دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی

داوران و بیانیههای داوري

سوابقعلمی-اجراییو
بیانیههای گروه داوران

سوابق علمی-اجرایی و بیانههای گروه داوران

گروه تفسير و
ترجمه قرآن

سید جواد بهشتي ()۱۳۳۳
دارای تحصی�لات حوزوی تا پایان خ��ارج فقه ،مدیرکل دفتر قرآن و
عترت وزارت آموزشوپرورش در امور عترت و نماز ،و کارش��ناس بیش
از  ۱۰۰۰برنامه در صداوس��یما که بیشتر قرآنی بود ه و تاکنون بیش از
 ۱۰عنوان کتاب به رشتة تحریر درآورده است.

بيانية گروه داوري تفسير و ترجمه قرآن
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-
حمد و ستايش خداوندي را سزاست كه برترين سخن هستي
را در قال��ب تنزيل من ربالعالمين بر قلب بهترين بندهاش فرو
فرستاد تا بهوس��يلة آن كتاب سراسر نور ،طالبان حقيقت را از
تاريكيهاي جهل و ظلمت ب ه سوي نور و سعادت رهنمون سازد.
با اس��تعانت از خداوند متعال ،در راس��تاي گسترش فرهنگ
و مع��ارف ق��رآن و ان��س بيش��تر جامع��ة فرهنگ��ي مخاطب
آموزشوپرورش ،اعم از دانشآموزان عزيز و معلمان محترم ،به
منظور تحقق مادة  5مصوبة  828شوراي عالي آموزشوپرورش،
برگزاري دوازدهمين جش��نوارة كتابهاي آموزش��ي و تربيتي
رش��د ،ويژة كتابهاي قرآني ،را فرص��ت مغتنمي ميدانيم تا
مراتب قدرداني و س��پاس خود را از مؤلفان ارجمند و ناش��ران
گرانمايه كه با تمام توان خود در راستاي نشر فرهنگ و معارف
ناب قرآني ،تالشي وافر داشتهاند ابراز نماييم.
آنچه مس��لّم اس��ت تالش افرادي خداجوي و عاشق است كه
در ق��رون متمادي ب��ر آن بودهاند تا از خرمن معرفت كالمالهي
خوشهاي برچينند و از درياي بيكران علم الهي كه در قالب الفاظ
سراسر نوراني قرآن كريم در آمده است ،قطرهاي بچشند و خود
و ديگران را از اين سرچشمة زالل و آب حيات سيراب كنند.
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اين عشق وعالقه ،گاه بهصورت ترجمههاي گوناگون از كالم
نور رخ عيان كرده اس��ت وگاه در قالب تفسيرهاي گرانسنگي
كه هر يك از دريچهاي به درياي نورالهي نگريس��ته و روزنهاي
را براي عاشقانش گشوده است.
در سالهاي اخير ،مقولة ترجمه و تفسير قرآن ،همچون ساير
حوزهها ،از تنوع چشمگيري برخوردار بوده است و سعي مترجمان
و مفسران برآن بوده تا آنجا كه ممكن است غرض و مقصود كالم
الهي را براي فارسيزبانان قابل فهمتر و دستيافتنيتر كنند.
الته بايد اذعان داش��ت ،در پی رشد س��ريع و همه جانبهاي
كه در حوزة تفكر و انديشه و صنعت و فناوري در جهان امروز
اتفاق افتاده است ،وجود ترجمه و تفسيرهايي بهروز و متناسب
با نيازها و خواس��تههاي اين عصر كه بتواند پاسخگوي شبهات
و سؤاالت متعدد افراد و بهخصوص نسل جوان پرسشگر باشد،
بيش از پيش ضروري مينمايد.
نكت��ة قابلتوجه ديگر در جش��نواره ،پرداختن به موضوعات
قرآني اس��ت كه با وجود غني بودن و كثرت موضوعات و تنوع
زياد آنها ،متأس��فانه اين امر آنگونه كه شايس��ته است انجام
نگرفته و جاي تالش و رشد بسياري دارد و ميطلبد مؤلفان و

محمود کریمی ()۱۳۵۰
فوق لیس��انس علوم قرآنی و سطح  ۱حوزه ،حافظ کل قرآن
کریم و داور مسابقات گوناگون قرآنی ،از جمله سومین جشنوارة
سراس��ری وبالگ نویسی قرآنی کشور ،معاون فعلی آموزش و
پژوهش «مؤسسة مهد قرآن کریم» .ایشان تاکنون پنج عنوان
کتاب در موضوعات قرآنی تقدیم عالقهمندان کرده است.

ناشران محترم ،با بررسي نيازها و خألهاي موجود در مخاطبان،
همت خود را صرف تأليف و نشر كتابهايي كنند كه پاسخگوي
نياز امروز جامعه باشند.
اس��تفاده از هنر و جذابيتهاي بصري كه از گذشتههاي دور
در كتاب��ت و آثار قرآني به وفور به چش��م ميخ��ورد ،از نكات
مهمي اس��ت كه بايد در نشر اينگونه آثار به آن توجه ويژهاي
داش��ت .بهخصوص براي نس��ل امروز كه با انواع جذابيتهاي
كاذب و دروغين مواجه اس��ت ،بايد كتابهاي مربوط به حوزة
ق��رآن ،با بهتري��ن طراحي و گرافيك ،بهتري��ن خط و بهترين
كاغذ ،چاپ و منتش��ر شوند .اميد است كه با حمايت مسئوالن
اي��ن حوزه و ذوق و هنرمندي مديران انتش��ارات ،در آيندهاي
ش��اهد عرضة كتابه��اي قرآني با ظاهري زيبا و چش��منواز و
ي و سرشار از معارف الهي باشيم .انشاءا...
محتوايي غن 
از ديگر نقاط قوت دوازدهمين جش��نوارة كتابهاي آموزشي
و تربيتي رش��د ،توجه ويژه به كتابهاي قرآني اس��ت كه خود
ميتواند مشوقي باش��د براي توسعه و اهميت دادن ناشران به
چاپ كتابهاي فاخر قرآني.
تناسب نداشتن برخي آثار ارائه شده به جشنواره با دورة سني
مخاطبان و بهخصوص دانشآموزان ،نقاط ضعف آن محس��وب
ميش��ود كه الزم اس��ت با تبادل نظر و اطالعرس��اني بيشتر و
مناس��بتر بين ناش��ران و مس��ئوالن جش��نواره ،اين ضعف در
سالهاي آتي برطرف شود.
هيئت داوران نظر برگزاركنندگان جش��نواره را به نكات زير
جلب ميكند:

سیدمحمدحسین میرباقری ()۱۳۳۲
کارشناس ارشد قرآن و حدیث ،مدیر دارالقرآن بنیاد
شهید و از جمله همکاران واحد قرآن دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درس��ی .ایش��ان در زم��رة مؤلفان کتاب
درسی قرآن دورة متوسطة اول بوده است.

