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گروهآموزشوپرورشکودکاناستثنایي

منیره عزیزي )1351، هرسین(
ــازمان آموزش وپرورش استثنایي  ــي ارشد روان شناسي تربیتي و شاغل در س داراي مدرک کارشناس
ــته را  ــگاه و آموزش هاي ضمن خدمت درس هاي همین رش ــاي ابتدایي تا دانش ــت. وي در دوره ه اس
ــناس برنامه ریزي درسي و  ــئولیت هاي او عبارت است: کارش ــت. اهم فعالیت ها و مس تدریس کرده اس
ــتثنایي، داور جشنواره الگوهاي برتر تدریس در سازمان، داور جشنواره  ــي در سازمان کودکان اس آموزش

الگوهاي برتر و تدریس کودکان استثنایي، عضو گروه تألیف محتوا براي دانش آموزان.

علي اسالمبولچي مقدم )1336، تهران(
ــناس توان بخشي شاغل در سازمان آموزش وپرورش استثنایي کشور و دانش آموخته کارشناسي  کارش
ــگاهي، عضویت در شوراي  ــوابق تدریس در مراکز دانش ــت. س ــتثنایي )1370( اس ــد کودکان اس ارش
برنامه ریزي درسي تربیت معلم استثنایي بیش از 30 مقاله، 7 پژوهش و 8 کتاب را در کارنامه خود دارد. 

از کتاب هاي اوست: مقیاس هوش و کسلر کودک، برنامه سالمت فردي.

هاجر عمل صالح )1342، رشت(
ــاغل در منطقه 11 تهران است. در سمت هاي  ــجوي کارشناسي ارشد روان شناسي کودک و ش دانش
آموزگاري، مشاور و کارشناس مسائل یادگیري کار کرده و عضو گروه مؤلفان کتاب هاي فارسي و علوم 
ــنواره هاي  ــت. تدریس در دوره هاي ضمن خدمت مربیان و داوري جش دانش آموزان کم توان ذهني اس

تدریس را نیز به عهده داشته است.

هایده بهبودي )1344، تهران(
ــتثنایي و عضو هیئت تحریریه مجله تعلیم وتربیت استثنایي  ــناس سازمان آموزش وپرورش اس کارش
است. مقاالت او )ترجمه،  تألیف( در این مجله چاپ شده است. همچنین عضو شوراي نشر کتب درسي 

و غیردرسي در سازمان فوق است.
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ــکاندن سرچشمه های نومیدی به  ــیده و قدم و قلم را برای خش با درود و تحیت به همة  آن هایی که درد معلول و معلولیت را چش
خدمت گرفته اند. ضمن تشکر و قدردانی از دفتر »انتشارات و تکنولوژی آموزشی«، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان 
آموزش وپرورش استثنایی که برای اولین بار در )جشنوارة کتاب های آموزشی رشد(، بخش آموزش وپرورش استثنایی را مورد توجه و 
عنایت قرار داده اند، امیدواریم که این اقدام ارزشمند باعث  شود، بیش از این شاهد حضور ناشران، مؤلفان و مترجمان در حوزة تولید 

کتاب های کاربردی و کمک درسی دانش آموزان استثنایی باشیم.
ــگاهی زیادی در حوزة روان شناسی و آموزش وپرورش استثنایی منتشر شده اند، لکن  ــال های اخیر کتاب های مرجع و دانش طی س
ــت. درحالی که نیاز معلمان و  ــد و جنبه های بنیادی و نظری در آن ها غالب اس ــتر بر نظریه های علمی تأکید دارن ــن کتاب ها بیش ای
ــی و تربیتی است. عالوه بر  ــیوه ها و مسائل آموزشی، توان بخش ــتر معطوف جنبه های کاربردی، رویکردها، ش ــت اندرکاران بیش دس
ــی زیادی در اختیارشان باشد تا  ــی و کمک آموزش ــتثنایی ایجاب می کند که کتاب های کمک درس این، ویژگی های دانش آموزان اس
فرصت های یادگیری بیشتری داشته باشند و با استفاده از این کتاب ها، مفاهیم را بهتر یاد بگیرند و یادگیری آن ها عمیق تر صورت 
ــتثنایی نیز نیاز دارند با استفاده از کتاب های متفاوت، با کودک و محدودیت های وی بیشتر  گیرد. والدین کودکان و دانش آموزان اس

آشنا شوند و بهترین حمایت ها و خدمات را در اختیارشان بگذارند.
تمام این موارد، مسئولیت و رسالت مؤلفان، مترجمان و دست اندرکاران حوزة نشر در زمینة آموزش وپرورش استثنایی را دوچندان 
ــر، مؤلفان و مترجمان با توجه به نیازها و شرایط خاص  ــت اندرکاران حوزة نش ــازمان های دولتی و همة دس می کند. امیدواریم که س
ــطح علمی و توان آموزشی دانش آموزان استثنایی گام های ارزشمندی  ــتای ارتقای س این دانش آموزان با عنایت به نکات زیر در راس

را بردارند:
1. تولید کتاب های کاربردی با رویکردهای نوین آموزشی برای کارکنان آموزشی و توان بخشی دانش آموزان استثنایی.

ــناخت و نحوة ارتباط و تعامل صحیح  ــاده برای دانش آموزان عادی، معلمان و آحاد جامعه برای ش 2. تولید کتاب هایی به زبان س
با دانش آموزان و افراد دارای معلولیت.

ــناخت نوع معلولیت و نحوة ارتباط و  ــتثنایی درخصوص ش ــاده برای والدین کودکان اس 3. تألیف و ترجمة کتاب هایی به زبان س
تعامل با این کودکان.

ــرمایه گذاری در تولید کتاب های کمک درسی را برای دانش آموزان استثنایی دارند،  با عنایت به  ــرانی که قصد س 4. حمایت از ناش
این موضوع که تولید کتاب  درسی برای این دانش آموزان صرفة اقتصادی ندارد.

بیانیةگروهداورانآموزشوپرورشکودکاناستثنایي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

مهدیه مهدویان )1347، تهران(
ــازمان مربوطه است. رئیس و  ــد رشتة روان شناسي کودکان استثنایي و شاغل در س ــي ارش کارشناس
ــازمان کودکان استثنایي و مؤلف یا مؤلف همکار کتاب هاي  ــي در س عضو کمیته تألیف کتاب هاي درس

این رشته است. چند مقاله از وي نیز در مجله تعلیم وتربیت استثنایي چاپ شده است.
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گروهاقتصاد،بازرگانيوحسابداري

بتول عطاران
داراي دکتراي توسعة اقتصادي با گرایش آموزش وپرورش و عضو کمیسیون مدیریت خانواده در دفتر 
ــردبیر مجله »رشد  ــت. وي همچنین س ــي فني وحرفه اي و کاردانش اس برنامه ریزي و تألیف کتب درس

آموزش فني وحرفه اي«، با پشتوانة سال ها تدریس و تألیف و مشارکت در تدوین برنامة درسي است.

داود سلطاني )1341(
کارشناس مدیریت صنعتي تدریس دروس رشته حسابداري در هنرستان، دانشکده شهید شمسي پور، 
ــي  ــیون تخصصي تألیف کتب درس ــالمي و ولي عصر )دختران( و ضمن خدمت، عضو کمیس انقالب اس

فني وحرفه اي، تألیف کتاب و نرم افزار کنکور. وي شاغل در منطقه یک تهران است.

كبري نورشاهي )1348، تهران(
کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني، عضو کمیسیون تخصصي رشتة امور مالي و اداري دفتر برنامه ریزي 
و تألیف کتب درسي فني وحرفه اي و کاردانش، هنرآموز هنرستان و مدرس دانشگاه، طراح سؤال رشتة 
ــابداري بازرگاني، و مؤلف کتاب »راهنماي معلم اصول حسابداري )2(« که از طریق نگارش مقاله  حس

با مجلة »رشد آموزش فني وحرفه اي« همکاري دارد.

ران
داو

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
بق

سوا

42زمستان1392 86



جایگاه شاخة فني وحرفه اي و کاردانش در نظام جدید آموزش متوسطه، تربیت 
نیروي انساني متخصص در سطوح میاني )دیپلم و فوق دیپلم( براي تأمین کارگران 
و تکنسین هاي ماهر مورد نیاز بازارکار است. لذا ضروري است، فارغ التحصیالن، با 
فناوري روز آشنا باشند و به مهارت هاي الزم برسند تا بتوانند جذب بازار کار شوند. 
ــابه  ــاغل مش همچنین، باید قابلیت انطباق با تغییرات فناوري را در مجموعة مش
ــتغال ورزند.  ــا بتوانند با دوره هاي کوتاه مدت کارورزي به کار اش ــت آورند ت به دس
ــت باید به گونه اي  ــي، دانش افزایي و فعالی ــبب کتاب هاي کمک درس به همین س

تدوین شوند که در ایجاد توان فوق به آن ها یاري رسانند.
آثار ارسالي به جشنواره در سال جاري، در حوزة حسابداري، بازرگاني و اقتصاد 
که بیشتر در حوزة دانش افزایي براي هنرجویان قرار دارند، اگرچه سرعت یادگیري 
ــوان هنرجویان در زمینه هاي  ــان افزایش مي دهند، اما به افزایش ت را در هنرجوی
ــک چنداني نمي کنند. به عالوه، از آنجا که در بازار هدف  ــردي و عملیاتي کم کارب
ــران محترم به طور اخص گروه سني 18-12 در نظر گرفته نشده است، سطح  ناش
ــص به گروه دانش آموزي  ــاي دانش افزایي به لحاظ گروه مخاطب، مخت کتاب ه

نیست.
ــران و مؤلفان محترم توصیه مي کند، با بازاریابي علمي در  هیئت داوران به ناش
ــني موردنظر بپردازند و به کمک روان شناسي، تیپ شخصیتي هنرجویان  گروه س
ــانه هاي  ــند تا در ارائة رس ــابداري، بازرگاني و اقتصاد را بشناس ــي حس گروه درس
آموزشي به بازار فروش و ارتقاي سطح توانایي هنرجویان رشتة مربوطه به توفیق 

بیشتري دست یابند.

بیانیةگروهداوراناقتصاد،بازرگانيوحسابداري
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهبرق

سید محمود صموتي )1328، تهران(
ــتة الکترونیک  ــیون تخصصي رش ــت. وي عضو کمیس ــانس الکترونیک از آمریکاس داراي فوق لیس
ــتان و  ــتادي هنرس دفتر برنامه ریزي و تألیف فني وحرفه اي و کاردانش، عضو کمیته هاي برنامه ریزي س
ــته بوده و مدرس دوره هاي کوتاه مدت ضمن خدمت هنرآموزان  ــي ناپیوس دوره هاي کارداني و کارشناس
رشته هاي برق و الکترونیک، مدرس دانشگاه علمي ـ کاربردي، داور جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد، 
داور طرح هاي ابتکاري معلمان و هنرآموزان در رشتة برق و الکترونیک، است. همچنین مؤلف و مترجم 
بیش از 25 عنوان کتاب درسي و کمک آموزشي در رشتة برق و الکترونیک، از جمله »مباني مخابرات 
ــه فاز(«  ــین هاي الکتریکي )موتورهاي س و رادیو«، »تحلیل مدارهاي تلفن الکترونیکي« و تعمیر ماش
است. ایشان تاکنون بیش از 30 مورد تقدیرنامه از مدیران کل، معاونین وزیر و وزیر به خاطر فعالیت ها و 
خدمات آموزشي خود دریافت داشته است. به عالوه، طرح هاي ابتکاري بسیاري نیز به ثبت رسانده است که از جملة آن ها مي توان به طراحي 
و ساخت دستگاه محرک طب سوزني اشاره کرد. این دستگاه در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران و بنیاد جانبازان انقالب اسالمي 

تأیید شد و به تولید انبوه رسیده است.

مجتبي انصاري پور )1352، اصفهان(
داراي مدرک کارشناسي رشتة برق و کارشناس دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب فني وحرفه اي )گروه 
ــگاه آزاد اسالمي تدریس کرده  ــت. در دوره هاي ضمن خدمت فرهنگیان )مهارت رایانه(، دانش برق( اس
است. طراحي و تهیة نرم افزار آموزشي تولید محتواي الکترونیکي در رشتة برق را هم در کارنامة علمي 
ــان کتابي در زمینة ترانسفورماتورهاي توزیع در دست تألیف دارد و CD های  ــي خود دارد. ایش ـ آموزش

آموزشي سیم پیچي الکتروموتورها و ترانسفورماتورهاي سه فاز روغني را نیز تولید کرده است.

شهرام نصیري سوادكوهي )1336، قائم شهر(
ــک دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب  ــیون تخصصي گروه الکترونی مهندس الکترونیک و عضو کمیس
ــي، داوري جشنواره هاي رشد و  ــت. وي تألیف حدود 20 عنوان کتاب درس فني وحرفه اي و کاردانش اس

خوارزمي، و 34 سال سابقة تدریس در هنرستان هاي تهران را در کارنامه خود دارد.
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ــته های الکترونیک و الکتروتکنیک به هیئت داوران این گروه عرضه  در آخرین مرحلة داوری، تعداد 12 جلد کتاب گروه برق در رش
ــرار گرفته بودند، اما بار دیگر هیئت داوران آن ها را طی  ــا وجود اینکه در مراحل اولیه کتاب های ارجاعی یک بار مورد ارزیابی ق ــد. ب ش

سه مرحله مورد ارزیابی دقیق قرار دادند:
ــوب نبودن کیفیت تصویرها،  ــده، مطل ــطح علمی، ناقص بودن مطالب ارائه ش ــه کتاب به دالیل پایین بودن س ــة اول، س  در مرحل
ــی، و عدم تطابق با محتوای کتاب های درسی و هم سو  ــتاندارد آموزش ــش ندادن به محتوای اس ــی، پوش کپی برداری از کتاب های درس

نبودن با آن ها، از دور داوری خارج شدند.
ــنوارة دهم )تبصرة مربوط به  ــش کتاب به دلیل عدم انطباق با آیین نامة اجرایی جش  در مرحلة دوم، از میان نه کتاب باقی مانده، ش

عدم انطباق تاریخ و نوبت چاپ و انتشار( از دور خارج شدند.
 در مرحلة سوم، سه کتاب باقی مانده دوباره بررسی شدند و یک کتاب مرجع به دلیل وجود اشتباهات فاحش علمی و تایپی در محتوا 

از دور داوری خارج شد و یک کتاب به عنوان کتاب برگزیده انتخاب و معرفی شد.

چالش  ها و موانع و توصیه ها
ــده در فرایند داوری به منظور ایجاد تعامل هرچه بیشتر و کیفیت بخشی به کتاب های غیردرسی در  ــی دقیق انجام ش باتوجه به بررس
حوزة آموزش برق، توجه دست اندرکاران، به خصوص کمیتة علمی جشنواره، ناشران بخش خصوصی و مؤلفان و مترجمان مرتبط را به 

موارد زیر جلب می کنیم:
ــبد خانوار به عنوان یکی از اولویت های اصلی، مسئوالن  ــطح علمی جامعه و قرار گرفتن کتاب در س ــت به منظور ارتقای س  الزم اس

تصمیم گیرنده در رده های باالی مدیریتی، تمهیداتی برای حل معضل گرانی کتاب به عمل آورند.
ــال های گذشته کمتر است و شاید این امر برای سایر حوزه ها  ــه با س ــده به گروه برق در مقایس  از آنجا که تعداد کتاب های ارائه ش
ــنواره و »دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی« تدابیری اتخاذ کنند تا تعامل بیشتری با  ــد، الزم است عوامل اجرایی جش نیز صادق باش
ناشران بخش خصوصی داشته باشند و کتاب های بیشتری را جذب کنند. هر چند ممکن است این مشکل مرتبط با مشکالت ناشی از 

انتشار کتاب در سال های اخیر باشد. 
ــده توسط بخش  ــی تألیف ش ــورای داوران و با توجه به محتوای کتاب های کمک درس ــده به ش  با وجود بهبود کیفیت کتاب های ارائه ش
خصوصی چنین به نظر می رسد که ناشران، مؤلفان و مترجمان این بخش با فرایند برنامه ریزی درسی، تولید کتاب های درسی و اهداف کتاب های 

آموزشی آشنا نیستند. از این رو ضروری است زمینه های الزم برای آشنایی هرچه بیشتر آنان با این فرایندها و ویژگی ها مهیا شود.
ــر کتاب های  ــًا کنترلی وجود ندارد، بازار نش ــت و در مواردی اساس ــیار محدود اس ــر فعلی بس  از آنجا که کنترل کیفی در بازار نش
ــت. این کتاب ها مانند خوره به جان  ــائل شده اس ــت، نکته و حل المس ــری تولید کتاب های تس ــی دچار بیماری مزمن و مس کمک درس
دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها افتاده اند و سبب از بین رفتن قدرت تفکر و خالقیت در نوجوانان و جوانان شده اند. ضرورت دارد 

برای رفع این بیماری راهکارهایی اساسی اندیشیده شود.
 برگزاری این گونه جشنواره ها بسیار مفید و مؤثر است. بنابراین هر قدر زمینه های تشویق و ترغیب برای مؤلفان و مترجمان مستعد 

و خالق خارج از سازمان فراهم شود، امکان بهبود وضعیت نشر فعلی بیشتر خواهد شد. 
 جامعة نشر به شدت با کمبود مؤلف در زمینة تولید کتاب در رشته های گوناگون به خصوص کتاب های گروه برق مواجه است. از سوی دیگر 
نسل جوان فعلی بسیار پرانرژی است و افکار پویایی دارد. در صورت تلفیق این انرژی و پویایی با تجربة مؤلفان مجرب و صاحب نام می توان 
امیدوار بود در آینده به جای فرار مغزها، شاهد افزایش تعداد مؤلفان مجرب جوان برای تأمین نیازهای جامعه در زمینة تولید کتاب های درسی 
و کمک درسی باشیم. به این منظور ضرورت تشکیل جلسات و نشست های علمی، آموزش و هم اندیشی در ارتباط با تولید کتاب های آموزشی 

به طور مشترک، بین ناشران، مؤلفان دست اندرکاران سازمان پژوهش کاماًل مشهود است.
ــر کتاب های درسی و بخش نامة 828 »شورای  ــران، مؤلفان و مترجمان بخش خصوصی در ارتباط با حقوق نش  آگاهی دادن به ناش
ــارات و  ــوب و محول کردن نظارت بر آن ها به »دفتر انتش ــانه های مکتوب و غیرمکت ــرورش« در ارتباط با تولید رس ــی آموزش و پ عال

تکنولوژی آموزشي« می تواند موجب کیفیت بخشی به محصوالت تولیدی بخش خصوصی و مانع قانون گریزی آنان شود.

بیانیةگروهداورانبرق
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهبهداشتوکودكیاری

اكرم دهقاني )1347(
داراي مدرک کارشناسي ارشد روان شناسي تربیتي و شاغل در اداره کل آموزش وپرورش تهران است. 
ــابقه تدریس در رشته کودکیاري در مدارس، ضمن خدمت و دانشکدة حرفه اي دختران است و  داراي س
سابقًا به عنوان معلم نمونه کشوري نیز انتخاب شده است. از فعالیت هاي علمي اوست: تألیف سه کتاب 
کمک آموزشي در رشته کودکیاري و مدیریت خانواده، روان شناسي شخصیت، نوشتن مقاالتي در مجله 

نگاه، مجموعه مالقات فني وحرفه اي و... همکاري در هنجاریابي تست شخصیت آیزنک.

سارا فرجاد )1333، بیرجند(
ــته بهداشت )کارشناسي( و برنامه ریزي درسي )کارشناسي ارشد( است و سال هایي  دانش آموخته رش
ــناس کودکیاري با دفتر آموزش هاي  ــتان اشتغال داشته و سپس به عنوان کارش را به تدریس در هنرس
فني وحرفه اي همکاري نموده است. از تألیفات او دو جلد کتاب کمک هاي نخستین )1 و 2( براي رشته 
کودکیاري و نیز بازسازي کتاب نگهداري و مراقبت از کودک براي همین رشته است. راهنماي شناخت 

و مقابله با بیماري ایدز را نیز در سال 73 براي آموزش دانش آموزان نوشته است.

معصومه صادق
ــي کوتاه مدت  ــي و چند گواهي نامه گذراندن دوره هاي آموزش ــانس برنامه ریزي درس داراي فوق لیس
داخلي و خارجي در شاخه هاي گوناگون علوم تربیتي است. در حال حاضر »کارشناس دفتر برنامه ریزي 
و تألیف فني وحرفه اي است. و وي داور حوزة آموزشي بهداشت، با 15 سال سابقة تألیف، تحقیق و کار 
ــت در مدارس«، و از تحقیقاتش، »ارزیابي فرایند تولید  فرهنگي بوده و از تألیفات او، »راهنماي بهداش
کتاب هاي درسي فني وحرفه اي در ایران« است. در تألیف کتاب درسي بهداشت رواني رشته کودکیاري 

نیز همکاري داشته است.
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در دهمین دورة جشنواره کتاب های آموزشی رشد، گروه بهداشت و کودک یاری، تعداد 14 عنوان کتاب که در دورة اول بررسی، 
توسط پنج تن از کارشناسان متخصص رشته بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، برای بررسی نهایی به هیئت داوران گروه ارسال 

شد.
ــتة کودک یاری )تهیه شده توسط خانم ها صادق و  ــی رش ــاخص های راهنماي تولید کتاب های آموزش هیئت داوران با توجه به ش
ــی و اجماع نظر، چهار کتاب را به عنوان نامزد دریافت  ــیابی مجدد کتاب های مذکور پرداختند و پس از بحث و بررس فرجاد(، به ارزش
ــه عنوان در دو حوزة نظری و عملی و یک عنوان در حوزة عملی، باالترین امتیاز را  جایزه انتخاب کردند. از چهار کتاب منتخب، س

کسب کردند و در نهایت یک عنوان کتاب به عنوان کتاب قابل تقدیر انتخاب شد.
الزم به ذکر است که کتاب های ارسالی دورة دهم نسبت به دورة قبل با محتوایی مناسب تر و نزدیک  به شاخص های مورد انتظار 
گروه بهداشت و کودک یاری بودند. در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری »جشنوارة کتاب های آموزشی رشد«، 

به منظور بهبود فرایند ارسال و بررسی کتاب های جشنواره در دوره های بعد، موارد زیر پیشنهاد می شود:
ــته برای تألیف  ــران کتاب های مرتبط با رش ــتة کودک یاری به مؤلفان و ناش ــی رش ــال راهنمای تولید کتاب های آموزش 1. ارس

کتاب های مورد انتظار گروه با اهداف زیر:
الف. افزایش کّمی عناوین و کتاب های ارسالی؛

ب. افزایش سطح کیفی محتوای کتاب های ارسالی.
ــار کتاب های مرتبط با محتوای رشتة کودک یاری با رعایت شاخص های سند  ــران به تألیف و انتش ــتر مؤلفان و ناش 2. توجه بیش

راهنمای تولید کتاب های آموزشی رشتة کودک یاری، از جمله موارد مهم زیر:
الف. دارا بودن اهداف رفتاری در ابتدای هر فصل؛

ب. دارا بودن خالصه در اول و نتیجه گیری در آخر هر فصل؛
ج. تدوین مطالب کتاب های ارسالی متناسب با محتوای کتاب های تخصصی رشته؛

ه. توجه به سن و نیازهای فراگیرندگان رشته؛
و. توجه به فرایند یادگیری- یاددهی در تألیف محتوا؛

ز. دارا بودن فهرست منابع با مشخصات کامل و کلیدواژه ها؛
ح. دارا بودن تصویرهای رنگی مرتبط؛

ت. توجه به نکات ایمنی و بهداشتی در محتوای کتاب ها.
3. برگزاری یک کارگاه آموزشی ویژة جشنواره برای ناشران، مؤلفان و داوران در طول سال.

4. فراخوان ناشران مختلف به منظور بهره گیری از تألیفات معتبر، علمی و به روز.
5. فراخوان کتاب های تألیفی معلمان متخصص و اختصاص بخش ویژه ای از جشنواره به این مهم. 

بیانیةگروهداورانبهداشتوکودكیاري
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهپیشدبستاني

مرتضي طاهري )1330، تهران(
داراي کارشناسي ارشد مهندسي معماري و مدیریت آموزشي است. در سمت هاي کارشناس متوسطه 
پرورشي، معاون پرورشي استان تهران و رئیس سازمان دانش آموزي تهران خدمت کرده و در حال حاضر 
کارشناس مسئول گروه پیش دبستاني دفتر برنامه ریزي و تألیف است. از وي نوشته ها و مقاالتي در مجله 

رشد پیش دبستان، رشد معلم و رشد ابتدایي منتشر شده است.

