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كتاب های برگزیده و تقدیری سیزدهمین 

جشنوارهء كتاب های آموزشی و تربیتی رشد

در مراسم پایانی سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، که روز 2۹ آذر 13۹5 در ساختمان »مدرسه دارالفنون« در 
تهران برگزار شد، نتیجه بررسی 1073 کتاب راه یافته به چرخة داوری ها مشخص شد.

در این دوره از جشنواره، کتاب ها در 22 گروه داوری و توسط 68 داور مورد قضاوت قرار گرفتند و در پایان نام 36 کتاب، به عنوان 
کتاب برگزیده و تقدیری، و نام دو ناشر به عنوان ناشران برگزیده این دوره از جشنواره اعالم و جوایز آن ها اهدا شد.

در این گزارش با کتاب های برگزیده و تقدیری سیزدهمین جشنواره کتاب رشد آشنا می شوید. 

گروه داوری آداب و مهارت های زندگی
در گــروه داوری آداب و مهارت های زندگــی،  کتاب مهارت های 
پنجمی ها  )برای چهارمی ها،  برای دانش آموزان دبستان   زندگی 
و ششمی ها(، تألیف سعيد بی نياز و طيبه قادری از شرکت تعاونی 
خدمات نشر سرمشــق و کتاب مهار اژدهای خشم، تألیف فاطمه 
تركمانی از انتشارات نوشــته هر دو به عنوان کتاب تقدیری معرفی 

شد. این گروه کتاب برگزیده ای نداشت. 

گروه داوری آموزش وپرورش کودکان استثنایی
در گــروه داوری آموزش و پــرورش کــودکان اســتثنایی، کتــاب 
اختالل هــای رفتاری و هيجانی كودكــی: ماهيت، ارزیابی و 
درمان، تألیف حســين مرادی و حســن رضایی جمالوئی از 
انتشارات وانیا موفق به کســب عنوان برگزیده شد و کتاب: انقالب 
اُتيسم: راهبردهای كل بدن برای نيل به زندگی بهتر، ترجمه 
هایده حائری و اسماعيل گنجينه، از انتشارات دانژه عنوان کتاب 

تقدیری این گروه را از آن خود کرد.

گروه داوری بازی و سرگرمی
در گروه بازی و سرگرمی، داوران، کتاب بازی های روز چهارشنبه، 
ترجمــه ركسانا سپهر، از انتشــارات مبتکران را مستحق دریافت 

عنوان برگزیده و تندیس جشنواره شناختند.

خبرنگار جوانه
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گروه داوری پیش دبستانی
در گروه داوری پيش دبســتانی که یكی از پرکارترین گروه های 
جشــنواره هم بود، کتاب من و مامان و مدرســه، سرودة شکوه 
قاسم نيا از کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و کتاب من هم 
بازی، نوشته سرور كتبی از موسسۀ بِهْ  نشر به ترتیب به عنوان کتاب 

برگزیده و تقدیری این گروه شناخته شدند.

گروه داوری تاریخ و جغرافیا
در گــروه داوری تاریــخ و جغرافیــا، عنــوان تقدیری جشــنواره 
سیزدهم، نصیب ســفرنامۀ عکس یادگاری با فرعون: یادداشت ها 
و برداشــت های ســفر مصر تألیف عباس نادری از انتشارات قو شد 
و کتاب دیگر گــروه لئوناردو داوینچی، ترجمۀ آناهيتا آقاطاهر 
و حميدرضا غالمرضایی، از مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان نیز 

به همین عنوان بسنده کرد. 

گروه داوری تفکر و پژوهش
در گــروه داوری تفكر و پژوهش، کتاب داستان های فکری برای 
كودكان ایرانی )جلد نهم(، تألیــف رضاعلی نوروزی و منيرة 
عابدی ُدرچه از انتشارات آموخته، بدون رقیب ماند و با کسب عنوان 

برگزیده، تندیس جشنواره را برای نویسندگان خود به ارمغان آورد.

گروه داوری کتاب های چند موضوعی
اما گروه داوری کتاب های چند موضوعی، هیچ کتابی را شایســتۀ 
اعطای عنوان برگزیده یا تقدیری نیافت و تنها گروهی از جشــنواره 

بود که بدون معرفی کتاب به کار خود پایان داد. 

