ََ ُ َ
یء َف َق َّد َره َت ْق ً
دیرا
َو خل َق ک َّل ش ٍ
آیۀ  ،2سورۀ فرقان

کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی ایــن کتــاب متعلــق بــه ســازمان پژوهــش و
برنامه ریــزی آموزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش اســت و هرگونــه اســتفاده از
کتــاب و اجــزای آن به صــورت چاپــی و الکترونیکــی و ارائــه در پایگاه های
مجــازی ،نمایــش ،اقتبــاس ،تلخیــص ،تبدیــل ،ترجمه ،عکس بــرداری،
نقاشــی ،تهیــه فیلــم و تکثیر به هر شــکل و نوع ،بدون کســب مجــوز از این
سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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مقدمه

اســتاندارد و استانداردســازی کــه
مقدمه
مفهــوم آن ارتبــاط عمیقــی بــا مفهــوم
کیفیــت دارد در آمــوزش و پــرورش
ّ
به عنــوان مهم تر یــن نهــاد متولــی فراینــد
تعلیــم و تربیــت ،ضروری تــر و مهم تــر از ســایر ســازمان هاو نهادهــای
اجتماعــی اســت و به دلیــل نقــش مهــم و تأثیرگــذار آن بــر توســعۀ متــوازن و
همه جانبــۀ کشــور الزم اســت کــه تمامــی اجــزا و مؤلفه هــای نظــام تعلیــم
و تربیــت بــا گزاره هــای ارزشــی آن کــه موضــوع ســند تحـ ّـول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش اســت ،هماهنــگ بــوده و همــۀ سیاســت گذاران و
ّ
کارگــزاران نظــام ملتــزم و پایبنــد آنهــا باشــند .تعییــن اســتانداردهای ملــی
بــرای مــواد و رســانه های یادگیــری و نظــارت بــر حســن اجــرای آن ّ
توســط
وزارت آمــوزش و پــرورش از بایدهــای اساســی ســند تحـ ّـول بنیادیــن و
ّ
زیرنظــام برنامــۀ درســی ملــی اســت کــه ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی
آموزشــی ّ
متعهــد بــه انجــام آن می باشــد.
ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی بــه موجــب مصوبــه هشــت صــد
و بیســت و هشــتمین ( )٨٢٨جلســه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش
ّ
موظــف بــه ایجــاد ســامانه مدیریتــی کارآمــد بــرای سیاســتگذاری و
استانداردســازی فراینــد تولیــد مــواد و رســانههای یادگیــری بــوده و «شــورای
سیاســتگذاری امــور هنــری» بهمنظــور سیاســتگذاری و بهینهســازی
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کیفیــت بســته آموزشــی (کتابهــای درســی ،راهنمــای معلــم ،کتــابکار،
فیلــم آموزشــی و…) تشــکیل شدهاســت و اســتانداردهای موضــوع ایــن
مجموعــه ،ماحصــل اهتمــام عالمانــه شــورای مذکــور و کمیتههــای
ّ
تخصصــی زیرمجموعــۀ آن میباشــد کــه پــس از تصویــب در «شــورای
هماهنگــی علمــی ســازمان» بــا امضــای معــاون وز یــر و رئیــس ســازمان
پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی بــه حوزههــای مر بــوط ابــاغ شــدهاند و
انتظــار مــیرود بــا برنامهر یــزی مطلــوب و ایجــاد ســازوکارهای مناســب و
التــزام عملــی تمامــی اشــخاص ذینفــع و ذیربط بــه اجرای اســتانداردها
و رعایــت بایدهــا و نبایدهــای آنهــا کــه بــه منزلــۀ توســعه و ترویج ســاختاری
ّ
اســتاندارد تلقــی میشــود ،موجبــات ارتقــای بیــش از پیــش کیفیــت
آمادهســازی هنــری مــواد و منابــع آموزشــی (مــواد و رســانهها) و تربیــت
هنــری ّ
متربیــان فراهــم آیــد.
در پایان برخود فرض می داند که از حسن برنامه ریزی و مساعی بی دریغ
حجة االسالموالمســلمین جنــاب آقــای محی الدیــن بهــرام محمدیــان
معــاون محتــرم وز یــر و رئیــس ســابق ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی
آموزشــی کــه بانــی و مشـ ّـوق اصلــی تدو یــن اســتانداردهای مــواد و منابــع
آموزشــی و تربیتــی و مـ ّـروج گفتمــان استانداردســازی در آمــوزش و
پــرورش بودهانــد و ســرکار خانــم لیــدا نیــک روش و جنــاب آقــای مهنــدس
احمدرضــا امینــی مدیــران کل دفتــر نظــارت بــر نشــر و توزیــع مـ ّ
ـواد آموزشــی
کــه مســئولیت دبیــری شــورای سیاســت گذاری امــور هنــری را نیــز برعهــده
داشــته اند و اعضــای محتــرم شــورای سیاس ـتگذاری امــور هنــری بــه

و یــژه آقــای دکتــر حســن بلخــاری و آقــای دکتــر مســعود ســپهر و اعضــای
محتــرم کمیته هــای ّ
تخصصــی کــه اســامی و مشــخصات ایــن عزیــزان
در صفحــۀ آغاز یــن اســتانداردهای مر بــوط ذکــر شــده اســت و همچنیــن
آقایــان مجیــد ذا کــری و ابراهیــم ّ
عزتــی کــه دبیــر اجرایــی کمیته هــای
ّ
ّ
تخصصــی بودهانــد ،تشــکر و قدردانــی نمایــد.
دکتر اسداله مرتضایی
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
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بــا نگاهــی بــه جهــان پیرامــون خــود و
�پیشگفتار
خلقــت آن بــه یقین درمییابیم کــه ّ
مدبر عالم
هســتیّ ،اولیــن خالــق استاندارد1هاســت و
تمامــی موجــودات جهان ،اعــم از جامــدات،
نباتــات ،حیوانــات ،آســمانها و زمیــن از روی ظرافــت ،ســنجش و
محاســبه و بــه بهتریــن وجــه ممکــن آفر یــده شــدهاند و بررســی واژههــای
«وزن» و «میــزان» در قــرآن کر یــم نیــز میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای تعییــن
ّ
مفهــوم کلــی اســتاندارد و شــرایط اجــرای آن باشــد .بــا ایــن مقدمــه میتــوان
گفــت :استانداردســازی از ســپیده دم خلقــت جهــان تــا روزگاری کــه در
آن زندگــی میکنیــم چــه در شــکل طبیعــی آن در نظــام خلقــت و چــه بــه
شــکل مصنوعــی آن کــه حاصــل کار انسانهاســت ،همــواره در زندگــی
بشــر همــراه بــوده و راه طوالنــی پیمــوده اســت و در رونــد تکاملــی خــود
همــگام بــا تغییــرات علمــی و صنعتــی و افزایــش مبــادالت و تعامــات
 -1اســتاندارد مدرکــی اســت در برگیرنــده قواعــد ،راهنمایی هــا یــا ویژگی هایــی بــرای فعالیت هــا یــا نتایــج
آنهــا بــه منظــور اســتفاده عمومــی و مکـ ّـرر کــه از طریــق توافــق عمومــی و بــه وســیلۀ ســازمان شناخته شــده ای
تصویــب شــده باشــد و هــدف از آن دســتیابی بــه میــزان مطلوبــی از نظــم در یــک زمینــه خــاص اســت.
()Iso - International Organizition For Standardition
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ّ
ملــی ،منطقــهای و بینالمللــی دامنــۀ وســیعی از حقــوق ،وظایــف و
مقــررات ،شــامل :ایمنــی ،امنیــت ،ســامت ،محیطزیســت و مســئولیت
اجتماعــی را شــامل میشــود؛ بــه نحــوی که امــروزه زندگی بدون اســتاندارد
قابــل تصـ ّـور نیســت؛ لــذا گســترش فرهنــگ اســتاندارد و استانداردســازی
در جوامــع مختلــف و بخصــوص در جوامــع توســعه یافتــه ،حرکــت بســیار
ّ
ســریع و رو بــه رشــدی دارد و توجــه جــدی بــه ارتقــای آ گاهــی بخشهــای
مختلــف جامعــه بــرای مشــارکت مؤثــر در ایــن فراینــد بســیار ضــروری
اســت.
اســتاندارد در معنــای اعــم خــود ،متــرادف بــا نظم اســت و اســتاندارد کردن
یعنــی تنظیــم کــردن و بــه نظــم کشــیدن؛ بنابرایــن اســتاندارد ،مفهومــی
اســت کــه میتوانــد نشــانگر انســجام و انضبــاط فعالیتهــای فکــری،
عملــیّ ،فنــی و فرهنگــی جامعــه باشــد .ا گــر اصــول را مفاهیــم ،قواعــد و
ً
نظریههــای نســبتا ثابتــی کــه بــر مبنــای تجربــه و تحقیــق بــه اثبــات رســیده
اســت ،تعر یــف کنیــم و آن را ماحصــل تجــارب عینی که در شــرایط واقعی
در زمینــهای از فعالیــت بشــری صــورت گرفتــه اســت ،بدانیــم ،در ایــن
صــورت اصــول اســتانداردها را میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
۱-۱استانداردســازی عمــل سادهســازی اســت کــه بــا تــاش
جمعــی و آ گاهانــۀ اعضــای ســازمان یــا جامعــه صــورت
میپذیــرد و فقــط در صــورت همــکاری متقابــل تمامــی افــراد
ذینفــع و ذیر بــط بــه موفقیــت میانجامــد.
۲-۲استانداردســازی فعالیتــی اســت اجتماعــی و اقتصــادی و
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بایــد بــا همــکاری تمامــی افــراد ذیر بــط و ذینفــع و براســاس
اجمــاع و توافــق عمومــی صــورت گیــرد.
۳-۳استانداردســازی از طریــق انتخــاب  /تدویــن و ســپس
تصو یــب و اجــرای آنچــه تصو یــب شــده اســت ،انجــام
می گیــرد.
۴-۴تدو یــن ،تصو یــب و اعــام یــک اســتاندارد به خودی خود ارزشــی
نــدارد .ارزش اســتاندارد بــه اجــرا و رعایــت آن در عمــل اســت و
ایــن امــر خــود مســتلزم برنامهریزیهــای مناســب و مشــارکت
جمعــی بــرای اقــدام و دســتیابی بــه منافــع عمومــی اســت.
۵-۵اســتانداردها بایــد حســب اقتضــا و بــا ّ
توجــه بــه تغییــرات و
ّ
تحوال تــی کــه پیــش میآیــد و در فواصــل زمانــی ّ
معیــن ،مــورد
بازنگــری و تجدیدنظــر قــرار گیرنــد.
۶-۶هنگامــی کــه در یــک اســتاندارد کارکــرد یــا ویژگیهــای
یــک محصــول تشــریح میگــردد ،بایــد جهــت انطبــاق
محصــول موردنظــر بــا ویژگیهــای مصـ ّـوب ،روشهــا و
ابزارهــای مناســب ســنجش و مقایســه نیــز تعییــن شــود و یــا
بــه اســتانداردهای دیگــری کــه ایــن روشهــا و ابزارهــا در آنهــا
تعر یــف شــدهاند ،ارجــاع داده شــود.
هــدف از تدو یــن اســتانداردها ،تعییــن مقـ ّـررات واضــح و بــدون ابهــام
ّ
بــرای بهبــود ایمنــی ،عملکــرد ،دوام و دســتیابی بــه حــد بهینــه نظــم

