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ارتقـای کّمـی و کیفـی کتـاب کـودک و نوجـوان ازجملـه اهـداف تشـکیل انجمـن 
فرهنگـی ناشـران کتـاب کـودک و نوجوان  اسـت که در فصـل اّول اساسـنامه بدین 

صـورت آمده اسـت:
مـادۀ 6ـ بنـد 1( کوشـش در جهـت رشـد کّمـی و کیفـی کتـاب کـودک و نوجـوان از 

طریـق تشـکیل جلسـات و سـمینارها و... 

مـادۀ 6ـ بنـد 11( انتخـاب و اهـدای جوایـز بـه کتاب هـای برتـر بـه منظـور تشـویق 
نویسـندگان، تصویرگـران و ناشـران بـرای خلـق و تولیـد آثـار بهتر.

بـر اسـاس ایـن هدف گذاری، نخسـتین دورۀ جشـنواره کتاب برتر کـودک و نوجوان 
بـرای ارتقـای کّمـی و کیفـی کتـاب کـودک و نوجـوان در سـال 1385 برگـزار شـد و 
هم اکنـون نهمیـن دوره در حـال برگـزاری اسـت. سـه دورۀ ابتدایـی جشـنواره در 
سـال های 85، 86 و 87 برای به دسـت آوردن تجربه هـای الزْم در بین اعضای انجمن 
کـه تولیدکننـدۀ بیـش از نیمـی از شـمارگان کتاب کودک و نوجوان کشـور هسـتند، 
برگـزار شـد. پـس از آن دورۀ هـای چهـارم، پنجم و ششـم در سـال های 88، 89 و 90 
بـه طـور سـاالنه، و سـپس به دلیـل ُافـت انتشـار عناوین کتـاب کـودک و نوجوان، 
دورۀ هـای هفتـم و هشـتم در سـال های92 و 94 و همین طور دورۀ نهم جشـنواره در 

پنترحامیکتابوکتابخوانی

سخن نخستین



سـال 1396 بـه شـکل دوسـاالنه و بـه صـورت ملی برگزار شـده و می شـود.
ایـن جشـنواره دارای سـاختار تشـکیالتی، آیین نامـۀ اجرایـی و مالک هـای داوری 
خـاص اسـت کـه توسـط کارگروهـی متشـکل از ناشـران و پدیدآورنـدگان و با نظر 
هیئت مدیـره بـه تصویـب رسـیده اسـت. تمـام ایـن سـندها در انجمـن نگهداری 
می شـود. بـا این وجود، اعضـای کارگروه در هر دوره از ُنه دورۀ جشـنواره، در راسـتای 
آسیب شناسـی همۀ زمینه هـای دوره های پیشـین و رفع آن بـرای دوره های پیش رو 
کوشـیده اند. در جشـنوارۀ جـاری نیـز اعضـا با وجود آگاهی و دانشـی که نسـبت به 
تأثیـر کتاب هـای ترجمه دارند، برای پشـتیبانی از پدیدآورنـدگان ایرانی، نهمین دورۀ 

جشـنواره را بـر اسـاس کتاب هـای تألیفی برگـزار می کنند.
در هـر کـدام از دوره های ُنه گانۀ جشـنوارْه انجمن تالش کرده اسـت از نویسـندگان، 
شـاعران،  مترجمان، منتقدان، کتابداران، کتاب فروشان، تصویرگران، طراحان گرافیک، 
مدیـران هنـری و ناظـران چـاپ متخصـص و صاحب  نـام بـرای داوری بخش های 
مختلـف تشـکیل دهندۀ یـک کتـاِب خـوب کمک بگیـرد. مهم تریـن عاملـی که این 
جشـنواره را از دیگـر جشـنواره ها متمایـز می کنـد محوریـت چگونگـی مدیریـت 
ناشـران در تولیـد کتـاب اسـت. انجمـن بـه عنـوان یـک تشـّکل مردم نهـاد معتقد 
اسـت هرچنـد ناشـر مدیـر یک بنـگاه اقتصـادی اسـت، ولی ایـن بنـگاه محصولی 
فرهنگـیـ  هنـری تولیـد و ارائـه می کنـد که بـه جز اجـرای سیاسـت های اقتصادْی 
نیازمنـد نگاهـی فرهنگـیـ  هنری اسـت. ناشـر بر اسـاس نیـاز جامعـه، مخاطب و 
آرمان هـا محتـوای محصولـش را برمی گزینـد؛ بنابرایـن هنـر او هنگامـی به چشـم 
خواهـد آمـد کـه چینشـی مطلـوب از پدیدآورنـدگان و مـواد و مصالِح بهینـه برای 

شـکل دادن محصـوْل بر گزیده باشـد.

                             نادر قدیانی
رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان  

محمد مجری سازان طوسی 
دبیر جشنواره

کاظم طالیی
عضو کارگروه

منصور جام شیر
عضو کارگروه

محمد تقی حق بین
عضو کارگروه

مریم جدلی
عضو کارگروه

قدرت اله نیک بخت
دبیر  علمی جشنواره

 اعضــای کارگروه جشــنواره کتاب بــرتر
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نهمیـن جشـنوارۀ كتـاب برتر انجمن فرهنگی ناشـران كتاب كودك و نوجـوان در تاریـخ 1395/10/11، با حضـور كارگروه منتخِب 

هیئت مدیـره متشـکل از: آقایـان محمد مجری سـازان طوسـی، منصور جام شـیر، محمدتقی حق بیـن، کاظم طالیـی، قدرت اله 

نیک بخـت و خانـم مریـم جدلـی كلیـد خـورد. طبـق روال دوره های پیشـین، تولیدات چـاپ اول سـال های 94 و 95 ناشـرین 

ارزیابـی  شـد. كارگـروه ابتـدا نقاط ضعـف و قوت دورۀ هشـتم و همچنیـن مالك هـای داوری و آیین نامۀ جشـنواره را بازنگری، 

تكمیـل و اصـالح كـرد. انجمن فرهنگی با عنایت به نقش ارزشـمند نویسـنده و تصویرگـر در تولید كتاب، و بـا توجه به جایگاه 

و نقـش ناشـر در فراهـم آوردن همـۀ عوامل تولید كتاب )اعـم از پدیدآورنده، تصویرگر، ویراسـتار، عوامل فنـی و فیزیكی، تأمین 

سـرمایه و همچنیـن بـا شـناخت از نیاِز مخاطبان و سـلیقۀ آن ها، وضعیت بازار و بازگشـت سـرمایه( تصمیم گرفت جشـنوارۀ 

را ناشـرمحور برگـزار کنـد. جشـنوارۀ كتاب برتر همواره کوشـیده با ارزیابـی آثار و معرفی ناشـرانی كه برترین كتاب هـا را تولید و 

منتشـر كرده انـد زمینـۀ رشـد كّمی و كیفـی كتاب ها را فراهم کند و امیدوار اسـت با رشـد كیفیـت تولیداْت فرهنـگ مطالعه را 

نیـز ارتقـا دهـد. اعضـای كارگروه با بحث و بررسـی در نقش ناشـر و تجلی و بـروز آن در تولید كتاب های تألیفـی و با بهره مندی 

از نظـرات برخـی صاحب نظـران، حـذف كتاب هـای ترجمه در ایـن دوره را بـه هدف ناشـرمحوربودِن جشـنواره نزدیك تر دیدند 

و بـه هیئت مدیـره پیشـنهاد كردند كه امسـال تنها كتاب هـای تألیفی ارزیابی شـوند.

پـس از موافقـت هیأت مدیره با پیشـنهاد كارگـروه، فراخوان جمع آوری كتاب های تألیفـِی چاپ اوِل سـال های 94 و 95 تنظیم، 

و در تاریخ 1396/02/23 از راه های گوناگون به اطالع ناشـرین رسـید.

بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت توجه به آثـاری كه برای خردسـاالن چـاپ می شـود و همچنین تأثیر ایـن تولیـدات در ایجاد 

عالقـه بـه كتـاب در گـروه سـنی 2 تـا 5 سـال، ارزیابـی كتاب هـای گـروه خردسـال بـه صـورت مسـتقل انجـام شـد. بنابراین 

كتاب هـای تألیفـی ناشـرین در جشـنوارۀ نهـْم در سـه گـروه سـنی خردسـال، كـودك و نوجـوان، و سـه گـروه موضوعی شـعر، 

داسـتان و علمـیـ  آموزشـی در بوتۀ سـنجش و ارزیابی ُنه گـروه داوری متن و دو گروه داوری تصویرگـری و گرافیك و مدیریت 

نشـر قرارگرفت. در این دوره 27 داور اعم از شـاعر، نویسـنده، تصویرگر، مدیر هنری، كارشـناس و... انجمن را در برگزاری هرچه 

بهتـر جشـنوارۀ نهـم یـاری كردنـد، كه بدین وسـیله از همـكاری همۀ آن هـا و به ویـژه اعضای محتـرم كارگروه جشـنوارۀ كتاب 

برتـر صمیمانه تشـكر می كنم.

در مجمـوع 1143 عنـوان كتـاب تألیفـی مربـوط بـه سـال های 94 و 95 از 78 ناشـر به دبیرخانۀ انجمن )جشـنوارۀ نهم( رسـید. 

