
باوجودتأییدکتابتوسطوزارتفرهنگوارشاداسالمی،چه
نیازیبهتأییدمجددسازمانپژوهشوجوددارد؟

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، هنگام بررســی یک کتاب، معموالً 
مالحظــات آموزشــی نــدارد؛ مثالً بررســی نمی کند مباحــث یک کتاب 
کمک درسی از ساده به سخت مرتب شده اند یا خیر. یا به فرض رویکرد 
کتاب با رویکرد برنامة درسی هم سویی دارد یا با آن مغایر است. این 
موارد فقط توسط کارشناسان متخصص موضوع قابل تشخیص است.

بــه همیــن دلیل، شــورای عالــی آموزش وپرورش، طبــق مصوبة 828 
خود، یعنی آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی )که با امضای رئیس 
جمهور وقت ابالغ شد( ورود هرگونه منبع آموزشی و تربیتی )از جمله 
کتاب( به فضای آموزشگاه ها را به تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی منوط کرد.

کتابهایمناسبچگونهانتخابومعرفیمیشوند؟
هــر کتاب در صورتی که حداقــل 60 درصد امتیازهای الزم را به 
دست آورده باشد، مناسب شناخته می شود. کتاب های مناسب 
و مورد تأیید، به فاصلة اندکی، در سامانة کنترل کیفیت منابع 
مکتــوب )samanketab.roshd.ir( معرفــی می شــوند )اطالعات 
شناسنامه ای، همراه با تصویر جلد کتاب و چکیده ای از آن(. در 
ابتدای هر ماه، فهرستی از کتاب های مناسب ماه قبل روی وبگاه 
ســامان کتاب )samanketab.roshdmag.ir( به انتشار می رسد. 
در مرحلة بعد، فهرســت کامل کتاب های مناســب هر ســال در 
کتاب نامه  های رشــد )که بر اســاس دوره های تحصیلی تفکیک 
شــده اند( به شکل الکترونیکی منتشــر می شود و از طریق وبگاه 

»سامان کتاب« در دسترس عموم کاربران قرار می گیرند.
همچنیــن، گزیــده ای از ایــن کتاب هــا، بــه همــراه گزیــده ای از 
منابع غیرمکتوب، در قالب فهرســتگان رشد منتشر و در اختیار 
آموزشــگاه ها قــرار داده می شــود و البته در همــان وبگاه، نیز در 

دسترس قرار می گیرد.
کتاب های منتخب بر حسب امتیاز، به جشنوارة کتاب رشد راه 
می یابند و یک بار دیگر در رقابت با دیگر کتاب های مناسب همان 
دوره، داوری می شوند. در نهایت، تعدادی از بهترین کتاب ها در 

انتهای کتاب های درسی معرفی می شوند.

آیادرساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
فقطکتابهایکمکدرسیرابررسیمیکنید؟

مــا افــزون بــر کتاب هــای کمک درســی، کتاب هــای 
داستانی )اعم از شعر، داستان، خاطره و نمایشنامه( 
علمــی،  درحوزه هــای  دانش افزایــی  کتاب هــای  و 
اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی کتاب هــای مربوط به 
بازی و سرگرمی را بررسی می کنیم که با عنوان کلی 
کتاب های آموزشی و تربیتی شناخته می شوند.  به 
طــور کلی، تقریبــاً هر کتابــی در این مجموعه قابل 
ارزیابی است، به شرطی که در نظام تعلیم وتربیت 
مخاطبی داشته باشد؛ این مخاطب  شامل سه دسته 
است: دانش آموزان، مربیان و معلمان  )دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان هم می شود( و باالخره مدیران، 

مشاوران، کارشناسان و دیگر اولیای مدرسه.
هــم  آن  و  دارد  اســتثنا  یــک  کلــی  قاعــده  ایــن 
»کتاب هــای کمک درســی« دورة ابتدایی اســت که 
از آن هــا را در  وزارت آموزش وپــرورش اســتفاده 
مدرسه های این دوره تحصیلی، ممنوع کرده است. 
بنابرایــن، از ثبت و ارســال کتاب های کمک درســی 

