
هفدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد
در نگاه مدیران آموزش وپرورش

كتـاب خوانـي،

 بستر تحول

احمدرضا کریمیدبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
 عکاس 

 دكتر محسن حاجي میرزایي، وزیر آموزش وپرورش 
»نیاز به كتاب و توســعة فرهنــگ كتاب خواني، 
نیازي پویا و مســتمر اســت و آموزش وپرورش 
به عنوان مهم ترین عنصر بسترساز آموزشي و 
فرهنگي جامعه، در این مسیر نقشي اساسي 

برعهده دارد.
»خواندن« از مهارت هاي اساســي است كه 
هر یادگیرنده اي به آن نیاز دارد؛ خواندن، براي 
برقراري ارتباط سازنده با جامعه امري ضروري است. 
مغز انســان نیاز به توسعة مستمر دارد و مطالعه، به این توسعه 
كمك مي كند تا قوة تخیل آدمي فعال تر شــود و به سطحي از 

خالقیت دست یابد.
دانش آموزان، به عنوان آینده ســازان كشــور، بایــد در نظام 
آموزش وپرورش به گونه اي پرورش یابند كه ذهني پرسشگر و 
نقاد داشته باشند. كتاب و كتاب خواني از جمله مقوالتي است كه 
مي تواند در طرح پرسش هاي مناسب و یافتن پاسخ هاي مربوط 
كمك كند. بدون تردید، بستر شكوفایي ذهن نقاد و پرسشگر در 
دانش آموزان از دوران كودكي و از گذر نظام تعلیم و تربیتي پویا 
و با مشاركت خانواده ها شكل مي گیرد و این امر مهم، ضرورت 
برگزاري چنین جشــنواره اي را دوچندان مي كند. الزم اســت 
در این جشــنواره، افزون بر دعوت و تشویق دانش آموزان عزیز 
و معلمان گرامي به كتــاب و كتاب خواني، برنامه هاي خالقانة 
جدیدي طراحي و اجرا شــود تا كتــاب نه كاالیي زینتي، بلكه 

راه گشایي باشد براي حل مســائل و مشكالت، و برگزاري این 
جشنواره باید به سوي این هدف اصلي حركت كند.

ضمن گرامي داشــت »هفدهمین جشــنوارة كتاب رشد« و 
آرزوي توفیق خدمت صادقانــه در نظام مقدس تعلیم وتربیت، 
فرصت را مغتنم مي شمارم و از دســت اندركاران برگزاري این 
جشــنواره، قدرداني مي نمایم. امیدوارم هر ســال با برگزاري 
جشــنواره هایي پربارتر و پویاتر، بتوانیم پیوندي عمیق تر میان 

دانش آموزان و كتاب برقرار كنیم.«

 معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي: 
مفهوم رشد و تعالي در نام جشنواره رشد

معــاون فرهنگــي وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي در مراســم اختتامیة هفدهمین 
جشــنواره كتاب رشــد گفــت: »از نام 
جشــنواره پیداست كه رشد و تعالي در 
مفهومش جاي دارد و هدف از برگزاري 

آن این است كه رشد تحقق یابد.«
دكتر محسن جوادي در مراسم اختتامیة 

هفدهمین دورة جشنوارة كتاب هاي آموزشي و 
تربیتي رشد با اشاره به عنوان جشنواره كتاب رشد، گفت: »رشد 
دوسویه است؛ یكي در جهت مهارتي، اخالقي و عملي، و دیگري 
در جهــت افزایش دانش و معرفت. هدف این اســت كه فهم و 

دركمان افزایش یابد.«

هفدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد

 بستر تحول بستر تحول بستر تحول بستر تحول

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 5 |  بهمن 1398 8



ایشان افزود: »در طول تاریخ، كتاب در رشد معرفت و فهم ما 
نقش زیادي داشته است و هنوز هم همین نقش را دارد. دانش 
با نوشتن نظم پیدا مي كند و كتاب است كه معرفت و دانش را 
منظم مي كند، اما برخي فكر مي كنند ما مهارت ها را با تمرین، 
تقلیــد و آموزش از دیگران فرا مي گیریم. حتي در حوزة اخالق 
و سیاســت هم همین فكر را مي كنند، اما این برداشت درستي 
نیســت. یاد گرفتن و تقویت مهارت هم نیاز به كتاب دارد. اگر 
تجربه هاي زیســتة دیگران را در قالب رمان و داســتان خوب 

بخوانیم، آرام آرام انگیزه و مهارت هاي ما افزایش مي یابد.«
جوادي در ادامه، كتاب را رمز تعالي و رشــد دانش و معرفت 
و رشــد سیاســت و مهارت هاي فني دانســت و گفت: »هدف 
جشــنواره این است كه این مهارت ها را در دانش آموزان تقویت 
كنند. همچنین، باید توجه داشــت كه طبیعتًا هر كتابي ارزش 
خواندن ندارد و خوب است كه ما با این جشنواره ها، كتاب هاي 
خوب را شناسایي و به مخاطبان معرفي مي كنیم اما مسئله این 
اســت كه نمي توانیم تا آخر زندگي یك فرد به او كتاب معرفي 
كنیــم. پس، مخاطب باید به گونه اي پــرورش یابد كه تفكر و 
اندیشیدن در او رشد یابد و بداند كه چه كتابي مناسب است و 

