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گروه برق
سید محمود صموتی ()1328
فوق لیس��انس الكترونیک از آمریكا ،عضو كمیسیون تخصصی رشتة الكترونیک دفتر
برنامهری��زی و تألیف كتب فن��ی و حرفهای و كاردانش( 1369تاكن��ون) ،داور تمامی
دورهه��ای جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رش��د و داور طرحهای ابت��كاری معلمان و
هنرآموزان در رش��تة برق و الكترونیك( 1389تا  .)1392ایش��ان كه مؤلف و مترجم
حدود  40عنوان كتاب درس��ی و كمک آموزش��ی در موضوعهای گوناگون رشتههای
برق و الكترونیک اس��ت ،در سال1372به عنوان مدرس نمونة دانشگاه شهید رجایی و
در اولین جش��نوارة انتخاب مؤلف برتردر سال تحصیلی  1383–1384به عنوان مؤلف
برتر كتابهای درس��ی در سطح كشور انتخاب شد .صموتی چند طرح ابتكاری نیز به
ثبت رسانده است؛ از جمله طراحی و ساخت دستگاه محرک طب سوزنی كه به تولید
انبوه رسید.

مجتبی انصاریپور ()1352
دانش��جوی فوقلیسانس رش��تة برق ،هنر آموز هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و
دانش ،و کارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای و کاردانش
(از  1391تا  .)93ایش��ان از مؤلفان کتابهای کار و فناوری پایههای شش��م ابتدایی و
هشتم متوسطه بوده و تاکنون دو مجموعه سی دی در خصوص ماشینهای الکتریکی
تهیه کرده است.

شهرام نصیری سوادكوهی ()1336
مهندس الكترونیک و عضو كمیس��یون تخصصی گ��روه الكترونیک دفتر برنامهریزی
و تألی��ف كتب فنی و حرفهای و كاردانش .وی تألیف حدود  20عنوان كتاب درس��ی،
داوری جش��نوارههای رش��د و خوارزمی ،و  34سال س��ابقة تدریس در هنرستانهای
تهران را در كارنامة خود دارد.
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بیانیة گروه داوران برق

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
نظر به اینکه در مصوبة « 828ش��ورای عالی آموزشوپرورش» تأکید ش��ده اس��ت که کلیة رس��انههای آموزشی زمانی
میتوانند مورد اس��تفادة دانشآموزان قرار گیرند که به تأیید س��ازمان پژوهش رس��یده باشند ،متأسفانه همچنان شاهدیم
که کتابهای بدون مجوز در مراکز آموزش��ی توزیع و مورد استفادة دانشآموزان و هنرجویان قرار میگیرند .از اینرو الزم
است سازوکارهایی فراهم شود تا این مصوبه عم ً
ال جامة عمل به خود بپوشد و بهطور فراگیر در سطح کشور اجرایی شود.
در ح��وزة گروه برق ،ب��ا وجود تعداد زیاد کتابهای چاپ ش��ده ،هنوز کتابهای کمی به دبیرخانة س��اماندهی منابع
آموزش��ی ارسال میش��وند .یکی از دالیل این موضوع اطالعرس��انی ناکافی است ،زیرا بس��یاری از ناشران از وجود چنین
دبیرخانهای بیاطالع هس��تند .از سوی دیگر الزم است صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران با اطالعرسانی در اینباره،
دانشآموزان و اولیای آنان را از خطرات ناشی از مطالعة کتابهای تأیید نشده آگاه کند.
خوشبختانه در این دوره ش��اهد بهبود کیفیت کتابهای کمکدرس��ی و کمکآموزش��ی گروه برق بودهایم ،ولی هنوز
تعداد زیادی کتاب وجود دارند که بهصورت حلالمس��ائل و خالصهشدة کتابهای درسی چاپ میشوند و هیچ نظارتی بر
آنها صورت نمیگیرد.
در این راستا ،عالوه بر تضییع حقوق ناشران و مؤلفان کتابهای درسی ،لطمة غیرقابل جبرانی به آموزش در سطح کشور
وارد میشود .لذا ضرورت دارد دفتر حقوقی سازمان پژوهش با ورود به این مقوله ،موضوع را پیگیری کند.
همچنین ،ضرورت دارد دبیرخانة س��اماندهی با ناشران و مؤلفانی که از رعایت حقوق نشر بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه
امتناع کردهاند ،جلساتی تشکیل دهد و آنان را توجیه کند.
الزم است در روش داوری و تفکیک کتابها و فهرست وارسی داوری کتابها نیز تجدیدنظر بهعمل آید و نمونبرگهای
داوری بهگونهای باش��ند که بتوان کتابهای ترجمهای ،تألیفی و تألیفی -ترجمهای را به تفکیک و دقیق ارزیابی کرد .این
مشکل برای کتابهای عملی کارگاهی و آزمایشگاهی نیز وجود دارد.
از آنجا که تعداد مؤلفان کتابهای درسی در شاخة فنیوحرفهای بهخصوص گروه برق بسیار معدود است ،ضرورت دارد
س��ازمان پژوهش طی فرایندی خاص و از طریق دفتر تکنولوژی و انتشارات آموزشی زمینة برگزاری جلسات و کارگاههای
آموزشی مشترک را با ناشران و مؤلفان این حوزه بهعمل آورد.
همچنین ،با توجه به اینکه ناش��ران و مؤلفان بخش خصوصی از مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیموتربیت رس��می
و عمومی جمهوری اس�لامی مصوب آذرماه  1390و برنامة درس��ی ملی مصوب  1391اطالع کافی ندارند ،الزم است طی
همایشهایی ،اهداف این دو سند برای آنان توجیه و تبیین شود تا آنان بتوانند کتابهای خود را منطبق با نیازهای برنامة
درسی تدوین کنند.
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گروهپیشدبستانی
مصطفی رحماندوست()1329
فوقلیس��انس ادبیات فارس��ی و دارای مدرک تحصیلی درجة ی��ک هنری (دکترا) و
دکترای افتخاری پژوهش هنر تاجیکس��تان ،معاون «دفتر انتش��ارات کمکآموزش��ی
(از 1360ت��ا ،)1365مدیر مس��ئول و بنیانگذار مجلههای رش��د (از 1360تا،)1365
س��ردبیر رش��د دانشآموز (از 1360تا ،)1370مدیر کل دفت��ر مجامع فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی (از 1371تا ،)1374مشاورمعاون وزیر و مشاور وزیر فرهنگ
و ارش��اد اسالمی (از 1374تا )1384و مدیر و سردبیر کتابخانة دیجیتالی ملی کودک
و نوج��وان (از 1379تا )1393که تاکنون  186عنوان کتاب برای کودکان ،نوجوانان و
مربیان چاپ کرده است.
سیمین بازرگان ()1340
دكت��رای برنامهری��زی آم��وزش از راه دور و مدرس دانش��گاههای خوارزمی و عالمه
طباطبای��ی (از س��ال 1374تاكنون) .ایش��ان ك��ه برنامهریزی و مش��اورة تولید اولین
بستههای یادگیری در ایران را مبتنی برمبانی نظری برعهده داشتهاست ،تاكنون بیش
از  30مقاله و  20كتاب در زمینة آموزش كودكان نوشتهاست.

علی ترقی جاه()1359
فوقلیس��انس برنامة درس��ی ،عضو کمیتة کتابهای پیش از دبستان کانون پرورش
فک��ری کودکان و نوجوانان (از 91تا ،)92م��درس دورة «بازآفرینی نگاه و عمل» برای
آموزش  550مربی پیش دبس��تان ( ،)1389مدیر مؤسسة همنوا (از 88تا ،)93و عضو
ش��ورای برنامهریزی پیش از دبس��تان «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی»(از88
تا .)93ایشان پژوهشگر ارش��د پروژة «کودکی در ایران» (مطالعة طولی رشد کودکان
ایران��ی  )4-12اس��ت که ع�لاوه بر نگارش مق��االت متعدد علمی_ پژوهش��ی ،مقالة
«( »Emergent Curriclumبرنامة درسی روییدنی) او در مؤسسة اطالعات علمی
( )ISIپذیرفته شده است.
رقیه قنبری ()1356
فوق لیس��انس مدیریت آموزشی ،كارشناس پیش دبستانی دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب آموزش��ی ( 1382تاكنون) و برگزاركنندة دورههای آموزش��ی و تدریس مربیان
پیش دبس��تانی سراسركش��ور .ایش��ان در تألیف و تدوین راهنمای برنامة آموزش��ی و
پرورش��ی پیش دبستان و مجموعة آموزش مفاهیم پایه برای خردساالن ،اعتباربخشی
كتابهای جدیدالتألیف پایههای دوم و ششم( ،)1390سوم( )1391و چهارم(،)1392
و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی دورة ابتدایی مشاركت داشته است.
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افسانه موسوی گرمارودی ()1347
دانش��جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،ویراس��تار و نویسندة کتابهای کودک و
نوجوان (از  1368تاکنون) ،دبیر زبان وادبیات فارس��ی دبیرس��تان فرزانگان تهران (از
 1372تا  ،)1391س��ردبیر مجلة گلبانگ (از  1372تا  ،)1375و س��ردبیر مجلة رشد
نوآموز (از  1387تاکنون) .ایش��ان که در طول دهة  1360مدیر داخلی مجلة گلچرخ
بوده و در طول دهة  1370با سروش نوجوان همکاری داشته است ،بیش از  30عنوان
کتاب در حوزة کودک و نوجوان نوشته است.

بیانیة گروه داوران پیشدبستانی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
 .1هیئت داوران تأس��ف خود را از اینکه به دلیل عدم همکاری ناش��ران ،تمامی کتابهای منتشر شده در سالهای 91
و 92را برای بررسی و داوری در اختیار نداشته است ،ابراز میدارد .امید است در جشنوارة آینده تمهیداتی اندیشید ه شود
تا اعالم نهایی جشنواره ،اعالم بهترینهای منتشر شده در سالهای مورد بررسی باشد.
 .2الزم است تعریف دقیق و مورد نظر جشنواره از اصطالح «کتابهای آموزشی و تربیتی» به مؤلفان ،مترجمان ،ناشران
و داوران ابالغ شود ،زیرا مجهول بودن عنوان ،از کتابهای کمک آموزشی تا کام ً
ال هنری و حتی تفریحی را در بر میگیرد
که هر کدام داوری جداگانه و مبتنی بر اصول متفاوتی را شایستهاند.
 .3هیئت داوران نتوانس��ت در هیچ یک از رش��تههای کتابهای ویژة خردساالن و نیز کتابهای ویژة مربیان و اولیا ،به
انتخابهای اول و برگزیده دست پیدا کند.
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گروه تاریخ
مسعود جوادیان ()1340
فوق لیس��انس تاریخ ،كارشناس دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی و سردبیر مجلة
رش��د آموزش تاریخ ( .)1393ایش��ان در تألیف كتابهای تاریخ پایههای اول و ودوم
راهنمایی ،كتاب تاریخ ایران و جهان(س��ال دوم متوسطة رشتة ادبیات و علوم انسانی)
و تاریخ پیش دانش��گاهی همكاری داشته اس��ت .كتابهای «تاریخ نوآموز» و «میراث
فرهنگی» از تألیفات او هستند.

حشمتا ...سلیمی ()1344
فوقلیس��انس تاریخ ،عضو شورای برنامهریزی درسی گروه تاریخ «دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی (از  1383تاكنون) ،و مؤلف مقاالت تاریخی برای «رش��د آموزش
تاریخ» و چند نش��ریة دیگر .ایشان در تألیف برخی كتابهای درسی تاریخ ،كتابهای
خودآموز و تاریخ ویژة آموزش از راه دور و همچنین تألیف زندگینامة ش��خصیتهای
معاصر برای فرهنگنامهها و دایرهالمعارفهای گوناگون همكاری و مشاركت داشتهاست.
سلیمی نویسندة كتاب «سرگذشت تقسیمات كشوری» است.

زهرا مروتی()1353
فوقلیس��انس تاری��خ ،دبیر دبیرس��تانهای ته��ران (از  1372تا  ،)1393س��رگروه
گروههای آموزشی شهر تهران (از  1384تا  )1385و سرگروه آموزشی درس مطالعات
اجتماعی ش��هر تهران و منطق��ة ( 19از  1379تا  ،)1393م��درس کالسهای ضمن
خدم��ت پایههای هفتم و هش��تم ،و از مؤلفان کتابهای درس��ی تاریخ که حدود 20
عنوان مقاله در مجالت داخلی به چاپ رسانده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
با وجود چاپ آثاری با محتوای تاریخی برای نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر ،هنوز هم این عرصه راهنرفتة بسیار
دارد و حوزهه��ای بک��ر و کارنش��دة فراوان .به همین دلیل باید گف��ت ،راه یافتن هفت اثر به جش��نوارة دورة یازدهم که
البته بیش��تر آنها ویژة معلمان تاریخ هس��تند ،نشان میدهد که به این عرصه توجه نشده است .همین تعداد نیز حاوی
موضوعات تکراریاند .در هر حال ،از میان هفت اثر مزبور یکی از آنها بیش��ترین امتیاز را از داوران گرفت و بهعنوان اثر
برگزیده اعالم شد.
داوران گروه تاریخ الزم میدانند ،موارد زیر را به نویسندگان ،ناشران و نهادهای مربوط یادآوری و پیشنهاد کنند:
شایسته است در تألیف و آمادهسازی کتابهای تاریخی ،از نقشه و تصویر استفاده شود.
زندگینامة مش��اهیر ایران و جهان ،بازنویس��ی سفرنامهها و خاطرات برای نوجوانان و جوانان ،تاریخ هنر و هنرمندان و
ورزش و ورزشکاران ،از موضوعاتی است که به اندازة کافی بدانها پرداخته نشده است.
تاریخنگاری برای نوجوانان و جوانان در ایران کاستیهایی دارد که «نبود نویسندة ماهر» از جملة آنهاست .متأسفانه
تهیة کتابهای تست و کار و نظایر آن ،بهدلیل سهولت آمادهسازی و وجود بازار فروش ،دغدغة اصلی اغلب نویسندگان
و ناشران این حوزه است .نهادهای مسئول باید برای این مهم فکری کنند.
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گروه تربیت بدنی و سالمت
مهرزاد حمیدی()1337
دكت��رای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی ،مدیر تربیت بدنی منطقة  5آموزش
و پرورش تهران (از  1359تا  ،)1360عضو شورای تحقیقات بخش علوم انسانی دفتر
مركزی جهاد دانش��گاهی(از  1360تا  ،)1364مدیر كل جهاد تربیت بدنی(ورزشهای
همگانی) س��ازمان تربیت بدن��ی(از  1364تا  ،)1368مدیر گروه مبانی علوم انس��انی
دانشكدة تربیت بدنی دانشگاه تهران (از  1369تا  ،)1375مدیر كل تربیت بدنی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری (از  1372تا  ،)1383معاون س��ازمان تربیت بدنی(از 1383
تا  ،)1384رئیس فدراس��یون ملی ورزشهای دانشگاهی (از  1384تا  1385و 1391
ت��ا  ،) 1392رئیس آكادمی ملی المپیک و پ��ارا المپیك(از  1386تا  ،)1390و معاون
تربیت بدنی و س�لامت وزارت آموزش و پرورش(از  1392تاكنون) .ایش��ان ترجمه و
تألی��ف  15جلد كتاب و نیز نگارش بی��ش از  70مقالة علمی را در زمینة تربیت بدنی
مدارس و مدیریت امور ورزشی ،در كارنامة فرهنگی خود دارد.

عباس اردستانی ()1343
فوقلیسانس تربیت بدنی ،كارشناس فدراس��یون ورزشهای جانبازان و معلولین (از
 1370تاكنون) ،مربی ،مدرس و رئیس گروه آموزش��ی تربیتبدنی و معاون آموزش��ی
در مراكز تربیت معلم ش��هید چمران تهران (از  1376تاكنون) ،عضو و دبیر ش��ورای
برنامهری��زی درس تربی��ت بدنی دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی (از 1389
تاكنون) .ایش��ان كه تاكنون مقاالت متعددی در مورد مس��ائل ورزش و تربیت بدنی،
به ویژه ورزشهای جانبازان و معلولین در مجالت ورزش��ی به چاپ رس��انده است ،از
جمله مؤلفان كتابهای درس��ی تربیت بدنی از پایة دوم تا نهم و س��ال دوم متوسطة
هنرستانهای تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است.

علی شاهمحمدی ()1339
لیس��انس تربیت بدنی ،كارش��ناس مس��ئول هنرس��تانهای تربیت بدنی( 1374تا
 ،)1388كارشناس تربیت بدنی منطقة ورامین و منطقة  18تهران ( 1360تا ،)1366
عضوكمیس��یون دفتر فن��ی و حرف��های ( 1374تاكنون) ،وداور جش��نوارة كتابهای
آموزشی رشد (پنج دورة گذشته).
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بیانیة گروه داوران تربیت بدنی و سالمت

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تعداد آثار مناسب این حوزه  18عنوان کتاب بود که از میان آنها هفت اثر پا به رقابتهای جشنواره نهادند تا عنوان
برتری��ن کت��اب این حوزه را از آن خ��ود کنند .از آن میان چهار کتاب نامزد دریافت جایزه ش��دند .هیئت داوران حوزة
تربیتبدنی پس از بررسی ،دو اثر را شایستة عنوان کتابهای برگزیده و تقدیری دانست.
هیئت داوران معتقد اس��ت که برای تألیف هرچه بهتر کتابهای آموزش��ی در این حوزه باید بین ناشران و گروههای
درس��ی و کمیسیونهای تخصصی برنامهریزی درسی ارتباط بیش��تری برقرار گردد و به برنامة درسی و محتوای آن ،و
س��ن مخاطبان توجه ش��ود .در پایان زحمات بیدریغ برگزارکنندگان جشنواره را ارج مینهیم و برای ناشران و مؤلفان
توفیق خدمت و سالمت از ایزد منان خواستاریم.
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گروه تفكر ،پژوهش و سبک زندگی
میترا دانشور ()1342
دكترای برنامهریزی آموزش از راه دور ،آموزگار دورة ابتدایی مناطق  12و  16ش��هر
تهران( 1363تا  ،)1378كارش��ناس كتابهای درسی دورة ابتدایی و متوسطة نظری
«دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی»( 1378تا  ،)1387رئیس گروه تفكر و پژوهش
دفترتألیف و مدرس دورههای كوت��اه مدت ضمن خدمت فرهنگیان ( 1376تاكنون).
ایشان در تألیف  15عنوان كتاب ،از جمله كتابهای «تفكر و پژوهش» پایههای ششم،
هفتم و هش��تم مدارس نقش داشته اس��ت و  16مقاله نیز در نشریات علمی پژوهشی
دارد.