طاهره خردور )1344، تهران(
ــندة کودک و در حال حاضر مدیرداخلي مجله رشد کودک است. کارشناس قصه است و تاکنون  نویس
ــت. از جمله: قصه هاي الکي و پلکي، یک اسم و چند قصه،  ــته اس کتاب هاي متعددي براي کودکان نوش
ــاب نیز در زمینه هاي خالقیت، بازي،  ــا، قصه هاي خوراکي ها و... . وي ده ها عنوان کت ــاي میوه ه قصه ه

سرگرمي و... و نیز تعدادي کتاب کار فارسي، ریاضي و علوم نوشته و منتشر کرده است.

مجید راستي )1333(
ــال سابقه است که بیش از 25 سال آن در گروه کودک و  ــندة کودک و نوجوان با حدود چهل س نویس
ــت. با مجالت کودکانه مانند گلک، رشد کودک، سروش کودک  ــبکه هاي 1 و 2، گذشته اس نوجوان، ش
ــته و کتاب هاي بسیاري براي این ردة سني  ــال، نبات کوچولو، کیهان بچه ها و... همکاري داش و خردس
نوشته است؛ از جمله: ماجراهاي علي کوچولو، چند تا دوست؟، این سر دنیا آن سر دنیا، یک تکه آسمان 

به من بده و...

افسانه شعبان نژاد )1342، شهداد كرمان(
شاعر کودکان و نوجوانان و کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشي است. در دهه 60 سردبیري مجالت 
رشد نوآموز و رشد دانش آموز را به عهده داشت و چندي نیز عضو شوراي شعر کیهان بچه ها بود. در سال 
ــت بخش شعر کودکان و نوجوانان جشنواره فجر را دریافت کرد. شعرهاي خانم  1385، وي جایزه نخس
ــین است. وي تاکنون ده ها مجموعه شعر منتشر کرده است؛ از جمله: خورشید  ــعبان نژاد لطیف و دلنش ش
ــه شبنم، خونه خاله ما کدوم وره؟ جشن گنجشک ها، بهار گمشده، باغ فرشته ها،  خانم کجایي؟ یک کاس

جوجه زرد تپلي، و کالغه کجاست روي درخت.

شیرین فاضلي )1360(
همکار با سابقة گروه پیش دبستان دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است. عمدة فعالیت هاي او در 
این حوزه عبارت است از: بررسي محتواي آموزشي و پرورشي تولیدي استان ها، آموزش مربیان، همکاري 

در تألیف راهنماي برنامه دورة پیش دبستان و همکاري در تألیف کتاب هاي کودک مربي.
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با سپاس و ستایش خالق لوح و قلم، هیئت داوران با در نظر گرفتن معیارهاي مندرج در راهنماي برنامه و فعالیت هاي پیش دبستاني 
و نیز ویژگي هاي مؤکد در آیین نامة 828 مصوب »شوراي عالي آموزش وپرورش«، مواردي را به شرح زیر متذکر مي شود: 

1. کتاب هاي برگزیدة این دوره از میان آثار رسیده به دبیرخانه انتخاب شده اند.
ــتاني از اولویت هاي  2. توجه به فرهنگ بومي و منطقه اي و نیازهاي منطبق بر ویژگي هاي عمومي و اختصاصي دورة پیش دبس

اصلي در فراهم آوردن و نگارش کتاب براي این مخاطبان است که در مجموع کمتر به این موضوع عنایت و دقت شده است.
3. شیوة بیان و زبان به کار گرفته شده براي مخاطبان پیش دبستاني، با توجه به این نکته که هنوز خواندن و نوشتن را به تنهایي 
ــر شده در  ــد در مجموع کتاب هاي منتش ــد. به نظر مي رس ــان باش ــب با میزان درک، عالقه و نیازهاي ایش نمي دانند، مي باید متناس

رشته هاي گوناگون از غنا و کیفیت مناسب برخوردار نیستند و آثار برجسته بسیار محدودند.
4. آنچه در نخستین گام در انتخاب یک کتاب، مورد توجه کودک پیش دبستاني قرار مي گیرد، ظاهر کتاب و ویژگي هاي بصري 
و تصویري آن است. متأسفانه در اغلب آثار ارائه شده، کمتر به زیبایي هاي دیدني و تصویرگري و آماده سازي هنرمندانه توجه شده 

است.
ــر و تولید کتاب  مناسب براي دورة پیش  دبستاني با مفاهیم و مضامین آموزشي رو به رشد  ــد روند نش 5. در مجموع به نظر مي رس

است و امیدواریم در سال هاي آینده شاهد انتشار کتاب هاي مفیدتر و ارزشمندتري در این عرصه باشیم.
6. گفتني است آثار داوران این دوره، طبق روال معمول، از گردونة داوري خارج شده بود.

بیانیةگروهداورانپیشدبستاني
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

نبي اهلل صادقیان )1337(
ــتاني دفتر برنامه ریزي و تألیف بوده و در  ــابق گروه پیش دبس ــئول مرکز منابع درسي و مدیر س مس
ــت: تألیف کتاب هاي معلم تربیت بدني  ــته که از آن جمله اس پروژه هاي متعدد دیگري نیز همکاري داش
ــتاني،  ــراي دوره آمادگي و کتاب هاي راهنماي مربیان پیش دبس ــي، کتاب هاي کار ب ــراي دورة ابتدای ب

همکاري در تألیف کتاب براي کشور افغانستان.

بابک نیک طلب )1346، تهران(
کارشناس زبان و ادبیات فارسي و شاعر و نویسنده است. مجموعه شعرهاي زیر از وي تاکنون منتشر 
ــني، نردباني از ستاره، تا خیابان خوشبخت، عروس آسمون. همچنین مجموعه  ــده است: پیشواز روش ش
گزیده هاي او از وحشي بافقي، سعدي، فردوسي و مولوي انتشار یافته است. نیک طلب در جشنواره هاي 

ادبي معتبر به عنوان داور شعر حضوري فعال داشته است.

زمستان1392 4293



گروهتاریخ

مسعود جوادیان )1340، كرمانشاه(
داراي کارشناسي ارشد تاریخ، و کارشناس دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي است. وي مدیرداخلي 
ــت و بیش از دو دهه تجربه در برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي  ــد آموزش تاریخ« اس مجله »رش
ــال دوم  ــخ اول و دوم راهنمایي، کتاب تاریخ ایران و جهان )س ــف کتاب هاي تاری ــخ دارد. در تألی تاری
ــاني( و تاریخ دورة پیش دانشگاهي همکاري داشته است. کتاب هاي  ــطه رشتة ادبیات و علوم انس متوس
ــوم راهنمایي« از دیگر  »تاریخ نوآموز«، »میراث فرهنگي« و هم چنین »کتاب کار تاریخ اول، دوم و س

تألیفات جوادیان هستند.

حشمت اله سلیمي )1344، اسالم آباد غرب(
کارشناس ارشد تاریخ، عضو شوراي برنامه ریزي درسي گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 

درسي«، و مؤلف مقاالت تاریخي براي »رشد آموزش تاریخ« و چند نشریة دیگر است.
ــخ ویژة آموزش از راه دور و  ــي تاریخ، کتاب هاي خودآموز تاری ــف برخي کتاب هاي درس وي در تألی
ــا و دایرهًْ المعارف هاي گوناگون،  ــخصیت هاي معاصر براي فرهنگ نامه ه هم چنین تألیف زندگي نامة ش
همکاري و مشارکت داشته است. سلیمي نویسندة کتاب »سرگذشت تقسیمات کشوري ایران« است.

نصراهلل صالحي )1340، تهران(
ــگاه تهران، عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان و رئیس این دانشگاه  داراي دکتراي تاریخ از دانش
ــت. تاکنون بیش از ده کتاب تألیف یا ترجمه و بیش از 50 مقاله چاپ کرده است. وي  ــهر ري اس در ش
همچنین عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش تاریخ است و در تألیف چند کتاب درسي نیز با گروه 

تاریخ همکاري داشته است.
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با اینکه به اهمیت مطالعه و آموزش تاریخ، به ویژه تاریخ پرفراز و نشیب میهنمان 
و نیز تاریخ تمدن اسالمی که دریایی بی کران از مطالب و ماجراهای جالب و جذاب 
ــه این عرصه برای جوانان  ــان و اعتراف دارند، تولیدات مربوط ب ــت، همگان اذع اس
ــخن آنکه از میان 9 عنوان اثری که به جشنوارة  ــیار کم فروغ است. شاهد این س بس
ــت(، تنها یک عنوان آن تألیفی بود و  ــیار ناچیز اس این دوره راه یافتند )که خود بس
ــارات ققنوس« که با  ــن دلیل، داوران این دوره از »انتش ــه ترجمه بودند. به همی بقی
ــرمایه گذاری و عرضة مجموعه های جالب و خواندنی به حوزة تاریخ کمک زیادی  س

کرده است، تشکر مي کند.
موضوعاتی نظیر تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران و اسالم، تاریخ هنر و هنرمندان، 
ورزش و ورزشکاران، و سفر و سفرنامه نویسان، حاوی مطالب خواندنی، بکر و تازه ای 

هستند که نویسندگان و ناشران، می توانند به آن ها بپردازند.

بیانیةگروهداورانتاریخ
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهتربیتبدني

معصومه سلطان رضوانفر )1340(
کارشناس ارشد علوم تربیتي )گرایش برنامه ریزي درسي( و مسئول کمیسیون تخصصي برنامه ریزي 
ــت. وي مدیر و ناظر طرح  ــتة تربیت بدني دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب فني وحرفه اي اس ــي رش درس
ــتة رشته تربیت بدني، شاخة فني وحرفه اي و ناظر تألیف 18  ــالة دورة کارداني پیوس تدوین برنامة پنج س
ــت. با مجلة »رشد فني وحرفه اي« نیز  ــتة تربیت بدني وزارت آموزش وپرورش بوده اس عنوان کتاب رش

همکاري دارد.

علي شاه محمدي )1339(
ــناس تربیت بدني و عضو کمیسیون دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي رشتة تربیت بدني، و  کارش
ــئول هنرستان ها و مدارس تربیت بدني کشور است. با مجلة »رشد آموزش تربیت بدني«  کارشناس مس

نیز همکاري دارد.

عباس اردستاني )1343، ورامین(
ــري، داوري و تألیف دارد  ــوابق زیادي در تدریس، مربي گ ــت. س ــد تربیت بدني اس ــناس ارش کارش
ــطه(،  ــماني )دوم متوس ــت: آمادگي جس ــت. از تألیفات اوس ــي نیز در همایش ها ارائه داده اس و مقاالت
ــوم ابتدایي(، تربیت بدني )هفتم(. وي عضو شوراي  ــم(، ضمیمه تربیت بدني )دوم و س تربیت بدني )شش

برنامه ریزي درسي تربیت بدني)تربیت معلم( دفتر برنامه ریزي و تألیف است.
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ــاخص های مربوط به کتاب های  ــه عنوان تا حدودی ش ــالی به این حوزه 12عنوان کتاب بود که از میان آن ها س تعداد آثار ارس
ــایر کتاب ها جنبه های دانش افزایی با  ــد. س ــی را دارا بودند و یک عنوان دوجلدی هم به کتاب های فعالیت  مربوط می ش کمک درس

رویکرد تجاری داشتند و فاقد ویژگی های کتاب خوب کمک درسی بودند.
هیئت داوران حوزة تربیت بدنی، پس از بررسی کتاب های دریافتی طی جلسات متعدد، به این نتیجه رسید که برای تألیف هرچه 

بهتر کتاب های آموزشی در این حوزه توجه به نکات زیر ضروری است:
 به منظور افزایش غنای کتاب های آموزشی الزم است، ناشران با اعضای گروه های درسی و کمیسیون های تخصصی برنامه ریزی 

و متولیان این رشته در حوزة وزارتی ارتباط نزدیک داشته باشند.
ــی، فعالیت های عملی، رعایت  ــه مؤلفه هایی مانند خالقیت، فعالیت های فردی و گروه ــی، توجه ب  در تألیف کتاب های آموزش

ضوابط ایمنی، ویرایش ادبی و علمی، و دستورالعمل های عملیاتی بسیار ضروری است.
 از آنجا که رشتة تربیت بدنی در آموزش های فنی وحرفه ای و درس تربیت بدنی در دورة آموزش متوسطه )نظری( جمعیت قابل 
ــی مخاطبان می تواند به مؤلفان و ناشران کمک کند که  ــش می دهد، توجه به ویژگی ها، نیازها و برنامه های درس مالحظه ای را پوش

تولیدات بهتری را انتخاب و ارائه کنند.
همچنین، در تهیه و تولید کتاب های آموزشی الزم است این چارچوب ها رعایت شوند:

 توجه به برنامة درسی و محتوای آن؛
 توجه به سن مخاطبان؛

 توجه به فرایندهای یاددهی- یادگیری؛
 استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و ورزشی در این حوزه؛

ــاده به  ــد؛ از جمله تنظیم از س ــازمان دهی محتوای کتاب که کاماًل بتواند نیازهای علمی هنرجویان را جوابگو باش  توجه به س
ــتفاده از قلم مناسب، آدرس دهی در متن برای تصویرها و نمودارها، فصل بندی و  ــکل، استفاده از تصویرهای مرتبط با متن، اس مش
تیتربندی مناسب و گویا و مطابق استاندارد، و تهیه و استفاده از عکس های جالب و جذاب از رویدادهای ورزشی )داخلی و خارجی(.
در پایان برای برگزارکنندگان جشنواره موفقیت و برای ناشران و مؤلفان توفیق خدمت از درگاه ایزد منان خواستاریم و امیدواریم 

که در آینده شاهد آثاری مطلوب و قابل استفاده باشیم.

بیانیةگروهداورانتربیتبدني
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهتفکر،پژوهشوسبکزندگي

سیدامیر رون )1345، تهران(
داراي دکتراي برنامه ریزي درسي و سوابق مختلفي در کارشناسي هاي مختلف است. در حال حاضر 
ــمت هاي  ــت. پیش از این در س ــالمت و تربیت بدني و آداب و مهارت هاي زندگي اس ــئول گروه س مس
ــئول تهیه مطالب مجالت رشد، مدیر  ــناس مسئول هماهنگي برنامه ها و طرح ها، کارشناس مس کارش
ــردبیر فصل نامه جوانه، هیئت تحریریه مجله رشد معلم و  ــي، س ــي کتاب هاي آموزش طرح سامان بخش

کارشناس مسئول پژوهش دفتر برنامه ریزي و تألیف خدمت کرده است.

میترا دانشور )1342، تهران(
ــي ارشد برنامه ریزي  ــي از راه دور و داراي مدرک کارشناس دانش آموخته دکتراي برنامه ریزي آموزش
ــزي و تألیف کتاب هاي  ــر و پژوهش در دفتر برنامه ری ــت و در حال حاضر رئیس گروه تفک ــي اس درس
درسي است. اهم سوابق علمي و شغلي او عبارت است از: مسئول شوراي برنامه ریزي تربیت معلم دوره 
ابتدایي و پیش دبستاني )از 1387( تدریس در دبستان، مدرس و دوره هاي ضمن خدمت و تأمین مدرس، 
آموزش کارشناسان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. از تألیفات اوست: تفکر و پژوهش براي 
ــارکت در تألیف کتاب هاي دورة انتقال، مشارکت در تألیف کتاب گلبرگ  ــال ششم و سال هفتم، مش س

شکوفه ها. از خانم دانشور مقاالتي نیز در نشریات به  چاپ رسیده است.

روفیا دهقان )1339(
ــاور و  ــي، مش ــابقة مدیریت، کارشناس ــد برنامه ریزي فرهنگي با س ــي ارش ــه کارشناس دانش آموخت
ــت از: تدوین  ــي او عبارت اس ــم فعالیت هاي فرهنگ ــت. اه ــنوات مختلف اس ــه در س مدیریت مدرس
ــتن  ــري، اجراي طرح تالوت قرآن ویژه مربیان تربیتي، نوش ــنواره هاي فرهنگيـ  هن ــاي جش برنامه ه
ــنواره قرآني، چگونه براي مطالعه و پژوهش در  ــي، ژن و هوش، طرح جش مقاالت: نرم افزارهاي آموزش

دانش آموزان عالقه و انگیزه به وجود آوریم.

مهرداد سیاه پشت )1343، نوشهر(
ــي ارشد برنامه ریزي است و به عنوان مربي تربیتي در مدارس و کارشناس در  دانش آموخته کارشناس
اداره آموزش وپرورش خدمت کرده است. پاره اي از مهم ترین فعالیت هاي او عبارت است از: مشارکت در 
تألیف 6 کتاب راهنماي معلم پرورشي، مشارکت در تألیف راهنماي معلم طرح کرامت، مؤلف کتاب هاي 
ــوري  ــراي طرح کرامت، آداب و مهارت هاي زندگي، پرورش خالقیت. وي همچنین مدرس کش کار ب

درس ها و کتاب هاي فوق بوده است. نامبرده اکنون شاغل در دفتر آموزش هاي دبستاني است.
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احمد غالمحسیني )1337، شهرري(
ــي ارشد برنامه ریزي درسي است و تاکنون در دوره هاي مختلف، از ابتدایي تا  داراي مدرک کارشناس
ــت. در حال حاضر کارشناس دفتر برنامه ریزي و تألیف است.  دوره هاي تأمین مدرس تدریس کرده اس
از آثار قلمي او ـ تألیف یا ترجمه ـ است: تدریس به عنوان یک تصمیم گیري، تنظیم سرفصل آموزشي، 
ــاهده تدریس عملي دانشجویان،  ــي کتاب راهنماي مش ــت؟، معیار بررس امتحانات، کتاب مصور چیس
ــي، و راهنماي تدوین طرح تألیف  ــتن متن آموزش راهبردهایي براي خالصه کردن متن، راهنماي نوش
کتاب درسي. در تألیف کتاب هاي تفکر و پژوهش )ششم( و تفکر و سبک زندگي )هفتم( نیز از مؤلفان 

اصلي بوده است.

ــناد تحول بنیادین  ــه به اهمیت درس تفکر و پژوهش و آداب و مهارت هاي زندگي و جایگاه ویژه اي که این درس در اس ــا توج ب
ــعه اي و متنوع متناسب با سنین متفاوت  ــي توس ــار کتاب هاي آموزش ــند برنامة درس ملي« دارد، انتش آموزش وپرورش، به ویژه »س
دانش آموزان به منظور دستیابي آن ها به سبک زندگي سالم و اندیشمندانه و کسب آمادگي و شایستگي الزم براي مواجهه با چالش ها 
و وقایع مختلف زندگي ضروري است. هیئت داوران پس از تعیین 27 شاخص عمومي کتاب هاي دریافتي را براساس آن ها ارزیابي 
کرد. در مرحلة بعدي داوري و در مرحلة تخصصي تر و در جلسات نهایي نیز براي انتخاب کتاب هاي شایسته تقدیر نیز 10 شاخص 

اختصاصي معرفي کرد که مهم  ترین آن عبارت اند از: 
 تناسب محتوا، روش ها و فعالیت هاي کتاب با اهداف و برنامة درسي تفکر و پژوهش و آداب و مهارت هاي زندگي.

 تناسب محتواي کتاب با عالقه ها، توانمندي ها و نیازهاي حال و آیندة مخاطبان مبتني بر یافته هاي روان شناختي و جامعه شناختي.
 رعایت اعتبار علمي و به روز بودن محتوا.

 توجه به مسائل و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي جامعة اسالمي ـ ایراني.
 جذابیت، برانگیزاننده بودن و اشاعة خردورزي، خردمندي و خردپروري.

 رعایت سادگي و رواني محتوا و زبان معیار.
ــنهادها و توصیه هایي را به شرح زیر به صاحبان قلم و  ــي، پیش ــار کتاب هاي آموزش گروه داوران، با توجه به وضعیت موجود انتش

نشر براي تولیدات آینده ارائه مي کند: 
ــي ملي  ــند برنامة درس ــناد مصوب تحول بنیادین آموزش وپرورش به ویژه س ــي و تربیتي با اس  آثار و تألیفات این عرصة آموزش

مطابقت داده شود.
 بومي سازي کتاب هاي ترجمه اي و انطباق آن با آموزه هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي کشورمان از حیث تصویرها، مصادیق و 

مثال ضروري است.
 به تألیف و تولید پژوهش محور به جاي ترجمة محض، اولویت و اهمیت داده شود.

 در تألیف کتاب هاي آموزشي و تربیتي این حوزه به نیازهاي حال و آیندة دانش آموزان و جامعه با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، 
اجتماعي، منطقه اي و جنسیتي توجه خاص مبذول دارید.

 به  ویژگي هاي خاص دوران حساس بلوغ دختران و پسران اهمیت بیشتر داده شود.
ــي در کنار کتاب آموزشي شامل فیلم، کارتون، بازي رایانه، بازي و سرگرمي، مجالت، کتاب داستان  ــته هاي آموزش  به تولید بس

و رمان و سایر تولیدات نرم افزاري و صوتي در این حوزه بپردازند.

بیانیةگروهداورانتفکر،پژوهشوسبکزندگي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهجغرافیا

سیاوش شایان )1333، نهاوند(
دکتراي جغرافیاي طبیعي و استاد دانشگاه تربیت مدرس است و سابقًا کارشناس برنامه ریزي و تألیف 
ــي بوده است. وي از سال 1386  ــازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش ــي جغرافیا در س کتاب هاي درس
ــنجش از دور و سیستم هاي اطالعات جغرافیاي دانشگاه تربیت مدرس است. در  تاکنون، مدیر گروه س
ــد آموزش جغرافیا، مدرس دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه هاي  ــردبیر رش حال حاضر، س
ــاب و ده ها مقاله در زمینة  ــد. داراي بیش از 20 عنوان کت ــت مدرس تهران و تربیت معلم مي باش تربی

آموزش جغرافیا بوده و از سال 1388 تاکنون نایب رئیس »انجمن ژئومورفولوژي ایران« است.

منصور ملک عباسي )1332، تهران(
ــي ارشد جغرافیا و کارشناس سابق گروه جغرافیا در دفتر برنامه ریزي و تألیف  داراي مدرک کارشناس
ــه فرهنگي علوي )دورة راهنمایي(، تأسیس مرکز  ــت. و در سوابق خود دبیر و مشاور تربیتي مؤسس اس
ــئول اجرایي المپیادهاي علمي  ــرورش فکري کودکان و نوجوانان )1360(، مس ــي کانون پ ستاره شناس
کشور )72-68( همکاري در تألیف کتاب هاي جغرافي مدارس، تألیف کتاب هاي کمک آموزشي جغرافیا 
ــس در دوره هاي دانش افزایي  ــي نجوم و جغرافیا و نیز تدری ــري طرح CD هاي آموزش )85-60( مج
ــي در حال حاضر عضو گروه  ــت. ملک عباس ــور را در کارنامه خود ثبت کرده اس دبیران جغرافیاي کش

برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي مطالعات اجتماعي است.

نازیا ملک محمودي )1341(
ــت و در حال حاضر  ــهري اس ــهري و برنامه ریزي ش ــد جغرافیاي ش ــي ارش داراي مدرک کارشناس
کارشناس جغرافیا در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است. از سوابق علمي و اجرایي او مي توان 
ــته به  ــات وابس ــهر تهران، تدریس در مؤسس ــرگروه آموزش جغرافیاي ش ــاره کرد: س به این موارد اش
ــگاه هاي تهران و عالمه طباطبایي، مجري و مؤلف کتاب استان شناسي تهران، مدرس دوره هاي  دانش
ــي در تهران، نمایندة ناظر  ــه دوره المپیاد جغرافیا به صورت آزمایش آموزش معلمان، طراح و مجري س

ایران در دهمین المپیاد جغرافیا در ژاپن )92(.
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ــنواره بیان می دارد و امیدوار  ــی برای شرکت در جش ــگفتی خود را از تعداد اندک کتاب های جغرافیایی آموزش  هیئت داوران ش
ــران متعدد با کتب قابل توجه و باکیفیت مطلوب تر آموزشی در  ــنواره های بعدی قابل توجه شود و ناش ــت، تعداد کتاب ها در جش اس

جشنواره مشارکت کنند.
 این هیئت ضمن ارزش گذاری بر کتاب های ترجمه ای ارائه شده در جشنواره، امیدوار است که اواًل تعداد این گونه کتاب ها بیشتر 

شود و ثانیًا تعداد کتاب های تألیفی بیش از کتاب های ترجمه ای باشد.
ــبت به کتاب های جغرافیایی آموزشی، به ناشران توصیه می کنیم، برای پاسخ گویی به  ــیع و عالقه مندی نس  با توجه به بازار وس
ــتری کتاب در زمینه های آموزش عمومی و مهارت های جغرافیایی تولید کنند و در این راه  نیازها و عالقه های مخاطبان، تعداد بیش

از مؤلفان و مترجمان برجسته بهره بگیرند.
ــی، از  ــی برای بخش کتاب های کمک درس ــی جغرافیای ــای مخاطبان به کتاب های آموزش ــن درک نیازه ــت داوران ضم  هیئ
تولیدکنندگان و مؤلفان درخواست دارد که این کتاب ها را با جذابیت بیشتر و با توجه به معیارهای ارزشیابی که در سایت سامان دهی 
ــر و توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« آماده شده اند، تهیه کنند و فقط به مسائل ارزشیابی و کنکور اکتفا  ــنواره منتش جش

نکنند.
ــا را مدنظر قرار دهند و از این  ــته های مختلف جغرافی ــران و مؤلفان تولید کتاب های متنوع رش ــن هیئت توصیه می کند، ناش  ای
طریق به افزایش دانش عمومی جغرافیا در شاخه های گوناگون مدد رسانند و مخاطبان را در درک دنیایی که در آن به سر می برند، 

یاری کنند.