 .1توجه و پرداختن جش��نوارة رش��د ب��ه موضوعات قرآني و
ترجمه و تفسير قابل تقدير و تشكر است.
 .2انتخ��اب دو كت��اب بهعنوان كتاب برگزي��ده و تقديري از
بين كتابهاي رس��يده ،به معناي برتري آنها نسبت به همة
كتابهاي موجود در اين حوزه در كشور نيست.
 .3درانتخ��اب كتابه��ا به نياز مخاطبان توجه ويژه ش��ده و
كتاب برگزيده مناسب مخاطب دانشآموز و همچنين معلمان،
بهعنوان ابزار كمكآموزش��ي اس��ت و كتاب قاب��ل تقدير براي
معلمان محترم مناسب است.
 .4توصي��ه ميش��ود دس��تاندركاران جش��نواره تدابي��ري
بينديشند تا اقبال ناشران نسبت به فراخوان جشنواره بيش از
پيش باشد و كتابهاي بيشتري در چرخة داوري وارد شوند.
 .5با توجه به كتابهاي رسيده به جشنواره ،بيشترين خأل در
حوزة تفسير،بهروز نبودن و تناسب نداشتن با مخاطب خاص،
يعني دانشآموزان يا فرهنگيان است.
 .6توصيه ميش��ود دبيرخانة جش��نواره با نيازس��نجي از بين
مخاطبان خود (معلمان و دانشآموزان) و مش��ورت با گروههاي
داوري ،خألهاي موجود را شناسايي و نسبت به تأليف كتابهاي
جديد مورد نياز ،ناش��ران و مؤلفان را ارش��اد ،تشويق و حمايت
كند .پيشنهاد ميشود ،در جشنواره بخش ويژهاي براي تأليفات
دانشآموزان ايجاد شود .البته بايد سازوكار آن و اصول و چارچوب
و استانداردهاي الزم پيشبيني و به اطالع ايشان رسانده شود.
در پايان ،توفيق همة خدمتگزاران به س��احت مقدس قرآن
كريم را از خداوند متعال مسئلت داريم.
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گـروهحفــظ
وآمــــوزش
روخواني قرآن
سید مهدی سیف ()۱۳۳۸
كارش��ناس علم قرائت ،رس��مالخط و روش تدريس قرآن ،کارشناس گروه قرآن
دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی ،و مدرس دانش��گاههای امام صادق(ع) و
شوپرورش .ایش��ان در تألیف
علوم قرآن��ی و دورههای ضمن خدمت وزارت آموز 
شوپرورش ،اعم از کتاب دانشآموز،
تمامی کتابهای آموزش ق��رآن وزارت آموز 
راهنمای معلم ،مبانی و روش تدریس از اول دبس��تان تا آخر دبیرس��تان از سال
 ۱۳۶۹تاکنون مش��ارکت داشته و عالوه بر این کتابهای کمکآموزشی متعددی
را در زمینة آموزش قرآن به چاپ سپرده است.

بيانية گروه داوري حفظ و آموزش روخواني قرآن
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-

هيئ��ت داوران از هم��ة مؤلفان گرانق��دري كه آثار
خود را در اختيار جش��نواره قرار دادهاند ،تقدير به عمل
ميآورد .در واقع همة تأليفات شايستة قدرداني هستند،
ام��ا به دلي��ل محدوديت در انتخ��اب و معرفي ،تنها به
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ذكر پنج كتاب به عنوان نامزد براس��اس امتياز بس��نده
شد .پيشنهاد ميشود مرجعي براي ساماندهي تأليفات
براس��اس نيازه��اي روز مخاطبان ،در راس��تاي اهداف
آموزش عمومي قرآن كريم ،تعیین و مسئوليت هدايت

علی اصغر امینی پویا ()۱۳۳۵
دارای مدرک سطح  ۳حوزه (فقه و اصول) ،عضو
گروه تألیف کتابهای درس��ی قرآن دورة ابتدایی،
مسئول مس��ابقات قرآن و نهجالبالغه و پژوهشگر
علوم قرآنی با بیش از  ۳۰س��ال سابقة خدمت در
شوپرورش از دبیری دبیرستان تا دبیر ستاد
آموز 
«اعتال و تعمیق تربیت اسالمی».

و نظارت بر آثار تأليفي را عهدهدار شود.
در ح��وزة آموزش حفظ قرآن كريم توصيه ميش��ود
بيش��تر به آيات س��اده و پركارب��رد در زندگي روزمرة
دانشآموزان توجه شود تا در مخاطبان انگيزش عمومي
ايجاد ش��ود .در بخش آموزش روخوان��ي و روانخواني
بهتر اس��ت طراحي محتواي كتابها بيشتر بر تمرين و
تكرار مبتني باش��د و به كس��ب مهارت ،بيشتر از طرح
مباحث نظري توجه ش��ود .يكسانس��ازي رس��مالخط
كتابها ،براس��اس خط رايج كشور و منطبق با محتواي
كتابهاي درس��ي دانشآموزان ،مورد توجه و دقتنظر

احمد شاهعلی فردویی ()۱۳۴۰
دکت��رای علوم قرآن و حدیث ،کارش��ناس قرآن وزارت
آموزش و پرورش ،و مدیر مس��ئول مؤسس��ة قرآنی ندای
رحم��ت رض��وان شهرس��تان ق��م .از جمله آثار ایش��ان
کتابهای «تصحیح و برگردان تفسیر شریف الهیجی به
فارسی» و «مکالمات روزمرة عربی با لهجة محلی» است.

