دانشنامه مصور می پردازد. در مورد هر بیماری، ابتدا تعریفی از بیماری 
موردنظر و سپس راه های شیوع، علل، عائم، روش های تشخیص، درمان 
و درنهایت روش های پیشگیری از آن ارائه می شود. در این کتاب، سعی 
بر آن بوده است که در پایان هر مدخل، به شیوع و تاریخچه بیماری در 
ایران نیز اشاره شود که این بومی سازی عاوه بر افزایش جذابیت کتاب، 
اطاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. چیدمان الفبایی و 
ذکر معادل انگلیسی همراه با عناوین اصلی، جستجوی مطالب را برای 

خواننده راحت تر کرده است.

  17. بدن انسان   
علم پزشکی از اولین و مهم ترین رشته های دانش بشری است و تأثیر آن 
بر افزایش کیفیت زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست. پزشکان متعهد 
همواره از رشته خود احساس رضایتمندی می کنند. این مجلد از سری 
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، بدن انسان نام دارد. مطالعه این گونه 
مناسب جهت  نهشتی  انسان،  بدن  از سازوکار  با تصاویری گویا  کتب 
انتخاب و عاقه به رشته پزشکی در کودکان و نوجوانان به وجود می آورد. 
در این مجموعه مطالبی به صورت کوتاه و خواندنی درباره موضوعاتی 
چون بدن انسان، استخوان و استخوان بندی، ماهیچه های حرکتی، مغز و 
حس ها و ... ارائه شده است. این کتاب بومی سازی شده است و این بدان 
معنا است که اطاعاتی درباره ایران مانند معرفی دانشمندان و فرهیختگان 
ایرانی و علوم زیستی در کشور ما و صدها مطالب خواندنی و متنوع دیگر 

درباره ایران و کاوش در اینترنت و ارجاعات مناسب بیان شده است.
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  18. دانشنامه مدرسه - پزشکی و سالمت   
امروزه اهمیت علم پزشکی و ورزش بر کسی پوشیده نیست و اطاع رسانی 
و آموزش صحیح در این زمینه ها نقش قابل توجهی در زندگی افراد ایفا 
می کند. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک 
فرهنگ فصلی- الفبایی شامل موضوعاتی از قبیل بدن انسان، بیماری ها، 
سامتی، ورزش و ورزشکاران است که مطالب را به صورت مصور در اختیار 
خواننده قرار می دهد. هر مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده 
که این ویژگی، انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت. مطالب 
این کتاب بومی سازی شده اند؛ بدین صورت که مداخلی مستقل در مورد 
فرهنگ، دستاوردها و انجمن های ایرانی تألیف و گردآوری گردیده و در 
مداخل بین المللی نیز ممکن است مطالبی مرتبط با ایران به چشم بخورد.

  19. دایناسورها   
علوم دیرینه شناسی و زمین شناسی کاربردهای گوناگونی در علم جغرافیا، 
مردم شناسی و دیگر علوم دارند و به عنوان گرایش های میان رشته ای نقش 
مهمی در کیفیت زندگی انسان ایفا می کنند. این مجلد از سری مجلدات 
جامع 40 جلدی گنج دانش، دایناسورها نام دارد. مطالعه این گونه کتب 
زمینه ساز عاقه انسان ها از کودکی به رشته هایی همانند دیرینه شناسی 
است. در این مجموعه اطاعاتی درباره موضوعاتی چون عصر دایناسورها، 
دایناسورهای دوران تریاسه، ژوراسیک و کرتاسه، فسیل ها و ... بیان شده 
تاریخ دوره های  این کتاب، مطالبی درباره  است. در جهت بومی سازی 

زمین شناسی و پیدایش اولین فسیل ها در ایران ارائه شده است.