بیانیةگروهداورانجغرافیا
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهدینیوقرآن

سیدمحمد دلبري )1351، سبزوار(
ــري در مدارس را در  ــابقه آموزگاري تا دبی ــگاه امام صادق)ع( مي گذراند. س ــرا را در دانش دوره دکت
ــت. وي در تألیف  ــود دارد و اکنون رئیس گروه قرآن و معارف دفتر برنامه ریزي و تألیف اس ــه خ کارنام
کتاب دین و زندگي 3 مشارکت داشته و با مجله رشد معارف اسالمي نیز همکاري دارد. کتاب مستقل 

او »تحلیل داستان حضرت ابراهیم)ع( با رویکرد تربیتي در قرآن کریم« است.

پرویز آزادي )1356، هشترود(
داراي دکتراي علوم قرآن و حدیث در دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و داراي آثار متعددي )ترجمه، 
ــي است و با دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي همکاري دارد. عنوان چند  تألیف( از عربي و انگلیس
ــي آراء، آثار و احوال عالمه عسکري،  ــتي رژیم صهیونیستي، تفسیر اثري، بررس ــت: نژادپرس مقاله اوس
ــراي فرهنگ نامه کلید دانش  ــره در پي ریزي نظریة اعجاز، و نیز تألیف چند مدخل ب ــش معتزلة بص نق

براي نوجوانان )نشر طالیي(

یاسین شکراني )1360، سنقر(
ــالمي و همکار گروه دیني و معارف اسالمي دفتر برنامه ریزي  ــجوي دکتراي فلسفة و کالم اس دانش
ــت و در تألیف کتاب هاي هدیه هاي آسمان، و کتاب هاي راهنماي معلم دیني  ــي اس و تألیف کتب درس
ــت: مالصدرا به روایت ما، دانش و ارزش، آفاق تمدني انقالب  ــته است. از دیگر آثار اوس همکاري داش
اسالمي، زندگي و ابعاد شخصیت امام جعفرصادق)ع(. مقاالتي نیز از وي در نشریات چاپ شده است.

رضا نباتي )1350، قم(
ــالمي و عضو گروه قرآن »دفتر برنامه ریزي و تألیف  ــفة تعلیم وتربیت اس ــانس تاریخ و فلس فوق لیس
کتب درسي« است. همکاري در تألیف کتاب هاي درسي قرآن دورة ابتدایي و نیز کتاب »مباني و روش 

آموزش قرآن دورة ابتدایي« ویژة مراکز تربیت معلم، از جمله فعالیت هاي وي محسوب مي شود.
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مهم ترین هدف تشکیل نظام اسالمي به طور اعم و نظام آموزشي به طور اخص، تربیت دیني به معناي عمیق و گستردة آن است. 
از این رو، تمام ارکان و عناصر دخیل در نظام آموزشي، اعم از نرم افزار و سخت افزار، با وجود تفاوت موضوعات و مفاهیم، به میزان 

نسبتي که با امر تعلیم وتربیت دارند، در ساختاري منسجم باید دستیابي به اهداف تربیت دیني را آرمان خود قرار دهند.
ــالمي را با خلل و نقصاني  ــي، از هرگونه تعارض و تضادي که فرایند تعلیم وتربیت اس انجام این مهم، به ویژه در برنامه هاي درس
ــجام منطقي خود، ذهن مخاطب را شکل دهند.  ــبب مي شود که مفاهیم دیني در ارتباط و انس ــازد، جلوگیري مي کند و س روبه رو س
ــد در رویکردها و محتواي خود مؤید یا نابودکنندة فرایند  ــي نظیر علوم طبیعي با عملکرد مثبت یا منفي مي توانن ــن رو درس های از ای

تربیت باشند.
گرچه تعلیم وتربیت دیني مسئولیت مشترک مجموعه هاي برنامه هاي درسي است، اما برنامة درسي تعلیم وتربیت دیني و آموزش 
ــئولیتي ویژه برعهده دارند که باید متناسب با ظرفیت خود، این نقش محوري را به  ــي، نقش  محوري و مس قرآن به عنوان مواد درس
ــیدن به اهداف بینش صحیح و عقالني از دین، ایمان و باور قلبي بدان، عمل به وظایف و  خوبي ایفا کنند. این برنامه در جهت رس

دستورات دیني، و توانایي قرائت و تدبر در آیات قرآن و انس با آن هاست.
آنچه که دستیابي به این اهداف را تسهیل مي کند، تهیه و تدوین کتاب ها و سایر ابزارهاي کمک آموزشي هم راستا با این اهداف 
است. مواد کمک آموزشي در این حوزه به شرط دارا بودن معیارهاي صحیح در بخش زبان و بیان، سازمان دهي مناسب محتوا، توجه 
ــي مرجع، کتاب هاي  ــي در قالب کتاب هاي آموزش ــویي با اهداف برنامة درس به جنبه هاي علمي و محتوایي، و از همه مهم تر، هم س
دانش افزایي )دبیران و دانش آموزان(، روش تدریس، کتاب راهنما )دبیران(، سنجش و ارزشیابي، کتاب کار و کتاب هاي تصویري و 

نیمه تصویري، مي توانند کمک شایاني به دستیابي به اهداف مذکور داشته باشند.
ــران محترم، نکاتي پیرامون کتاب هاي ارسال  ــکر از تمام ناش ــي دیني و قرآن، ضمن تقدیر و تش هیئت داوران کتاب هاي  آموزش

شده به این دوره از جشنواره تقدیم مي کند: 
ــأن و متناسب با نظام آموزشي جمهوري اسالمي  ــنواره، در ش ــال در حوزة تربیت دیني و قرآن براي جش  کمیت کتاب هاي ارس

ایران که تربیت دیني آرمان آن است، نیستند.
 کتاب هاي ارائه شده تنها در بخش دانش افزایي )دبیران یا دانش آموزان( قرار مي گیرند، در حالي که تولید و تدوین کتاب در سایر 

بخش ها مورد نیاز مبرم این گروه درسي است.
 اکثر کتاب هاي تولید شده با معیارهاي کتاب هاي کمک درسي و کمک آموزشي فاصلة زیادي دارند. از این رو پیشنهاد مي شود، 

ناشران و نویسندگان محترم مطالعة راهنماي برنامه هاي درسي را مدنظر قرار دهند.
 تربیت دیني، آرمان نظام آموزشي کشور است. از این رو، تولید، تدوین و ارائة محتواهاي تلفیقي، از ضرورت هاي اساسي در این 

حوزه است. ولي متأسفانه اثري از این رویکرد در آثار ارائه شده موجود نیست.

بیانیةگروهداوراندینیوقرآن
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

سیدسجاد طباطبایي نژاد
دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حدیث در دانشگاه امام صادق)ع( و همکار پاره وقت دوره ابتدایي در 
گروه دیني دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است. در تألیف کتاب هاي هدیه هاي آسمان )ابتدایي( 

و پیام آسمان )راهنمایي( و در برنامه هاي تأمین مدرس این کتاب ها نیز همکاري داشته است.
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گروهروانشناسي

عبدالرسول كریمي )1346، بندر امام خمیني(
ــاغل در منطقه 5 آموزش وپرورش تهران است.  ــي تربیتي و ش ــد روان شناس ــي ارش داراي کارشناس
سوابقي چون تدریس، مشاوره، مصاحبه، مقاله نویسي و تألیف را در کارنامه خود دارد. عضو گروه آداب 
ــي و مدرس ضمن خدمت کتاب تفکر و  ــي در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس ــاي زندگ و مهارت ه

سبک زندگي است. در تألیف کتاب مذکور نیز همکاري داشته است.

مهناز اسدي )1352، فریدون كنار(
ــت. از مشاغل و  ــاغل در منطقه 5 تهران اس ــد علوم تربیتي و دبیر ش ــي ارش داراي مدرک کارشناس
ــگاه  ــت: عضو گروه آداب و مهارت هاي زندگي، مدرس آموزش خانواده، مدرس دانش فعالیت هاي اوس
ــناس  ــوري آموزش مدیران، عضو تیم تألیف کتاب آداب و مهارت هاي زندگي، کارش آزاد، مدرس کش

مسئول مشاوره در منطقه 5.

سوسن نیکو )1341(
کارشناس ارشد روان شناسي تربیتي، عضو شوراي درس روان شناسي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 
ــال سابقة کار آموزشي در  ــي ضمن خدمت فرهنگیان است و 28 س ــي، و مدرس دوره هاي آموزش درس
آموزش وپرورش دارد. در تألیف کتاب معلم و کتاب کار درس روان شناسي سالمت و کتاب روان شناسي 
ــوم دبیرستان مشارکت داشته و از طریق نگارش مقاله با مجالت تخصصي نیز همکاري دارد.  ــال س س

وي سرگروه درس روان شناسي در منطقه 7 تهران است.
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ــهداي انقالب اسالمي و دعا براي  ــالم به روح پرفتوح ش ــالم و صلوات بر حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي)ص(، و س با س
ــارات داوران، در پایان چهار کتاب  ــتماع اظه ــي هاي فراوان، مطالعة کتب متعدد و اس ــالمتي مقام عظماي والیت. پس از بررس س

به عنوان کتاب هاي نامزد دریافت جایزه در حوزه روان شناسي انتخاب شدند: 
ــد که آن نیز  اما کتابي به عنوان کتاب برگزیده مورد تأیید گروه داوري قرار نگرفت و یک کتاب به عنوان کتاب نقدبري اعالم ش

کاستي هایي داشت. از جمله مقدمة کتاب ـ نداشتن منبع و مأخذ ـ واژه نامه که الزم است دقت الزم صورت گیرد.
سایر کتاب ها گرچه مفید بودند، اما به هر حال خطاهایي داشتند که الزم است نویسندگان محترم در رفع آن ها بکوشند.

لذا به ناشران محترم و نویسندگان فرهیخته توصیه مي شود به راهکارها و نکات زیر توجه فرمایند:
ــاوره آسیب شناسي کنند و سپس براساس فراواني مشکالت به نگارش کتاب  ــائل مش 1. ابتدا در مورد خانواده، دانش آموزان و مس

بپردازند.
2. از ترجمه و تألیف کتاب هاي تکراري بپرهیزند.

3. با ادبیات و رسم الخط آموزش وپرورش هماهنگي و هم سویي داشته باشند.
4. به دیدگاه هاي غربي کمتر بپردازند و آموزه هاي دیني را مورد تأکید قرار دهند.

5. در کتاب ها از محرک هاي بصري و قسمت هاي منابع و مآخذ، و واژه  نامه، و نیز فصل بندي به طور مناسب استفاده کنند.
6. کتاب را ساده و روان بنویسند و از ارائة حجم زیاد مطالب خودداري کنند.

7. در کتاب ها از مثال هاي ساده و روان متناسب با فرهنگ ایراني و اسالمي بهره بگیرند.
8. بکوشند صفحه آرایي کتاب جذاب باشد و مطالب حاوي مقدمه و نتیجه گیري باشند.

9. در ترجمه ها سعي شود کلماتي به کار برده شوند که سخت نباشند و با واژگان عام هم سویي داشته باشند.
10. مباحث کتاب با نیازهاي جامعه هم سویي داشته باشد و طیف عام و خاص را مخاطب قرار دهند.

بیانیةگروهداورانروانشناسي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهریاضي

خسرو داوودي )1349، تهران(
وي دانشجوي دکتراي ریاضي از انستیتو آموزشي دانشگاه لندن (IOE) و دبیر مدارس تهران است. 
ــردبیري  ــن تدریس ریاضي به آموزش همین درس براي معلمان در مدارس مختلف مي پردازد. س ضم
ــي  ــه راهنمایي و کارشناس ــي و مدیریت یک مدرس ــه »ریاضي برهان راهنمایي« معاونت آموزش مجل
ــئولیت هاي سابق  ــي« از مس گروه ریاضي آموزش عمومي »دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درس
ــیاري در زمینة ریاضي به چاپ رسانده و چند جلد نیز در  ــت. خسرو داوودي تاکنون کتاب هاي بس اوس
ــي ریاضي«،  ــت چاپ دارد. تا امروز، از وي حدود 200 مطلب و مقاله با موضوع هاي »مطالب درس دس
»مطالب تلفیقي ریاضي« و »نگرش هاي اجتماعي و توضیح روش تدریس براي معلمان« در مجله هاي 
»برهان«، »رشد نوجوان«، »رشد راهنمایي« و »رشد معلم« چاپ شده است. نامبرده تألیف بیش از 150 جلد کتاب کمک آموزشي با موضوع 
ــتان و کتاب معلم و  ــي ریاضي اول دبس ــه جلد کتاب معلم و راهنماي تدریس ریاضي، کتاب درس ریاضي در مقاطع مختلف تحصیلي، و س

راهنماي تدریس ریاضي اول دبستان را نیز در کارنامه خود دارد.

وحید عالمیان )1354، بابل(
ــي  ــاغل در گروه ریاضي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس داراي دکتراي تخصصي ریاضي و ش
است و به مدت چند سال مدیریت گروه و ریاست شوراي ریاضي دفتر را به عهده داشته است. در تألیف 

کتاب هاي ریاضي همکاري داشته و مقاالتي را نیز به ISI داده است.

زهره پندي )1356، تهران(
کارشناس ارشد مهندسي صنایع است و در برنامه هاي آموزش ریاضي حضوري فعال دارد که از آن 
ــایت  ریاضیات کانگورو، عضو  ــت: تدریس ریاضي، برگزاري کارگاه هاي ریاضي، دبیر علمي س جمله اس
هیئت علمي و المپیاد نوجوانان ایران. تألیفات بسیاري نیز دارد که به چند مورد اشاره مي شود: آموزش 
ــوم و مقسوم علیه و بخش پذیري )مدرسه(. وي عضو  خالق ریاضي )خانه ریاضي تهران( دو کتاب مقس
ــت و مقاالت او در این مجله منتشر  ــطه( اخیراً اس هیئت تحریریه مجله ریاضي برهان راهنمایي )متوس

مي شود.

دیانا فردین )1352، خرم آباد(
ــت و در خرم آباد و تهران تدریس کرده و همکار  ــته ریاضي اس ــد رش ــي ارش دانش آموخته کارشناس
پاره وقت گروه ریاضي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است. از فعالیت هاي اوست: داور جشنواره 
الگوي تدریس، ناظر آزمون هاي تیمز و پرلز، مصحح آزمون هاي تیمز، داور جشنواره کتاب هاي آموزشي 

رشد )1390(. وي در ارزشیابي کتاب ریاضي اول دبستان )1390( نیز همکاري داشته است.
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كتایون مهرآبادي )1354(
ــگاه تهران و مراکز آموزش علمي ـ کاربردي، مسئول  داراي دکتراي ریاضیات محض، مدرس دانش
گروه ریاضي دبستان راه رشد و مسئول مسابقات بین المللي ریاضي در مجتمع راه رشد، با 9 سال سابقة 

تدریس ریاضي در مدارس تهران است.
راهنمایي پروژه هاي تحقیقي دانش آموزي در چند مدرسة شهر تهران از دیگر فعالیت هاي اوست.

ــی رشد بر این باورند که روند تولید کتاب های آموزشی نسبت به  ــنوارة کتاب های آموزش هیئت داوران حوزة آموزش ریاضی جش
گذشته تفاوت چندانی نکرده است، کماکان عمدة کتاب ها با موضوع تمرین و آزمون های مرتبط با کتاب های درسی منتشر می شوند. 
ــتر کتاب های باکیفیت، ترجمه هستند نه تألیف. اما در بخش ابتدایی،  ــت، کمتر یافت می شوند. بیش ــان معلم اس آثاری که مخاطبش
تولیدات باکیفیت تر نسبت به گذشته بیشتر شده اند. این تغییر و تحول می تواند دو دلیل عمده داشته باشد: تغییرات کتاب های درسی 

ریاضی از نظر محتوایی و روشی، و همچنین تغییر نظام ارزشیابی دانش آموزان از کمی به توصیفی و کیفی. 
ــی چاره ای جز تغییر  ــیدن به وضعیت مطلوب در تولید کتاب های آموزش با این تحلیل، داوران حوزة ریاضی معتقدند که برای رس
ــؤال  در آزمون های پایانی وجود ندارد، در غیر این  صورت، باز هم شاهد معرفی کتاب های مناسب  ــیوة طرح س ــیابی و ش نظام ارزش
ــی خواهیم بود که برخالف جهت بازار فروش هستند.  ــي تربیتي« آموزش ــامان دهي مواد و منابع آموزش و برگزیده در دبیرخانه »س
ــیوة نگارش و ارائه و وضعیت هنری و  ــی، ش کتاب هایی که به موفقیت دانش آموزان در آزمون ها کمک می کنند، اما از نظر آموزش

ظاهری مناسب تشخیص داده نمی شوند.
در دوره های اول و دوم متوسطه نیز سایة امتحانات نهایی و کنکور کماکان گسترده است و به نشر کتاب های کمک درسی جهت 
ــش نمی دهند و امتیازات الزم را کسب نمی کنند، اما هنوز مورد  ــی را پوش ــیابی کتاب های آموزش می دهد. آثاری که معیارهای ارزش
نیاز دانش آموزان هستند و به  آن ها در آزمون های نهایی و کنکور کمک می کنند و فروش خوبی هم دارند. با نگاهی به آزمون های 
نهایی در سال های اخیر و با توجه به کلیشه ای بودن این آزمون ها،  طبیعی است که انتشار کتاب هایی که به موفقیت در این آزمون ها 

کمک می کنند، بازار خوبی خواهد داشت.
در پایان، هیئت داوران به دست اندرکاران آموزش وپرورش توصیه می کند، با اتخاذ تصمیم های مناسب تالش کنند تا سمت وسوی 
ــی در طرح تحول، فرصتی فراهم کنند تا به جای آنکه دانش آموزان،  ــیابی را تغییر دهند و هم جهت با اهداف برنامه های درس ارزش

معلمان و اولیا برای کسب موفقیت در آزمون ها بسیج شوند، ارزشیابی های پایانی در خدمت ارتقای سطح آموزش قرار گیرند.

بیانیةگروهداورانریاضي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهزبانهايخارجي

محمدرضا عناني سراب )1337، بیرجند(
داراي دکتراي آموزش زبان انگلیسي و استادیار دانشگاه شهید بهشتي است. سابقًا کارشناس مسئول 
ــردبیري مجله  ــي بوده و در حال حاضر س ــر برنامه ریزي و تألیف کتب درس ــي دفت گروه زبان انگلیس
ــد آموزش زبان را به عهده دارد. همچنین در راه اندازي دوره هاي آموزش ضمن خدمت دبیران زبان  رش
ــت. وي داراي تألیفات متعددي اعم از کتاب و مقاله به زبان هاي فارسي  ــي مشارکت داشته اس انگلیس

و انگلیسي است.

سیدسعید عظیمي
ــي است و  ــناس مترجمي زبان انگلیس ــال 1370 تاکنون و کارش ــي کانون از س مدرس زبان انگلیس
ــي کانون زبان ایران، سردبیر نشریات کمک آموزشي  ــوابقي چون مدیر تولید رسانه هاي کمک آموزش س
ــد )1390( را در کارنامه خود دارد. دو کتاب فارسي به  ــي رش ــنواره کتاب هاي کمک آموزش و داور جش
نام هاي »آن که رفت، آن که ماند« و »بازي ابر و باد« و به زبان انگلیسي نیز سه جلد کتاب طنزهاي 

انگلیسي را منتشر ساخته است.

سیدمسعود حاجي سید حسیني فرد
ــي مراکز تربیت معلم و دانشگاه هاي  ــناس ارشد آموزش زبان انگلیسي و مدرس زبان انگلیس کارش
ــت. قباًل کارشناسي گروه زبان هاي خارجي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي بوده است  تهران اس
ــت از جمله روش  ــت. داراي چند تألیف اس ــي اس و در حال حاضر مدرس مرکز تربیت معلم بالل حبش

تدریس زبان )مدرسان شریف( و ترجمه کتاب »99 گام تا 100 سالگي« )نشر دانژه(
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هیئت داوران، ضمن قدرداني از توجه ویژة »دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي« به نقش کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي 
ــي، توجه ناشران و مؤلفان محترم کتاب هاي مزبور را به موارد زیر که برگرفته از دانش روز در  ــهیل تحقق اهداف برنامة درس در تس

زمینة تولید مواد آموزشي متناسب با مؤلفه هاي بازار کتاب هستند، جلب مي کند.
نقش این کتاب ها قاعدتًا مي باید تقویت برنامة درسي باشد، در حالي که در بعضي موارد، آنچه عماًل اتفاق مي افتد، نقش نه چندان 
ــوزان براي موفقیت در امتحانات  ــي و محدود کردن آن به منظور آماده کردن دانش آم ــت آن ها در کاهش محتواي برنامة درس مثب
ــت هاي چندگزینه اي، یادگیري را به نکات قابل  ــؤاالت امتحاني یا تس ــت. تأکید بیش از حد س داخلي و آزمون ورودي دانشگاه هاس
سنجش در آزمون محدود مي کند و با برجسته کردن »آزمون محوري«، اهداف برنامة درسي را که ناظر بر آماده سازي دانش آموزان 

براي به کارگیري آموخته ها در حل مسئله  تفکر انتقادي است، مورد غفلت قرار مي دهد.
ــدة کتاب ها را مورد توجه قرار  ــا را وامي دارد که جنبة مثبت و تقویت کنن ــي م ــه به دوگانگي در نقش کتاب هاي کمک درس توج
دهیم. مهم ترین جنبه هاي مثبت کتاب هاي مذکور عبارت اند از: داشتن برنامة مشخص، یا به عبارت دیگر، نقشة یادگیري در تألیف 
کتاب کمک درسي؛ برقراري ارتباط منطقي بین فعالیت هاي آموزشي از طریق لحاظ کردن مراحل یادگیري؛ استفاده از فعالیت هاي 
متنوع متناسب با سطوح متفاوت یادگیري؛ ایجاد فرصت براي گسترش و تعمیق یادگیري کالسي؛ توجه به راهبردهاي یادگیري و 

عالقه مند ساختن دانش آموزان به مطالعة بیشتر.
 نقش مثبت کتاب هاي کمک آموزشي همچنین ایجاب مي  کند، اصول زیربنایي تألیف در آن ها رعایت شود.

بعضي از اصول پذیرفته شده در این زمینه عبارت اند از:
 الزمة کاربرد زبان، توجه به کنش هاي ارتباطي در بافت کالم است. در این زمینه، استفاده از رسانه هاي سمعي و بصري بسیار 

راه گشاست.
 هدفمند ساختن فعالیت هاي آموزشي از طریق کاربرد متن به جاي جمالت جداگانه، مي تواند کاربرد زبان را آسان کند.

 متن ها الزم است در حد امکان منعکس کنندة کاربرد طبیعي زبان باشند.
 فعالیت هاي کتاب هاي کمک درسي باید در حد امکان، زمینة خوداتکایي و خودآموزي را بیش از پیش فراهم کنند.

 انتظار مي رود کتاب هاي کمک درسي به نیازهاي یادگیري دانش آموزان در سطوح متفاوت پاسخ دهند.
در زمینة تولید کتاب هاي دانش افزایي معلمان، هیئت داوران توجه ناشران و مؤلفان را به این موارد جلب کند: 

 کارایي کتاب هاي دانش افزایي تا حد زیادي به شناخت مخاطبان و ارزیابي دقیق نیازهاي آن ها بستگي دارد. اولویت بندي نیازها 
و توجه به نیازهاي مبرم نیز در موفقیت کتاب مؤثر است.

ــت که الزم است مورد تأکید  ــاده و در عین حال گیرا که بتواند مخاطب را درگیر متن کند، نکتة دیگري اس ــتفاده از زبان س  اس
قرار گیرد.

 از آنجا که معمواًل در تألیف این گونه کتاب ها از منابع مختلف بهره گیري مي شود، رعایت حقوق مؤلفان با ارجاع گذاري درست 
و علمي الزامي است.

