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شىات كمك-آموزدفتر انتشار

ى هـيلك زا ،»هناـوج« ىشهوژپ ـىليـلحت ىشزـومآ ى همان�ـلصف
ىـاه�باتك ناگـدنروآديدپ و نـامجرـتم ،ناگدـنسيون ،ناـرظنـبحاص

ىشزومآ ىاه�باتك ديلوت ثحابم هب دنم�هقالع نادنمشيدنا و ىشزومآ
ىارب ،ريز ىعوضوم ىاه هنيمز رد ار دوخ ىاه هتشون ،دنك�ىم توعد
:دنراد لاسرا ىشزومآ ىاه�باتك ىشخب�ناماس ى هناخريبد

ليـدهـا در تـومطالعات تطبـيـقـى (تـجـربـيـات سـايـر كـشـور. ١
شى)كتاب�هاى آموز

لـيـدتـبـاطـات در تــواع فـنـاورى اطـالعـات و ارد انــو كـاربـر.٢
شىكتاب�هاى آموز

دها و اصول زيباشناسى كتاب�هاىگى�ها، استاندار تبيين ويژ.٣
شىآموز
ترشى مناسب و برصيفى كتاب�هاى آموزفى تو معر.٤
فى نشريات، منابع علمى و بانك اطالعات كتاب�هـاى معر.٥
شى داخل و خارج از كشورآموز
شى مناسبليد كتاب�هاى آموز آسيب�شناسى تو.٦
شى و مخاطب�شناسىسنجى آموز نياز.٧
مينه ىايه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تجربه در ز ار.٨

شى مناسبليد كتاب هاى آموزايند توفر
شـى وفـى طـرح سـامـان�بـخـشـى كـتــاب�هــاى آمــوز مـعــر.٩

فقاتى موسسه�هاى انتشارمؤ
شيابىدارزگيرى و خوديادش�هاى نوين خو تبيين رو.١٠
شىليد كتاب�هاى آموزكت در تو مديريت و مشار.١١
شـيـابـىلـيـد و ارزنامـه�ريـزى، تـودهـاى بـراهـبـر تـبـيـيـن ر.١٢

شىكتاب�هاى آموز
شىليد كتاب�هاى آموز تو`هاى آيندهنما و چشم�انداز دور.١٣
ليددها، اهداف نوين حاكـم بـر تـو تبيين اصـول، رويـكـر.١٤

شى مناسبكتاب�هاى آموز
ط بـه كــتــاب ،دى مـربــومـبـاحـث تـحــلــيــلــى و كــاربــر.١٥

انانى دانش آموزشگاهى و كتابخوكتابخانه هاى آموز

ناوخارف راثآلاسرا



را آثى ى تهيهاهنمار

 وزارت٤تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 
، دفتر انتشارات كمك�آموزشى، فصل�نامه�ى «رشد جوانه»٢٦٨آموزش�وپرورش، پالك 

ى�هعـاشا ،ىنـاسر�عالطا فده ـاب »هناـوج دشر« ـىشهوـژپ و ىلـيلـحت ،ىشزـومآ ى�هيـرشن
طوبرم ثحابم ى�هنيمز رد نارظن�بحاص نيب هبرجت و رظن�لدابت و ون ىاه�هديا و ىملع ىاه�هتفاي
ىاتسار رد ناگدنروآديدپ ،قيرط نيا زا ات دوش�ىم رشتنم بسانم ىشزومآ ىاه�باتك ديلوت دنيارف هب
ىا�هفرح ى�هبرجت شناد ىـانغ رب ايوپ و رمـتسم تروص هب ،شرورپو�شزومآ ىاه�فـده ققحت

ار ىشزومآ ىاه�باتك دـيلوت تيفيك ،دوجوم ىاه�تـيفرظ ى�هنيهب ىريگراك�هب اب و ـدنيازفيب دوخ
ند.شخب ءاقترا

راهنماى تهيه-ى آثار
 كه به منظوركتاب-هاى آموزشىاز استادان، صاحبنظران و انديشمندان محترم عرصه�ى 

همراهى با اين فصل�نامه، نوشته�هاى خود را براى انتشار در «رشد جوانه» ارسال مى�دارند،
تقاضا مى�شود، در حد امكان نكات زير را رعايت فرمايند:

 صفحه�ى دست�نوشته تجاوز نكند.١٣ صفحه�ى تايپ شده و ٨  حجم مطالب از 
.دشاب عوضوم ىدنب�عمج و هجيتن ،عوضوم ى�هقباس ،هاتوك ىا�همدقم ىواح هتشو  ن

  نسخه�ى اصلى نوشته ارسال شود.
  نوشته�ى ترجمه شده بايد با متن اصلى همخوانى داشته باشد و متن اصلى همراه آن ارسال

شود. چنانچه نوشته را خالصه مى�كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.
  نوشته در مجله يا نشريه�ى ديگرى به چاپ نرسيده باشد.

  محل قرار دادن جدول�ها، نمودارها، شكل�ها و عكس�ها، در متن مشخص شود.
  «رشد جوانه» در رد، قبول، ويرايش و تلخيص آثار رسيده آزاد است و از بازگرداندن آن�ها

نيز معذور است.
 مبين رأى و نظر «دبيرخانه�ى سامان�بخشى كتاب�هاىً  آراى مندرج در «رشد جوانه» ضرورتا

آموزشى» نيست. بنابراين، مسؤوليت پاسخگويى به پرسش�هاى خوانندگان با خود نويسنـده
يا مترجم است.

  اطالعات منابع مورد استفاده براى تدوين اثر، به ترتيب زير تنظيم شود:
نام نويسنده، نام اثر، نام مترجم، (اگر ترجمه باشد). نام مجله يا نشريه، شماره�ى مجله، سال

نشر، شماره�ى صفحه.
  نوشته را به ضميمه�ى نام و نام خانوادگى نگارنده يا مترجم، درجه�ى علمى يا سمت، نشانى

محل كار يا سكونت و شماره�ى تلفن، به نشانى زير ارسال فرماييد:



عزم ايستادن بر قله-ى دانايى
دكتر محمديان

افقى نو در سامان ملى كتاب-هاى آموزشى
عليرضا حاجيان�زاده

بدرقه-ى راه
 جواد محقق

براى اين-كه آسمان فردا خاكسترى نباشد
محمدعلى شامانى

كتاب-هاى آموزشى در برخى از كشورهاى موفق
سيد امير رون

اين بازنويسى-ها تا به كجا؟
جعفر ربانى

بررسى عملكرد طرح سامان-بخشى كتاب-هاى آموزشى در طول ده سال گذشته
دكتر محمود معافى

 كشور جهان١٥بررسى تطبيقى اصالحات و نوآورى-هاى آموزشى در 
فاطمه حدادى

فهرست كتاب-هاى برگزيده و تقديرى

بيانيه-ى هيئت داوران

معرفى داوران

تسرهف
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يىاناد �ىهقل  بر
دكتر محمديان �

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى

ى است، زيراّتحول در آموزش و پرورش يك نياز جدى و يك ضرورت حتمى است. نياز جد
جهان امروز ما، متفاوت از ديروز و جهان فرداى ما بسيـار پـرفـاصـلـه از امـروز مـا خـواهـد بـود.
آماده�سازى نسل براى زيستن در امروز و فردا با برنامه�هاى ديروزى بسيار ناممكن است و پاى
فشردن بر روش�هاى پيشين و چشم بستن بر آينده�ى دوردست نـه در جـا زدن بـلـكـه آغـاز سـيـر

قهقرايى براى امضاى نامه�ى انقراض خويش است.
ضرورت حتمى است، چه بخواهيم و چه نخواهيم روزگار، مقتضيات خود را بـر مـا تـحـمـيـل
مى�كند و نسل براى پايدارى خويش از ميان باريكه�هاى زمان و اقتضائات آن در جست�وجـوى
بزرگراه پيشرفت و تعالى، تغيير وضع موجود را مى�طلبد. در چنين هنگامه�اى هـم مـى�تـوان، از
حق انتخاب خود گذشت و آن را براى ديگران واگذاشت تا بر ما تصميـم بـگـيـرنـد و يـا ايـن�كـه

ت بست و خود مسير آينده را طراحى و معمارى كرد.ّآگاهانه با درك زمان و موقعيت كمر هم
جامعه-ى زنده و پوياى ايران امروز كه دست اقتدار حق از آستين پرنـوربدون ترديد، 

او هويداست و عزم ايستادن بر قله-ى دانايى، در ميان مردمان منطقه-ى خود را در بيست
. او با بازخوانى نظريه�ى اسالمـىسال آينده دارد، نمى-تواند منفعالنه تن به تحـول بـدهـد
ى خويش بايد فلسفه�ى آموزش وّتعليم و تربيت و بازنگرى در بن�مايه�هاى فرهنگى و هويت مل

پرورش نوين را در تراز جمهورى اسالمى تدوين نمايد و براى تربيت انـسـان مـطـلـوب در افـق
 اهتمام ورزد.١٤٠٤
 فرهنگ�مدارانه و تربيت مآل، به آموزش و پرورش و تالش براى تحقق و تعميق عدالتِنگاه

آموزشى با رويكرد توسعه�ى مشاركت همه�جانبه از الزامات پيگيرى اين مهم است.
ى، كه به مثابه�ى نقشه�ى جامع از علم تا عمل آموزش و پرورش درّداشتن برنامه�ى درسى مل

يك برنامه�ى ميان�مدت و بلند�مدت است، از ضرورت�هاست تا بتواند در حوزه�هاى مـخـتـلـ{ و
متنوع آموزش و پرورش اعم از رسمى و غيررسمى فرآيند ياددهى و يـادگـيـرى را مـهـنـدسـى و

برآيند آن�ها را در ساحت�هاى تعليم و تربيت رصد كند.
امروزه منحصر كردن آموزش و پرورش به كالس درس رسمى و بسنده نمـودن بـه

. ورود رسانـه�هـاىكتاب-هاى درسى مصداقى از نشناخـتـن زمـان و اقـتـضـائـات آن اسـت
گوناگون آموزشى اعم از ديدارى و شنيدارى و مواد كمك�آموزشى در شـكـل�هـاى مـتـنـوع آن،
مجموعه�اى از وسايل و وسائط آموزشى را فراهم كرده است كه مى�تواند در توسعـه و تـعـمـيـم

م ايستادنعز
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آموزش و پرورش بسيار نقش�آفرينى كند و گامى براى شكل�گيرى مشاركت جامع تلقى شود.
در سال�هاى اخير تهيه و توليد مواد و منابع آموزشى و كمك�آموزشى اعم از كتاب، نشريـه و
محصوالت الكترونيكى از سوى ناشران و مؤلفان اين فضا را وسعت فراوان بخشيده و در عين
حال بهره�مندان، استفاده�كنندگان و مخاطبان را در انتخاب بهترين ، سودمندترين و مؤثرترين�ها

در فرايند ياددهى و يادگيرى دچار ترديد ساخته است.
چرا كه در اين حوزه، انتخاب�ها بايد با مالحظه مقتضيات و شرايط فرهنگى اقشار و گروه�هاى
مختل{ اجتمـاعـى و فـرهـنـگـى در مـنـاطـق مـخـتـلـ{ كـشـور انـجـام پـذيـرد و بـه كـارگـزاران و
دست�اندركاران آموزشى اعم از كارشناس، مدير، معلم و كادر اجرايى نهادهـا و دسـتـگـاه�هـاى
مختل{ آموزشى، مدارس و آموزشگاه�هاى آزاد، امكان گزينش و انتخاب شيوه�ها و منابع مختل{
آموزشى را در چارچوب اهـداف و بـرنـامـه�هـاى كـالن نـظـام آمـوزش و پـرورش كـشـور بـدهـد.
خوشبختانه آموزش و پرورش كشور گام�هاى مثبت و بلندى را در اين جهت برداشته است. و با

 آغاز شـده و٧٩اجراى طرح سامان�بخشى مواد و منابع آموزشى و كمـك�آمـوزشـى كـه از سـال 
 جلد سند استاندارد و راهنماى٣٠اكنون قريب به يك دهه را پشت سر گذاشته است با تدويـن 

توليد كتاب�هاى آموزشى در حوزه�هاى موضوعى مختل{ توانسته است معيارهاى مشخصـى را
در اختيار توليدكنندگان و مصرف�كنندگان كتاب�هاى آموزشى شامل مؤل{، مترجم، ناشر، معلم،
مدير، دانش�آموز و خانواده�ها قرار دهد و به سامان�دهى بازار نشر كتاب�هاى آموزشى در جهـت

تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت كمك كند. معرفى كتاب�هاى مـنـاسـب و
برتر به جامعه فرهنگى كشور از طريق برگزارى جشنواره، انتشار كتابنامه
و معرفى كتاب�هاى مناسب در پايان كتاب�هاى درسى از جـمـلـه ديـگـر

دستاوردهاى طرح سامان�بخشى است.
آثار مثبت و فراگير فرهنـگـى، آمـوزشـى و تـربـيـتـى ايـن طـرح مـلـى
مسئوالن نظام آموزش و پـرورش كـشـور را بـر آن داشـتـه اسـت كـه بـا

گسترش دامنه�ى آن به همه�ى حوزه�هاى مواد و منابع و نـرم�افـزارهـاى
آموزشى اعم از كتاب و نشريه و توليدات الكترونيكى از يك سو و نيز تكميل

حلقه�هاى حمايت و پشتيبانى از ناشران و مؤلفان كتاب�هاى آموزشى مناسب
به تعميق و توسعه آن در سطح ملى همت گمارند. در همين جهت شـايـسـتـه
است ضمن تقدير از همه�ى عوامل و دست�اندركاران اين طرح در سطح دفتر

انتشارات كمك�آموزشى از همه�ى مسئوالن آموزش و پرورش كـشـور در
مركز و استان�ها و نيز همه�ى دست�اندركاران امور فرهنگى در سطح ساير

وزارتخانه�ها، سازمان�ها و دستگاه�هاى اجرايى و نيز نهادها و انجمن�هاى
ىشزومآ ىاه�باتك ناراكردنا�تسد و نارشان ،نامعلمى و صنفى مؤلفان، مترج

نيا زا دوخ ىنابيتشپ و تيامح هب مجسنم و ىلم ىمزع اب ميهاوخب روشك حطس رد
هب ىبايتسد و ققحت تهج رد ار روشك شرورپ و شزومآ و دنهد همادا گرزب حرط

،دنناسر ىراي روـشك هلاس تسيب زادنا�مشچ رد شرورپ و شزومآ فادها
هك دشاب نيداينب لوحت نآ ريسم رد ىماگ دياب همه نيا هتبلا
با هويت اسالمـى و نتسيز هب رختفم ار ـام نادنزرف دناوتب

ايرانى در فرداهاى دوردست بنمايد.
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نو فقىا
عليرضا حاجيان-زاده �

دبير جشنواره و مديركل دفتر انتشارات كمك�آموزشى

بعضى كتاب�ها را بايد چندبار خواند، برخى را بايد جويد، خورد و هضم وجذب كـرد. در مـورد
گروه قابل�توجهى از كتاب�ها خواندن يك بار كفايت مى�كند. تعدادى از كتاب�ها را بايد گزينشى
خواند، اندكى را بايد ورق زد و معدودى را فقط ديد و نگاه كرد. چرا چنين است و متر و معيار ما

در هر كدام از اين گزينش و انتخاب�ها چيست؟
ىگنهرف ىاضف رد اه�باـتك نيوانع رثكت و ددعت هب دياب تسخن ـاه�شسرپ نيا هب خساپ دروم رد

ًاعقاو ـهك تسا نانچ نوگـانوگ ىعوضوم ىـاه�هضرع هب هجـوت اب اه�باـتك ددعت .درك هراشا ـىنونك
و ىشزومآ ىاه�باتك هزوح رد هك ىنامز هلأسم نيا .دـنك�ىم بلس دارفا زا ار تسرد باختنا تردق
ىنتبم و هدرتسگ تاغيلبت زا ىجوم وس�كي زا .دوش�ىم نادنچود لكشم دتفا�ىم قافتا ىشزومآ�كمك
ىيـوس هب ار ـملعم و زـومآ�شناد ،تدم�هـاتوك و ـىنآ ىاهزاـين كيـرحت اب ـبطاخم ـىساـنش�ناور رب

و ىشزومآ ىاه�همانرب و نالك فادها و تدم�دنلب و ىتآ ىاهزاين هب هجوت رگيد فرط زا و دناشك�ىم
.دنك�ىم زاب بطاخم ىور شيپ ار ىرگيد ىاه�هنيزگ ،هلصوح {قس و تصرف تيدودحم زين

انفعال، استيصال، سردرگمى و بالتكليفى نتيجه چنين وضعيتى است. آن�چه ما را در چنيـن
وضعيت سردرگم و بالتكليفى بيشتر نگران مى�كند بى�هنجارى و فقدان مالك و متـر و مـعـيـار

روشن و مشخص براى گزينشگرى كتاب و برون رفت از اين وضعيت است.
دفتر انتشارات كمك�آموزشى با درك و دريافت دقيق از وضعيت بى�هنـجـارى در حـوزه نـشـر

 طرحى را با عنوان «سامان�بخشى كتاب�هاى١٣٧٩كتاب�هاى آموزشى و كمك�آموزشى از سال 
آموزشى» پى�ريزى كرد. اين طرح بر خالف برخى رويه�هاى مرسـوم و مـعـمـول در حـوزه�هـاى
فرهنگى نه با بخشنامه و دستورالعمل يا فشار و اجبار كه با آموزش، فرهنگ�سازى، همفكرى و
همدلى سه�ركن اصلى اين حوزه، يعنى مؤلفان و مترجمان، ناشران و مخاطبان و مصرف�كنندگان

تالش كرد بازار نشر كتاب�هاى آموزشى را از وضعيت «آنومى»  و بى�هنجارى خارج كند.
.تفرگ رارق ىشزومآ�كمك تاراشتنا رتفد راك روتسد رد هدمع تيلاعف هس فده نيا ققحت تهج رد

 تدوين و توليد اسناد استاندارد توليد كتاب�هاى آموزشى در حوزه�هاى مختل{ درسى وال` ـ
موضوعى.

 ـ شناسايى، معرفى و انتخاب آثار، مولفان و ناشران برتر به جامعه فرهـنـگـى، مـعـلـمـان،ب
دانش�آموزان و خانواده�ها.

ىشزومآ ىا�هباكت ملى ناماس رد
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روشك تيبرت و ميلعت ماظن نالك فادها اب قبطنم و درادناتسا راثآ نارشان و نافلؤم زا تيامحـ  ج
اكنون كه يك دهه از اجزاى اين طرح مى�گذرد با سربلندى مى�توان دستاوردهاى ارزشمند و

گران�سنگ آن را به نظاره نشست و برشمرد.
 سند استاندارد (راهنماى توليد كتاب�هاى آموزشى)٣٠ـ انتشار 
 جلد كتابنامه رشد و لوح�هاى فشرده�ى آن براى معرفى آثار مناسب� و برتر٣٠ـ انتشار 

ـ انتشار عناوين كتاب�هاى مناسب در انتهاى كتاب�هاى درسى
 دوره جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى و تقدير از آثار برتر آن٧ـ برگزارى 

ـ برگزارى چندين نشست علمى كاربردى با حضور صاحب�نظران و دست�اندركاران امر
ـ جلب مشاركت انجمن�ها و تشكل�هاى مـؤلـفـان و نـاشـران كـتـاب�هـاى آمـوزشـى در طـرح

سامان�بخشى
درصدى كتاب�هاى آموزشى و كمك�آموزشى مناسب و استاندارد منطـبـق بـا٤١ـ و افزايش 

اهداف كالن نظام تعليم و تربيت كشور طى سال�هاى اخير، بخشى از دستاوردهاى اجراى يك
دهه طرح سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى است.

اكنون كه اين طرح موفق شده تا مرجعيت علمى، اثربخـشـى و فـايـده�مـنـدى، خـود را بـراى
دست�اندركاران كتاب�هاى آموزشى به اثبات برساند، دفتر انتشارات كمك�آموزشـى بـه عـنـوان
مسئول اجراى طرح خرسند است اعالم كند كه وزارت آموزش�وپرورش در جديدترين مصـوبـه
خود، سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى را به�عنوان يك «طرح ملى» پذيرفته و خواهان اشاعه،

توسعه و حمايت همه�جانبه از آن در سطح ملى شده است. به همين مـنـظـور
اين دفتر در مرحله دوم اجراى طرح با اتكا به پژوهش�هاى ارزشيابى،

ضمن تجديد سازمان كار با مـشـاركـت بـيـشـتـر دسـت�انـدركـاران
حوز�ه�ى نشر كتاب�هاى آموزشى اعم از مـؤلـفـان، مـتـرجـمـان،
ناشران، معلمان و مسئوالن مدارس و رفع كمى�ها و كاستى�ها

در جهت تكميل و تقويت طرح و حمايت بيشتر از مؤلفان و ناشران
كتاب�هاى مناسب و استاندارد در تدارك برنامه�ريزى و تعامـل بـا

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـى و نـيـز سـايــر مــعــاونــت�هــاى
آموزش�وپرورش براى تجهيز كتابخانه�هاى مدارس با كـتـاب�هـاى

مناسب و برگزيده�ى طرح سامان�بخشى است. اميد مـى�رود بـا عـبـور
موفقيت�آميز از اين مرحله، گذشته از آن�كه دامنه و گـسـتـره طـرح بـه

تمام نقاط كشور توسعه يابد، آثار فرهنگى،
تربيتى، آموزشى و اقتصادى طرح، بازار

نشر كتاب�هاى آموزشى و نيز فـضـاى
فرهنگى جامـعـه و مـدارس كـشـور را

بيش از پـيـش مـتـأثـر كـنـد و وزارت
آموزش�وپرورش را در جهت تحقق

اهداف عاليه تعليم�وتربيت كشور
يارى نمايد.
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هار�ى هقردب
جواد محقق �

سردبير مجله ى رشد هنر

هفتمين جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، ويژه�ى دوره�ى آموزش متـوسـطـه�ى نـظـرى،
پيش�دانشگاهى، فنى�وحرفه�اى و كاردانش در حالـى بـرگـزار مـى�شـود كـه هـنـوز، بـه تـصـديـق
بيانيه�هاى هيئت�داوران، در انتشار كتاب�هاى رشته�ها و شاخه�هاى گوناگون، نابسامانى�هايـى

در سطوح متفاوت به چشم مى�خورد.
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اگرچه معلمان و كارشناسان صاحب�نظر آموزشى از ديرباز، نگاه خوبى به اين عرصه نداشتند
و كتاب�هاى كمك�درسى را در قالب حل�المسائل و امثال آن مضر معرفى مى�كردند، اما حضور
مستمر و قدرتمند اين نوع كتاب�ها در ايران و نيز وجود كتاب�هاى مشابه آن در حاشيه�ى همه�ى

ـ كه بعضا ـ نشان مى�دهد كه فرار ازًنظام�هاى آموزشى دنيا   در ايران هم ترجمه و چاپ مى�شوند 
آن ممكن نيست. چرا كه حجم عظيم اطالعات توليد شده در جهان امـروز و مـحـدوديـت�هـاى
ـ بويژه در چنبره�ى رقابت�هاى زمانى و مالى آموزش�هاى رسمى، دانش�آموز و دانشجوى امروز را 
فشرده�ى امتحانات گوناگون مدرسه و دانشگاه و مؤسسات ديگر، ناچار از مراجـعـه�ى بـه آن�هـا
كرده است و مى�كند. بخصوص كه كارهاى پولساز بى�نياز از سرمايه�ى اوليه هم محدود است و
همين باعث شده است كه گرايش به سمت مشاغل استخدامى در ميان فارغ�التحصـيـالن زيـاد

باشد و كمتر كسانى به دنبال كارهاى توليدى بروند.
از اين رو توفيق بسيارى از تحصيل�كردگان، منوط به مجاهدت�هاى فردى خارج از مدرسه�ى
آنان است و كمتر كسى تنها به اتكاى آموزش�هاى رسمى و عمومى قادر است از مواهب واقعى
و جدى گذراندن دوره�هاى آموزشى بهره�مند شود. نگاهـى حـتـى سـطـحـى، بـه زنـدگـيـنـامـه�ى
چهره�هاى موفق ادبى و هنرى يا سياسى و اقتصادى نشان مى�دهد كه ايـنـان، پـيـش از آن�كـه
پرداخته�ى رشته�هاى درسى يا دانشكده�هاى ادبيات و هنر و علوم سيـاسـى و اقـتـصـاد بـاشـنـد،
ساخته�ى استعداد فردى و مجاهدت�هاى شخصى خويش در خارج از محيط�هاى رسمى درس و
بحث كالس و نظام آموزشى نمره�محور و تئورى�زده�ى ماست. بويژه در شـاخـه�هـا، شـعـبـه�هـا،
رشته�ها و دروسى كه از نظر عرضه و تقاضا عموميت ندارد، ولى مورد نياز فارغ�التحصـيـالن يـا

همخوان با عالقه و استعداد آن�هاست.
به همين دليل، دفتر انتشارات كمك�آموزشى به فكر سامان بخشى اين نيروهاى پراكنـده و
اين سرمايه�هاى عظيم مالى و انسانى افتاد و تالش كرد به سهم خود قدمى بردارد و همه�ساله با