پـس از ارزیابـی اولیـه، 921 عنـوان در 9 گروه )سـه گروه سـنی و سـه گـروه موضوعی( به قـرار زیر بـه مرحلـۀ داوری راه یافتند:

مقدمه دبیــــر جشـــنواره
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الف: گروه خردسال: 95 عنوان شعر، 64 عنوان داستان، 45 عنوان علمیـ  آموزشی

ب: گروه كودك: 37 عنوان شعر، 405 عنوان داستان، 64 عنوان علمیـ  آموزشی

ج: گروه نوجوان: 19 عنوان شعر، 170 عنوان داستان، 22 عنوان علمیـ  آموزشی

داوران جشـنواره كتاب هـا را بـا دو تفـاوت نسـبت بـه دوره های قبل )ارزیابـی كتاب های تألیفـی و ارزیابی مسـتقل كتاب های گروه 

سـنی خردسـال( بررسـی كردنـد و درنهایـت 10 كتاب منتخب از هر یـك از گروه هـای داوری )جمعًا 90 كتاب(، نامزد كتاب برتر شـده 

و به كمیتۀ نهایـی راه یافتند.

هیئـت داوران كمیتـۀ نهایـی كـه شـامل: یـك داور متن، یـك داور تصویرگـری و گرافیـك، یك داور مدیریت نشـر، یك كارشـناس 

كتابـداری، و یـك كارشـناس فـروش بـود، كتـاب برتر و كتاب هـای برگزیده و شایسـتۀ تقدیـر را از میـان 10 كتاب نامزدشـده در هر 

گـروه سـنی و موضوعی مشـخص كرد.

در ایـن دوره طـی عملـی مبتکرانـه و بـرای بهره مندی از نظـر مخاطبان، ولو به شـكل نمادین، كتاب هایی كه بیشـترین امتیـاز را در 

گـروه داوری متـن كسـب كـرده بودند در فروشـگاه ماه پیشـونِی بـاغ كتاب در معـرض دید و مطالعـه و اظهارنظر عالقه منـدان قرار 

گرفتنـد. همچنیـن تعدادی از اعضای كتابخانه های حسـینیۀ ارشـاد، عالمـه دهخدا، پیامبـر و کتابخانۀ پیروزی بعـد از مطالعۀ این 

كتاب هـا نظرشـان را اعـالم كردنـد. بدین وسـیله از زحمات این دانش آموزان و والدینشـان و نیز مسـئولین محتـرم كتابخانه ها كه 

مـا را در جمـع آوری نظـرات مخاطبان یاری رسـاندند تشـكر و قدردانی می کنیم.

امیـدوارم ناشـرین محتـرم، صاحب نظـران و فرهیختـگان گرامی با نقد و بررسـی این دوره و بیـان وجوه تمایز آن بـا دوره های قبل 

و طـرِح پیشـنهادات خوْد مـا را در برگـزاری هرچه بهتر دوره های بعـد یاری كنند.

والسالم علیكم ورحمه اهلل وبركاته         
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نهمیـن دوره جشـنوارۀ کتـاب برتـر، بـا هـدف ارزیابی کارنامۀ دوسـاالنۀ نشـر کتاب کـودک و نوجـوان و انتخـاب و معرفی آثـار برتر 
منتشرشـده برای مخاطبان این حوزه در سـال های 1395-1394و همچنین معرفی ناشـر برتر، پس از شـش ماه بررسـی  آثار رسـیده  

به کار خـود پایان داد.
اتفاقـات مثبـت فرهنگـی سـال های اخیـر در خصوص نشـر محصـوالت فرهنگی کـودک و نوجـوان، ایجـاد ویترین های بـزرگ عرضۀ 
کتـاب، و حضـور چشـمگیر خانواده ها بـه همراه کودکانشـان در نمایشـگاه بین المللی و باغ کتاب تهـران، حاکی از این واقعیت اسـت 

کـه همه به افقی روشـن چشـم دوختـه و به فردای نسـلی بالنـده و پرشـور امیدواریم.
در ایـن دوره، بـه همـت کارگـروه جشـنوارۀ کتـاب برتـر انجمـن فرهنگـی ناشـران کتـاِب کـودک و بـا تکیه بـر تجارب هشـت دوره 
برگزاری،مصـوب شـد،به دلیـل پایین بـودن کیفیـت آثـار ترجمـه، حمایـت از نشـر داخلـی و ملی، هم سـویی بـا قوانیـن بین المللِی 
نشـر و حمایـت از ناشـرانی کـه با تشـکیل تیم های کارشناسـی با جدیت برای انتشـار آثـار فخیم و ارزشـمند گام برمی دارنـد، داوری 

کتاب هـای ترجمـه از دسـتور کار حـذف گردد.
پـس از بررسـی عملکـرد دوسـاالنۀ ناشـران فعال حوزۀ نشـر کتاب کودک و نوجـوان، هیئت داوران نهمین جشـنوارۀ کتـاب برتر، نکاتی 

را شایسـته ذکر دانسـت کـه در زیر به آن ها اشـاره می شـود:
1. امـروزه بـرای  ترغیـب بیشـتر کودکان و نوجوانـان به آموزه های دینی، به شـدت نیازمند تألیفات بدیع و نوآورانه و کشـف شـیوه های 
نـو در پرداختـن بـه موضوعـات دینـی )به جز داسـتان های چهارده معصـوم)ع( و احکام( هسـتیم. متأسـفانه آن چـه در این گونه آثار 

بسـیار بـه چشـم می خورد، مسـتقیم گویی، تکـرار و تمرکز بـر آموزه ها بـدون هرگونه خالقیت ا سـت.
2. در ایـن دوره همچنیـن، شـاهد کتاب هایـی ارزشـمند بـا تصویر سـازی های  نوآورانـه نیز بودیـم. متونی که بـه رغـم بازنویس بودن و 
اقتبـاس، شانه به شـانه بـا کتاب هـای ادبیات محض داسـتانی رقابت کـرده و در داورْی رتبه هـای قابل قبولی به خود اختصـاص داده اند.
3. در بخـش خردسـال بـه دلیـل عدم رسـش خردسـاالن به سـن خواندن، نـگارش کتاِب مناسـب سـخت تر و فنی تر اسـت. محتوای 
تولیـدِی بـه ظاهر سـادۀ این گروه سـنی می بایسـت، مبتی بـر اصول روان شناسـی و زبان آمـوزی بوده و در نوشـتن و کاربـرد واژه ها از 

کلمات سـاده و غیرانتزاعی اسـتفاده شود. 
اگرچـه کتاب هـای ایـن گروه سـنی عمومًا آموزشـی هسـتند، امـا اصل بازی و سـرگرمی در آموزش  نباید به فراموشـی سـپرده شـود و 

کتـاب نبایـد صرفـًا جنبۀ آمـوزش محض به  خـود بگیرد. 
4. در ایـن دوره شـاهد برخـی کارهای جسـورانه در حوزۀ آموزش های جنسـیتی و آسـیب هایی کـه بی اطالعی از آنْ  کـودکان را تهدید 
می کنـد بودیـم. روی آوردن بـه ایـن مباحث اگرچه بسـیار الزم اسـت اما پرداختن بـه آن، در کنار توجه بـه نیاز کـودکان و خانواده ها، و 

نیـز بهره گیـری از نظرات کارشناسـان روان شناسـی کـودْک در تولید محتوا و قالب توصیه می شـود. 
5. حجم قابل توجهی از کتاب ها در بخش داسـتان کودْک به متون بازنویسـی از ادبیات کهن اختصاص داشـت. در آثار تألیفی، اشـکاالتی 

بیانیـــۀ هیــأت داوران نهمین جشنوارۀ کتاب برتر
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همچـون عدم آفرینـش قهرمانـان پویـا و ایسـتایِی شـخصیت ها، عدم جذابیـت طرح هـا، کپـی بی رویـه از کتاب هـای ترجمـه، فانتزی زدگـی 
ـ کـه گاه در کتاب های این گروه سـنی  افراطـی، پایـان عجوالنـه و نداشـتن تعلیق به وفور مشـهود بـود. در حالی که به اعتقـاد ما، عنصر قصهـ 

به فراموشـی سـپرده می شـود ــ در داسـتان های کودک اساسـی اسـت و انتزاعی بودن داسـتان ، منافاتی با قصه پردازی آن ندارد.
6. بـه نظـر می رسـد در گرافیـک کتاب هـای کـودک، نگاه هـای مدیریتـی و راهبـردی وجود نـدارد و تصویرگـران هـم در این سـال ها غالبًا 

بـدون آشـنایی بـا ذائقـۀ کـودِک ایرانی و تحـت تأثیـر فرم های غربـی تصویرسـازی می کنند.
7. توجـه بـه ویرایـش کتـاب کـودک، به دلیـل تولید انبـوه آثار ایـن گـروه، و صرفه جویـی در هزینه های انتشـار، نکات مهم دیگری اسـت 
کـه ناشـران بایـد بـه آن دقت و اهتمـام ویژه نمایند. متأسـفانه حجم قابل توجهی از کتاب ها بدون ذکر نام ویراسـتار در شناسـنامه منتشـر 

شـده بـود که ایـن قطعًا در نظام حرفه ای نشـر یـک خطا و کوتاهی اسـت.
8. در بخـش داسـتاِن نوجـوان بـا حجـم قابل توجهـی اثـر روبـه رو بودیم که بـا توجه به ترکیب جمعیتی کشـور، اتفاق خجسـته ای اسـت. 
اگرچه بیشـترین آثار در این حوزه هنوز در انحصار نویسـندگان پیشـکوت قراردارد، اما نوشـته های بسـیاری از نویسـندگان تازه کار و پرتوان 
را در ژانرهـای جدیـد داسـتانی هـم شـاهد بودیم؛ داسـتان هایی کـه با تکنیک هـای قوی نویسـندگی و حلقه هـای تودرتوی داسـتانی، بر 