ارزش خواندن دارد.«
وي در ادامه بیان كرد: »هدف اصلي ما مطالعة كتاب اســت 

و باید ارتبــاط دانش آموزان را بــا كتابخانه ها 
افزایش دهیم و فقط به معرفي بســته به آن ها 
اكتفا نكنیم. اگر در جشنوارة هجدهم بچه ها هم 
بتوانند دربارة كتاب هایي كه در این جشــنواره 
برایشان انتخاب شده نظر بدهند، ما مي توانیم 
بفهمیم كه این انتخاب ها چقدر درســت بوده 
اســت. همچنین، شایســته اســت بخشي از 
جشنواره به دانش آموزان و معلماني اختصاص 
یابــد كه ذوقي بــراي نوشــتن دارند و بخش 
كتاب هاي الكترونیك هــم كه ماهیت تعاملي 

دارند، به این جشنواره اضافه شود.«

 ارسال بیش از 4 هزار عنوان كتاب 
به هفدهمین جشنوارة كتاب رشد

جشنواره یك حلقه از یك زنجیره است
دبیر هفدهمین جشــنواره كتاب رشــد اعالم كرد: 

»براي این دوره از جشــنواره 4264 عنوان 
كتاب به دبیرخانه ارسال شده بود.«

مسعود فیاضي این جشــنواره را یكي از 
مهم ترین جشــنواره هاي آموزش وپرورش با موضوع معرفي 

و حمایت از كتاب هاي خوب و مناســب عنوان كرد و 
گفت: »آموزش وپــرورش براي تدارك این دو نیاز 
ـ یعنــي معرفي و حمایــت از كتاب هاي خوب 
ـ 20 ســال اســت كه طرحي را اجــرا مي كند. 

جشــنوارة كتاب رشــد نقطة عطفي در این طرح است كه دو 
نیــاز را مي خواهد برطرف كند: نخســت اینكــه خانواده ها و 
دانش آموزان بدانند چه كتاب هاي خوبي را به عنوان كتاب هاي 
آموزشــي و مطابق با سلیقة دانش آموزان انتخاب كنند. بر این 
اساس، مركزي باید ایجاد مي شــد كه كتاب هاي مناسب را از 
آثاري كه تولید و منتشر مي شوند، شناسایي و ارزیابي و معرفي 
كند. دومین موضوع این اســت كه حاكمیت باید از توان بخش 
خصوصي اســتفاده كند تا كیفیت و كمیت تولیدات را افزایش 
دهد. بر این اساس، طرح ساماندهي به منابع آموزشي و تربیتي 

در پي رفع این دو نیاز اســت و ایــن وظیفه بر عهدة 
سازمان پژوهش و آموزش گذاشته شده است.«
مدیــر كل انتشــارات و فناوري آموزشــي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي افزود: 
»جشنواره اي كه در حال برگزاري آن هستیم، 
دورة یك ســاله اي را طي كرده است. فرایند 

ارزیابي و داوري كتاب ها در این جشــنواره با 
ثبت كتاب ها در سامانه شروع مي شود. كتاب ها در 

ارزیابي اولیه به دو دستة مناسب و نامناسب دسته بندي 
مي شوند.

در ادامه، كتاب هاي مناســب در سه دســتة درجة اول، دوم 
و ســوم قرار مي گیرند و كتاب هاي درجة یك و 
دو براي انتخاب نهایي در مســیر جشنواره قرار 

مي گیرند.«
وي دربارة كتاب هاي رسیده به جشنواره توضیح 
داد: »در طول یك سال گذشته در مجموع، 4 هزار 
و 264 عنوان كتاب به دست ما رسید كه تعداد 2 
هزار و 263 عنوان از آن ها مناسب تشخیص داده 
شدند؛ یعني در مجموع 53 درصد كل كتاب ها. 
بنابراین، 47 درصد كتاب ها هنوز استانداردهاي 
الزم را ندارنــد. این در حالي اســت كه ما از 18 
درصد به 53 درصد رســیده ایم و این رشد قابل 
توجهي بوده اســت. كتاب هــاي درجة یك و دو 
در مجموع 959 كتاب بوده اند؛ یعني 22 درصد 
كل كتاب هــا كه از میان آن هــا 117 كتاب، كه 
در مجموع 7/5 درصد كل كتاب ها بوده اند، به عنوان 
كتاب هاي درجه یك شناخته شده اند. در یك 
سال گذشته 1130 ناشر در ارسال كتاب به 