خودداری فرمایید.
مــا عالوه بر منابع مکتوب، منابع غیرمکتوب مانند 
و  رســانه ها  آموزشــی،  وســیلة  نرم افــزار،  فیلــم، 
ســامانه های آموزشــی و ... را نیز بررسی می کنیم. 
برای ثبت و ارزیابی منابع غیرمکتوب باید به سامانة 

مربوط )standard.roshd.ir( مراجعه فرمایید.

ـرای ثبــت و ارزیابــیاشاره ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشــی  ــ تربیتی مکتوب )samanketab.roshd.ir(پرسش خوانندگان نشریه جوانه نیز باشد، پاسخ دهند. این پاسخ ها در صفحه اولهمکاران ما کوشــیده اند به بخشــی از این پرســش های احتمالی، که ممکن استکتاب هــای آموزشــی و تربیتــی خود ممکن اســت با پرســش هایی روبه رو باشــند.ناشــران و پدیدآورنــدگان کتاب هــای آموزشــی و تربیتــی، ـب
 

در برگه پرسش های متداول قرارداده شده است.

کلیــــــــــــــات

پل ارتباط
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آیاپیشازچاپکتابمیتوانازمعیارهایارزیابیشمامطلعشد؟
بله. پاســخ مثبت اســت. در مرکز ســامان دهی منابع آموزشی کتابچه هایی منتشر 
شده است با عنوان »راهنمای تولید کتاب های آموزشی«. این کتابچه ها بر اساس 
موضــوع تنظیــم شــده اند و با مطالعة آن هــا و رعایت چارچوب هــای آن ها می توان 
مطمئن شد که یک کتاب امتیاز الزم را کسب می کند و از خان ارزیابی می گذرد. در 
این کتابچه ها حتی فرم های ارزیابی کتاب و معیارهای مؤثر در امتیازآوری کتاب هم 

آورده شده اند.
samanketab.( نسخة الکترونیکی و پی دی اف این کتابچه ها در وبگاه سامان کتاب

roshdmag.ir( از طریق منوی وبگاه قابل مشاهده و مطالعه است.

را تربیتــی و آموزشــی آیــاهمــةکتابهــای
میتوانبرایارزیابیارسالکرد؟

هــر کتابــی را کــه تصــور می کنیــد بــرای دانش آموز یا 
معلم یا دیگر دســت اندرکاران تعلیم و تربیت مفید و 
مناسب است، می توانید برای ارزیابی ارسال فرمایید. 
فقــط باید توجه داشــت که تاریخ چــاپ کتاب، همان 

سال ارسال یا یک سال قبل باشد.
از نوآمــوز  از دانش آمــوز عبــارت اســت  منظــور مــا 
پیش دبســتانی تا دانش آموز سال آخر متوسطة دوم 

و هنرجوی سال آخر هنرستان؛
 منظــور از معلــم هــم عبــارت اســت از معلمــان و 
مربیان تمام دوره های آموزشی، از جمله هنرآموزان 

هنرستان ها؛
مدیــران مدرســه ها، مربیان بهداشــت، کارشناســان 
و دانشــجومعلمان و تمــام افــرادی کــه بــه نوعــی بــا 
نظــام تعلیم و تربیــت ســر و کار دارنــد نیــز در زمــرة 

دست اندرکاران مذکور قرار می گیرند.

ارزیـــــــــابی

برایشرکتدرجشنوارة
رشدچهبایدکرد؟

بــه جشــنواره  کــه  کتاب هایــی 
همــان  بیــن  از  می یابنــد،  راه 
کتاب هایــی برگزیده می شــوند 
که قبالً ارزیابی شــده و مناسب 
شناخته شده اند. بنابراین، برای 
حضور در جشنوارة کتاب رشد، 

به اقدام تازه ای نیاز نیست.