جذابیـت رقابـت بیـن آثـار این بخـش، افزوده انـد. داسـتان هایی باراویان غیـر معتبر نیـزاز جذابیت برخی داسـتان های ایـن دوره  بود.
9. آشـنایی بـا روحیـه، نظـرات و خواسـته های نوجـواِن امروز الزمۀ نوشـتن یک رمان، داسـتان بلند، یا مجموعه داسـتان خـوب و پرخواننده 
بـرای ایـن گـروه سـنی اسـت. روحیات نوجـوان امروز، به دلیل داشـتن حجـم اطالعاِت زیـاد تکنولوژی و فـن آوری، همچنیـن عالقه مندی به 
سـرعت و تمایل به کشـف دنیای ناشـناخته ها، عرصه را برای نویسـندگانی که با روحیات نوجوانان آشـنا نیسـتند سـخت و مشکل می سازد.
10. گونـۀ جدیـد دیگـری کـه در میان آثار تألیفی این دوره فراوان شـده بود، ژانر وحشـت اسـت. فعالیت در این حـوزه نیازمند توجه جدی 

به مسـائل روان شـناختی و تأثیرات این داسـتان ها بر روان مخاطب و آیندۀ اوسـت.
11. فانتـزِی واال بـه دلیـل خویشـاوندی اش بـا داسـتان های اسـاطیری و حماسـه ها، می تواند بـا کمک نویسـندگان ایرانی، گونۀ مناسـبی 
بـرای آغـاز مـوج فانتزی نویسـی در ایـران باشـد. در ایـن دوره شـاهد نمونه هایـی از ایـن تجربیات بـا ارزش نیـز بودیم. این نـوع فانتزی 
می توانـد بـا وام گرفتـن از صدهـا قصۀ کهـن و درآمیختنشـان با جغرافیای گسـتردۀ مشـرق و تاریخ پرفرازونشـیب آن و خلـق جهان های 
تـازۀ ایرانـیـ  شـرقی، هـم بـه بـازار رمان هـای نوجوان ایرانـی رونق بدهـد و هم بـا تکیه بر عناصر آشـنای بومـی و مفاهیم جهان شـمول، 

تعامـل نویسـندگان ایرانـی را بـا بازار جهانـی حفظ کند. 
12.علیرغـم برخـی نگرانی هـا، وضعیـت شـعرکودک وخردسـال امیـدوار کننده اسـت و باید منتظر تکامـل  این حـوزه در آینده بـود. با این 

حـال رعایـت زبان معیـاردر شـعرکودک و زبـان گفتاری معیار در شعرخردسـال توصیه می شـود.  
13. در گـروه کتاب هـای غیرداسـتانْی آثـار متنوع، ارزشـمند و خرسـندکننده بود. تنـوِع سـتودنی در موضوعات، محتـوا و عرصه های جدید، 
تولیـد کتاب هـای مجموعـه ای و کتاب های برخاسـته از پژوهش هـای موردی، همچنین افزایش کیفیت آماده سـازی فنـی و هنری کتاب ها 

و تصویرسـازی خالقانه و ایرانی  از نکات بارز پیشـرفت این جریان علمِی رو به جلو در نشـر کشـور اسـت.
در پایان از همۀ فرهیختگانی که در نهمین دورۀ جشنواره کتاب برتر با ما همراه بودند صمیمانه سپاسگزاریم.
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زادۀ 1339 خورشیدی، ساوه
دانش آموختۀ طراحی گرافیک از دانشگاه هنر 

طراح  گرافیک، کارشناس هنری سابق مجالت رشد، مدیر فنی و هنری سابق انتشارات جهاد سازندگی، مدیر 
پیشین انتشارات وزارت راه و ترابری، مدیر تولید سابق انتشارات انقالب اسالمی، مشاور سابق چاپ و انتشارات 

سازمان بنادر و کشتیرانی، طراح گرافیک ارشد و مدیر هنری چندین دفتر تبلیغاتی صاحب نام، مدیر هنری 
پروژه ای چند ده ناشر، دبیر نخستین دوره و داور و عضو کارگروه چند دوره جشنوارۀ »کتاب برتر« کودک و 

نوجوان، داور جشنوارۀ هنری سازمان تأمین اجتماعی، داور جشنوارۀ کتاب های رشد، مدرس دانشگاه، هنرستان 
هنرهای تجسمی و اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران؛ حضور در چندین نمایشگاه دوساالنۀ گرافیک و 

نمایشگاه های عکاسی و تصویرسازی، تألیف، ترجمه و تصویرگری بیش از نودوپنج عنوان کتاب، مدیر انتشارات 
نگارینه.

زادۀ 1342 خورشیدی، گناباد
دانش آموختۀ دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران

عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک /AGI، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مدیرمسئول 
و صاحب امتیاز نشریۀ نشان )نشریۀ طراحی گرافیک ایران(، مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشر مشکی، 

از بنیان گذاران گروه »رنگ پنجم«، مدرس دانشگاه ، عضو هیئت  انتخاب  آثار پوستر و تصویرگری چندین 
نمایشگاه ملی و بین المللی، برندۀ جایزۀ دوم  طراحی  روی  جلد و جایزۀ ویژۀ ابداع  و خالقیت  از دوساالنۀ  ششم  

طراحی گرافیک  ایران، برندۀ جایزۀ  اول  طراحی  روی  جلد از دوساالنۀ هفتم  طراحی گرافیک  ایران ، برندۀ جایزۀ 
مروارید طراحی  از جمهوری  چک، دریافت جایزۀ اول  طراحی  روی  جلد از نخستین دوساالنۀ طراحی روی جلد 

تهران، دارندۀ جایزۀ ویژۀ »ایکوگرادا« از دوساالنۀ پوستر ورشو، برندۀ جایزۀ ویژۀ داوران در نمایشگاه طراحی 
گرافیک جهان اسالم، دریافت جایزۀ طراحی روی جلد نهمین دوساالنۀ گرافیک ایران.

زادۀ 1340 تهران، خورشیدی 
دکترای مدیریت فرهنگی رسانه

مدیر انتشارات نغمۀ نواندیش، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن فرهنگی ـ هنری زنان ناشر، عضو کارگروه دو دوره 
جشنوارۀ »کتاب برتر« کودک و نوجوان، داور مدیریت نشر دو دوره جشنوارۀ »کتاب برتر« کودک و نوجوان. 

مسئول آموزش و تنظیم جزوات آموزشی وزارت جهاد، کارشناس آموزشی شهرداری، مدرس سازمان تبلیغات 
و حوزۀ علمیه، صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریۀ پیک و پوستر و نشریه نغمۀ دوست، دبیر علمی و عضو 

هیئت مدیرۀ سرای اهل قلم در 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دبیر علمی دوره های آموزشی ادبیات 
کودک و نوجوان انجمن فرهنگی ـ هنری زنان ناشر، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

منصور جام شـــیر

ســاعد مشـــکی

مریم جـــدلی

معـــرفی داوران
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 زادۀ 1338 خورشیدی
دکترای معادِل مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران

تدریس مربیاِن مهدهای کودک در سراسر کشور، معلم، مدیریِت مؤسسات شبانه روزی کودکان بی سرپرست، 
مدیر نشر کتاب  های کودک و نوجوان در انتشارات امیرکبیر )کتاب  های شکوفه(، عضو شورای آثار در کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیرمسئول نشر لک لک، مدیرمسئول نشر تاریخ فرهنگ، تهیه کنندۀ ارشد 
سازمان صدا و سیما، قائم مقام گروه ادب و هنر شبکۀ دو سیما، مدیرگروه کودک و نوجوان شبکۀ دو سیما، 

مسئول خرید فیلم  های خارجی کودک و نوجوان، رئیس مرکز انیمیشن صدا و سیما، سرپرست گروه انیمیشن 
در جشنوارۀ »گوانجو«، سرپرست گروه انیمیشن در جشنوارۀ انسی، مشاور مدیر شبکۀ آموزش، مشاور معاونت 
رادیو در طراحی و راه اندازی شبکۀ کودک و نوجوان رادیو، رئیس هیئت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی ـ هنری سوگند 

به سپیده دم.

 زادۀ 1347 خورشیدی
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علوم و تحقیقات

نویسندۀ بیش از چهل عنوان کتاب و چندین مقاله، ویراستار، سردبیر مجلۀ رشد نوآموز، مدرس دانشگاه آزاد 
اسالمی، دارندۀ گواهینامۀ دورۀ نهادینه سازی هویت از مؤسسۀ فرهنگی روزبه، کسب رتبۀ برتر در عملکرد ساالنۀ 
سازمان پژوهش آموزش و پرورش، دارندۀ گواهینامۀ دوران اطاعت از مؤسسۀ فرهنگی روزبه، دارندۀ گواهینامۀ 

مدیریت خشم از مؤسسۀ فرهنگی تربیت نوین، برندۀ جایزۀ کتاب سال آستان قدس رضوی، برندۀ جایزۀ 
دوازدهمین دورۀ کتاب سال جشنوارۀ شهید حبیب غنی پور، دارندۀ جایزه و دیپلم افتخار و لوح زرین داستان از 
دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دارندۀ دیپلم افتخار از یازدهمین 
جشنوارۀ مطبوعات کانون در استفاده از عکس در مجلۀ رشد نوآموز، کسب درجۀ معلم فرهیخته از منطقۀ یک 

آموزش و پرورش، دارندۀ گواهینامۀ کارگاه آموزشی »تربیت کودکانی که می اندیشند« از پژوهشکدۀ روان شناسی 
استاد روزبه.