آموزش وپرورش مشاركت داشته اند.
كتاب هاي ورودي به جشــنواره در 27 گروه د سته بندي 
شده اند كه شامل ادبیات كودك و نوجوان، ریاضي و فیزیك 
و ... اســت و ایــن تنوع یكــي از امتیازهاي مهم این 
جشنواره به شمار مي آید. براي هر گروه یك گروه 
داوري تخصصي پیش بیني شد و در مجموع، 86 
اســتاد داوري آثار را بر عهده گرفتند. همچنین، 

كتاب و 
كتاب خواني از 
جمله مقوالتي 

است كه 
مي تواند در طرح 

پرسش هاي 
مناسب و یافتن 
پاسخ هاي مربوط 

كمك كند  هزار عنوان كتاب 
به هفدهمین جشنوارة كتاب رشد

جشنواره یك حلقه از یك زنجیره است
دبیر هفدهمین جشــنواره كتاب رشــد اعالم كرد: 

 عنوان 

مسعود فیاضي این جشــنواره را یكي از 
مهم ترین جشــنواره هاي آموزش وپرورش با موضوع معرفي 

و حمایت از كتاب هاي خوب و مناســب عنوان كرد و 
گفت: »آموزش وپــرورش براي تدارك این دو نیاز 
ـ یعنــي معرفي و حمایــت از كتاب هاي خوب 
 ســال اســت كه طرحي را اجــرا مي كند. 

در مجموع 
كل كتاب هــا كه از میان آن هــا 

در مجموع 
كتاب هاي درجه یك شناخته شده اند. در یك 

سال گذشته 
آموزش وپرورش مشاركت داشته اند.

كتاب هاي ورودي به جشــنواره در 
شده اند كه شامل ادبیات كودك و نوجوان، ریاضي و فیزیك 
و ... اســت و ایــن تنوع یكــي از امتیازهاي مهم این 
جشنواره به شمار مي آید. براي هر گروه یك گروه 

داوري تخصصي پیش بیني شد و در مجموع، 
اســتاد داوري آثار را بر عهده گرفتند. همچنین، 
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براي دســتیابي به وحدت رویــه در ارزیابي هنري، 
امســال یك گروه هنري تخصصي بــراي ارزیابي 
جنبه هاي گرافیكي كل كتاب ها در نظر گرفته شد. 
در مجموع، در هفدهمین جشنواره كتاب رشد 14 

اثر برگزیده و 38 اثر تقدیري داشتیم.«
فیاضــي در ادامه بیان كرد: »طبــق قانون 828 
شــوراي عالي آموزش وپرورش ارزیابي، تشویق و حمایت 
كتاب هــاي بخش خصوصــي را وزارت آموزش وپــرورش باید 
انجام دهد. جشنوارة كتاب رشد رویداد اصلي طرح ساماندهي 
منابع آموزشــي و تربیتي براســاس مصوبة 828 شوراي عالي 
آموزش وپــرورش در طول یك ســال اســت. این جشــنواره 
حلقه اي از یك زنجیره است و اگر همة حلقه ها را كامل كنیم، 
به موفقیت دســت مي یابیم. در این زمینه باید به ســه مرحله 
دقت كنیم: نخست شناســایي كتاب هاي مناسب، دوم معرفي 

كتاب ها به مخاطبان و سوم حمایت از این آثار، 
و البته باید در موارد دوم و ســوم بیشتر تالش 
كنیم. باید توجه داشــت كه اگر ما بازار مصرف 
كتاب مناسب را تولید نكنیم، بازارهاي نامناسب 
ایجاد مي شوند و ما به عنوان مجریان این قانون، 
مصمم به شــكل دادن به این بازار هستیم و در 
این راستا ارتباط هاي خوبي با سایر معاونت هاي 
آموزش وپــرورش و همچنیــن ناشــران بخش 

خصوصي برقرار كرده ایم.«

 كتاب، محصول اندیشه و تفكر است 
با هدفي مشخص

دبیركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
در اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 

كتاب رشد به تعریف كتاب، مطالعه و هدف از 
مطالعه پرداخت.

علیرضــا مختارپور در این مراســم كه در 
مدرسة تاریخي دارالفنون برگزار شد، به طرح 
پرسش هایي در مورد كتاب و مطالعه پرداخت 
و گفــت: »اگر بخواهیم بدانیم كتاب چیســت، 
مي توانیم بگوییم كه مجموعه اي از اوراق به هم الصاق 
شده است كه با مقداري مركب سطوري بر آن ها نقش بسته و 
احیانًا تصاویري نیز در اوراق ثبت شــده است و یا مجموعه اي 
از ســتون به هم مرتبط و منسجم است كه محصول اندیشه و 
تفكر فرد یا افرادي مي باشــد و با داشتن ترتیب مطالب، هدف 
مشــخصي را دنبال مي كند و در نهایت، خواننده را به معرفت 
منظم و منســجمي از یك موضوع مي رساند. در این میان، باید 
ببینیم این تعاریف چه نسبتي با شمارگان و عناوین كتاب هاي 