انتشــار، از پیــش آیــا
امــکانارزیابیکتــابواصالح

آن،وجوددارد؟
متأسفانه به دلیل تعداد بسیار 
امــکان  اکنــون  کتاب هــا،  زیــاد 
نــدارد.  وجــود  چنیــن خدمتــی 
شــما می توانید ضمــن مطالعة 
کتاب هــای  تولیــد  »راهنمــای 
آموزشــی«، )در وبــگاه ســامان 
کتاب(، پیش از تدوین و انتشار 
کتــاب خــود  از نظــر مشــورتی 
کــه  مؤلفانــی  و  کارشناســان 
ســابقة تألیــف کتــاب دارنــد و 
شما آن ها را می شناسید، بهره 

بگیرید.

آیافقطکتابهایچاپ
اولپذیرفتهمیشوند؟

کتــاب  هــر  ورود  بــرای 
به چرخــة ارزیابــی، یک 
بــازة زمانی دو ســاله در 
نظر گرفته شــده است. 
در ایــن بــازة دو ســاله، 
کتاب هــای چــاپ ســال 
جــاری و یــک ســال قبل 

بررسی می شوند.

اگرکتابیمناسبنباشد،چهاتفاقیبرایشمیافتد؟
اوالً: مناسب نبودن یک کتاب لزوماً به معنی بد بودن آن یا غیر 
قابل استفاده نبودن آن نیست. این نتیجه به این معنی است 
کــه کتــاب برای فضــای مدرســه و دانش آموز یا معلم مناســب 

نیست.
ثانیاً: نتیجة کتاب های نامناسب محرمانه است و فقط از طریق 
ایمیل ثبت شده یا پروفایل ناشر در سامانه، به اطالع خود ناشر 

می رسد.
ثالثاً: در صورتی که ناشــر کتاب مایل باشــد، می تواند دالیل رد 
کتاب خود را بخواهد و اگر دالیل را قانع کننده ندانست، با ذکر 
اســتدالل، خواهان ارزیابی مجدد کتاب شــود. ناشــران محترم 
می توانند درخواست های خود را از طریق بخش »تماس با ما« 

)در سامانه(، به کارشناس مربوط اعالم کنند.
رابعــاً: در صورت قبول نظر ارزیاب، ناشــر می تواند پس از رفع 
اشکاالت و ویرایش کتاب،  آن را با شابک جدید منتشر سازد و 

دوباره برای ارزیابی ارسال کند.
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آیاامکاناعتراضبه
نتیجةارزیابیوجوددارد؟

بلــه. ولــی پیــش از اعتراض 
بهتــر اســت از دلیل یا دالیل 
ارزیابان کتابتان مطلع شوید. 
در صورتی که استدالل قانع 
نبــودن  وارد  بــر  کننــده ای 
اشــکاالت وی داشته باشید، 
می توانید با ذکر دالیل خود، 
تقاضای ارزیابی مجدد کنید.

مـیتـــوان چــگـونـــه
کتابهایردشدهرادوباره

برایارزیابیفرستاد؟
ســامانة کنتــرل کیفیــت بــه 
نحــوی تعریــف شــده اســت 
که نمی توان در آن کتابی را، 
با شــابک واحــد، دو بار ثبت 
کــرد. بــرای ثبــت و ارزیابــی 
دوبارة یک کتاب، پس از رفع 
اشکال آن، یا باید کتاب را با 
شــابک جدید منتشــر کرد یا 
ناشــر کتاب را تغییر داد )که 
خودبه خود شابک نیز تغییر 

می کند(.

چــهتعــدادازهــرکتــاببایــدبــرای
ارزیابیارسالشود؟

ارسال یک نسخه از کتاب، با درج کد رهگیری 
بر پشــت جلد یــا صفحة عنوان کافی اســت. 
ضمناً با توجه به آنکه روی جلد کتاب اســکن 
و در معرفــی کتــاب منتشــر می شــود، باید از 
نوشتن این شماره یا چسباندن آن ها بر روی 

جلد کتاب خودداری کرد.