رفع كاستى�هاى سال قبل، مقبوليت عام�ترى بيابد و گزينش�هاى بهترى داشته باشد.
عالوه بر برگزارى جشنواره، كتابنامه�هاى گوناگون رشد و راهنماهاى متـعـدد تـألـيـ{ كـتـب
آموزشى نيز ابزارى بودند كه در راستاى تكميل و تقويت اين حركت، به اصالح نسبى بازار نشر
كتاب�هاى آموزشى، براى كمك به مديران و معلمان مدارس و مؤلفان و ناشران و خانواده�هاى

دانش�آموزان تدارك ديده شد.
نشريه�ى جوانه هم به�عنوان آيينه�اى هرچند كوچك، بازتاب اين تحرك فرهنگى، آموزشى را
در جامعه�ى مخاطب برعهده گرفت. از آن�جا كه جزئيات اين موارد در نوشته�هاى ديگر همكاران
آمده است، از تكرار آن�ها پرهيز مى�كنم. اما اين كه دست�اندركاران جشنواره، توفيق داشته�اند
يا نه؟ و اگر داشته�اند، چقدر و چگونه و كجا؟ بحثى است كه به نظر دانـش�آمـوزان، مـعـلـمـان،
مديران، مؤلفان، ناشران و صاحب�نظرانى بستگى دارد كه اين حركت فرهنگى آموزشى را، به

درستى رصد مى�كنند. باشد كه با نقد و نظر خويش، به اصالح بيشتر آن بكوشند. همين!
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اى اين�كه آسمان فردابر

محمدعلى شامانى �
معاون برنامه�ريزى مجالت رشد

انسان�ها را مى�توان از دغدغه�هايشان شناخت. تعليم و تربيت انسان�ها، مهم�ترين دغدغه�ى
انسان�هاى بزرگ و ارزشمند است. از همين�روست كه چنين كار سترگى را هدف بعـثـت انـبـيـاء
دانسته�اند. نگاه دقيق به عناصر و ابزارهاى تعليم و تربيت، از تأثير عميق كتاب به�ويـژه كـتـاب

شدانب ىركستاخ
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آموزشى در اعتالى تعليم و تربيت يك كشور خبر مى�دهد. اين نگاه دقيق در حوزه�ى آموزش و
پرورش، كه امروز تحت عنوان «سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى» از آن ياد مى�كنيم، تالشى

بوده است، براى تحقق و نهادينه�كردن اين نوع نگرش.
آموزش و پرورش مادام�العمر يعنى گشودن راهى كه تمام انسان�ها هماره فرصت آمـوخـتـن
داشته باشند. زمانى اين فرصت فراگير مى�شود كه تمام انسان�ها مفهوم «دانايى» به مثـابـه�ى
«زندگى» و «خودشكوفايى» را پذيرا باشند. در باورهاى دينى ما، پويايى، جست�و�جو و آموختن

در حصار زمان و مكان نمى�گنجد و حدى براى آن وجود ندارد.
 لذت�بخشِبراى زمينه�سازى نظام آموزش و پرورش مداوم، در دسترس بودن منابع خواندنى

از اهميت بسيار بااليى برخوردار است و كتاب گذرگاه ما به جهان دانايى است.
نس با كتاب، درست زمانى شكل مى�گيرد كه فرزندان ما ناگزيرند،ُميل و رغبت به خواندن و ا

كتاب�هاى آموزشى را بخوانند. آيا تاكنون از خود پرسيده�ايم، فرزندان ما، خواندن لذت�بخش،
نشاط�آور و پرهيجان را تجربه كرده�اند؟ بى�ترديد، دانايى، نشاط�آفرين است. يك جامعه�ى زنده
و بالنده هماره در مسير دانايى است و حركت در مسير دانايى، جامعه را زنده و پرنشاط مى�سازد.
از اين�رو، كتاب به�عنوان «گذرگاه» هماره در دسترس، براى گسترش اقليم دانش و ارتباط بـا

ناشناخته�ها، بسيار مهم است.
بسيارى معتقدند على�رغم حضور رسانه�هاى جديـد و رنـگـارنـگ، كـتـاب از جـايـگـاه ويـژه�اى

 باe-Bookبرخوردار است. هرچند كتاب�هايى با همان مختصات سنتى! در روزگار ما به�صورت 
قابليت�هاى بسيار به بازار عرضه شده�اند، اما كتاب�هاى كاغذى، همچنان طرفداران بـسـيـارى

دارد.
سؤال پيش�رو، سخت و پاسخ به آن ممكن است تلخ باشد. آيا، كتاب�هاى ما «خوانـدنـى»،
نشاط�آور، و لذت�بخش هستند؟ و مهمتر از آن كتاب�هاى آموزشى�ـ كه در بسـيـارى از مـوارد از
سوى مخاطبان، باشوق و رغبت انتخاب نمى�شوند، مى�تواند، در فرزندان ما شوق دائمى براى

خواندن ايجاد كند؟
كتاب�هاى آموزشى خارج از فضاى ناگزير، ارائه شوند، معلوم نيست چقـدر خـوانـنـده داشـتـه

باشند.
و «كنكور» به�عنوان تبلور اين فضاى ناگزير ما را به بيراهه برده است، كه ناهموارى�هاى آن،
استهالك پويايى و سرزندگى فرزندانمان را در پى دارد. آن�ها نمى�خوانند كه بدانند، نمى�خوانند

كه لذت ببرند، نمى�خوانند كه….
در اين ميان مسؤوليت دشوارى برعهده�ى نويسندگان و ناشران�ـ به�ويژه حـوزه كـتـاب هـاى

آموزشى است.
براى اين�كه فردا فرزندان ما مثل تشنه�اى كه در جست�و�جوى آب است. عطش دانايى داشته

باشند، بايد بسيار دقيق، حساب�شده به توليد كتاب�هاى آموزشى اقدام كرد.
اگر امروز به فكر فردا و نسل فردا نباشيم اگر امروز نتوانيم نظام تعليم و تربيت مادام�العمر را

درست پى�ريزى كنيم، فردا آسمان سرزمينمان خاكسترى خواهد بود.
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 در اكثر نظام�هاى آموزش�وپرورش موفق، چه از نوع بسيار متمركز مثـل ژاپـن و چـه از نـوع
بسيار غيرمتمركز مثل كانادا و استراليا، در دوره�هاى متفاوت تحصيلى، سياست�هاى آموزشى،
رئوس مواد و سرفصل�هاى برنامه�ى درسى و سياست�هاى كلى تدريس، توسط بخش�هاى دولتى
آموزش�وپرورش (ايالتى، فدرال، منطقه يا كشور) تهيه و تنظيم و به جامـعـه�ى تـحـت پـوشـش
ابـالغ مـى�شـود. امـا در مـكـان�هـاى گـونـاگـون آمـوزشـى مـثـل مـدرسـه، نـاحـيـه، مـنــطــقــه�ى
آموزش�وپرورش، دانشگاه و مؤسسات تحقيقات تربيتى، اين ناشريـن خـصـوصـى، گـروه�هـاى
مؤلفان و دست�اندركاران طراحى و توليد كتاب�هاى درسى و آموزشـى هـسـتـنـد كـه بـا داشـتـن
استقالل نسبى و اقتدار در زمينه�ى كار خود و در نظر گرفتن چارچوب�هاى تعيين شده در برنامه
و رئوس تعيين شده، و محتواى دروس دوره�هاى تحصيلـى و از جـمـلـه دوره�ى مـتـوسـطـه، بـه
طراحى، تدوين و توليد كتاب�هاى آموزشى، با طرح�هاى متفاوت مى�پردازند. البته اين كتاب�ها
قبل از چاپ سپارى، به�خصوص در مورد كتاب�هاى درسى، مى�بايد به نوعى با توجه به درجه�ى
تمركز نظام آموزشى، مراحل گرفتن مجوز و تأييديه را از كميته�هاى تخصصى و دفاتر ذى�ربط

در سطح محلى، منطقه�اى يا وزارت آموزش و پرورش طى كنند [سركارآرانى، ١٣٧٩].

ى موفقاهز كشوراخى ربر د
سيد امير رون �

مدير اجرايى جشنواره

ىشزومآ ىاه�باتك
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شى كتاب-هاى آموز
ليدى در نظام-هاىتو
شىفق آموزمو

ت-هاىسعه-ى مهاربه تو
اساسى

اندن چون خو
ت-هاىتقويت مهار

حل مسئله
گرىجو جست-و

سعه-ىتحقيق و تو
خالقيت در
اندانش-آموز

داختصاص دار

(١٣٧٩)خلخالى  اما انواع شكل�هاى طراحى و توليد كتاب�هاى آموزشى چه صورتى دارد؟ 
ساختار توليد كتاب�هاى آموزشى و درسى در كشورهاى توسعه يافته را در چهار شكل طبقه�بندى

مى�كند:
 ١. مواد آموزشى به عنوان يك طرح يا پروژه�ى آموزش پيشرفته.

 ٢. كتاب�هاى درسى بخش خصوصى كه در راستاى برنامه�ى ملى تدوين مى�شوند.
 ٣. كتاب�هاى آموزش بخش خصوصى كه در ارتباط مستقيم با برنامه�ى ملى است.

 ٤. كتاب�هاى آموزش عمومى كه توسط بخش خصوصى توليد مى�شوند و براى تـوسـعـه�ى
اطالعات و غنى كردن سواد سطح معينى از دانش�آموزان قابل استفاده است.

 يك نگاه كلى به نمونه�اى از كتاب�هاى آموزشى توليد شده و مـقـاالت صـاحـب�نـظـران ايـن
حوزه در نظام�هاى موفق آموزشى حاكى از آن است كه از نظر كاربرد كتاب�هاى آموزشى انتشار

يافته، در ميان آن�ها دو دسته�ى عمده قابل تشخيص هستند:
 بخش قابل توجه از كتاب�هاى آموزشـى تـولـيـدى در ١. كتاب-هاى آموزشى توسـعـه-اى:

نظام�هاى موفق آموزشى به توسعه�ى مهارت�هاى اساسى، چون خواندن، تقويت مهـارت�هـاى
حل مسئله، جست�وجوگرى و تحقيق و توسعه�ى خالقيت در دانش�آموزان اختصاص دارد. اين

 حاوى فعاليت�هايى هستند كه براى فراتر رفتن از برنامه�ى درسى رسمـى بـراىًكتاب�ها عمدتا
كل فراگيرندگان در نظر گرفته مى�شوند.

 كتاب�هايى كه در آن�ها، توجه به ويژگى�هاى ٢. كتاب-هاى آموزشى درمانى و تقويتـى:
يادگيرنده و كش{ سبك يادگيرى، از عناصر اساسى در تصميم�گيرى درباره�ى اين موضوع است

.[Flynn, 1982]كه چه چيزى، چگونه آموزش داده شود 
 از آن�جا كه بين دانش�آموزان از نظر سبك يادگيرى و استعدادها و عالقه�هـا تـفـاوت وجـود
دارد، مى�بايد به اين تفاوت�ها توجه داشت و حتى در مواقعى، به�خصوص از جهت غـنـى كـردن
يادگيرى فردى، مواد و منابع كمك آموزشى با كاربردى درمانى براى آن دسته از دانش�آموزان
كه در يادگيرى مشكالتى دارند، به�كار گرفته شوند. يكى از زمينه�هايى كه منابع درمانـى در آن
بسيار مطرح است، مواد آموزشى در برنامه�هـاى درمـانـى خـوانـنـدگـان در كـالس�هـاى دوره�ى
متوسطه است. بخش قابل توجهى از اين مواد براى درمان و تقويت خواندن را كه كتـاب�هـاى

 (١٩٨٣) مطـرح٢ چيك (١٩٨١) و١مارستـىكمك آموزشى نيز در ميـان آن�هـا قـرار دارنـد، 
كرده�اند. آن�ها را از جوانب متفاوت مورد ارزيابى و تحليل قرار داده�اند و در نهايت به توصيه�هايى

براى راهنمايى مصرف�كنندگان رسيده�اند.
 از ويژگى�هايى كه در كار توليد و انتشار مواد آموزشى و كمك�آموزشى نوشتارى و غيرنوشتارى
در نظام�هاى موفق مى�توان مشاهده كرد، جامع�نگرى در قالب يك برنامه و توجه به تمام منابع
رسانه�ها در كنار كتاب درسى و مواد آموزشى نوشتارى است. يك نمونـه�ى آن را كـه هـمـراه بـا

٥آدامز منتشر شده اسـت، [ELI] ٤ توسط «مؤسسه�ى يادگـيـرى»٣«كتاب راهنماى كـاربـرد»

 يك برنامه�ى جامع تدريس است كه ازسيستم�هاى ارائه�ى مطلبELI(١٩٨٦) مطرح مى�كند. 
جانشين يكديگرند بهره مى�گيرد؛ از جمله استفاده از تلويزيون، منابع كتابى و نوشتارى، راديو و
روزنامه. در كتاب راهنماى كاربرد، رويه�ها و سياست�ها، نحوه�ى انتخاب، معيارها، نـقـش�هـا،

سازمان�دهى و مديريت مشخص شده است.
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 از ديگر ويژگى�هايى كه با توجه بـه مـواردى كـه در نـحـوه�ى
اسـتـفـاده و نـوع تـولـيـدات مـواد و كـتـاب�هـاى آمـوزشـى در
نظام�هـاى مـوفـق بـه�دسـت مـى�آيـد، قـدرت انـتـخـاب و
استقالل نسبى مدرسه و معلم در انتخـاب و كـاربـرد
ايــن كــتــاب�هــا و مــنــابــع در كــالس بـــراى
دانش�آموزان است. اين قدرت انتخـاب و
استفاده از منابع متنوع را، بيش از همه
نظام برنامه�ى درسى و عدم تأكيد بر
انتقال اطالعات از طريـق كـتـابـى
خـاص، تـنـوع در بـرنـامـه�هـا و دور
بودن از «محتوا مدارى» و تمركز بـر
كتاب درسى واحد به معلمـان مـى�دهـد.
بدين طريق، مؤسسه�هاى گوناگون طراحى و توليد مواد و كتـاب�هـاى
آموزشى، از رشد قابل توجهى برخوردارند و طرح�هاى متنوعى از تـولـيـدات مـواد، كـتـاب�هـاى
آموزشى را با درنظر داشتن رئوس برنامه و سياست�هاى كلى آموزش�وپرورش، منتشر مى�كنند.

 براى انتخاب كتاب و تطبيق محتواً در نظام�هاى موفق برنامه�ريزى درسى و آموزشى، معموال
و مواد آموزشى موجـود بـا نـيـازهـا و تـوانـايـى�هـاى دانـش�آمـوزان، راهـنـمـاهـا، فـهـرسـت�هـا و
مجموعه�هاى كتاب�شناسى وجود دارند كه به معلمان كمك مى�كنند. نمونه�هاى چنين فهرست�ها
و راهنماهايى را مى�توان در جدول ١ به�طور خالصه و مقايسه�اى مشاهده كرد. همان�طور كـه
مالحظه مى�شود، معيارهاى قابل خواندن بودن، درگير شدن دانش�آموز و ارتقـاى يـادگـيـرى،
سادگى و روانى نگارش، تشريح و توضيح مفاهيم، عالقه�هاى دانش�آموز، مهـم�تـريـن و مـورد

توافق�ترين معيارهاى ارزيابى و انتخاب كتاب�هاى آموزشى هستند.
 و در آخر اين�كه در نظام�هاى موفق آموزشى، نظام برنامه�ريزى درسى و سنجش از آموخته�هاى
دانش�آموزان، به�طور عمده بر كسب مفاهيم و مهارت�هاى بنيادى يادگيرى، افزايش توان كسب
و پردازش داده�ها، جست�وجوگرى، كسب مهارت�هاى زندگى و شغلى، و توسعه�ى مهارت�هاى

 علت پيشرفته بودن يك نظام آموزشى نيز همين توجه بهًتحقيقى و پروژه�اى تأكيد دارد. اصوال
ابعاد و اليه�هاى عميق�تر يادگيرى دانش�آموزان و كسب مهارت�هاى برنامه�ريزى و اسـتـقـالل
نسبى دانش�آموز در شناخت راه يادگيرى از طريق فرصت�هايى است كه در برنامه�ى درسى ارائه
مى�شوند. هم�چنين، نظام اصولى ارزش�يابى از آموخته�ها، در جهـت تـقـويـت ايـن مـهـارت�هـا،
دانش�ها و نگرش�هاى اساسى شكل گرفته است. براى مثال، در انگلستـان بـيـش از ١٠سـال

است كه تكيه بر ارزش�يابى�هاى تستى در درس�ها حذف شده است. [خلخالى، ١٣٧٩].
 بديهى است، دليل اين طرز برخورد را بايد در تحول نظام آموزشى و اعتقاد به اين مـوضـوع
جست كه ارزش�يابى مكانيكى از سطوح پايين يادگيـرى و اطـالعـات حـفـظ شـده، نـمـى�تـوانـد
مجموعه توانايى�ها، خالقيت�هاى فردى، مهارت�هاى حل مسئله و تفكر منطـقـى را بـسـنـجـد.
بنابراين، روش�هاى تحقيقى، تشريحى، مقاله�نويسى و نظاير آن را حتى در كنـكـورهـا در نـظـر
مى�گيرند. چنين نگرشى به برنامه�ى درسى و ارزش�يابى از آموختـه�هـاى دانـش�آمـوزان، روش

گى-هاىجه به ويژتو
نده و كش`گيرياد

گيرى، ازسبك ياد
عناصر اساسى در

ه-ىتصميم-گيرى دربار
ضوع است كهاين مو

نهچه چيزى، چگو
دش داده شوآموز
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توليد كتاب�هاى آموزشى تأثير به�سزايى خواهد داشت و توليد كتـاب�هـاى نـمـونـه�ى تـمـريـن،
 متكـى بـرًمسئله�ى تستى، حل�المسائل و تست�هاى گام�به گام و طبـقـه�بـنـدى شـده كـه تـمـامـا

روش�هاى «حافظه�مدار» و كسب اطالعات سطحى براى موفقيت در امتحانات هستند، محلى
براى رشد نخواهد داشت.

. معيارهاى ارزيابى و انتخاب كتاب-هاى آموزشى١جدول

مهمترين معيارپاورزويلمزمكنيلمارستىپروودهوباردچيكصاحبنظران            معيارها

*�قابل خواندن بودن كتاب
سادگى و روانى نگارش

**���(نحوهى ارائهى مطالب)

**���عالئق دانشآموز
�هزينهى كتاب

�اشتباهات و انحرافات متن

ارزشمندى محتوا (خالى
�بودن از مطالب كمارزش و

كم اهميت)

استفاده از كمكهاى گرافيكى
�، نقشه، عكس و نمودار

�تقويت خواندن

ارتقاى يادگيرى و فعال شدن
*��دانشآموز

جهتگيرىهاى ارزشى،

�فسلفى، پايگاه اجتماعى و

اقتصادى
�طراحى كتاب

تشريح، توضيح مفاهيم و
*��واژهها

�تعمق و پيشبرد مباحثه
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اين بيت معروف مولوى كه گفته است:
پس زبان كودكى بايد گشادچون كه با كودك سر و كارت  فتاد

 مشكل را بهً مى�تواند بهانه�ى خوبى باشد تا به�وسيله�ى آن، بسيارى از مفاهيم نسـبـتـاًظاهرا
لطاي{�الحيل براى بچه�ها آسان كنيم. با اين حال به�نظر نمى�رسد، گذشتگان ما، حتى آن�ها كه
با نظر مولوى موافق بوده�اند، به اين فكر افتاده بوده باشند كه هم�چون ما، به گونه�اى بى�پروا،
هر گونه اثرى را در قالب�هاى ساده�ى قصه، شعر كودكانه و�… بريزند و در اختيار بچه�هـا قـرار

 كتاب�هاىًدهند. حداقل تا نيم قرن اخير چنين چيزى رايج نبود. و بچه�ها در مكتب�خانه�ها معموال
 و «عاق والدين»، «نصاب العبيان» و… راعبيد زاكانىمستقل خود، يعنى «موش و گربه�»ى 

 همان�طور كه بودند، يعنى اصل متن را، منتها منتخباتًمى�خواندند. كتاب�هاى سنگين را هم عينا
و يا گزيده�هاى از آن�ها را مورد استفاده قرار مى�دادند كه معروف�ترين آن�ها گلستان سـعـدى،

كليله و دمنه و… بود.
رد هچ�نآ ًارهاظ .)ميرادن نآ بيع اي نسح هب ىراكً العف( دوب رارقرب لبق ى�ههد دنچ ات عضو نيا

نيا رد و نازومآداوس و ىزومآداوس دشر ،پـاچ تعنص دشر ،دروآ دوجو�هب ىنوگـرگد تيعضو نيا
رنه ىاپ ندمآ نايم هب هتبلا .تسا رشن و پاچ راك رد رتشيب ىلام ىاه�هيامرس نداتفا راك�هب ،رخاوا

هك تسين ديدرت و درك هفاضا لماوع نيا هب ناوت�ىم مه ار ىزاسريوصت و ىزادرپريوصت ،كيفارگ
.مينك ىقلت گنهرف تفرشيپ تمدخ رد عومجم رد و زاسراك ،تبثم ىلماوع دياب ،دوخ ىاج رد

نخستين كسى كه به بازنويسى آثار كهن اقدام كرد و كارش نوآورانه و تا حدى هم بديع بود،
 سال پيش، آذريزدى كه مردى فاضل و عالقه�مند به دانـش٥٠ است. حدود مهدى آذريزدى

بود و خود را از روستايى در يزد به تهران رسانده و دور از چشم پدر سواد آموخته بود، آن�طور كه
 مشغول حروف�چينى كتاب «انوار سهيلى»محمدعلى علمىروايت شده، روزى در چاپ�خانه�ى 

 ـ بود. همان�طور كه مطلب را مى�خواند، به�نظرش شيرين آمد ومالحسين واعظ كاشفىـ از 
به فكر افتاد كه داستان�هاى انوار سهيلى را به زبان ساده و كودكانه بازنويسى كنـد تـا خـوانـدن
آن�ها براى بچه�ها آسان شود و در واقع از اين طريق، پلى بزند بين زبان ساده�ى امـروز و زبـان

 متكلفانه�ى ديروز نثر فارسى.ًمشكل و بعضا
او اين كار را كرد و چون نتيجه�ى كار خوب از آب درآمد، آن را ادامه داد. بدين ترتيب بود كه

» از كار درآمـد كـه طـى چـنـد دهـه،«قصـه-هـاى خـوب بـراى بـچـه-هـاى خـوبمجـمـوعـه�ى 
خواندنى�هاى بسيار مفيدى براى كودكان و نوجوانان به�شمـار مـى�رفـت و سـبـب شـد، بـچـه�هـا
فى�الجمله با ادبيات كهن آشنا شوند. آن كار بديع آذريزدى، اما امروز ديگر به كهنگى مى�زند و
چنان�كه مى�دانيم، اكنون در فهرست� كتاب�هاى مؤثر، حرف اول را نمى�زند. با اين حال، بايـد

 همان الگو هم�چنان سرمشق قرار مى�گيرد و البته با دامنه�اى وسيع�تر به حوزه�هاىًگفت كه تقريبا
احاديث و روايات، ضرب�المثل�ها، حكمت�ها و ادبيات عاميانه هم تسرى پيدا كرده است. ضمن

 گلستان، كليله يا مرزبان�نامه را در يك كتاب مى�آوردًآن�كه اگر آذريزدى، مجموعه قصه�هاى مثال
 هم رنگ و آبى مى�يافت، امروزه هر يك يا دو داستان از آنّزمرتضى ممـيكه با سياه�قلم�هاى 

كتاب�ها مى�تواند خود كتابى مستقل شود و به بركت تصويرسازى�هاى نه چندان مطـلـوبـى، بـه
 هم به�صورت كتاب يك�بار مصرف درمى�آيد.ًبازار راه پيدا كند كه معموال

براى اين�كه سوء تفاهمى پيش نيايد، الزم است گفـتـه شـود كـه اصـل سـاده�سـازى و حـتـى

انيدشما مى-تو
نويسى-هاىاع بازانو
اكانه ردكو

از داستان-هاى
سىدوشاهنامه-ى فر

ان مثنوىديو
خمسه-ى نظامى

ستانگلستان، بو
 قصه-هاى عطار

حكايت هاى
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س نامه و ...قابو
بيابيد



٢٠
٧٨٣١ پاييز

≤¥

بازنويسى آثار از نظر كلى مشكلى ندارد و اين كار البته نه در حد وسيع، در گذشته هم توسط افراد
فرهيخته انجام مى�شده است كه نمونه�هاى آن هم كمابيش وجـود دارد. نـكـتـه ايـن اسـت كـه
بسيار پيش مى�آيد، پاره�اى نويسندگان كه به گفته�ى سهراب سپهرى «خرده هوشى، سر سوزن
ذوقى» دارند، حكايت، روايت يا داستانى را از ميان آثار كهن، ضرب�المثل�ها يا�… برمى�گزينند
و يا حفظ مضمون اصلى آن، به سليقه�ى خود آن را شاخ و برگ مى�دهند و به اصطالح، روايتى
تازه از آن مى�آفرينند و به خواننده عرضه مى�دارند، شايد اگر كسى فرصت كافى داشته باشد و با
غور در اين درياى كتاب�هاى كودك كه طى چند دهه منتشر شده�اند، مقايسـه�اى انـجـام دهـد،

 فالن داستان در كليله و دمنه يا فالن قصه از مولوى و�… چندبار هر يك بهًخواهد ديد كه مثال
گونه�اى متفاوت از ديگرى، بازنويسى و به بازار كتاب عرضه شده است.