و ویژگی هایــی اســت کــه بــرای انطبــاق یــک محصــول ،خدمــت یــا
مســائل مدیریتــی بــا انتظــاری کــه از آن مــی رود ،تدو یــن می شــوند و بــه
منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف ،اســتانداردها بایــد شــرایط ز یــر را داشــته
باشــند:
ّ
ّ
۱-۱در محــدودۀ هــدف و دامنــۀ کار بــرد مشــخص شــده و تــا حــد
لــزوم کامــل باشــند؛
۲-۲یکنواخت ،واضح و دقیق باشند؛
۳شــرایط روزآمــد در آنهــا بــه صــورت کامــل در نظــر گرفتــه۳
شده با شــد؛
ّ
۴-۴چارچوبی برای توسعۀ آتی فناوری فراهم کنند؛
۵بــرای اشــخاص ذیربــط و ذینفعــی کــه در تهیــه آن مشــارکت۵
نداشــتهاند نیــز قابــل درک باشــد؛
۶-۶اصــول تدو یــن اســتانداردها در آنهــا در نظــر گرفتــه شــده
با شــد؛
۷-۷مقـ ّـررات مر بــوط بــه ســاختار و شــیوۀ نــگارش تعییــن شــده در
ّ
اســتانداردهای ملــی ایــران در آنهــا رعایــت شــده باشــد؛
۸-۸مبتنی بر نتایج استوار علوم ،فنون و تجربیات باشند؛
ّ
۹-۹ویژگیهــا / 1مشــخصههای 2مر بــوط بــه دقــت و بــا صراحــت
و حتیالمقــدور برحســب عملکــرد بیــان شــوند؛
پیشݡگفتار
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اســتاندارد و استانداردســازی کــه مفهــوم آن ارتبــاط عمیقــی بــا مفهــوم
ّ
کیفیــت دارد و در ســطح بینالمللــی ،ملــی و منطقــهای بهعنــوان یــک
ز بــان مشــترک جهــت برقــراری ارتبــاط محســوب میشــود ،در عرصــۀ
آمــوزش و پــرورش کــه جایــگاه آن در تربیــت آینــده ســازان کشــور و تأثیــر آن
ّ
بــر تمامــی ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی و کل جامعــه بــر هیــچ عقــل
ســلیمی پوشــیده نیســت ،ضــروری تــر و مهمتــر از ســایر سازمانهاســت
ً
و فقــدان اســتاندارد یــا عــدم رعایــت آن در ایــن حــوزه ،قطعــا منجــر
بــه ایجــاد جامعــهای بینظــم و آشــفته خواهــد شــد .شــاید غفلــت از
ضــرورت استانداردســازی در نظــام آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســامی
ایــران و اقتبــاس محــض از دیگــر نظامهــای آموزشــی و التقــاط نامــوزون و
بــدون مالحظــۀ تناســب و هماهنگــی میــان همــه اجــزا ،از دالیــل اصلــی
تدو یــن ســند تحـ ّـول بنیادیــن در نظــام تعلیــم و تربیــت و ارائــه طــرحواره و
معیارهــای مفهومــی منســجم و ایجــاد نوعــی همگرایــی ذهنــی و فکــری
بیــن تمــام دســتاندرکاران نظــام (اعــم از سیاســتگذاران ،مدیــران
ارشــد ،برنامهر یــزان ،کارشناســان ،مدیــران و مربیــان مــدارس) بــوده و در
ایــن ســند بــر تهیــه و تدو یــن اســتاندارد زیرنظامهــای راهبــری تربیتــی و
ّ
مدیر یــت ،برنامــۀ درســی ،تربیــت معلــم و تأمیــن نیــروی انســانی ،تأمیــن و

پیشݡگفتار

تخصیــص منابــع مالــی ،تأمیــن فضــا و تجهیــزات و فنــاوری و پژوهــش و
ارزشــیابی و تعامــل آنهــا بــا همدیگــر تأ کید شــده و بر مبنای بند  12-1ســند
ّ
برنامــۀ درســی ملــی ،وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای تعییــن اســتانداردهای
ّ
ّ
ملــی مــواد و رســانههای یادگیــری و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا موظــف
شــده اســت.
بــا ّ
توجــه بــه اهمیــت و نقــش منابــع آموزشــی و تربیتــی در فراینــد یادگیــری
ّ
مؤثــر و پایــدار ّ
متربیــان و ضــرورت ایجــاد ســامانۀ مدیریتــی کارآمــد بــرای
سیاســتگذاری و استانداردســازی فراینــد تولیــد مــواد و رســانههای
یادگیــری ،آییننامــۀ ســاماندهی مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد
و رســانهها) در هشتصدوبیســتو هشــتمین ( )828جلســۀ شــورای
عالــی آمــوزش و پــرورش تصو یــب و جهــت اجــرا بــه واحدهــای تابعــه ابــاغ
شــده اســت و بــه موجــب آن ،ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی
در راســتای سیاســتگذاری و بهینهســازی کیفیــت امــور هنــری بســتۀ
آموزشــی (کتابهــای درســی ،راهنمــای معلــم ،کتــابکار ،فیلــم آموزشــی
و )...مبتنــی بــر ســاحت هنری و زیباییشــناختی ســند تحــول بنیادین به
تشــکیل شــورای سیاســتگذاری امــور هنــری مبــادرت نمــوده و آییننامــۀ
آن نیــز در تار یــخ  94/6/10بــه تصو یــب شــورای مذکــور رســیده اســت.
کمیتههای تخصصی« :خط و خوشنویسی»« ،تصویرگری»« ،گرافیک»،
«عکــس» و «صــدا و تصویــر» تحــت مســئولیت دفتــر نشــر و توزیــع مــواد
آموزشــی ،بــرای تهیــه و تدو یــن اســتانداردهای هنــری و کنتــرل کیفیــت
تولیــدات هنــری تشــکیل و از تار یــخ  1394/8/5فعــال شــده و بــا انجــام
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مطالعــات تطبیقــی و کتابخانــهای و همــکاری بــا صاحبنظــران
و کارشناســان مرتبــط بــا موضــوع و اســتفاده از تجربههــای ارزشــمند
پیشکســوتان و رعایت مقررات مربوط به ســاختار و شــیوۀ نگارش تعیین
شــده در اســتانداردهای ملــی ایــران بــه تهیــه و تدو یــن اســتانداردهای
«تصویرگــری» و «خــط و خوشنویســی»« ،عکــس آموزشــی»« ،رســانههای
شــنیداری  -آموزشــی»«ّ ،طراحــی گرافیــک» و «فیلــم آموزشــی» اقــدام
نمودهانــد کــه پــس از تصو یــب آنهــا در شــورای سیاســتگذاری ،بــه ترتیــب
در جلســات شــماره  90 ،124 ،123 ،118 ،106 ،124 ،104و  123شــورای
هماهنگــی علمــی ســازمان هــم تصو یــب شــده و ّ
توســط رئیــس محتــرم
ســازمان جهــت اجــرا بــه حوزههــای مرتبــط ابــاغ شــدهاند .انتظــار بدیهــی
آن اســت کــه بــا توســعه و ترو یــج فرهنــگ استانداردســازی و التــزام عملــی
تمامــی اشــخاص حقوقــی و حقیقــی ذینفــع و ذیربــط بــه اصــاح بهبــود
فرایندهــای استانداردســازی و ارائــه خدمــات مناســب و مطلــوب که خود
بــه منزلــۀ توســعه و ترویج ســاختاری تلقی میشــوند و انجــام فعالیتهای
ترویجــی درونســازمانی و برونســازمانی از طریــق چــاپ مقــاالت و کتب،
برگــزاری نشســتهای علمــی ،اجــرای دورههــای آموزشــی و ،...گفتمــان
استانداردســازی در نظــام آمــوزش و پــرورش بیــش از پیــش نهادینــه شــود
و بــا اعطــای گواهینامــه کیفیــت و ایجــاد فضــای رقابتــی ســالم ،مــواد و
منابــع آموزشــی و تربیتــی بــا کیفیــت مطلوبــی ارائــه شــوند.
در پایــان الزم میدانــد از اهتمــام و مســاعی بیدر یــغ حجتاالســام
والمســلمین جنــاب آقــای ّ
محمدیــان معــاون محتــرم وزیــر و رئیــس

ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی کــه در اســفندماه  1396به افتخار
بازنشســتگی نائــل آمدهانــد و بانــی و مشـ ّـوق اصلــی تدوین اســتانداردهای
مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی و مـ ّـروج گفتمــان استانداردســازی در
آمــوزش و پــرورش بودهانــد و ســرکار خانــم نیــکروش مدیــرکل ســابق
نظــارت بــر نشــر و توز یــع مــواد آموزشــی کــه مســئولیت دبیرخانــۀ شــورای
سیاســتگذاری امــور هنــری و کمیتههــای ّ
تخصصــی را نیــز بــر عهــده
داشــتند و آقایــان دکتــر کــورش پارســانژاد ،دکتــر حســنپور ،قراگوزلــو،
گلســتان و ساســانی کــه بــه ترتیــب مســئولیت کمیتههــای ّ
تخصصــی
ّ
«طراحــی گرافیــک»« ،تصویرگــری»« ،عکــس»« ،صــدا و تصویــر» و «خــط
و خوشنویســی» را بــر عهــده داشــتهاند و اعضــای محتــرم کمیتههــا کــه
اســامی و مشــخصات آنهــا در صفحــۀ آغاز یــن اســتانداردهای مرتبــط
ذکــر شــده اســت و همچنیــن آقایــان مجیــد ذا کــری و ابراهیــم ّ
عزتــی کــه بــه
ّ
عنــوان دبیــر اجرایــی طــرح همــکاری میکردنــد ،تشــکر و قدردانــی نمایــد و
از خداونــد متعــال مســئلت دارم کــه ایــن اقدام شایســته در توســعه و ترویج
مــداوم فرهنــگ اســتاندارد آمــوزش و پــرورش ،موجبــات ارتقــای بیــش از
پیــش کیفیــت آمادهســازی هنــری و رســانههای یادگیــری و ادراک
زیباییشــناختی ّ
متربیــان را فراهــم آورد.