  20. فضا   
انسان ها در ایام قدیم با چشم غیرمسلح به مشاهده آسمان، خورشید و دیگر 
ستارگان می پرداختند و تنها با تعریفی خرافی به تفسیر آن می پرداختند. 
ولی امروزه با پیشرفت علم، بشر از این خرافات رهایی جسته و به درک 
عمیق تری از فضا دست یافته است. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 
جلدی گنج دانش نگاهی به علم نجوم بوده و کاوشی در دانستنی های 
انسان از فضا ارائه می دهد. چیدمان مطالب در این کتاب موضوعی است 
و اطاعاتی با سرفصل های فضا چیست؟، اکتشاف فضا، منظومه شمسی، 
ستاره های دنباله دار و شهاب ها، اسرار فضا و فضا برای همه بیان شده 
است. این مجموعه بومی سازی شده و این بدان معنا است که تاش شده 

مطالبی درباره علم نجوم و دستاوردهای فضایی ایران ارائه شود.

15

Bobak Etemadi

Bobak Etemadi



  21. دانشنامه دانشمند جوان   
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک دانشنامه 
عمومی در تمامی زمینه ها است. چیدمان الفبایی کتاب امکان جستجوی 
راحت تری را برای خواننده فراهم می آورد، همچنین مصور بودن آن، شوق 
یادگیری را در نوجوانان افزایش می دهد. موضوعات مختلف با یک تعریف 
عمومی از موضوع موردنظر آغاز شده و در انتها در صورت امکان با روشی 
کامًا مبتکرانه، مطالبی درزمینه فرهنگ ایرانی - اسامی ارائه شده است. 
عاوه بر مداخل اصلی که تا حد ممکن بومی سازی شده اند، بیش از ۷0 
مدخل مستقل که به صورت مستقیم به ایران و اسام ارتباط پیدا می کنند 
در البه الی صفحات به چشم می خورد. مطالب مربوط به ایران و اسام 
عاوه بر اینکه به کتاب جذابیت خاصی بخشیده، امکان استفاده از کتاب 

را برای پژوهش های داخلی و تحقیقات مدارس فراهم آورده است.

  22. سال به سال   
سری  از  دانش  گنج  جلدی   40 جامع  مجلدات  سری  از  مجلد،  این 
و  نگاشته  زمانی  رویدادهای  ترتیب  به  که  است  نوین  دانشنامه های 
به صورت کامًا مصور ارائه شده است. عناوین در این کتاب سال ها هستند 
و رخدادهای اصلی تاریخی از چند میلیون سال پیش آغازشده و درنهایت 
به رویدادهای قابل وقوع در آینده ختم می شوند. این مجلد به دو بازه 
زمانی قبل و بعد از میاد تقسیم شده است و چیدمان رخدادها به صورت 
سال به سال، امکان جستجوی راحت تری را برای خواننده فراهم می آورد. 
از نیمه کتاب، تاریخ های شمسی در کنار تاریخ های میادی جهت درک 
بهتر زمان، ذکر شده است. کتب مشابه غربی در ذکر وقایع تاریخی کمی 
سوگیرانه عمل می کنند و پیشینه دیرینه ایران را به صورت شایسته ارائه 
نمی دهند، ازاین رو در این کتاب، به صورت کامًا ابتکاری، بومی سازی 

صورت گرفته به صورتی که همراه با وقایع بین المللی، به بیش از ۱80 رخداد تاریخی ایران نیز اشاره شده است.

  23. دانشنامه مدرسه - جهان جغرافیا   
این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک فرهنگ کامًا 
مصور و حاوی اطاعات مفیدی درزمینه علم جغرافیا است که چیدمان 
مطالب به صورت فصلی-الفبایی است. مداخل هر فصل جهت سهولت 
فرآیند تحقیق و جستجو به صورت الفبایی مرتب شده است. هر مدخل 
تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام فکری 
خواننده را در پی خواهد داشت. تألیف و گردآوری مطالب این دانشنامه با 
تأکید بر جغرافیای ایران بوده، به عبارت دیگر مطالب کتاب بومی سازی 
شده، به طوری که مداخل مربوط به کشور ایران حجم زیادی از مطالب 