 زادۀ 1332 خورشیدی، تهران
دانش آموختۀ معماری از دانشگاه تهران 

همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سمت های کارشناس آموزش، مدیر آموزش، مدیر مرکز 
سرگرمی های سازنده؛ عضو شوراهای سرگرمی های سینمایی، تئاتر، نوار، هنری، آموزش و قائم مقام مدیرعامل؛ 

مؤسس مرکز سرگرمی های سازندۀ کانون، عضو هیئت مدیرۀ مؤسسات فرنج و شمسه، سرپرست مرکز تجربه های 
هنری و ایده های نوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مسئول غرفۀ کانون در نمایشگاه بین المللی کتاب 

صوفیه )بلغارستان، 1980(، فرستاده و نمایندۀ کانون برای کمیتۀ برنامه ریزی یونسکو )توکیو، 1983(، کارآموز 
طراحی کتاب یونسکو )توکیو، 1985(، عضو کمیتۀ ادیتوریالACP  )توکیو، 1988(، عضو هیئت داوری کنکور نوما 
ACCU )توکیو، 1988(، چاپ مقالۀ »کتابسازی = معماری کتاب« در مجلۀ ABD )1988(، نمایندۀ مجله ABD در 
ایراناز )1992-1997(، چاپ مقالۀ »طراحی کتاب در ایران« در مجلۀ ABD )1998(، تألیف، ترجمه و طراحی بیش 
از هفتاد اثر در ارتباط با کودکان و نوجوانان شامل کتاب، مقاله، سرگرمی، فیلم و...؛ ارائۀ صد کاریکاتور حجمی 

)کاریحجماتور( در نمایشگاه دائمی کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد.
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زادۀ 1350 خورشیدی، تهران
برندۀ بیش از پانزده جایزه از جشنواره های گوناگون؛ صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر مجلۀ شهرزاد و پایگاه خبری 

فرهنگ و هنر کودکان؛ سردبیر و دبیر بیش از سی نشریه، انتشار دویست مقالۀ تخصصی و نهصد اثر مطبوعاتی و ارائۀ 
مقاله های تخصصی در چهار سمینار بین المللی، داوری جشنواره های مختلف، دبیر بخش کودک و نوجوان جشنوارۀ 

داستان کوتاه »خاتم«، دبیر کارگروه کتاب کودک و نوجوان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیر علمی 
کودک و نوجوان نمایشگاه بین المللی قرآن، دبیر هیئت نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان، دبیر شورای کودک و 
نوجوان بنیاد اندیشه اسالمی، دبیر علمی سرای اهل قلِم کودک و نوجوان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مدیر 

واحد کودک و نوجوان مؤسسۀ روایت فتح، دبیر شورای ادبیات بیدارِی حوزۀ هنری، مدیر ادارۀ کودک و نوجوان 
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مدیر فرهنگی نخستین جشنوارۀ بین المللی کتاب کودک ایران در کرمان، 

مسئول دبیرخانۀ جشنوارۀ فرهنگیـ  هنری امام رضا )ع(

متولد 1333 خورشیدی، کرمانشاه
دانش آموختۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

مترجم، نویسنده، ویراستار و منتقد ادبیات کودک و نوجوان، عضو انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، عضو 
شورای کتاب کودک، عضو و دبیر و سخنگوی هیئت مدیرۀ انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان در دو دوره، 

تألیف و ترجمۀ بیش از پنجاه عنوان کتاب در حوزۀ کودک و نوجوان، ارائۀ بیش از یکصد مقاله دربارۀ ترجمه و نقد.

 زادۀ 1352 خورشیدی، گنبدکاووس
کارشناس زبان و ادبيات انگليسی از دانشگاه تهران، دارای مدرک درجۀ دو هنری در رشتۀ شعر

تألیف و ترجمۀ بیش از هشتاد عنوان كتاب، کسب رتبۀ دوم شعر در هفتمين دورۀ مسابقات قلم، کسب رتبۀ اّول شعر در 
هشتمين دورۀ مسابقات قلم، کسب رتبۀ اول داستان نويسی دانشجويان سراسر كشور، کسب رتبۀ سوم شعر بخش آزاد 

جشنوارۀ فرهنگی دانشجويان بم، برگزيدۀ شعر آزاد در سومين جشنوارۀ شعر رضوی، کسب رتبۀ سوم داستان كودك و 
نوجوان در دهمين انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقّدس، کسب رتبۀ برتر شعر ايثار و شهادت، برگزيدۀ سومين دورۀ 
جشنوارۀ شعر فجر، کسب رتبۀ سوم شعر كودك و نوجوان در بيستمين كنگرۀ دفاع مقّدس، داور كتاب ساِل شعر كودك 
و نوجوان، داور دو دوره جشنوارۀ كتاب برتر، داور هفدهمين كنگرۀ شعر دفاع مقّدس، داور شعر نوجوان در دهمين دورۀ 

جشنوارۀ مطبوعات كانون پرورش فكری، داور كتاب های زندگينامه در جشنوارۀ كتاب كودك و نوجوان كانون پرورش 
فكری، داور پنجمين و ششمین جشنوارۀ داستان كوتاه پايداری، داور كتاب داستان كودك و نوجوان كتاب سال جمهوری 

اسالمی ايران، داور كتاب های شعر كودك و نوجوان كانون پرورش فكری.

معلم، کتابدار، سرپرست کمیتۀ بررسی و انتخاِب کتاب کانون، سرپرست کتابخانۀ مرجع، عضو شورای بررسی آثار 
انتشارات کانون، داور هشت دوره جشنوارۀ کتاب کانون، داور پنج دوره جشنوارۀ نشریات کانون و ناظر تولید بانک 

اطالعات ادبیات کودک و نوجوان در کتابخانۀ مرجع کانون، داور هشت دوره کتاب سال کودک و نوجوان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو هیئت نظارت بر چاپ و نشر کتاب کودک و نوجوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

عضو شورای علمی کتابخانۀ ملی، سه سال عضویت در شورای ترویج کتابخوانی و ایجاد کتابخانه در واحدهای 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بررسی و داوری بیست سال ادبیات کودک و نوجوان در ایران، داور دوره های 

هشتم و نهم جشنوارۀ »کتاب برتر«، همکاری با بخش کودک و نوجوان خانۀ کتاب، مترجم و منتقد کتاب کودک و 
نوجوان.

شهــرام اقبـال زاده

سـید علی کاشــفی

هادی خورشــاهیان

زهــرا احمــدی
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زادۀ 1337 خورشیدی، همدان 
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد و دارای نشان درجۀ یک هنری در رشتۀ شعر ، 

شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان؛ عضو شورای کتاب کودک، عضو شورای شعر و شورای بررسی کتاب 
کانون، عضو شورای متون کهن، کارشناس دفتر تألیف و کتاب های درسِی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، داور 

چندین دوره از جشنواره های کتاب و نشریات، همکاری با برنامه کودک رادیو و تلویزیون، داوری چند دوره کتاب 
سال، تألیف بیش از پانصد عنوان کتاب که بیش از سی عنوان آن  در جشنواره های ملی و بین المللی برگزیده و 

برتر شناخته شده است، مدیر نشر توکا.

زادۀ 1329 خورشیدی، همدان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد و دارای مدرک درجۀ یک هنری )دکتری(

شاعر، نویسنده، مترجم؛ مدرس درس های مهارت قصه گویی، قصه گویی خالق، ادبیات کودکان و قصه نویسی 
در دانشگاه های صدا و سیما، سینما تئاتر و عالمه طباطبایی؛ مدیر برنامۀ کودک سیما، مدیرمسئول مجله های 

رشد، سردبیر مجلۀ رشد دانش آموز، سردبیر مجلۀ سروش کودکان، مؤسس و سردبیر کتابخانۀ ملی کودک و 
نوجوان، دبیر شش دوره جشنوارۀ بین المللی تئاتر کودکان، دبیر سه دوره جشنوارۀ ملی شعر کودک و نوجوان، 
دبیر جشنوارۀ بین المللی قصه گویی، داور جشنواره های ملی کتاب و مطبوعات کودکان، از جمله: کانون پرورش 
فکری، کتاب سال جمهوری اسالمی، دفاع مقدس، رشد، پروین اعتصامی، کتاب اّولی ها، کتاب فصل و...؛ داور 

جشنواره های بین المللی فیلم کودک و نوجوان، تئاتر کودک و نوجوان، قصه گویی و بازی های رایانه ای؛ مدیرکل 
دفتر مجامع فرهنگی ارشاد، مشاور وزیران آموزش و پرورش و ارشاد؛ عضو هیئت مدیرۀ دفتر شعر و ادبیات 

داستانی ایران، انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ مؤلف 
بیش از دویست وهفتاد عنوان کتاب که تعدادی از آن ها به زبان های انگلیسی، اسپانیولی، ترکی، عربی، سواحلی، 

ماالیی، کره ای، هندو، روسی، ایتالیایی، اردو، چینی و سوئدی ترجمه و منتشر شده است.