ق��رار گيرد ،در نقل روايات دربارة موضوعات كتابها از
منابع معتبر استفاده ش��ود ،بيان قواعد و توضيحات به
زب��ان س��اده و قابل فهم مخاطبان باش��د ،در دورة اول
ابتدايي از ش��لوغي صفحات اجتناب ش��ود و در نهايت
فشردة مطالب مورد نياز معلم در ابتداي كتابها آورده
شود.
در پايان ،هيئت داوران از همة دس��تاندركاران برگزار
كنندة جش��نوارة كتابهاي قرآني و ش��ركت كنندگان،
ناش��ران و مؤلفان فعال در عرصة ترويج و اشاعة فرهنگ
قرآني تقدير و تشكر ميكند.
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گروهدانستنيها
و لطايف قرآني

یاسین شکرانی ()۱۳۶۰
دانش��جوی دورة دکترای فلسفةاسالمی ،کارشناس گروه قرآن و معارف ،و عضو
ش��ورای برنامهریزی و تألیف کتابهای دینی دورههای ابتدایی و متوس��طة اول.
ایشان در تألیف چند کتاب پژوهشی در زمینة امور دینی ،از جمله کتاب «عاشورا
پژوهی» نيز مش��ارکت داش��ته و در زم��رة مؤلفان کتابهای هدیههای آس��مان
سالهای سوم و چهارم ابتدایی و کتاب پیامهای آسمان پایة نهم بوده است.

بيانية گروه داوري دانستنيها و لطايف قرآني
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-
به نام خداوند لوح و قلم حقيقت نگار وجود و عدم
خدايي كه دانندة رازهاس�ت نخس�تين س�رآغاز
آغازهاست.
قرآن كريم س��خن خداي رحمان است كه همة انسانها
را به سوي خود ميخواند تا با خواندن آن و فهم و تفكر در
آن راه س��عادت و خوشبختي را بيابند .اين كتاب از چنان
جذابيتي برخوردار اس��ت كه حتي بياحساسترين افراد را
نيز به ابراز احساس��ات وا ميدارد .در واقع ،تأثير س��خنان
قرآن بر افراد چنان عميق و گس��ترده است كه هيچ كتاب
و سخني را نميتوان با آن مقايسه كرد .خدا را شاكريم كه
به مدد نويسندگان متعهد ،بخشهايي از اين شاهكار الهي
در قالبه��اي گوناگون و متنوع هنري همچون داس��تان و
شعر به زيور طبع درآمده است تا جان مشتاقان كالم وحي
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را مصفا كند.
در اين خصوص ،تالش هنرمندان عرصة كودك و نوجوان
ستودني است ،زيرا كه ايشان بايد كتاب تنزيل را در ظرف
وجودي دانشآموزان پاك و معصوم چنان بريزند كه فطرت
تشنة هدايت ايشان را سيراب و شوق حركت در اين مسير
را دو چندان نمايد.
در اين ميان ،برگزاري دوازدهمين جش��نوارة كتابهاي
آموزش��ي و تربيتي رش��د با موضوع كتابهاي قرآني ،پلي
است كه برقراري ارتباط نويسندگان هنرمند عرصة كودك
و نوج��وان را با دانشآموزان اين م��رز و بوم و با محوريت
قرآن كريم به دلپذيرترين صورت آن ممكن ميسازد.
بدين منظور ،اين جش��نواره افتخ��ار دارد كه به گزينش،
معرفي و تقدير از آثار شايس��تة قرآن��ي ،تكريم و تقدير از

سیدسجاد طباطبایینژاد ()1364
دكت��راي عل��وم ق��رآن و حدي��ث ،عض��و ش��ورای
برنامهری��زی و تألی��ف کتابه��ای درس��ی هدیههای
آسمان (دورة ابتدایی) و پیامهای آسمانی (پایة هفتم)،
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه فرهنگیان ،و
پژوهشگر موضوعات قرآنی.

مؤلفان و پديدآورن��دگان آثار برگزيده و معرفي آثار برتر به
جامعه پرداخته است.
بخش داوري دانستنيها و لطايف قرآني جشنوارة دوازدهم،
با استمداد از ذات اقدس پروردگار و با بهرهگيري از تجارب
گذش��ته و با همراهي و همدلي هيئ��ت داوري ،كتابهای
رسيده را بررسي و دربارة آنها اعالم نظر كرد.
براس��اس اين بررس��ي ،از ميان كتابهاي ارس��الي ،تنها
بخش اندكي در راس��تاي اهداف برنامة درسي قرآن بودند.
عالقهمند ش��دن مخاطبان به انس بيشتر با قرآن ،گشودن
زواي��اي بيش��تري از معاني بلند و تأثيرگ��ذار قرآن به روي
دانشآم��وزان ،بي��ان زيباييه��ا و لطاي��ف قرآني ب��ه زبان
دانشآموزي ،بخش��ي از اهداف برنامة درسي هستند كه در
عرصة دانس��تنيها و لطايف قرآني ميتوانستند مورد توجه
قرار بگيرند.
هيئت داوران ضمن س��پاس بيكران از جميع دوستان و
ارادتمندان قرآن و معارف اس�لامي به خاطر حضور در اين
دوره از جش��نواره ،براي هر چه بهتر ش��دن تأليف و تدوين
كتاب در اين عرصه ،پيشنهادهايي مطرح ميكند:
 .1براي اس��تفادة هر چه بيشتر از ظرفيتهاي موجود در

رضا نباتی ()۱۳۵۰
فوق لیسانس تعلی موتربیت اسالمی ،مدرس دانشگاه
فرهنگیان و مؤلف کتابهای درسی قرآن دورة ابتدایی
و کت��اب «مبانی و روش آموزش ق��رآن دورة ابتدایی»
ب��رای مراکز تربیت معلم .در ضمن دو کتاب «چراهای
ش��گفتانگیز قرآن» و «ادبستان قرآن» (ویژة معلمان)
از جمله آثار ایشان است.