بررسیهرکتابچقدرطولمیکشد؟
معمــوالً از زمــان وصــول کتــاب بــه دبیرخانه 
)که از طریق ایمیل و ســامانه به اطالع ناشــر 
می رسد(، حدود یک ماه زمان برای ارزیابی و 
اعالم نتیجه الزم است. در صورتی که نتیجة 
ارزیابی کتاب در این مدت مشــخص نشــود، 
می توانیــد بــا ورود به پروفایل خــود، از طریق 
بخــش تماس بــا ما، موضوع را با کارشــناس 
مربوط در میان بگذارید و نتیجه را جویا شوید.

برایثبتکتابوارزیابیآنچهبایدکرد؟
برای ثبت کتاب الزم است ابتدا ناشر در سامانه عضو شده باشد. 
در این صورت، هر ناشــر با ورود به پروفایل خود، روی نشــانک 
»ثبت کتاب جدید« کلیک و برخی اطالعات شناسنامه ای کتاب 
را وارد می کند. پس از فشردن دکمة ثبت، سامانه برای هر کتاب 
یک کد رهگیری تولید می کند که الزم است آن را بر پشت یک 
نســخة کتاب درج و در مهلت مقرر به نشــانی دفتر انتشــارات و 

تکنولوژی آموزشی ارسال کنند.
بــه محض رســیدن کتــاب به دبیرخانــه، ایمیلی مبنی بــر اعالم 
وصول برای ناشر ارسال می شود. همین  اتفاق، پس از مشخص 
شدن نتیجه ارزیابی نیز رخ می دهد. ضمن آنکه فرایند مربوط به 

هر کتاب از طریق سامانه نیز قابل ردگیری است.

هنگامبروزپیغامخطادرثبتشابکچهبایدکرد؟
دربارة شابک ممکن است با دو پیغام خطا روبه رو شوید:

ـ »شــابک 13 رقمی و یک شــابک معتبر نیســت.« در صورت مشاهدة این پیغام، در 
وهلة اول تعداد ارقام وارد شده و ترتیب آن ها را کنترل کنید. شابک باید 13 رقم و 
از چپ به راست و بدون خط فاصله وارد شده باشد. در صورت اطمینان از درستی، 

ممکن است شابک کتاب هنگام چاپ اشتباه شده باشد.
ـ پیغــام دوم حاکــی از تکــراری بودن شــابک اســت. در صورتی که کتــاب قبالً  ثبت یا 

ارزیابی شده باشد، با چنین پیغامی از سوی سامانه روبه رو خواهید شد.
گاهی به دلیل کندی سرعت اینترنت، ممکن است کتاب توسط سامانه ثبت شود، اما 
کد رهگیری نمایش داده نشود و پس از کلیک مجدد، با پیغام شابک تکراری روبه رو 
شوید. اگر مطمئن هستید کتاب را قبالً برای ارزیابی نفرستاده اید، به احتمال زیاد با 
مراجعه به فهرست کتاب های ناشر، نام کتاب جدید خود را در شمار کتاب های ثبت 

شده خواهید دید.

آیادرازایارزیابیکتابهاهزینهایدریافتمیشود؟
در حــال حاضــر ارزیابــی کتــاب رایگان اســت و تنها هزینة ناشــر، 

ارسال یک نسخه از کتاب ثبت شده به سامانه است. 

ثبت کتــــــاب
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برایجستوجویکتابمناسبچهبایدکرد؟
کاربر می تواند با انتخاب برگة مربوط به یکی از دوره های آموزشی، آخرین کتاب های تأیید 
شــده و مناســب آن دوره را ببیند. اما برای جســت وجوی دقیق تر می توان از منوی باالی 

صفحه »جست وجوی پیشرفته« را انتخاب کرد و کتاب دلخواه را یافت.