چندى پيش در شوراى انتخاب كتاب يكى از مؤسسات معتبر فرهنـگـى، دو كـتـاب بـه دسـت
 همديگر را نديده بودند،ًحاضران رسيد كه مصداق عينى سخن فوق است. دو نويسنده كه قطعا

(ع) نوشته بودند. اصل ماجراعلى هر يك كتابى را براساس حكايت كوتاهى مربوط به حضرت 
هم اين است كه پدرى با فرزند خردسالش بر على (ع) مهمان مى�شوند. هنگام آب ريخـتـن بـر
دست مهمان كه مى�رسد، حضرت على (ع) خودش بر دست پدر آب مى�ريزد و سپس به فرزندش
حسن (ع) مى�گويد كه بر دست فرزند مهمان آب بريزد تا از اين طريق، سنت اكرام مهمان را به
فرزند خود بياموزد؛ همين. حال آن دو نويسنده�ى محترم براساس همين حكايت كوتاه، كتابى

و دندوب هدركن …�و نآ ىاه�هچوك ،ىلع ى�هناخ ى�هرجنپ و رد ى�هرابرد هك ىتاحيضوت هچ و هديرفآ
فال«:هك ىماظن نخس نيا ايآ :درك لاؤس دياب هك تساج�نيا .دوب توافتم ود نآ تاحيضوت ًاعبط

؟دباي�ىمن قادصم ىدراوم نينچ رد ،»دز ناوت رپ هك دوب تشخ نآ ،دز ناوت رُد وچ نخس زا
و حاال چون سخن از آثار مذهبى است، بايد به نمونه�اى ديگر از اين كارهـا ـ كـه الـبـتـه جـزو

ـ اشاره كنم. تقريبا  در همان� سال�هايى كه مهدى آذريزدى به بازنويسى داستان�هاىًموفق�هاست 
 نيز كه در همان زمـان هـم مـردى عـالـم ومرتضى مطـهـرىكهن فارسى شـروع كـرد. اسـتـاد 

» را نوشت كه مجموعه�اى از داستـان وداستان راستاندورانديش به�شمار مى�رفت، كتـاب «
حكايت�هاى متفاوت از هر نوع درباره�ى فالسفه، حكما، پيشوايان دينى متصوفه، دانشمـنـدان
و�… بود. نگاهى به متن اين داستان�ها نشان مى�دهد كه مطهرى با كمترين دخل و تصرف در
اصل داستان�ها و با نثرى ساده و روان و صحيح، توانسته است مضمون�هاى مورد نظـر در هـر
داستان را به خوبى به نويسنده�ى نوجوانان منتقل سازد؛ بدون اين�كـه نـيـازى بـه فـرو رفـتـن در

دنياى خيال و صحنه�سازى�هاى متنوع باشد.
ترديد نيست كه باز هم به نويسندگان و آثارى از اين دست مى�توان اشاره كرد و نمونه�هايـى
آورد. اما چون هدف در واقع آسيب�شناسى پديده�ى بازنويسى است، از آن درمى�گذريم و به چند

نكته در تكميل اين مطلب اشاره مى�كنيم:
يكى از آسيب�هايى كه اين�گونه بازنويسى�ها به اصل اثر يا آثار بزرگ وارد مى�سازند، از شكل
انداختن اثر است. بايد دانست كه شكل، فرم يا قالب در پديد آوردن هر اثر ادبى به خودى خود

ص مى�بخشد؛ به گونه�اى كه گاه مى�توان اثر، صاحب اثر و مضمونّموضوعيت دارد و به اثر تشخ
را سه جلوه�ى واحد يك چيز دانست كه اگر يكى از اين جلوه�ها از ميان برداشته شود، دو جلوه�ى

 را فقط از لحاظ مضمونى كهسعدىديگر نيز آسيب مى�بينند. براى مثال، تصور كنيد حكايتى از 

نخستين كسى كه
نويسى آثار كهنبه باز

داقدام كر
انهآورش نوو كار

دو تا حدى هم بديع بو
دى استمهدى آذريز
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در آن هست، به روايتى ساده برگردانيم و آن را به�اصطالح امروزى كنيم، روشن است كه ديگر
نه اثرى از سعدى را بر خود خواهد داشت و نه اثرى از نثر ماندگـار او را، در حـالـى كـه چـه بـسـا

مضمون آن حكايت را بتوان در آثار بزرگان ديگر و حتى نويسندگان خارجى يافت.
ىرثا نتم دنشوك�ىم هك ىناگدنسيون .تسا راثآ ىنغ ناگژاو نتساك ورف ،هويش نيا رگيد بيسآ

دياش ،دوش ليدبت مهف�سك�همه و ناوخ�سك�همه و ىا�همانزور رثن هب هك دنهد ليلقت ىا�هجرد هب ار
لزنت ،ىوحن هچ و ىفرص هچ ،نابز ى�هبترم نيرت�نيياپ رد ار دوخ رثا ،راك نيا اب هك دنتسين هجوتم
هك دنك�ىم تداع ىناوخ�ناسآ هب ردق�نآ هدنناوخ ،دش رپ اه�هتشون نيا زا باتك رازاب نوچ و .دنهد�ىم
ار نآ و دنك�ىم ىقلت لكشم ،ىوحن و ىفرص و ىناگژاو ىگديچيپ ىكدنا اب ار ىرگيد ى�هتشون ره
.دش دهاوخ ندناوخ ىياناوت رظن زا وا ندز اج رد ببس دوخ نيا .دهن�ىم ىرانك هب

نگارنده معتقد است، يكى از علل كم�خوانى طبقه�ى تحصيل�كرده�ى ما اين است كه پيوسته
آن�ها را به خواندن نوشته�هاى ساده ارجاع داده�ايم و آن�ها را در اين حد مـتـوقـ{ سـاخـتـه�ايـم.
همان�طور كه اشاره شد، شاخ و برگ دادن بيش از حد به يك داستان يا حكايت، گاهى آن را از
اصالت مى�اندازد به�ويژه اين�كه اگر عناصر ماجرا از بار مفهومى خاص برخوردار باشند و نويسنده
خودش از آن بى�اطالع يا كم�اطالع باشد، به اصل اثر آسيب مفهومى و چه بسا معنوى وارد مى
آورد. يكى از اين موارد كه متأسفانه به كتاب�هاى درسى هم راه يافته است در داستـان «زال و

سيمرغ»، از كتاب� فارسى پنجم دبستان، مشاهده مى�شود.
مى�دانيم كه در اساطير ايرانى، سيمرغ مرغى است افسانه�اى، اساطيرى، متافيـزيـكـى و در

 در آثار دينى هم فرشتـگـان و پـاره�اى ازًواقع خارج از زمان و مكان است؛ همان�طـور كـه مـثـال
مالئك مقرب را بايد فرازمانى و فرامكانى دانست. يعنى داراى مكان مشخص، زمان مشخص،
قدرت توليد مثل و�… نيستند. اما در داستان، سيمرغ اين�طور معرفى شده است: «در اين هنگام
سيمرغ از آشيانه�ى خود پرواز كرد تا براى خوراك كودكانش شكارى بيابد. چون به دامان كوه
رسيد، كودكى شيرخواره را ديد كه روى سنگى سخت افتاده است و�… خداوند مهر آن كودك را
در دل سيمرغ افكند؛ چنان كه او را به چشم فرزندى نگريست، فرود آمد و چنگ زد و بچـه را از
ميان سنگ�ها برداشت و به آشيانه�ى خود برد. جوجه�هاى سيمرغ هم از ديدن كودك شاد شدند

 گذاشت.دستانو او را در ميان گرفتند. سيمرغ نام كودك را 
در اين�جا سيمرغ همانند يك عقاب يا كالغ و چيزى از اين نـوع تـوصـيـ{ شـده اسـت كـه بـا
سيمرغ حقيقى هزاران فرسنگ فاصله دارد. حال تصور كنيد، كسى بيايد همين دخل و تصرف

 با چهره�هاى پاك و مطهر ملكى و فلكى بكند و نام آن را ادبيات كودكًرا در مفاهيم دينى، مثال
بگذارد. آيا پذيرفتنى است؟

حاصل كالم اين�كه بازنويسى آثار بزرگ ادب فارسى و ادبيات دينى، به گونه�اى چشم�گير به
 در اين بازار پر رقابتًجريانى رها و تابع ذوق و سليقه�ى نويسنده بدل شده است. و چون اصوال

نشر، نخستين هدف، معطوف به چاپ و نشر و فروش است، بديهى است كـه ايـن دسـت آثـار،
 اصيل مى�توانند انبوه مخاطبان را جذب كنند، بدون آن�كه تأثير عميق و پايدارىِبسيار بيش از آثار

بر آن�ها بگذارند؛ چه بايد كرد؟

انىيكى از علل كم-خو
ده-ىطبقه-ى تحصيل-كر

ما اين است كه
استه آن-ها رپيو

اندنبه خو
شته-هاى سادهنو
جاع داده-ايمار



٢٢
٧٨٣١ پاييز

≤¥

بخشى�ناماد طرح سرعملك
شتهذگ لاه سد ردشى زومآ ىا�هباكت

دكتر محمود معافى �
مشاور برنامه�ريزى درسى

مقدمه
، به لحاظ عدم توجه به١٣٧٢وضعيت نشر كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى تا قبل از سال 

اصول و معيارهاى علمى و آموزشى در تألي{ و چاپ اين نوع از كتاب�ها و همسـويـى نـاچـيـز بـا
اهداف برنامه�هاى درسى، موجب بروز انتقاداتى از سوى رسانه�هاى جمعى، معلمان و متخصصان
آموزشى شد. اين مطلب عالقه�مندان و دلسوزان آموزش و پـرورش را واداشـت كـه از ريـاسـت
وقت سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى شادروان آقاى مهندس عالقه�منـدان درخـواسـت
كنند كه براى حل اين معضل چاره�انديشى كنند. به منظـور حـل ايـن مـشـكـل دفـتـر انـتـشـارات
كمك�آموزشى با تشكيل واحد سامان�بـخـشـى كـتـاب�هـاى آمـوزشـى و كـمـيـتـه�هـاى عـلـمـى و
كارشناسى، اقدامات ارزشمندى را درخصوص ساماندهى به وضـعـيـت كـتـاب�هـاى آمـوزشـى و

كمك�درسى به�اجرا درآورد.
ناشران و مؤلفان با اين اعتقاد كه كار سازمان پژوهش ايجاد وقفه در كار توليـد كـتـاب�هـاى
آموزشى نيست. بلكه هدف، كمك فكرى و كارشناسى به ناشران در جهت توليد آثـار كـيـفـى و
بهتر است، با اين طرح همراهى كردند. اعتقاد كارشناسى بر ايـن اسـت كـه نـاشـران بـا تـولـيـد
كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى مفيد، مى�توانند به غنى�سازى برنامه�ى درسى كمك كنـنـد و

سىررب
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نقص�هاى كمبود يك بسته�ى آموزشى را برطرف كنند.
 با هدف دستيابى به مقاصد زير به اجرا١٣٧٩طرح سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى از سال 

گذاشته شد.
. هدايت ناشران و توليدكنندگان كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى در توليـد كـتـاب�هـاى١

مورد نياز معلمان و دانش�آموزان و جهت�دهى به توليد اين آثار با توجه به معيارها و استانداردهاى
آموزشى و يادگيرى

. تشويق مؤلفان و ناشران به توليد كتاب�هاى آموزشى مطلوب و منطبق با معيارهاى علمى٢
و تربيتى

. شناسايى و معرفى آثار برتر٣
. تبيين و انتقال سياست�ها و اهداف آموزش و پرورش در بين ناشران و مؤلفان٤

فعاليت-هاى انجام-شده در ده سال گذشته
در اجراى اين طرح، فعاليت�هاى مختلفى نظير برگزارى هفت جشنواره، نقد و بررسى نزديك

 نشريه در زمينه استـانـداردهـا و٣٠ حوزه�ى آموزشى، تدويـن و نـشـر ٣٢ كتـاب در ١٤٠٠٠به 
معيارهاى توليد كتاب�هاى آموزشى، معرفى آثار برگزيده�ى ناشران و كـتـاب�هـاى آمـوزشـى در

 شماره�ى فصل�نامه�ى «جوانه»، انتشار كتاب�نامه�هاى رشد٢٤پايان كتاب�هاى درسى، انتشار 
و معرفى اين كتاب�ها به مدارس صورت گرفت. خوشبختانه كليه�ى فعاليت�هـاى ايـن طـرح در
طى ده سال مستندسازى شده است و به همين علت امكان قضاوت بر روى اين طرح به كمك
آمار و ارقام و داده�هاى كيفى امكان�پذير است. شايد مهم�ترين دستاورد اين طرح، نقد و بررسى

 كتاب آموزشى براساس يك�سلسله شاخص�ها در طى ده سال گذشته بوده١٤٠٠٠نزديك به 
است. الزمه�ى اين نقد و بررسى�ها تدوين اصول و معيارهاى تألي{ و چك�ليست نقد و بررسى
كتاب�هاى آموزشى مختل{ از قبيل كتاب�هاى كار و تمرين، كتاب�هاى ارزشيابى و كتاب�هـاى
دانش�افزايى (براى دانش�آموزان و معلمان) و روش�هاى تدريس موضوعات مـخـتـلـ{ درسـى
بوده است. اين جزوات كه حاصل كار جمعى و تجربيات مؤلفان كتاب�هاى درسى و يا اعضـاى

 هزار منتشر شده اسـت، حـاوى٦٠شوراهاى برنامه�ريزى درسى است و در تيراژى نـزديـك بـه 
اطالعات ارزشمندى براى ناشران و مؤلفانى است كه تصميم دارند در توليد كتاب�هاى آموزشى
در حوزه�هاى مختل{ آثار ماندگارى ايجاد�كنند. همانگونه كه توليد يك كتاب درسى با رعـايـت
مالحظات مختل{ تربيتى و آموزشى صورت مى�گيرد، تألي{ كتاب�هاى آمـوزشـى كـه بـا هـدف
غنى�سازى يادگيرى، صورت مى�گيرد، از اين قاعده مستثـنـى نـيـسـت. شـتـابـزدگـى در تـألـيـ{
كتاب�هاى كمك�درسى، تقليد در تألي{، توليد آثار تكرارى و مشابه، بى�توجهى به مسايل تربيتى،
كم�توجهى به ويرايش علمى و ادبى، غلبه�ى مسايل اقتصادى بر مسايل تربيتى، بدون�شـك از

ارزش يك كار علمى مى�كاهد.
) نشان مى�دهد كه در طى ده سال گذشته حجم زيـادى از آثـار تـولـيـدى١جدول شمـاره�ى (

توسط ناشران مختل{ از طريق ده�ها كميته�ى علمى و كارشناسى مورد نقد و بررسى قرار گرفته

هشمان پژوكار ساز
كمك فكرى

شناسىو كار
انبه ناشر

ليددر جهت تو
آثار كيفى

و بهتر است
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است و به گونه�اى تالش شده است كه بازار توليد اين كتاب�ها در جهتى مثبت و مرتبط با برنامه�ى
درسى هدايت شود.

جشنواره�ى
دوره�ى

(سال اجرا)
اول

)١٣٧٩(
دوم

)١٣٨٠(
سوم

)١٣٨١(

چهارم
)١٣٨٣(

پنجم
)١٣٨٤(

ششم
)١٣٨٦(

هفتم
)١٣٨٧(

مربوط به مقطع
تحصيلى

ابتدايى

راهنمايى

متوسطهى نظرى و
پيشدانشگاهى

فنىوحرفهاى و كاردانش
ابتدايى

راهنمايى

متوسطهى نظرى و
پيشدانشگاهى

فنى و حرفهاى و كاردانش
ابتدايى

راهنمايى
متوسطهى نظرى و

پيشدانشگاهى
فنى و حرفهاى و كاردانش

جمع كل

چاپ اولتعداد عناوين كتاب�هاى آموزشى
سال�هاى

تحت پوشش
٦٨-٧٨

 سال)١٠(
٦٩-٧٩

 سال)١٠(
٧٠-٨٠

 سال)١٠(

٧٩-٨٢
 سال)٤(

٨٠-٨٢
 سال)٣(

٨١-٨٣
 سال)٣(

٨٣-٨٥
 سال)٣(

٨٤-٨٦
 سال)٣(

٦٨-٨٦

. توزيع كتاب-هاى مورد بررسى، مناسب، تقديرى و برگزيده در١جدول 
جشنواره-هاى كتاب-هاى آموزشى رشد

مرتبط
دريافتى
١١٨٤

١٨٦٠

١٧٦٦

٣٦٧
١٣٠٨

١٠١٩

١٥٧٤

٥٥٣
١٠٨٣
٦٢٥

١٤٥٤

٧١٢
١٣٥٠٥

مناسب

٦٣١

٩٨٤

٦٨٦

١٧٣
٥٥٩

٤٦١

٥٠٧

١٣٧
٤٣٦
٣٦٠
٣٠١

٣١٥
٥٥٥٠

تقديرى و
برگزيده

٤٨

٩٨

١٢٠

٥٧
٦٠

٦٥

٥٦

٣٨
٣٠
٢٩
١٤

١٨
٦٣٣



٢٥
٧٨٣١ پاييز

≤¥

 پيداست.١همانگونه كه از داده�هاى جدول 
 طرح ساماندهى، نقد و بررسى كتاب�هـاى آمـوزشـى و كـمـك�درسـى هـمـه�ى دوره�هـاى. ١

تحصيلى را به�صورت ادوارى مد�نظر قرار داده است.
 حداقل نيمى از كتاب�هاى مورد بررسى مناسب تشـخـيـص داده شـده اسـت كـه ايـن امـر. ٢

حاكى از توجه نسبى ناشران به رعايت اصول و معيارهاى توليد كـتـاب�هـاى آمـوزشـى و درسـى
است.

. با وجود دشوار بودن كسب معيارهاى انتخاب كتاب�هاى تقديرى و برگـزيـده، اسـتـقـبـال٣
ناشران از شركت دادن كتاب�هاى خود در جشنواره�هاى مختل{ موجب اميدوارى اسـت و ايـن

امر مى�رساند كه ناشران بدون نگرانى تمايل دارند تا آثار آن�ها مورد نقد و بررسى قرار گيرد.
. ميزان كتاب�هاى آموزشى در رشته�ى فنى�و�حرفه�اى و كاردانش در مقايسه با ساير دوره�ها٤

كمتر است. جا دارد كه در زمينه�ى توليد آثار مطلوب در اين زمينه برنامه�ريزى شود.
طرح ساماندهى كتاب�هاى آموزشى در عين حال آشكار كرد كـه در كـدامـيـك از حـوزه�هـاى
آموزشى نياز به توليد آثار بيشترى است و جا دارد كه ناشران به توليد كتاب�هاى آموزشى در اين
حوزه�ها اهتمام بيشترى ورزند. براى مثال مى�توان به حوزه�هاى جغرافياى انسانى و سياسـى،
تاريخ معاصر، اقتصاد، روان�شناسى، عمران، مواد، كشاورزى، مديريت خانواده، علوم بهداشتى،
متالوژى، صنايع شيميايى، معدن، جواهرسازى، الكترونيك، بيوتكنولوژى، گياهـان دارويـى،
پرورش خالقيت، خواص دارويى ميوه�ها، و كتاب�هاى دينى اثرگذار اشاره كرد. از ديگر نتايج
اجراى اين طرح روشن شدن كاستى�ها در حوزه�ى تدوين كتاب�هاى آموزشى به لحاظ رعايـت
اصول ارزشيابى در طرح سؤاالت، بومى�نبودن برخى از تصاوير، غلبه كتـاب�هـاى تـرجـمـه�اى،

 استفاده از زبانى نامناسب و دور از فهم دانش�آموز، متأثر شدن نشر از انگيزه�هاى اقتصادىًبعضا
و بازگشت سريع سرمايه، وارد شدن كتاب�هايى با كيفيت پائين به بازار نشر، مشكـل ويـرايـش
اين نوع از كتاب�ها چه به لحاظ علمى و چه ادبى و زبانى، عدم توجه بـه ذكـر مـنـابـع و مـآخـذ در
انتهاى كتاب�ها، شباهت زياد آثار توليد�شده به يكديگر به لحاظ نوع ساختار، نحوه�ى گزينش و
سازماندهى محتواست. موازى كارى و تألي{ كتاب�هايى شبيه به يكديگر توسط ناشران مختل{

از ديگر معايب اين نوع از كتاب�هاست.

فت از تنگناهااى برون-رصيه-ها برها و تواهكارر
برنامه�ى درسى را بايد همچون نظامى در نظر گرفت كه داراى اجزاء مختلفى است. كتاب�هاى
درسى، كتب راهنماى معلم، روش�هاى تدريس، كتاب�هاى كمك�آموزشى و درسى، فيلم�هاى
آموزشى، نرم�افزارها و ساير وسايل كمك�آموزشى اجزاى اين سيستم هستند. اين نظام زمانى
مى�تواند به اهداف خود دست يابد كه اجزاى آن با يكديگر هماهنگ باشـنـد. از آنـجـا كـه مـواد
آموزشى توسط بخش�هاى متعدد توليد مى�شود. ضرورت هماهنگى بين نهادهاى توليدكننده و

حداقل يك-دهم از
شىكتاب آموز
سىو كمك-در

ان كتاببه-عنو
گزيدهتقديرى و بر

انتخاب شده است
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ان كتاب-هاىميز
شته-ىشى در رآموز

فه-اى-حرفنى-و
دانشو كار

اه-هرود رياس اب هسياقم رد
كمتر است

يا نظارت�كننده نظير سازمان پژوهش، ناشران بخش خصوصى و وزارت ارشاد بر فرايند تولـيـد
 احساس مى�شود.ًكتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى، كامال

توجه به نكات زير توسط نهادهاى اشاره شده و ذيربط به�منظور توليد آثار كيفى بهتر توصيـه
مى�شود.