ــنواره را با وجود بعضي جهت گیري هاي مثبت، فاقد  ــیده به جش در پایان با عنایت به جمیع جهات، هیئت داوران کتاب هاي رس
ویژگي هاي آثار برگزیده ارزیابي کرد و با تقدیر از عناویني که به مرحلة نهایي راه یافته اند، اظهار امیدواري مي کند که در سال هاي 

آینده جهت گیري هاي مثبت پررنگ تر شوند و در نتیجه زمینة انتخاب عناوین برگزیده فراهم آید.

بیانیةگروهداورانزبانهايخارجي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهزبانعربي

عادل اشکبوس )1342، بغداد(
ــرده و اکنون مدیر گروه  ــت. در مدارس تهران تدریس ک ــد زبان و ادبیات عرب اس ــناس ارش کارش
ــوزش، تألیف کتاب، تولید  ــت و تاکنون در زمینه آم ــي اس ــي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس عرب
نرم افزار، مدیریت کالس هاي آموزش زبان عربي و... فعالیت هاي شایان توجهي داشته است. وي مدیر 
ــال بیش از سه و نیم میلیون بازدید داشته  ــه یابي واژگان است که طي چهار س ــایت ریش بزرگ ترین س
است. کتاب فرهنگ کاربردي فارسي به عربي از آثار شاخص اوست. عادل اشکبوس در سال 90 دبیر 

نمونه کشوري شده است.

سیدعالءالدین اعالئي )1336(
دبیر عربي دبیرستان هاي تهران و مدرس دانشگاه است. با حوزه هاي ستادي همکاري دارد که از آن 
ــت: سرگروه عربي ـ دیني متوسطه کشوري، عضو گروه قرآن متوسطه دفتر تألیف، ارزشیابي  جمله اس
ــي، تألیف کتاب هاي کمک آموزشي در این حوزه. وي با سازمان تبلیغات اسالمي  کتاب هاي کمک درس

نیز همکاري دارد.

علي چراغي )1332(
ــز با این گروه  ــت و هم اکنون نی ــي دفتر برنامه ریزي و تألیف اس ــابق گروه زبان عرب ــناس س کارش
همکاري دارد. مؤلف و مترجمي تواناست و آثار او به بیش از 200 جلد مي رسد که همه در حوزه معارف 
ــیاري ـ بیش از 50 مورد ـ نیز از وي در مجالت،  ــالم است. مقاالت بس ــالمي و تاریخ اس قرآني و اس

به خصوص رشد معارف اسالمي چاپ شده است.
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ــی مجموعه کتاب های این درس به نتایج زیر  هیئت داوران گروه عربی، پس از بررس
رسیدند:

ــده اند. این در   اغلب کتاب های عربی در دو حوزة کتاب کار و کتاب کنکور تألیف ش
ــت و درس عربی به  ــت که بازار کتاب در این زمینه پر از چنین کتاب هایی اس حالی اس
ــن کتاب هایی نیاز ندارد. درس عربی به کتاب های »متن محور« نیاز دارد؛ مثل کتاب  چنی
ــب، مطالب علمی و مکالمه، از طرف  دیگر، رویکرد جدید راهنمای  ــتان، اشعار مناس داس
برنامة درسی عربی متن محوری است، در حالی که در کتاب های کار قاعده محوری حاکم 

است.
 اغلب کتاب های کار سه سال اول دورة متوسطة )راهنمایی سابق( از اهداف آموزشی 
ــال های آینده تدریس  ــی کرده اند و مطالبی را در کتاب گنجانده اند که در س ــاب تخّط کت

خواهند شد.
ــی و معماسازی شبیه هستند. گویا  ــتر به تله های آموزش  تمرینات کتاب های کار بیش
ــتر شبیه سؤاالت کنکورند و هدف آن ها برگزاری مسابقه است. در حالی که در کتاب  بیش

کار هدف مسابقة آموزش نیست و تثبیت آموخته  ها مدنظر است.

بیانیةگروهداورانزبانعربي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهزبانوادبفارسي

فریدون اكبری ِشلِدره )1342(
ــتی و در حال حاضر کارشناس  ــگاه شهیدبهش ــی از دانش دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارس
مسئول گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی است. وی دارای سابقه 
تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی است و کارگاه های آموزشی متعددی را نیز در موضوعات 
ــت. مقاالت او در  ــت. دکتر اکبری دارای تألیفات متعدد اعم از کتاب و مقاله اس مختلف برگزار کرده اس

مجالت و نشریات گوناگون به چاپ رسیده است. از کتاب های او
ــالمی )1382( تصحیح دیوان فدایی مازندرانی )1377(  ــتانی پس از پیروزی انقالب اس ادبیات داس

ادبیات کودکان و نوجوانان )1385( کلیات فارسی اقبال الهوری )در دست تألیف(
و از مقاالت او: پارس، پارس کردن و نام آواهای بانگ سگ. فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1392(
گشایش چشم درون، نگاهی فلسفی به انشا )ماهنامه انشا و نویسندگی، 1390(، خاقانی، پدافند از شکوه خاقانی )نقد، مجله شعر، 1375(

نظارت بر برنامه ریزی و تألیف کتاب های فارسی مدارس نیز از دیگر کارهای اکبری شلدره است.

پریچهر جبلی )1332، ارومیه(
دانش آموختة رشتة علوم تربیتی )آموزش ابتدایی( است.

ــه سال اول خدمتش را در دبستان های شهر ارومیه گذرانده و بقیه سال های تدریس او در مناطق  س
10، 11 و 8 تهران و در پایه های مختلف گذشته است. 

با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همکاری داشته و عضو کمیتة »خالقیت« و مدرس »رویکردهای 
خالقیت، مشارکت و تلفیق« و همچنین مدرس کتاب های جدیدالتألیف علوم تجربی و فارسی است.

ــی همکاری  ــی کمک آموزش ــًا در تألیف و نظارت بر تألیف بیش از 20 جلد کتاب فارس وی مجموع
داشته است.

 

بهیاد صدیق پور )1345(
ــجوی دکترای ادبیات فارسی است.  ــی در منطقة 7 تهران و دانش صدیق پور دبیر زبان و ادبیات فارس
ــیس دارد از جمله: مدرس دوره های  ــای متنوعی در زمینه تدریس، تألیف، تحقیق و تأس وی فعالیت ه
ــس و رئیس انجمن علمی- آموزشی معلمان ادبیات، سرگروه درس ادبیات فارسی  ضمن خدمت، مؤس
ــی، برگزیدة مسابقه شعر  ــی، همکاری در تألیف 13 جلد کتاب کمک آموزش و مدیر اجرایی گروه آموزش
معلم )1392( برگزیدة جشنواره الگوهای تدریس )1389( برگزیدة عکس دانشجویان )1372( و معلمان 

)1378( و مجله رشد جغرافیا )1379(. 
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 محمدرضا كافیان خیابانی 
کارشناس سابق دفتر آموزش وپرورش ابتدایی است و تجربه مؤثری در فعالیت های آموزشی ستادی 
ــی ابتدایی، عضو شورای تألیف کتب  ــناس گروه های آموزش ــت از: کارش دارد که اهم آن ها عبارت اس
ــی، مدرس کارگاه های خالقیت، آموزش  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ــی و زبان آموزی س درس
جهانی، هفت هوش، و غنی سازی مدرسه برای رشد. وی همچنین از مؤلفان کتاب فارسی اول ابتدایی 

در سال 80 بوده است.

شهناز عبادتی 
ــجوی دکترای این رشته است. وی به  ــی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دانش دارای مدرک کارشناس
ــال سرگروه آموزشی ادبیات فارسی شهر تهران بوده است و در مراکز تربیت معلم و  مدت بیش از ده س
مراکز آموزش ضمن خدمت معلمان نیز تدریس کرده است. او همچنین بیش از ده کتاب کمک آموزشی 

برای دانش آموزان تألیف نموده است.

ــندگان است. هر کتاب، تجربه ای از زیستن است. آن گاه که کتابی را  ــتی در جهان زبان و ذهن نویس خواندن کتاب خوب، گلگش
بر زانو می نشانیم و به مهمانی چشم ها می کشانیم، در مسیر فرا رفتن و بهره گیری از اندوخته های دیگران و هم سفرگی با آنانیم.

ــگوار و تر و  ــودن، بوی فرحبخش فکر و تازگی نگاه آن، کام جانتان را خوش ــت. به هنگام گش کتاب خوب، چونان طبلة عطار اس
ــینة کتاب هایی که به این دوره از جشنواره رسیده اند، گرفتار بی رسمی های  ــوس باید گفت، بیش ــازد. لیکن به دریغ و افس تازه می س
ــتاب درافتاده اند. از این رو، زاده و برآمدة تأمالت علمی و آموزشی نبوده، ژرفا و عمقی در فکر و  ــده و در دام ش ــر ش پهنة چاپ و نش

خالقیتی در طرح و سازمان دهی محتوا نداشته اند.
ــران گرامی در کارهای آینده بر آن بنیاد گام  ــته اند، در پی می آیند تا نویسندگان و ناش ــنجه هایی که در نگاه داوران ارجی داش س

بردارند:
 آراستگی برونی و ظاهر اثر؛

 پیراستگی و همواری زبان اثر؛
 بهره گیری از طرحی تازه و برآمده از فکری نو؛

 زمینه سازی برای پرورش تفکر خالق؛
 هم سویی با اسناد تحولی و هم خوانی با رویکرد عام برنامة درسی ملی؛

 رعایت رویکرد خاص حوزة یادگیری زبان و ادب فارسی و پای بندی به اصول، اهداف و روش های آموزشی آن؛
 داشتن روش علمی و آموزشی و تبیین گام های آن در تدوین اثر؛

 رعایت سطوح یادگیری مخاطبان.

بیانیةگروهداورانزبانوادبفارسي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهزمینشناسي

محمدحسن بازوبندي )1350، نیشابور(
ــي پترولوژي از دانشگاه تهران و  ــي ارشد زمین شناس ــن بازوبندي داراي مدرک کارشناس محمدحس
ــد  ــي و نیز مجله رش ــت و با دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس ــته اس ــجوي دکتري همین رش دانش
ــوابق علمي و شغلي او عبارت است از: دبیر و  ــي همکاري دارد. پاره اي از فعالیت ها و نیز س زمین شناس
مدرس زمین شناسي در مدارس و مراکز تربیت معلم، کارشناس مسئول گروه زمین شناسي دفتر تألیف، 
ــتان تهران. تألیف تعدادي کتاب هاي کمک آموزشي و مقاالتي  ــازمان نظام مهندسي معدن اس عضو س
در مجله رشد زمین شناسي. محمدحسن بازوبندي در سال 1384 به عنوان معلم نمونه و در سال 1391 

به عنوان پژوهشگر برگزیدة دانشگاه فرهنگیان انتخاب و معرفي شده است.

مریم عابدیني )1346( 
ــي است. تاکنون  ــد آموزش زمین شناس ــاغل در منطقه 5 تهران و همزمان مدیرداخلي مجله رش ش
ــت. او  ــب کرده اس ــگر برتر را کس ــه بار عنوان معلم نمونه )منطقه( و یک بار )1388( عنوان پژوهش س
ــي، انجمن زمین شناسي ایران و نیز  ــبکه ملي رشد، دفتر تألیف کتب درس ــئولیت هایي را نیز در ش مس

کمیته ملي المپیادها و همچنین در تعدادي از مجامع آموزشي به عهده داشته است.
ــته کمک آموزشي جغرافیا، ویرایش  ــت از: تهیه بس پاره اي از تألیفات و تحقیقات علمي او عبارت اس
ــارات دلیل ما، تألیف کتاب زمین شناسي سوم، بایو استراتیگرافي سازند فهلیان در  علمي دانشنامه انتش

استان فارس، مقاله چینه نگاري سکانسي سازند فهلیان.

خدیجه اماني هفشجاني )1352، شهركرد(
ــگاه تهران است و در دبیرستان ها و  ــد زمین شناسي پترولوژي از دانش ــي ارش داراي مدرک کارشناس
مراکز پیش دانشگاهي به تدریس اشتغال دارد. در کارنامه او فعالیت هایي چون همکاري در برنامه ریزي 
ــي درس زمین شناسي در شهرکرد، کرج و  ــرگروه آموزش ــي، س و تدوین و تألیف کتاب هاي زمین شناس
ــازمان نظام مهندسي معدن استان چهارمحال و بختیاري دیده می شود. از وي  تهران، و عضویت در س
ــت، از جمله مقاله هاي روش هاي فعال  ــده اس ــریات و همایش ها چاپ یا پذیرفته ش مقاالتي نیز در نش

تدریس، الگوها و چالش ها در شماره 74 و مقاله شفق قطبي در شماره 75 رشد زمین شناسي.
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ــی، چهار جلد کتاب رسیده به دبیرخانه را در مدت سه هفته مورد  هیئت داوران زمین شناس
ارزشیابی قرار دادند و براساس این داوری موارد زیر قابل ذکر است:

1. تعداد کتاب های رسیده نسبت به دورة قبل کاهش قابل توجهی داشت.
2. همة کتاب ها در حیطة کمک درسی بودند و هیچ کتاب موضوعی و ... دیده نشد.

ــورد از چهار مورد به این  ــی، فقط یک م ــت به تغییر و اصالح کلی کتاب  درس ــا عنای 3. ب
تغییرات توجه کرده بود و سه مورد دیگر حتی به تغییرات سال 1391 کتاب های درسی توجه 

نداشته اند.
ــه بودند و همة آن ها  ــن و جدید به مطالب نپرداخت ــیوة نوی ــدام از کتاب ها به ش 4. هیچ ک

به نحوی بازنویسی کتاب درسی محسوب می شدند.
ــی، طراحی های نوین  ــی و حیطه های آموزش ــائل آموزش ــدام از کتاب ها به مس 5. هیچ ک

آموزشی و برنامة درسی ملی توجهی نکرده  بودند.
ــخیص  ــب تش 6. هیئت داوری هیچ کدام از کتاب ها را برای دریافت عنوان برگزیده مناس

نداد.

بیانیةگروهداورانزمینشناسي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهزیستشناسي

حسین الوندي )1334، تهران(
داراي مدرک کارشناسي زیست شناسي و کارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي، مؤلف اولین مجموعه 
کتاب هاي نظام جدید زیست شناسي دورة متوسطه و مترجم و مؤلف کتاب هاي آموزشي بسیار در حوزة 
ــي«، »شگفتي هاي جهان جان داران« و  ــي، از جمله »فعالیت هاي لذت بخش زیست شناس زیست شناس
»بدن انسان«. وي نزدیک به دو دهه کارشناس مسئول گروه زیست شناسي دفتر برنامه ریزي و تألیف 

را به عهده داشته است.

الهه علوي )1347، دزفول(
داراي مدرک کارشناسي ارشد زیست شناسي ـ علوم گیاهي از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. از 
سال 1372 به تدریس زیست شناسي اشتغال داشته و در سال 1378 به  عضویت گروه آموزشي منطقة 

16 تهران درآمده است.
ــة تخصصي المپیاد  ــاوه )1379( و عضو کمیت ــگاه پیام نور س ــي در دانش علوي مدرس زیست شناس
ــت. وي از مؤلفان  ــگاه دانش پژوهان جوان نیز بوده اس ــي و مدرس آناتومي گیاهي در باش زیست شناس
ــاي معلم  ــان راهنم ــن از مؤلف ــگاهي، همچنی ــگاه 2 و پیش دانش ــي، آزمایش ــاي زیست شناس کتاب ه
ــگاهي به شمار مي رود. انجام پژوهشي در دانشگاه تربیت  ــي، آزمایشگاه 2 و 1 و پیش دانش زیست شناس
مدرس دربارة کاربرد گیاهان در ارزیابي اثر آالینده ها، به منظور ارائة آزمون هاي ساده و عملي در زمینة ارزیابي زیستي، از جمله فعالیت هاي 
ــي اثر آالینده هاي نفتي بر گیاه باقال« در فصل نامة پژوهش و زندگي  ــت. عالوه بر آن، وي مقاله اي را با عنوان »بررس تحقیقاتي علوي اس

)1378( به چاپ رسانده است.
ــد  ــي و مدیر داخلي مجله رش ــي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس ــزي و تْألیف گروه زیست شناس ــناس برنامه ری ــون کارش ــوي اکن عل

زیست شناسي است.

بهمن فخریان )1344، میمه، اصفهان(
ــد علوم جانوري )گرایش فیزیولوژي( است و در حال حاضر به عنوان  ــي ارش داراي مدرک کارشناس
ــي به خدمت اشتغال دارد. سابقه تدریس  رئیس گروه علوم پایه در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس
ــگاه اراک، مراکز تربیت معلم، مراکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و نیز تدریس در مدارس  در دانش
ــوابق علمي او نیز باید به این موارد اشاره کرد: تألیف یا همکاري در تألیف  ــور را دارد. از س خارج از کش
کتاب هاي زیست شناسي درسي و غیردرسي، تألیف یا ترجمه مقاالت علمي براي مجالت و همایش ها، 
ــوان معلم نمونه  ــال 85-84 به عن ــطه. وي در س ــکاري در تألیف کتاب هاي علوم ابتدایي و متوس هم

کشوري انتخاب و معرفي شده است.
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ــي در »دهمین جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد« نظر خود را به شرح زیر اعالم  ــي زیست شناس هیئت داوران کتاب هاي آموزش
مي دارد:

ــوم آمادگي براي شرکت در آزمون سراسري ورود به  ــیوة مرس ــش هاي چهارگزینه اي به ش 1. در این دوره، تعداد کتاب هاي پرس
دانشگاه ها به نسبت سایر کتاب ها کمتر بود. به این ترتیب مي توان امیدوار بود که بسیاري از ناشران پیام جشنواره را دریافت کرده اند 
و در مسیر آن گام برمي دارند. این مهم را مي باید به فال نیک گرفت و ناشران را به تولید کتاب هاي کمک درسي و آموزشي مناسب 

و هماهنگ با معیارهاي دبیرخانه »سامان دهي مواد و منابع آموزشي ـ تربیتي« ترغیب و تشویق کرد.
2. از ویژگي هاي دیگري که مي توان براي این دوره برشمرد، افزایش قابل مالحظة تعداد کتاب هاي تألیفي در حوزة زیست شناسي 

است. به نظر مي رسد این امر نیز ناشي از تشویق و ترغیب جشنواره به تولید کتاب هاي تألیفي توسط ناشران بوده است.
ــته،  ــبت به دوره هاي گذش ــده اند که نس 3. در حوزة کار و تمرین براي دانش آموزان نیز، در این دوره کتاب هاي خوبي تألیف ش

پیشرفت هاي چشمگیري داشته و به اهداف برنامة درسي زیست شناسي نزدیک شده اند.
ــرفت هاي خوبي که در زمینة تولید کتاب هاي آموزشي زیست شناسي در این دوره شکل گرفته است،  4. ضمن ارج نهادن به پیش
ــب و هماهنگ با کتاب هاي درسي و اصول نگارش زبان فارسي  ــتاري تعدادي از کتاب ها هنوز با انتخاب واژه هاي مناس ادبیات نوش
فاصله دارد. به نظر مي رسد الزم است، مترجمان، مؤلفان و ناشران کتاب هاي آموزشي به این موضوع مهم توجه کافي داشته باشند.

5. هیئت داوران زیست شناسي فقط توانست یک اثر را به  عنوان »اثر تقدیري« انتخاب کند.
این امر ناشي از محدودیت تعداد عناوین انتخابي بود.

ــال در زمینة تولید کتاب هاي  ــري فع ــارات فاطمي« به عنوان ناش ــي، وظیفه خود مي داند، از »انتش 6. هیئت داوران زیست شناس
آموزشي مناسب در زمینة زیست شناسي تقدیر و تشکر کند.

بیانیةگروهداورانزیستشناسي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهشیمي

نعمت اهلل ارشدي
ــیمي دفتر  ــئول گروه ش ــناس مس ــال کارش ــیمي آلي و پیش از این بیش از ده س داراي دکتراي ش
برنامه ریزي و تألیف کتب درسي بود. اکنون سردبیر مجلة »رشد آموزش شیمي« و عضو هیئت علمي 
ــت. وي مؤلف کتاب هاي شیمي دورة متوسطة نظري و بخش شیمي  ــیمي دانشگاه زنجان اس گروه ش
ــخن«،  ــیمي »فرهنگ بزرگ س کتاب هاي علوم تجربي دوره هاي ابتدایي و راهنمایي، مؤلف بخش ش
مترجم کتاب شیمي »دانشگاه کمبریج«، و داور جشنواره هاي کتاب هاي آموزشي رشد و کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان مي باشد.

راضیه بنکدار سخي )1346، تهران(
کارشناس ارشد شیمي معدني و کارشناس گروه شیمي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي از سال 
ــیمي دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهي شهر تهران است. تاکنون در تألیف  1383 تا امروز، و دبیر ش
ــیمي مشارکت داشته است. وي در مدارس و  ــي فراواني در زمینة ش مقاالت علمي و کتاب هاي آموزش

مراکز تربیت معلم تدریس مي کند و دوبار به عنوان معلم نمونه انتخاب شده است.

حسن حذرخاني )1351، آبیک(
ــهید رجایي، مراکز فرزانگان و مدارس خارج از  ــابقة تدریس در دانشگاه ش ــیمي آلي با س دکتراي ش
ــنوارة خوارزمي. وي عضو »شوراي تألیف کتب درسي« و سرگروه آموزشي مدارس  ــور، و داور جش کش
ــي راهنماي معلم کتاب شیمي)1( همکاري  ــت و در تولید نرم افزارهاي آموزش ــور نیز هس خارج از کش

داشته است. او در حال حاضر مدیر گروه شیمي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است.
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ــران محترمي که با تولید کتاب هاي ارزشمند خویش، جامعة آموزشي را در مسیر بهبود  ــندگان و ناش ضمن قدرداني از همة نویس
کیفیت آموزش شیمي کشور همراهي مي کنند و با فرستادن کتاب به جشنوارة رشد، به عرصة جدي نقد ساختار و محتواي کتاب هاي 

علمي ـ آموزشي پاي مي گذارند، نتیجة بررسي کتاب هاي شیمي راه یافته به مرحلة نهایي را به شرح زیر اعالم مي داریم.
از میان شمار زیاد کتاب هاي دریافت شده، در مجموع 10 عنوان به مرحلة نهایي وارد شدند که هیئت داوران پس از بررسي دقیق 
ساختار و محتواي هر یک و مقایسة آن ها با کتاب هاي حضور یافته در جشنواره هاي گذشته، با توجه به موارد زیر هیچ یک را داراي 

شرایط الزم براي احراز رتبه تشخیص نداد؛ زیرا:
1. هیچ گونه نوآوري تازه و متفاوتي در گزینش و شیوة سازمان دهي محتوا و طراحي ساختار نسبت به چند سال گذشته دیده نشد.

ــابه صورت گرفته است که به غفلت  ــاختار و محتوایي مش 2. تمرکز بیش از اندازه اي بر تولید کتاب هاي کار و تمرین آن هم با س
از تولید کتاب هاي علمي و آموزشي مناسب براي طیف هاي گوناگون مخاطبان جامعة آموزشي انجامیده است.

ــت به طور هدفمند و  ــائل محیط زیس ــتاوردهاي علمي، فناوري هاي نو و مس 3. در محتواي این کتاب ها، به معرفي تازه ترین دس
ــتقیم مي توانند بر آموزش با کیفیت شهروندان تأثیري جدي  ــتقیم یا غیرمس ــت؛ مقوله هایي که به طور مس ــجم توجه نشده اس منس

بگذارند.
4. به فعالیت هاي عملي و آزمایشگاهي که بخش جدایي ناپذیر شیمي است، بي مهري شده است و خبر چنداني هم از درگیر شدن 

و به چالش کشیده شدن دانش آموزان به صورت فردي یا گروهي در فعالیت هاي درون و برون کالسي نیست.
5. ردپایي از اهمیت فناوري آموزشي و فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش دیده نمي شود؛ امکاناتي که با کمک آن مي توان 

بازدة فرایند یاددهي ـ یادگیري را به طور چشم گیري افزایش داد.
6. با توجه به گسترش نگاه بین رشته اي به مفاهیم شیمي و به فراگیر شدن دورة متوسطه، تالش چنداني براي همگاني کردن و 

ایجاد ارتباط ملموس میان دانش شیمي و زندگي روزمره آن هم به زباني روان و ساده صورت نگرفته است.
افزون بر نکته هاي برشمرده شده که ناکامي کتاب هاي مورد بررسي را رقم زده اند، به چند توصیة مهم اشاره مي شود که بي تردید 
مي تواند راهنماي خوبي براي نویسندگان و ناشران محترم باشد و به پربارتر شدن و تأثیرگذاري بیشتر جشنواره هاي آینده بینجامد:
الف( تالش براي ارائة طرح هایي نو و متمایز با الهام از دالیل کامیابي کتاب هاي برتر جشنواره هاي پیشین، به جاي نسخه برداري 

از آن ها.
ــخة الکترونیکي  ــبکة جهاني وب که افزون بر نس ب( تالش براي تعاملي کردن محتوا به ویژه از طریق ایجاد صفحه هایي در ش
ــبي براي ایجاد ارتباطي نزدیک تر و پیوسته با مخاطبان و جمع آوري نظر و  ــت بستر مناس ــانه اي، اس کتاب و برخي تولیدات چندرس

تشخیص نیاز آن ها فراهم آورد.
ج( توجه به فعالیت هاي عملي، به ویژه طراحي آزمایش هاي ساده، ایمن و کم هزینه براي اجرا در خانه و مدرسه.