اي��ن عرصه و نيز حض��ور بالندهتر در عرصة قرآني كش��ور،
بسيار مناسب است مؤلفان و نويسندگان ارجمند و ناشران
گرامي ،در آغاز و طي مس��ير توليد محصوالت ،با گروههاي
درسي اين س��ازمان ارتباط داشته باش��ند تا از اين رهگذر
ش��اهد همپوش��ي آثار تأليفي با محوريت قرآن كريم را و با
برنامههاي رسمي آموزش و تربيتي باشيم.
 .2از آنجايي كه آشنايي با برنامة درسي قرآن الزمة حركت
در زمينة تأليف كتابهاي كمك آموزش��ي همسو با برنامه
اس��ت ،مطالعة دقيق اين برنامه به مؤلفان و ناشران توصيه
ميش��ود .گروه درس��ي قرآن و معارف اسالمي اين آمادگي
را دارد كه در صورت نياز نس��بت به برگزاري كارگاههايي با
موضوع تبيين جنبههاي گوناگون راهنماي برنامة درس��ي
قرآن براي ناشران و مؤلفان اقدام كند.
 .3شايسته است ناشران و مؤلفان ،با نيازهاي دانشآموزان
در اين عرصه آش��نا ش��وند تا مخاطبان آثار آنان را بيش از
گذشته و با رغبت بيشتر مطالعه كنند .جايگاه قرآن در ميان
انديش��مندان غير مسلمان ،معجزات علمي قرآن و پاسخگو
بودن قرآن نسبت به همة سؤاالت و نيازهاي اساسي انسان
نمونههايي از اين نيازها هستند.
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گروهكتابهاي
قـرآن و سبـك
زنـــدگــــي

محمدمهدي اعتصامي (،1335
برازجان)
داراي دكت��راي فلس��فه اس��ت و در
دورههاي راهنمايي و دبيرس��تان تدريس
كرده است .دكتر اعتصامي اين همكاريها
را با وزارت آموزشوپرورش داشته است:
هم��كاري در گروه ديني و ق��رآن (دفتر
برنامهريزي و تأليف كتب درسي) از سال
 ،1373كارش��ناس مس��ئول درس ديني
از س��ال  ،1374مديري��ت تدوين برنامة
جديد دروس ديني دورة متوس��طه و پيشدانشگاهي و مديريت تدوين برنامة جديد
درس ديني دورة ابتدايي و راهنمايي .وي همچنين به تدريس فلسفة غرب و فلسفة
اسالمي در دورة كارشناسي دانشگاه نيز پرداخته است.
تأليف :كتاب درس��ي «دين و زندگي» براي س��ال اول متوس��طه به همراه راهنما،
مش��اركت در تأليف كتاب درسي ديني سال دوم ابتدايي با نام «هديههاي آسمان»
هم��راه ب��ا كتاب معلم و كت��اب كار ،تدوين و نگارش مجموع��ة  5جلدي درسهاي
حرك��ت و زمان (تدوين متناالس��فار االربعه) ،مديري��ت تأليف مجموعة چندجلدي
پاسخ به سؤاالت اساسي مذهبي  ...از تأليفات اوست.

بيانية گروه داوري كتابهاي قرآن و سبك زندگي
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-
عنوان ارزش��مند و پرمحتواي «قرآن كريم و سبك زندگي»
در دوازدهمين جش��نوارة كتابهاي آموزش��ي و تربيتي رشد،
ويژة كتابهاي قرآني ،دربردارندة اين پيام است كه قرآن كريم
س��بك خاصي از زندگي را به انس��انها عرضه ميكند و مردم
را به انتخ��اب آن فراميخواند و دعوت ميكند .در اين عصر و
دوران ك��ه جوان و نوجوان ما با س��بكهاي متنوعي از زندگي
روبهروست ،كه غالب آنها با زندگي ديني و اسالمي در تقابل و
تناقض هستند ،اهتمام به معرفي سبك زندگي قرآني ،عمل به
رسالتي سنگين و قدم گذاشتن در راهي پرفراز و نشيب است.
اميد ميرود اين قدمها با اس��تواري برداش��ته شوند و زيبايي
و برتري زندگي قرآني بر س��اير انواع زندگي بهخوبي به نس��ل
جديد معرفي شود.
از محققان ،مؤلفان ،ناش��ران و اهل عل�� م و فرهنگ كه براي
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نش��ر ،توس��عه و ارتقاي فرهن��گ و معارف ق��رآن كريم تالش
ميكنن��د و هم��ت الزم را مبذول ميدارند ،قدرداني و تش��كر
ميكنيم .به يقين ،راه صحيح و صراط مستقيم تربيت فرزندان
اين جامع��ه و اصالح و ارتقاي رفتار نوجوانان و جوانان در گرو
ش��ناخت معارف قرآن و سبك زندگي قرآني است كه البته در
س��يره و رفتار نبيمكرم اس�لام و ائمة اطهار(صلواتا ...عليهم)
تجلي يافته است.
از آنج��ا كه ق��رآن كريم ظرفي��ت و توانايي ارائ��ة طريق به
همة نس��لها در هم��ة س��رزمينها را دارد و پوياي��ي الزم را
براي پاس��خگويي به اقتضائات و نيازهاي همة اعصار داراست،
بر انديش��مندان و محققان اس��ت كه با خالقي��ت و نوآوري و
بهرهگيري هوش��مندانه از روشها و قالبها و با اجتهاد اصولي
و روش��مند ،از اين توانايي پايانناپذير و ذخيرة تمام نش��دني

محمدرضا عاقلزاده ()۱۳۴۵
لیسانس علوم تربیتی ،مربی پرورشی ،معاون ستاد اقامة
نم��از ادارة کل ق��رآن ،عترت و نماز حوزة س��تادی ،قائم
مقام س��تاد برنامهریزی مسابقات کشوری قرآن ،عترت و
نماز ،و عضو کارگروه تدوین پیشنویس س��ند راهبردی
توس��عة فرهنگ اقامة نماز .ایشان  ۳۱سال سابقة کار در
آموزشوپ��رورش دارد و مقاالت متعددی در حوزة تربیت
دینی در مجالت تربیتی به چاپ رسانده است.

