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گزارش افتتاح فروشگاه پخش مدرسه

فروشگاهی فقط برای
 كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب

امید خراسانی

اشاره
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، به عنوان دستگاهی مؤثر در 
ساختار وزارت آموزش وپرورش، کوشیده است خصوصًا در 15 سال 
گذشته از توان بخش خصوصي، بهره برداري و ناشران و پديدآورندگان 
كتاب را به تولید کتاب های آموزشی و تربیتی مفید و مناسب براي 

دانش آموزان، معلمان، اولیا و كارشناسان تشويق کند. 
ــي  ــازمان، طی مدت مذکور 40 هزار عنوان کتاب را بررس اين س
ــب را در  ــي و تربیتی مناس و قريب به 18 هزار عنوان كتاب آموزش
قالب 75 عنوان »کتاب نامه رشد« به دانش آموزان و معلمان دوره هاي 
ــطه اول و متوسطه دوم )در دو شاخه  پیش دبستان، ابتدايي، متوس

نظري و مهارتي( معرفی کرده است.
طراحی يک نظام مناسب برای پخش و توزيع کتاب های مناسب، 
حلقه ای بود که می توانست زنجیره تولیدـ مطالعه کتاب را کامل کند. 
ــال 1393، »پخش مدرسه« در سازمان  ــفندماه س     از اين رو، در اس
ــکل گرفت تا  به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ناشران و  پژوهش ش

متولیان اين امر، پاسخ داده شود.
ــم راه اندازی اين طرح که با حضور دكتر علي اصغر فاني،  در مراس
وزيرآموزش وپرورش صورت گرفت، حجت االسالم دكتر محي الدين 
بهرام محمديان و دكتر حمیدرضا كفاش، معاونان وزير، محمد ناصري 
مديركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، سید احمد حسیني، 

مديرعامل انتشارات مدرسه و جمعی ديگر حضور داشتند. 
شعبه مرکزی اين فروشگاه كه در آن بیش از 3000 عنوان محصول 
ــپهبد قرني، نرسیده به پل كريمخان  عرضه مي شود، در خیابان س
ــت. فروشگاه  ــتي واقع اس ــهید باقری قصرالدش زند، نبش كوچه ش
ــانی www.enmadreseh.ir براي  اينترنتی اين مركز نیز به نش
عموم عالقه مندان قابل دسترسي است. آنچه مي خوانید گزارشي از 

اين مراسم است.

دكتر علي اصغر فاني:
با پخش مدرس�ه، دسترس�ی 
به کتاب های مناس�ب آس�ان 

می شود
ــر  وزي ــي،  فان ــر  علي اصغ ــر  دکت
ــايش  ــرورش، در آيین گش آموزش وپ
ــه«،  ــزی »پخش مدرس ــعبه مرک ش

ــئول تعلیم وتربیت كشور، اين رسالت را در  گفت: ما به عنوان مس
ــاس كرديم تا با راه اندازي يک فروشگاه تخصصي،  خودمان احس

دسترسي به تولیدات آموزش وپرورش را آسان تر کنیم. 
آقای فانی افزود: همان گونه كه اطالع داريد، در آموزش وپرورش 
ــودكان و نوجوانان،  ــرورش فكري ك ــي همچون كانون پ نهادهاي
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ـــ
ــه و انجمن اولیا و مربیان به گـ ــارات مدرس ــارات تربیت، انتش انتش

ــار كتاب مي پردازند. عالوه بر اين ناشران خصوصي  تولید و انتش
ــه تولید كتاب  ــور وجود دارند كه ب ــر كش متعددي نیز در سراس
ــاله از طريق جشنواره اي  ــغول اند که هر س براي دانش آموزان مش
ــد، اين كتاب ها مورد ارزيابي و  كه آموزش وپرورش برگزار مي كن
ــده است با  ــي قرار مي گیرد. اين مركزي كه امروز افتتاح ش بررس
ــته هاي آموزشي مناسب  ــارات مدرسه، به ارائه بس محوريت انتش
ــرده آموزشي به دانش آموزان و مدارس  از جمله كتاب و لوح فش

سراسر كشور مي پردازد.

