
سامان دهی در کالم ناشران آموزشی
فصل نامة رشــد جوانه )فصل نامة تخصصی حوزة ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی( با طرح چند ســؤال، مجالی را برای درج 
دیدگاه های ناشران دربارة سامان دهی فراهم آورده است. آنچه می خوانید، پاسخ دو تن از مدیران مسئول ناشران کتاب های  آموزشی 

به سؤاالت دفتر انتشارات و تکنولوژی   آموزشی است.

گاه
دید

تنظیم: ریحانه رفیعی
پرسش ها 

1. به نظر شــما،  سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی چقدر در 
تبیین رویکردهای برنامۀ درسی، مؤثر و مفید عمل کرده است؟

2. شــما در مؤسسۀ خود چه فعالیت هایی می کنید تا مواد و منابع 
تولیدی تان با رویکردها و استانداردهای برنامۀ درسی هم سو شود؟

3. مهم ترین مطالبۀ ناشــران و تولیدکنندگان منابع آموزشــی و 
تربیتی در امر سامان دهی منابع آموزشی چیست؟

پاسخ ها
مدیر مسئول نشر نوشته، مهدی آل فصول

ارزشــیابی  نظــام   .1
طی  می تواند  وزارتخانــه 
یــک پژوهــش دقیق به 
جواب دقیق برســد، زیرا 
جریان بازخورد در اختیار 
بتوانند  که  نیست  ناشران 
به این سؤال پاسخ دهند. 
2. آنچه در فضای »نشر 
می افتد،  اتفاق  نوشــته« 

براساس تجربیات شخصی ماست وگرنه هیچ گونه استانداردی از 
طریق وزارت آموزش وپرورش در اختیار ما قرار نگرفته است.  

 .3
 قرار گرفتن اســتانداردهای موردنظــر وزارت آموزش وپرورش 

به طور دقیق و مشخص در اختیار ناشران؛
 تجدیدنظر و به روز شــدن فهرست کتاب های معرفی شده در 

پایان کتاب های درسی به صورت دوره ای؛
 حمایت از کتاب های برگزیدة جشــنوارة رشد به طور عملی و 

خرید آن ها برای کتابخانه های مدارس کشور؛
 اعطای وام های ارزان قیمت به ناشران کتاب های برگزیده.

پرسش ها 
1. از نگاه شــما گام بعدی ســامان دهی برای تکمیل حرکت خود 

چیست؟
2. شــما چه راه کار یا راه کارهایی برای افزایش مشارکت ناشران با 

حوزة سامان دهی منابع آموزشی پیشنهاد می کنید؟
3. معاونت ســامان دهی در کدام یک از برنامه های زیر موفق بوده 

است؟
الف- ایجاد سامانۀ ارزیابی کتاب های آموزشی و تربیتی؛

ب- برگزاری جشنواره های کتاب رشد برای ایجاد تحرک و پویایی 
در ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی و تربیتی؛

ج- حضور در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران به منظور تعامل 
نزدیک تر با ناشران؛

د- برگــزاری کارگاه ها و نشســت های تبیین رویکــرد برنامه های 
درسی برای ناشران.

پاسخ ها
مدیرمسئول انتشارات خط سفید، مجید توانایی

1. برگزاری ســمینار در 
جهــت تعییــن و تبیین 
اهداف حوزة ســامان دهی 
و آشنایی با استادان حوزة 
تألیف و تهیــۀ کتاب های 
درسی، و مشخص و شفاف 
کردن معیارهای سنجش، 
گزینــش و ارزیابــی آثار 
ارسالی برای داوری.                                                                                

2. برگزاری ســمینارهای تخصصی )ســمینارهای آنالین( به 
منظور دسترسی آســان عالقه مندان و فراهم آوردن فرصت های 
برابر، آسان سازی راه های ارتباطی آنالین، تماس های ساالنۀ دفتر 
سامان دهی با ناشران تخصصی، ارتقای کیفیت و محتوای سامانۀ 
ارزیابی کتاب های آموزشــی، شــامل تشــریح دالیل عدم صدور 

تأییده و مواردی از این دست.
3. حضــور در نمایشــگاه بین المللی کتاب و برقــراری ارتباط 
نزدیک با ناشــران و مؤلفان. اغلب ناشران آموزشی در نمایشگاه 
حضور فعال دارند و در فرصت چند روزة نمایشگاه می توان ارتباط 

بیشتری برقرار کرد.

13   رشد جوانه | شمارة ۵۷ | پاییز ۱۳۹۶ |