پیشݡگفتار

احمدرضا امینی
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی و
دبیر شورای سیاستگذاری امور هنری سازمان
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کمیته ّ
تخصصی تدوین استاندارد
«استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی»
رییس:

سمت و  /یا محل اشتغال

پارسا نژاد ،کورش
(دانش آموخته رشته گرافیک و دارای
گواهینامه درجه یک هنری ( -دکتری)

مدیرهنری طراحی گرافیک و مدرس
دانشگاه ،مدیر مرکز تجربیات هنری و
ایدههای نو کانون پرورش فکری و مدیر
هنری مجالت رشد

دبیر:
عزتی ،ابراهیم
(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)
اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
اوجیان ،ایمان
(کارشناسی ارتباط تصویری)

کارشناس استاندارد

ّ
طراح گرافیک

بختیاری ،خدیجه
(کارشناسیارشدهنرهایاسالمی /گرافیک
و دانشجویدکتریرشتهپژوهشهنر)

کارشناس مسئول هنر دفتر برنامهریزی و
تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای
و کار دانش

سلیمی ،مریم
(کارشناسی ارشد گرافیک (ارتباط
تصویری) /دکتری علوم ارتباطات/
کارشناس روزنامهنگاری)

مدرس دانشگاه

صفری ،جواد
(کارشناس ارشد پژوهش هنر و دانشجوی
دکتری هنرهای اسالمی)

مدیر هنری طراحگرافیک کتابهای
درسی و مدرس دانشگاه

آقایــان دکتــر حســن بلخــاری و دکتــر مســعود ســپهر اعضــای محتــرم شــورای سیاســت گذاری امــور هنــری ســازمان
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی و آقــای دامــون خانجــان زاده ّ
(طــراح تایــپ فیــس و گرافیســت) بــا ارائــه نظــرات و
پیشــنهادهای علمــی و هنــری بــه عنــوان مدعــو در بعضــی از جلســات کمیتــه شــرکت کــرده و بــا ارائــه رهنمودهــای
علمــی و هنــری ارزشــمند موجــب غنــای اســتاندارد شــده اند.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

تنـ ّـوع تولیــد و فراوانــی مخاطبــان
ّ
مقدمه
کتاب هــای درســی کــه اصلی تریــن و
بااهمیت تریــن رســانۀ آموزشــی نظــام
آمــوزش و پــرورش محســوب می شــود
و انتظــارات وســیع آموزشــی و تربیتــی از آنهــا ،شــرایط ویــژه ای را
ّ
پیــش روی عوامــل مؤثــر در فراینــد مدیر یــت و برنامه ر یــزی تألیــف و
آماده ســازی هنــری کتاب هــای درســی قــرار داده اســت و ّ
طراحــی
ّ
گرافیــک کتاب درســی نیــز بــه عنــوان مهم تر یــن رابــط بصــری بیــن مؤلــف
ّ
و مخاطــب و مؤثرتر یــن امــکان بــرای بازنمایــی و مبادلــه دیــداری مفاهیــم
و معانــی یادگیــری ،نیازمنــد منشــوری منســجم و یکپارچــه اســت
تــا عــاوه بــر ایجــاد ســاختار واحــد و نظــم هندســی ثابــت در ّ
طراحــی
کتاب هــای درســی یــک دورۀ تحصیلــی ،ارتبــاط و تــداوم منطقــی آن
را بــا کتاب هــای درســی ســایر دوره هــای تحصیلــی نیــز راهبــری کنــد؛
بــه نحــوی کــه اجــرای هماهنــگ آن بــه بیانــی همگــن و هم خانــواده
( )House styleدر ّ
طراحــی گرافیــک کتاب هــای درســی منجــر شــود
ـرورش تدریجــی ذوق هنــری و ادراک زیبایــی شــناختی
و زمینــۀ پـ
ِ
دانش آمــوزان را هــم فراهــم آورد.
ّ
بــا ّ
مؤثــر ّ
طراحــی گرافیــک در ایجــاد روابــط مــوزون بصــری
توجــه بــه نقــش
میــان عناصــر تصویــری کتــاب درســی و تســهیل فراینــد آمــوزش اثربخــش
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و تأثیــر پایــدار آن در تربیــت هنــری و بصیــرت فرهنگــی ّ
متربیــان ،تهیــه و
تدو یــن اســتاندارد ّ
طراحــی گرافیــک کتــاب درســی بــا اولویــت ویــژه در
دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی قــرار گرفتــه تــا ضمــن
راهبــری و ارتقــای کیفیــت ّ
طراحــی کتابهــای درســی و همســانی و
ّ
ـخص آنهــا ،ســلیقههای هنــری متفــاوت فــردی و ســازمانی ّ
طراحــان
تشـ
گرافیــک کتابهــای درســی و عوامــل دخیــل در تولیــد محتــوای یادگیــری
آنهــا بــه صــورت هماهنــگ مدیر یــت شــود.
ایــن اســتاندارد کــه شــامل 13فصــل 88 ،ویژگــی مشــترک 71 ،ویژگــی
اختصاصــی و  124ویژگــی (مشــترک و اختصاصــی) اســت ،در اجــرای
آییننامــه ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و رســانهها)
مصـ ّـوب هشتصدوبیســت و هشــتمین ( )828جلســۀ شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش و بــه منظــور مدیر یــت و کنتــرل نظاممنــد کیفیــت
توســط «کمیتــه ّ
طراحــی گرافیــک کتابهــای درســیّ ،
ّ
تخصصــی
گرافیــک» (موضــوع آییننامــه ّ
مصوب  94/6/10شــورای سیاســتگذاری
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی) تدویــن شــده و در تدویــن آن،
عــاوه بــر رعایــت مبانــی و اصــول هنرهــای ّ
تجســمی و ارتبــاط بصــری و
ّ
رویکردهــا و جهتگیریهــای ســند برنامهدرســی ملــی ،بهرهگیــری از
تجــارب ّ
طراحــی گرافیــک کتابهــای درســی ســایر کشــورها و تجربههای
ّ
ارزشــمند پیشکســوتان نیــز مدنظــر بــوده اســت و پــس از تأییــد در شــورای
سیاســتگذاری امــور هنــری ســازمان ،در یکصــد و بیســت و ســومین
( )123و یکصــد و بیســت و چهارمیــن ( )124جلســۀ شــورای هماهنگــی

علمــی ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی نیــز بــه تصو یــب رســیده و از تاریــخ
ابــاغ ،الزم االجراســت.
هدف و دامنه کاربرد
1
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد ،تعییــن ویژگیهــا و
مشـ ّـخصههای مر بــوط بــه ّ
طراحــی گرافیــک کتابهــای درســی اســت؛
بــه نحــوی کــه رعایــت مجموعۀآنهــا عــاوه بــر غنیســازی بصــری مــواد
و رســانههای آموزشــی و تربیتــی و تســهیل فراینــد یادگیــری ،ادراک
زیباییشناســی دانشآمــوزان را پــرورش و تربیــت هنــری آنــان را ارتقــا
دهــد .ایــن اســتاندارد در کتابهــای درســی کــه ز یــر نظــر ســازمان
پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تولیــد و منتشــر میشــوند ،کاربــرد
دارد.

2

اصطالحات و تعاریف
در ایــن اســتاندارد ،اصطالحــات بــا تعار یــف ز یــر بــه کار
استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

می رو نــد:
 -1-2کتــاب درســی :کتابــی اســت کــه براســاس جــدول دروس ّ
مصوب
مبتنــی بــر راهنمــای برنامۀدرســی حــوزۀ یادگیــری و ابعــاد مورد  نیــاز
فراینــد یادگیــری و هنــریّ ،
تهیــه و تدو یــن شــده اســت و از آن در مراکــز
آموزشــی رســمی و عمومــی بــه عنــوان بــا اهمیتتریــن منبــع یادگیــری
اســتفاده میشــود.
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 -2-2اجــزای کتــاب درســی :منظــور ،وجــود مـ ّ
ـادی و فیزیکــی کتــاب
ّ
درســی اســت و اجــزای آن بــه طــور کلــی عبارتانــد از «جلــد» و «بدنــه»
ً
کتــاب .بدنــۀ کتــاب کــه مجموعــهای از برگهــای معمــوال کاغــذی
اســت ،از ســه بخــش اصلــی« :صفحــات پیــشاز متــن»« ،صفحــات
متــن» و «صفحــات پــس از متــن» تشــکیل میشــود.
 -3-2شــکل ظاهــری کتــاب درســی :منظــور شــکل فیزیکــی و عینــی
کتــاب درســی اســت و شــامل« :قطــع و انــدازه» و «جنــس و نــوع کاغــذ»
می باشــد.
 -4-2مبانــی و اصــول هنرهــای ّ
تجســمی :بــه شــناخت ویژگیهــا،
اصــول عینــی کاربســت و ترکیــب عناصــر بصــری اطــاق میشــود .ایــن
عناصــر ،بهطــور کلــی شــامل :نقطــه ،خــط ،ســطح ،حجــم ،شــکل،
رنــگ و بافــت میباشــند و بــا حــاالت و کیفیــات متفاوتــی نظیــر:
هماهنگــی ،ریتــم ،تناســب ،تــوازن ،تعــادل ،تقــارن ،نظــم و تنـ ّـوع مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد.
ّ -  5  -2
طراحــی( :)Designمجموعــهای از فرایندهــای هدفمند ذهنی
ّ
و عینــی اســت کــه طــی آنهــا ،ســادهترین و منطقیتریــن راهحــل بصــری
بــرای مســئله مطــرح شــده ،ارائــه میشــود.
ّ -  6-2
طراحــی گرافیــک( :)Graphic Designفراینــد ارتباطــات
ّ
بصــری و حــل مســئله از طریــق اســتفاده از تایــپ ،فضــا ،تصویــر و
رنــگ اســت.
ّ -7-2
طراحــی گرافیــک کتــاب درســی :بــه فراینــد بازآفرینــی و تبــادل