بهره گیري از امكانات وسیع فضاي مجازي
وزير آموزش وپرورش درباره امكانات اين فروشگاه اظهار داشت: 
ــگاه شاهد آن هستیم،  ــیار مهمي كه امروز در اين فروش نكته بس
ــت  ــگاه اس ــامانة فروش امكان خريد آنالين )برخط(، از طريق س
ــور،  ــوزان و اولیا و مدارس مي توانند از هر جاي كش ــه دانش آم ک
ــت يا  ــداري و از طريق پس ــود را خري ــورد نظر خ ــاي م كتاب ه

روش هاي ديگر، آن ها را دريافت کنند.
ــن كار باعث  ــه اي ــان دارم ك ــن اطمین م
ترويج فرهنگ كتاب خواني و رشد و توسعة 
ــود؛ چرا  مطالعه در میان دانش آموزان مي ش
ــا كمترين  ــامانه، ب ــتفاده از اين س كه با اس
ــترش  ــوان اين خدمت را گس ــت مي ت زحم
داد. امیدواريم با اطالع رساني اين مجموعه، 
ــان و مدارس ما  ــردم، دانش آموزان، معلم م
ــوند. اين  ــن امكان بهره مند ش ــد از اي بتوانن
ــه معرفي و  ــن آن، ب ــامانة آنالي ــز و س مرك
ــي مفید و  ارائه كتاب ها و لوازم كمك آموزش
هم راستا با اهداف تعلیم وتربیت مي پردازد و 
ــا  اين كار به مراجعین خود كمك مي كند  ب
ــر، مؤثرتر، مفید تر و  ــا انتخاب هاي راحت ت ت
ــته باشند. بديهي است اين  درست تري داش
ــتفاده از اين خروجي ها و نیز  ــث افزايش مراجعان در اس كار باع

رشد دانش  و توسعه فرهنگ مطالعه خواهد شد.

انتشارات مدرسه در خدمت آموزش و پرورش
دكتر فاني با اشاره به طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
در آموزش و پرورش گفت: برگزاري جشنواره  کتاب هاي آموزشي 
ــالي است که در وزارت آموزش وپرورش دنبال مي كنیم  را چند س
ــار  ــش غیردولتي براي تولید و انتش ــع حمايتي از بخ ــه در واق ك

كتاب هاي آموزشي است.  
ــارات مدرسه در خدمت آموزش وپرورش است و  وی افزود: انتش
به همین دلیل مديران مدارس از آن استفاده خواهند كرد. ما نیز 
در جلسات و گردهمايي هاي مديران كل، به معرفي توانمندي هاي 
ــتري  اين مركز خواهیم پرداخت تا آن ها بتوانند با اطالعات بیش
ــتان ها  ــات آن براي مدارس تابعه در اس ــن مجموعه و خدم از اي

استفاده كنند. 
وزير آموزش وپرورش همچنین افزود: ما خیلي به دنبال تأسیس 
شعبه هاي مشابه  اين فروشگاه نیستیم؛ زيرا هر جا اينترنت باشد، 

اين فروشگاه نیز قابل دسترسي است و مي توان گفت اين  فروشگاه 
ــرانه هايي كه در اختیارشان  ــعبه دارد. مدارس نیز با س در آنجا ش

قرار مي گیرد، مي توانند از اين فروشگاه كتاب خريداري كنند.

حجت االسالم دكتر محمديان: 
ايج�اد باش�گاه نويس�ندگان 

معلم در سال آينده
ــم حجت االسالم  در ادامه اين مراس
ــر و  ــاون وزي ــان، مع ــر محمدي دكت
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
ــت: سامان دهي  ــي اظهار داش آموزش

ــابقه اي پانزده ساله دارد.  ــي در اين سازمان س كتاب هاي آموزش
اين سازمان هر ساله در جشنواره  كتاب رشد، با استفاده از داوران 
ــب را  ــي مناس ــناس، كتاب هاي كمك آموزش ــص و كارش متخص
انتخاب و عالوه بر تجلیل و حمايت از مؤلفان، عناوين كتاب هاي 
مفید و استاندارد را در كتاب نامه رشد، مجالت رشد و در انتهاي 
كتاب هاي درسي براي اطالع معلمان، دانش آموزان و اولیاي آن ها 
معرفي مي كند. خوش بختانه اكنون شرايطي فراهم شده تا بتوانیم 
ــاي منتخب را در اين مركز پخش به صورت متمركز ارائه  كتاب ه
ــامان دهي و مديريت بخش  ــم. در حقیقت ما داريم بعد از س كنی
برنامه ريزي و تولید كتاب هاي آموزشي، بخش توزيع و عرضه اين 
ــش آن براي تأمین كتاب هاي مورد  كتاب ها را، كه مهم ترين بخ
نیاز مخاطبان و پاسخ گويي به انتظارات ناشران و مؤلفان اين گونه 

