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چالش های بازار نشر و کتاب های 
غیردرسی فنی و حرفه ای

اشاره
در بازار نشر ایران، کتاب های غیردرسی که به صورت کمك آموزشی 
ــی تهیه می شوند، چه وضعیتی دارند؟ آیا شرایط موجود  و کمك درس
ــت؟ نظر مخاطبان چیست؟ نهادهای  ــران مطلوب اس از دیدگاه ناش
ــاد اسالمی، وزارت علوم، فناوری  ذی ربط مانند وزارت فرهنگ و ارش
ــه دیدگاهی دارند؟ این ها  ــات، و وزارت آموزش و پرورش چ و تحقیق
همه سؤال هایی هستند که تاکنون برایشان پاسخ روشن و مشخصی 
ــد، وجود ندارد. همواره  ــده باش که بر مبنای پژوهش میدانی یافته ش
ــت که آیا می توان کیفیت کتاب های غیردرسی  این سؤال مطرح اس
ــط ناشران بخش خصوصی تهیه می شوند، ارتقا داد و این  را که توس
محصول را با  اهداف آموزشی هم سو کرد؟ در این مقاله سعی داریم 
با توجه به اسناد و شرایط موجود به چالش های بازار نشر و مشکالت 

مرتبط با تولید کتاب های غیردرسی بپردازیم.

کلیدواژه ها: چالش های بازار نش�ر، کتاب های غیر درس�ی، 
فنی حرفه ای

طبقه بندی کتاب ها
ــذا از این دیدگاه  ــی دارد. ل ــر کتابی یك پیام آموزش ــم ه می دانی

ــوند، کتاب  ــة کتاب هایی را که تألیف یا ترجمه می ش ــم هم می توانی
ــی بنامیم. اما منظور از کتاب های آموزشی کتاب هایی هستند  آموزش
ــمی کشور تهیه  ــمی و غیررس که به طور ویژه برای آموزش های رس
ــی و کمك آموزشی از انواع  ــوند. کتاب های درسی، کمك درس می ش
ــی هستند که در دوره های گوناگون آموزشی مانند  کتاب  های آموزش
ــی مورد  ــطه، کاردانی و کارشناس دوره های ابتدایی، راهنمایی، متوس

استفاده قرار می گیرند.
ــطوح متفاوت، در دو طبقه  ــة کتاب های نظری و عملی در س هم
ــی« و »سایر«. کتاب هایی که در  قرار می گیرند: »کتاب های آموزش
ــایر« قرار می گیرند، کتاب هایی هستند که به طور  مستقیم  طبقة »س
ابعاد آموزشی ندارند. کتاب های رمان، شعر و داستان از این مجموعه 
ــی در دو طبقة کتاب های  ــای دارند. کتاب های آموزش از کتاب ها ج
ــی« و »غیردرسی« طبقه بندی می شوند. کتاب های غیردرسی  »درس
نیز در دو گروه شامل کتاب های »کمك درسی« و »کمك آموزشی« 

گنجانده می شوند.
برنامه ریزی، تألیف و نظارت بر تألیف کتاب های درسی در دوره های 
ــی و حرفه ای و  ــطة فن ــطة نظری و متوس ابتدایی، راهنمایی، متوس
کارودانش برعهدة »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« است. 

این سازمان یکی از معاونت های وزارت آموزش وپرورش است.
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ــت و تألیف  ــی اجباری اس ــه فراگیری کتاب های درس ــا ک از آنج
کتاب های درسی براساس برنامه ای مدون صورت می گیرد، به صورت 
ــتفاده قرار  ــمی مورد اس ــمی و غیررس ــاری در آموزش های رس اجب
ــمت هایی از محتوای کتاب  ــد و فراگیرندگان نمی توانند قس می گیرن
ــته باشند.  را حذف کنند، این کتاب ها باید ویژگی های خاصی را داش
ــی توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی  ویژگی های کتاب های آموزش
ــازمان پژوهش و به وسیله گروه های خبره تهیه و برای  آموزشی« س

اجرا به »شوراهای برنامه ریزی« ابالغ می شود.
شوراهای برنامه ریزی شوراهایی هستند که اعضای آن ها ترکیبی 
ــی هستند. هر یك از این شوراها  از متخصصان و برنامه ریزان آموزش
ــوراها  ــت. در این ش ــتة تخصصی مرتبط اس با یك گروه یا یك رش
ــاس چارچوب های کالن تعریف شده در  ــی براس برنامه ریزی آموزش
اسناد باالدستی صورت می گیرد. همچنین چگونگی تألیف کتاب های 
ــود.  ــی باتوجه به ویژگی های آن تعیین و به  مؤلفان ابالغ می ش درس
این شوراها نظارت بر امر تألیف را از شروع تألیف 

تا نهایی شدن آن برعهده دارند.