کتاب را به خود اختصاص داده است.
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  24. ورزش   
اثرات ورزش بر سامتی جسم و ذهن افراد در همه سنین آشکار است و 
انتخاب صحیح نوع ورزش، متناسب با عایق و وضعیت جسمانی افراد تنها 
با آشنایی کامل با انواع ورزش ها میسر است. این مجلد، از سری مجلدات 
اصلی  اغلب ورزش های  معرفی  بر  دانش سعی  جامع 40 جلدی گنج 
به صورت موضوعی- الفبایی دارد و در انتها آسیب دیدگی های متداول در 
ورزش در قالب پیوست آورده شده است. معادل انگلیسی عناوین همراه با 
عناوین اصلی جهت جستجوی راحت تر مطالب ارائه شده است. تقریباً در 
تمامی صفحات، به تاریخچه ای از ورزش موردنظر در کشور ایران اشاره 
گردیده که این بومی سازی عاوه بر افزایش جذابیت کتاب، امکان انجام 
این ورزش و همچنین امکان پیشرفت در رشته ورزشی موردنظر را در 
کشور موردبررسی قرار داده و به معرفی بنیان گذاران و ورزشکاران مطرح 

داخلی پرداخته است.

  25. دانشنامه مدرسه - تاریخ و سیاست   
گذشتگان  و  گذشته  از  درست  شناختی  داشتن  بدون  آینده  ترسیم 
امکان پذیر نیست و تنها در صورتی می توانیم درک درستی از سیاست هر 
کشور داشته باشیم که از تاریخ و گذشته آن کشور اطاعات خوبی کسب 
کرده باشیم. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک 
دانشنامه موضوعی-الفبایی در ارتباط با موضوع سیاست و تاریخ است که 
دو پیوست با عنوان رهبران اصلی جهان و زنان مشهور جهان نیز به آن 
اضافه شده است. چیدمان مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند تحقیق 
به صورت الفبایی است. در این کتاب هر مدخل تنها یک صفحه را به خود 
اختصاص داده که این امر انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت. 
این دانشنامه بومی سازی شده؛ بدین صورت که مطالب بخش های تاریخی 
و مشاهیر این کتاب با تأکید بر پیشینه و فرهنگ ایرانی - اسامی تألیف 

و گردآوری شده است.

  26. دانشنامه مدرسه - گیاهان   
در گذشته ای نه چندان دور، قحطی یکی از علت های اصلی مرگ ومیر 
بشر به شمار می آمد. دلیل وقوع قحطی و کاهش ذخایر غذایی، عدم 
آشنایی بشر با انواع گیاهان و روش های صحیح و مدرن کشاورزی بود. 
این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک فرهنگ 
کامًا مصور و حاوی اطاعات مفیدی از گیاهان است که چیدمان مطالب 
به صورت فصلی- الفبایی صورت گرفته است. مطالب کتاب به فصول 
حبوبات، درختان، ریشه های خوراکی، سبزی ها، علف ها، گل ها، میوه ها 
و دیگر موضوعات مرتبط با گیاه دسته بندی شده است. مداخل هر فصل 
جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو به صورت الفبایی مرتب شده و هر 
مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام 
فکری خواننده را در پی خواهد داشت. این دانشنامه حاوی اطاعاتی در 

مورد کشور ایران ازجمله پراکندگی گیاهی خاص در کشور در خال مطالب دیگر است؛ به عبارت دیگر مطالب کتاب بومی سازی شده است.
17



  27. دانشنامه کارتونی من   
کودکان همواره به مشاهده ترکیب رنگ ها و بهره گیری از قدرت تخیل 
عاقه مند می باشند؛ ازاین رو، خلق فرهنگی که این موارد را با آموزش 
تلفیق کرده باشد، مناسب به نظر می رسد. این مجلد، از سری مجلدات 
جامع 40 جلدی گنج دانش یک دائره المعارف عمومی برای سنین پایین 
بوده و مطابق ادبیات کودک نگاشته شده است. این کتاب به دلیل بهره 
گرفتن از تصاویر شاد و کودکانه، شوق یادگیری را نیز افزایش می دهد. 
چیدمان مطالب به صورت الفبایی است و عناوین اصلی همراه با معادل 
التین خود به منظور فراهم آوردن امکان جستجوی راحت تر ارائه شده 
است. این دانشنامه به صورت کامًا ابتکاری بومی سازی شده و مداخل 
آن ها برخاف کتب مشابه انگلیسی آن، در جهت فرهنگ غربی سوگیری 

ندارد.