 -1بــه محتــوای آموزشــی و تربیتــی کتــاب درســی اعــم از عناصــر نوشــتاری و تصویــری آن ،متــن ()Content
گفتــه می شــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

بصــری مفاهیــم و معانــی آموزشــی و تربیتــی و ایجــاد روابــط مــوزون
بصــری میــان عناصــر تصویــری کتــاب درســی و نظــم هندســی در
ســاختار گرافیکــی آن اطــاق میشــود.
 -  8  -2یونیفــرم ( :)Uniformســاختار واحــد ،هو یــت مشــترک و طــرح
هندســی ثابــت نظــام بصــری ،یونیفــرم نامیــده میشــود.
ّ
تخصصــی و ّ
تجســمبخش در حــوزۀ
 -9-2پایــه کار ( :)Gridابــزاری
زیباییشناســی کار بــردی و نظــام بخشــیدن بــه تمــام عناصــر ّ
طراحــی
اســت و هــدف عملــی آن بــه مقولههــای تکرارپذیــری ،ترکیــب و ارتباط
تقســیم میشــود.
 -10-2ترازبنــدی ( :)Levelingبــه ســازماندهی عناصــر بصــری در
صفحــه ،ترازبنــدی گفتــه میشــود.
1
 -11-2حاشــیه ( :)Marginبــه فاصلــۀ بیــن لبــۀ کاغــذ و بدنــۀ متــن ،
حاشــیه گفتــه میشــود.
 -12-2ســفید خوانــی ( :)Spacingفضــای خالــی بیــن و اطــراف اجزای
صفحــه اســت .ایــن فضــا ،عــاوه بــر آنکــه موجــب اســتراحت چشــم
میشــود ،عامــل جلــوۀ عناصــر بصــری اســت و در مــواردی ،ماننــد:
شــروع فصلهــا ،اطــراف عنوانهــا ،حاشــیههای صفحــه و فاصلــۀ
بیــن واژههــا ،ســطرها ،ســتونها و پاراگرافهــا ،نقــش اساســی در
ســاماندهی صفحــات دارد و از آن بــرای جدا کــردنّ ،متحدکــردن و
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شــاخص کــردن عناصــر بصــری صفحــات اســتفاده میشــود.
 -13-2قلــم ( :)Fontمجموعــه ای از شــکل ها ،شــامل :حــروف
الفبــا ،اعــدادِ ،اعــراب و عالمت هــای نشــانه گذاری ( )Dingbatدر
ّ
یــک انــدازه و وزن مشــخص اســت کــه بنــا بــه حیطــۀ کاربــردی آنهــا در
قالــب حــروف چو بــی ،ســربی یــا دیجیتــال ارائــه می شــوند.
 -14-2قلــم هــای هــم خانــواده ( :)Family Fontsبه زیر مجموعههای
یــک تایــپ فیــس 1کــه براســاس وزن (نــازکّ ،
متوســط ،ضخیــم ،ســیاه
و ،)...حالــت ایســتاده یــا مایــل ،فشــرده و گســترده بــودن یا دســتهبندی
دیگــر کــه بنــا بــه کاربردهــای مختلــف از روی تایــپ فیــس اصلــی
ّ
طراحــی و مشــتق میشــوند ،اطــاق میشــود.
 -15-2انتــزاع ( :)Abstractبــه هنــری گفتــه میشــود کــه فــرم یــا شــکل
ّ
موردنظــر را تــا بــه حــدی خالصــه کنــد کــه صــورت یــا شــکل طبیعــی
آن ،قابــل شناســایی نباشــد و فقــط از رنــگ و فرمهــای تمثیلــی و
غیرطبیعــی بــرای بیــان مفاهیــم خــود بهــره گیــرد و در معنــای وســیعش
میتوانــد بــه هــر نــوع هنــری اطــاق شــود کــه اشــیا و رخدادهــای قابــل
شــناخت را بازنمایــی نمیکنــد.
 -16-2درجــه انتــزاع ممکــن  :بــه درجــهای گفتــه میشــود کــه بــا عبــور از
آن ،تصویــر بــرای مخاطــب نامفهــوم شــود.
ّ
 -17-2ویژگیهــای غیرتصادفــی :عالئمــی کــه تعلــق آن شــیء را بــه
 -1بــه مجموعــۀ کاراکترهــای یــک الفبــا کــه ترســیم و تناســب آنهــا از ســاختار و طرحــی مشــابه تبعیــت
می کننــد ،تایــپ فیــس ( )Type Faceگفتــه می شــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

دســتهای خــاص اثبــات میکننــد؛ ماننــد :شــکلهایی کــه بــه چشــم،
بینــی و دهــان شــباهت دارنــد.
 -18  -2تصویرســازی /تصویرگــری ( :)Illustrationبهگونــهای
هنــر تصویــری توضیحدهنــده و وصفکننــده اطــاق میشــود؛ بــه
عبــارت دیگــر ،تصویرگــری بــه ّ
تجســم و ارائــه بصــری مفهــوم و موضوعی
میپــردازد کــه بیــان آن در قالــب واژههــا دشــوار یــا غیــر ممکــن اســت و
ّ
ّ
هــدف کلــی آن ،قابــل فهــم کــردن یــا جــذاب کــردن موضوعــی از یــک
متــن ،برانگیختــن حـ ّـس کنجــکاوی و پــرورش قـ ّـوۀ ّ
تخیــل مخاطــب
اســت.
 -19  -2تصاو یــر دنبالــهدار ( :)Comic Stripبــه مجموعــهای از تصاویــر
ّ
و نقاشــیها اطــاق میشــود کــه داســتانی را بهصــورت تصویــری
روایــت میکننــد.
 -20-2گــزارش تصویــری :بــه مجموعــهای از عکسهــا اطــاق میشــود
کــه خبــر یــا رو یــدادی را بهصــورت تصویــری روایــت میکننــد.
 -21-2طنز تصویری ( :)Caricatureهنری اســت که در آن ،صفات
و ویژگی هــای بــارز اشــخاص ،اشــیا یــا ســوژه ها بــه نحــو اغــراق آمیــز،
غیرطبیعــی ،مضحــک و خنــده دار ترســیم می شــود.
ً
 -22-2نشــانۀ تصویــری :معمــوال خالصــۀ تصویــر انســان ،حیــوان و
اشیاســت کــه بــر معنــا و مفهومــی غیــر از معنــای ذاتی و معمــول خودش
داللــت میکنــد .نقشــک ،ریزنقــش و نشــانۀ بخشهــای ثابــت از انــواع
نشــانههای تصویــری معمــول در کتابهــای درســی هســتند.
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 -23-2ریزنقــش :عالمــت یــا طرحــی کوچــک اســت کــه در
صفحهآرایــی وظیفــۀ کار بــردی دارد و در زیبایــی ترکیــب بصــری
ّ
صفحــه نیــز مؤثــر اســت.
 -24-2نشــانۀ بخشهــای ثابــت :نوعــی نشــانۀ تصویــری اســت کــه
بــه وســیلۀ آن ،بخشهــای همکارکــرد کتــاب نشــانهگذاری میشــوند.
 -25-2نقشــک( : )Iconبــه معنــای تصویــر یــا شــمایلی اســت کــه
میتوانــد بــه شــکلک انســان ،حیــوان ،اشــیا و ...باشــد و بیشــتر بــا
نرمافزارهــای دیجیتالــی و الکترونیکــی ســاخته میشــود.
 -  26-2تصویرنگاشــت ( :)Pictogramنوعــی نمــاد بصــری اســت کــه
معنــای خــود را از طریــق شــباهت تصویــریاش بــا ســوژه واقعــی منتقــل
میکنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،بازنمایــی ســاده و واقعگرایانــه از یــک شــیء
یــا فعالیــت خــاص اســت و بایــد بــه گونــهای ّ
طراحــی شــود کــه افــراد در
نــگاه ّاول ،معنــای اصلــی آن را تشــخیص دهنــد.
ّ -27-2اطــاع نگاشــت /دادهنمــا ( :)Infographicاینفوگرافیــک کــه
ّ
مخفــف ترکیــب «اینفورمیشــن گرافیــک» ()Information Graphic
اســت ،نوعــی نمایشــگر بصــری اســت کــه ّاطالعــات را بــه زبــان تصویــری
ّ
درتهیــۀ
ســاده ،فهمپذیــر و قابــل درک بــه مخاطــب منتقــل میکنــد و
آن ،ممکــن اســت از عناصــر بصــری ،همچــون :عال ئــم ،نقشــه ،نمــودار،
جــدول ،دیا گــرام ،نقشــک ،تصویــر نگاشــت ،عکــس و نظایــر اینهــا،
اســتفاده شــود.
 -28-2دیاگرام( :)Diagramطرحی هندســی اســت که برای نمایش