حداكثر بهره را ببرند و آثاري در شأن اين كتاب الهي و اثرگذار
و جذاب براي نس��ل امروز توليد كنند؛ به گونهاي كه انتخاب و
خواندن آنها در رديف اول انتخابهاي فرزندان ما قرار گيرد.
ي كتابهاي معرفي ش��ده به جش��نواره حاوي نكات
بررس�� 
برجس��ته و پيشنهادهاي ويژهاي اس��ت كه به شرح زير تقديم
ميشود:
 .1روش��نگري نس��بت به روايتهاي غلط و اشتباه از قرآن و
دين ،چ��ه روايتهايي كه قرآن كريم و س��يرة معصومان را به
عص��ر پيامبر و ائمه مح��دود ميدانند و به دنبال الگو گرفتن از
ديگران هس��تند و خودبهخود ناتواني خويش را در بهرهمندي
از قرآن براي عصر حاضر نش��ان ميدهند ،و چه روايتهايي كه
با زبان روز و مس��ئلههاي جدي��د بيگانهاند و از مواجهه با آنها
طفره ميروند ،از نيازهاي اساس��ي نسل جوان است .محققان و
نويس��ندگان و هنرمندان ما اين توانايي را دارند كه با تأسي از
اسالمشناس��ان معاصر كه از رأي متين برخوردارند ،با استفاده
از زب��ان روز و در قالبهاي متنوع ادبي و هنري ،قدرت تفكر و
عقالنيت نسل جديد را ارتقا دهند ،نشانهها و عالئم روايتهاي
غلط و تحريفي از قرآن و اسالم را به صورت تحليلي آشكار كنند
و جوانان را به س��وي بهترين انتخاب كه قرآن كريم بشارت آن
را به متفكران داده است ،هدايت كنند.

احمد برادری ()۱۳۴۱
فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب و نویسنده و مترجم حدود
 ۷۰عنوان کتاب ،از جمله «طعمة نیل ،گلهای باغ خاطره،
مجموعه کتابهای دینی برای کودکان ،و تاریخ اکتشافات
جغرافیایی» .برادری مدت کوتاهی معاون پرورشی مدرسه
و به مدت  ۲۶سال معاون فرهنگی «انتشارات مدرسه» بوده
و تاکنون بیش از  ۲۰عنوان کتاب کمکآموزشی در زمینة
آموزش عربی دورة دبیرستان تألیف کرده است.

 .2پرهي��ز از تكرار كارهاي گذش��ته و كليگوي��ي در محتوا
و مفاهي��م قرآني و تالش ب��راي معرفي و تروي��ج زيباييهاي
بيشمار قرآن ،در همة جنبههاي فردي و اجتماعي و پرداختن
به مصداقهاي عيني و واقعي كه در زندگي روزمرة ما از جمله
در معاش��رت ،تجارت ،هنر ،ورزش ،لباس و پوش��ش ،معماري
و ساختمانسازي ،سياست و تعليموتربيت ميتواند زمينهساز
توليد آثاري جذاب و مؤثر براي خوانندگان باشد.
 .3معرفي قرآن كريم بهعنوان كتابي كه براي همة جنبههاي
حيات فردي و اجتماعي انسان برنامه دارد ،از ديگر رسالتهاي
ماس��ت .در ش��رايطي كه برخي از افراد و مكتبها ،بهخصوص
مكاتب سكوالر ،رسالت دين را در حد امور فردي و امور معنوي
و اخروي تقليل ميدهند ،بزرگان فكري ما كه پيشگامان انقالب
اس�لامي بودند ،تأكيد كردهاند كه «قرآن كريم وارد شده است
براي انسان به جميع شئوني كه انسان دارد ،براي تربيت انسان
در جميع ابعادي كه انس��ان دارد» (صحيفة امام ج .)263 :18
بر همين مبنا و با پيروي از قرآن بود كه عليه ظالم و اس��تكبار
قي��ام كردند ت��ا نوعي زندگي اجتماعي متناس��ب با اس�لام را
پايهريزي كنند .الزم است اين نگرش همچنان زنده و پويا بماند
و نسلهاي امروز و فردا با همين درك درست قرآن را راهنماي
حيات فردي و اجتماعي خود بدانند و بدان مراجعه كنند.
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گـــروه
قصههای
قرآنــی
ناصر نادری ()۱۳۴۶
فوق لیس��انس فلس��فه و حکمت اس�لامی ،عضو شورای نویس��ندگان مسجد
جواداالئم��ه و ناظ��ر محتوایی فصلنامههای رش��د دفتر انتش��ارات و تکنولوژی
آموزش��ی .ایش��ان که از دهة  ۱۳۶۰تاکنون با اغلب نش��ریات کودک و نوجوان
همکاری داش��ته و از چند جشنوارة ادبی -دینی کش��ور جوایزی دریافت کرده،
مؤلف بیش از  ۱۰۰عنوان کتاب در حوزة کودک ،نوجوان و جوان است.

بيانية گروه داوري قصههای قرآنی
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-
مقدمه
قرآن كريم نس��خة جاودانة درمانگ��ري و هدايت روح و روان
بشر ،وحي الهي است و چون بايد ظرفيت ذهن و زبان مخاطبان
را رعايت كند ،عالوه بر «زبان عقل» (اس��تدالل) ،گاهي ،بنا به
ِ
سرگذشت پيامبران و اقوام پيشين
ضرورت ،به روايت حوادث و
پرداخته اس��ت .و چه بس��ا با ارائة مثلها و اشاره به پديدههاي
طبيعي ،درصدد القاي معاني و مفاهيم به ش��كل محس��وس و
عيني بوده است.
قصهه��اي ق��رآن كري��م ،ب��ه دليل نداش��تن عنص��ر تخيل
(خيالپ��ردازي) ،در تعري��ف علمي ادبيات داس��تاني امروزين،
در زمرة قصه ،افس��انه ،حكايت ،رمانس و رمان نميگنجند؛ اما
ترديدي نيس��ت ك��ه يكي از ش��يواترين و جذابترين الگوهاي
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بياني و كالمي ـ بهويژه براي كودكان و نوجوانان -قصه است .با
وجود پرداختن به قصههاي پيامبران (قصصاالنبيا) و قصههاي
قرآن (قصصالق��رآن) از قرنهاي چهارم و پنجم ،همچنان خأل
بازنويسي و بازآفريني قصههاي قرآن و نيز پژوهش در اين زمينه
بهخوبي احساس ميشود.
تحليل كلي آثار
با توجه به محدودة زماني چهار س��الة جشنواره ،در مجموع
تع��داد  29جل��د كتاب در بخش قصههاي قرآني داوري ش��د.
اي��ن ميزان عنوان كتاب ،بيانگر ضرورت توجه بيش��تر مديران
فرهنگي و ناش��ران و پديدآورندگان به موضوع قصههاي قرآني
اس��ت .البته رعاي��ت اصول علمي و حرفهاي و تناس��ب محتوا

