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مرجعگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر10: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه مرجع به ترتیب حروف الفبا

ک، رقیه جباری نی، (هماهنگ کننده)پورحقانیمهسا شبنم اسماعیل زاده،
، سوری پرستو جمشیدی، میترا جهرمی، عاطفه حسنی، دلنشین دانایی

مشتاق، سمیرا ملکوتی مرتضایی فرد، شادی 
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اعضای گروه مرجع
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:راه های ارتباطی با گروه مرجع

Info@cbc.ir : شوراایمیل
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فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

8 فراوانی انواع کتاب های مرجع

9 جایگاه آثار

10-11 گروه سنی

12 نسبت درصد آثار ترجمه به تألیف

13 موضوع های مراجع

14 ویراستاری آثار مرجع

15 مقایسه ناشران و تعداد آثار و جایگاه آن ها

16 کیفیت تصاویر

17 تعداد صفحه، شمارگان، قیمت

18-27 جایگاه کتاب ها

28 پیشنهادها به ناشران و پدیدآورندگان
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فراوانی انواع کتاب های مرجع
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98-99و 97-98مرجع در دو سال فراوانی و درصد فراوانی انواع جدول مقایسه 

98-9799-98سال/مرجعانواع
درصدتعداددرصدتعداد

11%202%6عمومیالمعارفدایرة

58%5011%15موضوعیالمعارفدایرة

1000%3عمومیاطالعات

700%2موضوعیعمومیاطالعات

1000%3جغرافیاییمنابع

21%004راهنما

5%001واژه نامه

5%31%1عمومیزندگینامه

100%10019%30جمع

تنوع کتاب های امسال نسبت به •
.پارسال کمتر بود

از دایره المعارف های موضوعی تعداد •
.دیگر انواع مرجع بیشتر بود



آثارجایگاه 

9

تۀشایسوبرگزیدهکتابامسال•
.نداشتیمتقدیر

سهتنهاستاره،4کتاب هایتعداد•
.بودکتاب

بیشترکهپارسالبرخالف•
تربیشامسالبود،ستاره2کتاب ها

(درصد78)کتاب هاسه چهارماز
ابکتیکفقطوبودستارهسه

.داشتیمفهرستازخارج

اره بی ستستاره1ستاره 2ستاره3ستاره 4رشایان تقدیهبرگزیدسال

98-97
02551431

درصد
07%%1616%46%10%3%

99-98
00315010

درصد
0015%78%05%0

99-98و 98-97درصد فراوانی جایگاه آثار در سال های 



گروه سنی
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امسال، سال اولی است که بازه های •
.سنی جایگزین حروف الفبا می شود
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سال4ماهگی تا 3 سال6تا 5 سال9تا 7 سال12تا 10 سال15تا 13 سال به باال16

98-99تعداد آثار و گروه سنی در سال 



گروه سنی
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ایبرکتاب هابیشترینامسال،•
وسال12تا10سنیگروه های

.بودسال15تا13
یسنگروهپیش،سال هایمانند•

تاماهگی3یعنیدبستانپیش از
.نداشتندمرجعکتابسال6
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سال4ماهگی تا 3 سال6تا 5 سال9تا 7 سال12تا 10 سال15تا 13 سال به باال16

98-99جایگاه آثار و گروه سنی در سال 

شایان تقدیر برگزیده ستاره4 ستاره3 خارج از فهرست



نسبت درصد آثار ترجمه به تألیف
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58%42% ترجمه

تألیف

تعدادهمامسالسال،هرمانند•
تربیشتألیفازترجمهکتاب های

.بود

وتألیفیکتابهشتامسال•
.داشتیمترجمهکتابیازده11

تتفاوحوزهدواینجایگاهنظراز•
 هایکتابالبته.نداشتندچندانی
وترینوجذابترموضوعاتتألیفی
.داشتند



؟بیشتر مطرح شده بودموضوع هایی در مراجع چه 
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.بودنددادهپوششرادانشازگسترده ایحوزه هایمرجعکتاب هایامسالموضوعنظراز•

عۀمجمودردایناسورهافناوری،وعلمکیهان،وفضاجانوران،انسان،بدنمانندتکراریموضوع های•
وجودسالهرمانند«مهتابدایره المعارف»تک جلدیکتابو«منکوچکدانشنامۀ»جلدیهشت
.داشت

از(جهانبزرگموزۀ4ایرانیآثارراهنمای)قدیانیانتشاراتاز«باستانایران»جلدیچهارمجموعۀاما•
وقلممحرابانتشاراتاز«کودکانبرایقرآناعالمفرهنگ»همچین.استنوموضوعینظر

.داشتندجدیدپرداختیوموضوع هاطالییانتشاراتاز«ایرانتاریخفرهنگنامۀ»



آثارمرجع چه میزان از ویراستارسود برده اند؟
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.ویراستار نداشتندچهار کتاب امسال، تنها از نوزده کتاب •

ی شود و مسلماً خوشایندی است که به تدریج ویراستار یکی از ارکان مهم پدیدآورندگان کتاب ماین اتفاق •
.  کیفیت کتاب ها مؤثر خواهد بوددر 



مقایسه ناشران و تعداد آثار و جایگاه آنها
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ع،مرجکتاب هایزمینۀدرنوناشرانازیکی•
یجلدهشتمجموعۀبابودمیچکامبتکران،

«منکوچکدانشنامۀ»