زادۀ 1334 خورشیدی، تهران
فارغ التحصيل علوم سياسى از دانشگاه شهيد بهشتى 

سردبيری مجلۀ شاپرك، عضو شوراى سردبيرى كيهان بچه ها، سردبير مجلۀ کلك براى خردساالن، مديرمسئول و 
صاحب امتياز مجلۀ شباب )مجله ای تخصصی براى جوانان(، عضو هيئت مديرۀ نشر نهاد هنر و ادبيات، سردبير 
مجلۀ رشد كودك، عضو شوراى سردبيرى مجالت دانش آموزى رشد، مسئول صفحۀ شعر مجالت دانش آموزى 
رشد، صاحب امتياز و مديرمسئول نشر كتاب هاى ارغوانى، داراى بيش از سیصد عنوان كتاب شعر و قصه براى 
كودك و نوجوان که تعداد زيادى از آن ها در جشنواره هاى مختلف داخلى ازجمله جشنوارۀ كتاب سال وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی رتبه ها و جوایزى كسب كرده است.

اسداهلل شــعبانی

مصطفی رحماندوســت

شکوه قاســم نیا
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مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش
، کارشناس و عضو شورای برنامه ریزی گروه پیش دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نویسنده و 

مؤلف مجموعۀ دو جلدی کتاب های رنگین کمان و چهار جلدی ستاره های آسمانی )کتاب کار و بستۀ آموزشی(، 
مؤلف کتاب های آموزشی قرآن دورۀ ابتدایی، عضو شورای برنامه ریزی معاونت تخصصی کودک و نوجوان مهد 

قرآن کشور، مدرس دوره های تربیت مربی کودکان، مؤلف کتاب  راهنمای مربی تولید محتوای ُانس با قرآن 
کودکان، عضو شورای برنامه ریزی و هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد ، داور چندین دوره جشنواره های رشد )کتاب نامۀ 

رشد(

 زادۀ 1338 خورشیدی، همدان 
دانش آموختۀ مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

ترجمه و تألیف چند صد عنوان کتاب علمی که تعدادی از آن ها برگزیدۀ کتاب سال جمهوری اسالمی، جشنوارۀ 
رشد، جشنوارۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، کمیتۀ ملی انرژی ایران و... 

شده اند؛ مدیریت مراکز فرهنگی و نیز مدیر تولید چندین نشر و سرپرستی تولید مجموعه های مرجع و 
دایرة المعارف ها و دانشنامه ها، داوری بخش علمی بسیاری از جشنواره ها ازجمله کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران، کتاب فصل، جشنوارۀ رشد آموزش و پرورش، جشنوارۀ کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

جشنوارۀ نقد کتاِب خانۀ کتاب، جشنوارۀ »کتاب برتر« و... .

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد
تدریس در مقاطع دبستان و راهنمایی، عضو مؤلفین کتاب درسی علوم ابتدایی، مؤلف کتاب علوم اول ابتدایی، 

مؤلف کتاب کمک آموزشی برای دانش آموزان کالس اول، مؤلف مقاالت آموزشی و تربیتی مجلۀ رشد نوآموز، 
مشاور چند مرکز مشاوره، برگزارکنندۀ ده ها کارگاه آموزشی علوم و مسائل تربیتی برای اولیا و معلمین در ایران 

و کشورهای مجاور، مؤسس مجهزترین آزمایشگاه تدریس علوم در جهان، مشاور و تجهیزکنندۀ آزمایشگاه های 
ده ها دبستان و مراکز آموزشی در سطح ایران و نجف، کربال، کاظمین و کراّده؛ آموزش معلمین عراقی، لبنانی، 

اماراتی، افغانی و پاکستانی؛ محقق نظام های آموزشی در کشورهای آلمان، عراق، لبنان، سوریه، ژاپن، چین؛ 
ارائه کنندۀ طرح ارزشیابی توصیفی.

محمــود سالک

عبدالهادی عمرانی

مسعود تهرانی فرجاد
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زادۀ 1344 خورشیدی، تهران
دارای مدرک دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه خوارزمی تهران

عضو پیشین گروه مطالعه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عضو سابق گروه مطالعه و تدوین 
دروس ملی جمهوری اسالمی ایران، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی، عضو کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسالم و 

ایراِن شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو شورای سیاستگذاری تولید انتشارات مدرسه، مؤلف چندین کتاب درسی، 
مسئول شورای برنامه  ريزی درسی گروه علوم تجربی دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های  درسی سازمان پژوهش 

و برنامه ريزی آموزشی، مدرس دوره های تخصصی بین المللی برنامه ریزی درسی و آموزش علوم، دبير شورای 
هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه  ريزی آموزشی، مدير طرح تأليف كتاب  های درسی افغانستان، عضو 

انجمن علمی مطالعات برنامۀ درسی ایران.

زادۀ 1341 خورشیدی، تهران
دکترای مدیریت آموزشی از دانشگاه علوم تحقیقات

مربی کتابخانه و همکار دفتر تألیف کتاب های درسی؛ معاون و مشاور آموزشی مدرسۀ راهنمایی نیک پرور 
)علوی(، نیکان و مدرسۀ سرمد؛ همکار دفتر تأمین نیروی انسانی، مؤلف بیش از پنجاه مقالۀ آموزشی و 

تحقيقی در مجله ها، عضو مؤلفان چند طرح علمی ـ پژوهشی ازجمله سند توليد مواد آموزشی علوم تجربی، 
سند چشم انداز بيست سالۀ آموزش و پرورش در ساحت علمی فناورانه، بررسی مصوبات شورای عالی آموزش 
و پرورش، تهیۀ کتاب الکترونیکی برای علوم تجربی سال های اول و دوم راهنمایی، تدوین برنامۀ درسی علوم 

تجربی دورۀ ابتدایی، تألیف و تدوین بيش از سی عنوان كتاب که از اين ميان مجموعۀ »خواندنی های علمی« 
برگزيدۀ بيست وششمين دورۀ كتاب سال شد و تعدادی ديگر برگزيده و تقديرِی جشنواره های مختلف دیگر 

گردیده است؛ برگزاری بیش از صد كارگاه و دورۀ آموزشی برای معلمان و اولیای دانش آموزان.

زادۀ 1340 خورشیدی، تهران
دکترای تعلیم و تربیت اخالق از دانشگاه جیونسانگ کره جنوبی

مؤسس و مدیر انتشارات شهرتاش، مدرس دانشگاه، مدرس و مؤلف کتاب های فلسفه برای کودکان، طراح برنامۀ 
آموزش علوم کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان، دبیر همایش فلسفه برای کودکان در بنیاد حکمت اسالمی 
صدرا، مسئول محتوایی وب گاه حکمت اسالمی صدرا، ترجمه و تألیف کتب درسی تربیت معلم در زمینۀ آموزش 

علوم در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

محمـــود امـــانی

عال نــــوری

فـــرزانه شـهرتاش
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 زادۀ 1342 خورشیدی، همدان
كارشناس ارشد پويانمايی )انيميشن( از دانشگاه هنر

طراح گرافیک و مدیر هنری مجالت رشد، طراح گرافیک و مدیر هنری کتاب های علوم پایۀ دبستان، مدیر هنری 
پیش دبستان؛ تصويرگری متن و جلِد بيش از يكصد كتاب كودك، نوجوان و بزرگسال؛ دریافت لوح تقدير از ششمين 

جشنوارۀ كتاب كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، دریافت ديپلم افتخار از ششمين جشنوارۀ كتاب كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان، کسب ديپلم افتخار از پنجمين جشنوارۀ مطبوعات كودك و نوجوان كانون 

پرورش، دارندۀ ديپلم افتخار از هفتمين جشنوارۀ مطبوعات كودكان و نوجوان كانون پرورش، برندۀ جشنوارۀ کتاب 
رشد با تألیف کتاب دست به کار شوید، مدیر نشر طالیی که برندۀ چهار جایزۀ کتاب سال است، داور چندین جشنوارۀ 

تصويرسازی ملی و بین  المللی، دبير تصويرگری پنجمين جشنوارۀ هنرهای تجسمی فجر.

زادۀ 1334 خورشیدی، سمنان
کارشناس ارشد رشتۀ تصویرسازی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی )استادیار( دانشکدۀ هنرهای تجسمی، تصویرگرِی بیش از یکصد عنوان کتاب کودک و نوجوان، 
تصویرگر و طراح کاریکاتور مطبوعات، حضور در سیزده نمایشگاه انفرادی نقاشی، حضور در نمایشگاه های داخلی 

و خارجی به صورت گروهی در رشته های تصویرسازی، نقاشی و کاریکاتور؛ دریافت جوایز متعدد در زمینه های 
کاریکاتور و تصویرگری، یکی از پنج تصویرساز فهرست نهایی جایزۀ جهانی »هانس کریستین اندرسن« )2012(، 

کاندید چندین دوره جایزۀ جهانی »آسترید لیندگرن« )آلما(، داوری در زمینه های کاریکاتور و تصویرسازی در 
جشنواره های ملی و بین المللی.

