حسن ساالری
حسن ساالری ،مترجم ،نويسنده ،ويراستار ،مدير پايگاه اينترنتی جزيره ی دانش و سرپرست بخش آموزش شرکت يکتاوب افزار شرق است .ساالری
تاکنون سه بار برندهی جايزهی کتاب سال ،سه بار برنده ی جايزهی کتاب فصل و دو بار برندهی جايزه ی جشنواره ی کتابهای آموزشی شده است.
او جايزهی قلم پرندهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در سال  8811دريافت کرد .بیش از  811کتاب (ترجمه ،تالیف يا ويرايش) و
بیش از  811مقاله (ترجمه يا تالیف) دستاورد کوششهای ساالری برای گسترش دانش در ايران است.
مشخصات
نام :حسن ساالری
متولد8811 /8/8 :
شمارهی شناسنامه51 :
صادره از :جاجرم (خراسان شمالی)
شمارهی تماس15851581111 :
تحصيالت
 .8ديپلم علوم تجربی ( دبیرستان دکتر شريعتی جاجرم)؛ پايان دوره8838 ،
 .5کارشناس زيستشناسی (دانشگاه بوعلیسینای همدان)؛ پايان دوره8831 ،
 .8کارشناس ارشد زيستشیمی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران)؛ پايان دوره8815 ،
مسووليت ها
 .8مدير داخلی مجلهی رشد آموزش زيستشناسی از سال  8811تا 8815
 .5عضو شورای برنامه ريزی مجلهی رشد نوجوان از سال  8815تا 8818
 .8عضو شورای برنامه ريزی مجلهی رشد آموزش راهنمايی از سال  8818تا 8811
 .1داور پنجمین جشنوراهی کتابهای آموزشی رشد8811 ،
 .1داور جشنواره ی کتابهای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری8811 ،
 .6مدير گروه علوم انتشارات مدرسه از سال  8811تا کنون

 .3مدير پايگاه اينترنتی جزيره ی دانش (برگزيده ی دهمین جايزهی ترويج علم) از سال 8818
 .1سرپرست بخش آموزش شرکت يکتاوب از سال  8815تا کنون
کارهای آموزشی
 .8آموزش زيستشناسی در دبیرستان صلحا از سال  8818تا 8815
 .5آموزش زيستشناسی در دبیرستان ادب از سال  8818تا 8811
 .8آموزش زيستشناسی در دبیرستان وحید از سال  8818تا 8811
 .1آموزش زيستشناسی در دبیرستان ادب از سال  8816تا 8813
کتاب های برگزیده
 .8شبیهسازی انسان (معرفی فن آوری شبیهسازی و بررسی جنبههای دينی و اخالقی آن) .نشر حکیمان( 8818 ،تقدير شده در دهمین جشنواره ی
کتاب سال دانشجويی)8815 ،
 .5فرهنگنامهی کلید دانش (مترجم ،نويسنده و سرويراستار) .نشر طاليی و پیام عدالت( 8811 ،برنده ی بیستوپنجمین دورهی کتاب سال ،بهمن
)8816
 .8سلول( ،ترجمه) از مجموعه ی مفاهیم پايه در علوم تجربی ( انتشارات فاطمی ،)8813 ،برگزيدهی پنجمین جايزهی کتاب فصل مهرماه  8813و
برنده ی بیستوهفتمین دورهی کتاب سال ،بهمن 8811
 .1بیرونی ،استاد اخترشناسی و جغرافیا .ترجمه ( انتشارات فاطمی ،)8811 ،برگزيده ی نهمین جشنوارهی کتابهای آموزشی رشد دیماه 8851
 .1علم در ايران باستان (از مجموعهی تاريخ علم برای نوجوانان) .پژوهش و نگارش (محراب قلم )8811 ،تقديرشده در نهمین دورهی کتاب فصل،
بهار )8811
 .6دانش پیشینیان .ترجمه و تالیف ( .انتشارات مدرسه)8811 ،
 .3مجموعه ی تاريخ علم برای نوجوانان (علم در يونان باستان ،علم در چین باستان ،علم در روم باستان ،علم در بین النهرين ،علم در مصر باستان ،علم
در اسالم) .ترجمه (محراب قلم )8811 ،تقدير شده در بیستوهشتمین دوره ی کتاب سال ،بهمن 8815
 .1از پرنده ی دانا بپرس :درباره ی جانوران ،درباره ی خزندگان ،درباره ی بیمهرگان ،دربارهی سیارهی زمین ،درباره ی آبوهوا (ترجمه) .انتشارات
فاطمی ،8815 ،تقدير شده در سیزدهمین دورهی کتاب فصل ،پايیز 8815
 .5دانشنامهی تصويری نوآموز (ترجمه) .انتشارات افق ،8811 ،تقديرشده در هشتمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد8815 ،

 .81صد دانشمند ايران و اسالم (پژوهش و نگارش زير نظر يونس کرامتی) ،محراب قلم8851 ،
 .88صدويک پرسشوپاسخ درباره ی پزشکان و داروشناسان بزرگ ،محراب قلم8858 ،
 .85آشنايی با منظومه ی خورشیدی (ويژه ی کودکان)  ،انتشارات مدرسه8858 ،
 .88در کالس درس خوارزمی ،انتشارات مدرسه8858 ،
 .81در کالس درس کاشانی ،انتشارات مدرسه8855 ،
 .81مجموعه ی دانشوران ديروز و امروز ( پاستور ،وگنر ،بقراط ،اينشتاين ،الوازيه ،ابنسینا ،امیراعلم) ،محراب قلم8855 ،
گزیدهی مقاالت
 .8سیالیت غشای سلول و عوامل موثر بر آن .رشد آموزش زيستشناسی .سال شانزدهم ،شماره ی 11
 .5برداشتهای نادرست از تکامل .رشد آموزش زيستشناسی ،سال هجدهم ،شمارهی 11
 .8مجموعه ی  5کمیک استريب تاريخ علم .رشد نوجوان( 8815 ،تقدير در سومین جشنو ا رهی مجلههای رشد در گرايش خالقیتها و نوآوریها )
 .1کلونها آن چیزی نیستند که تصور می رود .همشهری ،شمارهی ( 5511يکشنبه  81دی )8818
 .1هوش يا زيبايی :نگاهی علمی به انتخاب هوشمندانهی نیاکان مونث انسان .همشهری ،شمارهی  ( 8511دوشنبه  51مهر )8815
 .6نگاهی به وضعیت کتابهای علمی کودک و نوجوان .کتاب ماه کودک و نوجوان ،شهريور 8811
 .3از ردهبندی ارسطويی تا ردهبندی ايرانی .روزنامهی شرق ،شمارهی ( 183سهشنبه 8 ،مرداد )8811
 .1چرا تاريخ علم مهم است .روزنامه ی اعتماد ،شماره ( 8581شنبه 1 ،ارديبهشت )8811
 .5دانش آموزان از تاريخ چه بايد بیاموزند .کتاب ماه تاريخ و جغرافیا ،شهريور 8851
 .81ويژگیهای ساختاری متن غیرداستانی و اهمیت معرفی آن به دانش آموزان ،کتاب ماه کودک و نوجوان ،آذر 8858
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