كتاب ها ست، راه اندازي مي كنیم.
ــت گذاری منابع آموزشی و تربیتی افزود:  ــورای سیاس رئیس ش
ــران و به خصوص معلمان  من در همین جا به همه مؤلفان و ناش
ــازمان از آثار  ــاءاهلل س ــنده نويد مي دهم كه ان ش ــف و نويس مؤل
ــتمر، گسترده و مؤثر حمايت  علمي و فرهنگي آنان به صورت مس
ــنده  خواهد كرد و اين فرصت را ايجاد مي كنیم كه معلمان نويس
ــت، با حمايت  ــده اس ــي كه هنوز آثار  آن ها چاپ  نش و فرهنگیان
ــه آثار خود را به چاپ برسانند. امیدوارم بتوانیم  انتشارات مدرس
در سال هاي آتي بسیاري از نويسندگان معلم را به جامعه معرفي 

كنیم.
 

محمد ناصري:
به  براي دسترس�ي  مخاطبان 
كتاب هاي آموزش�ي سردرگم 

نخواهند شد
ــر  ــر كل دفت ــري مدي ــد ناص محم
ــي از  ــارات و تكنولوژي آموزش انتش
ديگر حاضران در اين مراسم بود. وی 

نیز در سخنانی کوتاه اظهار داشت: سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
ــي و کمک درسی  ــاله، كتاب هاي كمك آموزش ــي همه س آموزش
ــاخص ها و مالك هاي تولید و  ــق آن ها با ش ــي و با تطبی را ارزياب
ــب كنند، در كتاب نامه  ــن، كتاب هايي كه امتیاز الزم را كس تدوي
ــتین  ــد. خوش بختانه اكنون، با افتتاح نخس ــد معرفي مي كن رش

اين مركز و سامانة 
آنالين آن، به معرفي 
و ارائه كتاب ها و لوازم 
كمك آموزشي مفید 
و هم راستا با اهداف 
تعلیم وتربیت مي پردازد 
و با  اين كار به مراجعین 
خود كمك مي كند تا 
انتخاب هاي راحت تر، 
مؤثرتر، مفید تر و 
درست تري داشته باشند
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فروشگاه از سلسله فروشگاه هاي زنجیره اي پخش مدرسه، مكاني 
ــترده در اختیار  ــترس وگس ــب، مطمئن، قابل دس ــیار مناس بس
ــت تا  ــت هاي آن قرار گرفته اس آموزش وپرورش و اهداف و سیاس
كتب كمك آموزشي استاندارد را معرفي و به خانواده ها ارائه نمايد 
كه به زودي به مركزي براي معرفي و فروش كتب كمك آموزشي 
ــد تا خانواده ها براي خريد كتاب هاي  استاندارد تبديل خواهد ش
مورد نیازشان دچار سردرگمي نشوند. ضمنًا مديران نیز مي توانند 
ــان را به كتاب هاي كمك درسي تجهیز  كتاب خانه هاي مدرسه ش
ــا هیچ گونه اجباري  ــت كه خانواده ه ــد. البته بايد توجه داش كنن
ــي  ــي در كنار كتاب هاي درس ــراي خريد كتاب هاي كمك درس ب

دانش آموزان ندارند.

سیداحمد حسیني:
ام�کان س�فارش و خري�د به 
ص�ورت حض�وری، آنالي�ن و 

تلفنی
ــیني مديرعامل  ــد حس ــید احم س
ــه برهان  ــي مدرس ــه فرهنگ مؤسس
ــالوه بر  ــت: ع ــخنانی گف ــز در س نی
ــگاه پخش مدرسه در تهران، سايت آنالين فروشگاه  افتتاح فروش
ــي  ــازي نیز آغاز به كار و اقدام به عرضه كلیه تولیدات آموزش مج
ــي وزارت آموزش وپرورش از جمله تولیدات كانون  و كمك آموزش
ــارات  ــارات تربیت، انتش پرورش فكري كودكان و نوجوانان، انتش
ــرده آموزشي  ــد، لوح هاي فش انجمن اولیا و مربیان، مجالت رش
ــي، كتاب هاي راهنماي معلم و كتاب هاي منتخب  و كمك آموزش

معاونت سامان دهی خواهد كرد. 
وي با اشاره به اهمیت گردآوري همه ملزومات نرم افزاري وزارت 
ــاني  ــرورش در يك مركز تصريح كرد: از اين پس كس آموزش وپ
ــته باشند مي توانند با حضور در اين  كه نیاز به اين گونه اقالم داش
ــگاه يا مراجعه به سايت، نسبت به تهیه نیازمندي هاي خود  فروش
اقدام نمايند و در گام بعدي هم توزيع تلفني سفارشات در دستور 

كار ما قرار دارد.