د( تولید کتاب براي معلمان، کارشناسان و برنامه ریزان درسي که علي رغم شمار کم، این گروه پراهمیت، چند سالي است به بوتة 
فراموشي سپرده شده اند.

ــیمي در زندگي را به  هـ(  تولید کتاب هایي با حجم کم و در قطع جیبي که ضمن ارزان بودن، بتواند مفاهیم مهم و پرکاربرد ش
زباني ساده و قابل درک به همگان بیاموزد.

بیانیةگروهداورانشیمي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهعلومتجربي

دوست محمد سمیعي )1342، گرگان(
ــناس مسئول گروه علوم تجربي در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي است.  در حال حاضر کارش
ــوابق آموزشي و پژوهشي مؤثري در برنامه ریزي، تألیف و  ــیمي است و س وي داراي مدرک دکتراي ش
ــگر نمونه مجتمع  تدریس دارد و به عنوان مدرس نمونه مراکز تربیت معلم تهران و نیز به عنوان پژوهش
آموزش عالي پیامبر اعظم انتخاب و معرفي شده است. در زمینه تألیف و پژوهش نیز بیش از 25 تألیف، 

10 فقره مقاله و 5 مورد پژوهش را در کارنامه خود دارد.

مریم انصاري )1346، تهران(
ــت و در حال حاضر  ــي اس ــد برنامه ریزي درس ــي ارش ــي و داراي مدرک کارشناس دبیر زیست شناس
ــتان،  ــف کتاب هاي علوم دورة دبس ــت. وي در تألی ــر تألیف اس ــي دفت ــناس گروه زیست شناس کارش
ــي دبیرستان، راهنماي معلم علوم و راهنماي معلم زیست شناسي متوسطه همکاري داشته  زیست شناس

و مقاالتي نیز از او در مجله رشد زیست شناسي )تألیف، ترجمه( چاپ شده است.

بتول فرنوش
ــین گروه علوم تجربي دفتر برنامه ریزي و  ــد فیزیک و کارشناس مسئول پیش ــي ارش داراي کارشناس
تألیف کتب درسي است. در تألیف کتاب هاي درسي علوم تجربي ابتدایي و راهنمایي و کتاب معلم هاي 

آن ها همکاري داشته است. تألیفاتي نیز در حوزه کتاب کار علوم دارد.
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در برنامة جدید علوم تجربی، براساس سند برنامة درسی ملی، کتاب ها با هدف ایجاد موقعیت برای کسب شایستگی سواد علمی- 
ــب شایستگی سواد علمی- فناورانه منوط به کسب تجربیات شخصی یادگیرنده در  ــط دانش آموزان تألیف شده اند. کس فناورانه توس
ــده  ــیدن به این هدف، تألیف محتوای کتاب ها با رویکرد »زمینه محوری« انجام ش ــت. به منظور رس موقعیت های واقعی زندگی اس
ــت که امکان تلفیق تجربه های متفاوت یادگیری را برای دانش آموزان فراهم  ــت. زمینه محوری به معنی انتخاب زمینه هایی اس اس
می کند. این زمینه ها باید از بستر زندگی دانش آموزان انتخاب شوند و امکان عمق بخشی به یادگیری و پوشش دادن به موضوعات 

گوناگون درسی را داشته باشند.
ــته ای در کنار موضوعات  ــر، آداب و مهارت های زندگی و کار و فناوری به عنوان مباحث بین رش ــد مهارت های تفک ــن بای همچنی
ــوند. تعمیق و گسترش یادگیری های دانش آموزان براساس رویکردها و اهداف جدید برنامة آموزش علوم، به  خاص علمی مطرح ش
ــران کتاب های آموزشی نیاز دارد. لذا هیئت داوران ضمن تشکر از زحمات  ــتیبانی نهادهای فرهنگی، به ویژه تولیدکنندگان و ناش پش

ناشران، مؤلفان و مترجمان موارد زیر را توصیه می کند:
1. تصویرها، طرح ها و واژه هاي به کار رفته )به استثنای واژه های علمی( در ترجمه مطابق با فرهنگ و سنت های کشورمان باشند.
ــتر زندگی دانش آموز  ــوند و موقعیت های واقعی یادگیری در بس ــاس رویکرد زمینه محور تألیف ش 2. کتاب های کار و تمرین براس
انتخاب شوند تا آموزش علوم برای دانش آموزان جذاب و واقعی باشد. به عالوه، حجم کتاب های کار و تمرین متناسب با حجم کتاب 

درسی در نظر گرفته شوند.
ــب با رویکرد  ــامل کتاب های دانش افزایی و راهنمای آموزش، متناس ــطة اول، ش 3. کتاب های ویژة معلمان دورة ابتدایی و متوس

جدید آموزش علوم تألیف شوند.
ــی  ــت که در تولید کتاب های آموزش 4. باتوجه به اهمیت تلفیق نظر و عمل برای پرورش مهارت های فرایندی علمی، الزم اس

)تألیف و ترجمه( این موضوع مدنظر قرار گیرد.
ــتاران علمی که ترجمة کتاب های آموزش علوم )که شامل زیست شناسی، زمین شناسی،  ــت که مترجمان و ویراس 5. ضروری اس
فیزیک و شیمی است( را به عهده می گیرند، در موضوع تخصص داشته باشند و در ترجمه از واژه های علمی درست و دقیق در همة  

بخش های کتاب به طور یکسان بهره بگیرند.
ــت، جذابیت و وضوح آن برای ایجاد ارتباط با مخاطب اهمیت  ــی اس 6. از آنجا که تصویر بخش مهمی از محتوای کتاب  آموزش

زیادی دارد و توجه ویژه به آن ضروری است.

بیانیةگروهداورانعلومتجربي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهعلومتربیتي

محمدرضا حشمتي )1343، تهران(
دانش آموخته فیزیک و کارشناس ارشد آموزش وپرورش تطبیقي است. در چند مدرسه تدریس کرده 
ــردبیر مجلة »رشد آموزش راهنمایي تحصیلي )اکنون رشد آموزش متوسطه( است.  و در حال حاضر س
ــمند«، »مهارت هاي زندگي« و  ــام پروژه هاي »تربیت روش ــي و مدیریتي او، انج ــوابق پژوهش »در س

»بهینه سازي آموزش« در »دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفید« به چشم مي خورد.

فرحناز حّدادي )1343(
ــت.  ــي آموزش  و پرورش بوده اس ــوراي عال ــه دوره عضو ش ــي دارد و س ــراي مدیریت آموزش دکت
فعالیت هاي آموزشي پژوهشي و فرهنگي متعددي داشته که از آن جمله است: انجام هفت پژوهش در 
حوزة مطالعات زنان، مسئول کمیته »مدرسه، سازمان یادگیرنده«. وي عضو شوراي برنامه ریزي مجله 

رشد آموزش متوسطه )راهنمایي سابق( است.

لیلي محمدحسین )1342، تهران(
ــي و معاون منابع انساني »مؤسسة منظومة خرد« با 27 سال  ــناس ارشد زبان و ادبیات انگلیس کارش
سابقة آموزش زبان انگلیسي است. وي به مدت 14 سال در طراحي و اجراي کارگاه هاي آموزشي براي 
ــاي یادگیري از طریق  ــرورش با موضوعاتي مانند »روش ه ــان آموزش وپ معلمان، مدیران و کارشناس
ــتمي« مشارکت داشته است.  هم یاري«، »ویژگي هاي معلم مؤثر«، »مدارس یادگیرنده« و »تفکر سیس
ــکاتلند و نیز برنامة آموزشي بنیاد فرهنگي  ــي تضمین کیفیت در مدارس اس به عالوه، در برنامة آموزش
ــت. برخي آثار ایشان عبارت اند از: مغز و  ــرکت کرده اس ــطه ش ژاپن براي مدیران و معلمان دورة متوس
ــتمر در کالس درس؛ یادگیري از طریق هم یاري؛ تفکر خالق و  ــتمي؛ بهبود مس آموزش؛ بینایي سیس

حل خالقانة مسئله. وي عضو شوراي برنامه ریزي مجله رشد آموزش متوسطه )راهنمایي سابق( است.
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دبیرخانه از 175 جلد کتابي که از مؤلفان و ناشران حوزة علوم تربیتي دریافت کرده بود، تعداد 15 
ــي قرار داد. هیئت داوران با  ــي و انتخاب در اختیار هیئت داوران گروه علوم تربیت ــد را براي بررس جل

صرف 11 روز کاري، به نتایج زیر دست یافت:
اکثر قریب به اتفاق کتاب هاي دریافتي، متون ترجمه اي هستند و جاي تأمل است که چرا کتاب هاي 
ــنواره راه پیدا کرده اند. هیئت داوران پیشنهاد مي کند، به منظور بررسي چرایي این  تألیفي کمتر به جش
ــي صورت پذیرد. حوزة علوم تربیتي به منابع بومي نیاز دارد که پشتوانة تحقیقي  موضوع، کار پژوهش
ــته باشند. به دلیل همین ضرورت و نیاز است که هیئت داوران هیچ یک از کتاب هاي  ــي داش ـ پژوهش

دریافتي را شایستة برگزیدگي تشخیص نداد.
ــدند که پس از  ــاب نامزد دریافت جایزة »قابل تقدیر« ش ــت داوران، چهار کت ــي هاي هیئ در بررس
بررسي مجدد از بین چهار کتاب، یک کتاب، به عنوان کتاب شایستة »تقدیر« انتخاب شد. این کتاب 
ــي ملي  برطرف کنندة نیازهاي معلمان در دوره هاي تحصیلي گوناگون و مطابق با اهداف برنامة درس
ــت و جنبة خودآموز دارد. نکتة قابل توجه دیگر این است که  ــت. عالوه بر این، کتاب کاربردي اس اس
ــي  مترجم تا حد امکان واژگان را بومي تعریف کرده و مثال هاي کاربردي واقعي از کالس هاي درس

بومي ارائه داده است.
ــاز ویژه اي به کتاب هاي  ــه در فرم هاي ارزیابي و داوري، امتی ــت ک ــنهاد هیئت داوران این اس پیش

تألیفي تعلق گیرد.

بیانیةگروهداورانعلومتربیتي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهفلسفهومنطق

فخري ملکي )1339، سلطانیه(
کارشناس ارشد فلسفه و دانشجوی دکترای این رشته، با سابقة تدریس عربي و ادبیات در مدرسه هاي 
ــتان هاي دولتي و غیردولتی، و در حال حاضر کارشناس مسئول  ــفه و منطق در دبیرس راهنمایي و فلس
ــت. از جمله آثار او مي توان به ترجمة  ــي اس ــفه و منطق دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس گروه فلس
ــي کشور کانادا )2001(، مقاله اي با عنوان »بررسي مباني شیوه هاي سازمان دهي محتوا در  برنامة درس

علوم انساني با تأکید بر درس فلسفه« و نیز کتاب روش تدریس منطق )راهنماي معلم( اشاره کرد.

محمدمهدي اعتصامي )1335، برازجان(
داراي دکتراي فلسفه است و در دوره هاي راهنمایي و دبیرستان تدریس کرده است. دکتر اعتصامي 
ــي و قرآن )دفتر  ــکاري در گروه دین ــت: هم ــته اس ــن همکاري ها را با وزارت آموزش وپرورش داش ای
برنامه ریزي و تألیف کتب درسي( از سال 1373، کارشناس مسئول درس دیني از سال 1374، مدیریت 
ــن برنامة جدید  ــگاهي و مدیریت تدوی ــطه و پیش دانش ــة جدید دروس دیني دورة متوس ــن برنام تدوی
ــفة اسالمي در دورة  ــفة غرب و فلس درس دیني دورة ابتدایي و راهنمایي. وي همچنین به تدریس فلس

کارشناسي دانشگاه نیز پرداخته است. 
ــال اول متوسطه به همراه راهنما، مشارکت در تألیف  ــي »دین و زندگي« براي س تألیف: کتاب درس
کتاب درسي دیني سال دوم ابتدایي با نام »هدیه هاي آسمان« همراه با کتاب معلم و کتاب کار، تدوین و نگارش مجموعة 5 جلدي درس هاي 

حرکت و زمان )تدوین متن االسفار االربعه(، مدیریت تألیف مجموعة چندجلدي پاسخ به سؤاالت اساسي مذهبي ... از تألیفات اوست.

ابوالفضل نفر )1335، شهرري(
ــال سابقة خدمت در  ــجوي دکتراي این رشته است. 25 س ــد فلسفة اسالمي و دانش ــناس ارش کارش
ــگاه پیام نور دارد. داوري  ــگاه آزاد و دانش وزارت آموزش وپرورش و تدریس در مراکز تربیت معلم، دانش
ــارات کمک آموزشي سال هاي خدمت او را  ــي مقاالت مجالت رشد و کتاب هاي دفتر انتش و کارشناس

پربار کرده اند.
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ــی عده ای  ــپاس به درگاه خدای متعال که بار دیگر به ما توفیق داد، آثار علمی و آموزش با حمد و س
ــفه و منطق، در دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد  ــی فلس اهل قلم را در حوزة کتاب های آموزش
بررسی کنیم و از این طریق در ارتقای کیفیت این بخش از فعالیت های آموزشی کشور سهیم باشیم. ما 
ضمن ارج نهادن به تالش های نویسندگان محترم، در بررسی آثار این واقعیت را دریافتیم که کتاب های 
ــیلة آن ها فلسفة غرب  ــتند. هرچند به وس ــی عمدتًا ترجمه و یا ترکیبی از ترجمه و تألیف هس مورد بررس
ــت با رویکرد فطرت گرایی توحیدی برنامة درسی ملی  ــود، لیکن الزم اس به خواننده آموزش داده می ش
ــازگاری داشته باشند. این رویکرد حاوی شایستگی های پایه و مشترک است که عبارت اند از: تفکر و  س
ــاس قرآن و سنت استخراج شده اند. ضروری است که  تعقل؛ ایمان؛ علم؛ عمل؛ اخالق. این اصول براس

همة کتاب های درسی و کمک درسی و کمک آموزشی با توجه به این اصول تولید شوند.
بر این اساس، ضمن تشکر از همة ناشران و نویسندگانی که در این حرکت علمی- آموزشی شرکت  

کرده اند، نکات زیر را به نویسندگان و ناشران کتاب های آموزشی پیشنهاد می کنیم:
ــکوفایی  فطرت« است، توجه شود و  ــی که »ش  در طراحی و تألیف کتاب ها، به رویکرد برنامة درس

بدین وسیله هم سویی آن ها با کتاب های درسی ارتقا پیدا  کند.
 محتوای کتاب ها به روش فعال و فرایندمدار تهیه شود تا قابلیت یادگیری آن ها افزایش پیدا کند.

ــران و نویسندگان ماست  ــالم  گنجینة گران بهایی در اختیار ناش ــفی تاریخ و تمدن اس  میراث فلس
ــی فلسفه و منطق،  ــی و تربیتی برنامة درس ــب با اهداف آموزش و انتظار می رود که به کمک آن و متناس
ــفه به نوجوانان و جوانان  ــی و نیز کتاب هایی برای آموزش فلس ــی و کمک درس کتاب های کمک آموزش

تولید کنند.
ــین، به ویژه سال 1384 ذکر شده اند که  ــی و ساختاری در بیانیه های جشنواره های پیش  نکات روش
نویسندگان و ناشران را به مالحظة آن ها دعوت می کنیم. موارد ذکر شده در سایت  سامان دهی موجودند.

بیانیةگروهداورانفلسفهومنطق
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهفیزیک

احمد احمدي )1347، شهرري(
ــي ارشد فیزیک و کارشناس مسئول گروه فیزیک »دفتر برنامه ریزي و تألیف  دانش آموخته کارشناس
کتب درسي« است. عضو هیئت تحریریة و مدیر داخلي مجلة »رشد آموزش فیزیک« است. همچنین 
ــي، مجري طرح  ــة پژوهش و نوآوري هاي آموزش عضو کمیتة علوم و فناوري و نیز کمیتة نجوم مؤسس
ــي ارشد آموزش فیزیک، داور جشنواره هاي گوناگون »دفتر انتشارات کمک آموزشي«، و  دورة کارشناس
مدرس آموزش ضمن خدمت معلمان بوده است. وي عالوه بر تألیف و ترجمة ده ها مقاله براي مجالت 

رشد، در تألیف کتاب درسي فیزیک متوسطه و پیش دانشگاهي همکاري داشته است.

سمیرا بهرامي )1360، خرم آباد(
دکتراي فیزیک نظري و مؤلف مقاالت متعدد در زمینة فیزیک به زبان انگلیسي براي مجالت خارج 
از کشور، با هشت سال سابقة خدمت در آموزش وپرورش کهریزک. وي اکنون مدیر آموزشگاه مرکزي 
ــت و با مجامع علمي فیزیک و جشنواره ها نیز  ــهر ري اس ــراي دانش آموزي کاوش در ش و پژوهش س

همکاري دارد.

غالمعلي محمودزاده )1326، جهرم(
دانش آموخته رشته فیزیک از دانش سراي عالي، دبیر مدارس فسا و سپس تهران، کارشناس فیزیک 
ــناس مسئول فیزیک دفتر برنامه ریزي و تألیف در دهه 70، بوده و مدرس کالس هاي آموزش  و کارش
ــگاهي است. وي مؤلف 5 جلد کتاب جامع فیزیک  ضمن خدمت و بازآموزي دبیران فیزیک و پیش دانش

براي دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهي است.
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ــور روند رو به رشدي را طي کرده است و در این راه، موفقیت هاي ارزنده اي حاصل شده  ــال هاي اخیر، آموزش فیزیک کش طي س
است. توجه ویژه به آموزش، با رویکرد مفهومي، استفاده از فناوري اطالعات، روش هاي فعال تدریس با رویکرد یادگیري مشارکتي 
ــاي بیان انتزاعي مفاهیم، توجه ویژه به  ــتن دانش ها، کاربردي کردن آموزش به ج ــوري، آموزش مهارت ها به جاي انباش و فرایندمح
ــد خالقیت و نوآوري دانش آموزان، کاهش نقش سنتي معلم و افزایش نقش واقعي وي به عنوان  ــیوه هاي گوناگون ارزشیابي، رش ش
ــي، در  ــي و کمک درس ــهیل کنندة امر آموزش، همگي ضرورت ایجاد نگرش تازه اي را در تألیف کتاب هاي کمک آموزش راهبر و تس

ذهن تداعي مي کنند.
ــطح کیفي آموزش  ــتن گام هاي مؤثري در ارتقاي س به رغم ظرفیت هاي فراوان در عرصه هاي فیزیک که مي توانند موجب برداش
ــیاري از مؤلفان  ــدت آموزش این علم پایه را تحت تأثیر خود قرار داده اند و بس ــگاه ها به ش ــند، آزمون هاي ورودي دانش فیزیک باش
کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي را به  این سو کشانده اند. به همین دلیل، بسیاري از کتاب هاي فیزیک به جاي توجه به موارد 
فوق، تنها به جمع آوري و حل پرسش هاي چهار گزینه اي پرداخته اند. به عبارت دیگر، فقط یکي از حیطه هاي آموزش، یعني آزمون و 
آن هم فقط یکي از شیوه هاي آزمون، یعني پرسش هاي چهارگزینه اي را مورد توجه قرار داده اند. این ضعف در اکثر قریب به اتفاق 

کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي موجود در بازار و کتاب هاي ارائه شده به جشنواره مشهود است.
ــران، مؤلفان و  ــت ناش ــتقیم دارد و ضروري اس ــر کاربرد مس ــت که در تمام جنبه هاي زندگي بش علم فیزیک از جمله علومي اس
ــتفاده نکردن از شیوه هاي نوین و  ــند و در جهت ارتقاي آن گام بردارند. اس ــته باش ــئوالن محترم، توجه خاصي به این علم داش مس
ــي، از جمله  ــي و هدف هاي آموزش ــوزش، بهره نگرفتن از فناوري اطالعات و ارتباطات، و توجه ناکافي به برنامة درس ــردي آم کارب

ضعف هاي اصلي در اغلب کتاب هاي آموزش فیزیک ارائه شده به دهمین جشنوارة کتاب هاي رشد هستند.
ــنواره، پس از برگزاري  ــران و مجریان جش ــکر از زحمات مؤلفان، مترجمان، ناش هیئت داوران گروه فیزیک، ضمن تقدیر و تش
جلسات متعدد براي بررسي و ارزیابي کتاب ها، در مرحلة اول از بین تعداد زیادي کتاب  آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي 11 
کتاب را شایستة بررسي مجدد دانست. اما در بررسي ها و تجزیه و تحلیل هاي ریزبینانة آن ها، با توجه به دالیل ذکر شده، دو کتاب 

را به صورت مشترک به عنوان کتاب برگزیده انتخاب کرد.
ــکر مجدد و ابراز خرسندي از تمایل  ــد، ضمن تقدیر و تش ــی رش ــنوارة کتاب هاي آموزش هیئت داوران گروه فیزیک دهمین جش
مؤلفان، مترجمان و ناشران به استفاده از شیوه هاي نوین آموزش پیشنهاد مي کند، این گروه از اندیشمندان به توصیه هاي زیر، توجه 

خاص مبذول فرمایند: 
1. در تألیف کتاب هاي کمک درسي، شیوه ها و حیطه هاي متنوع ارزشیابي را مدنظر قرار دهند.

2. از جدیدترین دستاوردهاي علمي و تحقیقاتي استفاده کنند.
3. به مسائل کاربردي، واقعي و مرتبط با زندگي روزمره توجه ویژه داشته باشند.

4. در محتواي نوشتاري کتاب، به ایجاد انگیزه در مخاطبان براي یادگیري توجه خاص مبذول دارند.
5. در راستاي تحقق هدف هاي برنامة درسي گام بردارند.

6. نقش هاي نوین معلم و دانش آموز در فرایند یاددهي ـ یادگیري در آثارشان نمایان شود.
7. از فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت خاص استفاده کنند.

8. شیوه هاي فعال یادگیري را مورد توجه قرار دهند.
9. از تصویرهاي جذاب و متناسب با موضوع بهره بگیرند.

10. سازمان دهي محتواي کتاب را به گونه اي سازمان دهي کنند که زمینة جذب مخاطب را فراهم سازد.

بیانیةگروهداورانفیزیک
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهکاروفناوري

محمدرضا یمقاني )1353، تهران(
ــت. وي داراي  ــد و دکتري تخصصي کامپیوتر ـ گرایش هوش ـ اس ــي ارش داراي مدرک کارشناس
ــته است که به پاره اي  ــي و مدیریت در این رش تجربیات ممتدي در تدریس، تألیف، تحقیق، کارشناس
ــي در  ــطح ملي، مؤلف چند کتاب درس ــود: مدرس دوره هاي آموزش رایانه در س ــاره مي ش از آن ها اش
رشته کامپیوتر از جمله کتاب بسته هاي نرم افزاري 2 )فني وحرفه اي(، عضو کمیسیون تخصصي تألیف 
ــگران جوان الهیجان )90-88( طراح  ــت باشگاه پژوهش ــي فني وحرفه اي و کاردانش، ریاس کتب درس
ــي پیام نور. وي اکنون عضو هیئت علمي دانشگاه  ــي ارشد و کارداني به کارشناس آزمون هاي کارشناس

آزاد اسالمي الهیجان است.

نیلوفر بزرگ نیا طبري )1348، بابل(
ــابقه تدریس درس هاي این رشته، تألیف  ــت. س ــي کامپیوتر )نرم افزار( اس ــانس مهندس داراي لیس
کتاب هاي »کار با رایانه«، »تایپ رایانه« و »کاربرد رایانه« و ارزیابي کتاب هاي آموزشي را در کارنامه 
ــنواره کلیپ رتبه  ــومین جش ــده و در س خود دارد. به عنوان معلم نمونه و معلم برتر در منطقه انتخاب ش

برتر را احراز کرده است.