شىنامه-ريزى آموزهش و برمان پژو. ساز١
ـ توليد و تعميم راهنماهاى توليد كتاب�هاى آموزشى

سرادم هب درادناتسا و بسانم ىاه�باتك ىفرعم و دشر ىاه�همان�باتك ديلوت ،اه�هراونشج موادتـ 
ـ برگزارى كارگاه�هاى آموزشى براى ناشران، مؤلفـان و عـالقـه�مـنـدان در زمـيـنـه�ى تـولـيـد

كتاب�هاى آموزشى مطلوب
ـ توليد كتاب�هاى كمك�آموزشى و درسى نمونه و الگو

شىگان كتاب-هاى آموزندان و پديدآور. ناشر٢
ـ رعايت اصول و معيارهاى تدوين�شده در توليد كتاب�هاى كمك�آموزشى و درسى

ـ توليد آثار سودمند و رعايت مسايل فرهنگى، ارزشى، علمى و تربيتى در توليد آثار آموزشى
ـ تقويت صالحيت�ها و مهارت�هاى تيم�تألي{

ىشزومآ ىاه�باتك {يلأت رد ديلقت زا زيهرپ و ىشزومآ ىاه�باتك پاچ رد ىگدز�باتش زا زيهرپـ 
ـ تنوع بخشيدن به توليد كتاب�هاى آموزشى

ـ مطالعه در زمينه�ى نيازها و عاليق كودكان، نوجوانان و جوانان در توليد كتاب�هاى آموزشى
مورد نياز و انجام نيازسنجى در اين حوزه با همكارى سازمان پژوهش

ـ توجه به توليد كتاب�هاى آموزشى مورد نياز معلمان به�ويژه در حوزه�ى روش�ها تدريس مفاهيم
دانشى، مهارتى و نگرشى درسى

شاد اسالمىهنگ و ارت فرار. وز٣
. نظارت بر كار انتشار كتاب�هاى آموزشى و اطمينـان از حـصـول انـطـبـاق آن بـا ضـوابـط و١

معيارهاى مصوب از سوى سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى
. همكارى در برپايى نمايشگاه�هاى بين�المللى در زمينه�ى توليد كتاب�هاى آموزشى با هدف٢

استفاده از تجارب ساير كشورها

 منابع
 گزارش�هاى ارزيابى از دومين، سومين، چهارمين، پنجمين و ششمين جشنـواره�ى كـتـاب�هـاى آمـوزشـى رشـد.١

، دفتر انتشارات كمك�آموزشى١٣٨٠-١٣٨٦
 بيانيه�ى هيأت داوران در چهارمين، پنجمين و ششمين جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشـد، دفـتـر انـتـشـارات.٢

كمك�آموزشى
 دفتر انتشارات كمك�آموزشى٣٠ تا ١مجموعه�ى راهنماهاى توليد كتاب�هاى آموزشى شماره�هاى . ٣
)، دفتر انتشارات كمك�آموزشى١٣٧٨-١٣٨٧ گزارش عملكرد ده�ساله طرح سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى (.٤
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هشوژپ يك ىاه�فتهاي ى�هدچكي
سى تطبيقى اصالحات وبرر«

» كشور جهان١٥شى در نوآورى�هاى آموز
فاطمه حدادى �

كارشناس ارشد آموزشى

Á—Uý«

 —œ v�“u&¬ ÈU¼ÅÈ—Ë¬u	 Ë  UŠöU« vIO³Dð vÝ—dÐò±µXÝ« vA¼ËóÄ Ê«uMŽ åÊUNł —uA� 

 d²�œ t�Â«u?� vLO¼«dÐ« ÈdG� ‰UÝ —œ ±≥∏µË r?O?KFð ÈÅÁbJA¼ËóÄò  —UE	 Ë ‘—UHÝ tÐ

∫XÝ« Áb&¬ ‘—«eÖ s¹« —œ ÆXÝ« Áb	UÝ— ÂU−	« tÐ åXOÐdð

ÊU?N?ł v?�“u&¬ ÈU¼ÅÂUE	 qÐUI& —œ vðËUH²& ÈU¼ÅgRUÇ Ë qzU�& ¨rJ¹ Ë X�OÐ Êd, “Už¬ UÐ

œdš ÈU¼Å·b¼ Ë U¼“«b	«ÅrAÇ ̈ U¼ÅX¹—u&Q& v�¹u	“UÐ Ë Èd~	“UÐ  —Ëd{ t� XÝ« t²?dÖ —«d,

ÈÅt?DÝ«ËÅtÐ Ë ÊUNł vRU²O−¹œ rO�Ið “« v�U	 U¼ÅgRUÇ s¹« “« všdÐ Æœ“UÝÅv& ÕdD& «— Êö� Ë

d?ŁQ²& Ë Êb� v	UNł b	Ë— ¨sOMÇÅr¼ Æb	«ÅÁb&¬ œułËÅtÐ ◊U³ð—«Å‡ÅvðUŽöÞ« ÈU¼ÅÈ—ËUM? X?dAOÄ

l&«uł —œ vðUI³Þ ÈÅtKUU? ‘d²�Ö ̈ d&« s¹« “« U¼—uA� v�“u&¬ ÈU¼ÅXORUF? Ë U¼Åt&U	dÐ Êb�

s?²??— s?O?Ð “« ¨v?RU?Ž Ë t?¹U?Ä ‘“u?&¬ t?Ð v?Ý—ÅX?Ýœ —œ d?Ð«d?Ð ÈU?¼ÅX?Ud?? œ«bFð g¼U� Ë

—u?&« —œ X?RËœ Èd?ÖÅÈb?B?ð g?¼U?� ¨h?B.²& v	U�	« Ë vRU& lÐUM& X¹œËb×& ¨X�¹“ÅjO×&
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V?łu?& ¨d?~?¹œ q?zU?�?& “« È—U?O?�Ð Ë  UŽöÞ« Ë g	«œ l¹dÝ b�— Ë ÂuKŽ X?dAOÄ ¨ ËUH²&

Áb� v�“u&¬ ÈU¼ÅÂUE	 —œ v¹«u²×& Ë È—U²šUÝ Èbł  «dOOGð v²Š Ë  UŠöU« ÂU−	«  —Ëd{

ÆXÝ«

È«ÅÁb?O?â?Ä Ë Ÿu?M?²?& ÈU?¼Åg?RU?Ç Ë q?zU?�?& U?Ð Ê«d?¹« ‘—Ëd?Ä Ë ‘“u&¬ ÂUE	 ¨sOÐ s¹« —œ

“« Æœ“U?ÝÅv?& Õd?D?& g?OÄ “« gOÐ  ËUH²& ÈU¼ÅÁ“uŠ —œ «—  UŠöU«  —Ëd{ t� XÝË—ÅtÐË—

ÈuÝ “« Ë ¨—U� —«“UÐ Ë ÈœUB²,« ÈU¼ÅtUdŽ —œ v�“u&¬ ÂUE	 ÊöOB×²R«Å⁄—U? Èb&«—U�U	 v¹uÝ

nF{ ̈ vÝ—œ ÈU¼Å»U²� È«u²×& Ë  UŽöÞ« Êœu³	 “Ë— ÅtÐ ̈ f¹—bð ÈU¼Å‘Ë— ÊœuÐ v²MÝ ̈ d~¹œ

Ë ÊË—œ ÈÅt?K¾�& U¼ÅÁœ Ë vRU& lÐUM& X¹œËb×& ¨X&bš sOŠ —œ Ë q³, ÊULKF& È«Åt?dŠ XOÐdð

¨uÝÅp¹ “« ÆXÝ« t²šUÝ ÕdD& gOÄ “« gOÐ «—  UŠöU« ÂU−	«  —Ëd{ ¨d~¹œ v	U&“UÝ ÅÊËdÐ

t?� œ“U?ÝÅv?& Õd?D?& «— —«b?&Åv?RU?&  UŠöU« ‘—ËdÄ Ë ‘“u&¬ È«Åt¹U&dÝ Ë vRU& lÐUM& sO&Qð

 U?�?ÝR& ÅÈ—«cÖ«Ë Ë XÝ« ”—«b& ÈÅÁ—«œ« Ë fOÝQð —œ XRËœ ÈdÖÅÈbBð g¼U� ÂeK²�&

¨v?	U?~?L?¼ ‘“u?&¬ ‘d?²�Ö  —Ëd{ ¨d~¹œ ÈuÝ “« Æb³KÞÅv& «— vUuBš g.Ð tÐ v�“u&¬

¨ ËU?H?²?& ÈU?¼Åg?.?Ð Ë o?ÞU?M?& —œ d?Ð«d?Ð v�“u&¬ ÈU¼ÅXUd? Ë t¹UÄ  ‘“u&¬ tÐ vÝ—ÅXÝœ

ÈU?¼“U?O?	 t?Ð v?¹u?ÖÅa?ÝUÄ ¨s¹« dÐ ÁËöŽ ÆbM�Åv& ÕdD& «— —«b&ÅÈËU�ð  UŠöU« ÂU−	«  —Ëd{

·«b?¼« —œ Èd?~?	“U?Ð  —Ëd{ ¨—U� —«“UÐ “UO	 œ—u& v	U�	« ÈËdO	 sO&Qð Ë vŽUL²ł« Ë ÈœUB²,«

Æb³KÞÅv& «— —«b&ÅXÐU,—  UŠöU« ¨vÝ—œ ÈU¼Åt&U	dÐ

b?¹U?ÐÅv?& U?¼ÅX?¹u?RË« Ë U?¼“UO	 tÐ UMÐ Ê«d¹« ‘—ËdÄ Ë ‘“u&¬ ÂUE	 ¨—u�c&  UJ	 tÐ tłuð UÐ

v?Ý—d?Ð t?Ð d?{U?Š ÈÅt?F?RU?D?& Æb?¼œ ÂU?−	« ÊuÖU	uÖ ÕuDÝ Ë U¼ÅÁ“uŠ —œ «— vðËUH²&  UŠöU«

 —œ v�“u&¬ ÈU¼ÅÈ—Ë¬u	 Ë  UŠöU«±µ«— v¹U¼“«b	«ÅrAÇ b	«uðÅv& Ë œ“«œdÄÅv& ÊUNł —uA� 

Æœ“UÝ r¼«d? ÊUII×& Ë œdš Ë Êö� `DÝ —œ v�“u&¬ —u&« Ê«—U�—b	«ÅXÝœ È«dÐ

شىآورى-هاى آموزاصالحات و نو
نظام آموزش و پرورش ايران، با وجود تغييراتى كه در سال�هاى اخير در بـرنـامـه�هـا و حـتـى
ساختارهاى خود داشته، به�دليل افزايش نرخ بى�كارى فارغ�التحصيالن، پايين بودن نرخ رشـد

اقتصادى و ناكافى بودن منابع مالى، هنوز با مسائل و چالش�هاى متعددى مواجه است.
هم�چنين، نظام آموزشى ايران با تغيير و تحول روندهاى آموزشى و تربيتى جهانى، تحوالت
و فناورى�هاى اطالعاتى�ـ�ارتباطى، كمبود منابع مالى و انسانى، فرار مغزها و تحول در روش�هاى
تدريس و ارزش�يابى، با مسائل و چالش�هاى جدى مواجه است. توجـه بـه ايـن امـور و دخـالـت
دادن در طراحى و برنامه�ريزى�هاى خرد و كالن مى�تواند زمينـه را بـراى بـهـره�بـردارى هـر چـه
بيشتر از امكانات و منابع ممكن و موجود فراهم آورد. گسترش نوآورى�ها و اصالحات آموزشى
در نظام�هاى آموزشى، هر چند با روندى كند و حتى مقاومت�آميز مواجه بوده است، اما برخى از
اين نوآورى�ها و اصالحات آموزشى را مى�توان با در نظر گرفتن ظرفيت�ها، قابليت�ها، كمبودها

و محدوديت�ها� ـ�كه بيشتر ناشى از عوامل درون سيستم بوده�اند�ـ به حداقل ممكن رساند.
ىاه�شلاچ و لئاسم ،ىشزومآ ماظن ىاه�بيسآ نتفرگ رظن رد اب زين ناريا شرورپ و شزنظام آمو

ىشزومآ ىـاه�ىروآون و تاحالصا صوصخ رد رـگيد ىاهروشك ى�هدنزرا براـجت زا ،دناوت�ىم نآ
شود. انشآ تاحالصا ماجنا دنور و ىدنيارف تالكشم و عناوم اب و ديوج هرهب

با آغاز قرن
بيست و يكم

 مسائل
و چالش-هاى

تى در مقابلمتفاو
شىنظام-هاى آموز

فته استار گرجهان قر
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هشهدف-هاى پژو
ـ معرفى نوآورى�ها و اصالحات آموزشى كشورهاى منتخب؛

ـ بيان موانع و نقاط قوت هـر يـك از نـوآورى�هـا و اصـالحـات آمـوزشـى در طـراحـى، اجـرا و
ارزش�يابى؛

ـ ارائه�ى پيشنهادهايى براى مسئوالن و دست�اندركاران امور آموزشى.

هشاالت پژوسؤ
 نوع و تعداد اصالحات آموزشى (تساوى�مدار، رقابت�مدار يـا مـالـى�مـدار) در كـشـورهـاى.١

منتخب مورد مطالعه چه بوده و چه�قدر بوده است؟
 نوآورى�هاى آموزشى در كشورهاى منتخب مورد مطالعه، در چه حوزه�هايى صورت گرفته.٢

است؟

ش تحقيقرو
روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفى بوده است. در اين مطالعه نوآورى�هـا و اصـالحـات

 كشور براساس سه طبقه�ى توسعه�يـافـتـه، و در١٥ كشور بررشى شده اسـت. ايـن ١٥آموزشى 
حال توسعه و توسعه�نيافته مقوله�بندى شده�اند. در طبقه�ى كشورهاى توسعه�يافته، كشورهـاى
آلمان، استراليا، اسپانيا، روسيه�ى فدرال و هلند، در طبقه�ى كشورهاى در حال توسعه، اندونزى،
مصر، فيليپين، لهستان، چين و بحرين، قرار داده شوند. براى طبقه�ى كشورهاى توسعه�نيافته،

٢٠٠٢ كشورى كه اطالعات آن�ها در سال ٣٧نيجريه، بنگالدش، زيمباوه به�طور تصادفى از بين 
روى سايت «انجمن بين�المللى تعليم و تربيت» قرار داشت، انتخاب شدند.

هشهاى پژوفى متغيرمعر
: به مجموعه�اى از تغييرات و بازنگرى�هايى كه در بخش�هاى متفاوتىاصالحات آموزشى 

از حوزه�هاى آموزش و پرورش رخ مى�دهند، اطالق مى�شود. در اصالحات آموزشى بافت، ساختار
و محتوا در ارتباط با يكديگر دستخوش تغيير مى�شوند. اصالحات آموزشى همواره مـبـتـنـى بـر
فلسفه�ى آموزش و پرورش هستند و مطابق با تحول فلسفـه�ى آمـوزش و پـرورش، اصـالحـات

آموزشى شكل مى�گيرند و اجرا مى�شوند.

خى از چالش-هابر
ناشى از تقسيم
ديجيتالى جهان

فتاسطه-ى پيشرو به-و
فناورى-هاى

تباطىاطالعاتى-ـ-ار
د آمده-اندجوبه-و
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: به تغييرات، تحوالت و يا بازنگرى�هايى كه در يك حوزه�ى خاصنوآورى-هاى آموزشى  
آموزش و پرورش روى مى�دهند، اطالق مى�شوند.

: به مسائلى كه نظام�هاى آموزشى در آينده با آن مـواجـهچالش-هاى آموزش و پرورش 
خواهند شد، اطالق مى�شود. نظام�هاى آموزشى ممكن است چالش�هاى مطرح را نديده بگيرند
و براى مواجهه با آن�ها راهبردهايى را اتخاذ نكنند. در اين�صورت با گذشت زمان، همين چالش�ها

به مسائل و معضالت گسترده�اى براى نظام آموزشى تبديل مى�شوند.
: حـوزه�هـا بـه جـنـبـه�هـاى مـتـفـاوت فـرايـنــدحـوزه يـا حـوزه-هـاى آمـوزش و پــرورش 

ياددهى�ـ�يادگيرى، ساختار، بافت و محتواهاى آموزشى، برنامه�هاى درسى و�… اطالق مى�شود.
: مقصد نهايى هستند كه براساس آن�ها تـغـيـيـرات، تـحـوالت يـانوآورى-هاى آموزشـى 

بازنگرى�هايى در يك حوزه�ى آموزشى طراحى مى�شوند.
: به گروه�هاى انسانى نظام آموزشى مانند دانش�آموزان،جمعيت نوآورى-هاى آموزشى 

معلمان، مديران و ساير كاركنان نظام آموزش كه هدف نوآورى�هاى آموزشى مبتنى بر آن�هاست،
اطالق مى�شود.

: در اين اصالحات، هدف آموزش و پرورش، تربيت نيروى انسانىاصالحات رقابت-مدار 
كارامد و ماهر براى بازار كار است.

: اين اصالحات با هدف كاهش هزينه�هاى دولتى آموزش و پرورشاصالحات مالى-مدار 
صورت مى�گيرند و در صددند تا راهبردهاى اثربخشى براى كاهش هزينه�هاى دولتى بيابند.

: هدف اين اصالحات در آموزش و پرورش، افزايـش كـيـفـيـتاصالحات تسـاوى-مـدار 
 دست�يابى گروه�هاى فقير به آموزش پايه بـا كـيـفـيـت عـالـىًفرصت�هاى آموزشى اسـت؛ مـثـال

].١٣٨١[ابراهيمى قوام، 

هشىيافته-هاى پژو
در بـــــررســــــى ســــــؤال
«اصــالحــات آمــوزشـــى در
كشورهاى مورد مطالعه از چه
نـــوعـــى (رقـــابــــت�مــــدار،
تـسـاوى�مـدار و مـالـى�مـدار)
اسـت؟» بـا تـوجـه بـه جـدول

 در خـصــوص١تـطـبــيــقــى 
اصـــالحـــات آمـــوزشـــى در
كشورهاى توسعه�يـافـتـه، در
حال توسعه و توسعه�نيافـتـه،

مالحظه مى�شود كه در هر سه گروه، فراوانى اصالحات رقابت�مدار بيش از انواع ديگر اصالحات
است. يعنى كه جهت�گيرى اصالحات آموزشى در نظام�هاى آموزش و پرورش جهانى، به� سوى
تربيت نيروى انسانى كارامد و ماهر  براى بازار كار است تا پاسخ�گوى نيازهاى اجتماعى و فردى
در سطح محلى، ملى و جهانى باشد. پس از آن، فراوانى� اصالحات تساوى�مدار در هر سه گروه

كشورها

توسعهيافته

در حال توسعه

توسعهنيافته

رقابت�مدار

١٩

٢١

٣

مالى�مدار

٢

٧

٢

تساوىمدار

٤

١١

٣

. فراوانى اصالحات آموزشى در كشورهاى مورد مطالعه١جدول 

آورى-هادر اين مطالعه نو
شىو اصالحات آموز

 كشور١٥ 
سى شده استبرر
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باالست و اين امر مبين اهميتى است كه كشورهاى گوناگون براى رفع تـبـعـيـض جـنـسـيـتـى و
دست�رسى همگانى به امكانات و فرصت�هاى آموزشى قائل هستند. اين خواست جهانى تا حدود
زيادى متأثر از برنامه�ى «آموزش براى همه» است كه كشورهاى جهان را ملزم به ارائه�ى خدمات

كيفى و همگانى مى�سازد.
در بررسى سؤال «چه نوآورى�هاى آموزشى در كشورهاى مورد مطالعه رخ داده�اند؟» با توجه

در كشورهاى توسعه-يافته، نـوآورى در حـوزه-ى مـواد و مالحظه مى�شـود كـه ٢به جـدول 
محتواى آموزشى در بين ساير نوآورى-هاى آموزشى سهم بيشترى را به خود اختصاص

، در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه، برنامه�هاى درسى و روش�ها بيـشـتـريـنداده است
فراوانى را دارا هستند. در كشورهاى توسعه�نيافته نيز ميزان نوآورى�ها در حوزه�هاى برنامه�هاى
درسى، روش�ها و مواد و محتواى آموزشى و نظام به يك ميزان است. اين امـر را مـى�تـوان بـا
توجه به نوع اصالحات رقابت�مدار كه داراى بيشترين فراوانى در بين كشورهاى مورد مطـالـعـه

است، تبيين كرد.
در كشورهاى توسعه�يافته، حوزه�ى نوآورى�هاى روش�هاى آموزشى در رتبه�ى دوم قرار گرفته
است، حال آن�كه در كشورهاى در حال توسعه، فراوانى نوآورى�ها در حوز�ه�ى مواد و محتـواى
آموزشى در رتبه�ى دوم قرار دارد. در كشورهاى توسعه�نيافته، نوآورى در تربيت معلم در رتبه�ى
دوم قرار دارد. اين يافته�ها را مى�توان با توجه به نوع اصالحات و مسائل اقتصادى و اجتماعى

كه هر نظام با آن مواجه است، تبيين كرد.
در كشورهاى توسعه�يافته، در حوزه�هاى تربيت معلم و نظام آموزشى به يك اندازه نوآورى�هاى
آموزشى مالحظه مى�شوند. حال آن�كه در كشورهاى در حال توسعه، حوزه�هاى تربيت معـلـم و
سازمان مدرسه داراى فراوانى بااليى هستند. در كشورهاى توسعه�نيافته در حوزه�ى تربيت معلم،

نوآورى�هايى مطرح شده است.
در كشورهاى توسعه�يافته و در حال توسعه، كمترين فراوانى نوآورى�هاى آموزشى مربوط به

حوزه�ى ارزش�يابى است.

هاىدر كشور
سعه-يافتهتو

ه-ىآورى در حوزنو
شىاى آموزاد و محتومو

در بين ساير
شىآورى-هاى آموزنو

اسهم بيشترى ر
دبه خو

اختصاص داده است

كشورها

توسعهيافته

در حال توسعه

توسعهنيافته

برنامه�ى درسى
و روش�ها
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سازمان مدرسه و
برنامه�ريزى
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. فراوانى نوآورى�هاى آموزشى در كشورهاى مورد مطالعه٢جدول 
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پيشنهادها
. براى اعمال هر تغيير، اصالح، بازسازى و يا نوآورى، اصل توجه به آگاه سـاخـتـن تـمـام١

افرادى كه به نحوى با نظام آموزشى در ارتباط هستند، امرى ضرورى شمرده شود.
. اعمال هر اصالح و نوآورى مى�بايد به�طور تدريجى و با ايجاد آمادگى�ها، صالحيـت�هـا،٢

شرايط، فرصت�ها، منابع مالى و انسانى فيزيكى، و بسترسازى فرهنگى و اجتمـاعـى در سـطـح
ملى، منطقه�اى و محلى صورت گيرد.

. براى موفقيت�آميزتر شدن اصالحات و نوآورى�هاى آموزشى تا حد امكـان بـايـد آن�هـا از٣
مقياس كوچك و در سطح خرد صورت گيرد.

. اعمال هر اصالح و يا نوآورى را مى�بايد. به شكل يك فراينـد پـويـا و فـعـال دانـسـت كـه٤
مستلزم ارزش�يابى مكرر فرصت�ها، تهديدهـا، نـقـاط قـوت و ضـعـ{ اسـت. غـفـلـت از فـرايـنـد

ارزش�يابى مستمر عامل شكست بسيارى از اصالحات و نوآورى�هاى آموزشى است.
. به�دليل تغيير مأموريت و چشم�انداز نظام�هاى آموزشى در تربيت نيروى كار ماهر و كاردان٥

و شهروند خوب؛ محتوا، مواد آموزشى، فرايندهاى ياددهى�ـ�يادگيرى و روش�هاى ارزش�يابى
مى�بايد به نحوى به روز شوند تا نياز بازار كار، اجتماع و افراد جامعه را پاسخ گويند.

. تحول در زيرساخت�ها و ساختارها مى�بايد با مشاركت افراد مجرى و كسانى كه به نحوى٦
در اين امر درگير هستند، صورت گيرد. در اين جريان، بايد امكان�سنجى و نيازسنـجـى بـه�طـور

پيوسته صورت گيرد.
. در فرايند اعمال و اجراى اصالحات و نوآورى�هاى آموزشى، همواره بايد به مخـاطـبـان،٧

كاربران معلمان، مديران و مسئوالن و برنامه�ريزان آموزشى در سطح خرد و كالن توجه داشت
و از توان شركاى اجتماعى آموزش و پرورش در پيشبرد هدف�هاى آموزشى بهره جست.

هاىدر كشور
سعهدر حال تو

ه-هاى تربيت معلمحوز
سهمان مدرو ساز

انى بااليىاواى فردار
هستند
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سترفه
ى گزيده و تقديركتاب�هاى بر
�ىهراوجشن هفتمين

شدشى ر آموزىكتاب�ها

شزومآ ى�هرود
نشادرا كو ىا�هفرحو�ى فن،هىانشگاد�پيش ى،رى نظ  هطسومت
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PLCبرنامه�ريزى 

اصول و مبانى تعمير و نگهدارى
خودرو و پرايد و ريو
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ى نيهابي
انهيئت داور

�ىهراوجشن هفتمين
شدشى ر آموزىكتاب�ها
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ش نظرىه-هاى آموزان حوزال`) بيانيه-ى هيئت داور

سىش ادبيات فاره-ى آموزحوز
 در گستره�ى تاريخ فرهنگ، ارج و اعتبار هر عصر ونسلى به آثار مكتوب آن بازبسته است. به
بيان ديگر، «كتاب، آينه�اى است» كه رخسار فكر و فرهنگ و اوج و فرود انديشگانى مردمانش

(ع) كتاب را بوستـان انـديـشـه�ورزانعلـىرا به جلوه مى�آورد. از اين روست كـه امـيـر مـؤمـنـان 
دانسته�اند. با چنين جايگاه عظيم كتاب در قلمرو باورشناختى و هنجارهاى فرهنگى، اكنون بايد
ديد كه آيا هنوز كتاب همان شكوه و جالل گذشته�ى خود را حفـظ كـرده اسـت يـا نـه؟! يـافـتـن
پاسخى همه�سويه براى اين پرسش، نيازمند نگرشى فراگير به فراخناى فرهنگ ملى است. زيرا

تمام زواياى جامعه و بافت�هاى آن در شكل�گيرى اين رويكرد، نقشمند و اثرگذارند.
 جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد يكى از خيزش�هاى فرهنگى است كه براى سامان�دهى

 روان كتاب�هاىِكتاب�ها در كشور مى�كوشد تا از رهاورد اين تب و تاب فرهنگى، پااليشى در رود
آموزشى پديد آورد و آن را به پهن�دشت�هاى گهرخيز ذهن و زبان كتاب�خواهان و كتاب�خوانان

رهنمون سازد.
 گروه داوران رشته�ى زبان و ادبيات فارسى، بر بنياد اين رويكردهاى فرهنگى و باور به منزلت
رفيع كتاب و نقش آن در پروردن و بارور ساختن شكوفه�هاى اين سرزمين، به بررسى و سنجش
كتاب�هاى راه يافته به اين «هماورد فرهنگى» پرداخته است. پس از گفت�وشنودهاى اولـيـه و
بحث و بررسى، آثار را در اين رده�ها طبقه�بندى كردند: ١. داستانى، ٢. پژوهشى، ٣. آموزشى،

٤. كمك�درسى.
 تمامى آثار به صورت چرخشى، در اختيار داوران نهاده شد و با توجه به معيارهاى تعيين�شده
در نمون برگ�هاى ارزش�يابى، در بوته�ى نقد و بررسى و داورى قرار گرفتند. ميانگين نمره�هاى
داوران محاسبه شد و آثار داراى باالترين امتيازها به مرحله�ى دوم داورى راه يافتند و در نهايت

در اين مرحله، آثار برگزيده و تقديرى شناسايى و معرفى شدند.
 گروه داوران ضمن سپاس�گزارى و قـدرشـنـاسـى از پـويـه�هـاى هـمـه�ى فـرهـنـگ�تـبـاران و
مشعل�داران اقليم كتاب كه در اين هماورد علمى ـ آموزشى و فرهنگى شركت كردند، برخى از

برجسته�ترين ويژگى�هاى مورد توجه در داورى را فراياد مى�آورد:
 نوآورى و خالقيت در چگونگى عرضه و ارائه�ى محتوا، از ١. نوآيينى و تازگى ساختارى:

گام�هاى بسيار مؤثر در گيرايى اثر و تسخير دنياى خواننده تواند بود كه دريغا بيشينه�ى كتاب�ها
از اين زيور، پيراسته�اند.

