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فروشگاهی برای همه کتاب های 
آموزشی استاندارد

ــانه ها( در  ــی« )مواد و رس ــامان دهی منابع آموزش ــة  س »آیین نام
هشتصد و بیست و هشتمین جلسة »شورای عالی آموزش وپرورش« 
ــاس این آیین نامه،  ــیده است. براس ــال 1389 به تصویب رس و در س
وزارت آموزش وپرورش موظف است تولید و عرضة مواد و رسانه های 
ــیلة راهکارهایی مورد ارزیابی،  ــی و تربیتی استاندارد را به وس آموزش
هدایت و تشویق قرار دهد؛ راهکارهایی نظیر: اعطای نشان استاندارد 
ــانه های آموزشی و تربیتی معتبر؛ برگزاری جشنواره ها و  به مواد و رس
ــگاه های مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی؛ حمایت از تولید  نمایش
ــانه های آموزشی و تربیتی استاندارد به  انحای گوناگون، از  مواد و رس
جمله معرفی آن ها در کتاب های درسی، مجله های رشد و سایت های 

آموزشی به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها.
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« طرح  بر این اساس، »س
ــتور کار  ــی را تصویب کرد و در دس ــامان دهی کتاب های آموزش س
ــن دفتر نیز با  ــی« قرار داد. ای ــارات و تکنولوژی آموزش »دفتر انتش
ــد، و معرفی  ــی رش ــنوارة کتاب های آموزش ــزاری نُه دوره جش برگ

ــی گوناگون در کتاب نامه های  ــب دوره های تحصیل کتاب های مناس
ــایی و معرفی کتاب های  ــی، به شناس ــد و پایان کتاب های درس رش

استاندارد دست زده است.
ــن کتاب ها یکی از  ــریع و راحت ای ــن میان، همواره تهیة س در ای
ــارات فاطمی« با  ــای مطرح برای مخاطبان بوده که »انتش دغدغه ه
ــت. در این فروشگاه  ــعی در رفع آن کرده اس ــگاهی س ایجاد فروش
ــد معرفی  ــط کتاب نامه های رش می توان کتاب هایی را یافت که توس
ــده اند؛  ــد برگزیده ش ــی رش ــنواره های کتاب های آموزش و یا در جش
ــتان. این  ــی تا کتاب های دبیرس ــص دورة ابتدای ــای مخت از کتاب ه
ــت، به زودی بخش  ــگاه که به تازگی کار خود را آغاز کرده اس فروش
ــود را نیز فعال می کند تا مخاطبان از همة  فروش آنالین و تلفنی خ
ــتاندارد را تنها از یك فروشگاه  نقاط کشورمان بتوانند کتاب های اس

بخرند.
برای آش�نایی بیش�تر ب�ا اه�داف راه ان�دازی فروش�گاه و 
چگونگ�ی تهی�ة کتاب از آن، با حامد محبی و ش�یوا ثمرانی از 

سمانه آزاد

به ابتکار انتشارات فاطمی صورت گرفته است:
عکس: رضا بهرامی

تابستان1392 4015



مسئوالن این فروشگاه به گفت وگو نشستیم.

 هدف از ایجاد این فروش�گاه چیس�ت و در راستای رفع 
چه نیازی بوده است؟

ــال 1361  ــارات فاطمی از س ــه که می دانید، انتش  همان گون
تاکنون در نشر کتاب های علمی و آموزشی مورد نیاز دانش آموزان، 
ــتادان و معلمان اهتمام ورزیده است. ما تاکنون  ــجویان، اس دانش
ــدف کمك به  ــریة علمی با ه ــوان کتاب و نش ــش از هزار عن بی
ــی منتشر کرده ایم.  ترویج علم و درك بهتر مفاهیم علمی و آموزش
ــازمان  ــان س ــیلة کارشناس اکثر قریب به اتفاق این کتاب ها به وس
ــد  ــی تأیید و در کتاب نامه های رش ــش و برنامه ریزی آموزش پژوه
ــب معرفی شده اند. اما رساندن هرچه سریع تر  به عنوان کتاب  مناس
ــدگان و متقاضیان،   ــت مصرف کنن ــان تر این کتاب  ها به دس و آس
ــه با راه اندازی  ــت ک ــه بوده اس همواره از دغدغه های این مؤسس
ــاءاهلل به نیاز آن ها  ــتم فروش آنالین، ان ش ــگاه و سیس این فروش