فرزانه شیخي )1352، تهران(
ــت، عالوه بر این در  ــابقة تدریس در این رشته اس ــال س ــي کامپیوتر و 19 س داراي مدرک مهندس
ــي، حضور در تألیف کتاب هاي  ــت: حضور در گروه هاي آموزش ــته اس ــرکت داش فعالیت هاي زیر نیز ش
ــوم  ــازي 2 س ــکاري در تألیف کتاب  برنامه س ــد، هم ــنواره رش ــاي جش ــه اي داوري کتاب ه فني وحرف

فني وحرفه اي، تألیف کتاب  خودآموز ویژوال بیسیک سوم ریاضي.

حمیدرضا كاظم زاده )1343، تهران(
در رشته کارشناسي حرفه وفن فارغ التحصیل شده و تمام خدمت خود را به تدریس این رشته گذرانده 
ــرگروه درس حرفه وفن، کارشناس  ــت: س ــت ـ فعالیت هاي زیر را نیز در طي خدمت انجام داده اس اس
حرفه وفن در دفتر تألیف رسانه هاي آموزشي، کارشناس دفتر تألیف کتب درسي )حرفه وفن( و عضویت 
ــوراي برنامه ریزي این رشته، داور جشنواره هاي الگوي تدریس، تدریس کتاب هاي کمک آموزشي  در ش

مرتبط.
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مژگان موالئي راد )1351، تهران(
ــي حرفه وفن و دبیر منطقه 15 تهران است و این درس را در مدارس تدریس  داراي مدرک کارشناس
ــنواره  ــود دارد: مدرس مراکز ضمن خدمت، داور جش ــز در کارنامه خ ــاي زیر را نی ــد و فعالیت ه مي کنن
ــناس دفتر تکنولوژي آموزشي، تدوین و اجراي طرح  ــد و جشنواره معلم پژوهنده، کارش کتاب هاي رش
ــي و رویکرد برنامه درسي مبتني بر مدرسه. وي همچنین معلم نمونه منطقه 15 تهران )88( و  پژوهش
ــنواره طراحي تدریس براساس روش هاي فعال )91( بوده است: مجموعه کتاب هاي آشتي  نفر اول جش
ــتي با آمادگي دفاعي و نیز کتاب کار درس کار و فناوري )هفتم( از  ــتي با امتحان، آش با حرفه وفن، آش

تألیفات اوست.

ــده است، چنان که گاه، استفاده از این فناوری ها  ــیار ش زندگی در دوران حاضر با ظهور فناوری های نوین دچار دگرگونی های بس
ــاس، کار و فناوری پیوندی عمیق یافته اند و حوزه ای یکپارچه با الزامات،  ــده است. بر این اس ــی و ضرورت تبدیل ش به نیازی اساس

ضرورت ها و کارکردهای هم روند را سامان داده اند.
وزارت آموزش وپرورش با توجه به نقش اساسی فناوری در توسعه و پیشرفت جامعه و مبتنی بر اسناد باالدستی، به آموزش مستقل 
ــت. لیکن، با عنایت به محدودیت های کتاب های درسی، نیاز جدی به انتشار کتاب های  ــت زده اس و تلفیقی مبانی کار و فناوری دس

استاندارد کمک درسي و کمک  آموزشی در این زمینه وجود دارد.
ــد، به بررسی دقیق کتاب های دریافت شده و  ــاره ش هیئت داوران در حوزة کار و فناوری، با توجه به ضرورت ها و مواردی که اش
ــخصی، شاخصه های  ــلیقة ش انتخاب چند مرحله ای آن ها پرداخت. در آغاز برای افزایش دقت تصمیم گیری و جلوگیری از اعمال س

داوری کتاب ها در 9 قسمت به شرح زیر تدوین شد:
4. توجه به الزامات فرهنگی و ایمنی 3. سامان دهی کتاب  2. اعتبار علمی کتاب  1. موضوع کتاب 

9. خودآموز بودن 8. پیوست و واژه نامه ها  7. ویرایش و نگارش  6. تمرین  5. کاربردی بودن کتاب 
ــدند. در مرحلة بعد، یک کتاب به عنوان »کتاب برگزیده« و دو کتاب  ــش کتاب انتخاب ش ــاس شاخصه های باال، ش ــپس براس س

به عنوان »کتاب تقدیری« انتخاب شدند.
هیئت داوران پیشنهاد می کند، به موارد زیر در آماده سازی کتاب های این حوزه توجه شود:

 فرهنگ کار و تولید؛
 آموزش های پروژه محور و هم سو با نیازهای بازار کار؛

 تفاوت های منطقه ای، جغرافیایی و اقلیمی مختلف در کشور؛
 آموزش تصویری و صفحه آرایی مناسب؛

 آماده سازی سی دی و سایت پشتیبان؛
 نگارش درست و ویرایش ادبی؛

 داشتن ساختار در کتاب و به ویژه پیوست های مناسب؛
 استفاده از منابع معتبر و ذکر آن ها.

بیانیةگروهداورانکاروفناوري
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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ــری آن، بلکه برای یافتن پاسخ یا بخش هایی از پاسخ به کار می رود.  ــت که نه برای مطالعة کامل و سراس کتاب مرجع کتابی اس
ــتقیمًا در اختیار او قرار می دهند، مانند واژه نامه ها، فرهنگنامه ها و... یا او را به  کتاب های مرجع اطالعات مورد نیاز جوینده را یا مس
جست وجو در منابع دیگر که اطالعات مورد نیازش را دارند، ارجاع می دهند، مانند کتاب شناسی ها، فهرست ها، مقاله نامه ها و... کتاب 
مرجع ویژة کودکان و نوجوانان آنان را در یافتن پاسخ پرسش های متعدد مربوط به حوزه های مختلف دانش بشری راهنمایی می کند 

و به آنان نشان می دهد، که از کجا و چگونه مطالب مورد نظرشان را به دست آورند.
برای کسب اطالعات، آموزش شناخت منابع و کاربرد آن ها، آموزش روش های تحقیق در منابع، و انجام پژوهش های کتابخانه ای 
ــتین کتاب هایی  ــت. کتاب های مرجع از نخس ــتند که مهم ترین ابزار آن هم وجود منابع معتبر اس از مهم ترین گام ها در این راه هس

بیانیةگروهداورانکتابهايمرجع
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

کتابهايمرجع

ناهید بریري )1342، تهران(
ــت. آموزگار دبستان، مدرس ضمن خدمت،  ــي ارشد تعلیم وتربیت اسالمي اس داراي مدرک کارشناس
ــوراي برنامه ریزي گروه قرآن بوده است. داراي تألیفاتي است؛ از  ــناس آموزش ابتدایي و عضو ش کارش

جمله راهنماي مربیان دوره انتقال از پیش دبستان به ابتدایي و کتاب کار ریاضي اول دبستان.

اكرم عیني )1345، تهران(
ــازمان پژوهش  ــناد س ــداري و در حال حاضر رئیس کتابخانه و مرکز اس ــراي علوم کتاب داراي دکت
ــته و در دوره هاي  ــوراي گزینش و ترجمه سازمان همکاري داش ــت. با ش ــي اس و برنامه ریزي آموزش
ــدود 25 مقاله ترجمه یا  ــد همکاري دارد و تاکنون ح ــت. با مجالت رش ضمن خدمت تدریس کرده اس

تألیف کرده است.

سعید كفایتي )1348(
ــت. مؤلف چند عنوان کتاب درسي، مدرس ادبیات فارسي  ــد آموزش زبان آلماني اس ــناس ارش کارش
دانشگاه تربیت معلم و معلم مجتمع تطبیقي و بین الملل و مشاور آموزشي بعضي از مدارس بوده است. 

وي مؤلف 8 عنوان کتاب درسي است.
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هستند که هر پژوهنده ای به آن ها مراجعه می کند. وجود کتاب های مرجع بیشتر، فرصت بیشتری برای پژوهش فراهم می آورد.
ــنوارة رشد به کتاب های مرجع، فرصت مغتنمی است که از هشتمین جشنواره آغاز و تاکنون ادامه یافته  ــی از جش اختصاص بخش
ــده در این حوزه  ــاره به برخی از ویژگی های کتاب های مرجع، به منظور ارتقای کیفیت کتاب های تولید ش ــت. هیئت داوران با اش اس

نکاتی را به این شرح یادآور می شود:
 تنظیم کتاب  مرجع به گونه ای باشد که جوینده بتواند به آسانی پاسخ خود را در آن بیابد.

ــانه های اختصاری به کار رفته و هرگونه  ــترة کار، شیوة تنظیم اطالعات، نش ــاده در زمینة گس  کتاب دارای مقدمه ای جامع و س
اطالعات مفید دیگر برای بازیابی آسان اطالعات مندرج در آن باشد.

ــد و به کارگیری آخرین  ــان می دهد به تغییرات جدی ــت، زیرا نش ــیار مهم اس ــر تاریخ چاپ یا تجدیدنظر در کتاب مرجع بس  ذک
اصالحات توجه شده است.

 از کوته نوشت ها )نشانه های اختصاری و نشانه ها( به شرط توضیح و توجیه در مقدمه، در متن استفاده شود. 
 از ارجاع دادن برای ایجاد رابطه میان اجزا و عناصر اطالعات، تفهیم مفاهیم برابر یا هم پایه، ارتباط میان اجزا و کلیات، و... استفاده شود.

 نحوة تنظیم کتاب های مرجع به شیوه های متداول با بیانی ساده و روشی آسان در مقدمه توضیح داده شود تا جوینده در یافتن 
پاسخ دچار سردرگمی نشود.

 هماهنگی بین مطالب و نظم منطقی در نوشته ها و ارائة اطالعات رعایت شود.
 مخاطب و نوع اطالعات ارائه شده در کتاب مشخص باشد.

 زبان و بیان درست، سلیس، روان، ساده و متناسب با توانایی خوانندگان باشد.
 نقطه گذاری، حرکت و اعراب کلمه ها رعایت شود.

 تصویر ارائه شده با متن پیوند منطقی داشته باشد و به ایجاد مفهوم درست و دقیق از موضوع مورد بحث )مدخل( در ذهن خواننده کمک کند.
ــد و تصویرها، نمودارها، جدول ها و... در نزدیک ترین مکان مرتبط با متن اثر قرار گرفته باشند تا  ــتند و دارای زیرنویس باش  مس

دریافت خواننده از مطالب آسان تر و سریع تر صورت گیرد.
 تصویرها ارزش های فرهنگی و موقعیت زمان و مکان موضوع را حفظ کنند.
 انسان و جانوران و طبیعت دقیق، واقعی و کیفیت هنری قوی داشته باشند.

 ظاهر کتاب، خواننده را به استفاده ترغیب کند.
 صفحه ها هنرمندانه تنظیم شده باشند.

 فهرست مندرجات، مقدمه، متن اصلی، نمایه ها و در صورت امکان فهرست منابع و مآخذ به ترتیب در جای اصلی خود قرار گرفته باشند.
 نوع کاغذ، جلد و صحافی امکان استفادة ممتد از کتاب را بدهد.

 حروف انتخابی، متناسب با قدرت خواندن کودکان و نوجوانان باشد.
هیئت داوران بخش کتاب های مرجع دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، ضمن احترام به اهداف و معیارهای پدیدآورندگان 
و ناشران، هم سویی اهداف کتاب های مرجع با اهداف برنامة درسی را مورد توجه قرار دادند و 14 اثر رسیده به جشنواره را براساس 

موارد فوق الذکر بررسی کردند.
ــورهای  ــته کتاب های کش از میان این 14 اثر، 4 عنوان اثر تألیفی و 10 عنوان اثر ترجمه ای بودند. گرچه انتخاب و ترجمة شایس
دیگر، گام مهمی در تأمین منابع آموزشی مورد نیاز به شمار می رود، اما توجه به تفاوت نظام ها، روش ها و نیازهای آموزشی کشورهای 

گوناگون، پرداختن به تألیف کتاب های بومی را الزامی می سازد.
ــورها، پاس داری از  ــایر کش ــت. در ترجمة کتاب های س ــی در تولید و ترجمة این کتاب ها ضروری اس توجه به اصول مرجع نویس
ــتار  ــورمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پدیدآورندگان اثر )مؤلفان، مترجمان، ویراس ــتاوردهای علمی و فرهنگی کش ارزش ها و دس
ــند. به همین علت در مواردی که از تخصص های مختلف برای نگارش،  ــته باش و...(  باید دربارة موضوع مورد نظر دانش کافی داش
ــت، کاهش دقت علمی، مثال های غیردقیق و تصویرهای نامناسب مشاهده می شود. در  ــازی و... استفاده نشده اس ترجمه، تصویرس

این زمینه نیز به ناشران پیشنهاد می شود توجه کافی مبذول دارند.
ــتن دقت علمی در متن و در  ــاره دارند: داش هیئت داوران کتاب های مرجع از مهم ترین معیارهای خود در ارزیابی آثار به این موارد اش
رسانه های تصویری؛ تألیفی بودن اثر؛ داشتن سرویراستار و ویراستاران؛ رعایت تناسب توضیحات ذیل هر مدخل با نیازها و توانایی های ذهنی 

و هوشی مخاطبان؛ توجه به زبان فارسی معیار؛ رعایت ارزش های فرهنگی جامعه؛ روزآمدی و نوآوری؛ تناسب ساختار و محتوا با هدف.
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گروهکشاورزي

حسین اكبرلو )1337، ساوه(
ــي ارشد زراعت از دانشگاه تهران است. در سابقة او مدیریت گروه تکنولوژي  داراي مدرک کارشناس
ــال تدریس در  ــاورزي، 28 س ــي کش ــکي، داوري حوزه آموزش ــدات زراعي و تکنولوژي گیاه پزش تولی
ــاورزي وجود دارد. وي تألیف کتاب هاي  ــکدة کش ــطه و نیز آموزش دوره هاي ابتدایي، راهنمایي، متوس
درسي تولید محصوالت زراعي، آماده سازي زمین، زراعت پنبه، و زراعت آفتابگردان را براي شاخه هاي 

فني وحرفه اي و کاردانش برعهده داشته است.

حمید احدي )1342، اردبیل(
ــي مکانیک ماشین هاي کشاورزي از دانشگاه تهران است. در حال  ــي مهندس داراي مدرک کارشناس
حاضر کارشناس برنامه ریزي درسي در سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي است. نام برده همچنین 
ــد. تاکنون 8 جلد کتاب درسي تألیف کرده است. وي  ــتان هاي کشاورزي و فني  مي باش هنرآموز هنرس

همچنین سابقه تدریس و آزمونگري در دوره هاي مختلف را در کارنامه خود دارد.

جلیل تاجیک )1338، شهرري(
ــاورزي و هنرآموز هنرستان ها، مدرس  ــد مهندسي کش ــي ارش جلیل تاجیک داراي مدرک کارشناس
ــت. تخصص وي پرورش کرم  ــگاه هاي پیام نور و تربیت معلم اس ــتاد دانش ــکده هاي فني و اس آموزش
ــم است و سابقه کشت گل هاي گلخانه اي در خارج از گلخانه را نیز در کارنامه خود دارد. از دیگر  ابریش
تخصص هاي او هرس، تنک گیاهان و استفاده از هورمون اسیدجیبرلیک براي تولید انگور بي دانه است. 

نام برده تاکنون چند کتاب درسي نیز تألیف کرده است.

میرمحمد شاملو انباردان )1346، تبریز(
ــت. وي مدرک  ــناس برنامه ریزي صنایع غذایي در دفتر برنامه ریزي و تألیف فني وحرفه اي اس کارش
کارشناسي ارشد خود را در رشته علوم بهداشت و تغذیه از دانشگاه تهران گرفته و چند سال مدیر گروه 
ــهریار بوده است. نام برده قباًل به مدت 15  ــکده کشاورزي ش ــته کنترل کیفیت مواد غذایي در دانش رش
سال در مدارس و هنرستان ها به مدیریت و تدریس نیز اشتغال داشته است. تألیفات او عبارت است از: 
ــه کتاب بهداشت و تغذیه، ماشین هاي صنایع غذایي، و فراورده هاي  تولید محتواي الکترونیک براي س
ــتان ها(. همچنین در تألیف کتاب راهنماي معلم »عملیات میکروبیولوژي« همکاري  دامي )براي هنرس

داشته است.
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ــاوره ای، ضمن ارزیابی و نمره دهی به  ــات متعدد و فعالیت های فردی و مش ــکیل جلس ــاورزی پس از تش هیئت داوران گروه کش
کتاب هاي دریافت شده، بیانیة خود را به ترتیب زیر صادر می کند:

ــال  ــيـ  تربیتي« همکاری دارند و آثار خود را ارس ــامان دهی مواد و منابع آموزش ــران محترم که با دبیرخانه »س 1. از تمامی ناش
کرده اند قدردانی و تشکر می کنیم. امید است تعداد ناشران و تعداد کتاب های ارسالی بیش از این شود.

2. این هیئت خواستار مشارکت هرچه بیشتر ناشران محترم و امیدوار است که مسئوالن جشنواره در جلب نظر و همکاری ایشان 
بیش از پیش تالش کنند.

ــخصات و ویژگی های مورد نیاز  ــفانه فاقد مش ــده، هرچند در نوع خود بهترین بوده اند، اما متأس ــیابی ش 3. اغلب کتاب های ارزش
به عنوان یک کتاب کمک درسی و یا کمک آموزشی هستند. به طور کلی برخی اشکاالت و یا معایب آن ها عبارت  اند از:

 فقدان جامعیت یا پوشش ندادن مطالب کتاب درسی؛
 نداشتن هدف،اعم از هدف کلی و هدف های خاص، به ویژه هدف های رفتاری؛

 آموزشی نبودن کتاب )اغلب علمی هستند( که در نتیجه کوششی برای القای مطالب ندارد؛
 عملی نبودن، زیرا اغلب کتاب ها تئوری و یا نظری محض هستند؛

 فاقد ارزشیابی که فراگیرنده بتواند خود را بسنجد؛
 کمبود تصویرهای رنگی و نازل بودن کیفیت تصویرها؛

 مشکالت شکلی و قالبی؛
در مجموع هیئت داوران پیشنهاد می کند، رابطة مسئوالن جشنواره و سامان دهی با ناشران افزایش یابد و دو طرف درک درستی 

از شاخص ها و خواسته های یکدیگر پیدا کنند.

بیانیةگروهداورانگروهکشاورزي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

ابوالفضل قلي بیگي فرد )1344، گرمسار(
ــي و  ــابقه کار آموزش ــال س ــته ژنتیک و اصالح  نژاد و 28 س وي داراي دکتراي علوم دامي در رش
ــگاه هاي مختلف است. مقاالت  ــي در آموزشکده ها و دانش ــي در دوره هاي کارداني و کارشناس پژوهش
ــتان )12-2011( و  ــاورزي کشور ارمنس ــگاه کش ــي او در ISI )2012(، در مجله دانش علمي ـ پژوهش
ــار یافته است. ایشان تاکنون 11  ــگاه اپساال )سوئد( انتش ــاالنة دانش ــمین کنگرة س نیز در پنجاه و شش
ــته علوم دامي تألیف کرده است. دکتر  ــتان هاي کشاورزي در رش ــي نیز براي هنرس  عنوان کتاب درس
قلي  بیگي فرد مسئولیت هاي مختلفي را نیز در کمیسیون علوم دامي سازمان پژوهش، انجمن گاوهاي 

هلشتاین و نیز انجمن طیور جهان شاخه ایران برعهده دارد.
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گروهطراحيونقاشي

همایون موسوي )1350، تویسركان(
ــناس ارشد پژوهش هنر، کارشناس برنامه ریزي و تألیف رشتة نقاشي و عضو کمیسیون تألیف  کارش
ــتان هاي تهران است. ایشان  ــابقة تدریس رشتة هنر در هنرس ــي، با 20 سال س 10 عنوان کتاب درس
ــت و از طریق نگارش مقاله با نشریات تخصصي  ــي ـ 1« اس ــي »کارگاه چاپ درس مؤلف کتاب درس
ــگاه گروهي  ــگاه هنري انفرادي برگزار کرده و در بیش از 30 نمایش همکاري دارد. تاکنون پنج نمایش

شرکت داشته است.

شادي خرازي زاده )1341، تهران(
ــتة هنر در  ــاي تخصصي رش ــابقة تدریس درس ه ــال س ــد پژوهش هنر، با 16 س ــناس ارش کارش
ــان دو کتاب هم در دست ترجمه دارد. زبان فرانسه مي داند، هنرمند  ــتان هاي فني وحرفه اي، ایش هنرس

است و تاکنون آثار نقاشي خود را در دو نمایشگاه در سال هاي 1380 و 1383 عرضه کرده است.

آرزو كاظم بخش )1352، تهران(
ــگاه هاي خصوصي نقاشي )1385( و عمومي طراحي  ــت. نمایش هنرمند و مجري طراحي داخلي اس

)1387( برگزار کرده و نماسازي همایش گفت وگوهاي تمدن ها را نیز اجرا کرده است )1381(.
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زیبایی  بخش مهمی از زندگی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و زیبایی میسر نمی شود مگر 
با پرورش خالقیت و آموزش درست مهارت های هنری. هیئت داوران گروه نقاشی، پس از بررسی 
کتاب های رسیده به این بخش، ذکر چند نکته را به ناشران گرامی، مؤلفان محترم و مترجمان عزیز 

ضروری می داند:
ــده در بخش آموزش مهارت های طراحی و نقاشی، سال های  ــیاری از کتاب های ترجمه ش  بس
ــوند و  ــر می ش ــران عزیزی منتش ــت که به قلم مترجمان متفاوت ترجمه و به همت ناش زیادی اس
درنهایت تکرار مکرراتی هستند که بارها به این بازار آمده اند و می آیند. به طور قطع در حوزة آموزش 
ــورها به ظهور می رسند که  ــایر کش ــمندتری نیز در س ــی و طراحی، تألیفات ارزش تکنیک های نقاش

بررسی و دقت در انتخاب آن ها برای ترجمه و انتشار، خالی از ثواب و فایده نیست.
ــاختار کتاب ها متناسب با موضوع،   برخورد خالقانه با موضوعات مختلف و ایجاد تغییراتی در س
ــد. چراکه هنر خود در جریان فرایندی  ــتر این گونه کتاب ها بر مخاطب بیفزای ــد در تأثیر بیش می توان

خالق زاده می شود و ارزش می یابد.
ــذ و چاپ ، به لطف باال رفتن  ــا و تنوع آن ها، گرافیک کتاب ها، و کیفیت کاغ ــت تصویره  کیفی
ــران محترم در سال های اخیر رشد بسیار محسوسی یافته است  ــیت مخاطبان، مؤلفان و ناش حساس
ــندی دارد و امیدواریم به رقابتی جذاب میان پدیدآورندگان محترم این کاالی  ــی خرس که جای بس

عزیز فرهنگی تبدیل شود.
 تألیف دانش نامه های وزین و ارزشمند در حوزة هنرهای تجسمی، به فراخور نیاز جامعة هنری 
بسیط کشور، گسترش نیافته  است. در این دوره و دورة قبل، انتشارات محترم »کتاب آبان« با ارائة 
ــت. بی شک  ــته اس دو جلد از یک مجموعة نفیس، وجود عزم جدی را در این حوزه به نمایش گذاش
ــبز کردن جای خالی این گونه کتاب های مرجع و ماندگار،  حمایت از مؤلفان گرامی این حوزه، در س

تأثیر بسیار خواهد داشت.
ــان، چون درختی در کویر  ــتان معرفت و آگاهی که هر تولیدش ــة باغبانان گلس ــر از هم  و تقدی
ناآگاهی، سرزمین های خشک و بی حاصل را به طبیعتی زنده و سرشار بدل می سازد، چگونه ممکن 

است؟ جز آنکه بگوییم: »دستتان سبز و روحتان زیبا!«

بیانیةگروهداورانطراحيونقاشي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهگرافیکوعکاسي

خدیجه بختیاري )1345، تهران(
ــجوي کارشناسي ارشد رشتة گرافیک است و در دفتر برنامه ریزي و تألیف  ــانس گرافیک و دانش لیس
ــتة  ــت. وي هنرآموز رش ــغول اس ــال 1387 تاکنون به خدمت مش کتب فني وحرفه اي و کاردانش از س
ــنواره هاي  ــال 1373 تاکنون بوده و در جش ــتان هاي تهران از س ــي و طراحي هنرس گرافیک و عکاس
ــت. در تألیف کتاب هاي »راهنماي معلم کارگاه گرافیک«  ــمي و خوارزمي داور بوده اس هنرهاي تجس
ــزارش و مقاله  با فصل نامة  ــته و از طریق نگارش گ ــارکت داش ــازي« مش و »راهنماي معلم تصویرس
»رشد آموزش فني وحرفه اي« همکاري دارد. عالوه بر این، به عنوان مدیر هنري و مسئول آماده سازي 

کتاب هاي آموزشي فني وحرفه اي با ناشران بخش خصوصي همکاري مي کند.