 سخن نو و نگاه تازه و خلق معانى بديع يكى ديگر از انتظارات ٢. مضمون-آفرينى و نوآورى:
و ويژگى مورد توجه داوران بوده است.

 پيوستگى با مبانى نظـرى و آمـوزه�هـاى ٣. هم-خوانى و هم-آوايى با برنامه-هـاى درسـى:
محتوايى برنامه�هاى درسى از ويژگى�هاى اصلى كتاب�هاى جشنواره براى رسيـدن بـه مـراتـب

نهايى است.
 پرورده�گويى و رعايت حال و مقام خواننده، نشان بالغت اثـر اسـت. ٤. مخاطب-شناسـى:

كتاب سنجيده، آن است كه نويسنده�اش با شناخت دقيق نيازها و خواهـانـى�هـاى مـخـاطـبـش،
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سر فراگوش وى آورد و به قدر درك و فهم وى سخن بگويد.
 انتظار مى�رود هر اثر پژوهشى، علمى و آموزشـى، مـعـيـارهـاى اولـيـه�ى ٥. هنجارمـنـدى:

كتاب�نويسى را رعايت كند. استفاده�ى درست و بجا از منابع و مآخذ، حفظ امانت خرمن ديگران
و پاى�بندى به هنجارهاى اخالقى، بر ارزش و اعتبار اثر مى�افزايد و صدالبته خود، سـرمـشـقـى

نيكو براى نوجوانان و جوانان دانش�پژوه به�شمار مى�آيد.
 گروه داوران اميدوار است در جشنواره�هاى پسينى، همه�ى آثار به هنجارهاى علمى، اخالقى،

آموزشى و دينى آراسته و از هرگونه كاستى و ناراستى پيراسته باشند.

ش تاريخه-ى آموزحوز
 امروزه متخصصان مسائل فرهنگى و اجتماعى، بر نقش تاريخ در شناساندن هويت تاريخى
به نسل جوان تأكيد دارند. خوش�بختانه انتشار كتاب�هاى كـمـك�آمـوزشـى حـوزه�ى تـاريـخ، در

سال�هاى اخير با استقبال چشم�گيرى بين اوليا و دانش�آموزان مواجه بوده است.
 اهميت كتاب�هاى كمك�آموزشى در اين است كه به تكميل حلقه�ى آمـوزش تـاريـخ كـمـك
مى�كنند؛ چرا كه مملكت ما كشورى با سابقه�ى تاريخى طوالنى است و نمى�توان جزئيات حوادث
و رخدادهاى آن را در كتاب�هاى درسى گنجاند. به�عالوه، از طريق اين�گونه كتاب�ها مى�تـوان
انگيزه�ى مطالعه�ى تاريخ را در نسل جوان افزايش داد. ثمره�ى چنيـن فـرايـنـدى در درازمـدت،
آشنايى جوانان با فرهنگ و تمدن، باورها، آداب و رسوم، و اعياد و سنت�هاى دينى و ملى است

كه خود مناسب�ترين راه براى مقابله با تهاجم فرهنگى بيگانگان به�شمار مى�رود.
 امروز حركت ما بايد براساس معيارهاى جهانى با توجه به فرهنگ و اصالت�هايمـان صـورت
گيرد. استحاله�ى فرهنگى، اعتقاد به تقدير و تسليم، تفكر قضا و قـدرى، اعـتـمـاد عـمـومـى بـه
نظريه�هاى موهوم غيرواقعى و غيرمنطقى، كليدهايى براى خودباختگى فرهنگى و محو هويت
دينى و ملى هستند. اهميت كتب تاريخى در سال�هاى اخير، به خودشناسى و فرهنگ ملى براى

استمرار يك شخصيت فرهنگى مشخص ايرانى است كه به�ويژه تاريخ بايد متولى آن باشد.
 در اين دوره از جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، از ميان كتاب هايى كه به دبيـرخـانـه�ى
جشنواره رسيد؛ بيشترين آن�به دانش�افزايى معلمان و دانش�آموزان، كمك مى�كنند. موضوعات
كتب ياد شده، سير انديشه و تفكر، اساطير، شخصيت�ها و حوادث تاريخى را شامل مى�شوند.
 مالك�هاى داوران در ارزيابى�كتاب�ها عبارت�اند از: توجه به جذابيت ظاهرى و ابعاد و قطـع
كتاب، تناسب و اشتراك موضوعى با كتب درسى، ساده و روان بودن متن، متناسب بودن واژه�ها
با سطح درك دانش�آموزان، استفاده از تصوير، جدول و نمودار، متناسب بودن مفاهيم بصرى با

محتواى كتاب، برخوردارى از سنديت تاريخى، و انسجام و پيوستگى مطلب.
 در پايان توصيه�هاى داوران به مؤلفين و ناشران محترم به شرح زير است:

 در كتاب نيامده�اند.ً ١. طرح پرسش�ها و موضوع�هايى كه صريحا
 ٢. توجه به فهرست عناوين با ذكر صفحات.

 ٣. مشخص كردن سن مخاطب.
 ٤. استفاده از نقشه، تصوير و شكل، و جدول�هاى مناسب با توضيح مربوط به هر كدام.

 ٥. معرفى منابع مستند و قومى و ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده.

گانبيشتر نويسند
شجنبه-هاى پرور

ت-هاى بنيادىمهار
ت-هاى تجربى مهار

سش-هايى طرح پر
مينه-ى تفكر نقاددر ز
هششگرى و پژو كاو

داخته-اندكمتر پر
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 ٦. توجه به ويژگى�هاى مخاطب در نوشتن اثر.
 ٧. هم�سويى و هماهنگى اثر با كتب درسى.

 ٨. استفاده از عكس، تصوير و نقشه�ى مناسب و مرتبط با موضوع بين صفحه�ها.
 ٩. ترجمه�ى روان و استفاده از جمله�ها و كلمات ساده.

ش دينىه-ى آموزحوز
تأمل در تعري{ فرايند و مؤلفه�هاى تعليم و تربيت، بيانگر تفاوت اساسى است كه ميان تعليم
و تربيت دينى با ساير حوزه�هاى آموزش و تربيت وجود دارد. هدف دين الـهـى هـدايـت انـسـان
است به سوى شناخت خدا و ايمان به او، شناخت هدايتگران الهى، انبيـا و رسـوالن، تـوجـه بـه
معاد و جهان آخرت و عمق بخشيدن به درك حقايق دينى و عمل به دستورات الهى بـه مـنـظـور

رسيدن به هدف و غايت خلقت انسان كه همان قرب الهى است.
(انديشـه)،عقل با توجه به اهداف دين الهى، هدف تعليم و تربيت دينى نيـز در سـه حـوزه�ى 

(رفتار) تعيين مى�شود و اين حوزه�ها به�صورت مستقيم بـر يـكـديـگـر اثـرعمـل (قلب) و ايمـان 
مى�گذارند و رابطه�ى متقابل دارند. يعنى شناخت بر ايمان و ايمان بر عمل تأثيرگـذار اسـت. در

حقيقت، عمل ثمره�ى ايمان و تثبيت�كننده�ى آن است.
بدين�ترتيب، دين�دارى قدم گذاردن در راهى است كه خدا براى رشد استعدادهاى انسان از
طريق رسوالن خود ابالغ كرده و منطبق با ابعاد فطرى، قلبى، جوانحى و جوارحى وجود ماست.

 بيان محتواى دين و استدالل آن نيست، بلكه آموزش مبتنى بر اقناعًتعليم و تربيت دينى صرفا
فكرى و عقلى و راهنمايى براى ايجاد حب و شوق و كمك در انجام عمل صالـح را نـيـز شـامـل
مى�شود. برنامه�ى درسى دينى و قرآن در آموزش و پرورش اصول زير را در مـتـن كـتـب درسـى

پى�گيرى مى�كند:
. توجه به تفكر عقلى١
. جمع�گرايى عقل و عرفان٢
. زيبايى�گرايى٣
. اعتدال�گرايى٤

ىاه�هزوح ،قـوف لوصا ـهب هجوت ـاب ،ىشزـومآ ىاه�باـتك ناگـدننكـديلـوت هك تسا ـنيا راـظتنا
ىاه�هزـوح و فادها هب هجوت ـاب ،هراونشج زا هرود نيا نارواد .ـدنهد رارق هجوت دروم ار هـدش�حرطم
تيبرت و ميلعت فادها ًاضعب هك دنتخادرپ ىياه�باتك هعومجم ىسررب هب ،ىسرد ى�همانرب رد هحورطم
.دنك عفترم ار ناوج لسن ىاهزاين ىدح ات دناوت�ىم هك دندوب هدروآرد ريرحت هب ابيز ىملق اب ار ىنيد
هدش ماجنا ىياه�تكرح هچرگا .تسا ىلاخ رايسب هزوح نيا رد ىروآون و تيقالخ ىاج نانچ�مه اما
.دشاب وگ�خساپ ار زورما ناوج لسن ىاهزاين لمع نيا نتفرگ تعرس ميراوديما ىلو ،تسا

ش رياضىه-ى آموزحوز
 طى سال�هاى اخير آموزش رياضى رشد فزاينده�اى داشته است، به گونه�اى كه بسـيـارى از
نظريه�هاى نوين ياددهى و يادگيرى در زمينه�ى علوم رياضيات پديد آمده است. از نظر آموزشى،
درك مفهومى مفاهيم رياضى، به�كار بردن مهارت�هاى رياضى نظير حدسيه�سازى، تقريب زدن،

تأكيد بيش از حد
بر امتحانات كتبى

اشى ركتاب-هاى آموز
به سمت كليشه-سازى
سوق داده

گانندو پديدآور
اشى ركتاب-هاى آموز

جه به تنوعاز تو
تسا هتشادزاب ىروآون و
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حل مسئله، ايجاد ارتباط بين مفاهيم و مدل�سازى مفاهيم رياضى در بستر واقعى و طبيـعـى بـه
جاى انباشت دانش رياضى، از رويكردهاى نوين برنامـه�ى درسـى ريـاضـى اسـت. هـم�چـنـيـن،
كاربردى كردن مفاهيم رياضى و خارج كردن آن�ها از حالت مجرد و انتزاعى، رشد خـالقـيـت و
نوآورى در دانش�آموز، و استفاده از شيوه�هاى نوين ارزش�يابى، از جـمـلـه رويـكـردهـاى ديـگـر

برنامه�ى درسى رياضى است.
 با توجه به رويكردهاى اشاره شده و اهداف نگرشى، دانشى و مهارتى تعيين�شده، كتاب�هاى
حاضر در جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رياضى توسط گروه رياضى مورد ارزيابى�قرار گرفت.

 هيئت داوران پنج رده براى بررسى آثار درنظر گرفت كه عبارت-اند از:
 ١. كتاب�هاى دانش�افزايى دانش�آموزان؛

 ٢. كتاب�هاى هم�پايه�ى كتاب�هاى درسى با شيوه�ى متفاوت از كتاب�هاى درسى؛
 ٣. كتاب�هاى سرگرمى رياضى، دايرةالمعارف رياضى و تاريخ رياضى؛

 ٤. كتاب�هاى المپياد و مسابقات رياضى و مباحث آن�ها؛
 ٥. كتاب�هاى دانش�افزايى معلمان.

رد تاديلوت نازـيم هب هجوت اب و هراـونشج ى�هنـاخريبد هب هدـيسر راثآ هعومـجم هب ىلك ىهـاگن اب 
.دندش باختنا ىريدقت ىاه�باتك ناونع هب باتك ود ،بسانم ىاه�باتك نايم زا ،الاب ىاه�شخب

 هيئت داوران ضمن تقدير و تشكر از يكايك مؤلفان، مترجمان و نـاشـران ارجـمـنـد و ابـراز
خرسندى از شيوه�هاى نوين پيشنهاد مى�كند:

.دنهد رارق رظندم ار�ىباي�شزرا عونتم ىاه�هطيح و اه�هويش ،ىسرد�كمك ىاه�باتك {يلأت رد .١ 
 ٢. در محتواى نوشتارى كتاب، به ايجاد انگيزه در مخاطبان براى يادگيـرى تـوجـه خـاصـى

مبذول دارند.
 ٣. در چاپ كتاب از تصاوير جذاب و متناسب با موضوع بهره بگيرند.

 ٤. شيوه�هاى فعال يادگيرى را مورد توجه قرار دهند.
 ٥. از فناورى اطالعات و ارتباطات به صورت خاص استفاده كنند.

 ٦. در راستاى تحقق هدف�هاى آموزشى و برنامه�ى درسى گام بردارند.

ش زبان انگليسىه-ى آموزحوز
هب نازومآ�نابز لابقا و ىريگداي و شزومآ دنور رد ىشزومآ ىاه�بـاتك تيمها هب هجوت با 

.تسا ريذپان�بانتجا ىترورض هلوقم نيا هب هژيو هجوت ،ىسرد باتك رانك رد اه�نآ زا هدافتسا
ـاتسار ـنيا رد ىشزـومآ ىزير�ـهمانـرب و شهوـژپ نامزـاس »ىشزـومآ�كـمك تاراـشتنا ـرتفد«
ى�همانرب اب وس�مه راثآ زا تيامح اب ات تسا هديد كرادت ار دشر ىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونشج
،ـاـتسار ـنيا رد تسا ـىـهيـدب .دهد نـامـاس ـتيـفـيك ىـاقترا ـتـهج رد ار ـرشن رازـاب ،ـىسرد
ىاه�باـتك ناگدنروآديدپ ىـاشگهار دناوت�ـىم راثآ ىسررب ىـاهرايعم دروم رد ـىناسر�عالطا
ى باشد. در بررسى كتاب�هاى آموزشى زبان انگليسى موارد زير مورد تـوجـه داوران قـرارشزومآ

گرفت:
 رويكرد ساختارى برنامه�ى درسى زبان انگليسى و تأكيد بيش از حد بر امتحـانـات كـتـبـى

اهميت كتاب-هاى
شىكمك-آموز

در اين است كه
شزومآ ى-هقلح ليمكت هب

كمك مى-كنند
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مبتنى بر اجزاى زبان به�جاى مهارت�هاى زبان، كتاب�هاى آموزشى را به سمت كـلـيـشـه�سـازى
سوق داده و پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى را از توجه به تنوع و نوآورى بازداشته است. اين
روند در نهايت به افت كيفيت انجاميده و بر آموزش نيز تأثير منفى بر جاى گذاشته است. در عين
حال، على�رغم محدوديت برنامه�ى درسى اميد مى�رود، با توجه به معيارهاى انتخاب كه در ادامه

به آن�ها اشاره مى�شود، جنبه�هاى مثبت برنامه تقويت شود.
 طبقه�بندى سه�گانه�ى آثار به كتاب�هاى كار و كمك�آموزشى، كتاب�هاى آزمون و امتحان،
و كتاب�هاى مرجع، اين نكته را مورد تأكيد قرار مى�دهد كه پديـد آوردن آثـار در چـارچـوب ايـن
طبقه�بندى مى�تواند به تثبيت معيارهاى كيفى هر طبقه بينجامد و به زبان�آمـوزان نـيـز در جـهـت

خريد كتاب مورد نياز كمك كند.
 معيارهاى انتخاب كتاب�هاى آموزشى برتر و تقديرى عبارت�اند از:

 پوشش دادن به تمامى اهداف برنامه�ى درسى و پر كردن شكاف�هاى يادگيرىجامعيت: 
كه به دليل كم بودن فرصت تمرين در كتاب درسى ايجاد مى�شود.

 رعايت ميزان اهميت هر يك از مهارت�ها و اجزاى زبان براساس برنامه�ى درسى.توازن: 
.نازومآ�شناد ىنابز شناوت حطس اب هدافتسا دروم نابز ىراوشد حطس بسانت :ىنابز بسانت 
 استفاده از جمالت و عبارات مصطلح در زبان روزمره.كاربردى بودن زبان: 
 توجه به نيازهاى زبانى دانش�آموزان و تقويت خوداتكايـى از طـريـق ايـجـادخودآموزى: 

زمينه استفاده از راهكارهاى مؤثر يادگيرى.
تناسب سازمان-دهى محتواى كتاب آموزشى با محتواى كتاب درسى 
تناسب طرح-بندى كتاب با سن، سطح توانش زبانى و عالقه-هاى دانش-آموزان 

 در پايان، آن�چه كه مهم�ترين عامل ارتقاى كيفيت كتاب�هاى كـمـك�آمـوزشـى اسـت را بـار
ديگر يادآور مى�شويم و آن تغيير و اصالح اساسى در برنامه�ى درسى زبان انگليسى و به تبع آن،

تغيير و اصالح اساسى كتاب�هاى درسى زبان انگليسى است.

ش زيست-شناسىه-ى آموزحوز
هزورما .تسا هدنز ىاـيند تخانش و هعلاطم زا ـرتارف ىملع زورما ىايند رد ـىسانش�تس زي

.دنا�هتفرگ ربرد ار ىمدآ ىگدنز داعبا ى�همهً ابيرقت ىسانش�تسيز ىاه�شهوژپ زا لصاح جياتن
تالوصـحم تيمك و تـيفيك دوـبهب ىارب شالت اب نـاهج دشر هب ور تـيعمج ىاذغ ـنيمأت زا

ذاـختا ،ىطيحم�تسيز ىاه�ىگدولآ ـعفر ىارب ديدج ىاهراكهار ى�هئارا ات ـهتفرگ ىزرواشك
نارگشهوژپ شالت ىاه�هصرع زا ىگمه …و ىكيتنژ ىاه�ىراميب نامرد رد نيون ىاهدركيور
هب ىا�هزات ىاهديون ىـتسيز ىروانفونان و ىدايـنب ىاه�لولس ،نينچ�مه .ـتسا سانش�تسيز
ملع ىـاه�شهوژپ هك ديد ناوت�ىم ىگداس ـهب .دنهد�ىم رت�ملاس ىگدنز ـنتشاد ىارب ناسنا
رثا زين نآ ىدامريغ ىاه�هبنج رب هكلب ،ناسنا ىگدنز ىدام ىاه�هبنج رب طقف هن ىسانش�تسيز
خساپ و ىمدآ ىور شيپ لئاسم لح رد ىرت�ىداينب و رت�ىديلك شقن زور هب زور و دنراذگ�ىم
بسانتم ار روشك ره رادياپ ى�هعسوت رگا ميا�هتفگن فازگ ساسا نيا رب .دنباي�ىم وا ىاهزاين هب
و نازير�همانرب ،ناراـذگ�تسايس شالت و هجوت و نآ رد ىسانش�تسيز ملع ـتفرشيپ نازيم اب

نآ نادنورـهش ىسانش�تـسيز داوس شرتسگ ـهب شرورپ و شزومآ ناراكردنا�تسد ًـاصوصخ

د هر اثرانتظار مى-رو
هشى، علمىپژو

شىو آموز
ليه-ىهاى او معيار

اكتاب-نويسى ر
عايت كندر
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م.ينك مالعا روشك
و شزـومآ ى�هدهع رب ًاميقـتسم ام روشك رد ىسانش�ـتسيز داوس شرتسگ تيلـوئسم هچرگ

ىاه�هزوح عونت ليلد هب ىمسرريغ شرورپ و شزومآ هك دوب لفاغ ديابن اما ،تسا ىمسر شرورپ
رد .دوش دراو مهم نيا رد ىمسر شرورپ و شزومآ زا رتدماراك و رترثؤم دناوت�ىم هاگ ،تيلاعف
ىسانش�تسيز داـوس شرتسگ رد هك ىـلقتسم شقن ـرب هوالع ىشزومآ ىاه�باـتك ،نايم نيا
دماراك و راذگرثا روشك رد ىسانش�تسيز ىسرد ى�همانرب تيوقت و ىنابيتشپ هاگياج رد ،دنراد
ىاه�هديدپ هب تبسن ىواكجنك سح شرورپ ،ىسانش�تسيز داوس شرتسگ رب هوالع .دنتسه
،نآ لئـاسم ـلح نيـنچ�مه و تـسيز�طيـحم ظفح و ـتمالس هب ـتبـسن هقالع دـاجيا ،ىـتسيز
ريـاس تايح قح و دوخ ـىگدنز هب تبـسن تيلوئـسم سح و هناداقن ـركفت شرورپ هب ـنتخادرپ
ىاه�باتك ناگدننكديلوت و ناگدنروآديدپ تسا هتسياش هك دنتسه ىدراوم زا ،هدنز تادوجوم
و ىباي�شزرا عونتم ىاه�شور هب نتخادرپ زا و دنزرو مامتها اه�نآ هب ىسانش�تسيز ىشزومآ
.دنشابن لفاغ ىباي�شزرادوخ صوصخ�هب

و ـدقن تصرف نيموس »دشر ـىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونـشج نيمتفه« ددم ـهب هك نونكا 
ىرواد تئيه ،هدمآ مهارف ىسانش�تسيز ىشزومآ ىاه�باتك راشتنا رد دوجوم تيعضو ىسررب
ىاه�باتك ى�هرابرد ىرواد هب ريز ىلك ىاه�صخاش نتفرگ رظنرد اب ىسانش�تسيز ى�هزوح رد
ست:ا هتخادرپ هراونشج ىياهن ى�هلحرم هب هديسر

 ١. تحقق هدف�هاى برنامه�ى درسى در محتواى كتاب؛
 ٢. اعتبار و سازمان�دهى علمى؛

 ٣. الگوى نگارش كتاب؛
 ٤. ساختار ظاهرى كتاب.

 هيئت داوران با تشكر از مؤلفان، مترجمان و ناشران محترمى كه به نـحـوى در راه آمـوزش
زيست�شناسى گام برمى�دارند، موارد حاصل از اين بررسى را به شرح زير اعالم مى�دارد:

 كتاب�هاى راه�يافته به مرحـلـه�ى نـهـايـى، در گـروه�هـاى دانـش�افـزايـى بـراى مـعـلـمـان،
دانش�افزايى براى دانش�آموزان و كتاب�هاى كار و تمرين قرار دارند.

 در گروه كتاب�هاى دانش�افزايى، ناشران محترم هم�چنان به توليد كتاب�هاى ترجمه�اى 
اقبال بيشترى دارند. از طرف ديگر، تشتت در كاربرد واژگان معادل و يك�دست نبودن ترجمه،

 در كتاب هايى با چند مترجم، استفاده از اين كتاب�هـا را دشـوار مـى�سـازد. بـعـضـى ازًخصوصـا
مترجمان به اهميت شكل�ها و ترجمه�ى آن�ها توجهى ندارند، به طورى كه از ترجمه�ى توضيحات

شكل�ها غافل مى�مانند.
 اگرچه بعد از برگزارى اولين دوره�ى جشنواره مربوط به دوره�ى متوسطه و نظرى، تـعـداد

 به گونه�اى طراحى و تأليـ{ًكتاب�هاى كار و تمرين افزايش يافته�اند، اما اين كتاب�ها معمـوال
شده�اند كه فرصت خودارزش�يابى�را از دانـش�آمـوزان مـى�گـيـرنـد. عـالوه بـر ايـن، از كـيـفـيـت

صفحه�آرايى و چاپ مطلوبى�هم برخوردار نيستند.
 كتاب�هاى دانش�افزايى براى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه و پيش�دانشگاهى اندك�اند.
 كتابى كه با هدف تقويت مهارت�هاى معلم زيست�شناسى تأليـ{ يـا تـرجـمـه شـده بـاشـد،

مشاهده نشد.

ستاستفاده-ى در
و بجا

از منابع و مآخذ
ش و اعتبار اثربر ارز

ايدمى-افز
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 اهداف برنامه�ى درسى، هم�چنان مورد كم�توجهى قرار مى�گيرند.
النجمان و مسئولفان، متران، مؤپيشنهاد به ناشر

 ١. هيئت داوران در اين دوره، هم�كالم با داوران دو دوره�ى قبل، خواستار توجه بيشتر مؤلفان
و ناشران به برنامه�ى درسى و اهداف آن است. پيشنهاد مى�شود كه مسئوالن جشنـواره بـه هـر
ترتيب ممكن، برنامه�هاى درسى مكتوب و مصوب را در اختيار ناشران و فعاالن حـوزه�ى نـشـر

قرار دهند.
 ٢. بجاست كه از مؤلفان حمايت�هاى الزم در زمينه�ى تألي{ كتاب�هاى دانش�افزايى به�عمل

آيد.
 ٣. مؤلفان در تألي{ كتاب�ها به رويكردهاى آموزشى توجه بيشترى داشته باشند.

