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 نفر ۷: تعداد اعضا
 

 :به ترتیب حروف الفبابررسی مرجع نام اعضای گروه 
 

، رقیه جباری نیک،  (هماهنگ کننده)مهسا پورحقانی  شبنم اسماعیل زاده،
 دلنشین دانایی، مرجان کتابی، فاطمه مرتضایی فرد، سمیرا ملکوتی 
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بررسی مرجعاعضای گروه   
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 جلسات گروه مرجع

 ۱۸:۳۰تا  ۱۶:۳۰هر دو هفته یکبار چهارشنبه ها، ساعت : برنامۀ برگزاری جلسات آنالین گروه•

 .جلسه در این دوره برگزار شد ۱9 •
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 :مرجعگروه راه های ارتباطی با 

info@cbc.ir 
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 فهرست مطالب 

اسالید شماره   مطالب فهرست  

و اختصاصی معیارهای عمومی ۹-۱۲  

  فراوانی انواع کتاب های مرجع  ۱۳

 جایگاه آثار  ۱۴

  گروه سنی ۱۵-۱۶ 

 نسبت درصد آثار ترجمه به تألیف  ۱۸ 

 موضوع های مراجع  ۱۹ 

 ویراستاری آثار مرجع  ۲۰ 

آن هامقایسه ناشران و تعداد آثار و جایگاه  ۲۱    

 کیفیت تصاویر  ۲۲ 

  تعداد صفحه، شمارگان، قیمت ۲۳ 

۳۷۲۴-  جایگاه کتاب ها  

۴۰۳۸-   پیشنهادها به ناشران و پدیدآورندگان 
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 معیارهای عمومی ارزیابی کتاب های مرجع

9 

مقدمۀ جامع و ساده دربارۀ گسترۀ کار، شیوۀ تنظیم نمایه ها و بازیابی اطالعات و شیوۀ استفاده از کتاا  و  •
 .هرگونه اطالعات مفید دیگر برای بازیابی آسان همراه با مثال، در صورت نیاز، داشته باشد

 
 .در آمارنامه ها و سالنامه های آماری از انواع نمودارها و جدول ها استفاده شده باشد•

 
 .  دامنۀ اطالعات کتا ، به نسبت حجم آن و گروه سنی مخاطبان، متفاوت باشد•

 

پایاه، ارتباام میاان    از ارجاعات، برای ایجاد رابطه میان اجزا و عناصر اطالعات، تفهیم مفاهیم برابر یا هم•
 .  استفاده کرده باشد( و بالعکس)اجزا وکلیات 

 



 معیارهای عمومی ارزیابی کتاب های مرجع
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الفباایی، یاا تااریخی صاورت      -تنظیم کتا  های مرجع به شیوه های مختلف و متداول الفبایی، موضوعی•
در هر حال شیوۀ تنظیم آن به بیانی ساده و روشای  . می گیرد تا جوینده بتواند به آسانی پاسخ خود را بیابد

 .آسان در مقدمه توضیح داده شده باشد
 

تصاویر انسان و جانوران و طبیعت، دقیق و واقعی باشند، مگر تغییراتی بنا به ضرورت ماتن در فاره هاای    •
 .واقعی داده شده باشد

 



 معیارهای اختصاصی
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 منابع جغرافیایی

انتخا  مقیاس نقشه با توجه به موضوع و گستردگی آن؛ 
      دقت نقشه در آوردن جزئیات و مطالب و نشان دادن برجستگی هاا و فرورفتگای هاا و همنناین دقات در

بهتر است برای مشخص کردن مناطق از رنگ های اساتاندارد اساتفاده   )رنگ نقشه برای تفکیک مناطق 
 ؛(شود

 ها؛در حاشیه نقشهآن ها استفاده از عالیم و نشانه ها و توضیح 
چاپ طول و عرض جغرافیایی در حاشیۀ نقشه ها. 

 



 معیارهای اختصاصی
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 هانامه واژه اختصاصی معیارهای

   تماه معانی یک واژه به ترتیب اهمیت ارائه شود، همراه با ویژگی های واژه مانند اطالعات دساتور زباانی و
 .مواردی چون شاهد و مثال

در فرهنگ اعاله به نوع هر مدخل مانند اسامی و اماکن جغرافیایی و از این دست اشاره شود. 
  

 هازندگینامه اختصاصی معیارهای

دقیق شکل به وفات و تولد تاریخ ذکر و آن ها اعرا  گذاری و شهرها و افراد اسامی دقیق ضبط. 