محمدعلی اسماعیلزادهاصل ()1356
فوق لیسانس مدیریت  MBAو دانش��جوی دكترای مدیریت ،عضو كمیتة راهبری
گروه آموزش��ی و پژوهش��ی آسمان در دانشگاه صنعتی ش��ریف و عضو شورای تفكر و
حكمت در «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی».

سیدامیر رون ()1345
دكت��رای برنامهریزی درس��ی ،دبیر آموزش و وپرورش منطق��ة 1363( 4تا ،)1369
مدیر طرح س��اماندهی كتابهای آموزش��ی( 1381تا  ،)1386مدیر اجرایی جشنوارة
كتابهای آموزشی رشد( 1381تا  ،)1386سردبیر فصلنامة جوانه( 1381تا ،)1386
عض��و هیئت تحریریة مجلة رش��د معلم( 1386تا  ،)1391مس��ئول گروه برنامهریزی
پرورش��ی ،سالمت و تربیت بدنی ،آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده (از1386
تاكنون) ،مدرس دانشگاهها و مراكز تربیت معلم (از  1381تاكنون) ،و استادیار و عضو
هیئت علمی س��ازمان پژوهش وبرنامهریزی آموزشی (از 1390تا كنون) .ایشان كه در
تألیف كتاب درسی تفكر و سبک زندگی برای پایههای هفتم و هشتم مشاركت داشته
اس��ت و كتابی نیز دربارة اصول تألیف كتابهای درس��ی دارد ،در تدوین س��ند برنامة
درسی ملی همكاری كرده است.
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بیانیة گروه داوران تفكر ،پژوهش و سبک زندگی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

در این دوره از جشنواره ،گروه داوری تفکر و سبک زندگی 32 ،جلد کتاب را تحت  18عنوان بررسی کردند 11 .جلد از
کتابها به مخاطبان دورة ابتدایی 3 ،جلد به مخاطبان دورة دوم متوسطه و سایر کتابها به معلمان و اولیای دانشآموزان
اختصاص داشتند .به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری ،کلیة کتابها توسط همة داوران گروه بهطور جداگانه ،براساس
معیارهای مورد نظر ،ارزیابی شدند .در جلسة نهایی ،کتابهای برگزیده براساس میانگین نظرات و اجماع داوران تعیین
و به دبیرخانة جشنواره معرفی شدند.
از نکات قابل توجه در کتابهای این دوره ،تمرکز نویس��ندگان و مترجمان بر موضوعات مرتبط با مهارتهای زندگی
و همینطور توجه بیش��تر به اولیای کودک و نوجوان بهعنوان مخاطب بود .با وجود این ،اگر س��بک زندگی را بهعنوان
رفتارهای یک فرد ،گروه یا قوم یا یک ملت ،تحت تأثیر تفسیر آنها از زندگی (رهبر انقالب اسالمی ،ایران ،فرهنگ نیوز،
 )1392/2/10تعریف کنیم ،میتوان ادعا کرد که در این دوره ،کتابهایی با موضوع س��بک زندگی با رویکرد فوقالذکر،
بسیار کم و نادر بودند .همچنین ،کتابهای با موضوع پرورش تفکر و تعقل ،نادرتر از کتابهای سبک زندگی بودند.
توصیة داوران به نویسندگان ،مترجمان و ناشران محترم چنین است:
همس��ویی با مبانی فلس��فی س��ند تحول بنیادین و برنامةدرس��ی ملی بهمعنای واقعی ،در انتخاب موضوع ،تعاریف،
استداللها ،مثالها و...؛
توجه بیشتر به پرورش تفکر و تعقل براساس تعاریف آنها در فلسفة تعلیموتربیت اسالمی؛
توجه بیشتر به پرورش مهارتهای انتخاب آگاهانه ،خودشناسی ،برقراری ارتباط سالم ،یادگیری رسانهای و نقش آنها
در انتخاب سبک زندگی پاک و پسندیده؛
توجه به ارائة راهکارهای عملی برای کاربرد محتوا در زندگی؛
رعایت حقوق معنوی نویسندگان در ترجمه (برخی از کتابهای ارائه شده تألیف ،گردآوری و ترجمه بودند ،بدون آنکه
نامی از منابع اصلی برده شود)؛
استفاده از سبکهای متنوع برای سازماندهی و ارائة محتوا؛
توجه بیشتر به اصول زیباییشناسی و تصویرگری کتابها ،متناسب با ارزشهای فرهنگی و بومی؛
توجه بیشتر به کیفیت کاغذ ،چاپ و صحافی کتابها؛
توجه ویژه به تصویرگری و کیفیت جلد کتابها؛
ذکر منابع و مآخذ ،واژهنامه و نمایه در کتابها.
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گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد

کبری نورشاهی ()1348
فوقلیسانس حسابداری ،هنرآموز هنرستانهای فنی و حرفهای (از  1375تا ،)1386
سرگروه رشتة حسابداری و بازرگانی سازمان شهرستانهای تهران (از  1380تا ،)1386
کارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی رشتة حسابداری و بازرگانی شاخة
فنی و حرفهای و امور اداری و مالی شاخة کاردانش .ایشان که مؤلف کتاب «راهنمای
اصول حسابداری  »2است ،از داوران دو دورة پیشین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد
بوده است و با مجلة رشد آموزش فنی و حرفهای همکاری دارد.

داوود سلطانی()1341
لیس��انس مدیریت صنعتی ،هنرآموز هنرس��تان در رش��تة حس��ابداری (از  1361تا
 ،)1393مدرس دانش��کدة شهید شمس��یپور (از  1381تا  )1393و عضو کمیسیون
تخصصی تألیف کتب درسی فنی و حرفهای (از  1381تا .)1393

مهدی رضوی دهکردی ()1360
لیسانس رشتة حسابداری که در سمتهای اجرایی حسابداری و مالی در شرکتهای
بازرگانی و تولیدی مشغول به كار بوده است .هم اکنون مدیر مالی شرکت «مهندسی
وتوسعة صنایع باالدستی» است و در کمیسیون تخصصی رشتة حسابداری و بازرگانی
با دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای همکاری دارد.
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بیانیة گروه داوران حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

در یازدهمین دورة جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ،در گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،متأسفانه تعداد کتابهای
ارسالی مورد تأیید بسیار کم بود و بیشتر کتابهای تأیید شده نیز در حد دانشافزایی هنرآموزان بودند.
طبعاً محتوای کتابهای کمکدرسی ،دانشافزایی و فعالیت ،باید بهگونهای تدوین شوند که فارغالتحصیالن را با فناوری
روز رش��ته آش��نا و به مهارتهای الزم برای جذب در بازار کار نائل کنند .همچنین آنان را قادر سازند که دانش و مهارت
کسب شدة خود را منطبق با تغییرات فناوری در مجموعة مشاغل مشابه ارتقا داده ،بهروز کنند.
بهنظر هیئت داوران ،برجستهترین دالیل تولید اندک کتابهای آموزشی در این حوزه عبارتاند از:
 .1بازار هدف ناشران محترم ،محدودة سنی  12تا  18سال را که هدف اصلی این جشنواره است ،پوشش نمیدهد.
 .2هدف اصلی ناش��ران ،پوشش دورههای تحصیلی دانشگاهی است که این موضوع در محدودة کتابهای دانشافزایی
برای هنرآموزان قرار میگیرد.
 .3ناشران محترم با فرایند برنامة درسی ،تولید کتابهای درسی و اهداف کتابهای آموزشی چندان آشنا نیستند.
 .4متأس��فانه بازار نش��ر به سود آنی خود میاندیش��د و به تولید کتابهای بازاری پسند میپردازد؛ از جمله کتابهای
تست ،نکته و حلالمسائل؛ در حالیکه اینگونه کتابها قدرت تفکر و خالقیت هنرجو را ضعیف میکنند و در نهایت از
بین میبرند.
 .5بهنظر میرس��د اغلب کتابهای موجود در در بازار نش��ر ،بهخصوص در زمینة حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،هدف
مش��خص ندارد و عمدتاً محتوای گردآوری ش��ده دارند .چنانچه بر کتابهای تولید شده نظارت دقیق علمی و تخصصی
صورت گیرد ،بدیهی اس��ت که مؤلفان و بهتبع آن کتابهای ایش��ان به س��مت تألیفهای کاربردی و تولید علم هدایت
خواهند شد.
مؤلفان و ناشران موفق در عصر اطالعات و دانش تنها بهدنبال دسترسی به اطالعات پراکنده نیستند؛ بلکه آنها با هدفی
مش��خص ،اطالعات خاص را در یک زمینه پردازش و از نو س��ازماندهی میکنند تا از این رهگذر ،با توجه به بس��ترهای
فکری و عملی ،به خالقیت و نوآوری بپردازند .اینگونه است که آثار تولید شده توسط ایشان میتواند دانش و مهارت را
در جامعه ارتقا دهد.
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گروه داستان
حبیب یوسفزاده ()1344
لیس��انس زبان انگلیسی و دانش��جوی فوقلیسانس این رش��ته ،دبیر زبان انگلیسی
(از  1373ت��ا  ،)1375مدی��ر داخل��ی مجالت رش��د معلم( 1385تا  )1386و رش��د
نوجوان( 1380تا  ،)1385سردبیر مجلة رشد نوجوان( 1388تا  ،)1391سردبیر مجلة
رش��د معلم( 1392تا ،)1393ناظر محتوایی مجالت رش��د( )1393و داور جش��نوارة
انتخاب كتاب س��ال ش��هید حبیب غنیپور(پنج دوره) و جشنوارة انتخاب كتاب سال
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در حوزة زندگینامة داستانی(دو دوره) .ایشان
كه تاكنون س��ه زندگینامة داستانی و جند مجموعة داستانی به رشتة تحریر در آورده
اس��ت ،دهها مقاله و یادداش��ت نیز در نشریات «رش��د» دارد .از میان آثار یوسف زاده،
«زندگینامة علی اكبر صنعتی» از سوی جشنوارة كتاب سال كانون و یادداشت سردبیر
(در دو دورة مجلة رش��د نوجوان) از س��وی جش��نوارة مطبوعات كودكان و نوجوانان
برگزیده شده اند.
محمدرضا شمس ()1336
لیس��انس ادبیات فارسی ،مسئول جلسة قصة س��روش ( 1382تا  ،)1385كارشناس
مجلههای كیهان بچهها ( 1360تا  1375و س��روش ( 1365تا  ،)1385و كارش��ناس
قصة انتش��ارات چك��ه ( 1390تا  ،)193محراب قلم ،كانون پ��رورش فكری كودكان و
نوجوانان و آستان قدس رضوی .ایشان كتابهای قصة متعددی برای كودكان به رشتة
تحریر درآورده اس��ت؛ كتابهایی نظیر« دیوانه و چاه»« ،منمنكله گنده» و «دزدی
كه پروانه شد».
مرجان فوالدوند
فوق لیس��انس و دانشجوی دورة دكترای رش��تة ادبیات فارسی ،خبرنگار و نویسندة
مطبوع��ات (از  1379تا  ،)1393داور كتاب س��ال دفاع مق��دس در بخش زندگینامة
داستانی (از  1386تاكنون) ،و سردبیر دوهفتهنامة همشهری بچهها (از 1390تاكنون).
ایشان تاكنون شش عنوان كتاب برای كودكان به رشتة تحریر درآورده است كه كتاب
«آرش ،حكایت تیرانداختن مرد قصهگو» در س��ال تحصیلی  1390-1391از س��وی
ناشران كتاب برتر شناخته شد.

مهدی كاموس()1355
لیسانس خبرنگاری (فرهنگی_اجتماعی) ،مدیر داخلی واحد ادبیات داستانی انتشارات
مدرسه (از  1376تا  ،)1378كارشناس تخصصی واحد داستان ادارة كل پرورشی بنیاد
ش��هید مركز (از  1377تا  ،)1384و مدیر كل دفتر مطالعات و رصد كاالهای فرهنگی
سازمان تبلیغات اسالمی( .)1393ایشان بیش از  10جلد كتاب داستان برای كودكان
و نوجوانان و سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی 9 ،نمایشنامة سیاسی ،اجتماعی
ت زهرا (س)) ،و حدود 15
و تاریخی (از جمله نمایشنامهای در موضوع شهادت حضر 
مقالة پژوهشی به رشتة تحریر درآورده است.
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محمد مهدوی شجاعی ()1343
دانشجوی دورة لیسانس علوم تربیتی ،مربی امور تربیتی و دبیر زبان و ادبیات فارسی
دورة متوس��طه( 1363تاكنون) ،و سردبیر مجلة رشد پیش��گیری نوین اولیا (.)1393
ایش��ان كه با خانة هنر و ادبیات س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی و شورای
نویس��ندگان بچههای مس��جد جواداالئمه همكاری داشته اس��ت ،داور جشنوارههای
متفاوت كشوری در بخشهای دانشآموزی ودانشجویی بوده است.

بیانیة گروه داوران داستان

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری داستان ضمن سپاس از همة پدیدآورندگانی که آثار خود را در یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزش و تربیتی
رشد به داوری سپردهاند ،اعالم میدارد:
بس��یار باعث خرسندی است که س��ازوکار سامانبخشی کتابهای آموزشی رشد ،پس از س��الها تالش در زمینة معرفی و
ترویج کتابهای آموزشی مناسب برای فرزندان ایرانزمین و پیراستن این بوستان از علفهای هرزی که متأسفانه صرفاً مطامع
تجاری دارند ،امسال برای نخستین بار چتر حمایتی خود را بر عرصة داستاننویسی گسترده است .بر هر ناظر دلسوزی روشن
است که ادبیات ناب حامل معرفت و باورهای هویتساز یک ملت است و کسانی که در دنیای امروز سعادتمندترند که با رموز
ادب و ادبیات آش��ناترند .پس فاجعهبارترین حادثهای که میتواند گریبان ما را بگیرد ،این اس��ت که خدای ناکرده نس��بت به
نیاکان خویش تنزل داشته باشیم و نتوانیم میراثداران خلفی برای بزرگان ادب و حکمت خویش باشیم.
این روزها شاهدیم که با سوءاستفاده از ویژگیهای سنی کودکان و نوجوانان و گرایش آنان به کنجکاوی و پدیدههای عجیب
و اس��تثنایی ،بازار کتاب این قش��ر مهم و حس��اس آکنده از کتابهای بیمایه و فرصتسوزی شده است که بیشتر به توهم و
خیالپردازی موهوم دامن میزنند .رمانهایی اش��باع ش��ده از خونآش��امها ،دزدان و غارتگران ،یا داستانهای پیشپاافتاده و
مبتذل از حیث درونمایه و محتوا که در پوش��شها و عنوانهای اغواکننده عرضه میش��وند ،بهتدریج نوعی س��طحینگری و
کرختی ذوق و اندیشه را در میان مخاطبان اشاعه میدهند .از اینرو ،گروه داوری این اقدام را به فال نیک میگیرد و امیدوار
است ،با نظر به کم و کاستیهای احتمالی که به هر حال مالزم هر اقدام نوپا و جدیدی است ،بتواند در دورههای آتی گامهای
مؤثرتری در ترویج هرچه بهتر ادبیات غنی بردارد.
داوری کتابهای داستان در سه سال جاری دو مرحلة اجرایی داشت.
الف 212 .عنوان کتاب ،ناش��ران فعال در زمینة «داس��تان» در پی فراخوان دبیرخانة یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی
و تربیتی به این دبیرخانه ارسال کرده بودند ،از نظر انطباق با نیازهای تربیتی و آموزشی مخاطبان ،فرهنگ بومی و ارزش ادبی
مورد کارشناسی قرار گرفتند .از میان آنها  23عنوان که باالترین رتبه را در این مرحله اخذ کرده بودند ،به دور نهایی راه یافتند.
ب .در مرحلة دوم 23 ،عنوان کتاب مذکور توس��ط گروه داوران بررس��ی ش��دند و از آن میان ،دو کتاب برگزیده و دو کتاب
تقدیری انتخاب شدند که نام آنها در مراسم اختتامیه اعالم خواهد شد.
ً
گفتنی اس��ت که در میان آثار رس��یده ،آثار ترجمهای و تألیفی از نظر کمی تقریبا برابر بودند و در این میان اکثریت با آثار
ویژة کودکان بود.
در این دوره ،با توجه به اینکه آثار ترجمهای و تألیفی و همچنین بازنویس��یها و آثار خالق بهطور یکجا بررس��ی ش��دند ،گروه
داوری (در شرایط مساوی) آثار خالق و تألیفی را در اولویت قرار داد ،اما پیشنهاد میکند در دورههای آتی در خصوص تفکیک
گونههای متفاوت داستانی تأمل جدی صورت گیرد .همچنین ،نباید از نظر دور داشت که در چند سال اخیر نوعی تحول از نظر فن
داستاننویسی و رعایت قواعد این عرصه بین نویسندگان ایرانی به چشم میخورد و اغلب داستانها و رمانهای منتشر شده نسبت
به یکی دو دهة گذشته ،از سطح کیفی قابل قبولی برخوردارند که نویدبخش شکوفایی و بوی بهبود در عرصة ادبیات داستانی است.
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گروه رایانه
محمدرضا شكرریز ()1356
فوق لیسانس تجارت الكترونیكی ،هنرآموز و مدیر هنرستان در منطقة اسالمشهر(1380
ت��ا  ،)1387كارش��ناس دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب فنی و حرف��های (از 1387
تاكنون) ،مدرس دانشگاه فنی و حرفهای(از  1385تاكنون) ،عضو كمیسیون تخصصی
رش��تة رایانه (از  1387تاكنون) ،و داور جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رشد(.)1391
ایشان كه در سال  1390به عنوان معلم نمونة منطقهای انتخاب شد ،مؤلف شش كتاب
درسی در رشتة كامپیوتر و چهار مقاله در مجلة رشد فنی و حرفهای است.