پرویز آزادی ()۱۳۵۶
دکترای علوم قرآن و حدیث ،معاون پژوهش��ی
دانش��کدة عل��وم و تحقیقات اس�لامی دانش��گاه
بینالملل��ی امام خمینی (ره) ،عضو ش��ورای علم
و دی��ن دفت��ر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی،
عضو هیئت تحریریة رش��د آموزش قرآن و معارف
اس�لامی ،مترجم و مؤلف کتاب و مقالة تخصصی
در رشتة علوم قرآنی و حدیث.

و ش��كل آث��ار با نيازه��اي روانش��ناختي ،جامعهش��ناختي و
زيباييشناختي مخاطبان ،ضرورتي انكارناپذير است.
در مجم��وع ،هئيت داوران با توجه ب��ه معيارهاي محتوايي و
زباني و ني��ز اصول حرفهاي كتابس��ازي و جنبههاي هنري و
فني ،چهار اثر را بهعنوان «نامزدهاي دريافت جايزه» برگزيد.
نقاط قوت آثار
حضور چند اثر چشمنواز و با كيفيت درحوزة قصههاي قرآني
بيانگر آن اس��ت كه مجموعههايي كه با نظارت جامع و دقيق
كارشناس��انه در مقولههاي «ش��ناخت بازار نش��ر»« ،شناخت
مخاطب»« ،پژوهش علمي»« ،تكنيكهاي داستاننويس��ي»،
«ويرايش زباني ،ساختاري و تصويري»« ،تصويرگري»« ،صفحه
آرايي و طراحي گرافيك»« ،نظارت چاپ» و ...همراه بودهاند ،با
درجة كيفي نسبتاً مناسب چاپ شدهاند.
نقاط ضعف آثار
 .1شرايط امروز و افزايش انتظارات زباني و تصويري مخاطبان
ميطلبد كه ناش��ران ،عالوه بر بهرهبرداري از ظرفيتهاي سنتي
زبان و تصوير ،به ساير شگردها و جذابيتهاي تكميلي (شنيداري-

حبیب یوسفزاده ()۱۳۴۴
لیسانس زبان انگليسي و ناظر محتوایی مجالت رشد که خود
س��الها مدیر داخلی مجلة «رشد نوجوان» و سپس سردبیر رشد
نوجوان و رشد معلم بوده است .یوسف زاده که در سه دوره برگزیدة
جش��نوارة مطبوعات ک��ودک و نوجوان و در ی��ک دوره برگزیدة
«جش��نوارة کتاب معلم» بوده است ،داور جش��نوارههای متعدد
فرهنگی از جمله جشنوارة انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنیپور
است .ایشان زندگینامة بزرگان بسیاری ،مانند علیاکبر صنعتی و
شهید مهدی باکری را به رشتة تحریر درآورده و رمانهای معروفی
را از جمله «بیخانمان» اثر هکتور مالو ،ترجمه کرده است.

ديداري) و ...در توليد بستة قصههاي قرآني توجه داشته باشند.
 .2فق��ر دان��ش و اطالعات تخصص��ي در ح��وزة موضوعات
قصهه��اي قرآني در برخي آثار ،گ��واه ضعف پژوهش ،بهعنوان
ركن نخستين در توليد محتواي قصههاي قرآني است .شايسته
اس��ت نويس��ندگان پيش از ن��گارش اثر ،از منابع مس��تند يا
استفاده از مشاوران خبرة قرآني ،اطالعات خود را كامل كنند.
پيشنهادها
 .1ب��ا توجه به خأل قصههاي قرآن��ي ،رويكرد توليد قصههاي
قرآن��ي با رعايت همة اصول علمي و حرفهاي در بين ناش��ران
ايراني ،جدي گرفته شود.
 .2به تجربة س��اير كشورهاي اسالمي و نيز برخي كشورهاي
خاص آس��يايي ،اروپايي و غربي -كه با توليد مضامين ديني و
بهويژه كتابهاي آس��ماني همچون انجيل توجه داشتهاند -با
نگاه موشكافانه توجه شود.
 .3در توليد قصههاي قرآني از ظرفيتهاي پژوهشي و علمي
استادان حوزه و دانشگاه ،هوشمندانه استفاده شود.
 .4حضور برخ��ي عناصر حرفهاي همچون ويراس��تار و مدير
هنري در توليد همة آثار و از هم ة قصههاي قرآني ضروري است.
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سوابق علمی-اجرایی و بیانههای گروه داوران

گروهمفاهيم
ومعــــارف
قرآنكريـم
مسعود وکیل ()۱۳۳۴
فوق لیسانس جامعه شناس��ی و دارای تحصیالت حوزوی تا پایان دورة سطح،
کارشناس مس��ئول گروه قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی و از جمله
نویسندگان کتابهای درسی آموزش قرآن و راهنمای معلم آنها از پیش دبستانی
تا پایان دبیرس��تان .عالوه بر کتابهای درسی ،ایشان کتابهای کمکآموزشی
متعددی در زمینة آموزش قرآن کریم به رشتة تحریر درآورده است.