 زادۀ 1346 خورشیدی، تهران
دانش آموختۀ طراحی گرافیک از دانشگاه هنر و دارای مدرک درجۀ یک هنری )دکتری(

مدیر هنری، طراح گرافیک و مدرس دانشگاه، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، عضو انجمن صنفی 
روزنامه نگاران و عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، حضور در نمایشگاه های گرافیک کشورهای ترکیه، 

سوئیس، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، کانادا و ...، کسب رتبۀ اول بخش افق های جدید چهلمین 
جشنوارۀ »بولونیا«ی ایتالیا، کسب رتبۀ اول صفحه آرایی نهمین جشنوارۀ مطبوعات، دریافت لوح تقدیر از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تالش در عرصۀ فرهنگ و هنر، کسب رتبۀ دوم طراحی جلد از اولین نمایشگاه 
طراحی روی جلد کتاب، برندۀ سرو نقره ای، کسب رتبۀ اول طراحی کتاب از اولین ساالنۀ هنر طراحی کتاب ایران 

)دریافت نشان شیرازه(، برندۀ جایزۀ مدیر هنرِی برتر دومین ساالنۀ هنر طراحی کتاب ایران )دریافت نشان 
شیرازه(، دبیری و داوری جشنواره های کتاب، مطبوعات، گرافیک، تصویرسازی و عکس.

کاظم طـــالیی

محمدعلی بنی اســـدی

کورش پارســــانژاد
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زادۀ 1355 خورشیدی
دانشجوی روانشناسی از دانشگاه رودهن

مسئول بخش کودک و نوجوان کتابخانۀ عمومی حسینیۀ ارشاد، عضو گروه بررسی منابع مرجع شورای کتاب 
کودک، داور دوره های هشتم و نهم جشنوارۀ »کتاب برتر« کودک و نوجوان، سرپرست کارگروه مشورتی کودک و 

نوجوان، مسئول آموزِش کتابدار دانش آموز، عضو گروه کتابخانۀ سیار کودکان با نیازهای ویژه.

زادۀ 1366 خورشیدی
کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه علوم تحقیقات

سرپرست بخش کتاب کودک و نوجوان شهر کتاب مرکزی، داور دوره های هشتم و نهم جشنوارۀ 
»کتاب برتر« کودک و نوجوان.

مهتاب میناچی

فرزانه مهربان
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  گزارش  و مالک های داوری
در نهمیـن دورۀ جشـنوارۀ کتـاب برتـر، تعـداد 1143 عنـوان کتـاب از کتاب های منتشرشـده در سـال های  1394-1395 بـه دبیرخانۀ جشـنواره راه 
یافـت. از مجمـوع آثـار رسـیده، پس از داوری اولیه و تشـخیص براسـاس مالک  ها و ضوابط شـرکت آثار در فراخوان جشـنوارۀ نهـم، تعداد 921 

عنـوان اثـر بـه تفکیکی کـه در ادامه می آیـد، بـه داوری راه یافتنـد و در دو بخش عمومـی و اختصاصی ارزیابی و داوری شـدند. 
ظاهـر کتـاب، جلـد، رنـگ، کاغـذ، قطـع، صحافی مناسـب و جـذاب، تصویرگری مناسـب در کتاب های خردسـال و کـودک، نوع و انـدازۀ فونت 
در متـن و تیترهـا، تناسـب ظاهـر کتـاب با فرهنگ بومـی، بهره مندی از شناسـنامۀ کامل وجانمایی درسـت شناسـنامه، بهره مندی از پیشـگفتار 
و مقدمـۀ روشـن دربـارۀ کتـاب، و داشـتن رویکـرد فرهنگـی و قیمت مناسـب، مالک ها شـاخص هایی عمومی سـنجش و ارزیابی کتـاب در هر 

بخـش و براسـاس موضـوع و گروه سـنی آن بود.

  گزارش بخش گروه داوری شعر 
 در بخـش شـعر، تعـداد 19 اثـر در بخـش شـعر نوجـوان، 37 اثـر در شـعر کـودک و 95 عنواْن اثر در شـعر خردسـال، بـه مرحلۀ 
داوری راه پیـدا کـرد. در مجمـوِع آثـار ایـن دوره، کمتریـن آمار کتاب به شـعر نوجوان و بیشـترین رقم به کتاب های گروه سـنی 
خردسـال اختصـاص داشـت. بهره  منـدی از زبـان سـالم و مسـتحکم، تناسـب محتوای اثـر با گروه    سـنی مخاطـب، بهره مندی 
از صـور خیـاِل متناسـب و مطابـق بـا درک مخاطب، بـه کارگیـری آرایه های ادبی در اشـعار مـوزون، طرح موضوعـات منطبق با 

اصـول ارزشـی و اخالقـی، و نـوآوری در سـبک و محتـوا، ازجملـه مالک های داوری شـعر این جشـنواره بود.

  نظرات گروه داوری شعر در سه بخش خردسال، کودک، نوجوان
  گروه سـنی خردسـال بیشـترین آمار تولید شـعر را نسـبت به دو گـروه دیگر به خود اختصـاص داده بود. آمـار کّمی این بخش 

نشـان دهندۀ توجـه جدی تولیدکننـدگان، و تأثیرگذارِی این گونۀ ادبی بر مخاطبان گروه سـنی خود اسـت. 
  کیفیـت نـازل برخـی آثار، بازاری و سفارشـی بودن شـعر خردسـال، عدم توجه به زبـان گفتاری معیار از ضعف های مشـهود آثار 

تولیدشـده برای این گروه سـنی بود.
  باتوجه به پیشینه و عمر کوتاه شعر خردسال باید منتظر رشد و بلوغ آن باشیم.

  وضعیت شعر کودک مشابه شعر خردسال است.
  علی رغـم همـۀ ضعف هـا و نگرانی هایـی کـه در این زمینه وجـود دارد، وضعیت شـعر کودک و خردسـال امیدوارکننده اسـت و 

رونـدی طبیعی و رو به رشـد دارد.
  بیشـترین آثـار تولیدشـده در بخـش شـعر نوجـوان به ناشـران دولتی اختصاص داشـت. شایسـته اسـت که ناشـران بخش 

خصوصـی هـم در حـوزۀ شـعر نوجـوان وارد شـوند و توجه بیشـتری به ایـن قالب تأثیرگذار داشـته باشـند.
  با وجود کمیت اندک آثار تولیدشده در بخش نوجوان، خوشبختانه آثاْر از کیفیت و رتبۀ قابل قبولی برخوردار بودند.
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برتر 
شـــــعر 
خردسال

اسمش چیه؟ )52 شعر از شش شاعر(
شاعران: جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان نژاد، 

اسداله شعبانی، شکوه قاسم نیا، بابک نیک طلب

تصویرگران: آمنه اربابون، آندریا پکالر، ماهنی تذهیبی، هدا حدادی، 

راشین خیریه، رضا دالوند، زهرا رسولی، کمال طباطبایی، میترا 

عبدالهی، سمیه علی پور، حدیثه قربان، علی مفاخری، عاطفه ملکی جو

ناشر: واحد کودک، موسسۀ نشر افق/ گروه سنی الف، 112 صفحه رنگی 

در قطع رحلی با جلد سخت، چاپ اول 1395، قیمت 29000 تومان

سروده های کتاب که برای پرورش و سامان دادن 

تخیل بی مرز خردساالن سروده شده اند، مثل 

»هیچانه ها« بافت های آهنگینی دارند که در 

بازی های کودکانه سراغ داریم. تصاویر بسیار زیبا 

و متناسب با درک گروه سنِی مخاطب، در کنار این 

سروده ها نظر خوانندگان را به خود جلب می کند.
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برتر 
شـــــعر 

نوجوان

با فرفره ها به شادی باد بگرد
شاعر: بابک نیک طلب

تصویرگر: مریم طباطبایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی د، 32 صفحه دو رنگ در قطع رقعی کوتاه با 

جلد نرم مفتولی، چاپ اول 1394، قیمت 2150تومان

این مجموعه در  برگیرندۀ 24رباعی است که برای 

نوجوانان سروده شده است.

این کتاب در نوع خود اولین مجموعه رباعی برای 

نوجوانان است که به صورت مستقل با مضامینی 

نو برای این گروه سنی سروده شده است
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  گـزارش بخـش گروه داوری داسـتانی
در گـروه داوری داسـتان، پـس از داوری اولیـه و مطابقـت آثـار بـا ضوابط جشـنوارۀ نهم، تعـداد 170 اثـر در گروه نوجـوان، 405 اثر 
در گـروه داورِی داسـتان کـودک و 64 داسـتان اثـر داسـتانِی خردسـال به مرحلـۀ داوری راه یافـت. شـاخص ها و مالک هایی که در 
بخش داسـتان مورد توجه قرار گرفت عبارت بودند از: بهره مندی از طرح و سـاختار منسـجم داسـتانی، به کارگیری زبان و نثر سـالم، 
مسـتحکم، روان و منطبـق بـا گروه سـنی مخاطب، رعایـت اصول، پیام های اخالقی و ارزشـی، توجه به عالیـق و نیاز های مخاطب، 

نـو آوری در قالـب و محتـوا، ظاهـر کتـاب، صحافی، قطع کتـاب، گرافیک کتاب، تناسـب ظاهر کتاب با فرهنگ بومـی و مخاطب.