افشین اكبری ()1356
فوقلیس��انس شبكههای رایانهای ،هنرآموز رایانة هنرس��تانهای تهران (از  1381تا
 ،)1385س��رگروه تولید محتوای درس كار و فناوری (از 1391تا  )1393و كارشناس
گروه رایانة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی فنی و حرفهای و كاردانش (.)1393
ایش��ان در نگارش كتابهای كار و فناوری پایههای هفتم و هش��تم مدارس ،و كتاب
سختافزار رشتة رایانة فنی و حرفهای مشاركت داشته است.

نیلوفر بزرگنیا طبری ()1348
لیسانس كامپیوتر(نرمافزار) ،عضو كمیس��یون تخصصی رایانه در دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی ( 1389تاكنون) ،مدرس دورههای آموزش��ی ضمنخدمت منطقة
 1380( 13تا  ،)1383و داور گروه رایانة جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رش��د (س��ه
دورة گذش��ته) .ایش��ان كه مؤلف چند كتاب تخصصی در زمینة كار با رایانه است ،در
سالهای 1392 ،1388و  1393به عنوان معلم نمونه و برتر منطقهای انتخاب شد و در
سالهای 1384و  1391تا  1393در نهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان
مواد و رسانههای آموزشی مورد تقدیر قرارگرفت.
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وزارت آموزشوپرورش با توجه به نقش اساس��ی فناوری اطالعات و ارتباطات در توس��عه و پیش��رفت جامعه و مبتنی
بر اس��ناد باالدس��تی ،به تازگی به آموزش مس��تقل فناوری اطالعات و ارتباطات در پایههای نخستین دورههای آموزشی
پرداخته اس��ت .البته روند توس��عه در زمینة فناوری اطالع��ات و ارتباطات نیز به هیچوجه از ض��رورت وجود کتابهای
آموزشی و کمکآموزشی در حوزة تخصصی رایانه نکاسته است.
با توجه به تنوع و گوناگونی نرمافزارهای کاربردی ،س��ختافزارها و ش��بکههای رایانهای و رشد و شتاب تغییرات آنها،
انتظار میرود کتابهای بسیاری در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات تولید شوند و شیوة ارائة محتوای آنها از روشهای
گوناگون و متنوعی بهره بگیرد .اما متأس��فانه هنوز هم این مهم در تألیف کتابهای این حوزه مغفول مانده اس��ت و اکثر
کتابه��ا کم��اکان از رویکردی قدیمی و گامبهگام برای آموزش بهره میبرند .همچنی��ن ،یکی از حوزههای نفوذ فناوری
اطالع��ات و ارتباطات در زمینة آموزش ،گس��ترش نرمافزارهای چندرس��انهای همراه کتاب اس��ت که ب��ا توجه به تغییر
معیارهای فرمهای داوری در دبیرخانة ساماندهی کتابهای آموزشی و تربیتی رشد که از چند سال قبل آغاز شده است،
کماکان بسیاری از کتابها از لوحهای فشرده و امکانات چندرسانهای بهرهمند نبودند .انتظار میرود در آینده ،مؤلفان و
ناشران محترم از نگاه سنتی آموزش گامبهگام در حوزة تخصصی آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله بگیرند و با
رویکردهای جدید ،از امکانات چندرسانهای نیز استفاده کنند.
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گروهروانشناسی
عبدالرسول كریمی ()1346
فوقلیس��انس روانشناسی تربیتی ،كارش��ناس منطقة 5آموزش و پرورش تهران (از
 1375تاكن��ون) و عضو گ��روه آداب و مهارتهای زندگی در دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی(از  1388تاكنون) .ایشان در دورههای آموزش ضمنخدمت ،مدرس كتاب
«تفكر و سبک زندگی» بوده و در تألیف كتاب مذكور نیز همكاری داشتهاست.

نسرین حقگو ()1334
فوقلیسانس روانشناس��ی تربیتی ،دبیر متوسطه و مدرس مرکز تربیت معلم (از65
تا ،)76کارش��ناس گروه علوم انسانی سازمان پژوهش ،مدرس دورههای آموزش ضمن
خدم��ت و آموزش خانواده (از  67تا ،)75و کارش��ناس تحقیقات و دبیر اجرایی برنامة
معلم پژوهنده در پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پرورش (از 84تا .)90ایش��ان مجری
دو طرح تحقیقاتی ،تدوینگر آثار معلمان در قالب تکنگاشت ،و نویسندة سه مقاله در
زمینة معلم پژوهنده و اقدام پژوهی است.

سعید راصد ()1344
دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،مربی و دبیر دینی و قرآن منطقة  12آموزش
و پرورش (از  1362تا  ،)1378س��رگروه دینی و قرآن ادارة کل ش��هر تهران (1379
و  )1380و کارش��ناس و مؤلف «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» در گروههای
دینی ،آداب و مهارتهای زندگی ،و س�لامت و تربیت بدنی (از  1378تاکنون) .ایشان
که از مؤلفان کتابهای هدیههای آسمان (از 1380تا  )1385است ،تاکنون چهارجلد
کتاب در زمینة تعلیم و تربیت دینی نوشته و سه مقاله در مجالت رشد به چاپ رسانده
اس��ت .به عالوه ،از س��ال  1379تاکنون مدرس دورههای تربیت مدرس و کارگاههای
آموزشی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
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خداوند را ش��اکر و س��پاسگزاریم و مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی نویسندگان و ناشرانی که در زمینة گسترش
مباحث روانشناسی قدمهای مؤثری برمیدارند ،اعالم میداریم.
ناشران و نویسندگان محترم ،با توجه به بضاعت علمی و دانشی خود ،مباحث مناسبی را به رشتة تحریر درآوردهاند .از
جمله موضوعات مهم و مناسبی که در سال جاری در این حوزه به آنها پرداخته شده و مورد نیاز جامعه است ،مباحث
مربوط به بلوغ دختران و پس��ران ،اینترنت ،ش��ناخت کودکان و راهبردهای کمالگرایی اس��ت که در نوع خود جالب و
شایستة تقدیرند.
آنچه در این حوزه بیش از پیش نیاز است ،این است که بتوان با توجه به نظریات مختلف روانشناسی ،نظرات روشنی
را کاربردی کرد و راهبردهایی را برای عمل کردن به مخاطبان ارائه داد تا همواره بتوانند در مس��یر تعادل گام بردارند و
زندگی ش��اد و فرحبخش��ی برای خود و اطرافیان و جامعه فراهم کنند .کم نیستند افرادی که در جامعه بهنوعی از مسائل
روانی در رنج و سختی و ناکامیاند و راه عالجی نمییابند.
پرداختن کاربردی و همراه با خالقیت و تصویرگری مناس��ب و گاه اس��تفاده از چاش��نی مزاح و ش��وخی در نوشتهها و
تصویرها ،کوتاه و موجز بودن مطلب و مستدل صحبت کردن ،از نکاتی هستند که چنانچه ناشران و نویسندگان محترم
مورد توجه قرار دهند ،مطمئناً آثار آنها با استقبال بیشتری روبه رو خواهند شد.
در مجموع ،از هشت کتاب مورد بررسی ،چهار کتاب بهلحاظ موضوع و نحوة پردازش و مورد نیاز جامعه بودن ،مطلوب
تشخیص داده شدند .از تمامی دستاندرکاران این موضوعات تقدیر و تشکر به عمل میآید .توفیق روزافزون این افراد را
از خداوند خواهانیم.
در پایان پیشنهاد میشود به نکات زیر بیشتر توجه شود:
 .1در نظر گرفتن نیاز مخاطبان در گروه سنی نوجوانان و جوانان؛
 .2روان و قابل فهم بودن مطالب؛
 .3توجه به ویژگیهای خاص جسمی و رشدی مخاطبان.

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 139 | 1393

داوران و بیانیههای داوري

گروه ریاضی
ابراهیم ریحانی ()1345
دكترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی ،رئیس ش��ورای برنامهریزی ریاضی «دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی»( ،)1393عضو هیئت تحریریة مجلة ریاضی برهان
متوس��طة 1391( 2تاكنون) ،و عضو هیئت علمی دانش��گاه ش��هید رجایی(از 1374
تاكنون) .ایشان كه بیش از  60مقالة علمی و پژوهشی در زمینة ریاضی وآموزش آن
دارد ،عضو تیم تألیف كتابهای درس��ی ریاض��ی از پایههای چهارم تا نهم ،و ریاضی2
متوسطه و حسابان است.

حمید رضا امیری()1342
فوقلیسانس ریاضی محض با گرایش آنالیز و دانشجوی دکترای ریاضی ،مسئول گروه
ریاضی «انتش��ارات مدرسه»(از  1369تا  ،)1381س��ردبیر مجلة ریاضی «رشد برهان
متوس��طة (»2از  1370تاکنون) ،دبیر رس��می و سرگروه ریاضی منطقة (1از  1381تا
 )1392و کارشناس مسئول گروه ریاضی «دفتر تألیف کتب درسی (از  1392تاکنون).
ایشان عضو انجمن مخترعان کشور با اختراع دستگاه محاسب ب م م ،مؤلف کتابهای
درسی ریاضی هشتم ،نهم و سوم تجربی ،و مؤلف پنج عنوان کتاب درسی آموزش از راه
دور است و تاکنون بیش از  90مقالة ریاضی (ترجمه و تألیف) و  57جلد کتاب ریاضی
کمک آموزشی به دست چاپ سپرده است.

زهره پندی ()1356
فوقلیسانس مهندس��ی صنایع ،دبیر علمی سایت ریاضیات كانگورو ایران (از 1391
تاكنون) و عضو هیئت علمی المپیاد نوجوانان ایران (از  1388تاكنون) .ایشان كه عضو
تیم تألیف كتابهای درس��ی ریاضی متوسطة  1و دورة ابتدایی و عضو هیئت تحریریة
مجلة برهان متوسطه است ،بیش از  30عنوان كتاب در زمینة ریاضی و آموزش ریاضی
دارد.
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هیئت داوران با بررسی کتابهای ارسالی به جشنوارة یازدهم به این باور رسید که جریان غالب در تألیف این کتابها
تکیه بر محتوا و الگوریتمها و رویههاس��ت .با این حال ،در برخی از آنها حرکتهایی برای برقراری ارتباط بین محتوا و
فرایند صورت گرفته است .در بیشتر کتابها تنها به یکی از اهداف آموزش ریاضی که توجه و تأکید بر محاسبات و کسب
مهارتهاس��ت ،توجه ش��ده است و بر هدف اساسیتر آموزش ریاضی که همان پرورش قوة تعقل و تفکر و ارتقای توانایی
حل مس��ئله اس��ت ،کمتر تأکید شده است .توجه به این دو هدف در س��ایة فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی که جایگاه
ویژهای در برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران دارد ،مسیر منحصربهفردی را برای ارتقای آموزش ریاضی در ایران
ترس��یم میکند .همچنین ،هیئت داوران بر آش��نایی بیشتر مؤلفان کتابهای کمکآموزشی با رویکردهای نوین آموزش
ریاضی و کتابهای جدیدالتألیف تأکید میکند.
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گروه زبان و ادبیات فارسی
فریدون اكبری شلدر ه ()1342
دكترای زبان و ادبیات فارس��ی ،كارش��ناس مس��ئول گ��روه زبان و ادبیات فارس��ی
دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی(از  1384تاكنون) .ایش��ان عالوه بر نظارت بر
برنامهریزی و تألیف كتابهای فارس��ی مدارس ،چند كت��اب و مقاله در زمینة ادبیات
و زبان فارس��ی به رشتة تحریر درآورده است .از كتابهای اكبری میتوان به «ادبیات
داس��تانی پس از انقالب اس�لامی» ( )1382و از مقاالتش نیز میتوان به «نگاه فلسفی
به انشا» ( )1390اشاره كرد.

ناهید بریری ()1342
فوق لیس��انس تعلیم و تربیت اسالمی ،آموزگار دبستان (از 1360تا  ،)1376مدرس
ضمنخدم��ت (از 1372ت��ا  ،)1392و عض��و ش��ورای برنامهری��زی گروه ق��رآن دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (از  1379ت��ا  .)1384كتابهای «راهنمای مربیان
دورة انتقال از پیش دبستان به ابتدایی» و «كتاب كار ریاضی اول دبستان» از تألیفات
ایشان است.

پریچهر جبلی آوه ()1332
فوق لیس��انس عل��وم تربیتی(برنامهریزی درس��ی) ،آم��وزگار دورة ابتدایی(از 1356
تاكن��ون) ،عضو «كمیتة خالقیت س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی( 1380تا
 ،)1386از مؤلفان كتابهای فارس��ی پایهه��ای دوم و پنجم و كتاب راهنمای این دو
پایه ،و مؤلف بیش از  25جلد كتاب كمكآموزش��ی درس فارس��ی دبس��تان .ایش��ان
مقالهای پژوهشی در موضوع خالقیت به چاپ رسانده و مدرس فارسی دورههای تأمین
مدرس نیز بوده است.

علی رضایی( )1354
لیس��انس ادبیات فارسی ،سرگروه ادبیات فارسی شهرس��تان رباطكریم (از  1377تا
 ،)1390سرگروه ادبیات فارس��ی وزارت آموزش و وپرورش (از  1385تا  ،)1387داور
جشنوارة كتابهای آموزشی رشد ( 1387تاكنون) ،و دبیر نمونة استانی شهرستانهای
اس��تان تهران ( .)1391ایش��ان ك��ه در تألیف بیش از  10جلد كتاب كمكآموزش��ی
و كمكدرس��ی ادبیات فارسی متوسطة دوم مش��اركت داشته است ،مدرس دورههای
آموزش ضمن خدمت در شهرستانهای شهریار و رباط كریم است.
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نصرا ...کیاالشکی ()1345
فوقلیسانس ادبیات فارسی معلم ادبیات در منطقة  14آموزش و پرورش شهر تهران.
ایشان نویسندة مجموعه داستان «هیمههای نیمسوز» و مؤلف کتابهای کمک درسی
و مجموعه شعر یاد یار است.

بیانیة گروه داوران زبان و ادبیات فارسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گ��روه داوران ح��وزة زبان و ادبیات فارس��ی پس از به فرجام رس��اندن بررس��ی آث��ار ،از همة پدیدآورندگان ،ناش��ران،
برگزارکنندگان و ش��رکتکنندگان در این هماورد آموزش��ی -علمی س��پاسگزاری میکند و امیدوار اس��ت از فرصتهای
فراهم آمده ،چونان ایستگاههایی برای تأمل و تفکر در کارها و کردارها بهره گرفته شود تا پس از بازاندیشی ،شاهد گامهای
علمی استوار در سالهای آینده باشیم.
آنچه در برنامة درسی این حوزة یادگیری اهمیت دارد و در آثار تألیفی و آموزشی نوپدید ،جهتگیریهای محتوایی این
برنامه را آشکار میدارد ،در پی میآید تا مورد توجه پدیدآورندگان و ناشران گرامی قرار گیرد:
حفظ رویکرد ،اهداف و اصول مورد تأکید برنامة درسی در تدوین آثار.
تهیه و تولید اثر ،با توجه به نیازهای روحی -روانی مخاطبان.
توجه به تواناییهای زبانی فراگیرندگان در تدوین اثر.
طبقهبندی محتوایی بر پایة پاره مهارتهای خوانداری و طراحی راهکارهای آموزشی برای هر یک.
توجه به سطوح ادراکی دانشآموزان و طبقهبندی فعالیتهای درک متن بر پایة این سطوح.
در زمینة آموزش مهارتهای نوش��تاری (نگارش و انش��ا) ،الزم اس��ت به رویکرد اصلی برنامة درس��ی پایبند باشیم و از
نگرش هنری به نوشتن پرهیز کنیم .همچنین ،بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف زبانی ،توجه به تفاوت سبکهای یادگیری
و رعای��ت تنوع در طراحی و تدوین فعالیتها و آموزهها از موضوعهای دیگری هس��تند ک��ه به قوت علمی و جذابیت آثار
خواهند افزود.
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گروه زبانهای خارجی

فرهاد قربان دوردی نژاد ()1338
دكترای آموزش زبان انگلیس��ی ،و مدیر گروه آموزش زبان انگلیس��ی دانشگاه تربیت
معلم ش��هید رجایی( 1382تاكنون) .ایش��ان مجموعهای مقال��ه و دو كتاب در زمینة
آموزش و تدریس زبان انگلیسی دارد.

رضا خیرآبادی ()1358
دکترای زبانشناس��ی همگانی ،دبیر زبان انگلیس��ی (از  78ت��ا ،)86عضو تیم تألیف
کتابهای درسی (از  90تا ،)93معاون روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش
(از  90تا ،)92مدرس دانشگاه در دورههای فوقلیسانس و دکترا (از  91تا ،)93و عضو
هیئت علمی س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی (از  91تا .)93ایش��ان از جمله
مؤلفان کتابهای زبان انگلیس��ی پایههای هفتم تا نهم دورة اول متوس��طه بوده است
و تاکنون کتابها و مقاالت متعددی در زمینة آموزش زبان انگلیس��ی تألیف و ترجمه
کرده اس��ت .خیرآبادی چند پروژة تحقیقاتی را به انجام رسانده است و هماکنون عضو
گروه پژوهشی « »Nt& Tدانشگاه گنت بلژیک است.