پاسخ داده خواهد شد.
ــی فاطمی  ــة فرهنگ ــر، مؤسس ــرف دیگ از ط
ــب  ــت که کتاب هایی مناس ــه ای نیس تنها مؤسس
ــای دانش آموزان تولید  ــودمند مطابق با نیازه و س
می کند. خوش بختانه ناشران آموزشی کاردانی در 
ــتند و کتاب هایی  ــغول فعالیت  هس این عرصه مش
تولید می کنند که دانش آموزان و مراکز آموزشی به 
آن ها نیاز دارند. این فروشگاه به صورت تخصصی 
پاسخ گوی چنین نیازی است و به ویژه کتاب هایی 
ــامان دهی  ــرح س ــه در ط ــد ک ــه می کن را عرض
کتاب های آموزشی به وسیلة کارشناسان مجرب تأیید و در کتاب نامة  
ــودمند معرفی شده اند. درواقع هدف  آموزشی رشد به عنوان کتاب س
ــی سریع و آسان دانش آموزان،  اصلی ما ایجاد مرکزی برای دسترس
ــجویان، دبیران، مدیران مدارس و کارشناسان آموزشی به منابع  دانش

علمی و آموزشی معتبر بوده است.
ــارات فاطمی،  ــگاه  عالوه بر کتاب های انتش البته در این فروش
ــایر ناشران که از کیفیت  ــی س برگزیدة کتاب های علمی و آموزش
ــا برای تحقق  ــوند. م ــند نیز ارائه می ش علمی الزم برخوردار باش
ــم، از جمله  ــتور کار قرار داده ای ــد برنامه را در دس ــن هدف چن ای
ــی در تهران  ــا مدارس و مراکز آموزش ــتمر ب برقراری ارتباط مس
ــانی  ــتان ها به ویژه با کتابداران گرامی به  منظور اطالع رس و شهرس
ــی از برنامه های این فروشگاه. برای  دربارة تازه های علمی آموزش
ــیدن به این هدف درصدد انتشار خبرنامة تخصصی کتاب های  رس
ــی و  ــورت چاپ ــه به ص ــن خبرنام ــتیم. ای ــی هس ــی- آموزش علم
ــی در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. در این خبرنامه  الکترونیک
ــی، به کمك دبیران  عالوه بر تازه های کتاب های علمی و آموزش

و کارشناسان مجرب به نقد کتاب ها نیز خواهیم پرداخت.
 از چه زمانی فکر ایجاد چنین مرکز و فروش�گاهی مطرح 

شد؟
ــال  ــگاهی به حدود دو س ــر اولیة راه اندازی چنین فروش  فک
ــغول کرده بود تا  ــش برمی گردد. این فکر مدتی ذهن ما را مش پی
ــاتی را با همکاران و همچنین  ــط سال گذشته، جلس اینکه در اواس
ــه پخته تر و جدی تر  ــزار کردیم که ب ــی از صاحب نظران برگ برخ
ــدن این فکر منجر شد. نهایتاً  تصمیم  قطعی در مؤسسه فاطمی  ش
ــب  ــد و ما پس از آن چند ماه را درگیر یافتن مکان مناس گرفته ش
ــگاه، درواقع محدودة  بودیم. با انتخاب این مکان در خیابان دانش
ــهر تهران درنظر  ــازار اصلی کتاب ش ــالب به عنوان ب ــان انق خیاب
ــدی بود که با  ــگاه گام بع ــازی و تجهیز فروش ــد. فضاس گرفته ش
ــا وجود دارد، بیش از دو ماه  ــخت گیری هایی که در مجموعة م س
ــی و انتخاب عنوان های  زمان برد. در همین زمان ما درگیر بررس
ــخت ترین  ــران برگزیده هم بودیم. این مرحله س ــب از ناش مناس
ــگاه  ــت که تا االن هم ادامه دارد. برای فروش بخش های کار اس
ــده  ــاب فاطمی ظرفیتی حدود 3000 عنوان کتاب پیش بینی ش کت

که تاکنون بیش از دو سوم آن تکمیل شده است.

 در این راه چه مشکالت و موانعی وجود داشت؟
ــکل راه اندازی کتاب فروشی قطعًا تأمین سرمایة   مهم ترین مش
اولیه است. هزینة مکان و همین طور هزینه های مربوط به فضاسازی 

و تجهیز فروشگاه بسیار سنگین و قابل توجه است.

 به س�ازوکار ورود کتاب ه�ا به فروش�گاه بپردازیم. ورود 
کتاب ه�ا ب�ه ای�ن فروش�گاه چگونه اس�ت؟ چه ط�ور از ورود 

کتاب های غیراستاندارد تأیید نشده جلوگیری می شود؟
ــا حوزة آموزش وپرورش  ــگاه که ب  تجربة همکاران ما در فروش
آشنا هستند، و همچنین مشورت با نویسندگان و کارشناسان آموزشی 
ــا در انتخاب کتاب های  ــی به ما کمك می کند ت ــارات فاطم در انتش
ــویم. اما در انتخاب کتاب های  ــکل روبه رو ش ــب، کمتر با مش مناس
ــی مهم ترین معیار ما سایت سامان دهی کتاب های آموزشی و  آموزش
کتاب نامه های رشد است. در بخش کتاب های المپیاد نیز از مدرسان 
ــتان تیم های المپیاد در باشگاه دانش پژوهان  مجرب المپیاد و سرپرس

جوان استفاده می کنیم.