استاندارد ّ
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قســمتهای مختلــف یــک فراینــد یــا یــک دســتگاه و یــا نمایــش
ســاختار و عملکــرد اشــیا و پدیدههــای انتزاعــی بــهکار مــیرود و بــه دو
گــروه دیاگرامهــای شــمایلی و شــماتیک تقســیم میشــود.
 -29-2نمــودار( :)Chratرســانهای اســت کــه بــه منظــور ارائــه و نمایــش
بصــری روابــط عــددی و نســبی مفاهیــم و دادههــای ّ
کمــی بــه کار
مــیرود؛ بــه گونــهای کــه مخاطــب بتوانــد میــزان تفاوتهــا را مشــاهده
و مقایســه کنــد و دارای انواعــی ،ماننــد :میلــهای ،ســتونی ،خطــی،
حبابــی ،دایــرهای ،دوناتــی ،گردشــی ،درختــی و  ...میباشــد.
 -30-2نقشه :نمایش گرافیکی عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در
سطح زمین یا درون آن ،روی یک سطح هموار و براساس یک مقیاس
مشــخص اســت کــه بــرای نمایــش ویژگیهــا یــا دادههــا و نشــان دادن
موقعیــت یــا چگونگــی پراکنــش آنهــا در در یــک منطقــه یــا قلمــرو بــهکار
مــیرود و در آن ،ݨّاطالعاتــی کــه در انتقــال پیــام نقشــی ندارنــد ،حــذف
میشوند.
ّ
ݨ
 -31-2جــدول :ابــزاری بــرای دســتهبندی اطالعــات اســت کــه
بهصــورت ســطر و ســتون تنظیــم میشــود و دارای انــواع «یکبعــدی»
و «چنــد بعــدی» اســت.
 -32-2ســواد دیداری/بصــری :بــه توانایــی علمــی درک و فهــم ،ترجمــه و
تفســیر درســت پیامهــای تصویــری و تولیــد ایــن پیامهــا اطــاق میشــود.
 -33-2بنــد ( :)Paragraphمجموعــهای از چنــد جملــه اســت کــه
ایــده ،فکــر و مفهــوم واحــدی را شــرح میدهــد و بیــن آنهــا ،ارتبــاط و
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همبســتگی لفظــی و معنایــی بیشــتری وجــود دارد و روی هــم مطلــب
ّ
یــا مفهــوم کامــل و مســتقلی را بیــان میکنــد.
 -34-2نیازهــا و ویژگیهــای مخاطــب :منظــور تحـ ّـوالت رشــدی و نظــام
پیوســته و یکپارچــه شــخصیت ّ
متربیــان اســت کــه مبتنــی بــر رشــد
شــناختی ،عاطفــی ،ایمانــی و اخالقــی ،تجــارب عملکــردی و نیــز
تفاوتهــای جنســیتی و محیطــی آنــان در دورههــای مختلــف سـ ّـنی
می باشــد.
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ساختار
3
در ایــن اســتاندارد ،ســاختار کتــاب درســی بــه ســه حیطــۀ
«شــکل ظاهــری»« ،اجــزا» و ّ
«طراحــی» تقســیم شدهاســت« .شــکل
ظاهــری کتــاب» در دو بخــش« :قطــع و انــدازه» و «جنــس و نــوع کاغــذ»؛
«اجــزای کتــاب» در دو جــزء « :جلــد» و «بدنــه» و ّ
«طراحــی کتــاب» نیــز
در پنــج بخــش« :یونیفــرم متــن»« ،تعییــن حــروف متــن» (،)Mark up
«رنــگ»« ،تصویــر» و «عناصــر ترســیمی  -تصویــری» طبقهبنــدی شــدهاند
و اســتاندارد هر یــک از اجــزا و بخشهــای ســه حیطــۀ مذکــور ،بهصــورت
جــدا و مســتقل تدو یــن شــده و پیوســتگی و ارتبــاط مفهومــی آنهــا نیــز بــا
ّ
ترتیــب «حــروف ابجــد» مشــخص شــده اســت.

شکل ظاهری
کتاب درسی

قطع و اندازه
جنس و نوع کاغذ

ساخـتار

اجزای کتاب درسی

صفحات ورودی

جـلد

صفحات پیش از متن

بدنـه

صفحات متن

ّ
صفحات مقدماتی

صفحات پس از متن

یونیفرم متن

طراحی کتاب درسی

تعیین حروف متن
رنـگ
تصـویر
عناصر ترسیمی  -تصویری

تصویرسازی
عکس
اطالعنگاشت

نمودار
جدول
دیاگـرام
نشانههایتصویری

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

تصویرنگاشت
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الف) استاندارد قطع و اندازۀ کتاب

قطــع و انــدازۀ رایــج در تولیــد کتــاب بــه دو عامــل اصلــی بســتگی دارد:
نخســت ،ابعــاد کاغذهــای موجــود در بــازار تجــاری کشــور کــه انــدازۀ آنهــا
ّ
بایــد مضــرب عــدد صحیــح و مشــخصی از قطــع کتاب باشــد ،بهنحویکه
کمترین مقدار کاغذ دور ریخته شود؛ دوم ،عملکرد کتاب و ماهیت کلی
آن و در نظرگرفتــن ویژگیهــای مخاطبــان کتــاب و نیــز جنبههــای کاربــردی
آن ،ماننــد :قرارگیــری در کتابخانــه یــا کیــف ،حمــلو نقــل آن و غیــره.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی قطــع و انــدازه
کتــاب ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای قطــع و انــدازه کتــاب» طبقهبنــدی
شــده اند.
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الف -1/ویژگیهای قطع و اندازه کتاب
الــف -1-1/قطــع کتــاب بــا ّ
توجــه بــه عملکــرد کتــاب و ماهیــت
ّ
کلــی و جنبههــای کار بــردی آن ،نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی
مخاطــب ،ویژگــی مــواد و مصالــح چــاپ و اقتضائــات اقتصادی
تعییــن شــود؛
الــف -2-1/قطــع کتابهــای پیشدبســتانی و دورههــای ّاول و
دوم ابتدایــی ،رحلــی ( 20×27ســانتیمتر بعــد از بــرش) باشــد؛
ّ
متوســطه،
الــف -3-1/کتابهــای دورههــای ّاول و دوم
ّ
حتیالمقــدور در قطــع وز یــری ( 16 ×23ســانتیمتر بعــد از بــرش)
چــاپ شــوند؛

الــف -4-1/چــاپ کت ــابهای درســی دورۀ دوم ّ
متوســطه،
برحســب ضــرورت و اقتضــای مضمــون و محتــوای آموزشــی
در قطعهــای رحلــی ( 20×27ســانتیمتر بعــد از بــرش) و رقعــی
( 14×21ســانتیمتر بعــد از بــرش) و بــه شــیوۀ بیاضــی نیــز مجــاز
اســت.
ب) استاندارد جنس و نوع کاغذ

جنــس و نــوع کاغــذ عاملــی مهــم در تعییــن قطــعّ ،
طراحــی و چــاپ کتــاب
درســی اســت و انتخــاب کاغــذ مناســب کــه هــم مقولــهای اقتصــادی و
هــم مقولــهای ّفنــی و هنــری اســت ،تأثیــر بســزایی بــر چــاپ و جنبههــای
دیــداری و کیفــی کتــاب میگــذارد.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی کاغــذ،
تحــت عنــوان «ویژگی هــای جنــس و نــوع کاغــذ» تعر یــف و طبقه بنــدی
شــده اند.
استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ب -1/ویژگیهای جنس و نوع کاغذ
ّ
ّ
ب -1-1/جنــس و نــوع کاغــذ ،بایــد بــا توجــه بــه مؤلفههایــی،
همچــون :قطــع و انــدازه کتــاب ،ضر یــب مانــدگاری کتــاب،
مقاومــت در برابــر پارگــی و تاخوردگــی ،پشــت پوشــانی،
جاذبههــای لمســی و ّ
حســی و تأثیرپذیــری آن در دماهــای
مختلــف و فراینــد چــاپ انتخــاب شــود؛
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ب -2-1/وزن کاغــذ جلــد کتابهــای درســی در تمامــی
ّ
دورههــای تحصیلــی ،حداقــل  200گــرم باشــد؛
ب -3-1/نــوع کاغــذ صفحــات بدنــۀ کتابهــای درســی،
ّ
حداقــل  80گــرم تحریــری و ســفید باشــد.
ج) استاندارد جلد کتاب درسی
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جلــد ،پوشــش بیرونــی کتــاب اســت و صفحــات آن را در برابــر
طراحــی آن عــاوه بــر ّ
آســیب های فیزیکــی محافظــت می کنــد و ّ
معرفــی
ّ
ماهیــت ،موضــوع و محتــوای کتــاب بایــد دارای جذابیت هــای بصــری
نیــز باشــد.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــی و وجــوه مشــترک جلــد کتاب هــای
درســی ،تحــت عنــوان «ویژگی هــای مشــترک» و صفــات و وجــوه متمایــز
آنهــا بــا عنــوان «ویژگی هــای اختصاصــی» طبقه بنــدی شــده اند.
«ویژگی هــای اختصاصــی» بــا ّ
توجــه بــه نیازهــا و ویژگی هــای گروه هــای
سـ ّـنی مخاطــب بــه «ویژگی هــای اختصاصــی پیش دبســتانی و دوره هــای
ّاول و دوم ابتدایــی» و «ویژگی هــای اختصاصــی دوره هــای ّاول و دوم
متوســطه» تفکیــک شــده اند و ّ
ّ
مکمــل ویژگی هــای مشــترک می باشــند؛
بــه نحــوی کــه ّ
طراحــی جلــد هــر کتــاب درســی ،عــاوه بــر داشــتن
ویژگی هــای اختصاصــی بایــد واجــد ویژگی هــای مشــترک مربــوط نیــز
باشــد.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ج -1/ویژگیهای مشترک جلد
ج -1-1/جلــد کتابهــا بــه تفکیــک دورۀ تحصیلــی ،یونیفــرم
( )Uniformجــدا و مســتقل داشــته باشــد؛
ج -2-1/در ّ
طراحــی یونیفــرم جلــد ،قابلیــت همسانســازی در
یــک دورۀ تحصیلــی و تفــاوت آفرینــی نســبت بــه ســایر دورههــا
ّ
مدنظــر قــرار گیــرد؛
ج -3-1/یونیفــرم جلــد بــا ّ
طراحــی صفحــات پیــش از متــن،
صفحــات متــن و صفحــات پــس از متــن هماهنــگ باشــد؛
ّ
ج -4-1/در یونیفــرم جلــد ،محــل اســتقرار عنــوان اصلــی کتاب،
آرم ســازمانی ،ســال تحصیلــی ،کــد کتــاب ،رشــته و شــاخۀ
تحصیلــی ،نشــانگرهای مر بــوط بــه تفاوتهــای جنســیتی
(دختــران /پســران) ،اقلیتهــای دینــی و نــوع مخاطــب
(دانشآمــوز ،معلــم و  ،)...نوشــته و تصویــر پشــت جلــد ،بارکــد،
شــابک ،قیمــت و جزئیــات نوشــتاری ،تصویــری و رنگــی عطــف
کتــاب تعییــن و تثبیــت شــود؛
ج -  5  -1/انــدازۀ آرم وزارت آمــوزش و پــرورش کــه ابعــاد آن از
( )1/8 ×1/8تــا حداکثــر ( )2/5×2/5ســانتیمتر خواهدبــود ،در
همــۀ کتابهــای بــا قطــع واحــد ،یکســان باشــد؛
ج -  6-1/فضــای محافظتــی آرم وزارت آمــوزش و پــرورش،
حداقــلیــکســانتیمتراز هــرچهــار طــرفآرمدر نظــر گرفتــهشــود؛
ج -7-1/پایــه و موضــوع کتابهــای هــر دورۀ تحصیلــی بــا
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نشــانگرهای رنگــی منــدرج در عطــف و روی جلــد کتابهــا،
ّ
مشــخص شــود؛
ج -  8  -1/فرمهــا و نشــانگرهای رنگــی عطــف و روی جلــد
ّ
کتابهــا ،انــدازه و محــل ثابتــی داشــته باشــند؛
جّ -9-1/
طراحــی عطــف (بــرای تســهیل دسترســی مخاطــب)
ّ
بایــد چشــمگیر ،خوانــا و مؤثــر بــوده و از نظــر ترکیــب رنگــی بــا جلــد
کتــاب هماهنــگ باشــد؛
ج -10-1/نــوع ،انــدازه و رنــگ قلــم عنوانهــای اصلــی و فرعــی
بــا روحیــۀ گرافیکــی حا کــم بــر کتابهــای هــر دورۀ تحصیلــی و
ســواد بصــری گــروه سـ ّـنی مخاطــب متناســب باشــد؛
ج -11-1/عناو یــن اصلــی و فرعــی جلــد کتابهــا بــا قلــم ثابــت
و همخانــواده بــا قلــم صفحــات متــن کتابهــا نــگارش شــوند؛
ج -12-1/انــدازۀ قلــم عنوانهــای اصلــی و فرعــی کتابهــای
بــا قطــع واحــد هــر دورۀ تحصیلــی ،یکســان و انــدازۀ قلــم عنــوان
اصلــی بزرگتــر از قلــم ســایر عناو یــن جلــد باشــد؛
ج -13-1/رنــگ عنــوان کتــاب ،عــاوه بــر هماهنگــی و تناســب
بــا ّ
طراحــی روی جلــد از رنــگ ســایر عناصــر جلــد جــدا باشــد و بــه
آســانی دیــده شــود؛
ج -14-1/در بدنــۀ قلــم عنــوان اصلــی از هیچگونــه جلــوۀ بصــری
( )Effectاســتفاده نشــود؛
ج -15  -1/طــرح روی جلــد بــا موضوع و مضمون کتاب و ّ
طراحی