سید بهنام علوی مقدم ()1354
دکترای زبان شناسی ،مدیر گروه زبانهای خارجی (از  90تا ،)93و عضو هیئت علمی
و کمیتههای منتخب در س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (از  89تا .)93ایشان
که مدرس دانشگاه در دورههای فوقلیسانس و دکتراست ،تاکنون در تألیف  14عنوان
کتاب درسی مشارکت داشته و  13کتاب کمک آموزشی نوشته است .به عالوه ،مقاالت
متعدد علمی و پژوهشی دارد که چهار مورد آنها بینالمللی هستند .علوی مقدم تا به
حال چهار طرح پژوهشی ملی را نیز به انجام رسانده است.
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بیانیة گروه داوران زبانهای خارجی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران گروه زبانهای خارجی ،ضمن تش��کر از برگزارکنندگان جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد و
همة مؤلفان و ناش��ران گرانقدری که آثار خود را به بوتة داوری نهادند ،بر اهمیت نقش کتابها و مواد کمکآموزش��ی
در تعمیق فرایند یادگیری خالق و خودباورانة زبانهای خارجی در چارچوب رویکرد ارتباطی مورد تصریح برنامة درسی
ملی تأکید میکنند.
به لطف الهی و پس از معرفی مجموعه کتابهای « »Prospectبه نظام آموزش رس��می کش��ور ،جریانی از تولید آثار
ارزش��مند در چارچوب اهداف تبیین ش��ده در برنام ة درسی ملی پدید آمده اس��ت که برگزاری این جشنوارة فرهنگی و
اقدامات مشابه میتواند و باید تقویتکننده و گرمابخش آن باشد.
بررس��ی آثار رس��یده به این دوره از جشنواره نشان داد ،رویکرد جدید وزارت آموزشوپرورش که از رهنمونهای برنامة
درسی ملی منبعث است ،بهطرز چشمگیری در تألیفات حوزة زبانهای خارجی نمود یافته و حرکت امیدبخشی بهسوی
تولید آثار هدفمند و باکیفیت در این رش��ته مش��اهده میشود .از دیگر س��و ،تأثیر پدیدة آزمون محوری و تولید و اشاعة
آثاری با موضوع تست و آزمونهای کنکور محور ،یکی از مهمترین نقاط ضعف آثار رسیده به جشنواره در بخش زبانهای
خارجی است.
بنابراین ،نیاز به تولید آثار دارای اصالت و تولیدات تألیفی (نه ترجمهای) در این حوزه محسوس است .با توجه به آماده
بودن حجم زیادی از کتابها و آثار از پیش تولید شده توسط ناشران بینالمللی در قالب ترجمه ،بازتولید این آثار نباید
به کاهش تولید آثار تألیفی مبتنی بر نیازهای دانشآموزان جامعة ما ،منجر شود.
در پایان ،پیشنهادهای هیئت داوران به ناشران و دستاندرکاران تولید کتابها و آثار کمکآموزشی در زمینة زبانهای
خارجی ،به شرح زیر ارائه میشوند:
 .1توج��ه بی��ش از پیش به برنامة درس��ی ملی و حوزة تربیت و یادگیری زبانهای خارجی در این س��ند و تالش برای
حرکت در چارچوب آن؛
 .2توجه به نیازهای دانشآموزان سراس��ر کش��ور در چارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه با تأکید بر ارزشهای
اسالمی ـ ایرانی؛
 .3تقویت آثار تألیفی و دقت بیشتر در گزینش آثار ترجمهای؛
 .4کوشش برای تعمیق بیش از پیش عدالت آموزشی و کمک به تحقق اهداف ملی آموزش زبانهای خارجی؛
 .5تالش برای تولید آثار مکمل بس��تة آموزش��ی «3ـ »Prospect 1و پرهیز از تولید آثاری که با بستة آموزشی رسمی
وزارت آموزشوپرورش تضاد عملکردی دارند.
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گروه زیست شناسی و زمینشناسی

بهمن فخریان ()1344
فوقلیسانس علوم جانوری(گرایش فیزیولوژی) ،مدرس دانشگاه ،مراكز تربیت معلم و
مراكز آموزش ضمنخدمت فرهنگیان (از  1372تا  .)1387ایشان در تألیف كتابهای
زیستشناس��ی درس��ی و نیز تألی��ف كتابهای عل��وم ابتدایی و متوس��طه همكاری
داشتهاست و برای مجالت و همایشها به تألیف یا ترجمة مقاالت علمی دست میزند.
فخریان در س��ال تحصیل��ی  1384 -1385به عنوان معلم نمونة كش��وری انتخاب و
معرفی شد.

مریم عابدینی ()1346
فوق لیس��انس زمینشناسی و دانش��جوی دورة دكترای زمینشناسی( گرایش چینه
و فس��یل شناسی) ،مسئول گروه آموزشی زمین شناسی منطقة( 5از 1380تا ،)1385
كارش��ناس گ��روه علوم دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی(از  13292تاكنون)،
مدیرداخلی مجلة رش��د آموزش زمینشناسی ،نمایندة سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی در كمیت��ة علوم زمین یونس��كو(از  1390تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتاب
زمینشناس��ی سوم متوس��طه و راهنمای معلم آن ،تألیف علوم زمین پیش دانشگاهی
و راهنمای معلم آن ،ارزش��یابی كتاب علوم هفتم ،اعتباربخش��ی كتاب علوم هش��تم،
اعتباربخشی كتاب جغرافیای قم ،و تهیة بستة آموزشی جغرافیا و علوم همكاری داشته
و حدود  50مقالة تخصصی برای مجالت رشد و همایشهای بینالمللی نوشته است.

الهه علوی ()1347
فوقلیسانس زیست شناسی(علوم گیاهی) ،دبیر زیستشناسی (از  1372تا ،)1379
كارش��ناس برنامهریزی و تألیف گروه زیستشناس��ی دفت��ر برنامهریزی و تألیف كتب
درسی (از  1380تاكنون ) و مدیر داخلی مجلة رشد زیستشناسی (از  1383تاكنون).
ایش��ان از مؤلفان كتابهای زیستشناسی و آزمایش��گاه  2دبیرستان ،زیستشناسی
پیشدانش��گاهی و نیز كت��اب راهنمای معلم این كتابها به ش��مار میرود .در تألیف
كتابهای علوم تجربی پایههای شش��م ،هفتم و هش��تم نقش داشته و از سال 1381
داور جشنوارة كتابهای زیستشناسی و علوم تجربی بودهاست.
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بیانیة گروه داوران زیست شناسی و زمینشناسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

هیئت داوران کتابهای آموزشی زیستشناسی و زمینشناسی در یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ،نظر
خود را به شرح زیر اعالم میدارد:
 .1در این دوره نیز مثل سالهای قبل ،تعداد کتابهای دانشافزایی و مهارتی برای معلمان و دانشآموزان اندک بود.
این موضوع حاکی از کمتوجهی دس��تاندرکاران تولید و نش��ر ،به چنین کتابهایی است که باید با تشویق و ترغیب
آنها و بها دادن هر چه بیشتر به کار آنها ،توجه بیشتری را به این مهم جلب کرد.
 .2در ح��وزة کار و تمری��ن ب��رای دانشآموزان کتابهای زیادی چاپ میش��وند ،ولی اکثر آنه��ا فقط کار و تمرین
نیس��تند ،بلکه با خالصه کردن کتاب درس��ی و پاسخ دادن مستقیم به س��ؤاالت ،دانشآموزان را بهسمت حفظ همین
خالصهها و پاسخها سوق میدهند .به این ترتیب ،حرکت بهسوی اهداف برنامة درسی و تأثیر روشهای گوناگون تفکر
و یادگیری کمرنگ میشود.
امیدواریم در سالهای آینده شاهد مشارکت هرچه بیشتر معلمان در تولید کتابهای آموزشی مناسب باشیم.
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داوران و بیانیههای داوري

گروه شعر
بابک نیک طلب ()1346
لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر ادبیات مدارس راهنمایی (از  1366تا ،)1371
كارشناس شعر و ادب وزارت آموزش و پرورش (از  1371تا  ،)1380كارشناس ادبی
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان (از 1380تاكنون) ،و داور چندین جشنوارة
ادبی و هنری داخلی .ایش��ان كه از سال  1371تاكنون بیش از شش مجموعه شعر
برای كودكان و نوجوانان س��روده اس��ت ،برگزیدة نفر اول ش��عر ك��ودک و نوجوان
پنجمین جش��نوارة بینالمللی ش��عر فجر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی  1389و
برندة جشنوارة كتاب فصل بهار كودک و نوجوان كانون پرورش فكری ( )1390است.

حسین احمدی()1339
فوقدیپلم علوم تربیتی ،مسئول هنری منطقة  5آموزش و پرورش (از  61تا،)88
دبیر ادبیات دبیرستان (از  61تا ،)88مسئول شعر کودک و نوجوان در کیهان بچهها
(از س��ال 67تا ،)84معاونت پرورش��ی (از  74تا ،)88داور مسابقات فرهنگی و هنری
وزارت آموزش و پرورش و مس��ئول ش��عر «مرکز بررسی آثار» در «دفتر انتشارات و
تکنولوژی آموزش��ی» (از  90تا .)93ایشان سه مجموعه شعر و دو مجموعه داستان
برای کودکان منتشر کرده است و در زمینة زندگی محتشم کاشانی و نام و القاب امام
علی (ع) آثاری دارد .احمدی در سال 81به عنوان معلم مؤلف برگزیده و تقدیر شد.

محمد حسن حسینی ()1348
لیس��انس متالورژی مواد ،مدیر گروه داستان در گروه آسمان (از  1392تا،)1393
عضو شورای نویسندگان مس��جد جواداالئمه (از ابتدای تأسیس تاكنون) ،عضوگروه
قصة خردس��ال مجلة رشد کودک (از س��ال 1391تا ،)1393و مسئول جلسات نقد
آینههای روبهرودر حوزة هنری (از  1391تا .)1392ایش��ان که داور جش��نوارههای
ش��عر (از جمل��ه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان و خانة کتاب) و قصه (از
جمله ش��هید حبیب غنیپور) بوده اس��ت ،تاکنون شش جلد کتاب رمان و سه جلد
کتاب ش��عر منتشر کرده اس��ت .از میان این آثار ،رمان «آخرین پدربزرگ» و کتاب
شعر «کالس بهار» در زمرة آثار برگزیده بودهاند.
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بیانیة گروه داوران شعر

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
 .1گروه داوری شعر ،ضمن قدردانی از دبیرخانة جشنواره بهدلیل توجه به ادبیات ،بهویژه شعر ،انتظار داشت کتابهای
مناسبی که اخیراً خلق شده بودند نیز به گروه داوران ارجاع میشدند.
 .2متأس��فانه س��طح کتابهای وارد شده به مرحلة داوری چندان مناسب نیس��ت و انتظارات مخاطبان نسل جدید را
برآورده نمیکند.
ً
 .3شاعران باتجربه ،غیر از یک مورد ،کتابهای قابل اعتنایی را در این دوره ارائه نکرده و غالبا از آثار قدیم خود استفادة
مجدد کردهاند.
 .4ش��اعران نوظهور معیارهای تعریف ش��دة ش��عر در گروه موردنظ��ر را چندان رعایت نک��رده و گاه دچار بدیهیترین
اشتباهات ،از قبیل خروج از وزن ،ضعف تألیف و سستی کالم ،و ضعف جوهرة شعری شدهاند.
 .5بهنظر میرس��د ناشران در کتابسازی ،از شاعران در سرودن شعر پیش افتادهاند .الزم است توازن میان ویژگیهای
عمومی و ویژگیهای تخصصی کتابها حفظ شود.
نظر گروه داوران این اس��ت که متأس��فانه تعداد کتابهایی که به گروه داوران معرفی ش��دهاند ،کافی نبوده اس��ت .در
٭
سالهای اخیر ،آثار شعری قابل تأملی چاپ شدهاند که متأسفانه به دست داوران نرسیدند.
٭ توضیح جوانه:
خواننن��دگان محت��رم عنایت دارند که بررس��ی کتاب در دبیرخانة س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی و به تبع آن
جشنواره کتاب رشد ،منوط به ارسال کتاب توسط ناشر یا پدیدآورنده آن به دبیرخانه است.
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گروهشیمی

نعمتا ...ارشدی ()1346
دكترای ش��یمی آلی ،عضو هیئت علمی گروه ش��یمی دانش��گاه زنجان (از 1380
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول گروه ش��یمی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از
 1375تا  ،)1390س��ردبیر مجلة رش��د آم��وزش ش��یمی (از  1375تاكنون) و داور
جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد (ده دورة گذشته) .ایشان مؤلف كتابهای
ش��یمی دورة متوسطة نظری ،بخش شیمی كتابهای علوم تجربی دورههای ابتدایی
و راهنمایی ،مؤلف بخش ش��یمی «فرهنگ بزرگ س��خن» و مترجم كتاب ش��یمی
«دانشگاه كمبریج» است.

راضیه بنكدار سخی ()1346
فوقلیس��انس شیمی معدنی ،دبیر شیمی ( 1372تاكنون) ،كارشناس گروه شیمی
دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1383تاكنون) ،و داور جشنوارة كتابهای
آموزش��ی و تربیتی رشد (سه دورة گذشته) .ایشان تاكنون در تألیف مقاالت علمی و
كتابهای آموزشی فراوانی در زمینة شیمی مشاركت داشتهاست.

طیبه كنشلو()1347
فوق لیسانس شیمی كاربردی ،مسئول كمیسیون تخصصی رشتة صنایع شیمییایی
دفت��ر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی فنی و حرفهای و كاردان��ش ،مدرس مركز
آموزش عالی ولیعصر تهران و داور جشنوارة كتابهای آموزشی رشد .ایشان در تألیف
كتابهای «آزمایش��گاه ش��یمی عمومی»« ،گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی»،
و «راهنمای معلم كتاب عملیات دس��تگاهی در صنایع شیمیایی» و همچنین تولید
نرمافزارهای آموزشی و فیلم آموزشی رشتة صنایع شیمیایی همكاری داشتهاست.
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بیانیة گروه داوران شیمی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری شیمی که برای نخستینبار تلفیقی از کارشناسان شیمی و صنایع شیمیایی فنیوحرفهای است ،با افتخار اعالم
میکند که اینبار همة کتابهای حوزة یادگیری شیمی جشنواره بهصورت تألیف یا تدوین و «ترجمه و تألیف» بودند .نبودن
کتابهای ترجمهای نشان از دگرگونی شایستهای دارد که در نگاه نویسندگان و ناشران کتابهای علمی ـ آموزشی رخ داده
است و از پیشرفتی چشمگیر در تالش برای تولید کتابهایی با محتوای بومی و سازگار با نیازهای علمی ـ آموزشی کشور و
همسو با سیاستهای تبیین شده در بیانیة جشنوارههای پیشین حکایت دارد.
این گروه پس از بررس��ی دقیق کتابهای رس��یده به مرحلة پایانی جش��نواره ،چهار کتاب را بهعن��وان نامزد انتخاب و از
جنبههای مختلف به مقایس��ة کیفی و کمی س��اختار و محتوای آنها پرداخته است .در مقایسه ،با وجود برخی نوآوریهای
شایسته و تالش ستودنی نویسندگان محترم برای ارائة بهترین اثر علمی ـ آموزشی ،از میان چهار کتاب ارزشمند یاد شده،
یک کتاب بهعنوان کتاب برگزیدة جش��نواره یازدهم انتخاب ش��د .دالیل این انتخاب عبارتاند از :نوآوری در شیوة تألیف
کتابه��ای موض��وع محور با محتوایی کممتن و پرتصویر ب��ا رویکرد آموزش همگانی و ترویج علم؛ انتخاب و س��ازماندهی
محتوایی کاربردی که بر نقش علم تجربی در زندگی روزانه از دیرباز تاکنون تأکید میورزد؛ تالش برای معرفی توانمندیهای
علمی ،صنعتی و بهویژه هنری و تقویت خودباوری ملی و ایجاد انگیزه در نسل آیندهساز کشور؛ جلب مشارکت و پشتیبانی
مادی و معنوی صنایع شیمیایی برای تولید کتابهای علمی ـ آموزشی ارزان ولی باکیفیت برای دانشآموزان؛ ارج نهادن به
تالش بیفروغ نیروهای انسانی متخصص ،ورزیده و سختکوش ایرانی و نقش ارزشمند آنان در خودکفایی و استقالل کشور
و کوشش فراوان برای بومیسازی محتوا.
ادبی هماهنگ با محتوای کتابهای
البته این کتاب بهدلیل وجود برخی نارساییها ،از جمله نیازمندی به ویرایش علمی و ِ
درس��ی ،معرفی نکردن فهرس��ت منابع علمی مورد اس��تفاده برای متن و تصویرها ،کیفیت نامناس��ب صحافی متناس��ب با
مخاطبان و وجود پیامهایی ـ اگرچه اندک ـ که مخاطب را به یاد بروشورهای تبلیغاتی میاندازد ،تا کتاب مطلوب فاصله
دارد ،ولی برتریهای برش��مرده ش��ده در باال ،گروه داوری را بر آن داشت که بهمنظور پاسداشت تالشهای ارزندة نویسنده،
ناش��ر و حامی محترم در ارائة اثری متفاوت برای نس��ل جوان کشور ،جایگاه کتاب برگزیده را به این اثر اختصاص دهد .امید
است در آینده شاهد انتشار کتابهایی باشیم که بتوانند فصل تازهای را در تولید کتابهای علمی ـ آموزشی ایجاد کنند.
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گروه طراحی و نقاشی ،چاپ و صنایع دستی

بشری گل بخش()1345
فوقلیسانس پژوهش هنر ،هنرآموز هنرستانهای فنی و حرفهای (از  1374تا ،)1379
س��رگروه آموزشی اس��تان تهران ( 1377و  ،)1378کارشناس برنامهریزی تخصصی و
تألیف کتب درس��ی رشتة صنایع دستی (از  1379تا  ،)1393و رئیس گروه هنر دفتر
تألی��ف فنی و حرف��های و کار دانش (از  1391تاکنون) .ایش��ان که تاکنون بر تحلیل
محتوای بیش از  20عنوان کتاب درسی در رشتههای گوناگون فنی و حرفهای نظارت
داشتهاس��ت ،مؤلف بخش صنایع دستی کتاب «آشنایی با میراث هنری و فرهنگی» و
مؤلف کتاب «راهنمای معلم کارگاه نگارگری و کتاب کار و فناوری» پایة هشتم است.