منتشر شده دارند.«
وي در ادامه با طرح این پرســش كه مطالعه چیست، گفت: 

»ما چه تعریفي از مطالعه داریم؟ نگریستن به اوراق كاغذي یا 
الكترونیكي حاوي خطــوط و نقوش مختلف و گاه بي ارتباط با 
یكدیگر است یا خواندن متون اداري آموزشي، فني وحرفه اي كه 
انسان را در رفع نیازهاي روزمرة فردي و اجتماعي یاري مي دهد 
و یا ناشــي از شغل افراد است یا اینكه تجلي انوار كتاب بر جان 
آدمي و طلوع جان آدمي بر كتاب است. این تعاریف چه تأثیري 

در محاسبة سرانة مطالعه دارند؟«
وي در ادامه بیان كرد: »برخي معتقدند كه در سرانة مطالعه، 
باید كتب درســي دانش آموزان و دانشــجویان را هم محاسبه 
كنیم. در حالي كــه به عقیدة برخي دیگر در ســرانة مطالعه، 
خواندن پیامــك، زیرنویس برنامه هاي تلویزیونــي، تابلوهاي 

راهنما یا اطالع رساني در خیابان ها را هم باید محاسبه كرد.«
مختارپور در ادامه به هدف از مطالعه اشاره كرد و گفت: »هدف 
ما از مطالعه چیســت؟ آیا پر كردن اوقات فراغت است یا رفع 
نیازهاي شخصي، شغلي، فني، حرفه اي یا ارتقاي 
ســطح معرفت براي تكامل فردي و اجتماعي و 

رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي؟«

 كتابخانــة مدارس بایــد به مكاني 
شلوغ و پرمشتري تبدیل شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
وزارت آموزش وپــرورش با بیــان اینكه ترغیب 
دانش آموزان به خواندن كتاب وظیفه اي همگاني 
است، گفت: »باید كتابخانة مدرسه به یك محلي 

شلوغ و پرمشتري تبدیل شود.«
حجت االســالم و المسلمین 

دكتر علي ذوعلم در مراسم 
هفدهمیــن  اختتامیــة 
جشــنواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي 
رشد، با اشاره به قدمت تاریخي مدرسة 

دارالفنون و خدماتي كه امیركبیر به عنوان 
شــهید دانایــي و آگاهي بــراي این مرز و 

بوم انجام داده اســت، اظهار داشت: »دارالفنون 
پیونددهندة دیروز و امروز ماست. در این مكان ارزشمند به روح 
بلند شهیدان و همة كساني كه براي اعتالي حقیقت و معرفت، 
روح انقالبي، روح علمي و تالشــگر در راه مبارزه با اســتكبار 
زحمت كشیده اند و همچنین روح بلند حضرت امام راحل)ره( 

درود مي فرستیم. این فرصت را باید مغتنم بشماریم.«
ایشــان دربارة فرایند داوري ها در جشنواره كتاب رشد افزود: 
»باید بتوانیم منطق و چارچوبي روشن و شفاف و مستند داشته 
باشــیم؛ خارج از تصور اینكه انتخابمان خداي ناكرده برخالف 

مالك ها و معیارها باشد.«
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش بــا تأكید بر اینكه معیارهاي كتاب مناســب 

مخاطب باید به 
گونه اي پرورش 
یابد كه تفكر و 

اندیشیدن در او 
رشد یابد و بداند 

كه چه كتابي 
مناسب است و 
ارزش خواندن 

دارد

براي دســتیابي به وحدت رویــه در ارزیابي هنري، 
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براي دانش آموزان را حتمًا باید ناشــران و مؤلفان مطرح كنند، 
یادآور شــد: »براي حل بهتر این موضوع باید گفت وگوهایي در 
این مسیر شكل بگیرد. البته در درجة اول نیازمند رشد فكري 
و خالقیت، رشــد ایمان و باور عمیق در نسل جوان و نوجوان 
و رشــد اخالق هستیم. رشــد روحیة كار و تالش و فعالیت در 

نوجوانان نیز بسیار ضروري است.«
معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینكه انتخاب و ارائة 
برخي از آثار به جشــنوارة كتاب رشــد با همین نگاه ها بوده 
است، ادامه داد: »معتقدیم كه كتاب ها صرفًا براي رشد فكري 
تولید نمي شــوند بلكه هدف از تولید آن ها انگیزه بخشــي به 
نوجوانان و جوانان و وارد كــردن آن ها به عرصة تأثیرگذاري 

هم هست.«
دكتر ذوعلم ضمن تأكید بر ضرورت ترسیم مسیر درست در 
گام دوم انقالب اسالمي، تصریح كرد: »تمدن سازي نوین اسالمي 