ماندانا منوچهري )1349، تهران(
ــیون  ــت. در کمیس ــگاه تربیت مدرس اس ــد گرافیک و پژوهش هنر از دانش ــي ارش داراي کارشناس
تخصصي رشتة گرافیک دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي فني وحرفه اي و کاردانش عضویت دارد 
و در هنرستان هاي منطقة 14 تهران، دانشگاه جامع علمي کاربردي و دانشگاه شریعتي و نیز دوره هاي 
ــت. همچنین داور 7 دوره جشنوارة استاني در رشتة  آموزش ضمن خدمت معلمان هنر تدریس کرده اس
ــتة گرافیک فني وحرفه اي( و  ــاي »تاریخ هنر ایران« )براي رش ــت. در تألیف کتاب ه گرافیک بوده اس

»تزئینات معماري«، و تصحیح و تغییر کتاب »کاربرد خط در گرافیک« نیز همکاري داشته است.

فرزانه ناظران پور )1347، مشهد(
ــي ارشد تئاتر از  ــگاه تهران و کارشناس ــي از دانش ــي عکاس فرزانه ناظران پور داراي مدرک کارشناس
دانشگاه آزاد اسالمي است. وي در هنرستان شهید آویني منطقه 4 تهران به تدریس اشتغال دارد. وي 
ــیون گرافیک دفتر پژوهش  و تألیف  ــي نیز همکاري دارد. از جمله: عضو کمیس با دفتر تألیف کتب درس
ــنواره خوارزمي در منطقه، داور  ــوری در جشنواره هنرهاي تجسمي، داور جش ــي، داوري کش کتب درس

کتاب هاي عکاسي در جشنواره کتاب رشد، عضو گروه تحلیلی حرفه اي رشته عکاسي.

ران
داو

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
بق

سوا

42زمستان1392 136



ــنواره راه یافته  ــي و مطالعة 10 عنوان کتابي که به بخش پایاني جش با بررس
ــویق مؤلفان، مترجمان،  ــنواره که مبتني بر تش بودند، و با توجه به رویکرد جش
ــران و تصویرگران کتاب هاي آموزشي است، در نهایت یک عنوان کتاب را  ناش

به عنوان اثر برگزیدة این بخش معرفي مي کند.
ــندي از برگزاري  ــي و گرافیک، ضمن ابراز خرس ــت داوران گروه عکاس هیئ
ــت اندرکاران آن به امر نشر و تألیف  ــازندة دس ــنواره و نگاه مثبت و س این جش
ــي در مسیر ارتقاي هنرآموزان و هنرجویان کشور، امیدوار است  محتواي آموزش
ــران و مؤلفان و مصوران  ــد روزافزون حضور ناش ــاهد رش ــال هاي آتي ش در س
ــنوارة رشد باشد. بي تردید بازخوردهاي مثبت نتایج  حوزة هنر و فرهنگ در جش
جشنواره در مراکز آموزشي رسمي و غیررسمي کشور، اعم از هنرستان ها، مراکز 
ــرم را به حضوري  ــران محت ــي خصوصي و... مي تواند ناش علمي، مراکز آموزش

فعال تر در این بخش تشویق و ترغیب کند.
ــراي همة آنان که با فرهنگ و ترویج آن  ــرفرازي ب با آرزوي نیک بختي و س

هم سو و هم گام هستند.

بیانیةگروهداورانگرافیکوعکاسي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهمدیریتخانواده

سیدرحمن هاشمي )1327، زنجان(
ــالمي و داراي تحصیالت حوزوي است و از سال 76 تاکنون کارشناس  ــي ارشد عرفان اس کارشناس
ــي بوده است.  ــازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش ــتة مدیریت خانواده در س ــي رش برنامه ریزي درس
همچنین عضو کمیتة تبلیغ وزارت آموزش وپرورش در ستاد احیاي امربه معروف و نهي از منکر مي باشد. 
ــتة مدیریت و برنامه ریزي خانواده شاخة کاردانش را نیز که در  ــي و کنترل 28 پودمان درسي رش بررس

قالب 9 جلد کتاب درسي رشتة مذکور به چاپ رسیده است. در کارنامة شغلي خود دارد.

محبوبه خلفي )1335، مالیر(
داراي کارشناسي اقتصاد و کارشناسي ارشد مدیریت است. عضو کمیسیون تخصصي رشتة مدیریت 
ــد  ــت و با فصل نامة »رش ــي فني وحرفه اي و کاردانش اس خانوادة دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس

آموزش فني وحرفه اي« نیز همکاري دارد.

مهرانگیز دژآگاه ماسوله )1343، ارومیه(
داراي مدرک کارشناسي تکنولوژي و طراحي دوخت فني و عضو کمیسیون تخصصي رشتة مدیریت 
خانواده دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي فني وحرفه اي و کاردانش است. هنرآموز در هنرستان هاي 
ــؤاالت استاني، کشوري، کارداني، مسابقات استاني و کشوري، پژوهشگر نمونة استاني  تهران، طراح س
ــوري و داور جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد از سوابق نامبرده است. وي در تألیف  ــابقة کش و داور مس
ــته و تاکنون چند پروژة تحقیقاتي در مورد  ــتة مدیریت خانواده همکاري داش کتاب خیاطي )1 و 2( رش

رابطة مد و لباس با فرهنگ جامعه به انجام رسانده است.
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ــي  ــران کتاب هاي کمک آموزش ــن آرزوي موفقیت براي تمامي مؤلفان و ناش داوران ضم
ــي«  ــارات و تکنولوژي آموزش ــه مي کنند، به نکته هایي که »دفتر انتش ــي توصی و کمک درس
ــیابي  ــي ـ فعالیتي و دانش افزایي در برگه هاي ارزش ــوص تولید کتاب هاي کمک درس درخص
مطرح کرده  است، توجه ویژه اي مبذول دارند تا بتوانند در جشنواره ها امتیازات بیشتري کسب 

کنند و از رقباي خود پیشي گیرند.
همچنین، در قیمت گذاري بر کتاب هاي تولیدي خود سطح درآمد خانوارها را در نظر بگیرند 
تا با استقبال بازار خرید این گونه کتاب ها روبه رو شوند. ترجیح دارد هدف آنان کمک به ارتقاي 
علمي و بالندگي دانش آموزان در جامعه باشد، زیرا از این طریق خود نیز به مقصود مي رسند.

ــر این است که  ــت اندرکاران حوزة تألیف و نش ــت نهایي هیئت داوران از تمامي دس خواس
ــي و کمک  آموزشي، براي ارتقا،  ــت که هدف از تولید کتاب هاي کمک  درس باید در نظر داش
ــیدن به مطالب  ــد و بالندگي هنرآموزان و هنرجویان و خانواده هاي ایراني با تعمیق بخش رش
ــود در صدد تولید کتاب هایي در  ــت. توصیه مي ش ــي مصوب وزارت متبوع اس کتاب هاي درس
ــطح حل المسائل و پاسخ به سؤاالت کنکور نباشند. زیرا این گونه کتاب ها فراگیرندگان را از  س
ــة خود و پویایي باز مي دارد. در حالي که کتاب هاي علمي تفکر فرزندان  ــعة فکر و اندیش توس

ایران زمین را به درستي یاري مي رسانند.

بیانیةگروهداورانمدیریتخانواده
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهمطالعاتاجتماعي

ناهید فالحیان )1345، قم(
ــي دفتر برنامه ریزي  ــر گروه مطالعات اجتماع ــهري و مدی ــراي جغرافیا و برنامه ریزي ش داراي دکت
ــت. »آموزش  ــاالت متعددي را نیز تألیف کرده اس ــت. تاکنون کتاب ها و مق ــي اس و تألیف کتب درس
ــیاري از  حقوق براي نوجوانان« و »روش آموزش مطالعات اجتماعي« از آن جمله اند. وي در تألیف بس

کتاب هاي درسي رشته جغرافیا و مطالعات اجتماعي همکاري داشته که از آن جمله است: 
ــوم دبیرستان، جغرافیاي استان تهران و نیز  کتاب هاي جغرافیاي دوره راهنمایي، جغرافیاي دوم و س

کتاب هاي مطالعات اجتماعي که در چند سال اخیر تألیف شده است.

حوري قاهري )1351، ساوه(
ــاغل در منطقه 17 شهر تهران است. همکار  ــي ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران و ش داراي کارشناس
ــرگروه آموزشي جغرافیا در آموزش وپرورش شهر تهران و عضو  گروه مطالعات اجتماعي دفتر تألیف، س
ــت. همچنین در دوره هاي تأمین مدرس  ــي جغرافیا از دیگر فعالیت هاي اوس ــوراي برنامه ریزي درس ش

کتاب مطالعات اجتماعي تدریس کرده است.

محمدشریف متولي الموتي )1338، الموت قزوین(
داراي مدرک کارشناسي ارشد جامعه شناسي و کارشناس گروه علوم اجتماعي دفتر تألیف کتب درسي 
ــي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي،  ــکده هاي: روان شناس ــد، عالوه بر تدریس در دانش مي باش
ــالمي واحد تهران در دبیرستان نیز تدریس کرده  ــکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اس دانش

است. 
ــي و تحلیل  ــدگاه امام خمین ــلمانان از دی ــم فرهنگي، علل انحطاط مس ــي تهاج ــاالت بازشناس مق

جامعه شناختي وسایل ارتباط جمعي در روزنامة »کار و کارگر« از کارهاي اوست.
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هیئت داوران در مرحلة نهایي 25 عنوان کتاب درسي را بررسي کرد. مهم ترین نکات حاصل از بررسي داوران در مراحل اولیه و 
مرحلة نهایي دربارة کتاب هاي حوزة مطالعات اجتماعي به شرح زیر بوده است: 

 در مجموع، میزان توجه ناشران و نویسندگان به تألیف و عبور از مرحلة تقلید و ترجمة صرف به حوزة تألیف نسبت به گذشته 
ــندي است. همچنین، میزان توجه به موضوعات ملي و تقویت فرهنگ بومي و یا موضوعاتي که مغفول  ــتر شده که جاي خرس بیش
ــان  ــالمي و...( نش ــطین، تاریخچة روزنامه، فرهنگ و تمدن اس قرار گرفته بودند، مانند موضوعات خاص تاریخي ـ اجتماعي )فلس

مي دهد که رویکردهاي فرهنگي ـ اجتماعي و تربیتي در آثار تولید شده نسبت به قبل تقویت شده است.
ــران   تولید آثار مرجع و کتاب هاي دایرهًْ المعارف و نیز آثار مجموعه اي در حوزة جغرافیا و تاریخ از جمله کارهاي قابل تقدیر ناش
ــگري در برنامه هاي درسي، جاي خالي آن ها در مدارس حس مي شد. این  ــت که با توجه به رویکرد کاوش و مؤلفان در این حوزه اس
ــاي ظاهري، مي باید در کتابخانة مدارس به عنوان منبع قابل  ــژه با توجه به کیفیت خوب کاغذ و صحافي و جذابیت ه ــا به وی کتاب ه
مراجعة دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرند و از ناشران و مؤلفاني که به تولید این مجموعه ها همت گماشته اند، باید تقدیر کرد.

ــبت به دوره هاي قبل، هنوز جاي خالي برخي موضوعات که حتي یک کتاب  ــرفت هاي مذکور در این دوره نس  علي رغم پیش
ــود. در حوزة آگاهي از آسیب هاي اجتماعي، موضوعاتي مانند پرخاشگري،  ــته به آن ها اختصاص نیافته است، مشاهده مي ش یا نوش
ــي و مهارت هاي اجتماعي و اقتصادي مورد نیاز براي نوجوانان، جاي کار  ــاد، تهاجم فرهنگي و یا در حوزه هاي اقتصادي و مال اعتی
بسیاري وجود دارد. با توجه به اینکه رویکرد جدید در کتاب هاي درسي این حوزه به سمت مهارت هاي زندگي و نزدیکي به زندگي 
ــیب هاي اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي و شغلي،  ــت، جاي آن دارد که در زمینة موضوعاتي مانند بلوغ، آس ــده اس واقعي متمایل ش

مهارت هاي اقتصادي، حقوق، قوانین و نظایر آن تولیدات مناسبي داشته باشیم.
 از ناشران و مؤلفان محترم تقاضا داریم، براي تولید کتاب هاي دانش افزایي، فعالیت هاي کاوشگري مندرج در کتاب هاي درسي 

جدیدالتألیف را مدنظر قرار دهند.
 دو کمبود عمدة دیگر در میان کتاب هاي تولید شده به چشم مي خورد که اولي فقدان کتاب هاي مناسب در حوزة علوم اجتماعي 
و جامعه شناسي براي دورة متوسطة دوم است و دیگري فقدان کتاب هاي مناسب در حوزة آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا و آموزش 

علوم اجتماعي براي معلمان؛ 
کتاب هایي که متناسب با روش ها و پژوهش هاي نوین جهاني در حوزة آموزشي این درس ها تألیف شوند و بتوانند دگرگوني هاي 

الزم را در حوزة روش هاي تدریس این درس ها پشتیباني کنند.
در پایان امید است در جشنوارة آتي شاهد توجه ناشران و مؤلفان محترم به این حوزه هاي مغفول باشیم.

بیانیةگروهداورانمطالعاتاجتماعي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهمعماريونقشهکشي

پرستو آریانژاد )1335، كرمانشاه(
داراي کارشناسي ارشد معماري از دانشگاه شهید بهشتي و عضو کمیسیون تخصصي رشتة معماري 
ــي و تألیف کتاب  ــابقة کار فرهنگ ــزي و تألیف کتب فني وحرفه اي و کاردانش« با س ــر برنامه ری »دفت

آموزشي و مقاالت تخصصي است. در حال حاضر کارشناس مسئول هنر در دفتر مذکور است.

ملک طباطبایي زواره اي )1336، تهران(
داراي کارشناسي ارشد معماري و شهرسازي از دانشگاه شهید بهشتي است و تاکنون در هنرستان هاي 
ــریعتي، دانشگاه آزاد و دانشگاه علمي تدریس کرده است. از تألیفات اوست:  ــگاه ش فني وحرفه اي، دانش
ــال برگزیده  ــهري )کتاب س ــهري و نقش آن در کیفیت فضاي ش مباني نظري معماري، جداره هاي ش
ــددي نیز از وي در  ــاخه کاردانش(. مقاالت متع ــر معماري، 1392(، طراحي معماري )ش ــن مفاخ انجم
نشریات به چاپ رسیده است. خانم طباطبایي به عنوان معلم نمونه )1385( و پژوهشگر نمونه )1383( 

نیز در منطقة 2 تهران انتخاب شده است.

ویدا تقوائي )1339، بهبهان(
ــزي و تألیف کتب  ــر برنامه ری ــتة معماري دفت ــیون تخصصي رش ــاري،  عضو کمیس ــراي معم دکت
فني وحرفه اي و کاردانش، عضو گروه برنامه ریزي تخصصي مدیریت و خدمات اجتماعي دانشگاه جامع 
ــنده و مترجم ده ها مقاله و کتاب در  ــریعتي، و نویس ــکده ش علمي و کاربردي، عضو هیئت علمي دانش
ــالم« و »تاریخ معماري  ــندة کتاب هاي »تاریخ معماري قبل از اس حوزة معماري. وي یکي از دو نویس

کشورهاي اسالمي« است.
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ــته های گوناگون،  ــت تا مؤلفان و ناشران حوزة آموزش در رش ــد فرصتی را فراهم کرده اس ــی رش ــنوارة کتاب های آمورزش جش
ــیاری از  ــده برای ارزیابی کتاب ها متفاوت از بس ــرار دهند. ضوابط و معیارهای تدوین ش ــود را در بوتة آزمایش ق ــتاوردهای خ دس
جشنواره هاست و ارزیابی از دیدگاه کارشناسان و برنامه ریزان درسی و تخصصی هر رشته در انواع دوره های تحصیلی انجام می شود.

ــترده ای از مخاطبان را پوشش دهند و در تدوین محتوا نیز مصوبات و  ــعی می شود، آثار طیف گس ــر کتاب معمواًل س در حوزة نش
آیین نامه های کلی لحاظ می شوند. معیارهای تدوین شده که متناسب با محتوا و برنامه های درسی هستند، فرصتی مغتنم در اختیار 
ــي تربیتي« قرار می دهد تا منابع آموزشی و تربیتی مناسب شناسایی و  ــئوالن واحد »سامان دهی مواد و منابع آموزش ــران و مس ناش

معرفی شوند.
کتاب های کمک درسی در دورة متوسطه جایگاه خاصی دارند. از آنجا که ظرفیت و حوصلة کتاب های درسی امکان مطرح شدن 
تمامی زوایای پنهان موضوعات درسی را نمی دهد، معرفی کتاب های کمک درسي برای تقویت بنیة علمی هنرجویان و دانش آموزان 

و گسترش دامنة اطالعات آن ها ضروری است.
ــب کم با محتوا  ــیده اند که تعدادی از آن ها با وجود ارزنده  بودن، به دلیل تناس در بخش معماری کتاب های زیادی به این دفتر رس
ــته، به مرحلة  پایانی داوری راه نیافتند. در مرحلة نهایی، 13عنوان کتاب حائز امتیازات قابل قبولی طبق برگه  ای  ــی رش و برنامة درس
ارزشیابی شدند که کتاب برای دریافت جایزه نامزد و از میان آن ها یک کتاب به عنوان برگزیده معرفی شد. هیئت داوران معماری 

نقطه نظرات خود را در زمینة ارزیابی آثار بدین شرح اعالم می دارد:
ــوب  ــالی محس ــت داوران بی نقص نبودند، بلکه بهترین گزینه در مجموع کتاب های ارس ــده از نظر هیئ ــای معرفی ش  کتاب ه

می شدند.
 کتاب های منتخب با نظر همة اعضای هیئت داوران برگزیده شدند.

ضمن تشکر از تمامی مؤلفان، ناشران و کارشناسان و تبریک به برگزیدگان اعالم می دارد، هنوز در آغاز راهیم و با افق پیش  رو 
فاصله داریم. امید است این فعالیت در سال های آتی به حول و قوة الهی ادامه یابد.

بیانیةگروهداورانمعماريونقشهکشي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروهمکانیک

حسن آقابابایي )1356، تهران(
ــد برنامه ریزي درسي ـ با مدرک کارشناسي ساخت و تولید است و در  ــي ارش داراي مدرک کارشناس
حال حاضر معاونت دفتر تألیف کتاب هاي فني وحرفه اي و کاردانش را به عهده دارد. اهم سوابق علمي، 
ــت از: کارشناس ساخت و تولید و تألیف 3 کتاب درسي در این رشته،  ــي و اجرایي او عبارت اس پژوهش
تدریس در دانشگاه شهید رجایي، تدریس در دوره هاي تأمین مدرس، داوري کتاب هاي جشنواره رشد.

مهدي ثنایي عالم )1335، تهران(
ــهید رجایي است. مهم ترین سوابق  ــات حرارتي و برودتي در دانشگاه ش ــته تأسیس دانش آموخته رش
علمي، پژوهشي و اجرایي او عبارت است از: تدریس در هنرستان هاي فني وحرفه اي، کاردانش، دانشگاه 
آزاد و دانشگاه انقالب اسالمي، تألیف 5 کتاب براي رشته هاي فني وحرفه اي و کاردانش، طراح و ناظر 
ــیون تخصصي رشته تأسیسات در  ــوری، عضو کمیس ــابقات علمي و عملي المپیادهاي کش و داور مس

سازمان پژوهش.

حسن عبداله زاده )1350، كاشمر(
ــناس گروه مکانیک در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب  ــناس ماشین ابزار و کارش داراي مدرک کارش
ــي استان تهران در رشتة نقشه کشي عمومي،  ــت. سرگروه آموزش آموزش فني وحرفه اي و کاردانش اس
مدرس دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي رشتة نقشه کشي عمومي و صنعتي، و هنرآموز هنرستان قدس 
ــي متعدد در رشتة نقشه کشي است؛  ــت. مؤلف کتاب هاي درس منطقة 6 تهران از دیگر فعالیت هاي اوس

از جمله: »نقشه کشي به کمک رایانه« و »رسم فني برق و الکترونیک«.

محمد لطفي نیا )1349(
ــي صنایع چوب، عضو کمیسیون صنایع چوب دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب  داراي مدرک کارشناس
فني وحرفه اي، و کارشناس برنامه ریزي آن دفتر است. یکي از مؤلفان کتاب »فرایند اجراي پروژة شاخة 
ــي »تکنولوژي  ــاخت دکور چوبي« و مترجم کتاب کمک آموزش کاردانش«، مؤلف کتاب »تکنولوژي س

ساخت پروژه هاي خانگي« است.
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ــریع رشد فناوری همواره دستخوش تغییرات است  آموزش های فنی وحرفه ای به دلیل آهنگ س
ــتای آموزش رسمی کشور از اهمیت و جایگاه خاصی  ــی در راس و به لحاظ اینکه کتاب های آموزش
برخوردارند، ناشران بخش خصوصی می توانند در این امر اثرگذار باشند. بدیهی است که هم گامی 
ــا، هم دلی و همیاری مؤثر  ــویی با آن ه ــا اهداف آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش، و هم س ب
ــتا،  ــی طلب می کند. در این راس ــی و کمک آموزش ــران را در روند تولید کتاب های کمک درس ناش
جشنوارة رشد حرکت مناسب و گام مثبتی است که می تواند به هم سویی تولیدات بخش خصوصی 

با هدف های کتاب های درسی کمک کند.
ــی به ترتیب  ــروه مکانیک نظرات خود را در جهت بهبود روند تولید کتاب های آموزش داوران گ

زیر اعالم می دارند:
 ارتباط بیشتر ناشران کتاب های آموزشی با دفتر تألیف کتاب های درسی در حوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای و کاردانش، به منظور تعامل مؤثر برای آشنایی با نیازهای تخصصی آموزش رسمی 

کشور.
ــان حوزة آموزش و حوزة نشر به منظور  ــبی برای انتقال تجربیات کارشناس ــتر مناس  ایجاد بس

سامان بخشی روند تألیف کتاب های آموزشی.

بیانیةهیئتداورانگروهمکانیک
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

داود نجف زاده نوبر )1335(
ــتان و تدریس در آموزشکدة فني  و  ــت. ریاست هنرس ــي مکانیک خودرو اس داراي مدرک کارشناس
ــناس مکانیک خودرو در دفتر  ــگاه جامع تکنولوژي را در کارنامة خود دارد و در حال حاضر کارش دانش
ــف کتاب هاي: کارگاه مولد  ــت. نجف زاده مؤل ــزي و تألیف کتب فني وحرفه اي و کاردانش اس برنامه ری
ــواري، مدارهاي الکتریکي خودرو، باطري خودرو،  ــتم سوخت رساني و جرقة خودروهاي س قدرت، سیس
ــتم هاي الکتریکي خودرو، سیستم روشنایي و ضدسرقت خودرو است. وي سرگروه و داور چندین  سیس

دوره جشنواره کتاب هاي آموزشي رشد بوده است.
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گروهمواد

طیبه كنشلو )1347، تهران(
کارشناس ارشد شیمي، مسئول کمیسیون تخصصي رشتة صنایع شیمیایي دفتر برنامه ریزي و تألیف 
ــي ولیعصر تهران، عضو کمیتة علمي  ــي فني وحرفه اي و کاردانش، مدرس مرکز آموزش عال کتب درس
ــي رشد، و مؤلف کتاب هاي  ــنوارة کتاب هاي آموزش ــیمي ایران، داور جش هفتمین کنفرانس آموزش ش

درسي رشتة صنایع شیمیایي از جمله کتاب »آزمایشگاه شیمي عمومي« است.

رابعه شیخ زاده )1339، تهران(
ــي شیمي و کارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي است. داوري مسابقات علمي  داراي مدرک کارشناس
ــیمیایي، و تدریس در هنرستان هاي فني دختران از سال 1371 از سوابق و  ــتة صنایع ش و عملي در رش
تجربه هاي اوست. در تألیف کتاب »گزارش کار آزمایشگاه شیمي عمومي« همکاري داشته است. وي 

شاغل در منطقه 12 تهران است.

اعظم صفاري )1332(
ــیمیایي دفتر برنامه ریزي و  ــیمي، عضو کمیسیون تخصصي رشتة صنایع ش ــناس مهندسي ش کارش
تألیف کتب درسي فني وحرفه اي و کاردانش، سرگروه آموزشي رشتة صنایع شیمیایي در استان تهران، 
داور مسابقات علمي ـ عملي رشتة صنایع شیمیایي و جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد، طراح سؤاالت 
ــال. از سوابق و فعالیت هاي اوست. در  ــتان هاي تهران به مدت 30 س امتحانات نهایي، و هنرآموز هنرس
ــناخت صنایع شیمیایي« و »گزارش کار آزمایشگاه شیمي عمومي« نیز همکاري  تألیف کتاب هاي »ش

داشته است.