آرزو كاظمبخش()1352
هنرمند و مجری طراحی داخلی اس��ت .نمایش��گاههای خصوصی نقاش��ی( )1385و
عموم��ی طراحی ( )1387برگزار كرده و نماس��ازی همایش گف��تو گوی تمدنها را
( )1381نیز اجرا كردهاست.

سید همایون موسوی ()1350
فوق لیس��انس پژوهش هنر ،هنرآموز نقاشی هنرس��تانهای فنی و حرفهای(1375
ت��ا  1378و 1383ت��ا  ،)1393كارش��ناس برنامهریزی و تألیف رش��تة نقاش��ی«دفتر
برنامهری��زی و تألی��ف كتب فنی و حرفهای و كاردان��ش»(  1378تا  1383؛  1385تا
 ،)1390و مدرس دانشگاه( 1378تاكنون) .ایشان مؤلف چهار مقالة تخصصی در زمینة
هنر و از جمله مؤلفان كتاب درسی كارگاه چاپ دستی 1است.
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بیانیة گروه داوران طراحی و نقاشی،
چاپ و صنایع دستی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
فر و شکوه ،ظرافت و زیبایی و پیامسازی و پیامرسانی ،از دیرباز تاکنون در هنر میهن سرافرازمان دیدة همگان را خیره
ساخته است .چه سرها و جانهایی که به پای سربلندی این خاک پرگهر دالورانه بر زمین افتادند تا خامههایی برافراشته
شوند و نقشهایی پُرهنر بر دل کوه ،گِل ،پارچه ،کاغذ و سرانجام بر نهان دلها بنگارند و اندیشهها را بارور سازند.
درود بر دس��تان و س��ر انگش��تان هنرمندان این مرزوبوم که نقشآفرینی خود را نهتنها در نگارههای هنری به نمایش
گذاردهاند ،بلکه با زبان واژگان نیز بر چهرة برگهای یک کتاب آنها را خواندنی کردند و آفرین بر آنهایی که فراتر گام
نهادند و زبان این کتاب را آموزشی نگاشتند تا این نقشها و هنرها جاودانهتر شوند.
هیئت داوران گروه طراحی ،نقاشی ،چاپ و صنایع دستی افتخار دارد که خود را همکار کوچکی در کنار ناشران ،مؤلفان
و پدیدآورندگان آثار ارزشمند هنری ـ آموزشی داند و پس از کندوکاو در کتابهای رسیده ،بیان دارد:
تعداد کتابهای تخصصی و شایستة راه یافته به جشنواره کم بود.
شمار کتابهای ترجمه شده در این حوزه ،هنوز بیش از کتابهای تألیفی است.
بسیاری از ناشران بزرگ و تخصصی در رشتههای هنری مشارکت نداشتند.
برخی کتابها از نظر موضوع و برخی از نظر محتوا تکراری بودند.
برخی کتابها با داش��تن موضوع و محتوای شایس��ته و در خور توجه ،از نظر ش��کل ظاهری (گرافیک ،صحافی ،قطع،
کیفیت کاغذ ،چاپ ،تصویر و )...کیفیت خوبی نداشتند.
پیشنهاد میشود ،دستاندرکاران جشنواره از مؤلفان و ناشران در بخش فنیوحرفهای و بهخصوص در رشتههای هنری،
برای ارسال کتاب و شرکت فعال در جشنواره ،بیش از پیش حمایت و پشتیبانی کنند.
س��خن آخر اینکه ،اینجا آمدهایم تا دس��ت در دستان ش��ما مؤلفان ،ناش��ران و پدیدآورندگان نهیم ،با یکدیگر کولهبار
رنگارنگ و پردرخشش آموزش هنر را بر دوش کشیم و آن را همچون گوهری ُدردانه به نسلهای آینده پیشکش کنیم؛
به امید آن روز.
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گروه علوم تجربی

بهداد اصفهانی ()1349
فوق لیس��انس برنامهریزی درس��ی ،دبیر درس علوم تجرب��ی در مدارس راهنمایی و
مدارس متوسطة اول (از 1370تاكنون) ،سرگروه علوم تجربی گروههای آموزشی شهر
تهران (از  1375تاكنون) ،مس��ئول دورههای تربیت مدرس دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی در درس علوم تجربی (از  1379تا  ،)1384عضو شورای برنامهریزی علوم
تجرب��ی دفتر تألی��ف (از  1382تا  ،)1385و طراح طرح نوین ارزش��یابی علوم تجربی
( 1380تاكنون) .ایش��ان مؤلف مجموعه كتابهای «آش��تی با علوم تجربی» و مدرس
روشهای فعال تدریس و درسپژوهی است.

مریم انصاری ()1346
فوقلیسانس برنامهریزی درسی ،دبیر زیستشناسی دبیرستانهای تهران (از 1373
تا  )1384و كارش��ناس گروه زیستشناس��ی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی.
ن و نیز راهنمای
ایشان در تألیف كتابهای علوم دورة دبستان و زیستشناسی دبیرستا 
معلم هر دو كتاب همكاری داشت ه و مقاالتی نیز در مجلة «رشد آموزش زیستشناسی»
به چاپ رسانده است.

عزتالسادات حسینی ()1335
لیس��انس آموزش ابتدایی ،آموزگار دورة ابتدایی( 1355تا  ،)1386و كارشناس دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درسی(از  1374تا  .)1375ایشان از جمله مؤلفان كتابهای
درس��ی علوم اجتماعی پایههای اول تا پنجم ،كت��اب روش تدریس پایههای چهارم و
پنجم و كتابهای كار علوم تجربی دورة ابتدایی بوده است.
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بیانیة گروه داوران علوم تجربی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران حوزة علوم تجربی ،كتابی از كتابهای راه یافته به مرحلة نهایی را شایستة دریافت عنوان برگزیده تشخیص
نداد و در پایان ،فقط یك كتاب را بهعنوان كتاب تقدیری انتخاب كرد .این گروه ضمن تشكر از ناشران محترم و مؤلفان
و مترجمان فرهیخته ،موارد زیر را توصیه میكند:
 .1توجه به رویكردها و اهداف جدید برنامة آموزش علوم تجربی بر اس��اس موقعیتهای واقعی یادگیری در بستر زندگی
دانشآموزان ،مطابق با فرهنگ و سنتهای كشورمان.
 .2اهمیت دادن به ادبیات فارس��ی كودكان و نوجوانان و در نتیجه ،اس��تفاده از ویراس��تاران علمی و ادبی در كارها (در
ترجمه و تألیف).
 .3ایجاد انگیزههای الزم توسط ناشران محترم در جهت تقدم كار تألیف بر ترجمه.
 .4مرور بیانیههای گروه داوری حوزة علوم تجربی در س��الهای گذش��تة این جشنواره و استفادة بهینه از آنها در تولید
محصوالت آینده.
 .5ایج��اد تح��ول در تولید كتابهای كار و تمرین ،با در نظر گرفتن خالقیتهای الزم و توجه به س��ند تحول بنیادین و
برنام ة درسی ملی.
هیئت داوران علوم تجربی در پایان وظیفة خود میداند ،از ناشرانی كه بهمنظور حفظ محیطزیست ،برای كتابهایی كه
ك سال تحصیلی كاربرد دارند ،از كاغذهای بازیافتی استفاده میكنند ،تقدیر و تشكر كند.
فقط در ی 
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گروهعلومتربیتی

محمدرضا حشمتی ()1343
ف��وق لیس��انس آموزش و پرورش تطبیقی ،دبیر دبیرس��تانهای ته��ران (از 1367تا
 ،)1388مدرس دانش��گاه عالمه طباطبایی(از  1387تا  ،)1392س��ردبیر مجلة رش��د
آموزش راهنمایی تحصیلی(از  1388تا  )1392و سردبیر رشد معلم (از  1393تاكنون).
ایش��ان تاكنون سه ویژهنامه برای معلمان پایههای ششم تا هشتم مدارس تدوین كرده
و مقاالت متعددی در نش��ریات فرهنگی كش��ور به چاپ سپرده است .كتاب حشمتی،
«فرهنگنامة مشاغل» كه  150شغل فرهنگی را به نوجوانان و جوانان معرفی میكند،
در سال  1392كتاب برگزیدة سال جمهوری اسالمی شد.

لیلی محمدحسین ()1342
فوق لیس��انس زبان و ادبیات انگلیس��ی ،دبیر زبان انگلیسی (از  1368تاكنون) ،عضو
ش��ورای برنامهریزی مجلة «رش��د آموزش متوس��طة( »1راهنمایی س��ابق) (از 1389
تاكنون) و مجری كارگاههای آموزش��ی برای معلمان ،مدیران و كارشناس��ان آموزش و
پ��رورش با موضوعاتی مانند «ویژگیهای معلم مؤثر» و «تفكر سیس��تمی» (از 1374
تاكنون) .ایشان در «برنامة آموزشی تضمین كیفیت در مدارس اسكاتلند» ،و نیز برنامة
آموزشی «بنیاد فرهنگی ژاپن برای مدیران ومعلمان دورة متوسطه» شركت كرده است.
از جمله كتابهای او میتوان به «مغز و آموزش» و «یادگیری از طریق همیاری» اشاره
كرد.

محمود معافی ()1331
دكترای مطالعات تطبیقی برنامهریزی درس��ی ،م��درس مراكز تربیت معلم (از1363
تا  ،)1368كارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از 1364تاكنون) ،مشاور
علم��ی س��ازمان پژوه��ش و برنامهریزی درس��ی (از 1375تاكنون) .ایش��ان در تألیف
 15راهنمای برنامة درس��ی و  6كتاب درس��ی ،و ارزش��یابی  6برنامة درسی همكاری
داشتهاس��ت ،تاكنون هفت كتاب در زمینة آم��وزش علوم ،آموزش هنر و آموزش دین
ترجمه كرده اس��ت و بیش از صد مقاله در مجالت رش��د (ریاضی ،ش��یمی ،جغرافیا و
تكنولوژی آموزشی) به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه داوران علوم تربیتی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در یازدهمین دورة جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،گروه داوری علوم تربیتی ،متشکل از سه داور در حوزة
تعلیموتربیت 13 ،عنوان کتاب را طی دو مرحله بررسی کرد و با توجه به شاخصهای مورد نظر و بحث و گفتوگو ،یک
کتاب را بهعنوان برگزیده و یک کتاب را بهعنوان کتاب تقدیری انتخاب کرد.
گروه داوری ضمن تشکر از کلیة مؤلفان و ناشران این حوزه ،بهمنظور افزایش کیفیت کتابهای آموزشی در حوزة علوم
تربیتی ،موارد زیر را پیشنهاد میکند:
 .1مؤلفان محترم عالقهمند به تدوین کتاب در حوزة علوم تربیتی با مبانی نظری «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»
و همچنین مفاهیم برنامة درسی ملی آشنا شوند.
 .2پیوند بین محتوای کتابهای آموزشی و اهداف برنامة درسی ملی در اولویتهای مؤلفان قرار گیرد.
 .3عالوه بر توجه و پرداختن به جنبههای نظری ،به جنبههای کاربردی بیشتر توجه شود.
 .4نویسندگان محترم با دانش تعلیموتربیتی اسالمی آشنایی بیشتری کسب کنند.
 .5مؤلفان و ناشران محترم دربارة نیازهای معلمان و مسائل روز آموزشوپرورش آگاهیهای الزم را بهدست آورند.
 .6در تدوین کتابها از ابهامگویی و کلیگویی پرهیز شود.
 .7قبل از تحویل کتاب برای چاپ ،صاحبنظران آن را بهمنظور اعتباریابی علمی بررسی کنند.
 .8در استناد به آیات قرآن کریم با مراجعه به تفاسیر قرآن ،از برداشتهای شخصی پرهیز شود.
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گروه فرهنگ و هنر

عالءالدین كیا ()1342
فوق لیسانس جامعهشناسی ،دبیر هنر مدارس راهنمایی و دبیرستانهای مازندران
و تهران( 1363تا  ،)1371مدرس هنر مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان(1368
ت��ا  ،)1376عضو گروه هنر پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پ��رورش( 1390تاكنون)،
مدیر هماهنگی طرحهای پژوهش��ی مطالعات آموزش و پرورش(از  1388تاكنون) و
عضو هیئت تحریریة فصلنامة رش��د آموزش هنر(از  1389تاكنون) .ایش��ان در سال
 1383نفر اول مس��ابقات خوشنویسی معلمان كشور ،نفر اول مسابقات خوشنویسی
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در سال  1381و مدرس انجمن خوشنویسان ایران از
سال  1367تاکنون و در سال  1391پژوهشگر برگزیدة وزارت آموزش و پرورش و در
سال  1393مجری طرح ارزشیابی بستة آموزشی فرهنگ و هنر پایة هفتم بوده است.

مرضیه پناهیانپور()1348
لیسانس هنرهای تجسمی ،سرگروه درس فرهنگ و هنر ادارة كل شهر تهران ،عضو
ش��ورای برنامهریزی كتب درس��ی درس فرهنگ و هنر ،و داور جش��نوارة كتابهای
آموزش��ی رشد .ایش��ان مقاالت پژوهش��ی متعددی دارد كه از جملة آنهاست« :به
كارگیری و تلفیق ریاضی و هنر در آموزش فراكتالها در كالس درس».

عبدالناصر خیاط ()1357
فوق لیسانس پژوهش هنر ،معلم هنر در منطقة  15تهران .ایشان چندین نمایشگاه
در موضوعات گرافیك ،نقاش��ی و خوشنویس��ی در تهران و بوكان برگزار كرده است.
چند مقاله در زمینههای علم و هنر در تمدن اسالمی ،هنرهای تجسمی و كتیبههای
مذهبی نیز از او به چاپ رسیده است.
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بیانیة گروه داوران فرهنگ و هنر

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران ضمن تقدیر و تشکر از تمامی ناشران ،مؤلفان و نویسندگان حوزة هنر و تعلیمو تربیت ،لزوم توجه هرچه
بیش��تر به تولید کتاب در باب هنر و مس��ائل مربوط به آن را در دنیای کودک و نوجوان یادآور میشود و توجه مؤلفان و
ناشران محترم را به موارد زیر معطوف میدارد:
 .1ناش��ران و مؤلفان با مقولة هنر ،بهمثابه گونهای از دانش بش��ری که با زندگی امروزه عجین ش��ده اس��ت ،آگاهانه و
محققانه برخورد کنند.
 .2کارگروهی مجرب برای بررسی ،کارشناسی ،تأیید و تصحیح متون ارائه شده برای چاپ تشکیل شود.
 .3به گروه سنی نوجوان و نیازهای آنها در حوزة هنر توجه بیشتری شود.
 .4به تألیف در حوزة موضوعاتی چون عکاسی ،موسیقی ،خالقیت نمایشی و هنرهای سنتی عنایت بیشتریشود.
 .5به توسعه و تعمیق مهارتهایی از قبیل شناخت هنر و تحلیل و نقد آثار هنری در نوجوانان ،از طریق تألیفات مناسب،
توجه بیشتر صورت گیرد.
 .6در تألیف و انتشار کتابها ،به ترویج هنر بهمنظور تقویت هویت ایرانی توجه بیشتری شود.
 .7در تألیف و انتشار کتابهای هنری به اجزای برنامة درسی ملی عنایت بیشتریشود.
 .8مؤلفان به ارائة نگاه نو و خالقانه ترغیب شوند و از انتشار کتابهایی با موضوعات تکراری بپرهیزند.
 .9در تألیف و انتشار کتابهای هنری مبانی نگارش علمی و پژوهشی رعایت شود.
 .10نظامی منطبق و متعادل برای قیمتگذاری کتاب با توجه به هزینههای خانوادهها پیشبینی و اجرایی شود.
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گروه فلسفه

فخری ملكی ()1339
فوق لیس��انس فلس��فه و دانش��جوی دكترای این رش��ته ،دبیر درسه��ای عربی و
ادبیات فارس��ی در دورة متوس��طه( 1373تا  ،)1376مدرس دورههای آموزش ضمن
خدمت( 1391تا  ،)1393و كارشناس مسئول گروه فلسفه و منطق دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی( 1376تاكنون) و مدرس فلسفه و منطق در مدارس .ایشان مؤلف
كت��اب «روش تدریس منطق» (راهنمای معلم) اس��ت و مقالههای متعددی در مجلة
رشد آموزش معارف از وی منتشر شده است.

محمد مهدی اعتصامی()1335
دكترای فلسفه ،دبیر مدارس راهنمایی و دبیرستانهای تهران (از  1358تا ،)1375
كارشناس گروه دینی و قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1373تاكنون)،
و مدرس فلس��فه در دانش��گاههای امام صادق و تهران (از  1378تاكنون) .ایش��ان كه
مدیری��ت تدوین برنامة جدید درس دینی دورة ابتدایی و راهنمایی را برعهده داش��ته
اس��ت ،در تألیف كتابهای درس��ی«دین و زندگی»(پایة اول متوس��طه) و هدیههای
آسمانی(پایة دوم متوسطه) و كتابهای راهنمای معلم آنها ،و نیز چند كتاب آموزش
دینی مشاركت داشته است.