ترکیب شوراهای برنامه ریزی
ــنگینی  ــئولیت س نظر به اهمیت وظایف و مس
ــت  ــزی دارند، الزم اس ــوراهای برنامه ری ــه ش ک
ــد که بتوانند  ترکیب اعضای آن ها به گونه ای باش
ــطح ملی را تدوین و  ــی در س برنامه ریزی آموزش
ــود که برنامة نهایی به  تصویب کنند. یادآور می ش
تصویب شورای عالی آموزش وپرورش که شورایی 
ــال، ترکیب  ــرای مث ــد. ب ــت می رس راهبردی اس
ــی در گروه ها و رشته های گوناگون شاخة  ــوراهای آموزش اعضای ش

فنی وحرفه ای به شرح زیر است:
 هنرآموز خبره )شاغل به تدریس در زمان عضویت در شورا(؛

 کارشناس دفتر آموزش وپرورش فنی و حرفه ای و کاردانش )واحد 
اجرا(؛

ــه آموزش های  ــلط ب ــی )مس ــزی آموزش ــناس برنامه ری  کارش
فنی و حرفه ای(؛

 مدرس آموزشکده )مرتبط با رتبه و مشاغل به تدریس در زمان 
عضویت در شورا(؛

ــاغل به تدریس در زمان  ــگاه )مرتبط با رشته و ش ــتاد دانش  اس
عضویت در شورا(؛

 کارشناس بخش حرفه ای )شاغل در صنایع و مرتبط با رشته(؛
ــلط به برنامه ریزی آموزشی و  ــناس متخصص رشته )مس  کارش

تألیف کتاب های آموزشی(.
ــوند. وظایف اصلی  ــورا برای یك سال انتخاب می ش اعضای ش
ــارت بر تألیف  ــب برنامه، و نظ ــی، تصوی ــورا برنامه ریزی آموزش ش

ــوراهای برنامه ریزی  ــی است. ترکیب اعضای ش کتاب های آموزش
ــاخه  ــده در ش ــری و کاردانش با ترکیب ذکر ش ــاخه های نظ در ش
فنی و حرفه ای کمی متفاوت است، ولی از نظر کیفی و توانمندی در 

یك ردیف قرار دارند. 

ویژگی های کتاب های آموزشی غیردرسی
همان طور که ذکر شد، کتاب های غیردرسی در دو طبقة کتاب  های 

کمك درسی و کمك آموزشی قرار می گیرند.
ــتای  ــی در راس ــی با محوریت برنامة درس کتاب های کمك درس
ــی و کتاب های درسی تألیف و منتشر می شوند و  اهداف برنامة درس
ــمتی از برنامة درسی را پوشش می دهند. به عبارت دیگر،  معمواًل قس
ــی هستند و هم گام  ــی مکمل کتاب های درس کتاب های کمك درس
ــوند. این  ــی عرضه و آموزش داده می ش ــراه با کتاب های درس و هم
کتاب ها شامل کتاب  های کار، فعالیت )تمرین(، سنجش و ارزشیابی، 

و راهنمای معلم هستند.
ــتند که به منظور ایجاد  ــی کتاب هایی هس کتاب های کمك آموزش
ــواد علمی، پرورش  ــش دانش و س ــعه یادگیری، افزای ــزه، توس انگی
ــد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیری  مهارت های ذهنی و عملی، رش
فراگیران و در راستای برنامة درسی تهیه می شوند. این گروه کتاب ها 
ماهیت دانش افزایی دارند و آموزش آن ها همراه با کتاب های درسی 

الزامی نیست.

تولید کتاب های درسی و غیردرسی
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــی برعهدة س تولید کتاب های درس
آموزشی است. مسئولیت تألیف و تولید  کتاب های غیردرسی برعهدة 
ــه به نیاز، دفاتر  ــت. اما در برخی از موارد باتوج ــش خصوصی اس بخ
ــی به تولید این گونه  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ذی ربط س

کتاب ها مبادرت می کنند.