 ٤. شـايـسـتـه اسـت كـه مـؤلـفـان در تـألـيـ{ كـتـاب�هـاى كـمـك�درسـى و دانـش�افـزايــى در
زيست�شناسى، به�خصوص براى دانش�آموزان، عالوه بر انتقال مفاهيم علمى به موضوع ارتباط
اين مفاهيم با زندگى روزمره و كاربرد آن�ها در زندگى بپردازند. هم�چنين، پرورش تفكر انتقادى

و خالقيت از ديگر رسالت�هاى كتاب�هاى آموزشى در اين علم است.
 ٥. بجاست كه ناشران، در حمايت از تألي{ كتاب�هاى آموزشـى و كـمـك�درسـى، در جـهـت
توليد بانك عكس و تصاوير بومى اقدام كنند تا از استفاده�هاى ناشيـانـه از مـنـابـع ايـنـتـرنـتـى و

كتاب�هاى خارجى كه به اصالت و قوت كتاب آسيب مى�رسانند، جلوگيرى شود.
 ٦. ناشران و مترجمان در فرايند توليد كتاب�هاى ترجمه�اى بايد به امر مهم ويرايش علمى و

ادبى�توجهى درخور و شايسته داشته باشند.
 ٧. درحال حاضر، فناورى اطالعات و ارتباطات فرصت خوبى براى تقويت و تثبيت آموزش و
يادگيرى مفاهيم علمى، ايجاد نوآورى و پرورش خالقيت فراهم كرده است. پويانمايى، تصاوير
تعاملى و بسيارى از امكانات و فرصت هايى كه اين فناورى در اختيار اسـتـفـاده�كـنـنـدگـان قـرار
مى�دهد، مى�توانند بستر مناسبى براى تقويت آموزش زيست�شناسى باشند و ناشران نبايد از آن�ها

غفلت كنند.
 ٨. پيشنهاد مى�شود كه در ابتدا، بخش بررسى آثار الكترونيك به صورت جنبى در جشـنـواره

قرار گيرد و به مرور زمان اهتمام و توجه بيشترى به آن شود.
 ٩. كتاب�هاى تست و آمادگى كنكور هر ساله بخش قابل�توجهى از كتـاب�هـاى ارسـالـى بـه
جشنواره را به خود اختصاص مى�دهند. از آن�جا كه آموزش و پرورش متولى امر گزينش دانشجو
نيست، پيشنهاد مى�شود كه اين كتاب�ها در جشنواره�اى مستقل و متناسب بـا اهـداف گـزيـنـش

دانشجو در دانشگاه�ها بررسى شوند.

ش شيمىه-ى آموزحوز
هك دنوش�ـىم هئارا رازاب رد ىشزومآ و ىسرد�كـمك ىاه�باتك زا ىرامش�ـىب دادعت هزورما 

ـهب ىشزومآ ى�هعماج زاين و ـىسرد ىاه�باتك ىياوتـحم و ىراتخاس رييغت ،ـاه�نآ دوجو ليلد
،»ىشزومآ�كمك تاراشتنا رتفد« ،تسا رايسب اه�باتك نيا عونت هك اج�نآ زا .تساه�باتك نيا
ار هديزگرب راثآ ،رازبا نيا اب ات تسا هتخادرپ دشر ىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونشج ىرازگرب هب

ىـاه�كـالم .دزـاس ـرت�نـاسآ ار نـاـبطـاـخم ىاـرب ـبسـاـنم بـاـتك ـشـنيـزگ و ـدـنك ـىفـرـعم

لفان در تألي`مؤ
سىكتاب-هاى كمك-در

ه-ها و حيطه-هاى شيو
اش-يابى-رمتنوع ارز

ار دهندمدنظر قر
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ىشزومآ�كـمك و ىسرد ىاه�بـاتك ىارب هـدش�نيودت ىـاه�فده رب ـىنتبم ـاه�باتك�ـىبايزرا
باختنا نابطاخم زاين ساسارب ىشرگن و ىتراهم ،ىشناد دعُب هس رد اه�كالم نيا .دنتسه

شده�اند.
 هيئت داوران، كتاب�هاى اين حوزه�ى آموزشى را كه به دبيرخانه ى جشنواره رسيده بود را در
حوزه هاى كتاب�هاى كار و مطالعه�ى دانش�آموز، آموزش معلمان و حوزه�ى دانش�افزايى معلمان

و دانش�آموزان طبقه بندى نمود.
 در مجموعه�ى اين كتاب�ها مؤلفان تالش بسيارى در زمينه�ى پوشـش دادن بـه هـدف�هـاى
كتاب درسى و گسترش اطالعات موردنظر برنامه�ى درسى داشته�اند. با وجود اين، بررسى دقيق
محتواى كتاب�ها نشان داد، در حوزه�ى كتـاب�هـاى كـار و مـطـالـعـه�ى دانـش�آمـوزان، بـيـشـتـر
نويسندگان فراهم آوردن بسترى مناسب براى ورود دانش�آموزان به مراكز آموزش عالى را اساس
كار خود قرار داده�اند و به تحقق هدف�هاى آموزشى و تعليم و تربيت، چون جنبه�هـاى پـرورش
مهارت�هاى بنيادى، مهارت�هاى تجربى، طرح پرسش�هايى در زمينه�ى تفكر نقاد، كاوشگرى و

پژوهش كمتر پرداخته�اند.
 متأسفانه در حوزه�ى آموزش معلمان در زمينه�ى شيمى با كمبود چشم�گير تأليفات مواجه هستيم

كه اميد است در سال�هاى آينده به اين مهم توجه بيشترى شود.
 در سازمان�دهى بيشتر كتاب�هاى حوزه�ى دانش�افزايى معلمان و دانش�آموزان، هدف�هاى

 محقق شده�اند. با اين حال، در محتواى اين كتاب�ها، ايرادهـايـى چـونًبرنامه�ى درسى نسبتـا
فقدان يا ضع{ ويرايش علمى و ادبى و كم�رنگ بودن مسائل كاربردى، واقعى و مرتبط با زندگى

مخاطبان به چشم مى�خورد.
 هيئت داوران ضمن تقدير و تشكر از تالش ارزنده�ى مؤلفان، مترجمان و ناشران به منظور
بهبود و ارتقاى هرچه روزافزون�تر كتاب�هاى كمك�درسى و آموزشـى، رعـايـت مـوارد زيـر را در

تألي{ كتاب�ها پيشنهاد مى�كند:
١. شيوه�ها و حيطه�هاى متنوع در پرسش�ها و فعاليت�هاى كتاب مدنظر قرار گيرند.

٢. از شيوه�هاى نوين آموزش و فناورى اطالعات استفاده شود.
٣. نقش معلم به عنوان راهنما، و نقش دانش�آموز به عنوان فردى فعال در فرايند ياددهـى ـ

يادگيرى، مورد توجه ويژه قرار گيرد.
٤. به مسائل كاربردى ـ اجتماعى مطابق با نياز مخاطبان، به منظور ايجاد انگيـزه در آن�هـا،

پرداخته شود.
.دوش هدافتسا شزومآ ىزاس�ناسآ روظنم هب باتك ىاوتحم و عوضوم اب بسانتم اهريوصت زا .٥
.دنك داجيا قالخ نابطاخم ندنارورپ ىارب ار هنيمز هك دشاب ىا�هنوگ هب باتك ىهد�نامزاس .٦

ش فيزيكه-ى آموزحوز
 با نگاهى گذرا به مجموعه مقاالت منتـشـر شـده تـوسـط سـازمـان�هـاى دولـتـى و نـهـادهـاى
خصوصى، برگزارى همايش�هاى خرد و كالن، تأكيد كارشناسان دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب
درسى در زمينه�ى اهداف برنامه�ى درسى و تألي{ كتب درسى، متوجه مى�شويم كه اين اهداف
در طول چند دهه�ى اخير، تحوالت قابل مالحظه�اى داشته�اند؛ از جمله اين اهداف جديد مطرح

انلفان و ناشرمؤ
استاى تحققدر ر

ىاه-فده
ىسرد ى-همانرب و ىشزومآ

نددارگام بر
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شده�اند:
 آموختن براى درست زيستن؛

 تأكيد بر سه حيطه�ى نگرش، مهارت و دانش؛
 كاهش نقش دبير به عنوان تنها متكلم؛

 روى آوردن به روش�هاى سنجش و ارزش�يابى�جديد، مانند ارزش�يابى�مستمر؛
 تأكيد بر رويكردهاى «فرايندنگر»؛

 توجه به نقش و آثار دانشمندان و ارج نهادن به زحمات آنان؛
 ارائه�ى روش�هاى علمى حل مسئله؛

 با عنايت به اين تغييرات قابل مالحظه، انتظار مى�رفت و مى�رود كه سرعت تعقيب و تحقـق
اهداف جديد بيش از آن باشد كه شاهد هستيم. ولى با نگاهى اجمالى به كتاب�هاى رسيـده بـه
دبيرخانه�ى هفتمين جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد مى�توان ادعا كـرد كـه ايـن كـتـاب�هـا
نتوانسته�اند اهداف برنامه�ى درسى را پوشش دهند و از نظر روش�هاى ارائه�ى محتوا، ساختـار
ظاهرى كتاب، تأكيد بر فرايندهاى مهارتى و… خالقيتى در آن مشاهده نمى�شود. حتى به�نظر
مى�رسد كه در بعضى موارد، به�طور مجدد دچار نوعى ارائه�ى الگوى ثابت شده�ايم و خالقيتى در

 موفق معرفى شده در جشنواره�ى قبلى (آبان ١٣٨٤) صورت نپذيرفتهًتوسعه�ى الگوهاى نسبتا
است.

 داوران اين دوره از جشنواره، جلسات متعددى را با دبير جشنواره و كارشناسان دبيرخانه برگزار
كردند. در اين جلسات، ابتدا به نقد جدول�هاى ارزش�يابى�دوره�هاى قبل در دروس علـوم پـايـه

پرداختند و سپس جدول جديدى را با اين شاخص�ها ارائه دادند:
 اعتبار محتواى علمى
 روش ارائه�ى محتوا

 ارزش�يابى(خودارزش�يابى)
 ساختار فيزيكى و چاپ كتاب

 كيفيت نگارش
 توجه به نياز واقعى مخاطبان
 ايجاد فرصت�هاى يادگيرى

 انطباق كتاب�هاى كمك�درسى با محتواى كتاب�هاى درسى
 ارائه�ى پرسش�هاى مفهومى

 استفاده از تصاوير و نمودارهاى جذاب و هماهنگ با اهداف آموزشى
تقسيـم كـردنـد وكمك-آمـوزشـى و كمك-درسـى سپس داوران كتاب�هـا را بـه دو دسـتـه�ى 

،تأليـفـىكوشيدند، دسته�بندى�هاى ديگرى نـيـز درون ايـن دو دسـتـه ارائـه دهـنـد؛ از جـمـلـه: 
،كار و تمرين دانش-آموز، موضوعـى، جمع-آورى و اقتباس، تألي` و ترجمـه، ترجمه-اى

در جهت عمق بخشيدن به مهارت�هـاى نـظـرى وتكميلى  سنجش و ارزش-يابى-تحصيـلـى،
عملى، و…

 هيئت داوران ضمن تشكر از ناشران، مؤلفان، مترجمان، ويراستاران و تمام افراد دخيل در
نشر و توليد كتاب آموزشى، پس از بررسى�هاى به عمل آمده و برگزارى جلسات كـارشـنـاسـى،

انهيئت داور
جه بيشتراستار توخو

انلفان و ناشرمؤ
سىنامه-ى دربه بر

و اهداف آن است
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متأسفانه هيچ كتابى�را شايسته�ى رتبه�هاى برگزيده و تقديرى ندانستند. در خـاتـمـه، داوران در
جهت بهبود توليد و نشر كتاب�هاى آموزشى، پيشنهادهاى زير را ارائه كردند:

 ١. ارائه�ى كتاب�هاى مرجع و مناسب براى دبيران و دانش�آموزان توسط ناشران دولتى.
 ٢. ارائه�ى ترجمه�ى سليس و روان، آن�چنان كه به محتواى علمى كتاب آسيبى نرسد.

 ٣. اهتمام بيشتر ناشران به ويرايش علمى و فنى.
 ٤. ارائه�ى كتاب�هاى كمك�درسى و كمك�آموزشى براى دانش�افزايى دبيران.

٥. ارائه�ى كتاب�هاى راهنماى دبير براى تمام كتاب�هاى درسى. با گذشت حدود شش سال
از تألي{ آخرين كتاب فيزيك ـ پيش�دانشگاهى ـ و حدود ١٠ سال از توليد اولين كتاب فيزيك

در نظام سالى ـ واحدى، تنها يك كتاب راهنماى دبير در درس فيزيك وجود دارد.
 ٦. ارائه�ى كتاب به شيوه�هاى الكترونيكى و ديجيتالى.

فه-اى وحرش فنى-وه-هاى آموزان حوز ب) بيانيه-ى هيئت داور
دانشكار

ش برقه-ى آموزحوز
هيأت داوران گروه برق، ضمن تقدير و تشكر از زحمات مؤلفان، مترجمان، ناشران و مجريان
جشنواره، طى جلسات متعدد كتاب�هاى دريافتى به دبيرخانه�ى هفتمين جشنواره�ى رشد را مورد

 مالك براى٣٩بررسى قرار داد. ابتدا حوزه�هاى ارزش�يابى را مشخـص كـرد و بـه دنـبـال آن، 
ارزش�يابى كتاب�ها درنظر گرفت. به هر مالك نيز وزن خاصى داده شد.

تعدادى از مالك�هاى داورى عبارت بودند از:
 هم�سو بودن با برنامه�ى درسى (پشتيبانى از برنامه�ى درسى)

 ارتباط محتوا با نياز مخاطبان
 اعتبار علمى و به�روز بودن

 كيفيت سازمان�دهى محتوا
 كيفيت چاپ و استفاده از تصوير و نقشه

اعضاى اين هيئت، مواردى به شرح زير را به همه�ى دست�اندركاران انتشار كتاب�هاى آموزشى
و مسئوالن جشنواره توصيه مى�كند:

. ذكر دقيق منابع و مآخذ به كار رفته و رعايت امانت در نقل مطالب، از جمله نكاتى است كه١
در بسيارى از كتاب�هاى ارسالى به جشنواره، توجه چندانى به آن نشده بود. اين موضوع تـوجـه

مؤلفان را مى�طلبد.
هب قرب ى�هتشر ـىسرد�كمك و ىسرد ىاه�باتك دـيلوت و هيهت ىارب ىصـخشم ىوگلا .٢

ى�هتشر سانشراك اب ،رشن اي {يلأت هب مادقا هنوگ ره زا لبق ناشيا .دوش هئارا نارشان و نافلؤم
.دننك تروشم {يلأت رتفد قرب

. برگزارى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، از طريق جرايد، رسانه�ها و… بـه اطـالع٣

هارالن جشنومسئو
بوتكم ىسرد ىاه-همانرب

اب رو مصو
اندر اختيار ناشر

ه-ى نشرو فعاالن حوز
ار دهندقر
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ناشران و عموم عالقه�مندان برسد. اطالع�رسانى به همه�ى ناشران مى�تواند به غناى جشنـواره
بيفزايد.

. با توجه به كمبود مؤلفان خبره، نياز به تربيت مؤل{ و حمايت از آن�ها احساس مى�شود. در٤
اين راستا، آموزش و حمايت از افراد مستعد و خالق بايد سرلوحه�ى كار قـرار گـيـرد تـا شـرايـط

براى رشد و تربيت آن�ها فراهم آيد.
. نتيجه و ماحصل برگزارى اين جشنواره، بايد عالوه بر تقدير از مؤلفان و ناشران برتر، بـا٥

حمايت مالى از توليدات آن�ها نيز همراه باشد و به نحوى آثار برگزيده در هر حوزه خريدارى و در
اختيار مراكز آموزشى قرار گيرد. در اين راستا، تجهيز كتاب�خانه�هـاى مـدارس بـا كـتـاب�هـاى

برگزيده مى�تواند مفيد واقع شود.
. به علت تغييرات گسترده و متنوع در كتاب�هاى درسى فنى�وحرفه�اى و نيز سرعت بـاالى٦

تغييرات فناورى، نياز بيشترى به كتاب�هاى كمك�آموزشى احساس مى�شود. متأسفانـه تـعـداد
كتاب�هاى رسيده به جشنواره در اين حوزه قابل توجه نبود و نيز با الگوهاى تعـريـ{ شـده بـراى
تدوين كتاب�هاى كمك�آموزشى انطباق چندانى نداشت. الزم است نويسندگـان و نـاشـران بـه

اين موضوع توجه كنند.

ترش كامپيوه-ى آموزحوز
هيئت داوران، ضمن پاسداشت تالش�هاى انجام شده در حوزه�ى كتاب�هاى آموزشى گروه

رايانه، توجه به موارد زير را حائز اهميت مى�داند:
 معيار درنظر گرفته شد و١٦. براى بررسى كتاب�هاى ارسال شده به دبيرخانه�ى جشنواره، ١

تمامى كتاب�ها در دو مرحله ارزيابى شدند.
. على�رغم تمامى تالش�هاى صورت گرفته در تأليـ{ كـتـاب�هـا، هـيـچ كـدام از كـتـاب�هـا٢

نتوانستند امتياز الزم براى كتاب برگزيده را كسب كنند.
. درنهايت چهار كتاب به عنوان كتاب�هاى شايسته�ى تقدير انتخاب و معرفى شدند.٣
. هيئت داوران پيشنهاد مى�كند، در تألي{ كتاب�ها به موارد زير عنايت بيشترى شود:٤

 تألي{ به نحوى صورت گيرد كه خالقيت و ابتكار را در مخاطب برانگيزد.
 كتاب، قدرت حل مسئله را تقويت كند.

 نگارش كتاب يا ترجمه، به زبان و فرهنگ ايرانى ـ اسالمى نزديك باشد.
 از رسانه�هاى به�روز، بيشتر استفاده شود.

 كتاب آمادگى نسبى براى جذب در بازار كار را فراهم آورد.
 خودآموزى و خودارزيابى رعايت شود.

ش كشاورزىه-ى آموزحوز
 با توجه به اقليم�هاى متفاوت در كشور ما، بخش كشاورزى بالقوه قادر است، بيشترين سهم
را در توليد ناخالص ملى داشته باشد. بديهى است توسعه�ى آمـوزش�هـاى صـحـيـح و بـه روز در
كشاورزى، براى همه�ى شاغالن در اين بخش زمينه�ى افزايش كمى و كيفى توليدات كشاورزى
را فراهم مى�آورد. افزايش توليد در واحد سطح، بهره�بردارى از زمين�هاى زير كشت براى توليد

لفانمؤ
در تألي` كتاب-ها

شىدهاى آموزبه رويكر
ىرتشيب هجوت

دنشاب هتشاد
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بيشتر از يك بار در سال، معرفى و پرورش نژادهاى جديد دام و طيور، توسعه�ى وسيع پرورش
آب�زيان، استفاده�ى صحيح از منابع طبيعى، حفاظت از محيط�زيست و… نشان�دهنده�ى جهش
علمى شديد در حوزه�ى علوم كشاورزى در سال�هاى اخير و نگاه علمى به توليد در بخش كشاورزى
است. با عنايت به اين مهم كه نقش آموزش در توسعه�ى كمى و كيفى توليدات كشاورزى غيرقابل
انكار است ورود ناشران و مؤلفان بخش خصوصـى در عـرصـه�ى بـسـط عـلـوم در آمـوزش�هـاى
فنى�وحرفه�اى از طريق انتشار كتاب�هـاى كـمـك�آمـوزشـى و كـمـك�درسـى مـى�تـوانـد يـكـى از
مؤلفه�هاى مهم در توسعه اين�گونه آموزش�ها به شمار آيد. بنابراين به نظر مى�رسد براى استفاده
بهينه از نهادها بايستـى بـه تـوسـعـه دانـش روز عـلـوم مـخـتـلـ{ كـشـاورزى در بـيـن شـاغـالن و

فارغ�التحصيالن و عموم جامعه�ى كشاورى اهتمام ورزيم.

ادهش مديريت خانوه-ى آموزحوز
از آن�جا كه رشته�ى مديريت خانواده ميان�رشته�اى و از عناوين متنـوع بـرخـوردار اسـت، و از
سوى ديگر، تعداد صفحات محدود و ورود به همه�ى مباحث در هر درسى از حوصلـه�ى سـاعـت
درسى خارج است، تألي{ كتاب�هاى كمك�درسى و دانش�افزايى براى كتاب�هاى درسى رسمى
كه در واحدهاى آموزشى تدريس مى�شوند، با عنايت به تعري{ كتاب�هاى آموزشى و ويژگى�هاى
آن�ها از ديد «دفتر انتشارات كمك�آموزشى»، ضرورت دارد. اين كتاب�ها مى�توانند به تقويـت
يادگيرى، فراهم كردن شرايط آموزش جبرانى، افزايش عمق يادگيرى و… هم�چنين باال بردن

سطح علمى هنرجويان، هنرآموزان و افراد عالقه�مند كمك كنند.
كتاب�هايى كه در زمينه�ى مديريت خانواده به هيئت داوران ارجاع شده�اند، با وجـود داشـتـن
مطالب مفيد براى مخاطبين، به نظر مى�رسد كه در چارچوب طبقه�بندى و تعاري{ دفتر انتشارات
كمك�آموزشى نيستند. هم�چنان كه در سال�هاى گذشته تأكيد شده، الزم است مؤلفان و ناشران
محترم، با توجه به محتواى كتاب�هاى درسى و با عنايت به ضوابط كتاب�هاى كـمـك�درسـى و

دانش�افزايى، به تألي{ و نشر كتاب�هاى مورد نياز هنرجويان دست بزنند.
در بررسى كتاب�هاى رسيده مشخص شد، بخش اعظمى از اين كتاب�ها اصول برنامه�ريزى

 از ويژگى�هاى عمومى تعري{�شده براى كتاب�هاى آموزشىًدرسى را رعايت نكرده�اند و اصوال
برخوردار نيستند. هم�چنين در اغلب اين كتاب�ها، توسعه�ى مهارت يادگيرى هنرجويان در زمينه�ى
كتاب�هاى درسى تخصصى و يا مرتبط بودن محتواى كتاب با مطالب درسى و هم�چنين ايجـاد

 ارائه�ى مطالبّ در حدًزمينه�ى خالقيت و ابتكار در هنرجو ناديده گرفته شده است و كتاب�ها صرفا
علمى، بدون توجه به ساختار در نظر گرفته شده براى كتاب�هاى آموزشى انتشار يافته�اند.

در پايان، با توجه به عالقه�مندى «سازمان پژوهش و برنامه�ريـزى آمـوزشـى» بـه مـشـاركـت
مؤلفان و ناشران محترم در تألي{ و چاپ كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى، اميد است ايشان
ضمن مشورت با كارشناسان و صاحب�نظران رشته�ى مديريت خانواده و آشنايى كامل با محتواى
آموزشى اين رشته و هم�چنين درنظر داشتن ضوابط دفتر انتشارات كمك�آموزشى، فعاليت كنند

تا زحمات ايشان مخاطبين بيشترى را پوشش دهد.
هيئت داوران،كتاب�هاى رسيده را بررسى و ارزيابى كرد و كتاب�هاى مذكور را با كتب درسى

.بهداشت فردى و عمـومـى٢رسمى رشته ياد شده، يعنى با كتـاب�هـاى ١.�بـهـداشـت خـانـواده 

دپيشنهادمى-شو
كتاب-هاى تست و

گى كنكور درآماد
ه-اى مستقلارجشنو

و متناسب با
اهداف گزينش دانشجو

در دانشگاه-ها
ندسى شوبرر
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.�تدارك و١.�روان�شناسى رشد را در بررسى بخش كتاب�هاى پزشكى خانواده و كتاب�هـاى: ٣
.�تغذيه و بهداشت مواد غذايى در بخش كتاب�هاى: طبخ مواد غذايـى و خـواص٢تهيه�ى غـذا 

ويتامين�ها و مواد معدنى در غذا را مورد بررسى و ارزيابى قرار داد.

ش مكانيكه-ى آموزحوز
 جشنواره�ى رشد، به دليل ايجاد هم�سويى بين اهداف كتاب�هاى آموزشى با كتاب و برنامه�ى
درسى آموزش�هاى رسمى كشور، نقشى قابل�توجه و تعمق و جايگاهى ويژه دارد. هيئت داوران
حوزه�ى مكانيك، به منظور بهبود روند توليد كتاب�هاى آموزشى، پيشنهادات و توصيه�هاى زير
را براى اطالع ناشران، مؤلفان و مترجمان ارائه مى�كند و اميدوار است، در اين زمينه�ها گام�هاى

ارزشمند و مؤثرى برداشته شود:
هدـرـتسگ و ـبسـاـنم روط ـهب ـدشر ـىشزومآ ىـاه�بـاـتك ى�هراوـنـشج ىراـزگرب فاـدها 

.دوش ىناسر�عالطا
 فضاى مناسبى براى تعامل ناشرين و مؤلفان با كارشناسان حوزه�هاى برنامه�ريزى درسى

فراهم آيد.
 «ويژگى�هاى كتاب آموزشى» و نقطه�نظرهاى جشنواره براى ناشرين و مؤلفين شرح داده

شود.
ـنيفلؤم و ـىسرد ىاه�باتك ى�هزوح ـنيفلؤم تكرـاشم اب ىـملع ىاه�تسـشن ىرازگرب 

.دوش ىزير�همانرب ىشزومآ�كمك ىاه�باتك ى�هزوح
 مقايسه�ى تعداد كتاب�هاى شركت داده شده در دوره�ى قبلى و دوره�ى فعـلـى جـشـنـواره،
عدم�استقبال ناشرين و يا كاهش تأليفات در حوزه�ى مكانيك را نشان مى�دهد كه الزم است اين

موضوع مورد توجه قرار گيرد.
 با توجه به سرعت تغييرات فناورى در حوزه�ى مكانيك و تغييرات برنامه�ى درسـى شـاخـه
فنى�وحرفه�اى و كاردانش آموزش رسمى كشور، متأسفانه كـتـاب�هـاى جـديـدالـتـألـيـ{ بـخـش

خصوصى در اين حوزه متناسب با تغييرات فناورى نيستند.
 در پايان خاطرنشان مى�سازد، برخى از كتاب�هاى ارائه�شده در جشنواره، به لحاظ متنـاسـب
بودن با برنامه�ى درسى و نيازهاى علمى و عملى هنرجويان، مورد توجه هيئت داوران قرار گرفت.