  28. دانشنامه مدرسه - جهان علم   
علم، آدمی را از دنیای خرافات رهایی بخشیده و لذت واقعی زندگی را برای 
او نمایان می سازد. این مجلد از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، 
یک دانشنامه مصور فصلی- الفبایی در سه بخش ستاره شناسی و فضا، 
علم و فناوری و مخترعان است. مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند 
تحقیق به صورت الفبایی مرتب شده است. هر عنوان با تعریف پایه ای 
از موضوع آغاز می شود. تمامی تصاویر و مطالب مربوط به هر عنوان 
به منظور ایجاد انسجام فکری خواننده، تنها در یک صفحه گنجانده شده 
است. در تمام فصول کتاب، مداخل مستقلی به فراخور هر بخش در ارتباط 
با فرهنگ ایرانی - اسامی، تألیف و گردآوری گردیده و مداخل بین المللی 
نیز تا حد ممکن بومی سازی شده است؛ بدین صورت که دستاورد و یا 
توضیحی در مورد کشور ایران به صورت ابتکاری در خال مطالب دیگر 

گنجانده شده است.

  29. کتاب مرجع خردسال   
کتاب مرجع واژگان یا دیکشنری جزو جدایی ناپذیر یک زبان می باشد. این 
مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک دیکشنری مصور 
ساده برای کمک به آموزش زبان فارسی است. در این مجموعه واژه های 
ساده ای که کودک به آن ها برمی خورد به همراه تعریفی از آن ارائه شده اند. 
این مجموعه واژگان به صورت کامًا ابتکاری با مداخل فارسی و فرهنگ 
ایران و اسام تلفیق شده و درنهایت با بهره گیری از تصاویر شاد و کارتونی 
صفحه آرایی شده است. معنی لغات به صورت قابل فهم برای کودکان ارائه 
و از واژگان ساده ای برای تعریف مداخل اصلی استفاده گردیده است. ارائه 
مطالب به صورت کامًا مصور، شوق یادگیری را افزایش می دهد. چیدمان 
مطالب به صورت الفبایی نیز امکان جستجوی راحت تری را برای خواننده 

فراهم می آورد.
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  30. دائره المعارف تغذیه  
تغذیه نقش به سزایی در سامت موجودات ایفا می کند. آگاهی و شناخت 
تغذیه سالم تنها از طریق آموزش امکان پذیر است. این مجلد، از سری 
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش به صورت انحصاری به موضوع تغذیه 
می پردازد. این کتاب به دو بخش مجزا با عناوین تغذیه مدرن و تغذیه 
سنتی تقسیم بندی شده که هر یک دارای اهداف خاصی است. در بخش 
الفبایی مطالب به منظور سهولت در جستجو  تغذیه مدرن که چیدمان 
غذایی،  رژیم های  انواع  شامل  گوناگونی  مداخل  است،  گرفته  صورت 
مفاهیم پایه ای تغذیه، معرفی بیماری های گوارشی، مکمل های ورزشی 
و غیره ارائه شده اند. تمامی عناوین اصلی با معادل التین خود به منظور 
فراهم شدن امکان جستجوی راحت تر همراه شده اند. بخش تغذیه سنتی 
که به صورت کامًا ابتکاری به فرهنگ ایران و مواد غذایی مورداستفاده در 

ایران اشاره دارد، شامل موضوعاتی از قبیل معرفی گیاهان دارویی، خواص میوه ها، عرقیجات و غیره به صورت الفبایی و کامًا مصور است. تمامی مداخل در کل مجموعه 
ابتدا با تعریفی پایه از موضوع موردنظر شروع می شود که همین امر، کتاب را برای عموم قابل استفاده می نماید.