 مدارس و افراد، به خص�وص گروه هایی که دور از تهران 
هس�تند، چگونه  می توانند کتاب های مورد نیازشان را از طریق 
شما تهیه کنند؟ آیا در این زمینه هم تمهیداتی اندیشیده اید؟

 "fatemibookshop.ir" ــانی ــگاه به نش  بله. وبگاه این فروش
ــدن آن، کار اطالع رسانی  ــت که با فعال ش ــت راه اندازی اس در دس

هدف اصلی ما ایجاد مرکزی 
برای دسترسی سریع و آسان 
دانش آموزان، دانش�جویان، 
دبی�ران، مدیران م�دارس و 
کارشناسان آموزشی به منابع 
علمی و آموزشی معتبر بوده 

است
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ــد. مدارس و مراکز آموزشی و  ــگاه نیز آسان تر خواهد ش کتاب فروش
عالقه مندان در شهرستان ها نیز به راحتی به آن دسترسی پیدا خواهند 

کرد و می توانند کتاب های خود را به صورت آنالین سفارش دهند.
ــال  ــاب از طریق تماس تلفنی و ارس ــفارش کت ــالوه بر این، س ع
ــریع آن از خدمات دیگر این فروشگاه است. این سرویس در آینده  س
ــد تا هنگام تعطیلی  ــورت مکانیزه و الکترونیکی ارائه خواهد ش به ص
فروشگاه در کار ثبت سفارش وقفه ای ایجاد نشود. سفارش کتاب به 
ــگاه منحصر نخواهد  کتاب های فاطمی یا کتاب های موجود در فروش
بود. این فروشگاه آمادگی دارد بنابر نیاز متقاضیان، کتاب  موردنظر از 

سایر ناشران و حتی کتاب های کمیاب را هم تهیه کند.

 برنامه های دیگر فروشگاه چیست؟
 برنامة دیگر ما در این فروشگاه که در اولویت قرار دارد، تأمین 

ــت. عالوه  ــور با تخفیف ویژه اس ــاب کتاب خانه های مدارس کش کت
ــت تا درصورت تقاضای مدارس و مراکز  ــگاه آماده اس براین، فروش
ــبت به  ــور نس ــبت های گوناگون در مدارس کش ــی، به مناس آموزش

برگزاری نمایشگاه و تعبیة  میز کتاب اقدام کند.
ــتند و از گردونة  ــارات فاطمی نایاب هس بعضی از کتاب های انتش
ــرای مطالعه و به خصوص برای  ــده اند. گاهی افرادی ب چاپ خارج ش
ــته  ــخه ای از این کتاب ها را در اختیار داش ــق نیاز دارند که نس تحقی
ــارات فاطمی  ــا توافقی که با انتش ــگاه کتاب فاطمی ب ــند. فروش باش

ــا را در اختیار دارد  ــت، فایل این کتاب ه کرده اس
ــاعت پس  و درصورت تقاضا، حداکثر ظرف 72 س
ــاپ دیجیتال و  ــبت به چ ــفارش، نس از دریافت س
ــدام می کند و آن را در  صحافی کتاب موردنظر اق

اختیار متقاضی می گذارد.
ــزاری برای اجاره،  ــن تهیة برنامة نرم اف همچنی
خرید و فروش کتاب های دست دوم از برنامه های 

دیگری است که در دست بررسی داریم.
ــا حضور مؤلفان و  ــی از کتاب های تازه ب رونمای
ــز برنامه های  ــگاه، و نی ــان در محل فروش مترجم
ــاوت و نیازهای  ــبت های متف ویژه ای که به مناس
دانش آموزان ارتباط دارند، در برنامه های فروشگاه 
ــینی با المپیاد«  ــده اند. »طرح هم نش پیش بینی ش
ــت که در چند نوبت  ــن برنامه از این طرح اس اولی
ــاوران،  ــان، مش با حضور مدال آوران المپیاد، مدرس

مؤلفان و سرگروه های المپیاد در مهرماه برگزار خواهد شد.

 استقبال ناشران و مدارس را چه طور ارزیابی می کنید؟
ــده  ــگاه به تازگی راه اندازی ش ــت که این فروش  حقیقت این اس
ــانی مطلوب نداشته ایم.  ــت و هنوز فرصت کافی برای اطالع رس اس
ــتقبال  ــگاه راضی بوده ایم و اس ــود این، از برنامة کاری فروش با وج
ــانی  ــایی مدارس و اطالع رس ــت. امیدواریم با بازگش ــوب بوده اس خ
ــیم. اعتقاد داریم ایجاد این فروشگاه  ــب به شرایط مطلوب برس مناس
ــازار کتاب های  ــابه می تواند به ایجاد نظم در ب ــگا  ه های مش و فروش
آموزشی و کمك آموزشی بینجامد. ضمناً  استقبال ناشران و همراهی 
ــت. ما هم  ــیار مطلوب بوده اس ــی هم بس ــا با این کتاب فروش آن ه
ــتر ترغیب  ــروش، آن ها را به  همکاری بیش ــیم با افزایش ف می کوش

کنیم.