 فراوانی انواع کتاب های مرجع
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 99-۱۴۰۰و  9۸-99نمودار مقایسه انواع مرجع در دو سال 

تنوع کتا  های امسال نسبت به  •
 .پارسال کمتر بود

 
: اضافه شدن گونۀ جدیدی از مرجع•

اطالعات عمومی موضوعی »
 .«تصویری
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دایرة المعارف 
 عمومی

دایرة المعارف 
 موضوعی

اطالعات عمومی 
 موضوعی

اطالعات عمومی 
 موضوعی تصویری

 زندگینامه عمومی  واژه نامه راهنما

 مقایسه انواع مرجع 

99-98 1400-99



 جایگاه آثار
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امسال سه کتا  برگزیده و دو •
 .کتا  شایان تقدیر ارزیابی شدند

 

کیفیت کتا  های امسال در  •
 .مقایسه با سال قبل باالتر بود

خارج از   ستاره ۳   ستاره ۴ تقدیر شایان برگزیده سال
 فهرست

۹۸-۹۹ ۰ ۰ ۳ ۱5 ۱ 

 ٪5 ۸۰% ٪۱5 ۰ ۰ درصد

۱۴۰۰-۹۹ ۳ 2 ۸ ۱۴ ۰ 

 ۰ ٪52 ٪۳۰ ٪۷ ٪۱۱ درصد

99-۱۴۰۰و  9۸-99درصد فراوانی جایگاه آثار در سال های   

 



 گروه سنی
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اکثریت کتا  های مرجع برای گروه  •
 .سال به باال بود ۱۳سنی 

 

99-۱۴۰۰در سال جدول تعداد آثار و گروه سنی   

 

۳ 
۱۱٪ 

۱9 
۷۰٪ 

۳ 
۱۱٪ 

2 
۸٪ 

 تعداد بر اساس گروه سنی

10_12

13-15

 به باال ۱۳

 به باال ۱5

۱۰-۱2 

۱۳-۱5 



 گروه سنی
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گروه سنی پیش از دبستان  •
و سال های  ( سال ۶ماهگی تا ۳)

کتا   ( سال 9تا  ۷) آغاز دبستان
 .مرجع نداشتند

 

 99-۱۴۰۰نمودار جایگاه آثار و گروه سنی در سال 

۰ 

5 

۱۰ 

۱5 

2۰ 

25 

۳۰ 

 ۴ماهگی تا  ۳
 سال

 جمع سال به باال ۱5 سال به باال ۱۳ سال ۱5تا  ۱۳ سال ۱2تا  ۱۰ سال 9تا  ۷ سال ۶تا  5

 جمع  خارج از فهرست ستاره ۳ ستاره ۴ برگزیده شایان تقدیر



 نسبت درصد آثار ترجمه به تألیف

17 

مانند هر سال، امسال هم تعداد •
کتا  های ترجمه از تألیف بیشتر  

 .  بود

کتا    22کتا  تألیفی و  5امسال •
 .ترجمه داشتیم

همین تعداد کم کتا  تالیفی  •
 .باالترین جایگاه را داشتند

5 
۱9٪ 

22 
۸۱٪ 

 ترجمه/تعداد بر اساس تالیف

 تالیف

 ترجمه



 تعداد کتاب ها بر اساس خرید حق نشر
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  کپی رایت ترجمه، کتا  عنوان ۱۰•
  کیفیت روی موضوع این و داشت
  تاثیر کتا  سازی و تصاویر

   .داشت چشمگیری

۱۰ 
۴5٪ 

۱2 
55٪ 

 تعداد بر اساس رعایت کپی رایت

 دارد

 ندارد



 در آثار مرجع چه موضوع هایی بیشتر مطرح شده بود؟

19 

امسال هم مانند سال های قبل، کتا  های زیادی به موضوعاتی چون کیهان و فضا و حیوانات پرداخته  •
 .بودند

 

اما با اینکه موضوعات تکراری بود، کتا  ها کیفیت محتوایی و بصری قابل قبولی داشتند و امتیازهای  •
 .باالیی گرفتند

 

امسال کتا  هایی هم در موضوعات جذا  و مهم دیگری مانند فناوری، انرژی و حرکت، سنگ ها و •
 .کانی ها، گره شدن زمین و ژنتیک داشتیم



 برده اند؟سود  ویراستارآثارمرجع چه میزان از 
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 .نداشتند ویراستار کتا  ۱۴ امسال، کتا  2۷ از•

 