  31. دائره المعارف محصل  
این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک دانشنامه 
به  عمومی  مفاهیم  ذکر  بر  دائره المعارف عاوه  این  در  است.  عمومی 
موضوعات مربوط به بدن انسان، طبیعت و حیوانات پرداخته شده است. 
سازوکارهای بدن انسان، دانستنی های محیط زیست، بزرگ جثه ترین ها 
مصور  کامًا  به صورت  ابتدایی  علمی  موضوعات  و  جانوران  جهان  در 
ارائه شده اند. نحوه صفحه آرایی و تصاویر به کاررفته در این کتاب، امکان 
یادگیری دانش آموزان را به مراتب افزایش می دهد. ترتیب مداخل به صورت 
الفبایی بوده که امکان جستجو در مطالب را برای خواننده فراهم می کند. 
ابتدای  در این کتاب سعی شده است که برای درک بهتر مطالب، در 
پاراگراف، ابتدا تعریفی از مدخل ارائه شود. مداخل مربوط به فرهنگ ایران 
و اسام و همچنین بومی سازی دیگر موضوعات در حد توان، به صورت 
کامًا ابتکاری صورت گرفته که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده است.

  32. دانشنامه مدرسه - فرهنگ و هنر  
بهبود  موجب  بشری،  جوامع  فرهنگ  در  گرفته  صورت  پیشرفت های 
زندگی انسان ها شده و هنر به زندگی انسان زیبایی بخشیده است. این 
مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، یک دانشنامه مصور 
موضوعی-الفبایی را در چهار فصل فرهنگ و هنر، مذاهب، نقاشان و 
نویسندگان به خواننده ارائه می دهد. در این کتاب سعی بر آن بوده که 
از حاشیه روی پرهیز شود؛ بنابراین هر عنوان تنها یک صفحه را به خود 
اختصاص داده است. مطالب این کتاب تا حد ممکن بومی سازی شده و 
با تأکید بر فرهنگ ایران و اسام نگاشته شده اند و عاوه بر مداخلی 
که به طور مستقل مربوط به ایران است، در خال عناوین بین المللی نیز 
زوایای مختلف فرهنگ کشورمان به صورت ابتکاری مورداشاره قرارگرفته 

است.
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  33. باید ببینید  
از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، در حقیقت  این مجلد، 
ترکیبی است از عجایب طبیعی و ساخته دست بشر، مکان های مقدس و 
جاذبه های توریستی. منابع غربی سعی دارند این گونه مکان های موجود در 
ایران را کم رنگ جلوه دهند؛ درنتیجه برای رفع این مسئله در خال مداخل 
بین المللی، عجایب شگفت انگیز، مکان های مقدس و جاذبه های توریستی 
ایران و اسام به صورت کامًا ابتکاری ذکرشده که به بومی سازی کتاب، 
کمک شایانی کرده است. در این کتاب، چیدمان مطالب به صورت الفبایی 
است که این امر موجب تسهیل جستجوی مطالب شده است. همچنین 
ارائه معادل انگلیسی عناوین اصلی در ابتدای هر مدخل، جستجوی مطالب 
را برای خواننده راحت تر کرده است. کلیه مطالب این کتاب به همراه 
تصویری از محل موردنظر ارائه شده که جذابیت بیشتری به کتاب بخشیده 

است. مطالب مربوط به مکان های مقدس، ابتدا به صورت جغرافیایی، سپس به صورت تاریخی-مذهبی یا داستانی-مذهبی بررسی گردیده است.

  34. انرژی هسته ای  
انرژی هسته ای به دلیل اهمیت و کاربردی که در علم و فناوری دارد، 
همواره دانش پژوهان بسیاری را به خود جذب کرده است. البته شهرت 
این نوع انرژی در عامه مردم، بیشتر به دلیل کاربردهای نظامی آن و 
اخذ تصمیمات مهم سیاسی است. در این مجلد، از سری مجلدات جامع 
40 جلدی گنج دانش، ابتدا مفاهیم پایه ای فیزیکی موردنیاز برای درک 
جامع تر این نوع انرژی ارائه شده و به صورت فصل به فصل موردبررسی 
قرارگرفته اند، در انتها نیز، فناوری هسته ای در ایران و تاریخچه، فناوری 
بومی و کاربردهای داخلی آن موردبحث قرارگرفته است. واژگان التین 
از  یک  هر  جستجوی  فرآیند  تسهیل  جهت  اصلی،  عناوین  با  همراه 
موضوعات کتاب در منابع دیگر ارائه شده اند. در این کتاب سعی بر آن 
بوده که تمامی مطالب به صورت مصور ارائه شوند تا درک مطالب برای 

نوجوانان آسان تر گردد.