نظارت بر تولید کتاب
همان طور که اشاره شد، تمام کتاب های درسی با نظارت مستقیم 
ــر می شوند.  ــی تهیه و منتش ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش س
ــایر« برعهدة وزارت  ــی« و »س نظارت بر تولید کتاب های »غیردرس
ــت. برای ممیزی و بررسی کتاب های  ــاد اسالمی اس فرهنگ و ارش
ادبی، مذهبی، عرفانی، هنری، تاریخی و موارد مشابه آن، در این نهاد 
ــه به طور دقیق کتاب های بخش  ــای تخصصی وجود دارند ک گروه ه
ــی و در صورت تأیید اجازة چاپ و انتشار می دهند.  خصوصی را بررس
ــطوح گوناگون )از  ــفانه در ارتباط با کتاب های علمی در س ــا متأس ام
ــگاه( هیچ گونه نظارت محتوایی وجود ندارد و وزارت  ابتدایی تا دانش
فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفًا به ارائة مجوز برای چاپ این کتاب ها 

اقدام می کند. 

کتاب ه�ای کمک درس�ی با 
درس�ی  برنام�ة  محوری�ت 
در راس�تای اه�داف برنام�ة 
درس�ی و کتاب های درسی 
تألیف و منتشر می شوند. این 
کتاب ها شامل کتاب  های کار، 
فعالیت )تمرین(، سنجش و 
ارزش�یابی، و راهنمای معلم 

هستند
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ــده در  ــر ش ــود که کتاب های منتش ــاهده می ش از این رو غالبًا مش
ــد ارزش و اعتبار علمی  ــر فاق ــی و فنی در بازار نش ــای علم زمینه ه
ــتند و بعضی نیز از نظر علمی اشتباهات فاحش و غیرقابل قبولی  هس
ــده است  ــبب ش ــترده و بدون نظارت س دارند. همچنین تبلیغات گس
که خانواده ها،  دانشجویان، دانش آموزان و سایر مصرف کنندگان که 
هیچ گونه اطالعی از نبود نظارت محتوایی بر این گونه کتاب ها ندارند، 
ــاد  ــمی وزارت فرهنگ و ارش ــودگی خاطر و تکیه بر مجوز رس با آس
ــوی کتابخانة ملی )فیپا(، این گونه  اسالمی و شابك صادر شده از س

کتاب ها را خریداری و استفاده کنند.

نقش نظارتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی

در سال 1389 براساس مصوبة 828 شورای عالی آموزش وپرورش 
ــی و تربیتی )مواد  ــامان دهی منابع آموزش تحت عنوان »آیین نامة س
ــی وزارت  ــش و برنامه ریزی آموزش ــازمان پژوه ــانه ها( به س و رس
ــی اعم  ــد تا بر تولید مواد آموزش ــرورش مأموریت داده ش آموزش و پ
ــته باشد.  ــتقیم داش ــانه های مکتوب و غیرمکتوب نظارت مس از رس
ــارات و تکنولوژی  ــر انتش ــارت را به دفت ــش این نظ ــازمان پژوه س
ــی، واگذار کرد. یادآور می شود که از سال 1378 تاکنون دفتر  آموزش
ــت از طریق نشریة  ــارات و تکنولوژی آموزشی، سعی کرده اس انتش

ــد، اسناد ویژگی های کتاب های آموزشی، و  جوانه، کتاب نامه های رش
جشنوارة رشد، ارتباط نزدیکی با ناشران بخش خصوصی برقرار کند و 
تولیدات آنان را تا حدودی با برنامه و کتاب های درسی هم سو سازد. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی تاکنون تعداد 35 شماره نشریة 
جوانه، 62 عنوان کتاب نامة رشد و بیش از 50 عنوان اسناد ویژگی  های 
کتاب های آموزشی را تولید و در اختیار ناشران بخش خصوصی قرار 
داده است. اکنون که مسئولیت مستقیم نظارت بر رسانه های مکتوب 
ــی در دوره های ابتدایی،  ــی و کمك درس و غیرمکتوب کمك آموزش
ــه ای و کاردانش  ــطة فنی وحرف ــطة نظری و متوس راهنمایی و متوس
ــتفاده از ظرفیت  های  ــت با اس برعهدة این دفتر قرار گرفته، الزم اس
ــوه، زمینه های همکاری  ــای پنهان و بالق ــود و جذب ظرفیت ه موج
هرچه بیشتر را با ناشران بخش خصوصی فراهم آورد و در این راستا 

ــنادی با رویکرد تسهیل در تعامل بیشتر  به تولید اس
با ناشران بخش خصوصی آموزشی اقدام کند.