  نظرات گروه داوری داســتان نوجـوان
 ژانرهـای جدیـد داسـتانی بـا تکنیک های قوی نویسـندگی و حلقه هـای تودرتوی داسـتانی، و همچنین ژانر وحشـت از آثار 

جـذاب ایـن دوره از رقابت ها بود.
 حـذف آثـار ترجمـه در بخـش داسـتان، بـه دلیل افت کیفی شـان و عـدم توجه آن ها بـه نیاز مخاطبـان اقدام شایسـته ای از 

سـوی کارگروه برگزاری جشـنواره بود.
 در بازنویسـی های متـون کهـن و روایـات دینـی، کهنگـی زبـان و کم رنـگ بـودن تکنیک هـای داسـتانی به شـدت از جذابیت 

بود. کاسـته  آثار 
  گرچـه حجـم آثـار در ایـن بخـش قابل توجـه بود، ولی متأسـفانه برخـی از آثار تحـت تأثیر خاطراْت نوشـته شـده بودند و 

فاقـد پیرنگ، خالقیـت، و نیازهای مخاطـب بودند.
 در ایـن دوره شـاهد نمونه هایـی از فانتـزِی واال بودیم که به دلیل خویشـاوندی اش با داسـتان های اسـاطیری و حماسـه ها، 
می توانـد بـا کمـک نویسـندگان ایرانـی، بـه گونـۀ مناسـبی بـرای آغـاز مـوج فانتزی نویسـی در ایـران تبدیل شـود. ایـن نوع 
فانتـزی می توانـد بـا وام گرفتن از صدها قصۀ کهن و درآمیختن با جغرافیای گسـتردۀ مشـرق و تاریخ پرفرازونشـیب آن و خلق 
جهان هـای تـازۀ ایرانـیـ  شـرقی، هـم به بـازار رمان هـای نوجـوان ایرانی رونـق بدهد و هـم با تکیه بـر عناصر آشـنای بومی و 

مفاهیـم جهان شـمول، تعامـل نویسـندگان ایرانی را بـا بازار جهانـی حفظ کند.
 پیشنهاد می شود در دوره های بعْد داستان های بازنویسی، اقتباسی و مذهبی از بخش داستان های محض جدا شوند.

  نظـرات گروه داوری داسـتان کودک
 آمار قابل توجه داستان کودک، نشان دهندۀ توجه جدی نویسندگان و ناشران به این گونۀ تأثیرگذار است.
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 ضعـف سـاختاری قصه هـا، عـدم توجه بـه دنیای کـودکان و نیـاز آن ها، کم توجهی بـه عنصر خالقیـت در داسـتان ها، کم توجهی 
بـه خلـق قهرمـان پویا در داسـتان، کپی بـرداری از آثار ترجمه، مسـتقیم گویی و تکرار در آموزه های دینی، از کاسـتی هاِی آثار رسـیده 

در این دوره از جشـنواره بود.
 تقلیـد بی رویـه از کتاب هـای ضعیـف ترجمـه، تکـرار مضامیـن و موضوعـات، به فراموشـی سـپردن مضمـون در فضـای تخیلی 
ایجادشـده، عـدم تطابـق تصویر و متن و عـدم خالقیت تصویر به جهت عدم شـگفتی آوربودن متن، از دیگر اشـکاالت و ضعف های 

داسـتان این گروه سـنی بود.
 نبود نگاه مدیریتی و راهبردی در گرافیک آثار و عدم توجه به ویرایش در کتاب کودک در آثار رسیده به شدت دیده می شد.

 در بخـش کتاب هـای دینـی، گاه شـاهد آثـاری بودیم که نشـان می داد نویسـنده و تصویرگـر تخصص و دانش کافی نداشـته و 
بـا تسـامح و عدم شـناخت الزم در ایـن زمینه ورود کرده اسـت.

  نظرات گروه داوری داستان خردسال
 تفکیک گروه خردسال از کودک و داوری مسقل این بخش، از نکات مثبت ارزیابی آثار در جشنوارۀ نهم بود.

 تولیـد محتـوا بـرای ایـن گروه سـنی باید بـر دو اصـل روان شناسـی و زبان آموزی متکی باشـد که در آثـار بررسی شـده چندان به 
چشـم نمی خورد.

 با توجه به آموزشی بودن اغلب کتاب های این گروه سنی، بازی و سرگرمی در آموزش نباید نادیده گرفته شود.
 برای عالقه مندسازی کودکان زیر 3 سال مجموعه کتاب های شعرـ  بازی، که تلفیقی از کتاب و اسباب بازی است، توصیه می شود. 
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برتر 
داســتان 
خردسال

ده پرندۀ زرد و سبز و آبی
نویسنده: سوسن طاقدیس/ طراح داستان و تصویرگر: ناهید عسگری

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی الف، 24 صفحه رنگی در قطع رحلی بیاضی با جلد نرم 

سیمی، چاپ اول 1395، قیمت 11000 تومان

کتاب » ده پرندۀ زرد و سبز و آبی« 
داستان پرندۀ کوچکی است که 
دوست ندارد در کنار سایرپرندگان 
باشد و ترجیح می دهد به تنهایی 
بر روی شاخه بنشیند. هرچه سایر 
پرنده ها از او می خواهند که در 
کنارشان باشد ، قبول نمی کند...
تصاویرو شیوۀ کتاب سازی این اثر به 
گونه ای است که مخاطب می تواند ، 
اتفاق هایی در قالب برش های کتاب 
ببیند و با تصاویر همراه شود. در هر 
صفحه از کتاب یک پرنده به جمع 
اضافه می شود تا در پایان با جمع 
شدن ده پرنده در کنار هم شخصیت 
اصلی داستان شکل یابد. ، مفاهیم 
دوستی، همکاری و تاثیرکارگروهی، 
همچنین آموزش شمارش تا ده از 
اهدف آموزشی کتاب است.
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برتر 
داســتان 

کودک

چه کسی آقای صورتی را می شناسد؟
نویسنده: مژگان کلهر

طراح داستان و تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: واحد کودک، موسسۀ نشر افق

گروه سنی ب، 24 صفحه رنگی در قطع وزیری با جلد نرم مفتولی، 

چاپ اول 1394، قیمت 5000 تومان

کتاب داستانی تخیلی دارد و در پی آن است که 

در کنار قصه و با استفاده از تصاویری که به صورت 

کودکانه نقاشی شده است، توجه گروه سنی مخاطب 

خود را به رنگ ها جلب نماید تا ضمن لذت بردن از 

داستاْن رنگ ها را هم بشناسند.



25 نهمین دوره جشــنواره کتاب برتــر کودک و نوجـــوان
The 9 th Superior Books Festival Children And Young Adults

برتر 
داســتان 

نوجوان

زیبا صدایم کن
نویسنده: فرهاد حسن زاده

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی د، 192 صفحه در قطع رقعی با جلد نرم، 

چاپ اول 1395، قیمت 8500 تومان

کتاب ماجرای زیبا، دختر پانزده ساله ای است که 

در یک خیریه شبانه روزی زندگی می کند. پدر او به 

دلیل جنون ادواری بستری و مادرش ازدواج کرده 

و رفته است. دختر عاشقانه پدر بیمارش را دوست 

دارد و پدر هم به او عشق می ورزد، اما گاه به دلیل 

بیماری او را سخت کتک می زده. پدر برای جشن 

تولد دختر، با همراهی او از تیمارستان فرار می کند و 

این دو ماجراهایی پدید می آورند که خواندنی است. 

آغاز داستان به گونه ای است که خواننده پس از چند 

سطر متوجه می شود ماجرای اصلی موضوع دیگری 

است. داستان به گونه ای پیش می رود که در آن رفت 

و آمدهای وهم انگیزی رخ می دهد، حتی نویسنده در 

قصه سرک می کشد و در پایان غافلگیرکننده داستان 

هم، نمی توان واقعیت را از خیال تشخیص داد.
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  گزارش گروه داوری علمیـ  آموزشی
از میـان آثـار رسـیده بـه دبیرخانۀ جشـنواره در بخـش کتاب های  علمـیـ  آموزشـی، تعداد 22 اثـر در بخش نوجـوان، 64 اثر 

در گـروه کـودک و 45 اثـر در بخـش خردسـال بـه مرحلـۀ داوری راه پیـدا کـرد. ارائـۀ مطالب علمیـ  آموزشـی معتبـر و قابل 

اسـتناد، دسـته بندی صحیـح و منسـجم مطالـب، بهره گیـری از زبـان سـاده و روان، بـه کارگیـری صحیح اطالعـات تخصصی 

مطابـق بـا زبـان علمـی و رایج در کشـور، بهره مندی از بخش هـای مختلف یک کتاب علمـی )منابع و مآخذ، فهرسـت، جدول، 

نمـودار و نمایـه(، دقیـق و و کافی بـودن نمایه هـا، نـوآوری و خالقیـت، شـاخص ها و مالک هـای داوری کتاب هـای علمـیـ  

آموزشـی ایـن دوره بودند.