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

صفحــات داخلــی آن و ســواد دیــداری گــروه سـ ّـنی مخاطــب،
ارتبــاط معنــادار داشــته و بــا روحیــات و ّ
حساســیتهای جامعــه
مرتبــط باشــد ،بــه نحــوی کــه مخاطــب بتوانــد ایــن ارتبــاط معنادار
و منطقــی را دریابــد؛
ج -16-1/ترکیــب رنگــی طــرح جلــد ،از حیث تبایــن ( )Contrastو
هماهنگی ( )Harmonicبا رنگبندی یونیفرم متناســب باشــد؛
ج -17-1/در طــرح روی جلــد کتابهایــی کــه مخاطــب عــام
دارنــد ،از ســوگیریهای جنســیتی (در شــخصیت ،رنــگ ،فــرم
و )...پرهیــز شــود؛
ج -18  -1/زاو یــۀ دیــد یــا جهــت نــگاه تصویــر روی جلــد (نیــروی
براینــد تصویــر) بــه ســمت تـ ّ
ـور ق /لبــۀ کتــاب باشــد؛
ج -19-1/طــرح روی جلــد کتــاب در چارچــوب مبانــی و اصــول
ّ
هنرهــای ّ
تجســمی از خلقیــت ،نــوآوری و تازگــی در ایــده و اجــرا
برخــوردار باشــد؛
ّ
ج -20-1/عناصــر تصویــری پشــت جلــد در تــداوم تفکــر و روحیــۀ
بصــری تصویــر روی جلــد باشــند؛
ج -21-1/در مــواردی کــه طــرح روی جلــد تــا تمــام یــا بخشــی از
پشــت جلــد ادامــه مییابــد ،بخــش اصلــی و مهــم طــرح در روی
جلــد باشــد؛
ج -22-1/رنــگ شــابک ،مشــکی تــک رنــگ( )K:100باشــد و در
آن ،اقتضائــات خوانــش بارکــد لحــاظ شــود؛
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ج -23-1/عــدد صفــر مــورد اســتفاده در روی جلــد کتابهــا،
توخالــی ( )0باشــد.

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

42

ج -2/ویژگیهــای اختصاصــی جلــد کتابهــای پیــش دبســتانی و
دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی
جّ -1-2/
طراحــی جلــد کتابهــای هــر پایــۀ تحصیلــی از ســبک
( )Styleهمســان تصویرســازی تبعیــت کنــد؛
ج -2-2/رنــگ آرم وزارت آمــوزش و پــرورش ،مشــکی
( )C:0 M:0 Y:0 K:100و اورپرینت ( )Over Printباشد؛
ّ
ج -3-2/محــل اســتقرار عنــوان اصلــی کتــاب ،ثابــت و در
حــدود یــک ســوم بــاالی صفحــه و در فضــای ســفید باشــد؛
ج -4-2/در ّ
طراحــی جلــد کتابهــای پیــش دبســتانی و دورۀ
ً
ّاول ابتدایــی ،ترجیحــا از تصویرســازی اســتفاده شــود؛
ج -  5   -2/فضــای تصویرســازی روی جلــد کتابهــای
ّ
دورۀاول ابتدایــی« ،دور آزاد» بــوده و در فضــای
پیشدبســتانی و
محــدود قــرار نگیــرد.
ج -  6-2/رنــگ طــرح جلــد کتابهــای پیشدبســتانی و دورۀ
ً
ّاول ابتدایــی ،خالصتــر ،درخشــانتر و ترجیحــا از ترکیــب دو
رنــگ اصلــی باشــد؛
ج -7-2/در ّ
طراحــی جلــد کتابهــای دورۀ دوم ابتدایــی،
اســتفاده از عکــس مجــاز اســت؛

ج -  8  -2/در رنگآمیــزی طــرح جلــد کتابهــای دورۀ دوم
ابتدایــی از رنگ  هــای ترکیبــی و پختهتــر نســبت بــه دورۀ ّاول
ابتدایــی ،اســتفاده شــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ج -3/ویژگیهــای اختصاصــی جلــد کتابهــای دورههــای ّاول و دوم
متوســطه
ج -1-3/جلــد کتابهــای هر یــک از «شــاخههای تحصیلــی»
متوســطۀ ّ
دورههــای ّ
«فنــی و حرفــهای»« ،کاردانــش» و «نظــری»،
یونیفــرم جــدا و مســتقل داشــته باشــد؛
ج -2-3/رشتۀ تحصیلی  /مهارتی و گروه تحصیلی شاخههای
«نظری»ّ ،
«فنی و حرفهای» و «کاردانش» با اســتفاده از نشــانگرهای
ّ
رنگی متفاوت در روی جلد و عطف کتابها مشــخص شــود؛
ج -3-3/رنــگ آرم وزارت آمــوزش و پــرورش در زمینههــای
روشــن ،مشــکی ( )c:0 M: 0 y: 0 K: 100و اورپرینت ( )Over Printو
در زمینههــای تیــره ،معکــوس /ســفید( )Invertباشــد؛
ج -4-3/در رنگآمیــزی طــرح جلــد کتابهــا ،متناســب
بــا محتــوای آموزشــی و تربیتــی آنهــا و درک زیبایــی شــناختی
مخاطــب از رنگهــای ترکیبــی و پختــه اســتفاده شــود؛
ّ
ج -  5   -3/یونیفــرم جلــد کتابهــای «راهنمــای معلــم» و
«راهنمــای هنرآمــوز» بــه صــورت مســتقل و هماهنــگ بــا یونیفــرم
جلــد کتابهــای درســی مربــوط ّ
طراحــی شــود.
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د) استاندارد بدنۀ کتاب

ً
بدنــۀ کتــاب مجموعــهای از برگهــای معمــوال کاغــذی اســت کــه از ســه
ّ
طــرف  -بــه غیــر از شــیرازه  -بــا ماشــین بــرش ،بر یــده و منظــم میشــود و دارای
ســه بخــش اصلــی :صفحــات پیــش از متــن ،صفحــات متــن و صفحــات
پــس از متــن میباشــد.در ایــن اســتاندارد ،صفحــات و وجــوه مشــترک
و اختصاصــی هــر یــک از ایــن ســه بخــش ،تحــت عنــوان« :ویژگیهــای
صفحــات پیــش از متــن»« ،ویژگیهــای صفحــات متــن» و «ویژگیهــای
صفحــات پــس از متــن» تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند.
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د -1/ویژگیهای صفحات پیش از متن
صفحــات پیــش از متــن بــه «صفحــات ورودی» و «صفحــات مقدماتــی»
کتابهــای درســی اطــاق میشــود و مجموعــۀ صفــات و وجــوه مشــترک
و اختصاصــی هــر یــک از ایــن دو بخــش ،تحــت عنــوان« :ویژگیهــای
ّ
صفحــات ورودی» و «ویژگیهــای صفحــات مقدماتــی» تعریــف و تدویــن
شــده اند.
1
د -1 -1 /ویژگیهای صفحات ورودی
د -1-1-1/یونیفــرم صفحــات ورودی بــه تفکیــک دورۀ تحصیلی
و هماهنــگ بــا یونیفــرم جلــد ّ
طراحــی شــود؛
د -2-1-1/عنــوان اصلــی و عناو یــن فرعــی کتــاب بــا تمــام
 -1منظــور از صفحــات ورودی ،چهــار صفحــۀ ابتدایــی کتــاب درســی اســت و بــه ترتیــب ،شــامل:
الرحمــن ّ
صفحــه بســماهلل ّ
الرحیــم /عنــوان کتــاب ،صفحــۀ حقوقــی /شناســنامه ،صفحــۀ تمثــال
امام خمینی و صفحۀ ّ
حق نشر ( )Copy Rightمی باشد.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