درصورتفراموشــی
رمــزورودبــهســامانهچــه

میتوانکرد؟
در قســمت ورود، روی پیوند 
فرامــوش  را  خــود  »رمــز 
پســت  و  کلیــک  کردیــد؟« 
الکترونیکــی ثبت شــدة خود 
را وارد کنیــد تــا لینــک ورود 
یــک بــار مصرف به ســامانه، 
برای شــما ارسال شود. پس 
از ورود به ســامانه رمز جدید 
را وارد و تکرار کنید. در پایان 
هــم روی دکمــة ثبــت کلیک 

کنید.

ســامانه بــه ورود گاهــی
ناممکــنمیشــود.دلیــلایــنکار

چیست؟
بســته شــدن راه ورود بر کاربر، پس 
از پنــج ورود ناموفــق بــا آدرس آی. 
پی. واحد، رخ می دهد. البته مسدود 
شــدن ورود، موقتی اســت و پس از 
24 ســاعت رفع می شود. در صورت 
بروز این وضعیت، روی عبارت »رمز 
کردیــد؟«  فرامــوش  را  خــود  عبــور 
کلیک فرمایید و از طریق ایمیل رمز 
را بازیابی کنید یا از یک دستگاه دیگر 
وارد ســامانه شــوید و یا اگر حوصله 
داریــد، بگذاریــد پس از گذشــت 24 

ساعت، به سامانه وارد شوید.

مدارکموردنیازبرایعضویتدرسامانهچیست؟
ناشــران حقوقی الزم اســت برای ثبت نام، تصویر پروانة نشــر 
خود را در سامانه بارگذاری کنند. آن ها همچنین الزم است یک 
ایمیل، یک نام کاربری برای ورود به سامانه و یک شماره تلفن 
همراه برای هماهنگی های بعدی معرفی کنند. نشانی پستی 
و وبگاه )در صورتی که وبگاه داشته باشند( و تلفن  تماس برای 

کاربران، از دیگر اطالعاتی است که ناشر وارد می کند.
ناشــر مؤلفان )یا ناشران حقیقی( که طبعاً پروانة نشر ندارند، 
باید تصویری از کارت ملی خود و تصویر مجوز نشر کتاب خود 
را )یکی از کتاب ها کفایت می کند( بارگذاری و در صورت تمایل 
شماره تلفنی را برای تماس کاربران )و مذاکره دربارة کتاب( ذکر 

کنند. نشانی ناشر مؤلفان در سامانه نمایش داده نمی شود.
وقتــی فراینــد عضویت کامل شــد، حداکثر تا 24 ســاعت کاری 
بعــد، ایمیلی برای ناشــر فرســتاده می شــود. ایــن ایمیل حاوی 
پیوندی یک بار مصرف برای ورود به سامانه است. ناشر محترم 
بالفاصله پس از ورود در بخش حســاب کاربری، اقدام به درج 
رمــز عبــور و تکــرار و ثبت آن می کند. ناشــر از این پــس با وارد 
کردن نام کاربری )که هنگام عضویت تعیین کرده( و رمز عبور، 

می تواند در هر ساعت از شبانه روز وارد پروفایل خود شود.

آیانویسندگانومترجماننمیتواننددرسامانه
عضوشوند؟

خیر. در ســامانة کنترل کیفیت، فقط ناشــران )ناشران 
حقوقی و ناشر مؤلفان( عضو می شوند. زیرا مسئولیت 
انتشار کتاب و حقوق نشر و فروش آن به طور قانونی در 

اختیار ناشر است. 
بنابراین پدیدآورندگان کتاب ها در صورت نیاز می توانند 
با هماهنگی ناشر برای ثبت کتاب در سامانه و ارزیابی 

آن اقدام کنند. 

عضویت در سامانه

جست وجوی کتاب و ناشر
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