  و می شود کتا  پدیدآورندگان مهم ارکان از یکی ویراستار به تدریج که است خوشایندی مسئلۀ این •
   .بود خواهد مؤثر کتا  ها کیفیت در اتفاق این مسلماً

 

   .داشتند ویراستار همه شدند، معرفی جوایز کمیتۀ به تقدیر شایان و برگزیده عنوان به که کتابی 5•



 مقایسه ناشران و تعداد آثار و جایگاه آنها

21 

کتا  های نردبان، واحد کودک و •
جلد  ۱۱نوجوان انتشارات فنی ایران، با 

، «شاهد عینی»کتا  مجموعۀ 
 .پرکارترین ناشر حوزۀ مرجع امسال بود

 

دانشنامۀ محیط زیست  »هر دو کتا  •
خرس ها و دیگر »و « (جلد دوه)

از کانون پرورش فکری  « گوشتخواران
کودکان و نوجوانان برگزیده اعاله 

 .شده اند

 شایان برگزیده ناشران
 تقدیر

 از خارج   ستاره ۳ ستاره۴
 فهرست

 جمع

 ۱۱   ۳ ۸     نردبان کتاب های

 ۸   ۸       شهرقلم

 ۳   ۳       مهتاب کتاب های قلم، محراب

کانون پرورش فکری کودکان  
 و نوجوانان

2         2 

 2       2   فرهنگنامه نشر و تهیه شرکت

 ۱         ۱ افق

 ۲۷ ۰ ۱۴ ۸ ۲ ۳  جمع

 جدول مقایسۀ ناشران و تعداد آثار و جایگاه آن ها
 



 کیفیت تصاویر

22 

از عکس آن ها تمامی کتا  هایی که امسال در گروه مرجع بررسی شد، عکس و تصویر داشت، تعدادی از •
 .بودند در کنار همدیگر بهره گرفتهنقاشی و 

 .  اکثر تصاویر کتا  ها، کیفیت مناسبی داشت و با محتوای کتا  و گروه سنی مخاطب هم خوانی داشت•

 .مشکلی که در اکثر کتا  ها دیدیم، ریز بودن فونت و صفحه بندی شلوغ بود•



 تعداد صفحه، شمارگان، قیمت
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 صفحه؛ 2۷ با «تایتانیک :جهان شگفتی های» کتا  به مربوم صفحه، تعداد کمترین•

 .صفحه299 با «اخترشناسی دانش نامۀ» کتا  پرحجم ترین•

 
 نسخه؛ ۱5۰۰میانگین تیراژ کتا  ها •
 .نسخه 5۰۰۰نسخه و بیشترین  ۱۰۰۰کمترین تیراژ •
 
تومان بود، که نسبت به پارسال افزایش  25۰۰۰۰تومان و بیشترین قیمت  ۱۰۰۰۰امسال کمترین قیمت •

 .داشته است
 



 جایگاه کتاب ها
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 :دانشنامه تصویری بریتانیکا
انرژی و حرکت، بی مهرگان، پستانداران،  

کیهان، ژنتیک، فناوری، سنگ ها و کانی ها،  
 ماهیان و دوزیستان

 گروه نویسندگان  : نویسنده
 حسن ساالری  : مترجم
 مرضیه کاظمی  : ویراستار
 ۱۳99شهر قلم، : ناشر

 سال ۱5تا  ۱۳: گروه سنی
 

 ستاره ۳: جایگاه
 



 جایگاه کتاب ها
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 مجموعه شگفتی های جهان
 تایتانیک
   سابین بوکادور: نویسنده

 کوسه ها
 کتی فرانکو  : نویسنده
 جودو
 سیلوی درایم  : نویسنده
 مهناز عسگری : مترجم
 ۱۳۹۷محراب قلم، کتاب های مهتاب، : ناشر

   سال ۱۲تا  ۱۰: گروه سنی
 
 

 ستاره ۳: جایگاه



 جایگاه کتاب ها

26 

 مجموعه شاهد عینی
 گرم شدن زمین

 جان وودوارد  : نویسنده
 جانوران در خطر انقراض

 بن هور، تام جکسون  : نویسنده
 خزندگان

 کالین مک کارتی  : نویسنده
 محمدرضا افضلی : مترجم
 99و  ۱۳9۸، (انتشارات فنی ایران)کتا  های نردبان : ناشر

 سال ۱5تا  ۱۳: گروه سنی
 
 