بدون یك نسل جوان، پویا، خالق، مطالبه گر و 
تأثیرگذار، خودباور و داراي روحیه اي برخوردار 
از هویت عمیق ملي ممكن نیســت. پس باید 
در این زمینه از ظرفیت جوانان استفاده كرد.«

وي از ناشــران و نویســندگان این جشنواره 
تقدیر كرد و گفت: »مي دانیم كه موضوع نشــر 
و ناشران در كشور ما به اندازة ارزش واقعي آن 
مورد بررسي قرار نگرفته و هنوز جایگاه خودش 
را پیدا نكرده است اما باید به این موضوع توجه 
ویژه داشــته باشــیم كه حتمًا در كنار كتاب 
درســي و هم وزن این كتاب هــا، به كتاب هاي 
غیردرســي اهمیت بدهیم. بخشي از محتواي 
آموزش هاي مــا در قالب مطالعة دانش آموزان، 
در حد مباحثه و نقد كتاب و تألیف آن در حد 

دانش آموزان قابل انتقال است.«
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش ضمن تشــكر از دست اندركاران و بنیان گذاران 
جشــنوارة كتاب رشد ادامه داد: »توانمندي و كیفیت جشنوارة 
رشد حتمًا باید ارتقا یابد و مسیر تعالي را طي كند. باید سلسله 
فعالیت هایي حول كتاب و مطالعه بــراي دانش آموزان تعریف 
كنیم. كتابخانه هاي مدارس ما باید محل هایي شلوغ و پرمشتري 

باشند و احیا و بازسازي شوند.«
دكتر ذوعلم ضمن تشكر از همكاراني كه در آموزش وپرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور در جهت ترویج مطالعة نوجوانان و جوانان تالش مي كنند، 
گفت: »اگر بچه ها به كتاب عالقه مند شــوند، نیمي از جامعه با 
كتاب ارتباط برقرار مي كنند. در این مسیر، براي تشویق بیشتر 
آنان به كتاب خواني، مي توانیم به خانوادة او بســته اي از كتاب 

هدیه كنیم.«
ایشــان تأكید كرد: »باید به سراغ انجمن اولیا و مربیان برویم 

و بعد از  آن، با مدیران در اســتان ها به عنوان راهبران فرهنگي 
ارتباط تنگاتنگي برقرار كنیم؛ چرا كه آن ها نقشــي اساسي در 

كتاب و كتاب خواني نوجوانان و جوانان دارند.«
هفدهمین جشنوارة كتاب رشد سه شنبه 19 آذرماه به عنوان 
یكي از مهم ترین جشنواره ها در حوزة كتاب هاي آموزشي وزارت 
آموزش وپرورش بــا معرفي نفرات برتر در مدرســه دارالفنون 

برگزار شد.

 جشنوارة كتاب رشد هواي تازه اي در كتاب خواني 
دمیده است

مدیر كل فرهنگي و هنــري وزارت آموزش وپرورش 
معتقد اســت برگزاري جشــنوارة كتاب رشــد 

هواي تــازه اي در حــوزة كتاب خواني وزارت 
آموز ش وپرورش دمیده است.

مراســم  در  رمضاني  علــي 
جشنواره  هفدهمین  اختتامیة 

تربیتي  و  آموزشــي  كتاب هاي 
رشد ضمن تشكر از برگزاركنندگان 

هفدهمین جشــنوارة كتاب رشد گفت: 
»این جشــنواره شــرایط خوبي دارد و وجود آن 
آیندة خوبي را براي كتاب وكتاب خواني كشــور 

ترسیم مي نماید.«
وي بــه برگزاري جشــنوارة دانایــي و توانایي 
وزارت  فرهنگــي  و  پرورشــي  معاونــت  در 
آموزش وپــرورش و نقــش آن در ترویج كتاب و 
كتاب خواني اشــاره كرد و گفت: »سال گذشته 
دانش آمــوزان با پول هاي توجیبــي و پول هاي 
داخل قلك هاي خود، حدود ســه میلیارد تومان 
كتاب خریدند كه البته توزیع مناســبي صورت 
گرفت، ولي این كتاب ها با قیمت مناسب در اختیار دانش آموزان 
قرار نگرفت. امیدوارم مسئوالن محترم وزارت فرهنگ و ارشاد و 

نهاد كتابخانه ها در این زمینه بیشتر كمك كنند.«
وي گفت: »انتظار داریم ناشــران و نویســندگان به ما كمك 
كنند تا كتاب با تخفیف بیشتري به دست دانش آموزان برسد.«
رمضاني افزود: »هر ســال حدود 20 هزار نمایشگاه كتاب در 
مدارس برپا مي شود و كتاب هاي مناسب در این نمایشگاه ها در 

دسترس دانش آموزان قرار مي گیرد.«

هفدهمین  برگزیــدگان  معرفــي   
و  آموزشي  كتاب هاي  جشــنواره 

تربیتي رشد
در مراســم اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 

كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد در مدرسه 
دارالفنــون برگزار و برگزیدگان این جشــنواره 