دکتر محمود اماني طهراني:
پخش مدرس�ه موج�ب رونق 

کتاب های آموزشی می شود
ــي، مدير كل  ــود اماني طهران محم
ــر برنامه ريزي و تألیف كتاب هاي  دفت
ــي ابتدايي و متوسطه نظري نیز  درس
ــه را در رونق  راه اندازی پخش مدرس

کتاب های آموزشی مؤثر خواند.
وی که در جمع داوران يازدهمین جشنواره کتاب های آموزشی 
ــخن می گفت، با اشاره به اينکه  فرايند آموزش  و تربیتی رشد س
ــامل سه ضلع تولید، توزيع و فرهنگ سازي براي مصرف است،  ش
ــت و ناشران و تولیدكنندگان  گفت: بخش تولید معمواًل فعال اس
ــال  ــبي فعال اند و ما نیز هر س ــي به طور نس ــوالت آموزش محص
ــي  ــش تولید كتاب و محصوالت آموزش ــا تومان به بخ میلیارده

تزريق مي كنیم.
محمود امانی توزيع را ضلع دوم اين مثلث خواند که در کشور ما 
مفقود يا ناقص است. وي تأكید كرد: نبود يك نظام توزيع و پخش 
ــده را به طور مؤثر به  ــد محصوالت تولید ش ــب كه قادر باش مناس

متقاضي برساند، عاملي است كه اكثر ناشران 
ــب )و حتي تولید كنندگان  كتاب هاي مناس
فیلم ها و نر م افزارهاي آموزشي را( گاليه مند 
ــت. زماني فضاي مناسب براي  ــاخته اس س
ــود، كه هر سه ضلع اين  آموزش ايجاد مي ش

مثلث يكديگر را پشتیباني و تكمیل كنند. 
ــه راه اندازی پخش  ــاره ب دکتر امانی با اش
ــه تازگي يك  ــه گفت: خوش بختانه ب مدرس
ــه«  نظام پخش فراگیر به نام »پخش مدرس
تأسیس شده كه با انتشارات مدرسه و پخش 
ــه متفاوت است  كتاب هاي انتشارات مدرس
ــتقل دارد. اين موضوع كمك  و فعالیتي مس
ــته اي در  ــد كرد كه آثار به نحو شايس خواه
ــرد و ضمنًا باعث  ــار مخاطبان قرار گی اختی
ــي و اقبال  ــاد كتاب هاي آموزش رونق اقتص
بیشتر ناشران براي تولید اين كتاب ها خواهد 

شد.
ــف  ــزي و تألی ــر برنامه ري ــر كل دفت مدي
ــوم اين  ــي در مورد ضلع  س كتاب هاي درس

مثلث يعني فرهنگ سازي براي مصرف نیز گفت: ما از سال آينده 
ــتیبان هاي تولید شده  ــي، پش تحصیلي، در آغاز كتاب هاي درس
ــي، فیلم ها، نرم افزارها  براي هر كتاب، از جمله كتاب هاي آموزش
ــتفاده از هر يك را  ــي خواهیم كرد و نحوه اس ــا را معرف و وبگاه ه
ــي  ــت كتاب هاي آموزش توضیح خواهیم داد و تنها به ذكر فهرس
بسنده نخواهیم کرد.  امیدواريم با تكمیل اضالع اين مثلث، فضاي 
ــود و كالس  ــرون از كالس نیز تبديل به يك كالس درس بش بی
ــه ادامه  صرفًا محلي براي گردآمدن و گفت وگو وپیدا كردن نقش
راه باشد و مدلي از آموزش وپرورش را دنبال كنیم كه در آن عالوه 
ــهیم و  بر دانش آموز و معلم، جامعه و خانواده نیز در يادگیري س
ــت كه ما سال ها تحت عنوان  ــوند. اين همان آرماني اس درگیر ش

يادگیرندة مادام العمر و يادگیرندة فعال دنبال مي كرديم.

خوش بختانه به تازگي 
يك نظام پخش فراگیر 
به نام »پخش مدرسه« 

تأسیس شده كه فعالیتي 
مستقل دارد. اين 

موضوع كمك خواهد 
كرد كه آثار به نحو 

شايسته اي در اختیار 
مخاطبان قرار گیرد و 

ضمنًا باعث رونق اقتصاد 
كتاب هاي آموزشي و 

اقبال بیشتر ناشران براي 
تولید اين كتاب ها خواهد 

شد
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