گروه داوری داستان دورة ابتدایی
در گروه داوری داســتان دورة ابتدایــی، کتاب قصه های جنگ و 
صلح، از انتشارات امیرکبیر، با کسب عنوان برگزیده، تندیس طالیی 
رنگ جشنواره را برای نویسندة خود مرتضی خسرونژاد به ارمغان 
آورد. در همین گروه کتاب هشــت پا نوشتۀ محمدرضا شمس از 
انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان عنوان تقدیری را 

از آن خود ساخت. 

گروه داوری داستان دورة متوسطه
در گروه داوری داســتان دورة متوسطه، تندیس جشنواره و عنوان 
کتــاب برگزیده به کتاب هيچ كــس جرئتش را ندارد، نوشــته 
حميدرضا شاه آبادی، از کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
اختصاص یافت و کتاب نردبانی رو به آســمان، نوشــته یوسف 
قوجق، باز هم از کانون پــرورش فكری کودکان و نوجوانان در این 

گروه به عنوان تقدیری بسنده کرد. 
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گروه داوری ریاضی
گروه داوری ریاضی جشنواره، هر دو کتاب انتخابی خود را مستحق 
دریافــت عنوان تقدیری دانســت. آموزش ریاضيات در دبستان، 
ترجمــۀ اميرحسين آشنا از انتشارات بینش نو و هندسه از ابتدا 
تا... )جلد اول(، تألیف ارشك حميدی از مؤسسۀ فرهنگی فاطمی 

این دو کتاب بودند. 

گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
جشــنواره ســیزدهم در گروه داوری زبان و ادبیات فارسی، جایزه 
نخســت، تندیس جشــنواره و عنوان کتاب برگزیده را سزاوار کتاب 
بيایيد داستان بنویسيم، تألیف مهدی ميركيایی از نشر طالیی 
دانســت و از کتــاب كار جامع دوم ابتدایی، تألیف سمانه قدری 
گراخك، از انتشارات ضریح آفتاب، با اهدای لوح سپاس و جایزه دوم 

جشنواره تقدیر کرد. 

گروه داوری زبان های خارجی
در گروه داوری زبان های خارجی، داوران جشــنواره پس از بررسی 
کتاب های شرکت کننده، كتاب جامع زبان انگليسی خط سفيد 
پایه هفتم و هشتم، تألیف مجيد توانایی از انتشارات خط سفید 
را با رویكردهای جدید برنامه درسی زبان انگلیسی مناسب تر یافتند 
و عنــوان کتاب تقدیری این دوره از جشــنواره را به این کتاب اعطا 

کردند. 

گروه داوری سالمت و تربیت بدنی
تنها کتاب انتخابی گروه داوری ســالمت و تربیت بدنی، شایســتۀ 
عنوان برگزیده تشخیص داده شد و به این ترتیب لوح سپاس، جایزه 
نخســت و تندیس جشنواره در دســتان زهره افشارمند و یحيی 
ســخنگویی مؤلفان کتاب حركات اصالحی، از شرکت تضامنی 

انتشارات حتمی و شرکا جا گرفت. 

گروه داوری شعر و نثر ادبی
داوران گروه شعر و نثر ادبی، تندیس جشنواره سیزدهم را به ناصر 
كشــاورز به خاطر ســرودن مجموعۀ رفتم باال، اومدم پایين، از 
محصوالت مشترک شهر قلم و نشر چكه اعطا کردند این مجموعه که 
موفق به کســب عنوان برگزیده جشنواره شد، شامل سه کتاب است: 

رفتم باال انار بود، رفتم باال سيب بود و رفتم باال مورچه بود.
مریم هاشــم پور برای ســرودن یك قوری پر از قور، از کانون 
پــرورش فكری کودکان و نوجوانان جایزه دوم این گروه را دریافت و 

سروده او به عنوان تقدیری جشنواره قناعت کرد.
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گروه داوری علوم تربیتی و روان شناسی
اما پرکارترین گروه داوری سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد یعنی علوم تربیتی و روان شناسی، کتاب روان شناسی 
رشد در گســترة زندگی، ترجمه پرویز شــریفی درآمدی و 
محمدرضا شاهی از انتشارات دانژه را به عنوان کتاب برگزیده خود، و 
کتاب تدریس پژوهش محور: ساختارسازی های پژوهش محور1 
براساس مدل E 5 چرخة یادگيری، از انتشارات آمیس را شایسته 
عنوان تقدیری معرفی کرد. کتاب اخیر حاصل انجام یك کار گروهی 

در معاونت پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان است.