كتاب ها صرفًا براي 
رشد فكري تولید 
نمي شوند بلكه 
هدف از تولید 

آن ها انگیزه بخشي 
به نوجوانان و 
جوانان و وارد 
كردن آن ها به 

عرصة تأثیرگذاري 
هم هست

هفدهمین  برگزیــدگان  معرفــي   
و  آموزشي  كتاب هاي  جشــنواره 

در مراســم اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 
كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد در مدرسه 
دارالفنــون برگزار و برگزیدگان این جشــنواره 
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معرفي و تجلیل شدند.
این مراسم روز سه شنبه 19 آذر در مدرسة تاریخي دارالفنون 
با حضور حجت االســالم و المسلمین دكتر علي ذوعلم، رئیس 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، مسعود فیاضي مدیر 
كل انتشــارات و فناوري آموزشــي و دبیر هفدهمین جشنواره 
كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد، محســن جوادي معاون 
فرهنگــي وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي، رمضاني مدیر كل 
فرهنگي و هنري وزارت آموزش وپــرورش و علیرضا مختارپور 
دبیر كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور برگزار شد و طي آن 

برگزیدگان معرفي شدند و از آن ها تجلیل به عمل آمد.
امسال كتاب هاي ورودي به جشنواره حدود 4264 كتاب بود 
كه 2263 عنوان كتاب مناســب بود كه در 27 گروه موضوعي 

راهي جشنواره شد.
81 داور در گروه هاي تخصصي و ســه داور در حوزة عمومي 

گرافیك، ارزیابي این كتاب ها را به عهده داشتند.
در مرحلة نخست داوري، 120 عنوان كتاب، از 64 ناشر، به عنوان 
نامزد راهي مرحلة بعد شدند. در مرحله پایاني، 14 كتاب، عنوان 

برگزیده و 38 كتاب عنوان تقدیري را كسب كردند.

آثار برگزیده و شایستة تقدیر هفدهمین جشنواره در 27 گروه 
داوري جشنواره از این برقرارند:

 گروه آداب و مهارت هاي زندگي
برگزیده: كتاب كوچك گفت وگو/ نویسنده: 
مرسده صادقي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

موسي صدر
تقدیري: تربیت ســالم در مدرسه و خانه 
)دو جلد(/ نویســنده: محمدجواد فرشــچي و 

ریحانه ایزدي/ ناشر: سازوكار

 گروه آموزش و معارف قرآن
برگزیده: فرهنگ اعــالم قرآن براي كودكان: 
اشــخاص و مكان ها/ نویســنده: بهروز رضایي 

كهریز/ انتشارات محراب قلم
تقدیري: حق تالوت )جلد اول(/ نویســنده: 
اداره كل قــرآن عترت و نماز/ ناشــر: منادي 

تربیت

 گروه آموزش زبان و ادبیات فارسي
تقدیري: درمان اختالل خوانــدن با بازي )2(/ 

نویسنده: داریوش صادقي/ ناشر: كتاب نیستان
تقدیري: رازهاي دنیاي نویســندگان/ ام البنین 

عباس زاده/ ناشر: جمال

 گروه آموزش نونهاالن
زندگي/  مهارت هاي  كار  كتــاب  تقدیري: 
نویسنده: ثنا حسین پور/ ناشر: انتشارات خیلي 

سبز

 گروه ادبیات نونهاالن
تقدیري: مجموعة رفتم به باغ/ نویســنده: 

افسانه شعبان نژاد/ ناشر: لوپه تو
تقدیــري: مجموعة قصه هــاي كوچك/ 

نویسنده: الله جعفري/ ناشر: شهر قلم

 گروه بازي و سرگرمي
تقدیري: كتاب بزرگ بازي/ نویســنده: دبرا 

وایز/ مترجم: منیره نادري/ ناشر: صابرین
نویســنده: علي  عددهــاي من/  تقدیري: 
خدایي/ ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان

 گروه بینش اسالمي
محمد  نویســنده:  امتحان/  دو  برگزیده: 
علوي نهاد و محمد معماري فر/ ناشر: دلیل ما

نویســنده:  كبریا/  بانوي  همراه  تقدیري: 
افســانه موســوي گرمارودي/ ناشر: مؤسسة 

فرهنگي مدرسه برهان
تقدیــري: مجموعه تكه هــاي طال )12 
جلدي(/ نویســنده: غالمرضا حیدري ابهري/ 

ناشر: جامعئ القرآن كریم 

 گروه تاریخ و تاریخ علم
برگزیده: عصایت را بــه میله هاي زندان 
بزن موســي؛ زندگي نامة امام موسي صدر/ 
نویسندگان: فرشته مرادي، حسن هوشمند/ 