  35. اختراعات انسان از ابتدا  
با پیشرفت علم بشر، انسان ها بیش ازپیش از خرافات رهاشده و با اختراعات 
جدید آسایش بیشتری را در زندگی خود فراهم آورده است. این مجلد از 
سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش به معرفی اختراعات انسان 
پرداخته و آن ها را با توجه به توالی زمانی موردبررسی قرار می دهد. در این 
کتاب برخاف سیاست کشورهای غربی، تمرکز بیشتری بر اختراعات 
ایرانیان و جهان اسام صورت گرفته و به صورت کامًا ابتکاری بیش از 
۵0 مورد از اختراعات جهان اسام در البه الی مطالب مربوط به اختراعات 
عناوین  با  همراه  التین  واژگان  ذکر  معرفی شده اند.  فرهنگ ها  مابقی 
فارسی، موجب تسهیل فرآیند جستجوی مطالب برای خواننده شده است. 
ارائه کلیه مطالب به صورت مصور، عاوه بر افزایش جذابیت مطالب و 

موضوعات، موجب تقویت قوه تخیل خواننده نیز خواهد شد.
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  36. دانشنامه مدرسه - محیط زیست  
انتخاب  خود  زندگی  محل  به عنوان  را  طبیعت  دیگر  انسان ها  امروزه 
آن هاست ساکن  بلکه در محل هایی که ساخته دست خود  نمی کنند؛ 
می شوند؛ بااین وجود حفاظت از محیط زیست به صورت مستقیم بر روی 
از  از محیط زیست و حفاظت  زندگی بشر مؤثر است که درک درست 
با آموزش صحیح امکان پذیر نخواهد بود. این مجلد، از سری  آن جز 
مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش یک دانشنامه الفبایی درزمینه مسائل 
و موضوعات مربوط به محیط زیست در اختیار خوانندگان قرار می دهد. 
چیدمان مطالب به صورت الفبایی، امکان جستجوی مطالب را آسان ساخته 
و ارائه مطالب به صورت مصور جذابیت خاصی به کتاب بخشیده است. در 
توضیح مطالب ضرورت خاصه نویسی لحاظ شده و تنها یک صفحه به 
هر موضوع اختصاص داده شده است که همین ویژگی، انسجام فکری 

خواننده را در بر خواهد داشت. در این کتاب سعی بر آن بوده که مداخل همگام با مطالب درسی مدارس انتخاب شده و تا حد ممکن بومی سازی شوند. بدین معنی که 
تألیف و گردآوری مطالب با تأکید بر دستاوردهای ایرانی باشد و زوایای مختلف ایران را معرفی و موردبررسی قرار دهد.

  37. علم بشر از ابتدا  
پیشرفت علم، انسان را از خرافات رهانیده و رفاه و آسایش بیشتری برای 
او در زندگی فراهم آورده است. آشنایی با توالی علم بشر، رشد نمایی علم 
را نمایان ساخته و می تواند به انسان در جهت درک بهتر از علم پیشین 
و تولید علم نوین کمک نماید. در این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 
جلدی گنج دانش، توالی علم انسان از حدود ۵000 سال پیش تاکنون 
به صورت ترتیب توالی زمانی ارائه شده است. سیاست کشورهای غربی 
بر کم اهمیت جلوه دادن نقش علم ایران و تمدن اسام بر پیشرفت علم 
بشریت است و این امر در کتب آن ها بسیار مشهود است. در این مجلد 
عاوه بر مداخل بین المللی به صورت کامًا ابتکاری به بیش از ۵0 دستاورد 
علمی ایران باستان و جهان اسام اشاره شده که در بومی سازی کتاب 
نقش مهمی را ایفا می کنند. دراین بین، اعام علمی و تاریخی ایران نیز 

معرفی شده اند. تمامی مطالب کتاب به صورت مصور ارائه شده که موجب تقویت قوه تخیل خواننده می شود. معادل التین عناوین اصلی به منظور امکان جستجوی راحت تر 
مطالب و سال شمسی در کنار سال میادی مربوط به هر موضوع از نیمه کتاب برای درک بهتر از توالی زمانی پیشرفت علم، ارائه شده اند.