بيانية گروه داوري مفاهيم و معارف قرآن كريم
دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ویژة کتابهای قرآنی1394-
هوالذي بعث فياالميين رسوال منهم
يتل��و عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمئ و ان
كانوا من قبل لفي ضالل مبين (جمعه)2/
ق��رآن كريم از آغاز ن��زول تاكنون سرچش��مة اصلي تمامي
علوم و معارف اس�لامي بوده اس��ت .در تمدن اس�لامي ،همة
انديش��مندان و دانشمندان ،مجموعة آثار و انديشههاي خود را
بهطور مستقيم و غيرمستقيم ،برآمده از هدايتها و اشارتهاي
قرآن كريم ميدانس��تهاند و انتساب انديشة خود به كتاب الهي
را بزرگترين افتخار و ارزش ميشمردند.
دومي��ن آيه از س��ورة مباركة جمع��ه ،مأموريت اصلي پيامبر
اك��رم را در تالوت آيات الهي ،تزكي��ة مردم و تعليم قرآن كريم
و حكمت الهي به آنها خالصه ميكند .در صدر اس�لام ،تبيين
شو
معارف قرآني و نبوي ،محور اصلي تعليموتربيت و نش��ر دان 
حكمت بود .پس از پيامبر اكرم (صلا ...عليه و آله) پيشوايان پاك
الهي نيز قرآن كريم را منبع اصلي دانش و علم خود ميدانستند،
همة مردم را به انديش��ه و تدب��ر در آيات آن دعوت ميكردند و
به آنها ميآموختند كه ريشة كالم ايشان در قرآن كريم است.
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اين آموزة بزرگ ،از صدر اس�لام تاكنون ،س��رلوحة دانشمندان
اسالمي قرار گرفته است كه پاسخ سؤاالت و مسائل عصر خود را از
قرآن كريم بجويند .اين امر منشأ پديد آمدن هزاران كتاب و رساله
ش��ده اس��ت كه هر يك به نوعي با خوشهچيني از خرمن بيكران
قرآن ،نيازهاي معنوي ،علمي و تربيتي مسلمانان را پاسخ داده است.
خوش��بختانه در دورة معاص��ر ،به دنبال نهضت بازگش��ت به
قرآن ،انديش��مندان و نويس��ندگان در سطوح گوناگون علمي،
در تبيين مس��ائل ديني و دفاع ازحريم اعتقادات ،نظام فكري
و اجتماعي ،اخالق و احكام اس�لامي ،مباحث خود را بر محور
قرآن كريم ارائه ميكنند.
خدا را سپاس ميگوييم كه دوازدهمين جشنوارة كتابهاي
آموزش��ي و تربيت��ي رش��د به بررس��ي كتابها و آث��ار قرآني
اختصاص يافت .اميد اس��ت اين اقدام ارزش��مند موجب غناي
بيش��تر اينگونه آثار ،ب��ه ويژه براي مخاطب��ان خاص ـ يعني
معلمان و دانشآموزان ـ ش��ود و با تالش و ارش��اد مديران اين
جش��نواره و ارائة تسهيالت و حمايتهاي الزم ،در آينده شاهد
تأليف و نشر كتابها و آثار مفيدتر و مناسبتر باشيم.

فاطمه فاخر ()۱۳۴۵
فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث ،کارشناس قرآن
حوزة ستادی و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی.
ایش��ان با  ۲۸س��ال س��ابقة کار فرهنگی ،در مباحث
قرآنی ،اجتماعی و تربیتی مقاالتی تألیف کرده است.

پس از بررس��يهاي اوليه از ميان آث��ار دريافتي ،بيش از 40
عنوان كتاب در موضوع مفاهيم و معارف قرآن كريم كه يكي از
موضوعات ششگانة اين جشنواره است ،انتخاب شد.
كتابهاي منتخب با توجه به س��طح علم��ي و مخاطب عام،
از ق��وت و غناي نس��بتاً خوب��ي برخوردارند .اين آث��ار ،هر چند
بهط��ور طبيعي «موضوع» محورند ،اما متأس��فانه كمتر ناظر به
مخاطب خاص تأليف ش��دهاند .اين امر مشكالتي از جمله ايجاز
و اطنابهاي نامناس��ب ،خالي بودن از جذابيت الزم ،بيتوجهي
ب��ه ظرفيت ذهني و ويژگيهاي فرهنگ��ي مخاطب خاص را در
اين كتابها پديد آورده اس��ت .كتابها عموماً با بيان مس��تقيم
مطالب ،كمت��ر خوانندگان خود را به تفكر و انديش��ه هدايت و
تش��ويق ميكنند .ضعف خالقيت و ن��وآوري در اين آثار از همة
موارد چشمگيرتر است .مباحث كتابهاـ به جز معدودي ـ عموماً
در قالب زبان و ادبيات دهههاي گذش��ته ارائه ش��دهاند كه براي
ل امروز جذابيت الزم را ندارند.
نس 
نكتة ديگر كه در همة كتابها مشاهده ميشود ،در نظر نداشتن
برنامة درس��ي قرآن و ديني است .هر چند اين امر نميتواند ايراد
و نقصي بر پديدآورندگان اين آثار باش��د ،زيرا تمهيدات آش��نايي
ايشان با اين برنامهها ،از قبل فراهم نشده است ،ولي به هر حال اين
كتابها نميتوانند به ميزان قابل قبولي گسترش و تعميق مفاهيم
و موضوعات برنامههاي درسي مذكور را در پي داشته باشند.
از نق��اط قوت آثار ،برخ��ورداري آنها از چارچوب قابل قبول
معرفتي است .مباحث ارائه ش��ده ،عموماً با رعايت اعتقادات و
باورهاي ديني و فرهنگي جامعه ،به ترويج آنها پرداخته است.
اين آثار از آيات و روايات به خوبي اس��تفاده كرده و متناسب با

علي فرخي() 1343
دكتراي حقوق ،معلم قرآن به طور مستمر از سال ،1362
مس��ئول امور تربيتي منطقه  2آموزش و پرورش ،مش��اور
ي چند مؤسسه معتبر فرهنگي و ورزشي كشور.
حقوق 

