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 :تصویربررسی گروه 

 کتاب پرداخته است. ۴۰۴ ریتصاو یسه ساعته، در سال گذشته به بررس جلسه ۳۳ لیعضو و تشک ۱۷ با ریتصو گروه

در دو نوبت، توسط خانم سحر  ریکارگاه تصو برگزاری》 ،《و جهان رانیبزرگ ا رگرانیآثار تصو یو بررس لتحلی》 ن،یهمچن

 مشارکت》 ،《ریتصو زیجوا تهیکم دیجد یاعضا انتخاب》 ،《نشان کتاب توسط اعضا طراحی》 ،《(ریعضو گروه تصوترهنده )

 یجلسات متعدد بررس یبرگزار»، «مرتبط با کار گروه یهانهیزمدر  گستردهمطالعه » ،《یرگریو تصو ریتصو یسیدر پروژه مقاله نو

 نیا یجانب یهاتیفعال...از و« ۲۰۲۰ اندرسن زهیجا ریتصو دیانتخاب کاند یحوزه برا نیو نشست با کارشناسان و داوران ا لیو تحل

 گروه بوده است.

 

ها را در کتاب نیکمتر« ه»و « د»، «الف» یسن یهاگروهو  نیشتریب« ج»و « ب» یگزارش، در سال گذشته، گروه سن نیاساس ا بر

 اند.به خود اختصاص داده ریتصو یبررس ٔ  نهیزم

 نیکمتر گاهیدر جا ،یشینما اتیادب ٔ  گونهو  نیشتریب گاهیدرصدِ کل آثار، در جا ۲۵/۲با  ینیو د یـ فانتز یفیتأل یهاکتاب ن،یهمچن

 .اندگرفتهقرار  ده،یرس یهاکتاب انیدر م ردار،یآثار تصو

 

 ریبا سال گذشته، تصاو سهی. درمجموع، در مقاانددادهتعداد را به خود اختصاص  نیشتریستاره، ب کی یهاکتاب ،یفیک یبررس در

 اند.شده یفیها دچار افت ککتاب

 

 بوده است. یو دانش اجتماع یفانتز یهاعمدتاً مربوط به گونه ده،یبرگز شنهادیپ یهاکتابگزارش،  نیا براساس

 

(، یکتاب طوط) یفاطمانتشارات  ،یفیناشر بوده است؛ و به لحاظ ک نیعنوان کتاب، پرکارتر ۵۱با  ،یانیناشران، انتشارات قد انیدر م 

 بوده است. دهیبرگز شنهادیفهرست پ انیکتاب درم نیشتریب یدارا

 

 بوده است. رگریتصو نیعنوان کتاب، پرکارتر ۳۰ یرگریبا تصو ،《عامه کن حسن》 رگرانیتصو انیم در

 

 یریتصو یهااز نود درصد ازکتاب شیب اختصاص》، 《بدون کالم یفیتأل یهاکتابرو به رشد  روند》ریگزارش گروه تصو براساس

 بوده است. ریدر سال اخ یبررس یهادهیاز پد ،《فرد کی یرگریو تصو یسندگیبا نو وجودآثاری》 نیو همچن 《نیدر حوزه د
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 ر،یتصاو یبرخ نییپا تیفیک 

 متن یادب گونهبه  یتوجه یب

 به سن مخاطب یتوجه یب 

 متخصص، یرویاز ن یریو عدم بهره گ 

طراح  یدارا کتاب ۱۳۹ ،یهنر ریمد یکتاب دارا ۱۳۰شده، تنها  یکتاب بررس ۴۰۴از  کهیطورقابل ذکر است. به یهابیآساز  

 .اندبودهصفحه آرا  یدارا کتاب ۱۱و  ستیگراف

 

شعر  یرگریتصو یشناس بیو آس هایژگیو》گزارش خود پرداختند. یبه ابعاد پژوهش ریگروه تصو یاعضا ،یبعد یهابخش در

 بود. هایبررس نیا ٔ  جملهاز  《نشر ٔ  حوزهدر  هایمجموعه ساز یشناس بیو آس هایژگوی》 و《کودک

 

 یمعرف ارهایبود که بر اساس آن، هشت عنوان کتاب با ذکر مع ریگزارش گروه تصو یمحور بعد ر،یتقد ستهیو شا دهیآثار برگز شنهادیپ

 شد.

 

 بود: دآورندگانیبه پد هیتوص ر،یگزارش گروه تصو یانیپا قسمت

 ت،یکم یبه جا تیفیبه ک توجه

 از توان و تخصص هنرمندان، یریگ بهره

 مخاطب و... یهایژگیوو  ارهایبه مع توجه

 بود. هاهیتوص نیا جمله از

 