ران
داو

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
بق

سوا

42زمستان1392 146



ــته تعداد اندکی  ــیمیایي(، همانند دوره های گذش ــتة صنایع ش 1. در گروه مواد )رش
)تعداد چهار عنوان( کتاب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور افزایش تعداد کتاب های 

دریافتی پیشنهاد مي شود: 
ــانه هاي ملي مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه هاي کثیراالنتشار، و با   از طریق رس

فاصلة زماني مناسب از جشنواره، خبر برگزاري آن به اطالع عموم برسد.
ــایت هاي مرتبط(، درخصوص  ــرورش )و همچنین س ــایت آموزش وپ  از طریق س

برگزاري جشنواره و چگونگي انتخاب کتاب ها اطالع رساني شود.
ــورهایي تهیه شود و به استان ها و مناطق آموزش وپرورش در تهران ارسال   بروش

شود.
2. عالوه بر محدود بودن کتاب ها، کتاب هاي رسیده جنبة عمومي دارند و جنبه هاي 
ــیمیایي را در بر نمي گیرند که به منظور برطرف شدن این  ــتة صنایع ش تخصصي رش

مشکل نیز راهکارهاي زیر را پیشنهاد مي کنیم: 
ــراني که درخصوص رشته هاي فني و مهندسي کتاب  ــاني دقیق به ناش  اطالع رس

منتشر مي کنند؛
 آشنا ساختن ناشران با اهداف و برنامه هاي گروه هاي درسي فني وحرفه اي؛

 ارتباط و تعامل ناشران با کمیسیون هاي تخصصي رشته هاي فني وحرفه اي؛
ــخص به مؤلفان و ناشران در زمینة تولید کتاب هاي کمک درسي   ارائة الگوي مش

و دانش افزایي.

بیانیةگروهداورانمواد
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

زمستان1392 42147



ــیار بامسّما دارد. رشد. برای ما که اهِل موسیقی هستیم، معنایی عمیق دارد.  ــنواره ای هستیم که نامی بس خوش وقتیم که در جش
خیلی از واژه ها، به مدِد نیروی آوایی شان و همجوارِی صوتی شان با هم مطرح می شوند. اتفاقًا رشد و نشر هم آوا هستند. در واقعیت 
هم همین طور است. رشد و ارشاد با نشر و ناشری پیوند مستقیم دارد. اما اطالع رسانی به ناشران هنری در وضعی ضعیف است که 
این امر باعث شده تمامی کتاب های چاپ شده به جشنواره نرسند. در عهِد قدیم که کتاب ها به صورت دستی و خطی بودند، حدیث 
ــتن چون بندی است بر پای آن که از دست  ــت و نوش ــکار اس از پیامبر اكرم )ص( داریم که »الِعلُم َصید و الکتابهًُْ َقید«: دانش، ش

بیانیةگروهداورانموسیقي
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392

گروهموسیقي

رضا مهدوي )1348، تهران(
ــتان موسیقي حوزة هنري، عضو  ــس و مدرس هنرس داراي مدرک درجة یک هنري نوازندگي، مؤس
ــیقي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي فني وحرفه اي و کاردانش،  ــیون تخصصي رشتة موس کمیس
ــیقي حوزة هنري است. سردبیر، مشاور و کارشناس ـ مجري برنامه هاي رادیویي  و مدیرکل مرکز موس
ــنوارة ني نوازان و جشنوارة هفت اورنگ،  ــنواره هاي بسیاري، از جمله جش موفقي بوده و تاکنون از جش

تقدیرنامه و لوح افتخار دریافت داشته است.

شاهین فرهت )1326، تهران(
ــته موسیقي در دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران است. در دانشگاه  نیویورک  دانش آموخته رش
ــد و از دانشگاه استراسبورگ فرانسه درجه دکتری  ــانس آهنگسازي فارغ التحصیل ش با مدرک فوق لیس
خود را اخذ کرد و اکنون استاد تمام وقت دانشگاه تهران و عضو شوراي موسیقي کشور است. از کارهاي 
ــت. وي تاکنون 17 سمفوني  ــین سرشار( و سمفوني شماره 16 اس ــمفونیتا )به یاد حس جدید او آلبوم س

ساخته است.

نکیسا هدایت زاده )1360، تهران(
کارشناس موسیقي و کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر است. عضو وابسته درجه یک خانة موسیقي 
ــته را در هنرستان تدریس مي کند. کتاب »تأثیر نهضت ترجمه  ــت و این رش و نوازنده و مدرس پیانو اس

بر موسیقي در جهان اسالم« از تألیفات اوست.
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ــت، نیاز به اطالعات هست، و این انفجاِر اطالعات، مسیری طوالنی از الواِح ِگلی تا صفحة شیشه ای مانیتورها را  ــر هس نرود.1 تا بش
ــر، بی دانش است. در زمینة موسیقی، ما به لحاظ تاریخی، فقر عظیمی در حوزة مکتوبات داریم و یک از  ــت. جامعة بی نش پیموده اس
ــت و زمینه اش را باید ناشران خصوصی در کنار  ــل های آینده اس ــت. یک دریا کار پیِش روی ما و نس هزار آن هم به قلم نیامده اس
ناشران ذی ربط دولتی فراهم کنند که داناِی کار و سرمایه گذار هستند و ذائقه و نیاز اهِل هنر و کتاب خوان ها را خوب می شناسند. 

ــاخه های هنری،  ــار مطالب علوم نظری در ش ــالمی نهضت مطالعه، تحقیق و پژوهش و بالطبع همت در انتش پس از انقالب اس
ــی دیگر مربوط به پژوهش ها و تحقیقات  ــی مربوط به تألیف و بخش ــی مربوط به ترجمه، بخش ــیقی قوت گرفت. بخش به ویژه موس
ــت. اما این آن چیزی نیست که  ــیقی ایران رقم زده اس ــه دهه کارنامة پرباری را برای موس میدانی و کتابخانه ای که در طول این س
ــت را اغنا کند. قطعًا فقر منابع اطالعاتی و مکتوب از گذشته و اینکه میراث مکتوب  ــیقی دانان و جامعة موسیقی دوس نیاز واقعی موس
ما از گذشته های دور قبل از روی آوردن ایرانیان به دین اسالم تا زمان فارابی و ابن سینا و در قرون بعد مثل عبدالقادر مراغی، 

صفی الدین ارموی و دیگران می شناسیم، به درستی به دست ما نرسیده است، دالیل دیگری دارد. 
ما معتقدیم که در بخش توسعة علوم نظری در کنار علوم عملِی موسیقایی، هنوز به جایگاه درستی که در شأن سابقة عظیم موسیقی ایرانی 
است، دست نیافته ایم. در جشنواره دهم پس از بررسی های اولیه، تعداد هشت عنوان کتاب موسیقی به هیئت داوری رسید که 4 عنوان هم 
نامزد دریافت جایزه شدند و در نهایت یک عنوان برگزیده شد. تمام سعی ما در 20 سال گذشته، غنی سازِی بخش مکتوباِت موسیقِی ایرانی 
بوده است. در حال حاضر نیز در هیئت بررسی کتاب های ارائه شده به آموزش وپرورش، چند سالی است توفیق ارزیابی کتاب هاِی موسیقی را 

هموار با نگاه جهان شمول و توسعه مدارانه داریم.
ــفه و حکمت آموزش داده می شد. یعنی جنبة نظری آن بسیار  ــیقی بعد از فقه، کالم، نجوم، طب، ادبیات، فلس در ایام قدیم، موس
غنی بود. هم اکنون بعد از چند سده خاموشی و رکود، دوباره باید نهضِت علمی موسیقی در ایران راه بیفتد. جوانان اهل موسیقی در 
ــند. ناشران موضوعات مورد نیاز را نیازسنجی کنند و به اهل فن  ــتة خود، کتاب تخصصی بخواهند و بخوانند و اگر بتوانند بنویس رش
سفارِش اثر بدهند و از تألیفات ممتاز حمایت کنند. البته کتاب  ها می باید از مشاورهای علمی و هنری بهره جویند و فاقد هرگونه غلط 
ــفانه در ایران سرانة چاپ کتاب نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته در  ــند. متأس امالیی و محتوایی چه در تألیف و چه در ترجمه باش
ــازی رایج شده است! کتاب سازی آن هم از نوع ناشیانه  ــت، ولی در کیفّیت چنگی به دل نمی زند. عبارت دیگر، کتاب س کمّیت باالس
که در حال رایج شدن است، باعث خواهد شد دست رنج عده ای پژوهشگر، مترجم و مؤلف حقیقی هدر رود و ترویج مطالب ارزشمند، 

نو و بِکر میسر نشود. این انواع غیرحقیقی وقت و سرمایه های ملی را نیز هدر می دهند.
ــیقی از فرهنگی متعالی برخوردار باشد. ادبیات را خوب بداند، تاریخ کشورش را  ــیقی داِن جوان امروز و فردا، باید در کنار موس موس
ــفه و حکمت مأنوس باشد، جغرافیا و فرهنگ های بومی کشورش را بشناسد و به فناوری روز دنیا اِشراف  ــد، با فلس خوب خوانده باش
داشته باشد. کتاب برایش کاالِی مصرفی باشد، نه جنِس لوکس و ویترینی. هم اکنون در خارج از کشور، در کشورهایی که شمارگان 
ــنگین و با قیمت های باال که شمارگانش کم  ــه شکل چاپ می شود: یکی قطِع بزرگ، لوکس و س ــیار باالیی دارند، کتاب در س بس
ــت. دوم در قطِع معمولی رقعی یا وزیری که قیمت متوسط دارد و در کتابخانه ها  ــتر در ُحکِم یک جنس »هدیه ای« اس ــت و بیش اس
ــت که با کاغذ و جلد ارزان، اما بسیار شکیل و خوش خوان با  ــت، قطِع جیبی یا پالتویی اس ــوم که از همه مهم تر اس جا می گیرد. و س
شمارگان چندصدهزارتایی چاپ می شود و اکثر افراد مشتری همین نوع هستند. چون ارزان و قابل دسترسی است. اتفاقًا ناشران هم 
بازگشت سرمایه شان را مدیون همین فرم از کتاب هستند. نویسندگان هم افتخار می کنند که کتابشان شمارگان چندمیلیونی داشته 

و به راهروهای متروها، مطِب پزشکان و داشبورد اتومبیل ها راه یافته است.
ــتش را خودش تعیین می کند و بعد از یک چاپ اولیه در شمارگان  ــت. هر کتابی سرنوش ــت همة کتاب ها چنین نیس البته سرنوش
محدود، معلوم می شود که خوش خوان است یا بدخوان، کم شمارگان است یا ُپرشمارگان، رفتنی است یا ماندنی! اما در حال حاضر ما 
در مرحله ای نیستیم که ِسره  گزینی کنیم. ما، یعنی هنرمندان، ناشران، جوانان و خانواده ها، باید زمینه های کتاب نویسی، کتاب خوانی 
و کتاب خریدن- به ویژه در قطِع کوچک و ارزان- را به عادت های فرهنگی تبدیل کنیم. نقش وزارت آموزش وپرورش و هنرستان ها 

را باید در این زمینه دست باال گرفت.
ــت که باید در درازمدت پیش برود. بهتر است  ــت. امری جمعی اس فرهنگ هیچ گاه یک مقولة صد درصد خصوصی یا دولتی نیس
ــود و رجوع داده شود به کتاب هایی که جنبة دانش افزایی و فعالیت در شاخه های  ــمی آموزش وپرورش کم ش از حجم کتاب های رس

فنی و حرفه ای و کاردانش دارند. 
1. مکاتیب الرسول صلی اهلل علیه و آله، ج 1، ص 361.
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گروهنمایش،سینماوانیمیشن

عصمت روحاني )1354(
داراي مدرک کارشناسي ارشد کارگرداني نمایش است و کارشناسي خود را در رشته ادبیات دراماتیک 
ــت:  ــته که از آن جمله اس ــت. تاکنون فعالیت هاي هنري متنوع و متعددي داش ــي( گذرانده اس )نمایش
ــرکت در جشنواره ها و مجامع هنري داخلي و خارج. مانند ارائه فیلم کوتاه »فردا هرگز نمي میرد« به  ش
جشنواره فیلم باکو و فعالیت بازیگري و کارگرداني در نمایش هاي کودک و نوجوان. مجموعًا در کارنامه 
ــنامه، 10 فیلم نامه و تولید 15 فیلم کوتاه وجود  ــکي، نوشتن 17 نمایش او کارگرداني 15 نمایش عروس

دارد. وي در این حوزه دو رساله نیز تألیف کرده است.

مژگان اصالني )1348(
ــت. خانم اصالني  ــف فني وحرفه اي و کاردانش اس ــناس دفتر تألی ــت و کارش معلم، هنرمند گرافیس
ــي، مدیریت هنري، داوري  ــم از تدریس، تصویرگري، نقاش ــوابق ممتدي در فعالیت هاي هنري، اع س
ــگاه انفرادي از آثار خود از جمله در کرج و مالزي  ــندگي دارد. تاکنون چند نمایش هنري، تألیف و نویس
برگزار کرده، در برنامه ریزي کتاب هاي درسي رشته هنر مشارکت داشته و دو جلد کتاب »کارگاه هنر« 
ــت. وي در سال 74 به مقام نخست اولین جشنواره آثار  ــگاهي تألیف نموده اس نیز براي دوره پیش دانش

هنرآموزان کشور نایل آمد.

مریم یگانه )1353(
ــدرس و داراي مدرک  ــگاه تربیت م ــن )پویانمایي( از دانش ــد انیمیش ــي ارش دانش آموختة کارشناس
ــهید رجایي تدریس کرده و سرگروه  ــت. در دبیرستان هاي تهران و دانشگاه ش ــي گرافیک اس کارشناس
ــته انیمیشن اداره کل آموزش وپرورش تهران نیز بوده است. در زمینه هاي مختلف هنري،  آموزشي رش
ــت از جمله: فیلم هاي انیمیشن: مثل یک اتفاق سفید، شقایق  ــازي آثاري تولید کرده اس از جمله فیلم س

دختر خورشید، تولد، شبیر، روزنه اي به خورشید. 
وي 3 فیلم کوتاه داستاني نیز به نام هاي تو تنها نیستي، آلگان، و رزهاي جادویي ساخته است.
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گروه داوري، پس از بررسي مجموعه کتاب هاي رشته هاي سینما و انیمیشن به نکته هاي اصلي زیر دست یافت: 
 از نظر کمیت و کیفیت تولید، بیشترین کتاب هاي بررسي شده، همچنان به بخش ترجمه اختصاص داشت که این مورد 

در کنار ویژگي هاي مثبت آن، معایبي را در بردارد؛ از آن جمله تعلق فرهنگي نداشتن کتاب به سرزمین خودمان.
ــتند، تا کاربردي. بخشي دیگر هم یا به لحاظ  ــتر نقش مرجع دارند و در خدمت دانش افزایي هس ــي از کتاب ها بیش  بخش
محتوا پایین هستند، یا مترجم انتخاب درستي نداشته است و کتاب بر اهداف آموزشي منطبق نیست. حتي در بسیاري موارد 

ترجمه ها روان نیستند و با هنرجو ارتباط برقرار نمي کنند.
 از آن جایي که کتاب هاي هنري در این دو رشته، مخاطبان خاص خود را دارند، ناشران هم خیلي در این مسیر با مؤلفان 
و مترجمان همراه نیستند؛ مگر چند ناشِر به خصوص که کمر همت براي تولید چنین آثاري بسته اند و با وجود مشکالت بسیار، 

هنرمندان سینما و انیمیشن را همراهي مي کنند.
ــود، براي آشنایي بیشتر ناشران با نظام آموزش وپرورش جلساتي ترتیب  ــیده مي ش انتظار مي رود حاال که چنین زحمتي کش
داده شود و نیازها منطبق با اصول آموزشي ارائه شوند، تا هم ناشران در تولید آثار موفق تر باشند و هم هنرجویان از کتاب ها 

بهرة الزم را ببرند.

بیانیةگروهداوراننمایش،سینماوانیمیشن
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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گروههنرعمومی

كاوه تیموري )1344، تهران(
کاوه تیموري داراي مدرک کارشناسي ارشد جامعه شناسي است وي فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي 
خود را به هنر معطوف ساخته است. سوابق او در این زمینه عبارت است از: دبیري هنر و مدرس مرکز 
آموزش عالي فرهنگیان، مدرس انجمن خوشنویسان، نگارش نزدیک به 75 مقاله در زمینه هاي مختلف 
ــي و هنر خوشنویسي در مدرسه. تیموري به مدت  هنري، مؤلف کتاب هاي راز خط، رازهاي خط   ـ  نقاش
ــارات و تکنولوژي آموزشي  ــردبیري مجله رشد آموزش هنر را که در دفتر انتش ــال است که س چند س

منتشر مي شود به عهده دارد.

مرضیه پناهیان پور )1348،  تهران(
دبیر هنر در منطقه 6 تهران است و تحصیالت خود را در رشته هنرهاي تجسمي گذرانده است. وي 
در چند مقطع سرگروه آموزشي هنر بوده و با جشنواره ها و مسابقات فرهنگي هنري نیز همکاري داشته 
است. در حال حاضر نیز سرگروه هنر در گروه هاي آموزشي اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران است. 
با شوراي برنامه ریزي کتب درسي نیز همکاري دارد و در برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي فرهنگ و هنر 

)سال هفتم( و کتاب معلم هنر نیز همکاري داشته است )91-92(.

عبدالناصر خیاط )1357، بوكان(
ــپس وارد رشته هنر شده و اکنون  ــروع کرده س ــتان ش عبدالناصر خیاط کار خود را از آموزگاري دبس
داراي مدرک کارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران است و در منطقه 15 تهران به 
ــته هاي گرافیک، نقاشي و خوشنویسي مهارت دارد و تاکنون آثار  ــتغال دارد. وي در رش تدریس هنر اش
ــته است. چند مقاله نیز نوشته که عناوین  ــگاه هایي در تهران و بوکان به نمایش گذاش خود را در نمایش
ــت از: همسویي علم و هنر در تمدن اسالمي، تجزیه و تحلیل آثار هنرهاي تجسمي و  آن ها عبارت اس

کتیبه هاي مذهبي در معماري اسالمي.

ران
داو

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
بق

سوا

42زمستان1392 152



ــران، مؤلفان و نویسندگان حوزة  هنر و تعلیم وتربیت به خاطر اهتمام جدی به  ــکر از ناش ضمن تقدیر و تش
ــی  تولید کتاب های ارزندة هنری و توجه جدی به مقوله های هنر بومی، هویت فرهنگی، تجربه های پژوهش
ــی دانش آموزپسند و به دست دادن منابع  کالس، نگارش کتاب های مکمل آموزش های هنری، متون نمایش

پژوهشی دست اول، به ایشان توصیه می کنیم:
 از تألیفاتی که توسط مدرسان و معلمان هنر کشور طی سال های تدریس آماده شده اند و حاصل علم و 

تجربه در آموزش هنر هستند، استفاده کنند.
ــایل مورد نیاز آن ها در عمل هم خوانی الزم را با ابزار   ترجمة آثار آموزش هنر خارجی و درج ابزار و وس
ــایل هنری موجود در کالس ها و خانه های دانش آموزان ندارد. ترجمه ها و تصویرهای آن ها را می توان  و وس

در مرحلة هماهنگی، با امکانات بومی سازگار کرد. 
 در قیمت گذاری بر کتاب به سبد هزینة خانوارها توجه فرمایند.

 متن های نمایشی قابل استفاده در مدرسه را معرفی کنند و متون بومی و دانش آموزپسند را انتشار دهند.
 در بخش برگردان متون هنری خارجی به چاپ و نشر موارد پیشرفته تر توجه کنند. 

 کتاب های مورد نظر خود را به نویسندگان اهل و مجرب سفارش دهند.
ــا نیازهای آموزش وپرورش، از  ــازی و ایجاد هماهنگی ب ــف کتاب های هنر، به منظور استانداردس  در تألی

کارگروه های متشکل از هنرآموزان و معلمان کمک بگیرند.

بیانیةگروهداورانهنرعمومی
دهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، سال 1392
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خراسان-92/10/9

شاپرک-92/9/28

جام جم-92/9/28

شاپرک-92/10/8

جمهوری اسالمی-92/10/9
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ایران-92/10/9

خبرگزاری ایسنا-92/10/16

خبرگزاری دانا-92/9/27

خبرگزاری دانا-92/9/27
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خبرگزاری فارس-92/10/16

دفتر انتشارات كمک آموزشی رشد-90/10/4

خبرگزاری ایبنا-92/9/19
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خبرگزاری شرق-92/10/9
خبرگزاری ایسنا-92/10/16

خبرگزاری ایبنا-92/9/19

خبرگزاری خانه ملت-92/10/9

خبرگزاری مهر-92/10/15
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راهنمـــــــايتهیـــــــــةآثــــــــار

ــا هدف فراخــــــوانارســـــــالآثــــــــار ــی »رش�د جوان�ه« ب ــی و پژوهش ــی، تحلیل ــریة آموزش نش
ــاعة یافته هاي علمی و ایده هاي نو و تبادل نظر و تجربه  ــانی، اش اطالع رس
ــی  ــن صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزش بی
ــود تا از این طریق، پدیدآورندگان در راستای تحقق  ــب منتشر می ش مناس
ــتمر و پویا بر غنای دانش و  ــای آموزش و پرورش، به صورت مس هدف ه
ــا به کارگیری بهینة ظرفیت های موجود،  ــة حرفه ای خود بیفزایند و ب تجرب

کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
ــتادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع آموزشی و  از اس
ــته هاي خود را برای  ــی که به منظور همراهی با این فصل نامه، نوش تربیت
انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، تقاضا می شود، در حد امکان نکات 

زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

 نوشته حاوی مقدمه ای کوتاه، سابقة موضوع، نتیجه و جمع بندی موضوع 
باشد.

 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.
 نوشتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی 
ــته را خالصه می کنید، این موضوع را  ــال شود. چنانچه نوش همراه آن ارس

قید بفرمایید.
 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.

ــکل ها و عکس ها در  ــوتیترها، ش  محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، س
متن مشخص شود.

 »رشد جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد است و از 
بازگرداندن آن ها نیز معذور است.

ــر »دبیرخانة  ــًا مبین رأی و نظ ــد جوانه« ضرورت ــدرج در »رش  آرای من
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی 

به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر تنظیم شود:

ــد(، نام مجله یا نشریه،  ــنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باش  نام نویس
شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.

ــته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی   نوش
ــمت، نشانی محل کار یا سکونت و شمارة تلفن، به نشانی زیر ارسال  یا س

فرمایید:
تهران، پل كریمخان زند، خیابان ایرانش�هر شمالی، ساختمان شماره 
4 وزارت آم�وزش و پ�روش، پالک 266، دفتر انتش�ارات و تکنولوژی 

آموزشی. صندوق پستی: 15875/3331، فصل نامة »رشد جوانه«

فصل نامة آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه«، از 
تمامی صاحب نظران، نویسندگان، مترجمان و پدیدآورندگان 
ــه مباحث تولید  ــمندان عالقه مند ب ــی و اندیش منابع آموزش
ــته هاي خود را  ــی و تربیتی دعوت می کند، نوش منابع آموزش
در زمینه هاي موضوعی زیر، برای دبیرخانة سامان  دهی منابع 

آموزشی ارسال دارند:
ــانه های  ــیوه های تولید مواد و رس ــات تطبیقی )ش 1. مطالع

آموزشی جهان(
ــات در تولید منابع  ــاوری اطالعات و ارتباط ــرد انواع فن 2. کارب

آموزشی
ــانی ویژگی ها، استانداردها و معیارهای  3. تبیین و به روز رس

منابع آموزشی و تربیتی
4. معرفی توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و برتر

5. معرفی نشریات، منابع علمی و بانک اطالعات کتاب های 
آموزشی داخل و خارج از کشور

6. کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آن ها
7. نیازسنجی آموزشی و مخاطب شناسی

ــو و تجربه در زمینة  ــاي علمی و ایده هاي ن ــة یافته ه 8. ارائ
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب

ــی و تربیتی و  ــامان دهی منابع آموزش 9. معرفی دبیرخانه س
مؤسسه هاي انتشاراتی موفق

10. تبیین روش هاي نوین خودیادگیری و خودارزش یابی
11. مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی

ــیابی منابع  ــن راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزش 12. تبیی
آموزشی

13. چشم انداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها
ــن حاکم بر تولید  ــن اصول، رویکردها و اهداف نوی 14. تبیی

منابع آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه هاي 

آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان
16. ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خواني و دانش افزایی)موانع 

و راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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