موضوعات ،دستهبنديهاي مفيدي ارائه كردهاند .در بسياري از
آنها از منابع دس��ت اول و معتبر استفاده شده است؛ هر چند
كه در برخي كتابها اس��تفاده از منابع و مآخذ و بهويژه شيوة
استناد به آنها اشكالهايي نيز دارد.
براي ارتقاي كيفي و كارامدي بيشتر آثار در سالهاي
آينده ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
 .1انجام اقدامات الزم براي آش��نايي بيش��تر ناشران با برنامة
درسي قرآن و برنامة درسي ديني و اهداف و ويژگيهاي آنها.
 .2شناس��ايي موضوعات مناس��ب مخاطبان براساس نيازها و
عالقهه��اي آنها به منظور معرفي به ناش��ران براي توليد آثار
خاص و زمينهسازي براي رقابتهاي سالم ميان آنها؛
 .3برگزاري همايشها يا دورههاي آموزشي براي نويسندگان
و ناشران عالقهمند؛ به منظور ارتقاي تواناييهاي ايشان در ارائة
آثار جذاب متناسب با مقتضيات زمان؛
 .4راهنماييه��ا و توصيههاي الزم به ناش��ران به منظور ارائة
طراحي و گرافيك جذاب در كتابها؛
 .5بهرهگيري از نثر روان و ساده در ارائة موضوعات و مفاهيم
اسالمي و قرآني؛
 .6كاربردي كردن محتوا و مطالب كتابها بهمنظور استفادة
بيشتر مخاطب ،به ويژه دانشآموزان؛
 .7تعريف سطحبندي براي كتابها و تعيين مخاطب خاص؛
ب��ا تش��كر مج��دد از برگزاركنندگان جش��نواره ب��راي همة
دس��تاندركاران ،به ويژه ناش��ران و مؤلفان عالقهمند و متعهد
در حوزة تعلي موتربيت و معارف اسالمي ،از خداي بزرگ توفيق
روزافزون مسئلت دارد.
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فراخــــــوانارســـــــالآثــــــــار
فصلنام��ة آموزش��ی ،تحلیلی و پژوهش��ی «رش�د جوانه» از
تمامی صاحبنظران ،نویس��ندگان ،مترجمان و پدیدآورندگان
مناب��ع آموزش��ی و اندیش��مندان عالقهمند ب��ه مباحث تولید
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی دعوت میکند نوش��تههای خود را
در زمینههای موضوعی زیر ،برای دبیرخانة س��اماندهی منابع
آموزشی ارسال دارند:
 .1مطالع��ات تطبیقی (ش��یوه ه��ای تولید مواد و رس��انه های
آموزشی جهان)
 .2کارب��رد انواع فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات در تولید منابع
آموزشی
 .3تبیین و به روز رس��انی ویژگیها ،اس��تانداردها و معیارهای
منابع آموزشی و تربیتی
 .4معرفی توصیفی کتابهای آموزشی مناسب و برتر
 .5معرفی نش��ریات ،منابع علمی و بان��ک اطالعات کتابهای
آموزشی داخل و خارج از کشور
 .6کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آنها
 .7نیازسنجی آموزشی و مخاطبشناسی

 .8ارائ��ة یافتهه��ای علمی و ایدههای ن��و و تجربهها در زمینة
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
 .9معرف��ی دبیرخانة س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی و
مؤسسههای انتشاراتی موفق
 .10تبیین روشهای نوین خودیادگیری و خودارزشیابی
 .11مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی
 .12تبیی��ن راهبردهای برنامهریزی ،تولید و ارزش��یابی منابع
آموزشی
 .13چشمانداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آنها
 .14تبیین اصول ،رویکردها و اهداف نوین حاکم بر تولید منابع
آموزشی مناسب
 .15مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب ،کتابخانههای
آموزشگاهی و کتابخوانی دانشآموزان
 .16ترویج فرهنگ مطالع��ه ،کتابخوانی و دانشافزایی(موانع
و راهکارها)
.17آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد و رسانهها

راهنمـــــــایتهیۀآثــــــــار
نشریة آموزشی ،تحلیلی و پژوهش��ی «رشد جوانه» با هدف
اطالعرسانی ،اشاعة یافتههای علمی و ایدههای نو و تبادلنظر
و تجرب��ه بین صاحبنظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند
تولید منابع آموزش��ی مناسب منتشر میشود تا از این طریق،
پدیدآورندگان در راس��تای تحقق هدفهای آموزش و پرورش،
به صورت مس��تمر و پویا بر غنای دانش و تجربة حرفهای خود
بیفزاین��د و با به کارگیری بهین��ة ظرفیتهای موجود ،کیفیت
تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از استادان ،صاحبنظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع
آموزش��ی و تربیتی که ب��ه منظور همراهی با ای��ن فصلنامه،
نوشتههای خود را برای انتشار در «رشد جوانه» ارسال میدارند،
تقاضا میشود در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
حجم مطالب از  6صفحة تایپ شده و  11صفحة دستنوشته
تجاوز نکند.
نوش��ته حاوی مقدم��های کوتاه ،س��ابقة موض��وع ،نتیجه و
جمعبندی موضوع باشد.
نسخة اصلی نوشته ارسال شود.
نوش��تة ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد
و متن اصلی همراه آن ارس��ال شود .چنانچه نوشته را خالصه
میکنید ،این موضوع را قید بفرمایید.
نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.
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مح��ل قرار دادن جدولها ،نمودارها ،س��وتیترها ،ش��کلها و
عکسها در متن مشخص شود.
«رش��د جوانه» در رد ،قبول ،ویرایش و تلخیص آثار رس��یده
آزاد و از بازگرداندن آنها نیز معذور است.
آرای من��درج در «رش��د جوان��ه» ضرورتاً مبی��ن رأی و نظر
«دبیرخان��ة س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی» نیس��ت.
بنابراین ،مس��ئولیت پاسخگویی به پرس��شهای خوانندگان با
خود نویسنده یا مترجم است.
اطالعات منابع مورد اس��تفاده برای تدوین اثر ،به ترتیب زیر
تنظیم شود:
نام نویسنده ،نام اثر ،نام مترجم (اگر ترجمه باشد) ،نام مجله
یا نشریه ،شمارة مجله ،سال نشر ،شمارة صفحه.
نوش��ته را به ضمیمة نام و ن��ام خانوادگی نگارنده یا مترجم،
درجة علمی یا س��مت ،نش��انی محل کار یا س��کونت و شمارة
تلفن ،به نشانی زیر ارسال کنید:
تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان ایرانش�هر ش�مالی ،س�اختمان
ش�مارة  4وزارت آموزش و پروش ،پالک  ،266دفتر انتش�ارات و
تکنولوژی آموزش�ی .صندوقپس�تی ،15875/3331 :فصلنامة
«رشد جوانه»
نشانی پیام نگار ( )Emailفصلنامة جوانه:
javaneh@roshdmag.ir

جشنوارهکتابهایقرآنی
درآیینـهتصویـر