ناشر: مؤسسة فرهنگي امام موسي صدر
نویســنده:  لیبي/  در  آدم ربایي  تقدیري: 
مهدیه پالیزبان/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

موسي صدر

 گروه تربیت بدني
برگزیده: دست نامة تربیت بدني/ 
تهیه و تولید: معاونت تربیت بدني و 

سالمت/ ناشر: منادي تربیت
تقدیري: آماده سازي ورزشكاران 

جوان/ نویسندگان: تئودور پومبا و 
مایكل كاررا/ مترجمان: محسن ثالثي، حمیدرضا صادقي پور و 

عصایت را بــه میله هاي زندان 
بزن موســي؛ زندگي نامة امام موسي صدر/ 
نویسندگان: فرشته مرادي، حسن هوشمند/ 

نویســنده:  لیبي/  در  آدم ربایي   
مهدیه پالیزبان/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

دست نامة تربیت بدني/ 
تهیه و تولید: معاونت تربیت بدني و 

 آماده سازي ورزشكاران 
جوان/ نویسندگان: تئودور پومبا و 

گروه آداب و مهارت هاي زندگي
برگزیده: 

مرسده صادقي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 
موسي صدر
تقدیري: 

)دو جلد(/ نویســنده: محمدجواد فرشــچي و 

نویسنده: داریوش صادقي/ ناشر: كتاب نیستان

عباس زاده/ ناشر: جمال

كتاب بزرگ بازي/ نویســنده: دبرا 
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پوریا پساوند/ ناشر: علم و حركت

 گروه تفكر و پژوهش
تقدیري: ما خوب فكر مي كنیم/ نویسنده: 
الله صافي و همكاران/ ناشر: مؤسسة فرهنگي 

و هنري شناخت و تربیت انگاره
تقدیــري: راهنماي انیمیشــن هایي براي 
كالس فلسفه براي كودكان/ نویسندگان: سعید 

ناجي، سمانه عسگري/ ناشر: كرگدن

 گروه حسابداري و بازرگاني
برگزیده: مالك فكر خود باشید/ نویسنده: 

نگار زاده ختمي مآب/ ناشر: دیبایه
الگوهاي سیستمي/ نویسنده:  تقدیري: 
دانیــال اچ. كیم/ مترجمــان: حمیدرضا 

قبادي و لیال كردگاري/ ناشر: آرمان رشد 

 گروه خانواده
نویسندگان:  فنون خانواده درماني/  تقدیري: 
جان كارســون و همكاران/ مترجمان: شــكوه 
نوابي نژاد و حسن مخلص/ ناشر: انجمن اولیا و 

مربیان

 گروه داستان و رمان كودك
پینوكیو/ نویسنده: كارلو كالودي/  تقدیري: 

ترجمه: بهروز غریب پور/ ناشر: افق
دورة چهــار جلدي  تقدیري مشــترك: 
ماجراهاي مردم شهر عجیب/ نویسنده: افسانه 

موسوي گرمارودي/ ناشر: طالیي
دورة ســه جلدي پهلوان پشــه/ نویســنده: 

محمدرضا شمس/ ناشر: افق

 گروه داستان و رمان نوجوان و جوان
بود/  مــن  پدربزرگ  ســیمرغ  برگزیده: 
فني  انتشارات  فاطمه سرمشقي/  نویسنده: 

ایران
قبرســتان  مردگان،  دروازة  برگزیده: 
شاه آبادي/  حمیدرضا  نویسنده:  عمودي/ 

ناشر: افق
تقدیــري: اشــباح جنگل ســوخته/ 

نویسنده: مهدي رجبي/ انتشارات فني ایران

 گروه رایانه
برگزیده: مرجع كاربردي فتوشاپ 2018/ نویسندگان: امید 

باوي و دیگران/ ناشر: مهرگان قلم/ نازك
تقدیــري: ســاخت انیمیشــن دیجیتالي/ 
نویسنده: درك برین/ مترجم: سینا عمرانلو/ ناشر: 

آوند دانش

 گروه روان شناسي
برگزیده: ســازه گرایي رویكــردي خالق در 
آموزش/ نویســندگان: افضل السادات حسیني و 
انسیه جاللوند/ ناشر: ســازمان جهاد دانشگاهي 

)تهران(
تقدیري: كاربرد اســتعاره در مشاوره و درمان 
خانواده/ نویسنده: عباس باباصفري/ ناشر: نوشته

 گروه ریاضي
ایران/  در  ریاضیــات  خوارزمــي؛  برگزیده: 

نویسنده: حسن ساالري/ ناشر: محراب قلم
دایرئ المعارف هندســه؛ مقطع هاي  تقدیري: 
مخروطي/ نویسنده: محمدهاشم رستمي/ ناشر: 