گروه داوری علوم تجربی
در گــروه داوری علوم تجربــی، کتاب آشــنایی با جانوران: 
خزندگان از مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان با کسب عنوان برگزیده، 

مؤلف خود حسن ساالری را صاحب تندیس جشنواره کرد. 
در همین گروه دو خواهر مترجم، معصومه و مليحه خليلی برای 
ترجمۀ کتاب پيش بينی، مشــاهده، توضيح، از مؤسسه فرهنگی 
مدرســه برهان ســزاوار دریافت جایزة دوم جشنواره و کسب عنوان 

تقدیری برای کتاب خود شدند. 

گروه داوری فیزیک
 گــروه داوری فیزیك جشــنواره نیز از بین کتاب های رســیده به 
معرفی یك کتاب تقدیری بســنده کرد. در این گروه کتاب فيزیك 
3 و آزمایشگاه تألیــف احمد احمدی و روح اهلل خلیلی بروجنی، از 
مؤسسۀ فرهنگی مدرسه برهان شایسته عنوان تقدیری شناخته شد. 

گروه داوری فرهنگ و هنر
در گــروه فرهنگ و هنر جشــنواره، مجموعۀ بیســت جلدی راز 
نقاشی های قشنگ، تألیــف محمدحسين صلواتيان از انتشارات 
بِه نشر بیش از همۀ کتاب های رسیده، به چشم داوران خوش نمود و 

به عنوان کتاب برگزیده گروه معرفی شد.
این گروه از ســهمیه دوم خود نیز اســتفاده کــرد و عنوان کتاب 
تقدیری را به عروســك های انگشــتی تألیف هدی عظيمی از 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اعطا کرد. 
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گروه داوری کار و فناوری
در گــروه کار و فناوری، ســعيده مفيدی نسب با تألیف چندین 
کتاب در موضــوع فناوری حضوری پررنگ داشــت. در این دوره از 
جشنواره، کتاب تألیفی او مبانی و ویندوز 1 )به همراه كتاب كار(، 
از انتشارات روشنگران راه فردا در باالترین سكو ایستاد و نشان کتاب 

برگزیده را از آن خود ساخت. 
کتاب بازمصرف، بازیافت، بازكاهی در مصرف آب، ترجمۀ مينا 
سليمی از شرکت انتشارات فنــی ایران نیز عنوان تقدیری جشنواره 

را به دست آورد.

گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی
تنها انتخاب گــروه مطالعات و علوم اجتماعی موجب دســت یابی 
کتــاب دنيای هيجان انگيز موميایی هــا و اهرام، ترجمه صدرا 

صاحب فصول از نشر نوشته به عنوان کتاب تقدیری شد. 

گروه داوری معارف اسالمی
گروه داوران معارف اســالمی، در میان کتاب های رسیده جلد اول 
درس نامة صحيفه سجادیه )سطح متوسطه( از انتشارات دارالعلم 
را بهتریــن کتاب گروه یافتند و با اهدای عنــوان برگزیده به آن، از 

کوشش های حميد محمدی و همكارانش تقدیر کردند. 
در این گروه فلســفه خرافات تألیف سيدیحيی یثربی از مؤسسۀ 
انتشارات امیرکبیر نیز با اعطای عنوان کتاب تقدیری جشنواره ستوده شد.

گروه داوری نمایش نامه
آخرین گروه داوری جشنواره یعنی گروه نمایش نامه نیز از بین آثار 
رســیده، عنوان کتاب برگزیده را به مجموعۀ آثار فریده شير ژیان 
یعنی کتاب های جعبه خيال، ما همان جمع پراكنده و زنگ اول: 
تاریخ هر ســه از انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
اعطا و تندیس جشنواره و جایزه نخست آن را به نویسنده اهدا کرد. 

معرفی ناشران برگزیده
سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با  معرفی 
انتشــارات كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان و نشر 
نوشته از اصفهان به عنوان ناشــرانی برگزیــده این دوره از جشنواره 

به کار خود پایان داد. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان
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