  38. دانشنامه نوجوان  
هدف از این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، نشر 
دانشنامه ای بسیار فشرده و حاوی عناوین پایه ای مناسب برای نوجوانان 
است. انتخاب موضوعات، کامًا ابتکاری و تمرکز مداخل روی موضوعات 
علمی و فیزیکی پایه بوده است. ارائه مطالب با تعریفی از عنوان آغازشده 
و سپس زیر عنوان هایی را در برمی گیرد. در هر صفحه تا حد امکان 
به معرفی جامعی از سازمان یا نهادی در ایران، تاریخچه و کاربرد آن 
پرداخته شده که به بومی سازی مطالب کمک شایانی کرده است. معادل 
التین عناوین اصلی نیز جهت جستجوی راحت تر مطالب ارائه شده است.
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  39. جنگ  
جنگ ها، چه کهن و چه مدرن همیشه یکی از مهم ترین بخش های تاریخ 
بوده اند. جنگ ها در تاریخ، مبین قدرت فکری، مردمی، صنعتی و فناوری 
بشر بوده و نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و نژاد اقوام ایفا کرده اند. 
در این مجلد، از سری مجلدات جامع 40 جلدی گنج دانش، جنگ های 
مهم تمدن ها به دو بازه زمانی قبل و بعد از میاد تقسیم بندی شده و 
که  گونه  بدین  زمانی طبقه بندی شده اند.  رویدادهای  ترتیب  به  مداخل 
جنگ ها از حدود ۶00 سال قبل از میاد مسیح شروع شده و به جنگ های 
اصلی معاصر ختم می شوند. علتی که این مجلد را بومی ساخته، ذکر 
بسیار مفصل تر جنگ های ایران در طول تاریخ، در البه الی جنگ های 
کشورهای دیگر است. در این کتاب حدوداً ۱00 جنگ اصلی جهان در کنار 
بیشتر از ۵0 جنگ تاریخی ایران از ابتدای تاریخ پرشیا ذکرشده است. در 

دائره المعارف های مشابه خارجی، سیاست روز کشورهای غربی کم اهمیت جلوه دادن تمدن پرشیا و ایران است؛ درحالی که این کتاب، این نکته منفی فرهنگی و سیاسی 
را پوشانده است. در این کتاب عناوین التین در کنار عناوین اصلی ذکرشده اند تا امکان جستجوی بیشتر برای دانش پژوهان فراهم آید. از نیمه کتاب، سال های شمسی 

نیز در کنار سال های میادی ذکرشده که باعث درک بهتر توالی زمان می شود.

  40. موجودات افسانه ای  
ذهن انسان هرچه نیاز داشته باشد و از هر چیز لذت ببرد، خلق می کند. 
موجودات غیرواقعی، زاده ذهن آدمی است. این مجلد، از سری مجلدات 
جامع 40 جلدی گنج دانش به معرفی موجودات افسانه ای و اساطیری 
ایران و جهان می پردازد. در این کتاب پس از مقدمه مختصری که به 
تعریف اسطوره شناسی و معرفی برخی از اساطیر ایرانی پرداخته، تلفیقی 
ارائه  ایران و دیگر فرهنگ ها  از موجودات خیالی فرهنگ روم، یونان، 
شده و سعی بر آن بوده که بیشتر به معرفی موجودات افسانه ای ادبیات 
ایران پرداخته شود. درهم آمیخته شدن موجودات افسانه ای فرهنگ ما و 
دیگر نقاط جهان، این کتاب را جذاب تر ساخته است. در این مجلد مصور، 
چیدمان مداخل به صورت الفبایی بوده و کلیه مداخل مصور است که باعث 
تقویت قدرت خیال پردازی خواننده می شود. هدف از نگارش این کتاب، 

عاوه بر سرگرم سازی و لذت که از اهداف بشر محسوب می شوند، معرفی فرهنگ های گوناگون و ارائه وجوه مشترک میان آن هاست.
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