اكرم رهنما ()1345
فوق لیس��انس فلسفه ،دبیر درس فلس��فه و منطق( 1371تا  )1393و عضو شورای
برنامهری��زی درس فلس��فه و منطق دفت��ر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (1391
تاكنون) .ایش��ان مقاالت متعددی در زمینة آموزش فلسفه ،و مباحث پیچیدة فلسفی
نظیر علیت ،هرمنوتیك ،عرض خاص ،و حركت و سكون نگاشته است.

160

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران فلسفه

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
یکی از تفاوتهای عمدة فلس��فه و منطق با س��ایر علوم این است که آموزش فلسفه و منطق عالوهبر افزایش دانش ،به
افزایش دانایی نیز میانجامد .دانش را با آموزش علوم میتوان بهدس��ت آورد ،ولی دانایی باید بهمنزلة پایهای از پایههای
شخصیتی ،مورد تربیت و پرورش قرار گیرد .تأمل در این نکته نشان میدهد ،افزایش دانایی الزمة قهری آموزش فلسفه
نیس��ت ،بلکه به نوع برنامة آموزش��ی بس��تگی دارد .لذا بایس��ته است پرسش کنیم ،برنامة آموزش��ی فلسفه و منطق در
دورههای ابتدایی و متوسطه چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند و به چه نیازهایی باید پاسخ دهد .براساس این پرسش
است که مباحث عمده در آموزش فلسفه استقصا میشود .لذا مالک انتخاب مباحث و آثار ،در واقع اهداف آموزشی است
و ش��یوه و زبان برنامة آموزش��ی هم به مباحث و اهداف آن وابسته اس��ت .نقش کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی
تسهیل تحقق اهداف برنامة درسی است.
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گروهفیزیك

احمد احمدی ()1347
فوق لیس��انس فیزیك ،كارش��ناس گروه علوم در بخش فیزی��ک دفتر برنامهریزی و
تألی��ف كتب درس��ی(از  1374تاكنون) ،عض��و هیئت تحریریه و مدی��ر داخلی مجلة
«رش��د آموزش فیزیك» (از  1376تاكنون) ،مدرس آموزش ضمن خدمت معلمان (از
 1377تاكنون) ،مجری طرح دورة كارشناسی ارشد فیزیك ،و داور جشنوارة كتابهای
آموزشی رشد .ایشان عالوه بر تألیف و ترجمة دهها مقاله برای مجالت رشد ،در تألیف
كتاب درس��ی فیزیک متوس��طه و پیشدانشگاهی و علوم متوس��طة 1همكاری داشته
است.

سمیرا بهرامی ()1360
دكترای فیزیك ،دبیر فیزیک شهرستانهای استان تهران (از  1387تا ،)1389همكار
مؤلف كتابهای درسی در بازبینی كتاب فیزیک پیشدانشگاهی (از  1391تا ،)1392
مدرس دانش��گاههای زنجان ،تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان (از 1384
تاكنون) و مدیر پژوهشس��رای دانش آموزی كهریزك .ایشان كه در كنفرانس فیزیک
ایران در س��الهای  1388و  1381دو مقاله ارائه كردهاس��ت ،دبیر علمی چهاردهمین
كنفرانس آموزش فیزیک ایران بوده است.

بتول فرنوش
فوقلیسانس فیزیك ،دبیر فیزیک دبیرستانهای تهران(از  1361تاكنون) ،كارشناس
گ��روه علوم تجرب��ی و دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی (از  1373تاكنون) ،و
داور جش��نوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد (سه دورة گذشته) .ایشان در تألیف
كتابهای درس��ی علوم تجربی ابتدایی ،راهنمایی و كتاب معلم آنها همكاری داشته
است و تألیفاتی نیز در حوزة كتاب كار علوم دارد.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در طول سالهای اخیر ،آموزش فیزیک کشور روند رو به رشدی را طی کرده و در این راه ،موفقیتهای ارزندهای حاصل
ش��ده اس��ت .توجه ویژه به آموزش ،با رویکرد مفهومی ،اس��تفاده از فناوری اطالعات ،روشهای فعال تدریس با رویکرد
یادگیری مش��ارکتی و فرایندمحوری ،آموزش مهارتها به جای انباش��تن دانشها ،کاربردی کردن آموزش به جای بیان
انتزاعی مفاهیم ،توجه ویژه به ش��یوههای گوناگون ارزش��یابی ،رشد خالقیت و نوآوری دانشآموزان ،کاهش نقش سنتی
معلم و افزایش نقش واقعی وی بهعنوان راهبر و تسهیلکنندة امر آموزش،همگی ضرورت ایجاد نگرش تازهای را در تألیف
کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی ،در ذهن تداعی میکنند.
ب��ا وجود ظرفیتهای ف��راوان در عرصههای فیزیک که میتوانند موجب برداش��تن گامهای مؤثری در ارتقای س��طح
کیفی آموزش فیزیک باشند ،آزمونهای ورودی دانشگاهها به شدت آموزش این علم پایه را تحتتأثیر خود قرار دادهاند
و بس��یاری از مؤلفان کتابهای کمکآموزش��ی و کمکدرسی را نیز به سمت خود کش��اندهاند .به همین دلیل ،بسیاری
از کتابه��ای فیزیک ،به ج��ای توجه به موارد فوق ،تنها به جمعآوری و حل پرس��شهای چهارگزینهای پرداختهاند .به
عبارت دیگر ،فقط یکی از حیطههای آموزش ،یعنی آزمون و آن هم فقط یکی از ش��یوههای آزمون ،یعنی پرس��شهای
چهارگزینهای را مورد توجه قرار دادهاند .این ضعف در اکثر قریب به اتفاق کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی موجود
در بازار و کتابهای ارائه شده به جشنواره مشهود است.
علم فیزیک از جمله علومی است که در تمام جنبههای زندگی بشر کاربرد مستقیم دارد و ضروری است ناشران ،مؤلفان
و مسئوالن محترم ،توجه خاصی به این علم داشته باشند و برای ارتقای آن گام بردارند .استفاده نکردن از شیوههای نوین
و کاربردی آموزش ،بهره نگرفتن از فناوری اطالعات و ارتباطات ،و توجه ناکافی به برنامة درسی و هدفهای آموزشی ،از
جمله ضعفهای اصلی در اغلب کتابهای آموزش فیزیک ارائه شده به یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی
رشد هستند.
هیئت داوران گروه فیزیک یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد ،ضمن تقدیر و تشکر مجدد و ابراز
خرس��ندی از تمایل مؤلفان ،مترجمان و ناش��ران به اس��تفاده از شیوههای نوین آموزش ،پیش��نهاد میکند ،این گروه از
اندیشمندان به توصیههای زیر توجه خاص مبذول فرمایند:
 .1در تألیف کتابهای کمکدرسی ،شیوهها و حیطههای متنوع ارزشیابی را مدنظر قرار دهند.
 .2از جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی استفاده کنند.
 .3به مسائل کاربردی ،واقعی و مرتبط با زندگی روزمره توجه ویژه داشته باشند.
 .4در محتوای نوشتاری کتاب ،به ایجاد انگیزه در مخاطبان برای یادگیری ،توجه خاص مبذول دارند.
 .5در راستای تحقق هدفهای برنام ة درسی گام بردارند.
 .6نقشهای نوین معلم و دانشآموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری در آثارشان نمایان شود.
 .7از فناوری اطالعات و ارتباطات بهصورت خاص استفاده کنند.
 .8شیوههای فعال یادگیری را مورد توجه قرار دهند.
 .9از تصویرهای جذاب و متناسب با موضوع بهره گیرند.
 .10محتوای کتاب را بهگونهای سازماندهی کنند که زمینة جذب مخاطب را فراهم سازد.
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عادل اشكبوس ()1342
فوقلیس��انس زبان و ادبیات عرب ،دبیر زبان عربی دبیرس��تانهای تهران (از 1368
تاكنون) ،و مدیر گروه عربی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1390تاكنون).
ایش��ان مدیر بزرگترین سایت ریشهیابی واژگان اس��ت كه در طول چهار سال ،بیش
از س��ه و نیم میلیون بازدید داشتهاست .اشكبوس كتاب «فرهنگ کاربردی فارسی به
عربی» را به رشتة تحریر درآورده و در سال  1390دبیر نمونة كشوری شدهاست.

سید عالءالدین اعالیی ()1336
كارش��ناس ارش��د علوم قرآن و حدیث ،دبیر عربی دبیرس��تانهای تهران (از 1367
تاكنون) و مدرس دانشگاه (از  1387تاكنون) ،سرگروه عربی -دینی متوسطة كشوری
(از  1372تا  )1382و عضو گروه قرآن متوسطة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی
(از  1380تا  .)1392ایش��ان از جمله نویس��ندگان كتابهای كمكآموزشی در حوزة
آموزش زبان عربی است و با سازمان تبلیغات اسالمی نیز همكاری دارد.

علی چراغی ()1332
فوق لیس��انس زبان و ادبیات عرب و كارشناس برنامهریزی دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درس��ی (از  1352تاكنون) .ایشان تألیف  13جلد كتاب درسی ،تألیف دهها جلد
كتاب آموزشی ،كمكآموزشی و كتاب كار ،و  10جلد كتاب «پیامبران در قرآن» ،دهها
جلد كتاب در حوزة معارف اسالمی و قرآن ،و نگارش دهها مقاله در موضوعات گوناگون
در حوزة آموزش زیان عربی ،قرآن ،تاریخ اس�لام و جغرافیا را در كارنامة فرهنگی خود
دارد.
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گروه داوری قرآن و زبان عربی ،پس از بررسی مجموعه كتابهای آموزشی ،به نتایج زیر رسید:
ب در این
 .1اغلب كتابهای عربی در دو حوزة كتاب كار و كتاب كنكور تألیف شدهاند .این در حالی است كه بازار كتا 
زمینه پر از اینگونه كتابهاس��ت و درس عربی به چنین كتابهایی نیاز مبرم ندارد ،بلكه به كتابهای متن محور نیاز
دارد؛ مانند كتاب داس��تان ،اشعار مناس��ب ،مطالب علمی و مكالمه .از طرف دیگر ،رویكرد جدید راهنمای برنامة درسی
عربی متن محور است ،در حالی كه در كتابهای كار قاعده محوری حاكم است.
 .2تمرینات كتابهای كار بیش��تر به تلههای آموزش��ی و معماسازی شبیه هستند .گویا بیشتر شبیه سؤاالت كنكورند
و هدف آنها برگزاری مس��ابقة درس��ی است .در حالی كه در كتاب كار ،هدف مسابقه دادن نیست ،بلكه تثبیت و درونی
شدن آموختهها مورد نظر است.
مالكهای داوری كتابهای گروه قرآن و زبان عربی از این قرار بودهاند:
رعایت اهداف برنامة حوزة یادگیری قرآن و عربی و راهنمای برنامة درسی هر یك از این دو گروه درسی.
توجه به تغییرات و اصالحات كتابهای جدید عربی در بازنگری كتابهای درسی.
رعایت صحت علمی عبارات از نظر صرف ،نحو ،بالغت ،كاربرد واژگان و تفسیر.
توانمن��دی كتاب در ایجاد عالقه و انگی��زه و تقویت مهارتهای زبانی ،بهویژه در بخش عربی ،و تقویت نگرش مثبت
به قرآن.
داوری كتابها در دو مرحله صورت گرفته است:
مرحلة اول ،گزینش كتابهای مناسب توسط داوران اولیه؛
مرحلة دوم ،گزینش كتاب برگزیده از بین كتابهای تأیید شده در مرحلة اول .این مرحله ،با حضور سه تا پنج داور و
كارشناس مسئول گروه انجام شده است.
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معصومه نوروزی ()1352
فوقلیس��انس مدیریت فناوری اطالعات ،كارش��ناس محتوای الكترونیكی دفتر طرح
توسعة كاربری فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش (از  1381تا  ،)1385کارشناس
مسئول فناوری اطالعات دفتر نوسازی و تحول اداری (از  1385تا  ،)1390كارشناس
برنامهریزی دفتر تألیف كتابهای درس��ی ابتدایی و متوسطة نظری (از)1392-1390
و كارش��ناس تألیف کتابهای کار و فناوری دفتر تألی��ف كتابهای فنی و حرفهای و
كاردانش ( 1392تاکنون) .ایش��ان تاكنون مقاالت علمی متعددی در زمینههای سواد
رایانهای ،حفاظت از اطالعات ش��خصی و امنیت اطالعات ،و سیس��تمهای اتوماسیون
اداری به رشتة تحریر درآورده است.

مینا زند ()1348
فوقلیس��انس برنامهریزی درسی ،آموزگار دورة ابتدایی (از  1367تا ،)1393و همکار
دفت��ر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی در گ��روه کار و فناوری .ایش��ان تاکنون یک
مجموعه س��یدی آموزش��ی برای پایة چهارم دورة ابتدایی تهیه و چند مقاله در مجلة
رش��د آموزش ابتدایی منتشر کرده اس��ت .زند ارزیاب کتابهای کار و فناوری معاونت
ساماندهي کتابهای آموزشی است.

بهنام نیکنژاد ()1363
فوقلیس��انس مهندس��ی مکانیک ،هنر آموز هنرس��تانهای فنی و حرفهای و کار و
دانش (از  88تا ،)91دبیر انجمن علمی مکانیک دانش��گاه شهید رجایی (از  84تا،)87
کارش��ناس تخصصی رشتههای صنایع مکانیک خودرو ،صنایع فلزی ،و حوزة تربیت و
یادگیری کار و فناوری متوس��طة اول ،و عضو هیئت مؤس��س پژوهشکدة انرژی شهید
باکری (از  89تا .)93ایش��ان مقام س��وم دومین مسابقة ملی طراحی ماشین الکتریکی
و هیبریدی دانشگاه صنعتی شریف و رتبة اول اختراع دومین و سومین جشنوارة ملی
حرکت وزارت علوم و فناوری را (در سالهای  1388و  )1389کسب کرده است.
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گروه داوری درس كار و فناوری ،پس از بررسی هفت عنوان كتاب رسیده به دبیرخانة جشنواره ،تنها یك كتاب را در
بخش كتابهای برگزیده معرفی كرد .س��ایر كتابها به دلیل دور بودن از اهداف برنامة درسی كار و فناوری ،كتابهای
مناسبی تشخیص داده نشدند.
ً
با توجه به جدید بودن حوزة تربیت و یادگیری كار و فناوری ،خصوصا درس كار و فناوری كه در پایههای ششم ،هفتم
و هش��تم اجرا میشود ،ناش��ران كتابهای آموزشی ،هنوز با این حوزه آشنایی كافی ندارند .همین امر موجب آمار پایین
كتابهای رسیده و همسو نبودن محتوای آنها با اهداف این حوزه شده است.
حوزة كار و فناوری ش��امل كس��ب مهارتهای عملی برای زندگی كارامد و بهرهور و كس��ب شایس��تگیهای مرتبط با
فناوری و علوم وابس��ته ،به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهمنظور تربیت فناورانه و زندگی س��الم در فضای مجازی و
نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخشهای گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی است .اهداف شاخص در این حوزه
عبارتاند از مهارتآموزی ،آشنایی با مشاغل و بازار كار و ویژگیهای آن ،كار عملی و مبتنی بر پروژه ،پرورش خالقیت و
نوآوری ،و ارزشیابی عملكردی كه عموماً در تدوین كتابهای رسیده به دبیرخانه به آنها توجه نشده است.
در برنامة درسی ملی ،اجرای درس كار و فناوری و آموزش مهارتها در قالب پروژه و كار عملی پیشبینی شده است،
لذا ناش��ران محترم كتابهای آموزش��ی باید به این مهم بهطور ویژه توجه كنند .یادگیری مبتنی بر پروژه روش آموزشی
اس��ت كه دانشآموزان را برای حل مس��ائل و برآوردن نیاز در تهیة محصوالت هدایت میكند .این نوع از یادگیری سبب
میشود،
دانشآموزان به فعالیتهای زندگی و دنیای كار واقعی نزدیكتر شوند و یادگیری را در بستر واقعیتهای زندگی تجربه
كنن��د .از مزایای روش یادگیری مزبور میتوان به این موارد اش��اره ك��رد :افزایش عالقه ،اعتمادبهنفس و بهبود نگرش به
یادگیری؛ درگیری بیش��تر دانشآموز در فرایند یادگیری؛ ایجاد فرصتهایی برای توس��عة مهارتهای پیچیدهتر؛ تجربة
بهكارگیری چرخة تولید ایده و محصول؛ انجام فعالیتهای مهارتی براساس نیاز در دنیای واقعی و موقعیتهای محلی.
لذا الزم اس��ت اس��تانداردهای تولید كتابهای آموزشی كار و فناوری در اختیار ناش��ران فعال در این حوزه قرار گیرد
تا محتوای كتابها به اهداف برنامههای درس��ی كار و فناوری نزدیكتر ش��ود و در سالهای آینده شاهد نشر كتابهای
آموزشی با رویكردهای مناسب باشیم .همچنین ،امیدواریم در سالهای آتی كمیت تولید كتابهای آموزشی نیز در این
حوزه افزایش یابد.
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جلیل تاجیک ()1338
فوقلیسانس مهندسی كشاورزی ،هنرآموز هنرستانها و مدرس آموزشكدههای فنی،
دانش��گاههای پیامنور و تربیت معلم (از  1386تا  )1390و داور جش��نوارة كتابهای
آموزشی و تربیتی رشد (از  1390تاكنون) .ایشان كه در پرورش كرم ابریشم تخصص
دارد ،دس��تی نیز در تحقیقات دارد و تاكنون در كش��ت گلهای گلخانهای در خارج از
گلخانه و استفاده از هورمون اسید جیبرلیک برای تولید انگور بیدانه توفیق یافتهاست.