مؤسسة مدرسة برهان

 گروه شعر، نثر ادبي و خاطره
برگزیده: هم قفسان/ نویسنده: مژگان عباسلو/ 

ناشر: شهرستان ادب
تقدیري: راه بندان/ نویسنده: میالد عرفان پور/ 

ناشر: شهرستان ادب

 گروه علوم تجربي
تقدیري: دانشــنامة تصویري بریتانیكا/ گروه 
نویســندگان/ مترجم: حسن ساالري/ ناشر: شهر 

قلم
تقدیري: مجموعة حیوانات دانشمند/ نویسنده: 
گري لیون/ مترجم: مجید عمیق/ ناشــر: كانون 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 گروه علوم تربیتي
تقدیري: در ســتایش هیچ آموزي/ نویسنده: 

عبدالعظیم كریمي/ ناشر: قدیاني

 گروه فیزیك
تقدیــري: پهپادها/ نویســنده: مارتین جي 

دوئرتي/ مترجم: حسین طالیي/ ناشر: طالیي
برقي/  و  هیبریــدي  خودروهــاي  تقدیري: 
نویســنده: نیك هانتر/ مترجــم: بهرام معلمي/ 

انتشارات فني ایران

ناجي، سمانه عسگري/ ناشر: كرگدن

گروه داستان و رمان نوجوان و جوان

نویسنده: مهدي رجبي/ انتشارات فني ایران

پوریا پساوند/ ناشر: علم و حركت

تقدیري: 
الله صافي و همكاران/ ناشر: مؤسسة فرهنگي 

و هنري شناخت و تربیت انگاره
تقدیــري: 

كالس فلسفه براي كودكان/ نویسندگان: سعید 

جان كارســون و همكاران/ مترجمان: شــكوه 
نوابي نژاد و حسن مخلص/ ناشر: انجمن اولیا و 

مربیان

ترجمه: بهروز غریب پور/ ناشر: افق

ماجراهاي مردم شهر عجیب/ نویسنده: افسانه 
موسوي گرمارودي/ ناشر: طالیي

محمدرضا شمس/ ناشر: افق
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 گروه كودكان استثنایي
برگزیده: آموزش زبان به كودكان كم شــنوا با 
روش STH/ نویسندگان: سایه طاهباز و سیما 

فرج نیا/ ناشر: گیسا
 تقدیري: بهبود ســطح رشــد در دورة اول 
كودكي/ نویسندگان: دوریا سینو، محمد میكاتي، 
الما شــرف الدین/ مترجمان: فاطمــه آبادي، زهرا 

رمضان نیا/ ناشر: دانژه

 گروه مطالعات و علوم اجتماعي
تقدیري: مجموعة چند شهر و چند قصه/ نویسنده: 

ناهید كاظمي/ ناشر: سازوكار
تقدیري: دایرئ المعارف اختراعات/ نویسنده: جولي 

فري/ مترجم: غالمحسین اعرابي/ ناشر: محراب قلم

 گروه معماري
برگزیده: كتــاب تكنولوژي و معمــاري بومي/ 
نویســندگان: اســماعیل ضرغامي و سیده اشرف 

سادات/ ناشر: دانشگاه شهید رجایي
تقدیري: آرامش در خانة ایراني/ نویسندگان: 
محمدصادق طاهر طلوع و سیده اشرف سادات/ 

ناشر: دانشگاه شهید رجایي 

 گروه مهارت هاي علمي عمومي
تقدیري: طراحي وب سایت/ نویسنده: گرگ 
ریكابي/ مترجم: شیدا سرمدي/ ناشر: آوند دانش
تقدیري: آشنایي با علم مهندسي/ نویسنده: 
كمیل مك كیو/ و ساخت ربات/ نویسنده: گردون 
مك كوم/ مترجم: حسین سلیماني/ ناشر: آوند 

دانش

 گروه هنر تخصصي
تقدیــري: فرهنگ مختصــر تصویري هنر/ 
نویســندگان: ســونیا وایلوك، مور پامال شیلز/ 

مترجم: توكا ملكي/ ناشر: قدیاني
تقدیري مشترك:

مبادي مباحث كارشناســي طراحي گرافیك 
در ارتباط تصویري: زبان و بیان تصویر/ نویسنده: 
مصطفي اسداللهي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي فاطمي

مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط 
تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: 

فائزه طاهري/ ناشر: مؤسسة فرهنگي فاطمي

 گروه هنر كودك و نوجوان
تقدیري: دو دوست خمیري/ مترجم: پریسا 

هاشمي طاهري/ ناشر: پرتقال

رمضان نیا/ ناشر: دانژه

تقدیري: 
ناهید كاظمي/ ناشر: سازوكار

تقدیري: 
فري/ مترجم: غالمحسین اعرابي/ ناشر: محراب قلم

كمیل مك كیو/ و ساخت ربات/ نویسنده: گردون 
مك كوم/ مترجم: حسین سلیماني/ ناشر: آوند 

مبادي مباحث كارشناســي طراحي گرافیك 

مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط 
تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: 

دو دوست خمیري/ مترجم: پریسا 
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