کتاب های آموزشی غیردرسی موجود 
در بازار نشر

در بازار نشر نود نوع کتاب غیردرسی وجود دارد. 
ــرات دفاتر تألیف  ــداد محدودی از کتاب ها با نظ تع
ــی تولید  ــش و برنامه ریزی آموزش ــازمان پژوه س
ــرد برنامة  ــن کتاب ها با رویک ــوند معمواًل ای می ش
ــو با محتوای کتاب های درسی به  ــی و هم س درس
ــادی برای  ــد و تا حدود زی ــتة تحریر درمی آین رش
فراگیران قابل استفاده و مفیدند. همچنین، تعدادی 

ــگاه ها نیز به تولید کتاب های درسی و غیردرسی دانشگاهی  از دانش
ــداد محدودی تألیفی  ــه اغلب آن ها ترجمه ای و تع ــت می زنند ک دس
ــی و  ــا نظارت گروه های درس ــن کتاب ها که ب ــتند. برخی از ای هس
ــت مطلوب تری  ــوند، از کیفی ــگاه تهیه می ش ــوراهای علمی دانش ش
ــداد دیگری از این کتاب ها که نظارتی بر  برخوردارند، در حالی که تع
تولید آن ها صورت نمی گیرد، کیفیت مطلوبی ندارند و از اعتبار علمی 

مناسب برخوردار نیستند.
ــی نیز در بازار نشر وجود  ــترده ای از کتاب های غیردرس انبوه گس
ــب درآمد تولید شده اند و عماًل کاربران  دارند که صرفًا به منظور کس

را به بیراهه می کشند.

معضالت بازار نشر ایران
ــد کتاب های  ــران در زمینة تولی ــر ای ــی از معضالت بازار نش یک
ــی تولید کتاب های حل المسائل و کتاب های تست  آموزشی غیردرس
ــوای کتاب های  ــب این کتاب ها از محت ــت. محتوای اغل و نکته اس
ــه کتاب ها  ــود. این گون ــی اقتباس می ش ــی و آزمون های نهای درس
ــوزش و هدایت افراد  ــد کمك مؤثری به تعمیق آم ــا نمی توانن نه تنه

کتاب های حل المس�ائل 
مانن�د خ�وره )بیم�اري 
جذام( به ج�ان کاربران 
می افتد و آنان را به سمتی 
می ب�رد ک�ه هی�چ ی�اد 
نمی گیرند و فقط راه حل ها 
را به خاطر می سپارند. لذا 
اگ�ر تغییر کوچک�ی در 
صورت مسئله داده شود، 
نمی توانند آن را حل کنند

عکس: رضا بهرامی
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به سوی اهداف آموزشی کمك  مؤثری کند، بلکه در بسیاری از موارد 
ــتفاده از این نوع کتاب ها موجب تنبلی و  ــازند. اس مخرب و مشکل س
ــود و آنان را به سمت الگوهای مبتنی بر  بی حوصلگی فراگیران می ش
ــوق می دهد. این  دانش حافظه ای و دور از مفاهیم عمیق یادگیری س

پدیده یکی از مخرب ترین آثار استفاده از این نوع کتاب هاست. 
ــت که اکثر ناشران و مؤلفان بخش خصوصی  نکتة جالب این اس
ــازار فروش آن اظهار  ــت می زنند، از ب ــه به تولید این کتاب ها دس ک
ــا به دلیل  ــان این نوع کتاب ه ــد. همچنین، مخاطب ــت می کنن رضای
ــه ای، از  ــده و الگوهای کلیش ــة چارچوب های از پیش تعیین ش ارائ
ــتند که در آینده  ــتقبال می  کنند و از این موضوع غافل هس آن ها اس
نمی توانند از آموخته های خود به نحو مطلوب استفاده کنند. کتاب های 
ــائل مانند خوره2 به جان کاربران می افتد  حل المس
و آنان را به سمتی می برد که هیچ یاد نمی گیرند و 
ــپارند. لذا اگر تغییر  فقط راه حل ها را به خاطر می س
کوچکی در صورت مسئله داده شود، نمی توانند آن 