سعید پور مهدی قائم مقامی()1359
دكت��رای تخصص��ی علوم دامی ،مدرس دانش��كدة فنی كش��اورزی دانش��گاه فنی و
حرفهای (از 1390تا  ،)1393مدیر گروه رش��تة پرورش طیور دانشكدة فنی كشاورزی
ش��هریار( )1393و كارشناس گروه كش��اورزی دفتر فنی و حرفهای سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش��ی(از 1391تاكنون) .ایشان كه در سال  1393مدرس دورة تأمین
مدرس��ان دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی بوده است ،بیش از پنج مقالة علمی_
پژوهشی در زمینة كشاورزی و آموزش كشاورزی دارد و مؤلف كتاب كار و فناوری پایة
ششم متوسطه است.

ابوالفضل قلی بیكی فرد()1344
دکت��رای علوم دام��ی (ژنتیک و اصالح ن��ژاد دام) که به مدت  15س��ال عضو ثابت
کمیس��یون گروه علوم دامی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی فنی و حرفهای»
بوده و تاکنون در تألیف و تدوین  13عنوان کتاب رشتة علوم دامی برای هنرستانهای
کش��اورزی مشارکت داش��ته است .ایش��ان تاکنون حدود  10مقاله در مجالت داخلی
و خارجی به چاپ رس��انده و چند کتاب آموزش��ی نیز در زمینههای متفاوت رش��تة
کشاورزی تألیف کرده است.

168

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران كشاورزی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
ت نیروی انس��انی در تمام زمینهها از جمله کش��اورزی ،باید از سطوح آموزشی متوسطه آغاز شود تا اثربخشی الزم
تربی 
را در توسعة کشور داشته باشد .کشور ما با دارا بودن اقلیمهای متفاوت ،میتواند یکی از قطبهای بزرگ تأمین و صدور
موادغذايي باشد كه متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است .بدیهی است انتخاب محتوای مناسب آموزشی برای دورة
متوسطه ،یکی از مناسبترین راهکارها برای نیل به این هدف است که باعث آگاهی روزافزون جامعه از تواناییهای بالقوة
کشور در زمینة کشاورزی و استفاده بهينه از منابع موجود میشود.
تعداد کم آثار ارس��ال ش��ده به جشنواره در زمینة علوم کش��اورزی گویای این واقعیت است که هنوز اهمیت تولیدات
کشاورزی و ضرورت آموزش آن در سطح متوسطه بر همگان شناخته نشده است.
تنها دو کتاب «پرورش و فراوری سیبزمینی خوراکی و بذری» و «انگلشناسی و بیماریهای انگلی» به دست داوران
گروه رس��ید که از نظر جامعیت علمی محتوا ،جذابیت مطالب ،در نظر داش��تن اهداف رفتاری ،و تناسب با اهداف برنامة
درس��ی ملی برای رش��تهها و مخاطبان خاص بررس��ی ش��دند .الزم به ذکر اس��ت منظور از مخاطبان خاص ،هنرجویان
فنیوحرفهای و کاردانش و هنرآموزان است.
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گروه گرافیک و عكاسی

خدیجه بختیاری ()1345
لیس��انس رشتة گرافیک و دانشجوی كارشناسی ارش��د هنر اسالمی ،هنرآموز رشتة
گرافیك ،عكاس��ی و طراحی هنرستانهای تهران(از  1373تاكنون) ،و كارشناس دفتر
برنامهری��زی و تألیف كتب فن��ی و حرفهای و كاردانش(از  1387تاكنون) .ایش��ان در
تألیف كتابهای «راهنمای معلم تصویرس��ازی» مش��اركت داشته و از طریق نگارش
گزارش و مقاله با فصلنامة رش��د آموزش فنی و حرف��های همكاری دارد .بختیاری به
عنوان مدیر هنری و مس��ئول آمادهسازی كتابهای آموزش فنی و حرفهای با ناشران
بخش خصوصی همكاری دارد.

ماندانا منوچهری ()1349
فوق لیس��انس گرافیك ،هنرآموز رشتة گرافیک ش��هر تهران( 1377تاكنون) ،مدیر
گروه آموزشی رشتة گرافیک سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ( 1379تا ،)1383
عضو كمیسیون تخصصی رشتة گرافیک دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (1386
تا  ،)1391مدرس دانش��گاههای جامع و شریعتی (از  1386تاكنون) ،و داور جشنوارة
كتابهای آموزش��ی رشد در رش��تة گرافیک ( 1390تاكنون) .ایشان از جمله مؤلفان
شش عنوان كتاب تخصصی هنر در موضوعات تایپوگرافی ،گچبری ،تاریخ هنر و پوستر
سازی است.

فرزانه ناظرانپور ()1347
فوقلیس��انس ادبیات نمایشی ،هنرآموز عكاسی هنرستانهای فنی و حرفهای تهران
(از  1374تاكنون) ،و عضو كمیس��یون دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی فنی و
حرفهای و كاردانش (از  1387تاكنون) .ایشان كتابی در زمینة نورپردازی در عكاسی و
مقالهای با عنوان «كودك ،نمایش و آفرینش» (چاپ ش��ده در مجلة آفرینش)1389 ،
به رشتة تحریر درآورده است.
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بیانیة گروه داوران گرافیک و عكاسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
ِ
حکایت کتابهای کمکآموزشی همچنان باقی است.
دفتر یازدهم به پایان آمد،
هیئ��ت داوری گ��روه گرافیک و عکس یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د ،ضمن قدردانی از
زحمات دفتر «انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی» به دلیل اس��تمرار و مداومت در امر ساماندهی کتابهای آموزشی و
کمکآموزشی ،موفقیت و ارتقای کیفی هر سالة این تالش هدفمند را آرزو دارد و توجه عزیزان را به نکات زیر معطوف
میدارد:
کتابهای تخصصی مرتبط با رش��ته و گروه درسی عکاسی در سال گذشته آنطور که انتظار میرفت به جشنواره
نرسیدند.
در میان کتابهای مناسب و مفید در گروه گرافیک نیز اگرچه امتیازات به هم نزدیک بودند ،اما باتوجه به رویکرد
حمایت از نویس��نده و تألیف کتاب بهصورت مس��تقل ،برگزیدة این بخش کتابی تألیفی است و نه ترجمهای .اگرچه در
بخش ترجمه نیز شاهد کتابهای خوبی بودیم.
با آرزوی بهروزی و موفقیت روزافزون برای نویسندگان ،ناشران و همه دستاندرکاران تولید کتابهای آموزشی
«گروه گرافیک و عکس»
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گروه مدیریت خانواده و بهداشت و كودكیاری

سید رحمن هاشمی ()1327
فوقلیسانس عرفان اسالمی و دارای تحصیالت حوزوی ،رئیس ادارة آموزش و پرورش
شهرستانهای تاکس��تان (از  1363تا  )1364و ماهنشان (از  1369تا  ،)1370معاون
اداری مالی دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد زنجان (از  1364تا س��ال  ،)1367مس��ئول
گزینش و مدیر گروه در دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد زنجان (از  64تا ،)67کارشناس
برنامهریزی درس��ی رشتة مدیریت خانوادة فنی و حرفهای (از  1376تاکنون) ،مدرس
طرح معلمان در دانش��گاه علمی کاربردی (از  91تا ،)93کارش��ناس س��تاد اقامة نماز
ادارة کل شهرس��تانهای استان تهران (از  73تا ،،)74مشاور فرهنگی و امور اجتماعی
شهرداری منطقة  2تهران (از  1374تا  .)1376ایشان یک ترجمه و چند تألیف دارد و
 38پودمان درسی نیز برای رشتة مدیریت خانواده تهیه و تدوین کرده است.

محبوبه خلفی ()1335
فوق لیس��انس مدیریت آموزشی ،رئیس هنرستان نوفل لوشاتو(از  1359تا  )1361و
رئیس دبیرستان عبرت (از  1364تا  ،)1373عضو كمیسیون تخصصی رشتة مدیریت
خان��وادة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (از  1375تاكنون) ،و داور جش��نوارة
كتابهای آموزشی رشد (ده دورة گذشته) .ایشان مقاالتی در زمینة مسائل آموزشهای
فنی و حرفهای نظیر اقتصاد آموزش فنی و حرفهای دارد.

معصومه صادق ()1340
فوق لیس��انس برنامهریزی درس��ی ،كارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف كتب فنی
و حرف��های و كاردان��ش(از  1373تاكنون) و داور حوزة آموزش بهداش��ت جش��نوارة
كتابهای آموزش��ی و پرورشی رش��د(از اولین دوره) .ایشان كه در تألیف كتاب درسی
بهداش��ت روانی رشتة كودكیاری همكاری داشته ،مؤلف كتاب «راهنمای بهداشت در
مدارس» است.
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بیانیة گروه داوران مدیریت خانواده و
بهداشت و كودكیاری

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری رشتههای مدیریت خانوادة فنیوحرفهای و شاخة کاردانش و بهداشت و کودکیاری ،ضمن قدردانی و تشکر
از مسئوالن برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد و حضور فعال ناشران و مؤلفان محترم ،متن
بیانیة این گروه را به شرح زیر به استحضار میرساند.
از آنجا که هدف جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د در راس��تای تحقق مادة  5مصوبة « 828شورای عالی
آموزشوپرورش » اس��ت ،در بررس��ی و داوری کتابهای ارس��الی به حش��نواره در گروه مدیریت خانواده و بهداش��ت و
کودکیاری ،مبنای انتخاب کتاب را براساس حوزههای یادگیری یازدهگانة مندرج در برنامة درسی ملی و همچنین رعایت
مادة  4مصوبة  828ش��واری عالی آموزشوپرورش قرار دادیم .ضمن آنکه براساس بند  7/8آییننامة برگزاری یازدهمین
جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،پارامترهای هماهنگی و همسویی با اهداف و رویکرد برنامة درسی ،تسهیل،
توسعه و تعمیق آموزش ،توجه به زبان فارسی ،توجه به یادگیری مؤثر و پایدارتر ،نوآوری و ابتکار و اتخاذ روشهای نو و
جذاب در ارائة محتوا را در نظر گرفتیم .بر این اساس ،کتابهای داوری شده در این حوزه بهطور کلی دارای برخی نکات
مثبت و منفی به شرح زیرند:
الف .نکات مثبت
ً
 .1اغلب کتابها بهلحاظ رعایت معیارهای عمومی ،از جمع امتیازات نسبتا خوبی برخوردار بودند.
 .2اکثر کتابها از منابع غنی برخوردارند.
 .3منابع مورد استفاده در ترجمهها معموالً بهروز هستند.
ب .نکات منفی
 .1با توجه به بند  7/8آییننامة برگزاری یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی رش��د ،کتابهای عرضه ش��ده به
جشنواره ،از مفاد بند مذکور ،نظیر هماهنگی و همسویی با اهداف و رویکرد برنامة درسی ،برخوردار نیستند و این موضوع
قابل تأمل است.
 .2کتابهای ارس��الی بهلحاظ رعایت نکردن معیارهای عمومی ،مانند خالقیت ،نوآوری ،مطرح نکردن اصول بهداشتی
و ایمنی متناس��ب با محتوا ،رعایت نکردن اهداف برنامة درس��ی و رشتة تحصیلی و ...با شاخصهای ارزشیابی همخوانی
ندارند.
بهمنظور آسیبشناس��ی نکات منفی ،ضرورت دارد دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی با ناش��ران و مؤلفان جلسات
توجیه��ی برگزار کند تا ناش��ران محترم نس��بت به هدفگذاری و اجرای سفارش��ی دفتر اهتم��ام الزم را بهعمل آورند.
همچنین ،ناشران و مؤلفان محترم خود نیز پیگیر ضوابط و شاخصهای ارزشیابی دفتر باشند.
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گروه مطالعات و علوم اجتماعی
لطیف عیوضی()1335
دكتراي جامعهشناسي سياسي ،كارشناس مسئول و عضو شوراي برنامهريزي و تأليف
عل��وم اجتماعي دفتر تألي��ف (از  1386تاكنون) ،و مدرس درسهاي گوناگون رش��تة
جامعهشناسي در دانشگاههاي كشور ( از  1385تاكنون).

منصور ملكعباسی ()1332
فوقلیس��انس جغرافیای طبیعی ،دبیر جغرافیای دبیرس��تانهای ته��ران (از 1358
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول گروه جغرافیای دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از
 1368تاكنون) عضو هیئت تحریریة مجلة رشد آموزش جغرافیا (از  1375تا ،)1386
داور جش��نوارة كتابهای آموزشی رشد(پنج دورة گذش��ته) ،و مدرس تربیت معلم و
دانش��گاه عالمه طباطبایی و دانش��گاه آزاد(از  1378تاكنون) .ایشان عالوه بر همكاری
در تألیف كتابهای درس��ی جغرافی��ا از دورة راهنمایی تا پیش دانش��گاهی و تربیت
معلم ،مؤلف كتابهای متعدد كمكآموزش��ی در زمینة آموزش جغرافیا و نجوم ،و نیز
كتابهای دایرهالمعارف جغرافیاست.

سوسن نوروزی ()1344
فوق لیس��انس جامعهشناسی ،كارشناس آموزش متوس��طة وزارت آموزش و پرورش
( 1372تا  ،)1377كارشناس مؤسسة پژوهشی برنامهریزی درسی و پژوهشگاه آموزش
و پرورش (از  1378تا  ،)1390و كارشناس گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامهریزی
و تألیف كتب درس��ی (از 1391تاكنون) .ایشان عضو ش��ورای نظارت بر سازماندهی
محتوای كتاب مطالعات پایة هشتم است.
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بیانیة گروه داوران مطالعات و علوم اجتماعی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» مکلف به تأمین منابع و مواد آموزشی و تربیتی مورد نیاز مخاطبان تعلی موتربیت
روش مستقیم
رس��می کش��ور است .س��ازمان پژوهش به روشهای مستقیم و غیرمس��تقیم به این وظیفه عمل میکند .در ِ
ت پژوهش ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی بر عهدة سازمان است .در روش
تأمین محتوای آموزش��ی ،مس��ئولی 
غیرمس��تقیم ،س��ازمان با هدایت ،نظارت و حمایت از ظرفیت س��ایر بخشه��ای فرهنگی جامعه ،به فراین��د تولید و توزیع
محتواهای آموزش��ی و تربیتی مورد نیاز مدد میرساند .هماهنگی تولیدات درونسازمانی و برونسازمانی برای تحقق تربیت
مطلوب از وظایف سازمان پژوهش است که باید پیشنیازها و شایستگیهای فرهنگی ،علمی ،قانونی و مالی الزم برای عمل
به این وظیفه را بهدست آورد.
«جش��نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد» محمل این هماهنگی ،برای استفادة بهینه از توان بالقوه و بالفعل فرهنگی
و تربیتی جامعه در خدمت به آیندهس��ازان ایران اس�لامی است .نقش هدایتی ،نظارتی و حمایتی سازمان پژوهش بهمنظور
همافزایی ظرفیتهای فرهنگی جامعه برای پاس��خگویی به نیازهای واقعی تربیت ،در این جش��نواره نمودار میش��ود .رونق
جش��نوارة رش��د به معنی تعهد نیروهای فرهنگی رسمی و غیررسمی به رس��الت فرهنگی -تمدنی خویش ،و کمفروغی آن،
عمدتاً محصول بیاعتنایی یا کمکاری یک یا دو طرف این رابطه است.
ارزیابی دقیق عملکرد جش��نوارة رشد و تش��خیص فرصتها و محدودیتهای آن ضرورتی فوری است .بهراستی جشنوارة
رش��د از آرمان تا واقعیت به چه میزان در شناس��ایی رسالت خویش و عمل به آن موفق بوده است؟ توفیقها و شکستهای
احتمالی آن کداماند؟ توصیف و تبیین دقیق وضعیت فعلی جشنوارة رشد برای ارائة تجویزهای الزم در راستای بهبود عملکرد
آن در اولویت است.
خداوند س��بحان را س��پاسگزاریم که در این دوره ،فرصت مطالعه و استفاده از اندیشهها و آثار جمعی از فرهیختگان ایران
اسالمی را به ما ارزانی داشت .کتابهایی که در حوزة مطالعات اجتماعی به جشنواره راه یافتند ،در راستای رسالت پیشگفته
و با دقت و وس��واس کامل مطالعه و داوری ش��دند .هیئت داوران الزم میداند از «کانون اندیشه جوان» در تولید کتابهای
مورد نیاز نسل جوان کشور با رویکرد فرهنگی -تمدنی تقدیر کند .بدینوسیله از مسئوالن ارجمند این انتشاراتی تقاضا کند
ت «انتشارات فنی ایران» را در خور
نسبت به نیازها و مسائل جوانان دانشآموز عنایت بیشتری مبذول دارند .همچنین ،فعالی 
تقدیر میشمارد .اگرچه یادآوری این نکته را الزم میبیند که در صورت بومیسازی و متناسبسازی تصویر کتابهای منتشر
شده ،امکان بهرهگیری بهتر برای دانشآموزان ایرانی فراهم میشود.
از خداوند منان میخواهیم به همة ما توفیق دهد با کاس��تیهای حوزة نش��ر کتابهای کمکآموزشی که همچون زخمی
شوپرورش ،ناشران ،فرهیختگان ،نویسندگان،
بر پیکرة تعلی موتربیت نشسته است ،متعهدانه مواجه شویم .بدین وسیله آموز 
آموزگاران و اولیای محترم را به بازاندیشی مسئولیتشان در اینباره فرامیخوانیم.
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گروه معارف اسالمی
سید محمد دلبری ()1354
دكت��رای الهیات (عل��وم قرآن و حدیث) ،آم��وزگار و دبیر مدارس(از س��ال 1370تا
 ،)1391رئی��س گروه ق��رآن و معارف دفتر برنامهریزی و تألی��ف(از  1391تاكنون) و
همكار مجلة رش��د معارف اسالمی .ایش��ان از مؤلفان كتاب دین و زندگی 3بوده است
و خود نیز كتابی دربارة تحلیل داس��تان زندگی حض��رت ابراهیم با رویكرد تربیتی در
قرآن دارد.