نجپبامهتابکتاب هایقلم،محرابآنازبعد•
کتاب

جمعهبی ستارستاره1ه ستار2ستاره3ستاره4ناشران

268مبتکران، میچکا

1315محراب قلم، کتاب های مهتاب

44قدیانی

11طالیی 

11موسسه نشرشهر

31501019جمع 

جدول مقایسۀ ناشران و تعداد آثار و جایگاه آن ها



کیفیت تصاویر
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.داشتتصویروعکسشد،بررسیمرجعگروهدرامسالکهکتاب هاییتمامی•

ارتونیکازتصویرسازیهمتعدادیاند،گرفتهبهرههمدیگرکناردرنقاشیوعکسازآن هاازتعدادی•
.اندبخشیدهطنزهوایوحالمطالبفضایبهوکردهاستفاده

.داشتوانیهم خمخاطبسنیگروهوکتابمحتوایباوداشتمناسبیکیفیتکتاب ها،تصاویراکثر•



تعداد صفحه، شمارگان، قیمت
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صفحه52با « تاریخ جهان: کوچک مندانشنامۀ »صفحهتعداد کمترین •
صفحه500با « ها و فرهنگ ها برای بچه های امروزنام»کتاب پرحجم ترین •

نسخه 1500میانگین تیراژ کتاب ها •

نسخه3000و بیشتریننسخه 550تیراژ کمترین •

9حدوداً بود، که نسبت به پارسال تومان 175000تومان و بیشترین قیمت 36000امسال کمترین قیمت •
. شده استبرابر 



جایگاه کتاب ها
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:دانشنامه کوچک من
بدن انسان، جانوران

فلیسیتی بروکس: نویسنده
ابراهیم عامل محرابی: مترجم

دیوید هنکاک: تصویرگر
روح اهلل مهدی پور عمرانی: ویراستار

میچکا: ناشر

ستاره4: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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: فرهنگ اعالم قرآن برای کودکان
اشخاص و مکان ها

بهروز رضایی کهریز: نویسنده
محراب قلم: ناشر

ستاره4: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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:دانشنامه کوچک من
جهان ما، دریاها و اقیانوس ها، تاریخ جهان، 

دایناسورها، فضا و کیهان، علم و فناوری
فلیسیتی بروکس: نویسنده
ابراهیم عامل محرابی: مترجم

دیوید هنکاک: تصویرگر
روح اهلل مهدی پور عمرانی: ویراستار

میچکا: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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آثار ایران باستان در 
موزه لوور پاریس
موزه بریتانیا لندن

موزه متروپولیتن نیویورک
موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ

محمدعلی علوی کیا: نویسنده
قدیانی: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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دایره المعارف مهتاب
یفوردک الی و گ,شون کالری,مایک گلداسمیت: پدیدآورنده

مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری: ترجمه و تالیف
محراب قلم: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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دایره المعارف اختراعات
جولی فریس و دیگران: پدیدآورنده

غالمحسین اعرابی: مترجم
محراب قلم: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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فرهنگنامه تاریخ ایران
مجید میرزایی و دیگران: مولف
طالیی: ناشر

ستاره3: جایگاه

ع و نحاوۀ در ابتادا موضاو. این کتاب چاالش برانگیزترین کتااب گاروه باود:نکته
ویژگی هااای از امااا از آنجااا کااه یکاای . پرداخاات بااه آن جلااب توجااه می کنااد

ط از ایان خادر بعضی ماوارد و این کتاب آن هاست بودن دایره المعارف ها بی طرف 
. بود، در جایگاه سه ستاره قرار گرفتخارج شده 



جایگاه کتاب ها
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اعالم برای بچه های امروز فرهنگ 
مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری: نویسنده

محراب قلم: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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17روایت زندگی و موفقیت : پیشتازان ایرانی
چهره برتر علمی معاصر ایران

خسروپور و دیگراناشکان : نویسنده
نشر شهر: ناشر

ستاره3: جایگاه



جایگاه کتاب ها
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دایره المعارف غول ها، هیوالها و دیوها
دوالالندربنوا : مولف

مهدی ضرغامیان: مترجم
محراب قلم: ناشر

خارج از فهرست: جایگاه



پدیدآورندگانپیشنهادها به ناشران و 
تاب، فهرست داشتن بخش شیوۀ استفاده از ک: توجه کافی به رعایت ویژگی های یک اثر مرجع خوب مانند•

مندرجات، نمایه و کتابنامه؛

؛اآن هبهبود وضعیت تصاویر و صحافی کتاب های مرجع با توجه به حجم و ابعاد منحصر به فرد •

داده و آثار کمتر ولی شود ناشران کیفیت را به کمیت ترجیحبا توجه به باال رفتن قیمت کتاب پیشنهاد می•
های مدارس شوند؛باکیفیت تری را چاپ کنند تا این کتاب ها بتوانند وارد کتابخانه

اطلس و واژه نامه ها؛: پرداختن به انواع دیگر کتاب مرجع مانند•

چاپ کتاب مرجع برای گروه سنی پیش از دبستان و سال های آغازین دبستان؛•

استفاده از ویراستار به ویژه ویراستار علمی برای هر چه معتبر شدن اثر؛•

.پرداختن به موضوع های متنوع در آثار که البته در سال جاری تا حدودی رعایت شده بود•
28



ی کند ما معتقدیم که خواندن خیال را آزاد می کند، آگاهی می دهد، روحیۀ جستجوگری را تقویت م

تمام تالش . دمی بینند و راه های تازه ای برای مواجهه با دنیا می یابنکودکان روزنه هایی نو و اینگونه 

که به ویژه در زمانه ایگروه های بررسی رساندن کتاب مناسب به دست کودکان و نوجوان است، 

.دارندکودکان و نوجوانان محدودیت حضور در جامعه را 
29
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پایان



1۳۹۹شهریور 
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