 ستاره ۳: جایگاه



 جایگاه کتاب ها

27 

 مجموعه شاهد عینی
 پستانداران

 استیو پارکر : نویسنده

 وال ها
 واسیلی پاپا ستاورو : نویسنده

 حشرات
 لورنس ماوند : نویسنده

 پرندگان
 دیوید برنی : نویسنده

 محمدرضا افضلی : مترجم
   ۱۳9۸، (انتشارات فنی ایران)کتا  های نردبان : ناشر
 
 

 ستاره ۴: جایگاه

 سال ۱5تا  ۱۳: گروه سنی



 جایگاه کتاب ها
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 مجموعه شاهد عینی
 دایناسورها

 دیوید المبرت  : نویسنده

 ماهی ها
 استیو پارکر : نویسنده

 دوزیستان
   باری کالرک: نویسنده

 جانوران
 تام جکسون  : نویسنده

 محمدرضا افضلی : مترجم
   ۱۳9۸، (انتشارات فنی ایران)کتا  های نردبان : ناشر
 
 

 ستاره ۴: جایگاه

 سال ۱5تا  ۱۳: گروه سنی



 جایگاه کتاب ها

29 

 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان  
 ۱۸جلد 
 ۱۹جلد 
 

 شورای کتا  کودک  : نویسنده
 صادق سجادی: ویراستار

-۱۳9۸شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه، : ناشر 
99 

 سال به باال   ۱۳: گروه سنی
 

 پیشنهاد شایان تقدیر: جایگاه
 



 جایگاه کتاب ها

30 

 :پیشنهاد شایان تقدیردالیل انتخا  به عنوان 

 تالیفی بودن؛•

 حرفه ای و متخصص بودن پدیدآورندگان؛•

 تناسب مطالب با توجه به نیازهای اطالعاتی گروه سنی کودکان و نوجوانان؛•

 توجه به فرهنگ و تاریخ و جغرافیا و آدا  و رسوه ملی؛•

 محتوای ساختارمند؛•

 عده جانبداری؛•

 .وجود ارجاع های موضوعی•

 



 جایگاه کتاب ها

31 

 دانش نامه ی اخترشناسی  
 

 علی بشر دانش  : نویسنده
 محمود سالک  : ویراستار

 ۱۳9۸افق، : ناشر 
 سال به باال ۱۳: گروه سنی

 
 پیشنهاد برگزیده: جایگاه

 



 جایگاه کتاب ها
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 :پیشنهاد برگزیده دالیل انتخا  به عنوان 

 تالیفی بودن؛ •

 اثری منحصر به فرد در میان انبوه کتا  های ترجمه در حوزۀ اخترشناسی و نجوه؛ •

 متخصص بودن پدیدآور؛•

 صحت، جامعیت و روزآمد بودن موضوع؛•

 محتوای ساختارمند؛•

 دربردارندۀ پیوست های جامع و دقیق شامل کتابنامه، واژه نامه و نمایه•

 



 جایگاه کتاب ها
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 خرس ها و دیگر گوشتخواران  : پستاندارن ایران
 

 علی گلشن : نویسنده
 عاطفه سلیانی  : ویراستار

 ۱۳9۸کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، : ناشر 
 سال به باال ۱5: گروه سنی

  
 

 پیشنهاد برگزیده: جایگاه



 جایگاه کتاب ها
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 :پیشنهاد برگزیده دالیل انتخا  به عنوان 

 تالیفی بودن؛  •

 اثری ملی در زمینۀ پستانداران ایران؛•

 محتوای ساختارمند؛•

 متخصص بودن پدیدآور؛•

توجه به گونه های مختلف و نادر خرس ها و •
به  پرداختن ایران و دیگر گوشتخواران در 

 ؛نزیستگاهشا

و پراکندگی پرداختن به زیستگاه ها  •
 جغرافیایی حیوان ها در سطح ملی و جهانی؛

 

ارائۀ مطالب مرتبط با حیوان ها در •
متون مختلف تاریخی، ادبی و هنری  

 ؛   ...از قبیل تصویر، شعر، افسانه و

دربردارندۀ عکس های مستند و  •
باکیفیت به واسطۀ عکاس های  

 حرفه ای در زمینۀ حیات وحش ایران؛

ایجاد آگاهی و توجه برای گروه سنی •
نوجوانان در جهت شناخت و حفاظت  

 از حیوان ها؛

دربردارندۀ پیوست های جامع و دقیق  •
 ....  وشامل کتابنامه، واژه نامه، نمایه 

 



 جایگاه کتاب ها
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 (جلد دوم)دانشنامه ی محیط زیست 
  