محمدمهدی اعتصامی ()1335
دكترای فلسفه ،همكار گروه دینی و قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی(1373
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول درس دینی ( 1374تا  ،)1384مدیر تدوین برنامة جدید
درسهای دینی دورههای متوس��طه و پیش دانشگاهی و نیز مدیر تدوین برنامة جدید
درس دینی دورههای ابتدایی و متوس��طة اول( 1374تا  ،)1384و مدرس دانشگاه در
زمینة فلس��فة غرب( 1380تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتاب هدیههای آس��مان پایة
دوم ابتدایی و كتاب كار و معلم آن ،و نیز كتاب درس��ی دین و زندگی اول متوس��طه
و راهنمای آن ،مش��اركت داشته است .اعتصامی تألیف مجموعهای چند جلدی(پاسخ
به س��ؤاالت اساسی مذهبی) را مدیریت كرده و مجموعهای پنج جلدی نیز در موضوع
حركت و زمان تألیف كرده است.

یاسین شكرانی ()1360
دانشجوی دكترای فلس��فه و كالم اسالمی ،كارشناس گروه قرآن و معارف در بخش
متوس��طة دفتر تألیف كتابهای درس��ی از  1387تاكنون) ،عضو شورای برنامهریزی
كتابه��ای دورههای ابتدایی و متوس��طه ،عض��و هیئت تحریریة مجلة رش��د معارف
اس�لامی( 1391تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتابهای «هدیههای آس��مان» و كتاب
«راهنمای معلم» دینی همكاری داش��ته است .شكرانی تاكنون چند جلد كتاب دربارة
مباحث فلسفی و نیز زندگی بزرگانی نظیر مالصدرا و امام جعفر صادق نوشته ومقاالتی
نیز در نشریات به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه داوران معارف اسالمی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تمام مؤلفههای دخیل در نظام آموزش��ی ،با وجود تفاوت موضوعات و مفاهیم ،به میزان نس��بتی که با امر تعلیموتربیت
دارند ،در ساختاری منسجم ،باید رسیدن به اهداف تربیت دینی را آرمان خود قرار دهند .تهیه و تدوین کتابها و سایر
ابزارهای کمکآموزشی براساس معیارها ،راهبردی اساسی در این زمینه است .از جملة این معیارها میتوان به جنبههای
علمی و محتوایی و سازماندهی مناسب محتوا ،توجه به نیازهای مخاطبان و بهویژه همسویی آنها با اهداف برنامة درسی
تعلیموتربیت دینی اشاره کرد.
هیئت داوران ضمن تقدیر از ناشران محترم ،در جهت ارتقای وضعیت موجود ،نکاتی به این شرح پیشنهاد میکند:
 .1با توجه به نیازهای گوناگون مخاطبان ،تمرکز بر تولید کتابهای دانشافزایی ،سبب غفلت از تولید کتاب در حوزة
ارزشیابی ،فرایند یاددهی -یادگیری ،تولید کتب مرجع و ...خواهد شد .این در حالی است که به تولید و تدوین کتاب در
سایر بخشها نیاز مبرمی وجود دارد.
 .2اکث��ر کتابها با اهداف برنامة درس��ی تعلیموتربیت دین��ی فاصله دارند .مطالعة برنامة درس��ی هر یک از دورههای
تحصیلی به کم شدن این نقص کمک خواهد کرد.
 .3با عنایت به نگاه تلفیقی در حوز ة آموزش دینی ،قرآن و عربی در برنامة درسی ملی ،تولید آثاری با این رویکرد اولویت
خواهند داشت.
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گروه مكانیك

داوود نجفزاده ()1335
لیس��انس مهندسی مكانیك ،رئیس هنرستانهای فنی و حرفهای ( 1364تا ،)1366
كارشناس رشتة تأسیسات در دفتر آموزشهای فنی و حرفهای معاونت آموزشی وزارت
آم��وزش و پرورش( 1375تا  ،)1379كارش��ناس تخصصی دفت��ر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی آموزشهای فنی و حرفهای و كاردانش( 1379تا  ،)1393و داور و سرگروه
داوری جش��نوارة كتابهای آموزشی رش��د( 1379تاكنون) .ایشان تاكنون حدود 10
عنوان كتاب كمكآموزش��ی در رش��تة مكانیک در موضوع سیس��تم سوخترس��انی،
سیستمهای الكتریكی و باتری خودرو تألیف كرده است.

احمد آقازاده هریس ()1332
لیسانس مهندسی مکانیک ،کارشناس تخصصی برنامهریزی درسی رشتة تأسیسات
(از  1378تاکنون) ،مدرس هنرستانهای تهران (از  1359تا  )1387و آموزشکدهها و
دانش��گاه شهید رجایی (از  1362تا  .)1378ایشان تألیف  11جلد کتاب را در پروندة
کاری خ��ود دارد ک��ه در زمینههای تأسیس��ات (حرارتی ،برودتی ،بهداش��تی ،و آب و
فاضالب) ،رسم فنی ،نقشهکشی تأسیسات و حساب فنی نگاشته شدهاند.

محمد لطفینیا ()1349
دانشجوی فوقلیسانس برنامهریزی درسی و هنرآموز ،معاون و مدیر هنرستان فنی و
حرفهای و کارش��ناس مسئول مکانیک (از  1389تا  .)1393ایشان مؤلف چندین جلد
کتاب در رش��تههای کاردانش و فنی حرفهای ،و یک جلد کتاب راهنمای معلم است و
تهیه و تدوین برنامة درسی رشتة صنایع چوب در نظام جدید -براساس برنامة درسی
ملی -را نیز در فهرست فعالیتهایش دارد.
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بیانیة گروه داوران مكانیك

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تجلیل و تقدیر از پدیدآوران منابع آموزش��ی و کمکآموزش��ی گام ارزش��مند و اثرگذاری اس��ت که میتواند بسترساز
مناس��بی برای همدلی و همیاری ناشران بخش خصوصی و همس��ویی آنان با نیازهای آموزشی در آموزش رسمی کشور
باشد.
داوران گروه مکانیک ،در راستای تحقق اهداف برنامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،جمعبندی نظرهای خود را
به شرح زیر اعالم میدارد:
تولید کتابهای مناسب در حوزة مکانیک ،با توجه به آهنگ سریع رشد فناوری ،روند نزولی داشته است .این نکته به
تعمق و توجه نیاز دارد و الزم است به آن پرداخته شود.
بسترسازی برای ارتباط بیشتر و تعامل مؤثر کارشناسان برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی با ناشران و مؤلفان بخش
خصوصی میتواند گام مؤثری برای تحقق اهداف طرح ساماندهی کتابهای آموزشی تربیتی محسوبشود.
با توجه به اینکه تولید کتابهای کمکآموزش��ی مناس��ب آموزشهای فنیوحرفهای ،همگامی و همراهی حوزة نشر را
میطلبد ،لذا توجه وزارت آموزشوپرورش به تدوین راهبردها و راهکارهای هدایتی و حمایتی ،دریچهای است که میتواند
این امر را محقق سازد.
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گروه نقشهكشی معماری

پرستو آریا نژاد ()1355
فوقلیسانس معماری ،عضو کمیس��یون تخصصی رشتة معماری و كارشناس «دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای و کاردانش»(از  84تا  ،)93کارشناس
مسئول هنر دفتر دفتر تالیف آموزشهای فنی و حرغه ای و كاردانش (از  84تاکنون)،
و عضو س��ازمان نظام مهندسی اس��تان تهران (از  86تا  .)93ایشان مؤلف چند کتاب
آموزشی و مقالة تخصصی است.

ویدا تقوایی ()1339
دكترای معماری ،مدیر گروه و مسئول انستیتو دانشكدة شریعتی (از  1379تاكنون)،
عضو كمیسیون دكترای معماری دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی فنی و حرفهای
و كاردانش ( 1386تاكنون) ،و عضو شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفهای (از 1390
تاكنون) .ایش��ان كه چند كتاب و جزوة درس��ی در زمینة معماری و هنر اسالمی دارد،
تاكنون مقاالت پژوهشی متعددی در زمینة معماری ایرانی و اسالمی در نشریات معتبر
هنری به چاپ رسانده است.

ملک طباطبایی زوارهای ()1336
فوقلیس��انس معماری و شهرس��ازی ،هنرآموز هنرس��تانهای فن��ی و حرفهای (از
سال 1370تا ،)1388مدرس دانشگاههای شریعتی و آزاد واحد غرب و علمی كاربردی
(از 1390تا .)1393ایش��ان تاکنون سه جلد کتاب و مقاالت متعددی در زمینة مبانی
نظری معماری ،فضای ش��هری و طراحی معماری به چاپ رسانده است .طباطبایی در
سال  1383به عنوان پژوهشگر نمونه و در سال  1385به عنوان معلم نمونه در منطقة
 2انتخاب شد.

180

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیةگروهداوراننقشهكشیمعماری

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد مستلزم تالش مستمر و منسجم یکسالة دستاندرکاران
اجرایی آن است .گروه داوری رشتة نقشهکشی معماری بدین وسیله تالش این بزرگواران را ارج مینهد.
آثار ارسالی به جشنواره در این گروه از نظر کمیت و تعداد ،تفاوت قابل توجهی با سالهای پیش نداشت ،اما این قیاس
از نظر محتوا صادق نبود.
خوشبختانه چند سالی است که بهدلیل استقبال جامعة دانشآموزی و دانشجویی از کتابهای حوزة معماری ،انتشار
این کتابها افزایش داش��ته اس��ت .اکثر کتابهای این حوزه براس��اس دغدغههای ذهنی مؤلفان و س��رفصل درسهای
دانش��گاهی تألیف میشوند و تعدادی نیز مختص هنرجویان رشتة نقشهکشی معماری تدوین و تألیف شدهاند که بیشتر
آنها خالصة کتابهای درسی رشته یا مجموعهای از سؤاالت چهارگزینهای از متن کتابهای درسی هستند و متأسفانه
منبع آنها ذکر نشده است.
این کتابها با توجه به نداشتن مشخصات اصلی یک اثر تألیفی ،در مراحل اولیة داوری حذف شدند.
در مجموع ،کتابهایی که در این گروه نامزد دریافت جایزه شدند ،بخشهایی از محتوای برنامه و اهداف درسی رشته را
پوشش میدهند و مخاطب اصلی آنها دانشجویان و فعاالن این حوزه هستند .این نکته نویدبخش امکان تولید کتابهای
کمک آموزشی متناسب با اهداف و محتوای رشته است که امیدواریم با مشخصتر شدن جایگاه ارزشمن د این جشنواره،
شاهد سرمایهگذاری مؤلفان و ناشران در این بخش باشیم.
هیئت داوران گروه نقشهکش��ی معماری نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص افزایش کیفیت آثار بدین شرح اعالم
میدارد:
اطالعرسانی وسیعتر به ناشران در زمینة کتابهای کمکآموزشی در راستای اهداف جشنواره؛
ارتباط بیشتر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با مراکز تهیه و توزیع کتابهای غیردرسی هنرستانها؛
یوحرفهای و کار دانش.
تشویق ناشران به سرمایهگذاری بیشتر در زمینة کتابهای فن 
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گروه نمايش ،موسيقی و انيميشن

احمد نوري ()1334
ليس��انس كارگرداني تئاتر ،كارش��ناس ادارة كل فرهنگي و هن��ري وزارت آموزش و
پرورش (از  1372تا ،)1374و كارش��ناس دفتر برنامهريزي و تأليف كتب آموزشهاي
فني و حرفهاي (از 1375تاكنون) .ايشان در تأليف كتابهاي درسي نمايش و موسيقي،
و در طراحي و برنامهريزي درس��ي رشتة انيميشن همكاري داشته و خود بازيگر تئاتر
و تلويزيون است.

قطبالدين صادقي ()1331
دكت��راي نويس��ندگي و كارگرداني تئاتر ،و مدرس دانش��كدههاي هن��ري(از 1364
تاكنون) .ايش��ان مؤلف  40نمايشنامه 60 ،مقالة پژوهشي و  60نقد ،مترجم  18جلد
كتاب ،كارگردان  48نمايش صحنهاي و تلويزيوني ،و سرپرس��ت نويسندگان مجموعة
يكصد جلدي «نمايش معاصر جهان» است.

رضا مهدوی ()1348
دارای مدرک تحصیلی درجه یک هنری (دکترا) با  28س��ال سابقة فعالیت در حوزة
هنری به عنوان مدیر گروه آموزش��ی دانشگاه س��وره ،مدیر کل مرکز موسیقی و مدیر
پژوهشه��ای کاربردی پژوهش��گاه فرهنگ و هنر ،عضو ش��ورای تخصصی و موضوعی
(کارش��ناس مدع��و) دفت��ر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی ،و داور گروه موس��یقی
جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد (از  1375تاکنون) .ایشان که عضو چند
شورای سیاستگذاری و سردبیر «کتاب فصل مقام موسیقایی» است ،تاکنون پنج جلد
کتاب تألیفی و دهها مقالة آموزشی ،پژوهشی و انتقادی به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه نمايش ،موسيقی و انيميشن

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در فرهنگ آموزش��ی و پرورش��ی جهان کنونی ،کتابهایی پرورش��ی که بتوانند بهعنوان مکمل آموزشهای رس��می
مدارس در رش��د استعدادها ،ذوق ،تواناییهای فکری و حسی و کس��ب مهارتهای گوناگون اجتماعی کودک و نوجوان
نقش��ی تعیینکننده ایفا کنند ،اهمیت و جایگاه ویژهای دارند .جای خوش��وقتی اس��ت که در میان آثار مربوط به منابع
کمکآموزشی هنرهای نمایشی ،موسیقی و انیمیشن (و نیز پژوهشهای مربوط ب ه آنها) تعداد کتابهای واصله به گروه
داوران و میزان کتابهای مناسب تعداد برگزیده و تقدیری و ...صرفاً به کلیاتی اینچنینی پرداختهاند.
با ویژگیهای خاص کتابهای داوری شده نقشی اساسی و کارساز دارند و مربیان و دانشآموزشان از آنها استقبال و
اس��تفادة بسیار میکنند .در این راس��تا ،کاربردی بودن آثار برگزیده ،برای داوران اهمیت و اولویت خاصی دارد .یادآوری
میکنیم ،ورود اینگونه منابع و آثار هنری به فضای کالسی مدارس ،هم میتواند فضای آموزشی ما را تلطیف و فرهنگی
کند ،و هم در جای خود انگیزهای ش��ود نیرومند برای ناش��ران گوناگون ،تا فرهنگ و هنر مربوط به میلیونها کودک و
نوجوان را به فراموشی نسپارند .در هر صورت ،نقش یاریدهندگی این منابع و کتابهای هنری در تسهیل انتقال مباحث
درسی به دانشآموزان را نمیتوان انکار کرد ،زیرا عالوهبر تعلیم درستتر ،در جای خود طراوتی به فضای آموزشی مدارس
ما میبخشد که همگان به آن سخت نیازمندند.
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یدا ...وفاداری()1326
دکت��رای پژوهش هنر ،مربی کارگردانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (از
 1356تا  ،)1360کارش��ناس امور هنری منطقة  6آموزش و پرورش تهران (از 1360
تاکنون) ،دبیر هنر مدرس��ة راهنمایی فلق (از  1365تا  ،)1375کارش��ناس مس��ئول
ام��ور هنری وزارت آموزش و پرورش (از  1367تا ،)1371مدرس درس تئاتر کودک و
ادبیات کودکان در دانشگاه تهران (از  1370تاکنون) ،عضو شورای تئاتر کانون پرورش
فکری (از  1371تا  ،)1380و کارش��ناس مسئول امور هنری بنیاد شهید (از  1374تا
 .)1378ایشان در سال  1374نمایش عروسکی «شیطان» ،نوشتة عبدالرضا جاللی را
با همکاری حدود  40نوجوان در کانون پرورش فکری به روی صحنه برد.

علیرضا لبش()1360
فوقلیس��انس جامعهشناسی و از طنزپردازان همکار مجالت «رشد نوجوان» و «رشد
جوان» .ایشان که مدیر سایت دفتر طنز ،دبیر شعر مجلة سیمرغ ،دبیر اجرایی جشنوارة
فیلم پیامبر اعظم (ع) و دبیر س��ایت هنر اس�لامی است ،تاکنون پنج مجموعه داستان
طنز و دو دفتر شعر به دست چاپ سپرده است.

شیوا منتظری ()1362
فوقلیس��انس ایرانشناسی ،آموزگار دورة ابتدایی( )1388و دبیر دبیرستان (-1385
 ،)1384و مدرس دانش��گاه (از  1388تا .)1393ایشان که در زمینة فیلم و سینما قلم
میزند ،نمایشنامة «زن ،مسلس��ل ،جاده» را مشاور متن و کارگردانی (دستیار) کرده
اس��ت و یک فیلمنامة ثبت ش��ده در خانة سینما نیز دارد .مجموعه داستانهایی كوتاه
(اپرای موشها) نیز از او نیز در دست چاپ است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران بررس��ی و انتخاب نمایشنامهها ،ضمن تشکر و قدردانی از ناشران محترم که برای رشد و تعالی فرهنگی
و هنری دانشآموزان این مرزوبوم به چاپ و نشر متون نمایش اقدام کردهاند ،الزم میداند پیشنهادهای خود را بهمنظور
بهبود سطح کمی و کیفی اینگونه آثار ،به این شرح ارائه کند:
 .1توجه و عنایت الزم به دستورالعملها و بخشنامههای وزارت آموزشوپرورش در مورد اجرای نمایش در مدارس؛
 .2اس��تفاده از مشاوران متعهد و متخصص در زمینة متون نمایش��ی ،و انتخاب آثار ارزشمند ،تأثیرگذار و سازنده برای
چاپ تا موجب رشد و بالندگی جامعة هدف (دانشآموزان) شود؛
 .3چاپ هر نمایشنامه بهصورت مجزا ،برای استفادة بهینة دانشآموزان و تفکیک صحیح اینگونه آثار از جانب اولیا و
مربیان و در نهایت قیمت متناسب با قدرت خرید دانشآموز.
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