خصوصیــات روی جلــد در ذیــل «بســماهلل ّالرحمن ّالرحیــم»
تکــرار شــوند؛
د -3-1-1/رنــگ عنــوان اصلــی کتــاب ،ســفید و رنــگ زمینــۀ آن
بــه صــورت تــرام  )Tone plat( %100و تکرنــگ باشــد؛
د -4-1-1/رنــگ «بســماهلل ّالرحمن ّالرحیم» و عناو یــن فرعــی
بــه نحــوی انتخــاب شــوند کــه در رنــگ تــرام )Tone plat( %100
صفحــۀ عنــوان ،خوانــا باشــند؛
د -  5  -1  -1/اســتفاده از عکــس یــا طــرح و تصویرســازی در
صفحــۀ عنــوان جایــز نیســت؛
د -  6-1-1/متــن حقوقــی ،نــوع قلــم و نحــوۀ چیدمــان اجــزای
صفحــۀ شناســنامه در همــۀ کتابهــای درســی و انــدازۀ قلــم و
شــکل( )Formatصفحــه در کتابهــای درســی بــا قطــع واحــد،
یکســان باشــد؛
د -7-1-1/طــرح صفحــه شناســنامه در صورتــی کــه یونیفــرم
صفحــه را مخــدوش نکنــد ،میتوانــد اشــارات بصــری از گرافیــک
صفحــات متــن کتــاب را نیــز داشــته باشــد؛
د -  8  -1-1/صفحــۀ شناســنامه از ســاختار واحــد و تفکیــک
ّ
بصــری مشــخص برخــوردار باشــد؛
د -9-1-1/تمثــال امــام خمینــی بــا مضمــون و محتــوای
کتــاب ،ســواد بصــری گــروه سـ ّـنی مخاطــب و روحیــۀ گرافیکــی
حا کــم بــر کتابدرســی تناســب داشــته باشــد؛
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د -10-1-1/در کتابهــای پیشدبســتانی و دورههــای ّاول و
دوم ابتدایــی ،تمثــال امــام خمینــی تصویرســازی شــود؛
د -11-1-1/در کتابهــای دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه،
ضمــن تأ کیــد بــر اولو یــت اســتفاده از عکــس امــام خمینــی
تصویرســازی تمثــال امــام هــم مجــاز اســت؛
د -12-1-1/طــرح و متــن حقوقــی و نــوع قلــم صفحۀحــق نشــر
در همــۀ کتابهــای درســی و انــدازۀ قلــم و نحــوه اســتقرار اجــزای
صفحــه بــه تفکیــک دوره وشــاخۀ تحصیلــی و قطــع کتــاب درســی
یکســان باشــد؛
د -13-1-1/در صفحــات ورودی ،شــمارۀ صفحــه درج نشــود؛
ولــی تعــداد آنهــا در محاســبۀ صفحــات کتــاب لحــاظ شــود.
ّ
د -2 -1/ویژگیهای صفحات مقدماتی
ّ
د -1-2-1/صفحــات مقدماتــی بــه تفکیــک دوره و شــاخۀ
تحصیلــی ،یونیفــرم جــدا و مســتقل داشــته باشــد؛
ّ
د -2-2-1/یونیفــرم صفحــات مقدماتــی ،ضمــن هماهنگــی بــا
یونیفــرم صفحــات ورودی ،میتوانــد اشــارات بصــری از گرافیــک
صفحــات متــن نیــز داشــته باشــد؛
د -3-2-1/در صفحــه /صفحــات فهرســت ،بخشهــا و
1
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ّ
ّ
 -1منظــور از صفحــات مقدماتــی ،صفحــه  /صفحــات فهرســت مطالــب ،مقدمــه /پیشــگفتار و ســخنی
ّ
بــا معلمــان ،والدیــن و دانش آمــوزان می باشــد.

فصلهــای زیرمجموعــۀ آنهــا و شــمارۀ صفحــات از تفکیــک
بصــری برخــوردار باشــند؛
ّ
د -4-2-1/صفحــه /صفحــات فهرســت ،ســاده و خلقانــه
ّ
طراحــی شــود ،بــه نحــوی کــه مخاطــب بــا نــگاه اجمالــی ،بخــش
یــا فصــل و درس موردنظــر را بیابــد؛
د -5-2-1/در ّ
طراحــی صفحــه /صفحــات فهرســت میتــوان از
رنــگ بــرای کدگــذاری و ایجــاد پیونــد رنگــی بــا صفحــات متــن
مر بــوط اســتفاده کــرد؛
دّ -6-2-1/
طراحــی صفحــه /صفحــات فهرســت تصاویــر،
نقشــهها ،نمودارهــا و مــوارد مشــابه ،از همــان اصــول بصــری
فهرســت مطالــب تبعیــت کنــد؛
ّ
د-7-2-1/مجموعصفحاتمقدماتی،مضربیاز عدد 2باشد؛
ّ
د -  8  -2-1/در صفحات مقدماتی ،شمارۀ صفحه درج شود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

د -2/ویژگیهای صفحات متن
متــن ،بدنــۀ اصلــی کتــاب اســت؛ بــه نحــوی کــه کتابهــا برحســب نــوع و
موضــوع متــن در گروههایــی ،ماننــد :کتابهــای تاریخــی ،ادبــی ،علمــی،
ً
اجتماعــی ،هنــری و ...طبقهبنــدی میشــوند .متــن کتــاب ،معمــوال از دو
یــا چنــد بخــش اصلــی تشــکیل میشــود و هــر بخــش خــود شــامل چندیــن
فصــل میباشــد و هــر فصــل نیــز ممکــن اســت دارای عنوانهــای فرعــی
باشــد .مجموعــۀ صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی صفحــات متن،
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تحــت عنــوان «ویژگیهــای صفحــات متــن» تعر یــف و طبقهبنــدی شــده
اســت.
د -1-2/تمــام درسهــا ،یونیفــرم ثابــت تکــرار شــونده داشــته
باشــند و بخشهــای مختلــف آن بــا اســتفاده از ســرفصل
( )Clicheجــدا شــوند؛
ّ
د -2-2/تمــام عناصــر بصــری صفحــات متــن از تشــخص و
روحیــۀ گرافیکــی هماهنــگ برخــوردار باشــند؛
د -3-2/عناصــر تصویــری و ترســیمی  -تصویــری صفحــات متن
از کیفیــت مطابــق بــا اســتانداردهای مربــوط برخوردار باشــند؛
د -4-2/ســفیدخوانی صفحــات متــن بــا مالحظــات تصویــری،
نوشــتاری و چاپــی و ســواد دیــداری گــروه ســنی مخاطــب
1
متناســب باشــد؛
د -5-2/نــوع ،انــدازه و وزن قلــم بــا موضــوع و محتــوای آموزشــی
و تربیتــی ،اولویتهــای متنــی ،جنــس و نــوع کاغــذ ،روحیــه
گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات ،قطــع و انــدازه کتــاب و ســواد
2
بصــری مخاطــب متناســب باشــد؛
د -6-2/ترازبنــدی صفحــات متــن بــا قطــع کتــاب ،حجــم متــن
و ویژگیهــا و نیازهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب تناســب داشــته
3
باشــد؛
 -1,2,3ویژگی هــای جزئــی و کاربــردی پایــه کار ( ،)Gridســفیدخوانی ( ،)Spacingترازبنــدی ( )Leveligو
تعییــن حــروف متــن ( )Markupکــه رعایــت آنهــا در ّ
طراحــی ( )Designصفحــات متــن ضــروری اســت ،بــه
ترتیــب در صفحــات  81 ،61و  91تعر یــف شــده اند.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

د -7-2/بــا پرهیــز از ّ
طراحــی صفحــات پرنقــش و نــگار و ایجــاد
اختــال بصــری ،صفحــات متــن بــه نحــوی ســازماندهی
شــوند کــه مخاطــب پیوســته از موقعیــت خــود در متــن آ گاه
باشــد و بــا یــک نــگاه کلــی مفاهیــم و مطالــب موردنظــر را
دریابد؛
د -8-2/عناصــر بصــری کــه از نظــر معنایــی بــه هــم وابســتهاند،
در مجــاورت هــم باشــند تــا ّ
مزیــت بهرهگیــری همزمــان مخاطــب
از دو سیســتم شــناختی کالمــی و تصویــری فراهــم باشــد؛
د -9-2/اولویتهــای متنــی صفحــات متــن (نــکات اصلــی،
عبــارات و اصطالحــات ّ
تخصصــی ،پرســش از مخاطبــان،
مطالعــه مــوردی ،نــکات مهــم ،تمرینهــا ،مطالــب ّ
مکمــل و
ماننــد اینهــا) بــا اســتفاده از شــیوههای بصــری تکــرار شــونده
ّ
مشــخص شــوند ،بــه نحــوی کــه ماننــد نوعــی کدگــذاری بــرای
مخاطــب قابــل تشــخیص باشــند؛
د -10-2/عناصــر بصــری دو صفحــۀ رو بــهرو ،بــا هــم تعامل داشــته
باشــند و در مــوارد ممکــن امتــداد ایجــاد کنند؛
د -11-2/شــمارۀ صفحــات متــن از تفکیــک بصــری برخــوردار
ً
بــوده و ترجیحــا در نیمــۀ عمــودی ســمت بــرش قــرار گیرنــد؛
د -12-2/اســتفاده از نشــانههای تصویــری (نقشــک ،ریزنقــش
و )...بــرای شــمارهگذاری صفحــات کتابهــای پیشدبســتانی
و دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی در صورتــی مجــاز اســت کــه
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بــا موضــوع کتــاب و ویژگیهــای گرافیکــی صفحــات متــن
متناســب باشــند؛
د -13-2/در کتابهــای دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه ،عنــوان
کتــاب در ســرصفحه ( )Headerصفحــات زوج و عنــوان هــر
بخــش /فصــل اصلــی آن در ســرصفحۀ صفحــات فــرد آورده
شــود؛
د -14-2/هــر فصــل از صفحــات متــن ،صفحــۀ جداکننــده
( )Dividerداشــته باشــد و از صفحــۀ فــرد شــروع شــود؛
دّ -15-2/
طراحــی صفحــات جداکننــده بــا موضــوع و محتــوای
فصــل مرتبــط و بــا روحیــۀ گرافیکــی حا کــم بــر کتــاب هماهنــگ
باشــد؛
د -16-2/نــوع رنــگ صفحــۀ جداکننــده و صفحــات متــن هــر
فصــل ،شــاخص و یکســان باشــند و از رنــگ بــه عنــوان نوعــی
کدگــذاری اســتفاده شــود؛
د -17-2/در صفحــات جداکننــدۀ فصلهــا ،شــمارۀ صفحــه
درج نشــودّ ،امــا در شــمارش صفحــات منظــور گــردد؛
د -18  -2/در کتابهایــی کــه فاقــد فصلبندیانــدّ ،
طراحــی
( )Designصفحــات ّاول هــر درس از قابلیــت تفکیــک برخــوردار
باشــد؛
ّ
د -19-2/متــن صفحــۀ اول هــر فصــل از یــک ســوم بــاالی صفحــه
ّ
شــروع شــود و نوعــی آرایــش ثابــت بــرای آن مدنظــر باشــد؛