 مزای�ای ای�ن  کار را برای م�دارس و آموزش وپروش چه 
می دانید؟

ــیله ای برای  ــگاه بتواند وس ــای این فروش ــم برنامه ه  امیدواری
دسترسی آسان تر و انتخاب مناسب انواع کتاب های علمی و آموزشی، 

برنامه ه�ای  امیدواری�م 
ای�ن فروش�گاه بتوان�د 
وسیله ای برای دسترسی 
انتخ�اب  و  آس�ان تر 
کتاب های  انواع  مناسب 
از  آموزش�ی،  و  علم�ی 
جمل�ه کتاب های المپیاد،  
کتاب های کمک آموزشی 
و کمک درسی، کتاب های 
مرجع برای پژوهش های 
دانش آم�وزی و ه�ر نوع 
کتاب موردنی�از مدارس 
فراهم کند
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از جمله کتاب های المپیاد، کتاب های کمك آموزشی، کتاب های مرجع 
ــاب موردنیاز مدارس  ــای دانش آموزی و هر نوع کت برای پژوهش ه
ــگاه می تواند کتاب های موردنظر مدارس را با  فراهم کند. این فروش
ــان قرار دهد.  ــف ویژه و در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیارش تخفی
ــرو حمایت و اعتماد مدارس و  ــگاه کتاب موفقیت خود را در گ فروش

دبیران گرامی می داند.

 ب�ه  نظرت�ان موان�ع و محدودیت های گس�ترش این  کار 
چیست؟

ــوزة فرهنگ،  ــردن در ح ــًا کار ک  اساس
ــق و عالقه  به ویژه در بخش کتاب، جز با عش
ــر صرفاً  با  ــت. لذا اگ ــرانجامی نخواهد داش س
نگاه و انگیزة اقتصادی بخواهیم به این مقوله 
بپردازیم، امید چندانی به استمرار و توسعة این 
ــن روزها با توجه  ــت. ای فعالیت نمی توان داش
ــواد اولیة  ــر و گرانی م ــرایط صنعت نش به ش
ــرایط پیچیده تر و سخت تر از گذشته  چاپ، ش
ــده است. امیدواریم با اجرای برنامه های اقتصادی دولت جدید  هم ش

شرایط بهتر شود.

 حال که اکثر کتاب های این فروش�گاه مورد تأیید وزارت 
آموزش وپرورش است، انتظار شما از این وزرات خانه چیست؟

ــه دفتر فصل نامة  ــژه ای نداریم و از اینک ــا انتظار وی ــع م  درواق
ــگاه افتاده است، صمیمانه  ــد جوانه« به فکر معرفی این فروش »رش
ــامان دهی کتاب های آموزشی از طرح های مفیدی  سپاس گزاریم. س
ــت که به منظور بررسی و انتخاب کتاب های مناسب و اعالم آن  اس
ــده است. یقیناً  راه اندازی  ــی کشور اجرا ش به مدارس و مراکز آموزش
این فروشگاه تهیة این  کتاب ها را برای مراکز آموزشی و دانش آموزان 
ــرورش این اقدام را  ــذا در صورتی که آموزش وپ ــان خواهد کرد. ل آس
ــاما ن دهی کتاب های آموزشی تلقی می کند،  کمك به اجرای طرح س
انتظار داریم به هر طریقی که صالح می داند، نسبت به اطالع رسانی 
ــگاه به مخاطبان به ویژه مدارس کشور اقدام کند.  و معرفی این فروش
ــرای راه اندازی این گونه  ــران دیگر نیز ب ــن صورت احتماالً  ناش در ای

فروشگاه ها در سطح کشور تشویق خواهند شد.

ــگاه کتاب فاطمی می توانید به آدرس تهران،  برای تماس با فروش
ــهدای  ــگاه، نبش خیابان ش ــالمی، خیابان دانش ــان انقالب اس خیاب
ــن 66973710 تماس  ــمارة تلف ــه کنید و یا با ش ــری مراجع ژاندارم

بگیرید.

درصدد انتش�ار خبرنامة 
کتاب ه�ای  تخصص�ی 
علمی - آموزشی هستیم. 
به صورت  خبرنام�ه  این 
الکترونیک�ی  و  چاپ�ی 
در اختی�ار م�دارس قرار 
خواهد گرفت
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