ادش موه-ى آموزحوز
 هيئت داوران با تعيين زمينه�هاى مرتبط با برنامه�ى درسى، كار خود را آغاز كرد. اين زمينه�ها
عـبـارت�انـد از: «دانـش�افـزايـى»، «مـهـارتـى و روشـى»، «كـار و تـمـريـن»، «ارزش�يـابـى» و
«فعاليت�محورى» كه در هر زمينه فهرست وارسى (چك�ليست) مربوطه تهيه و تنظيم شد. پس

» قرار گرفتند.فعاليت-محورى» و «دانش-افزايىاز بررسى، كتاب�هاى موردنظر در دو گروه «
در مرحله�ى بعد، هر كتاب را دو نفر از كارشناسان مطالعه و ارزيابى�كردند و جدول ارزش�يابى�براى

هر يك تكميل شد. درنهايت، به هر كتاب ميانگين امتياز داوران تعلق گرفت.
 متأسفانه هيئت داوران هيچ يك از كتاب�ها را شايسته�ى عنوان «كتاب برگزيده» ندانست و
تنها يك كتاب به عنوان كتاب «قابل تقدير» انتخاب شد. با توجه به تجربيات گذشته و به منظور

دپيشنهاد مى شو
تقاىدر جهت ار

ايند داورىفر
احل گزينشتمامى مر

ى-هدهع رب اهتنا ات ادتبا زا
ه داورىيك گرو

با اعضاى ثابت
دار گيران قرو مشاور
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هرچه پربارتر شدن جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، پيشنهاد مى�شود:
 ١. در جهت ارتقاى فرايند داورى در سال�هاى آتى، تمامى مراحل گزينش از ابتدا تا انتها بر
عهده�ى يك گروه داورى با اعضاى ثابت و مشاوران قرار گيرد. توصيه مى�شود اين گروه داورى
به شكل مستمر به رصد كتاب�هاى كمك�درسى و بررسى و انتخاب آن�ها در طـول سـال اقـدام
كند. هم�چنين، موضوعات مورد نياز در هر رشته توسط اين گروه به مؤلفان و ناشران ارائه شود.
 ٢. فرايند اطالع�رسانى به مؤلفين و ناشرين در مورد معرفى كتاب�هاى آموزشى ضعي{ است

و اميدواريم، با فعال شدن گروه داورى ثابت، اين عيب مرتفع شود.
 ٣. انتخاب دقيق كتاب�هاى آموزشى مرتبط با هر رشته، به بررسى و كار كارشناسى نياز دارد
و الزم است در سال�هاى آتى به اين موضوع توجه بيشترى مبذول دارند؛ به گونه�اى كـه تـنـهـا

 مرتبط با رشته به مرحله�ى داورى راه يابند.ًكتاب�هاى كامال
 ٤. الزم است سرفصل�هاى مناسب براى تألي{ يا ترجمه�ى كتاب بين�رشته�اى، به�خصوص

رشته�هاى حوزه�ى مواد، استخراج و در اختيار مؤلفين و ناشرين قرار گيرد.
 ٥. نياز است از مؤلفين كتاب�هاى آموزشى بانك اطالعاتى تهيه شود تا در صـورت نـيـاز بـه

تألي{ كتاب يا جزوه، از ايشان كمك گرفته شود.
 ٦. رشد علم و فناورى و توسعه�ى سريع صنايع بنيادى در كشور، توجه به رشته�هاى صنـايـع
شيميايى، متالوژى، سراميك، معدن، نساجى و سيمان را ايجاب مى�كند. لذا ارتباط با صنـايـع
مادر در زمينه�ى پشتيبانى از آموزش�هاى فنى�وحرفه�اى، به شكل تألي{ و ترجمه�ى كتاب�هـاى

آموزشى توصيه مى�شود.

ش هنره-ى آموزحوز
 در سال�هاى اخير، آموزش هنر در شاخه�هاى فنى�وحرفه�اى و كاردانش روند رو به رشدى را
طى كرده و در اين راه موفقيت�هاى ارزنده�اى به دست آورده است. روند افزايش كيفى و كمـى
رشته�هاى هنرى، توجه به رويكرد يادگيرى و آموزش مهارت�ها به جاى انباشتن دانش، كاربردى
كردن آموزش به جاى بيان انتزاعى مفاهيم، گسترش رشته�هاى هنرى با توجه به نياز بازار كار و
شرايط جامعه�ى كنونى، همگى ضرورت توجه به تألي{ كتاب�هاى آموزشى را الزامى مى�كـنـد.

در اين جشنواره نيز شاهد روند رشد ـ اگرچه اندك ـ اين مضمون بوده�ايم.
آثار ارسالى در حوزه�ى آموزشى هنر  در زمينه�هاى آموزش نقاشى، طراحى، معمارى، نمايشى،
عكاسى و… به دفتر جشنواره رسيد. اميد است ناشران كتاب�هاى هنرى، با تـوجـه بـيـشـتـر بـه
مباحث جديد و نو، و تنوع كتاب�هاى آموزشى هنر در موضوع�هاى گوناگون، در جشنـواره�هـاى

بعدى شركت كنند.
هيئت داوران با توجه به بررسـى كـتـاب�هـاى آمـوزشـى يـاد شـده، مـوارد زيـر را بـه نـاشـران،

نويسندگان و دست�اندركاران حوزه�ى آموزشى هنر توصيه مى�كنند:
. هيئت داوران انتظار داشت، در كنار ترجمه با آثار تأليفـى بـيـشـتـرى روبـه�رو شـود؛ تـنـوع١

رشته�هاى هنرى، توجه به اقليم و شرايط اجتماعى و جغرافيايى و تنوع هنرهاى سنتى و بومـى
ايرانى، در اين بخش نيز هم�چنان مانند سال�هاى گذشته مورد بى�مهرى و كم�لـطـفـى نـاشـران

قرار گرفت.

نشست-هاى علمى
كتبا مشار

ه-ىلفين حوزمؤ
سىكتاب-هاى در

شىو كمك-آموز
دنامه-ريزى شوبر
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. توجه جدى ناشران به منابع علمى جديد، استفاده از مترجمان حرفه�اى و مخاطب�شناسى،٢
نكته�ى مهمى است كه براى توليد كتاب�هاى آموزشى نمى�توان از آن چشم�پوشى كرد. هم�چنين،
با وجود فناورى�هاى جديد و هنرهاى موجود در توليد كتاب توسط ناشران بين�المللى، ناشـران

داخلى در توليد و مهندسى كتاب تالش خاصى به خرج نمى�دهند.
. ضع{ اطالع�رسانى و حضور نداشتن همه�ى ناشران هنرى، نكته�ى قابل�مالحظه�اى است٣

كه دست�اندركاران جشنواره را بايد به اتخاذ روش مناسب وادار كند تا همه�ى ناشران تخصصى،
فرصت شركت و ارائه�ى آثار خود را در اين جشنواره بيابند.

. خريدارى كتاب�هاى مطلوب و مناسب براى تجهيز كتاب�خانه�هاى مدارس مى�تواند سبب٤
تقويت مالى ناشران و توليد كتاب�هاى بيشترى شود.

تألي` به نحوى
د كهت گيرصور

اخالقيت و ابتكار ر
در مخاطب

دانگيزبر
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ىفمعر
انسوابق داور

�ىهراوجشن هفتمين
شدشى ر آموزىكتاب�ها

شزومآ ى�هرود
نشادرا كو ىا�هفرحو�ى فن،هىانشگاد�پيش ى،رى نظ  هطسومت

٨٣١آبان ٧
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ش نظرى و پيش-دانشگاهىه-هاى آموزان حوزال`) داور

سىش ادبيات فاره-ى آموزحوز 

لدره-اىِفريدون اكبرى ش
دانشجوى دوره�ى دكتراى زبان و ادبيات فارسى، كارشناس مسئول گروه زبان

 سال سابقه�ى٢٤و ادبيات فارسى در «دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسى»، و با 
 عنوان مقاله است كه٣٤ عنوان كتاب و ٢٣آموزشى و پژوهشى. ايشان مؤلـ{ 

اين مقاالت در مجالت تخصصى داخلى و خارجى به چاپ رسيده�اند.

نرگس محمد حسين سياه نورى
فوق ليسانس ادبيات فارسى، دبير دبيرستان�هاى تهران، داور جشنواره�هـاى
خوارزمى و الگوهاى برتر روش تدريس ادبيات، و داور حوزه�ى آموزشى ادبيـات

 سال سابقه�ى تدريس و تألي{. از تأليفات ايشـان اسـت:١٧فارسى جشنواره بـا 
.٢ و كتاب زبان فارسى ١كتاب زبان فارسى 

نادره شاه آبادى
فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسى، دبير دبيرستان�هاى تهران، مدرس مراكز
تربيت معلم و مراكز آموزش ضمن خدمت، عضو شوراى برنامـه�ريـزى و تـألـيـ{

٢٥كتب درسى، داور جشنواره�هاى خوارزمى و الگوهاى برتر روش تدريس، و با 
سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايشان كه از جمله مؤلفان كتاب فارسى اول راهنمايى
(تازه تألي{) و راهنماى معلم آن بوده است، با نـاشـران خـصـوصـى كـتـاب�هـاى

آموزشى و كمك درسى همكارى دارد.

ش تاريخه-ى آموزحوز 

حشمت-الله سليمى
فوق ليسانس تاريخ، كارشناس گروه تاريخ دفتر برنامه�ريـزى و تـألـيـ{ كـتـب
ـ كاربردى، كارشناس اسناد تاريخى در مركز اسناد درسى، مدرس دانشگاه علمى 

 سال١٤رياست جمهورى، داور دوره�هاى متفاوت جشـنـواره�ى خـوارزمـى، و بـا 
سابقه�ى كار و فعاليت فرهنگى. وى با بنياد ايران�شناسى نيز به عنوان كارشناس
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طرح تقسيمات كشورى همكارى دارد و در تدوين ده مدخل مربوط به شخصيت�هاى معاصر در
جلدهاى اول و دوم فرهنگ ناموران معاصر شركت داشته است.

«نقش مساجد و دانشگاه�ها در پيروزى انقالب اسالمى» و «مبارزات روحانيون و وعاظ مساجد
به روايت اسناد»، عنوان�هاى دو كتاب تأليفى ايشان هستند. با مجالت رشد آمـوزش تـاريـخ و

كتاب ماه تاريخ و جغرافيا نيز همكارى دارد.

مصطفى فرزام
ليسانس تاريخ، دبير اين درس در دبيرستان�هـاى تـهـران، مـديـر اجـرايـى

 آموزش�وپرورش تهران، مدير انتشارات فكور١گروه�هاى آموزشى منطقه�ى 
 سال٣٠و ناظر طرح و كيفيت كتاب�هاى كمك�آموزشى اين مـؤسـسـه، و بـا 

سابقه�ى تحقيق، تدريس و تألي{ در رشته�ى تاريخ. وى نويسنده�ى دو كتاب
تاريخى تحقيقى به نام�هاى «خط و زبان در گذر فرهنگ ايران» و «تاريـخ در

 مقاله در زمينه�هاى تاريخى، دينى، اجتماعى١٧جست�وجوى تاريخ»، و حدود 
و نقد و بررسى كتاب و فيلم است. هم�چنين، با روزنامه�ى «مأوا» ارگان قوه�ى

قضاييه و مجله�ى «آواى تاريخ»، متعلق به اداره�ى كل آموزش�وپرورش شهرستان�هاى استان
تهران همكارى دارد.

محمد پيرى
ليسانس تاريخ، دبير درس�هاى تاريخ، جغرافيا و زبان در دبـيـرسـتـان�هـاى

 سال سابقه�ى تدريس و همكارى فرهنگى با گروه�هـاى٢٠تهران و با حدود 
 و سازمان آموزش�وپرورش شهر تهران. عالوه بر اين�ها،١٩آموزشى منطقه�ى 

وى راهنماى گردشگرى و داراى مدرك بين�المللى اين حرفه است. هم�چنين،
تاكنون يك جلد كتاب كمك�آموزشى درس زبان انگليسى سال سوم راهنمايى

را به چاپ رسانده است.

ش دينىه-ى آموزحوز 

فاطمه زينلى تهرانى
 سال سابقـه�ى كـار٢٧ليسانس الهيات، دبير دبيرستـان�هـاى تـهـران و بـا 

فرهنگى. ايشان كه براى دو دوره به عنوان مربى نمونه�ى شهر تهران انتخاب
شده�اند، عالوه بر همكارى با «دفتر برنامه�ريزى تألي{ كتب درسى» در زمينه�ى
تألي{ و تغيير كتب درسى دينى، مقاالت متعددى در زمينه�هاى دينى و تربيتى،
به ويژه در موضوعات قرآنى نوشته است. هم�چنين، داورى مسابقات قرآنى و

جشنواره�هاى خوارزمى و شاهد را برعهده داشته است.
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سيد محمد دلبرى
فوق ليسانس و دانشجوى دوره�ى دكترا در رشته�ى علوم قرآن و حديث،

 معلم دوره�هاى ابتدايى، راهنمايى و متوسطه، كارشناس گروه تعليم و تربيت
 سال سابقه�ى تدريس و١٢دينى «دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسى»، و با 

»، با مجله�ى٣تألي{. ايشان عالوه بر مشاركت در تألي{ كتاب «دين و زندگى ـ 
«رشد معارف اسالمى» نيز همكارى دارد.

ش رياضىه-ى- آموزحوز 

عزت-الله مشفق
ليسانس رياضى (كامپيوتر)، دبير بازنشسته�ى وزارت آموزش�وپرورش، مدرس
دوره�هاى آموزش ضمن خدمت، مؤل{ كتـاب�هـاى مـتـعـدد آمـوزشـى، از جـمـلـه

 سال سابقه�ى كار٣٤كتاب�هاى «رياضى گسسته» و «هندسه�ى تحليلى»، و با 
فرهنگى.

محمد تقى طاهرى تنجانى
،نارهت رهش ىهاگشناد�شيپ ـزكارم و اه�ناتسريبد ريبد ،ىضـاير سناسيل قوف

و تمـدخ ـنمض ىـاه�هرود سردم ،رـوشك ـىضـاير ىرـبهار ى�هنـاخـريبد لـوئـسم
ترازو ىشزـومآ ىاه�هنـاسر نيمـأت رتفد ـىضاير ساـنشراك ،ناـريبد ىياـزفا�شناد
لاس ٢٧ اب و ،ـسيردت ىاهوگلا و ـىمزراوخ ىاه�هراونـشج رواد ،شرورپو�شزومآ

لوا ـىضاير باتك ـ{يلأت رد تكرـاشم رب هوالع نـاشيا .{يلـأت و سيردت ى�هـقباس
هتشون ىسرد�ـكمك و ىشزومآ باتك ناونع ٣٧ نـونكات ،){يلأتلاديـدج( هطسوتم
.تسا

وحيد عالميان
دكتراى رياضى، مدرس مراكز آموزش عالى، نويسنده�ى مقاالت و كتاب�هاى

 سال سابقه�ى تدريس و تألي{.١٣متعدد، از جمله دو كتاب درسى رياضى، و با 
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ش زبان انگليسىه-ى آموزحوز 

محمدرضا عنانى سراب
دكتراى آموزش زبان انگليسى، استاديار آموزش زبان انگليـسـى دانـشـگـاه
شهيد بهشتى، يكى از مؤلفان كتاب زبان پيش�دانشگاهى، و مؤل{ كتاب�هاى

كمك�آموزشى راهنمايى و دبيرستان.

سيد مسعود حاجى سيد حسينى فرد
 سال١٤فوق ليسانس آموزش زبان انگليسى، مدرس مراكز تربيت معلم، با 

سابقه�ى تدريس زبان انگليسى در مدرسه�ها، دانشگاه پيام نور و مراكز آموزش
ضمن خدمت فرهنگيان. ايشان در ترجمه و تألي{ نيز دست دارد و مترجم كتاب

 سالگى» است.١٠٠ گام تا ٩٩«

ش زيست-شناسىه--ى آموزحوز 

عليرضا اسبقى
فوق ليسانس برنامه�ريزى درسى و دكتراى ايمـونـولـوژى، و هـمـكـار گـروه

٢٥علوم�تجربى و گروه زيست�شناسى دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسى با 
سال سابقه�ى تدريس در دوره�هاى گوناگون  تحصـيـل در آمـوزش�وپـرورش و
آموزش عالى در زمينه�ى زيست�شناسى، ايمنى�شناسى و ميكرب�شناسى و تألي{

كتاب�هاى آموزشى و كمك�آموزشى و مقاله�هاى علمى.

فرهاد اميرى مقدم
فوق ليسانس عـلـوم جـانـورى، كـارشـنـاس مـسـئـول تـوسـعـه�ى طـرح�هـاى
سرمايه�گذارى شركت گسترش صنعت علوم زيستى (ليدكو)، عضو تيم ناظر بر
اجراى طرح�هاى تحقيقاتى و پايلوت حوزه�ى بيوتكنولوژى سازمان گسترش و
نوسازى صنايع ايران، دبير درس�هاى زيست�شناسى و علوم تجربى دوره�هاى

 سال سابقه�ى تدريس و١٥راهنمايى، متوسطه و پيش�دانشگاهى، و با بيش از 
فعاليت�هاى علمى. ايشان عالوه بر شركت در دوره�هاى گوناگون تحصيـالت

 عنوان پروژه�ى تهيه و تدوين گزارش امكان�سنجى١٠غير رسمى و مديريت 
در زمينه�هاى علوم زيستى، تاكنون مقاالت متعددى براى كنگره�هاى داخلى و
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Syrphidae ركورد جديد از فنون مگس�هاى زير خانواده�ى ١٧خارجى نوشته است كه «معرفى 
)» از جمله�ى آن�هاست.١٣٨٦در شهرستان دامغان و يك�گونه�ى جديد براى ايران (ارديبهشت 

الهه علوى
فوق ليسانس زيست�شناسى ـ علوم گياهى، عضو شوراى برنامـه�ريـزى گـروه
زيست�شناسى «دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسـى»، مـديـر داخـلـى و عـضـو

 سال سابقه�ى تدريس و١٥شوراى برنامه�ريزى مجله�ى رشد زيست�شناسى، و با 
تألي{. ايشان عالوه بر همكارى در تألي{ كتاب�هاى درسى و راهـنـمـاى مـعـلـم
زيست�شناسى و آزمايشگاه و نيز پنج كتـاب كـمـك درسـى، بـراى فـصـل�نـامـه�ى

«پژوهش و سازندگى» و هفته�نامه�ى «علوم و فنون» قلم مى�زند.

ش شيمىه-ى آموزحوز 

راضيه بنكدار سخى
 فوق ليسانس شيمى (گرايش شيمى معدنى)، دبير دبيرستـان�هـاى تـهـران،
عضو هيئت علمى پژوهشكده�ى نفت تهران و دانشگـاه تـربـيـت مـعـلـم تـهـران،
كارشناس گروه شيمى در «دفـتـر بـرنـامـه�ريـزى و تـألـيـفـس كـتـب درسـى، داور
جشنواره�ى الگوهاى برتر روش تدريس در سطح استان، داور كنفرانس�هاى علمى
دبيرستان�هاى شاهد، و با ٢٠ سال سابقه�ى تدريس و تألي{ و پژوهش. همكارى
با مركز تحقيقات بيوشيمى و بيوفيزيك دانشگـاه تـهـران، هـمـكـارى در تـألـيـ{
كتاب�هاى «شيمـى گـرمـا» و «داده�هـاى شـيـمـى»، و نـگـارش شـش مـقـالـه�ى
تخصصى كه يكى از آن�ها به زبان انگليسى در هجدهمين كـنـفـرانـس بـيـن�الـمـلـلـى شـيـمـى و
فرايندهاى مهندسى در پراگ ارائه شده است، در كارنامه�ى فرهنگى ايشان مشاهده مى�شود.

حسام امينى
 ليسانس شيمى، دبير دبيرستان�هاى تهران و مدرس دانشگاه آزاد، و با بيش
از ٣٠ سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايشان عالوه بر سازمان پژوهش و برنامه�ريزى

آموزشى، با ناشران خصوصى كتاب�هاى كمك�درسى همكارى دارد.

مژگان آبى
 فوق ليسانس شيمى، دبير دبيرستان�هاى تهران، مدرس مركز آموزش عالى
فرهنگيان شهيد با هنر و دوره�هاى آموزشى ضمن خدمت، عضو هيئت تحريريه و
مسئول بخش شيمى فصل�نامه�ى المپياد، و داور تخصصى جشنـواره�ى الـگـوى
تدريس شيمى. ايشان عالوه بر همكارى در نـگـارش كـتـاب شـيـمـى ١، كـتـاب
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«شيمى با نگرش نو» را تألي{ كرده است. به عالوه با مجله�ى «رشد آموزشى شيمى»، همكارى
دارد.

ش فيزيكه-ى آموزحوز 

غالمرضا شمسائى زفرقندى
 ليسانس فيزيك، دبير و مدرس ضمن خدمت فيزيك، كارشنـاس فـيـزيـك
دفتر تكنولوژى و رسانه�هاى آموزشى وزارت آموزش�وپرورش، مسـئـول گـروه
فيزيك سازمان آموزش�وپرورش شهر تهـران و نـيـز انـتـشـارات مـدرسـه، داور
جشـنـواره�ى روش�هـاى تـدريـس فـيـزيـك در مـرحـلـه�ى كـشـورى (١٣٨٠) و

جشنواره�ى رشد نرم�افزارهاى آموزشى متوسطه.

مهناز طلوع شمس
 ليسانس دبيـرى فـيـزيـك، دبـيـر دبـيـرسـتـان�هـاى تـهـران، عـضـو شـوراى
برنامه�ريزى «دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسى»، و با ٢٠ سال سـابـقـه�ى
تدريس و تألي{. ايشان در تألي{ و بازنگرى بسـيـارى از كـتـاب�هـاى درسـى و
آموزشى فيزيك، از جمله كتاب�هاى خودآموز فيزيك، كتاب راهنـمـاى مـعـلـم

فيزيك ١، و مجموعه�ى آشتى با فيزيك مشاركت داشته است.

اصغر لطفى
 فوق ليسانس فيزيك، طراح و مدرس دوره�هـاى ضـمـن خـدمـت دبـيـران،
كارشناس مسئول گروه فيزيك دفتر تألي{، عضو هيئت علمى دانشگاه، رئيس
هيئت مديره�ى «مؤسسه�ى رشد پژوهش»، مسئول گروه عـلـوم پـايـه و گـروه
فيزيك جشنواره�ى خوارزمى، عضو گروه برنامه�ريزى علوم تجربى دانشگاه آزاد،
طراح پرسش�هاى آزمون�ها و مسابقات سراسرى كشور، سردبير مجله�ى رشد
آموزش فيزيك، و با ٣٣ سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايشان عـالوه بـر تـألـيـ{
١٧٠ عنوان كتاب درسى و آزمايشگاهى براى دوره�ى متوسطه�ى نظرى و تربيت

معلم فنى�وحرفه�اى، تهيه�كننده، كارشناس و مجرى نوارهاى ويديويى آموزش فيزيك، وسايل
آزمايشگاهى و بسيارى از وسايل كمك�آموزشى ديگر نيز بوده است.
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دانشفه-اى و كارش فنى و حره-هاى آموزان حوزب) داور

ش برقه-ى آموزحوز 

محمد حسن اسالمى
فوق�ليسانس رشته�ى برق، كارشناس مسئول گروه برق دفتر برنـامـه�ريـزى و
تألي{ كتب درسى، عضو كميسيون�هاى تخصصى برنامه�ريزى درسـى رشـتـه�ى
برق سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى و سازمان آمـوزش فـنـى�وحـرفـه�اى
كشور، عضو سازمان نظام مـهـنـدسـى سـاخـتـمـان، دبـيـر فـنـى هـنـرسـتـان�هـاى
فنى�وحرفه�اى و كاردانش، مدرس آموزشكده�هاى فنى، دانشگاه�هاى پيام نور و
علمى كاربردى، و كارگاه آمـوزشـى بـرنـامـه�ريـزى درسـى فـنـى�وحـرفـه�اى بـراى
كارشناسان آموزش�وپرورش افغانستان. وى عالوه بر مشاركت در برنامـه�ريـزى
آموزش�هاى فنى و ضمن خدمت هنرآموزان فنى�وحرفه�اى و كاردانش و داورى جشنواره�ى توليد

محتواى الكترنيكى، در بخش تحقيق و توسعه�ى «شركت ايران موتور» نيز فعاليت دارد.
دو كتاب تأليفى ايشان، «تكنولوژى و كارگاه برق صنعتى» و «برق تأسيسات» نام دارند.