را حل کنند.
ــم  اگر در چارچوب  ــت و نکته ه کتاب های تس
ــی نباشند و اهداف آموزشی را پوشش  برنامة درس
ــه با  ــری در مقایس ــت نامطلوب ت ــد، وضعی ندهن
ــت. به طور  ــائل خواهند داش ــای حل المس کتاب ه
خالصه، استفاده از این نوع کتاب ها باعث می شود 
ــی فراموش شوند و مخاطبان با  که اهداف آموزش
دانشی محدود و حافظه ای از علم مربوط بتوانند از 
ــیابی برآیند و پس از اتمام آزمون آنچه  عهدة ارزش

را که به خاطر سپرده اند، به فراموشی بسپارند. 

اشکال در کجاست؟
می دانیم اهداف آموزشی زمانی تحقق می یابد که روش رسیدن به 
آن ها مشخص و محتوای آموزشی، فضا و تجهیزات، و نیروی انسانی 
ــیابی به طور صحیح انجام شود. چنانچه در برنامة  مهیا باشند و ارزش
ــوند. آموزش  ــی یکی از موارد نادیده گرفته یا ضعیف دیده ش آموزش

واقعی رخ نمی دهد و اهداف محقق نمی شوند.
یکی از مشکالت اصلی در فرایند اجرای آموزش، ارزشیابی صحیح 
ــری یا به صورت  ــط مج ــت که امکان دارد به صورت درونی توس اس
ــود. غالبًا در  ــا »اِن جی اُ«ها1 اجرا ش ــایر نهادها ی ــط س بیرونی توس
ــیابی  درونی که توسط مجری صورت می گیرد، اهداف آموزشی  ارزش
ــند. اما در ارزشیابی بیرونی این امر  با کیفیت مطلوب وعالی نمی رس
ــیدن به اهداف آموزشی و ارزشیابی آن،  ــت. برای رس امکان پذیر اس
ــیابی دقیق نیاز است، به طوری که ارزشیاب بتواند  به استاندارد ارزش
ــده را ارزشیابی  ــتانداردها، کیفیت آموزش اجرا ش با مراجعه به آ ن اس
ــیابی در ایران در آموزش های فنی وحرفه ای  ــپاری ارزش کند. برون س

برای شاخة کاردانش در گذشته انجام شده است، ولی به دلیل ناکافی 
بودن سازوکارهای الزم و استانداردهای مورد نیاز، تداوم نیافته است. 
ــاوت، نوعی  ــی در درس های متف ــرای امتحانات نهای همچنین، اج
ــود که موجب ارتقای آموزش در آن   ــوب می ش ــپاری محس برون س

درس ها می شود.
یکی دیگر از اشکاالت ناشران ناآگاهی آنان از محتوای آموزشی و 
ــت. چنانچه ناشران در ارتباط با محتوای آموزشی  رویکردهای آن اس
اطالعات الزم را داشته باشند، می توانند کتاب های خود را در راستای 

برنامه  های آموزشی تولید و کیفیت بخشی کنند.
ــکالت بازار نشر و کتاب های آموزشی  به طور کلی معضالت و مش

غیردرسی را می توانیم حول چهارمحور زیر بیان کنیم:
1. نبود نظارت محتوایی بر تولید کتاب های آموزشی غیردرسی از 

سوی نهادهای مسئول؛
ــارت نهادهای  ــیابی به صورت درونی و بدون نظ ــیوة ارزش 2. ش

ذی ربط؛
ــی و  ــران بخش خصوصی از رویکردهای آموزش 3. ناآگاهی ناش

محتوای کتاب های درسی؛
ــا تولید کتاب های  ــی با نهادهای مرتبط ب ــتن تعامل کاف 4. نداش

درسی.