  نظرات گروه داوری علمیـ  آموزشی
 تولیـد کتاب هـای مجموعـه ای، آثـار پرتنـوع، پژوهش هـای مـوردی بـرای تولیـد کتاب هـای آموزشـی، توجـه بـه فرهنگ و 
زیسـت بوم، همچنیـن افزایـش کیفیت آماده سـازی فنـی و هنری تصویری سـازی های خالقانـه و ایرانی کتاب هـا از نکات بارز 

در انتشـار ایـن گونه آثـار بود.
 افزودن شناسۀ منابع کتاب های علمی، حتی در کتاب های مرتبط با کودکان، تأکید و توصیه می شود.
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برتر 
علمی آموزشی 

خردسال

کتاب های مرغک )آ مثل آهو/ ف مثل فیل(
طراح و تصویرگر: علی خدایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گروه سنی الف، 

هر کتاب 72 صفحه رنگی 

در قطع رحلی با جلد سخت، 

چاپ اول 1394، 

قیمت هر جلد 16000 تومان

کتاب با نوعی بازِی 

تصویرْی حروف الفبا را ارائه 

می کند؛ به این صورت که با 

ورق زدْن بخشی از آن حرف 

به شکل آشنای حیوانی 

تبدیل می شود و خردسال را 

بعد از کشِف اول به هیجان 

آورده، راغب می کند تا حرف های بعدی را بیابد. مخاطب 

در کنار این بازِی هیجان انگیز، حرف های الفبا را می شناسد و 

می آموزد.
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برتر 
علمی آموزشی 

کودک

دانستنی های جانوران ایران و جهان
نویسنده: محمد کرام الدینی/ تصویرگر: اکبر افشار

طراح گرافیک: مجید کاظمی/ ناشر: نشر طالیی

گروه سنی ب، ج، مجموعه شش جلدی هر کتاب 64 صفحه 

رنگی در قطع رحلی با جلد نرم و جعبه، چاپ اول 1395، قیمت 

مجموعه 95000 تومان

مجموعه دانستنی های جانوران ایران و جهان 

سعی دارد در هر جلد، مخاطبان کودک خود را با 

یکی از موضوعات: پرندگان، پستانداران، خزندگان، 

ماهی ها، دوزیستان و بی مهره ها، به صورت علمی 

و برگرفته از آخرین یافته ها آشنا کند. ناگفته نماند 

تصاویر کتاب به زیبایی و بر اساس واقعیت علمی و 

منطبق بر محتوا، انتخاب و نقاشی شده است.
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برتر 
علمی آموزشی 

نوجوان

فضانوردان در اين فيلم از مراحل مختلف 

سفرشان به فضا و زندگي در ايستگاه فضايي 

بين المللي با شما سخن مي گويند.
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نشرطاليى

 سیروس برزو روزنامه نگار و مروج پیش كسوت فناوری فضایی است. او كه فعالیت مطبوعاتی خود 
را از سال 1359 در ماهنامة »دانشمند« آغاز كرده، بنیان گذار و سردبیر مجالت »كیهان علمی« و 
»مرزهای بی كران فضا« نیز بوده است. تاكنون نزدیک به ده عنوان كتاب در زمینة علوم فضایی از 
وی به چاپ رسیده است. برزو كه سال ها در روسیه زندگی كرده و ارتباط نزدیکی با فضانوردان آن 
كشور داشته است، مجموعة كم نظیری از یادمان های فضایی دارد كه آن ها را در نمایشگاه های عمومی 
در شهرهای مختلف به نمایش گذاشته است. همچنین، به دعوت او در سال های گذشته فضانوردان 

متعددی به ایران سفر كرده اند. 

روزنامه های  و  نشریات  در  نجوم  و  فضایی  فناوری  زمینة  در  سال 1385  از  رضائی  محمدرضا   
معتبر علمی قلم زده و تاكنون چندین عنوان كتاب در این زمینه به چاپ رسانده است. از مهم ترین 
دل مشغولی های وی، كه سال ها پیش از آغاز فعالیت های روزنامه نگاری اش آغاز شده و هنوز ادامه دارد، 
طرح ریزی و اجرای برنامه های علمی  ـ ترویجی است. رضائی بیش از ده نمایشگاه علمی با موضوع 
فناوری فضایی و نجوم، و حدود 100 نشست علمی در شهرهای اصفهان و تهران برگزار كرده است. او 

از سال 1391 به عنوان نمایندة ایران در انجمن مشورتی نسل فضا فعالیت می كند.

سفر به فضا آرزوي افراد بسیاري است اما تاكنون فقط حدود 500 نفر »فضانورد« شده و به 
این سفر هیجان انگیز رفته اند. در این میان، چگونگي انتخاب فضانوردان، آموزش های الزم 
و نحوة سفر و زندگي آن ها در فضا برای اغلب افراد جذاب و شنیدني است. این كتاب شما 

را با دنیاي هیجان انگیز فضانوردان آشنا مي كند.
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سیروس برزو
محمدرضا رضائی

سفری هيجان انگيز از زمين به فضا

سه، دو، یک... پرتاب! 
سفری هیجان انگیز از زمین به فضا
نویسندگان: سیروس برزو و محمدرضا رضائی

تصویرگری و ویرایش تصاویر: الهام محبوب

ناشر: نشر طالیی

گروه سنی د، هـ ، 72 صفحه رنگی در قطع رحلی با جلد سخت، 

چاپ اول 1395، قیمت مجموعه 30000 تومان

نویسندگان کتاب تالش کرده اند تا مخاطب نوجوان 

را در لحظه های هیجان انگیز پرتاپ موشک به فضا 

و بازگشت آن شریک کنند و درکی واقعی از سفر به 

فضا، زندگی در ایستگاه فضایی و بازگشت به زمین 

ارائه دهند. گفتنی است تصاویر بسیار زیبا و منطبق 

بر واقعیت این لحظه ها را همراهی می کند.



نهمین دوره جشــنواره کتاب برتــر کودک و نوجـــوان34
The 9 th Superior Books Festival Children And Young Adults

ان
ـو

ــ
وج

  ن
ک،

ود
، ک

ال
ــ

دس
خر

ی  
ش

وز
آم

ی 
لم

ه  ع
ید

ـز
ــ

رگ
ب

بیایید   شعر  بگوییم
انسیه موسویان

تصویرگر: ماهني تذهیبي
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 تا به حال فكر كرده ايد كه چرا شعر مي خوانيم؟ شعركه اين قدر با لحظه هاي 
زندگي ديروز و امروز ما آميخته شده، پاسخگوي چه نيازي است؟ حتماً شما هم 
مثل من، از دوران كودكي به شعر عالقه مند بوديد. از همان شب هايي كه مادر 
برايمان الاليي مي خواند... گاهي دلتان مي خواهد شما هم مي توانستيد مثل شاعران 
بزرگ، فكر يا احساس خود را روي كاغذ بياوريد. گاهي حس مي كنيد پرنده اي در 
سينۀ شما بي قرار پرزدن است. آن وقت قلم به دست مي گيريد و شعر مي نويسيد!

فوت و فن شاعري

 شايستۀ تقدير جايزه كتاب سال 1395
 برگزيدۀ جشنواره رشد )وزارت آموزش و پرورش( 1395

 برگزيدۀ جشنواره كتاب كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1395

بیایید داستان بنویسیم
مهدی میرکیایی

تصویرگران: مسعود کشمیری، سیدمیثم موسوی، مجید صالحی
کسی که عاشق نوشتن است باید اهل تمرین، ممارست و مطالعه باشد. 
خیلی زود از نوشته های خودش خوشش نیاید و بزرگ ترین منتقد آن ها 
باشد. مي گویند »ارنست همینگوي« اثر »پیرمرد و دریا« را حدود دویست 

بار بازنویسي کرد تا به نسخة مطلوبش رسید.
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In the name of God

The quantitative and qualitative promotion of the children and youth books is one of the goals of the forma-
tion of the Association, which is stated in the first chapter of the statute:
Article 6, paragraph 1, strives for the quantitative and qualitative development of the children and youth 
books through the organization of meetings and seminars, etc.
Article 6, paragraph 11, Choosing and awarding prizes to top books to encourage writers, illustrators and 
publishers to create and produce better works.
Based on this targeting, the First festival of children and youth books for the promotion of the quantitative and 
qualitative of children and youth books was held in 2006 and now the ninth is underway. The three initial fes-
tivals were held in 2007, 2008 and 2009 in order to obtain the necessary experience among the members of 
the Association, which produce more than half of the children and youth books of the country. Subsequently, 
the fourth, fifth and sixth periods in 2010, 2011 and 2012 were held annually, and then due to the drop in the 
publication of the titles of children and youth, the seventh and eighth courses was held in 2014 and 2016, as 
well as the ninth festival in 2018  is being held in a nationally biennial form.
The festival has an organizational structure, executive code, and special arbitration criteria, which has been 
approved by a panel of publishers and authors and approved by the Board of Directors. All these documents 
are kept in the forum. Nevertheless, the team members in each period of nine courses of the festival, have 
tried to resolve the defects of the previous periods and have resolved it for the advanced courses. In the 
current festival, the members, having knowledge of the impact of translation books, they are supporting the 
Iranian creators to mark the ninth festival on the basis of compilation books.
In each of the nine periods of the festival, the Association has tried to help authors, poets, translators, critics, 
librarians, book publishers, illustrators, graphic designers, art directors, and expert printing supervisors to 
judge the various sections of a good book. The most important factor distinguishing this festival from the oth-
ers is the focus on how publishers manage the production of the books. As a NGO the Association believes 
that although the publisher is the director of the enterprise, the company produces and presents the cultural 
product that in addition to the implementation of economic policies requires an artistic-cultural consideration. 
The publisher chooses the content of his product based on the needs of the community, the audience and 
the goals; so his art will be considered when the optimal layout of the creators and materials is chosen for 
the shaping of the product.

    Nader Ghadyani
Head of the Board of Directors of Cultural Association of Children and Young Adults Book Publishers

first speech