هادى عابدى
فوق�ليسانس رشته�ى الكترونيك، كارشنـاس دفـتـر فـنـى و حـرفـه�اى، عـضـو
كميسيون تخصصى تألي{ كامپيوتر و مكاترونيك، هنرآموز هنرستان هاى تهران
و شهرستان�هاى تهران، مدرس آموزشكده�هاى فنى و حرفه�اى و داور حـوزه�ى

 سال سابقه�ى كار و فعالـيـت. از٩آموزشى برق و كامپيوتر جشنـواره�ى رشـد، بـا 
ايشان تاكنون دو مقاله در مجالت داخلى به چاپ رسيده است.

شهرام نصيرى سواد كوهى
ليسانس رشته�ى مهندسى الكترونيك، هنرآموز هنرستان�هاى فنى�وحرفه�اى

 سال سابقه�ى تدريس و كار فرهنگى. وى عـالوه بـر داورى٢٩و كاردانش و بـا 
بخش دانش�آموزى جشنواره�ى خوارزمى، با دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب درسى

همكارى مستمر دارد.
اه�نآ زا ىخرب هك دنا�هدناسر پاچ هب باتك ناونع ١٠ زا شيب نونكات ناشيا

،»ىدربرـاك كينوـرتكلا« ،»ـىمومع ـكينورـتكلا هاگـشيامزآ« :زا دنا�ترـابع
ىباي�بيع و ريوصت �پمال ،فارحنا ىاه�متسيس« و ،»ىگنر نويزيولت لوصا«

.»ىگنر نويزيولت ىلك
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ترش كامپيوه-ى آموزحوز 

محمدرضا يمغانى
فوق ليسانس كامپيوتر، عضو هيئت علمى و كميسيون تخصصى برنامه�ريزى
دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى و كميسيون تخصصى برنـامـه�ريـزى و تـألـيـ{
كتاب�هاى فنى�وحرفه�اى وزارت آموزش و پرورش، داور مسابقات «سـمـا» در
سطح كشورى، طراحى سؤاالت كنكور فنى و حرفه�اى و دانشگاه جامع علمى ـ

 سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايشان مؤل{ كتاب�هاى رشته�ى١١كاربردى، و با 
كامپيوتر شاخه�ى فنى�وحرفه�اى و نيز دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى است.

شهناز عليزاده جهقى
ليسانس نرم�افزار كامپيوتر، مدرس دبيرستان�هاى تهران و دانشگاه جـامـع
علمى��ـ كاربردى، كارشناس مسئول توسعه�ى آموزش و مهارت�هـاى فـنـاورى
اطالعات و ارتباطات، عضو كميسيون برنامه�ريزى و تألي{ كتاب�هـاى درسـى
رشته�هاى كاردانش و فنى و حرفه�اى، داور سومين جشنواره�ى توليد محتواى

 سال سابقه�ى كار فرهنگى.١٥الكترونيكى، و با 

ش كشاورزىه-ى آموزحوز 

نبى-الله مقيمى
 فوق ليسانس محيـط زيـسـت، مـدرس هـنـرسـتـان و دانـشـگـاه در رشـتـه�ى
كشاورزى، عضو كميسيون�هاى كشاورزى، مدير گروه كشاورزى، و با ٢٤ سال
سابقه�ى تدريس و برنامه�ريزى آموزشى. وى برنامه�ريزى رشته�هاى گوناگـون
كشاورزى براى هنرستان، از جمله «امور زراعى و باغى»، و براى دوره كاردانى،

از جمله «تكنولوژى توليد محصوالت زراعى» را برعهده داشته است.

سلطان مراد خزاعى
 فوق ليسانس كشاورزى، هنـرآمـوز زراعـت و اصـالح نـبـاتـات هـنـرسـتـان و
آموزشكده�ى كشاورزى شهريار، عضو كنگره�ى زراعت و اصالح نبـاتـات، و بـا

١٩ سال سابقه�ى كار فرهنگى.
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جهانشاه ايرانپور 
 ليسانس دام�پرورى، عضو كميسيون تخصصى امور دام سازمـان پـژوهـش و
برنامه�ريزى آموزشى، و با ٢٥ سال سابقه�ى كار ستادى، برنامه�ريزى آموزشى و
تألي{. ايشان عالوه بر تدوين چهار دوره�ى كاردانى كـه در آمـوزشـكـده�هـا اجـرا
مى�شوند، و تدوين استانداردها و برنامه�ى آموزشى رشـتـه�ى امـور دام شـاخـه�ى
فنى�وحرفه�اى، تاكنون ١٥ عنوان كتاب در رشته�هاى مرتبط با دام�پرورى بـراى

دوره�هاى راهنمايى و متوسطه نوشته است.

ادهش مديريت خانوه-ى آموزحوز 

سيد رحمن هاشمى
 فوق ليسـانـس عـرفـان اسـالمـى و داراى تـحـصـيـالت حـوزوى، كـارشـنـاس
برنامه�ريزى و تألي{ كتاب�هاى آموزش فنى�وحرفه�اى و كـاردانـش، كـارشـنـاس
برنامه�ريزى رشته�ى مديريت خانواده، و با ٣٠ سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايشان
در تهيه و تدوين و دستورالعمل�هاى اجرايى، تدوين برنامه�ى پنج ساله�ى درسى
و كتاب�هاى درسى رشته�ى مديـريـت خـانـواده�ى آمـوزش�هـاى فـنـى�وحـرفـه�اى
مشاركت داشته است. كتاب�هاى «قرآن و صلح جهانى»، «كاربرد و نـگـه�دارى
لوازم خانوادگى» و «روان�شناسى رشد» و مقاله�اى «در بيان طول عمر حضرت

بقيةالله (عج)» از جمله تأليفات اوست.

محبوبه خلفى
 فوق ليسانس مديريت، عضو كميسيون تخصصى رشته�ى مديريت خانواده و
كـارشـنـاس مـسـئـول بـازرگـانـى و رشـتـه�ى مـديـريـت خـانـواده�ى آمـوزش�هــاى
فنى�وحرفه�اى، طراح سؤاالت آزمون�هاى كشورى و با ٢٨ سـال سـابـقـه�ى كـار
فرهنگى. ايشان عالوه بر همكارى در تألي{ كتاب مديريت خانواده و هزينه�هـا،

براى مجالت آموزشى از جمله «رشد آموزش فنى�وحرفه�اى» مقاله مى�نويسد.

مهرانگيز دژاگاه
 ليسانس طراحى و دوخت، هنرآموز هنرستان�هاى تهران، عضو كمـيـسـيـون
تخصصى رشته�ى مديريت خانواده�ى آموزش�هاى فنى�وحرفـه�اى، عـضـو گـروه
آموزشى رشته�ى خياطى استان تهران، طراح سؤاالت هماهنگ شهرى و كشورى
شاخه�ى كاردانش و فنى�وحرفه�اى، و با ٢٣ سال سابقه�ى كار فرهنگى. ايـشـان
عالوه بر همكارى در تألي{ كتاب�هاى خياطى ١ و ٢ رشته�ى مديريت خانـواده،
در اجراى چند پروژه�ى تحقـيـقـاتـى - آمـوزشـى، از جـمـلـه «بـررسـى عـلـل افـت
تحصيلى» و «بررسى رابطه�ى هويت ملى و دينى جوانان با پيـشـرفـت جـامـعـه»

مشاركت داشته است.
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محمدرضا قديرزاده آرانى
دكتراى پزشكى عمومى، معاون امور فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى استان
ـ كاربردى، مدرس دوره�ى تأمين مدرس رشته�ى تهران، مدرس دانشگاه علمى 
بهداشت خانواده�ى آموزش�هاى فنى�وحرفه�اى، عضو هيئت تحريريه�ى نشريات
علمى متعدد از جمله «دنياى تغذيـه» و «دنـيـاى سـالمـت»، و مـديـر مـسـئـول

هفته�نامه�ى «پزشك امروز».

خديجه رحمانى
فوق ليسانس، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشـكـى شـهـيـد بـهـشـتـى.

 مقاله�ى فارسى و انگليسى براى كنگره�هاى داخلى و خارجـى و٢٤نويسنده�ى 
مجالت داخلى. ايشان در تألي{ چهار عنوان و ترجـمـه�ى دو عـنـوان كـتـاب در
زمينه�ى بهداشت و تغذيه مشاركت داشته است. كتاب «راهنماى سنجش قد و
وزن دانش�آموزان» را براى معاونت پرورشى اداره�ى كل آموزش�وپرورش تهران
نوشته و كتاب «تغذيه براى كشورهاى در حال توسعه» را براى انستيتو تحقيقات

تغذيه�اى و صنايع كشور ترجمه كرده است.

نسرين اميدوار
دكتراى علوم تغذيه، دانشيار و عضو كميته�ى تحصيالت تكميلى دانشكده�ى

 سال سابقه كار علمى و فرهنگى. ايشان در نگـارش٢٠علوم تغذيه، و با حدود 
 مقاله�ى فارسى و انگليسى  براى درج در مجالت داخلـى و خـارجـى، شـش٢٢

عنوان كتاب به زبان فارسى، يك عنوان كتاب به زبان انگليسى و نيز ترجمه�ى
 طرح پژوهشى مجرى١٥شش عنوان كتاب مشاركت داشته است. به عالوه در 

يا همكار اصلى بوده است؛ از جمله: «تهيه�ى بانك مقاالت و تحقيقات تغذيه�اى
» و «الگوسازى خدمات تغذيه�ى بالينى در بيمارستان�هـاى١٣٧٨ ـ ٨٣كشور 

كشور».

مريم قوام صدرى
فوق ليسانس تغذيه در علوم بهداشتى، عضو هيئت علمى دانشـگـاه، مـؤلـ{

 مقاله�ى فارسى و انگليسى براى كنگره�هاى داخلى و خارجى و پنج عـنـوان١٩
 سال سابقه�ى كار عـلـمـى و٣٠كتاب در موضوع سالمت و تغـذيـه، و بـا حـدود 

فرهنگـى. ايـشـان كـتـاب «تـغـذيـه و بـهـداشـت مـواد غـذايـى» را بـراى وزارت
آموزش�وپرورش نوشته است.
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ش مكانيكه-ى آموزحوز 

حسن ضيغمى
 ليسانس مكانيـك (حـرارت و سـيـاالت)، مـدرس هـنـرسـتـان و دبـيـرسـتـان،
كارشنـاس رشـتـه�هـاى تـأسـيـسـات و صـنـايـع فـلـزى در دفـتـر آمـوزش�وپـرورش
فنى�وحرفه�اى، عضو كميسيون�هاى رشته�هاى تأسيسات و صنايـع فـلـزى دفـتـر
برنامه�ريزى و تألي{ كتب فنى�وحرفـه�اى و كـاردانـش، و داور حـوزه�ى آمـوزشـى

مكانيك با ١٢ سال سابقه�ى تدريس و برنامه�ريزى آموزشى.

داوود نج`-زاده
 ليسانس مكانيك، هنرآموز هنرستان�هاى فنى و مدرس آموزشكده�ى فـنـى و
دانشگاه جامع تكنولوژى، كارشناس «دفتر برنامه�ريـزى و تـألـيـ{ آمـوزش�هـاى
فنى�وحرفه�اى». از ايشان تاكنون كتاب�هاى متعددى به چـاپ رسـيـده اسـت، از
جمله: باترى خودرو، سيستم تهويه، سيستم�هاى الكتريكى خودرو، و رسم فنى

(چهار دوره كاردانى رشته�ى ساخت و توليد).

امير نظرى
 ليسانس مهندسى صنايع چوب و كاغذ، هنرآموز هنرستان�ها و مدرس مراكـز
آموزش عالى و دانشگاه�هاى تهران، كارشناس برنامـه�ريـزى آمـوزشـى رشـتـه�ى
صنايع چوب و كاغذ دفتر آموزش�وپرورش فـنـى�وحـرفـه�اى، و داور جـشـنـواره�ى
خوازمى. كتاب�هاى «تزئينات داخلى چوبى»، «ماشيـن�هـاى عـمـومـى صـنـايـع

coveچوب»، «رسم فنى عمومى صنايع چوب» و مقـاالت «مـعـرفـى نـرم�افـزار 
cutten.و «واژه نامه�ى تصويرى صنايع چوپ»، از جمله آثار تأليفى ايشان است «

بيژن شفيع-زاده
 فوق ليسانس مهندسى مكانيك، مدرس رشته�هاى مكانيك سياالت در مراكز
آموزش عالى در دوره�هاى كاردانى و كارشناسى، و نويسنده�ى كتاب�هاى متعدد
آموزشى، از جمله: «محاسبات فنى ١» و «تكنولوژى شاسى و بدنه�ى خودرو».
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احمدرضا دورانديش
 فوق ليسانس مكانيك، كارشناس بـرنـامـه�ريـزى و تـألـيـ{ كـتـاب�هـاى گـروه
مكانيك آموزش�هاى فنى�وحرفه�اى، عضـو كـمـيـسـيـون بـرنـامـه�ريـزى رشـتـه�ى
نقشه�كشى عمومى و كميسيون برنامه�ريزى مدارس عالى، و داور حوزه�ى آموزشى
مكانيك جشنواره با هفت سال سابقه�ى برنامه�ريزى آموزشى، تألي{ و فعاليت�هاى
علمى. ايشان عالوه بر نگارش چند مقاله�ى تخصصى كه يكـى از آن�هـا بـه زبـان
انگليسى است، كتاب «تجزيه و تحليل سيستم�ها» را نيز تألي{ كرده است. طراحى

 و طراحى و ساخت دريچه�ى هواگردان سيستم�هاىPlay backو ساخت روبات 
سرمايشى و گرمايشى بدون استفاده از انرژى برق (اختراع) از جمله فعاليت�هاى

علمى ايشان است.

ادش موه-ى آموزحوز 

جمشيد على محمدى
،ىنادراك ى�هرود ىاه�هدكشزومآ زير�همانرب و سردم ،داوم ىسدنهم سناليس

ىـزير�همـانرب و ـشهوژپ نـامزاس رد ـ{يلـأت و ىزير�ـهمانـرب لوـئسم سـانشرـاك
ىصصـخت ىسرد باتك ناونع ٢١ حـالصا و ىزاسزاب ى�همانرب ـريدم ،ىشزومآ
ه�اى، مدير برگزارى دوره�هاى آموزشى مورد نياز دستگاه�ها،فرح و ىنف  ىاه�هتشر

مدير برگزارى دوره�هاى آموزش ضمن خدمت، مـشـاور مـؤسـسـه�ى پـژوهـشـى ـ
آموزشى وزارت صنايع و معادن، عضو كميته�هاى تخصصى سازمان آموزش فنى�

 سال سابقه�ى كار و فعاليت آموزشى و فرهنگى. ايشـان٢٤و حرفه�اى كشور و با 
 دوره�ى آموزشى تخصصى را در داخل و خارج از كشور گذرانده�اند.١٠بيش از 

غالمرضا محمدزاده
فوق� ليسانس برنامه�ريزى آموزشى فنى� و حرفه�اى و فارغ�الـتـحـصـيـل دوره�ى
دكتراى دانشگاه گوردون (آمريكا) در رشته�ى نظام آموزشى، مدرس مجتمع فنى
صنعت و معدن و مؤسسه�ى ارتقاى صنعت طال و جواهر ايران و دوره�هاى بازآموزى

ىـللملا�نـيب هاگشناد« ىا�ـهقطـنم ى�هدننك�ـگنهامه ،ىا�ـهفرح و �آموزش�هاى فنـى
تاسسؤم هب همان�ىهاوگ ىاطعا و ىشخبرابتعا هيسونايقاـ  ايسآ نويسيمك و »نيوربآ
ى�هدنيامن ،وبملك حرط جلاك روشك نرود ى�هرود ىلم ى�هدننك�گنهامه زين و ىشزومآ

و ـىنف ى�هتسجرب ناساـنشراك سنارفنك رد ىا�هفرح و ـىنف شرورپو�شزومآ ى�هژيو
.ىگنهرف تامدخ و {يلأت ،سيردت ،ليصحت لاس ٣١ اب و ،هيسونايقاـ  ايسآ ىا�هفرح

ى�هيداحتا ،شرورپو�شزومآ ترازو ىارب ىشزومآ نامدوپ و ىسرد باتك ناونع ١٢ {يلأت ناشيا
،روآـون نانيرفآراك ى�هسسؤم و ناريا رهاوج و الط تعنص ىاـقترا ى�هسسؤم ،ناريا رهاوج و الط

ى�هلاقم ناونع جنپ ى�هئارا و ،ىلخاد تاعوبطم رد ىتاقيقحت و ىملع ،ىشزومآ ى�هلاقم ٤٠ راشتنا
فرهنگى خود دارد. تامدخ ى�همانراك رد ار ىللملا�نيب ىاه�سنارفنك و اهرانيمس رد ىجراخ
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ساسان صدرايى نورى
فوق ليسانس مهندسى شيمى، عضو هيئت علمى پژوهشگاه صـنـعـت نـفـت و

، R & Dمدرس فرايندهاى شيميايى، توسعه�ى فرايندهاى شيميايى و مديريت
 سال سابقه�ى تدريس، تحقيـق و٢٢معاون فناورى پژوهشگاه صنعت نفت و بـا 

تألي{. ايشان مؤل{ سه كتاب درسى در زمينه�ى آموزش فنى و حرفه�اى اسـت و
 مقاله در نشريات و سمينارهاى داخلى و خارجى عرضه داشته اسـت.٢٨تاكنون 

يك ثبت اختراع داخلى و دو ثبت اختراع بين�المللى در زمينه�ى فرايندهاى شميايى
و كاتاليست، از ديگر دستاوردهاى اوست.

اعظم صفارى آشتيانى
ليسانس مهندسى شيمى، دبير، هنرآموز و سرپرست بخـش رشـتـه�ى صـنـايـع
شيميايى، عضو كميسيون برنامه�ريزى و تألي{ كتاب�هاى درسى رشته�ى صنايع
شيميايى، عضو فعال گروه�هاى آموزشى استان تهران، داور مسابقات عـلـمـى ـ

 سال سابقه�ى كار٢٩عملى استانى و كشورى در رشته�ى صنايع شيميايـى، و بـا 
) و همكارى در تألي{١فرهنگى. بازسازى كتاب درسى آزمايشگاه شيمى تجزيه (

چند كتاب درسى، از جمله «عمليات دستگاهى در صنايع شيميايى»، «فرايندهاى
شيميايى» و «شيمى معدنى»، از جمله فعاليت�هاى تأليفى ايشان است.

مريم ابراهيمى
ليسانس مهندسى مواد (سراميك)، عضو كميسيـون بـرنـامـه�ريـزى و تـألـيـ{
كتاب�هاى درسى رشته�ى سراميك صنعتى، مدرس دبيـرسـتـان�هـاى كـاردانـش
تهران، و با شش سال سابقه�ى كار فرهنگى. مشاركت در تألي{ كتاب «لعـاب و
مواد سراميك»، تحقيق درخصوص تغيير خواص فيزيكى، مكانيكى و ساختارى
سراميك�ها، و تألي{ مقاله�ى «پيزو سراميك�ها» از جمله فعاليـت�هـاى عـلـمـى

ايشان است.

حسن خوشبخت
و كيمارس ى�هتشر ىنف �ناـتسرنه زومآرنه ،)كيمارس( داوم ىسدنهم سناسلي

ـوضع ،ـىيـاجر دـيهش هـاـگشناد سرـدم ،مارس سرـاپ ى�ـهناخرـاك راـوج ناـتسرـنه
هورگرس ،ىتعنص كيمارس ى�هتشر ىسرد ىاه�باتك {يلأت و ىزير�همانرب نويسيمك
وضع ،روشك و ىناتسا ىلمع و ىملع تاقباسم رواد ،نارهت رهش ىشزومآ ىاه�هورگ
١٥ اب و ،روـشك ىا�هفرح و �ىنف نامزـاس ىزلفريغ ىاه�ىنـاك ىصصخت نوـيسيمك
تعنص و ملع هاگشناد باعل و هشيش تاقيقحت زكرم اب ىو .ىگنهرف راك ى�هقباس لاس

نامزاس )تراهم درادناتسا( ىسرد ى�همانرب حالصا و ىسررب رد و دراد ىراكمه ناريا
و ىنف نامزاس شرافس هب »ىـرگلافس« باتك {يلأت .تسا هتشاد تكراـشم روشك ىا�هفرح و ىنف

.تسا ناشيا ىفيلأت ىاه�تيلاعف هلمج زا »ساملا« همان�لصف ىارب هلاقم شراگن و روشك ىا�هفرح
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رضا حيدرزاده آرانى
 ليسانس رشته�ى متالورژى و هنرآموز هنرستان�هاى تهران، مدرس دانشـگـاه
آزاد اسالمى، عضو اصلى كميسيون برنامه�ريزى درسى آموزش فنى�وحرفه�اى، و
با ٣٣ سال سابقه�ى آموزش و تألي{. دو كتاب «تكنولوژى ريخته�گرى» و «كارگاه

ريخته�گرى» هنرستان از تألي{ ايشان است.

ش هنره-ى آموزحوز 

منصور جام شير
 فوق ليسانس رشته�ى گرافيك، دبير كميسيون روابط عمومى انجمن فرهنگى
ناشران كتاب كودك و نوجوان، مدير مسئول نشر نگارينه، مـدرس گـرافـيـك در
دانشگاه�ها، عضو هيئت داورى جشنواره�ى كتاب�هاى برتر، و با بيش از ٢٠ سال
سابقه�ى كار عملى در زمينه�هاى متنوع رشته�ى گرافيك، از جملـه صـفـحـه�آرايـى
مجالت، طراحى پوستر و بروشور، و انجام پروژه�هاى خاص براى دستگـاه�هـاى

اجرايى و شركت�هاى خصوصى، و نيز حضور در نمايشگاه�هاى گرافيك.

حميدرضا جهانى
 فوق ليسانس نقاشى، كارشناس مسئول آموزش هنر «دفتر برنامه�ريزى و تألي{
آموزش�هاى فنى�وحرفه�اى و كاردانش»، مدرس دانشكده�هاى هـنـرى و مـراكـز
تربيت معلم شهر تهران، عضو هيئت داوران بيش از ٢٠ جشنواره�ى هنرى تجسمى
فنى�وحرفه�اى و كاردانش در سطح كشور، و با ٢٥ سال سابقه�ى تدريس و تألي{.
ايشان عالوه بر مشاركت در تدوين استانداردهاى آموزشى شاخه فنى�وحرفه�اى و
كاردانش كتاب «طراحى�ها» (براى آموزشكده�هاى هنرى) و «آشنايى با مكاتب

نقاشى» (براى سوم هنرستان رشته�ى نقاشى) را نيز تألي{ كرده است.
 به عالوه، لوح افتخار استاد نمونه�ى كشور را دريافت داشته و در سال ١٣٨٤ در جشنواره�ى

شهيد رجايى، به عنوان كارشناس نمونه برگزيده شده است.

بشرى گل بخش
سردم و اه�ناتسرنه زومآرنه ،رنه شهوژپ سناسيل قوف و ىتسد عي ليسانس صنا

ىصصخت ىاه�باتك {يلأت و ىزير�همانرب سـانشراك ،نارهت ىرنه ىاه�هدكشزومآ
،نارهت ناسيون�شوخ نمجنا ىاروش وضع ،)ىا�هفرحو�ىنف( ىتسد عيانص ى�هتشر
ىو .ىرنه راك و سيردت ى�هقباس لاس ٤٢ اب ،هراونشج رنه ىشزومآ ى�هزوح رواد و
است، سه اثر چـاپ شـده در ناريا ناسيـون�شوخ نمـجنا زاتمم ـليصحـتلا�غراف هك

ىتسد عيانص اب ىيانشآ« ىاه�باتك ىملع راتساريو و دراد »راثيا ورملق رد«كتاب 
ايران» و «كارگاه طراحى نقوش سنتى» بوده است.
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دارا افشار قوچانى
 فوق ليسانس پژوهش هنر، مدرس دانشگاه�ها و مراكز آموزش عالى تهران،
عضو كميسيون�هاى تخصصى و برنامه�ريـزى رشـتـه�هـاى هـنـرى آمـوزش�هـاى
فنى�وحرفه�اى وزارت آموزش�وپرورش، عضو هيئت داوران جشنواره�هاى متعدد،
از جمله جشنواره�ى جوان خوارزمى و جشنواره�هاى هنرى فرزنـدان شـاهـد، و بـا

٣١ سال سابقه�ى تدريس و كار هنرى.

احمد نورى
 ليسانس هنرهاى نمايشى، نويسنده و كارگردان تئاتر، كارشناس برنامه�ريزى

ىـاه�شزـومآ ـىـقـيسـوم و نـشـيـمـينا ،ـاـمـنـيس ،ـشيـاـمن ىـاه�ـهـتشر درسـى
ئاتر دانش�آموزى.ت ىاه�هراونشج رواد ،ىا�هفرحو�ىنف

 كارشنـاسمحمد رضا رخشانـى مـقـدم سوابق فرهنگـى آقـاى ٢٤ تا آخرين مرحله ى آماده سـازى جـوانـه *
حوزه ى آموزش دينى، به دبيرخانه ى جشنواره ارسال نگرديد.