 هنریک مجنونیان  : نویسنده
 شیوا حریری  : ویراستار
 ۱۳99کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، : ناشر

 سال به باال ۱5: گروه سنی
  
 

 پیشنهاد برگزیده: جایگاه



 جایگاه کتاب ها
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 :پیشنهاد برگزیده  دالیل انتخا  به عنوان

 تالیفی بودن؛•

 اثری ملی در زمینۀ محیط زیست ایران؛•

 حرفه ای و متخصص بودن پدیدآورندگان؛•

 توجه به مساله امروز جهان؛•

 پرداختن به موضوع مهم، خاص و جدید؛ •

 ایجاد آگاهی، توجه و دغدغه برای گروه سنی نوجوانان در جهت حفظ محیط زیست؛•

 روزآمد بودن مطالب؛•

 .محتوای ساختارمند•



 تحلیل کلی کتاب های مرجع در سال گذشته

  کیفیت که بود نشده باعث این چند هر بود، بیشتر گذشته سال به نسبت امسال مرجع کتا  های تعداد•
 .بود شده منتشر کیفیت تری با آثار امسال اتفاقاً و باشد پایین

 .بودند تألیفی کتا  های شدند پیشنهاد برگزیده و تقدیر شایان به عنوان که عنوانی 5•

  کتا  در به ویژه بود، گرفته قرار توجه مورد بیشتر تألیفی آثار در کیفیت با چاپ و متنوع صفحه آرایی•
 اخترشناسی دانشنامه و ایران پستانداران

  کیفیت بر باالیی تأثیر که بودند نشر حق دارای نردبان کتا  های از امسال ترجمه کتا  عنوان ۱۱•
 .داشت اثر چاپ و تصاویر
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 پیشنهادهایی برای مخاطبان و فعاالن حوزۀ کتاب کودک

  فهرست کتا ، از استفاده شیوۀ بخش داشتن :مانند خو  مرجع اثر یک ویژگی های رعایت به کافی توجه•
 کتابنامه؛ و نمایه مندرجات،

 ؛آن ها فرد به منحصر ابعاد و حجم به توجه با مرجع کتا  های صحافی و تصاویر وضعیت بهبود•
  ولی کمتر آثار و داده ترجیح کمیت به را کیفیت ناشران شودمی پیشنهاد کتا  قیمت رفتن باال به توجه با•

 شوند؛ مدارس هایکتابخانه وارد بتوانند کتا  ها این تا کنند چاپ را باکیفیت تری

 واژه نامه ها؛ و جمعی سرگذشتنامه های جغرافیایی، منابع :مانند مرجع کتا  دیگر انواع به پرداختن•

 دبستان؛ آغازین سال های و پیش ازدبستان سنی گروه برای مرجع کتا  چاپ•
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 پیشنهادهایی برای مخاطبان و فعاالن حوزۀ کتاب کودک

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

 آثار؛ در متنوع موضوع های به پرداختن•

 مخاطب؛ به کامل تر موضوعات و اطالعات ارائه جهت در کتا  ها فیپای تهیۀ در ناشران دقت و توجه•

 کتا  ها؛ گونه این کارکرد و مرجع کتا  با دانش آموزان کردن آشنا برای مدارس و معلمان ویژه توجه•

 خانواده ها؛ برای کتا  مروجین توسط مرجع کتا  های با آشنایی جلسات برگزاری •

  کتا  ها این از استفاده و کودکان اطالعات بردن باال و جهان شناخت در مراجع مهم نقش به پرداختن •
   .خانه در مدرسه کیفیت بردن باال در
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اینگونه  . ما معتقدیم که خواندن خیال را آزاد می کند، آگاهی می دهد و روحیۀ جستجوگری را تقویت می کند
تماه تالش گروه های بررسی  . کودکان روزنه هایی نو می بینند و راه های تازه ای برای مواجهه با دنیا می یابند

رساندن کتا  مناسب به دست کودکان و نوجوان است، به ویژه در زمانه ای که کودکان و نوجوانان  
 .محدودیت حضور در جامعه را دارند
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گروه مرجع یاد و خاطرۀ نویسنده، مترجم، پژوهشگر و مروج علم گرانقدر زنده یاد  
را به خاطر آثار ارزشمندشان در حوزۀ مرجع « جناب آقای حسن ساالری»

 .  روحشان شاد. کودکان و نوجوان گرامی می دارد
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 پایان
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 ۱۴۰۰شهریور 
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