مشکالت ناشران بخش خصوصی
ــت  ــران بخش خصوصی این اس ــی ناش ــکالت اساس یکی از مش
ــذاب، دارای بازار  ــد کنند که ج ــد چه محصولی را تولی ــه نمی دانن ک
ــتای کتاب های درسی باشد. از این رو غالبًا  فروش تضمینی و در راس
ــلیقه ای و بدون توجه به  ــی غیردرسی به صورت س کتاب های آموزش
ــی تهیه می شوند. می دانیم که یکی از  رویکرد و محتوای برنامة درس
دغدغه های اصلی ناشران بخش خصوصی بازگشت سرمایه و کسب 
ــت که این انتظار معقول و قابل  ــرمایه گذاری اس ــود معقول از س س
قبول است. لذا باید شرایط به گونه ای مهیا شود که ناشر ضمن تولید 
ــو با اهداف، رویکرد و محتوای آموزشی،  ــب و هم س کتاب های مناس

بتواند بازار فروش مطلوبی نیز داشته باشد.
ــخ  ــال باید دید آیا می توان چنین زمینه هایی را فراهم کرد؟ پاس ح

مثبت است. 
ــران بخش خصوصی؛ باتوجه به مسئولیت واگذار شده  چنانچه ناش
ــن دفتر تعامل  ــی، بتواند با ای ــارات وتکنولوژی آموزش به دفتر انتش
ــته باشند، قادر خواهند بود که کتاب های مناسبی را در  تنگاتنگ داش

رشته های گوناگون تهیه کنند و به بازار نشر ارائه دهند.

راهکارهای عملی
ــارات و تکنولوژی آموزشی  ــد، دفتر انتش ــاره ش همان طور که اش
ــران بخش خصوصی دارد. در  ــت که سعی در تعامل با ناش سال هاس

یکی از مش�کالت اساس�ی 
ناش�ران بخ�ش خصوصی 
این اس�ت که نمی دانند چه 
محصول�ی را تولید کنند که 
ج�ذاب، دارای ب�ازار فروش 
راس�تای  در  و  تضمین�ی 
کتاب ه�ای درس�ی باش�د. 
از ای�ن رو غالب�اً کتاب ه�ای 
آموزشی غیردرسی به صورت 
س�لیقه ای و ب�دون توجه به 
رویک�رد و محت�وای برنامة 

درسی تهیه می شوند
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این راستا در سال 1391 به تولید اسناد جدیدی دست زد که با سبکی 
ــی و چگونگی تولید  ــاده به رویکردهای آموزش نوین و به صورتی س
ــناد، استانداردهای مورد  ــی می پردازند. در این اس کتاب های غیردرس
ــاده و شیوا بیان می شوند همچنین »فهرست وارسی«  نیاز با زبانی س
ــده اند که  ــرگ« )فرم ( هایی نیز تهیه ش ــت (ها و »نمون ب )چك لیس
چگونگی ارزیابی و امتیازدهی به کتاب های غیردرسی تولیدی توسط 
ــناد به تدریج در اختیار ناشران  ــران در آن ها قید می شود. این اس ناش
ــران بخش خصوصی  ــط ناش ــناد توس قرار می گیرند. مطالعة این اس
ــیار مفید و راهگشاست.  ــی بس ــتای تولید کتاب های غیردرس در راس
همچنین، برقراری ارتباط ناشران با شوراهای برنامه ریزی گروه های 

درسی رشته های تخصصی می تواند کمك  کننده باشد.

پایان کالم
ــی   ــده برای کتاب هاي آموزش ــاد نظارتی تعیین ش ــه به نه باتوج
ــران بخش خصوصی در چگونگی تولید  ــی، الزم است ناش غیردرس

ــد تضمینی برای فروش  ــور تجدیدنظر کنند تا بتوانن کتاب های مزب
ــند، در غیر این صورت آنان نمی توانند   ــته باش محصوالت خود داش
کتاب های تولیدی خود را به مراکز آموزشی عرضه کنند. ضمن اینکه 
ــد، با شرکت در جشنواره  محصوالت آنان دارای کیفیت مطلوبی باش
ــب، تقدیری و برگزیده،  ــد ممکن است به عنوان کتاب های مناس رش
ــت آورند. بیایید دست در  ــوند و امتیازهای خاصی را به دس انتخاب ش
ــت هم دهیم و برای ارتقای آموزش کتاب هایی را تهیه کنیم که  دس
ــوق دهد که بتواند ایران  ــوی دانش و علومی س ــل آینده را به س نس

اسالمی مان را خودکفا و بی نیاز سازد.

 پی نوشت ها
1.N.G.O Non Govermontal Organization (تشکیالت غیردولتی)

2. بیماري جذام
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