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

دّ -20-2/
طراحــی صفحــات پایانــی بخشهــا ،فصلهــا و
درسهــاییــک کتــاباز ســبکو شــیوۀهمســانتبعیــت کنــد؛
د -21-2/در صــورت وجــود بندهــای ( )Paragraphطوالنــی،
اســتفاده از یــک ســتون عر یــض مناســب اســت و در صــورت
کوتــاه بــودن بندهــا ،شــکل دو ســتونه مناســبتر اســت؛
ّ
د -22-2/در متنهایــی کــه بندهــای ( )Paragraphمتعــدد
دارنــد ،نخســتین ســطر از آغــاز هــر بنــد بــا تورفتگــی شــروع
شــود؛ ولــی بندهــای آغاز یــن صفحــه از ایــن قاعــده مســتثنی
است؛
ّ
د -23-2/در صورتــی کــه متــن از عناصــر بصــری متعدد تشــکیل
شــده باشــد ،بــه جــای اســتفاده از تورفتگــی در نخســتین ســطر هــر
بنــد ،از قاعــدۀ فاصلهگــذاری میانبندهــا اســتفاده شــود؛
د -24-2/گرافیــک کادربندیهــای متــن ( )Borderبــا روحیــۀ
گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات متــن هماهنــگ باشــد؛
د -25-2/فاصله متن و کادر ،کمتر از  2میلیمتر نباشد؛
د -26-2/ارتفــاع تمــام صفحــات متــن یکســان باشــد و فقــط
در صفحــۀ پایانــی هــر درس یــا هــر فصــل و یــا هــر بخــش ،پاییــن
صفحــه میتوانــد خالــی بمانــد؛
د -27-2/پانوشــتهای هــر صفحــه ،ذیــل همــان صفحــه درج
ً
شــوند ،بــه نحــوی کــه از پاییــن کامــا بــا صفحــات بــدون پانوشــت
در یــک امتــداد باشــد؛
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د -28-2/شمارههای پانوشت هر صفحه از عدد  1آغاز شود؛
د -29  -2/تعــداد صفحــات هــر درس ،مضربــی از عــدد  2و
مجمــوع صفحــات متــن ،مضر بــی از عــدد 8یــا  16باشــد.
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د -3/ویژگیهای صفحات پس از متن
ّ
صفحــات پــس از متــن بــه ترتیــب عبارتانــد از :مؤخــره یــا فرجــام ســخن
و یــا هــر عنــوان دیگــری کــه ایــن مفهــوم را برســاند ،صفحــه /صفحــات
پیوســت ،واژه نامــه /واژه نامههــا ،کتابنامــه /کتابنامههــا ،فهرســت/
فهرســتهای راهنمــا ،صفحــه /صفحــات ارائــه پیشــنهاد ،فهرســت/
فهرســتهای منابــع و مآخــذ و صفحــۀ نظرســنجی /ارزیابــی .1صفــات و
وجــوه مشــترک و اختصاصــی ایــن صفحــات ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای
صفحــات پــس از متــن» تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند.
دّ -1-3/
طراحــی صفحــات پــس از متــن بــا روحیــۀ گرافیکــی
حا کــم بــر صفحــات متــن هماهنــگ باشــد؛
د -2-3/مجموعــۀ بخشصفحــات پــس از متــن بــا صفحــۀ
جداکننــده ( )Dividerاز صفحــات متــن تفکیــک شــود و
بخشهــای داخلــی آن نیــز (بــا در نظــر گرفتــن اصــول بصــری
صفحهآرایــی) جداکننــدۀ فرعــی داشــته باشــند؛
 - 1ممکــن اســت بعضــی از کتاب هــای درســی ،بعضــی از ایــن صفحــات را نداشــته باشــند؛ ولــی در هــر
صــورت ،ترتیــب قرارگیــری بــه همیــن نحــوی کــه ذکــر شــد ،خواهــد بــود و چنانچــه عــاوه بــر ایــن صفحــات،
صفحــات دیگــری نیــز وجــود داشــته باشــد ،ترتیــب قرارگیــری آنهــا بعــد از صفحــۀ نظرســنجی  /ارزیابــی
خواهــد بــود و ّ
طراحــی آنهــا هــم بایــد از اصــول گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات پــس از متــن تبعیــت کنــد.

هـ ) استاندارد یونیفرم متن

ســاختار واحــد ،هو یــت مشــترک و طــرح هندســی ثابــت نظــام
بصــری صفحــات متــن کتــاب  /کتابهــای درســی« ،یونیفــرم
متــن» نامیــده میشــود و اجــزای آن در ایــن اســتاندارد ،شــامل:

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

د -3-3/نقشــک پایانــی کتــاب در پایــان آخریــن صفحــۀ
فهرســت منابــع و مآخــذ درج شــود و جــای آن در همــۀ کتابهــا
ثابــت باشــد و از درج هرگونــه جملــه ،عبــارت ،کلمــه یــا نشــانۀ
تصویــری دیگــر در صفحــۀ مذکــور پرهیــز شــود؛
د -4-3/کادر نظرســنجی در صفحــۀ آخــر کتــاب قــرار گیــرد و
طراحــی آن بــا ّ
ّ
طراحــی صفحــات ورودی نیــز هماهنــگ باشــد؛
د -5-3/عناو یــن واحدهــای مختلــف صفحــات پــس از متــن،
مثــل :کتابنامــه ،فهرســت راهنما ،فهرســت منابع و مآخــذ و ...در
کلیــه کتابهــای درســی یکســان باشــد؛
د -6-3/همــۀ صفحــات پــس از متــن ،دارای شــمارۀ صفحــه
باشــند و در فهرســت مطالــب نیــز درج شــوند؛
د -7-3/صفحات ّ
معرفی محصوالت آموزشی و کمکآموزشی
آمــوزش و پــرورش ،قبــل از صفحــۀ نظرســنجی و بــدون درج
شــمارۀ صفحــه آورده شــوند؛
د -8-3/اســتفاده از تصاو یــر تزئینــی در فضاهــا و صفحــات
ســفید پــس از متــن ،مجــاز نیســت.
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پایهکار ( ،)Gridسفیدخوانی ( )Spacingو ترازبندی ()Leveling
متــن میباشــد و صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی هــر
یــک از آنهــا بهصــورت مســتقل و تحــت عناویــن« :ویژگیهــای
پایــهکار»« ،ویژگیهــای ســفیدخوانی» و «ویژگیهــای ترازبنــدی»
تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند.
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هـ -1/ویژگیهای پایهکار /صفحه ماکت(:)Grid
هــ -1-1/در ّ
طراحــی پایــه کار ،انــدازۀ حاشــیههای چهــار طــرف
صفحــه ( ،)Marginســتونبندیها (انــدازه ،تعــداد و فاصلــۀ
بیــن ســتونها) ،فاصلــۀ عناصــر و اجــزای صفحــه ( )Objectsاز
یکدیگــر و از ســتون نوشــتار ،نــوع و انــدازۀ قلــم و ســطربندی نوشــتار
ّ
(تعــداد ،طــول ،ابتــدا و انتهــا و فاصلــۀ بیــن ســطرها) و محــل
اســتقرار تیترهــا ،میــان تیترهــا و تیترهــای فرعــی ( )Markupو
جــای شــمارۀ صفحــه تعییــن شــوند؛
هــ -2-1/در تقســیمات پایــه کار ،عواملــی ماننــد :پیوســتگی
مطالــب و انســجام بصــری ،وضــوح مطالــب ،ســهولت در
خوانــدن و دنبالکــردن مطلــب ّ
توســط مخاطــب ،ماهیــت
پیامــی کــه بهصــورت نوشــتار منتقــل میشــود ،اقتصــادی بــودن و
اصــولبصــریصفحهآرایــی کتــابدرســی1در نظــر گرفتــهشــوند؛
1ـ در صفحه آرایــی کتــاب درســی بایــد ضــرورت رعایــت اصولــی ،ماننــد :هماهنگــی ( ،)Harmonyوحــدت
( ،)Unityتعــادل و تقــارن ( ،)Balance and Symontryتأ کیــد ( ،)Emphasisتضــاد ( ،)Contrastردیــف
ّ
کــردن ( ،)Alignmentفضــای ســفید ( )White Spaceو تناســب ( )Proportionمــد نظــر قــرار گیــرد.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

هــ -3-1/خطــوط و عالمتهایــی کــه در پایــه کار کتــاب درســی
رســم میشــوند ،بــا موضــوع و قطــع کتــاب ،ماهیــت صفحهآرایی
و نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب متناســب و
هماهنــگ باشــند؛
هــ -4-1/عــرض و تعــداد ســتونهای متــن بــا قطــع کتــاب ،نــوع
متــن ،مالحظــات گــروه سـ ّـنی مخاطــب و انــدازۀ قلــم متناســب
باشــد؛
هــ -5-1/در کتابهــای بــا قطــع رحلــی ،بدنــۀ اصلــی متــن در
ســتون پهنتــر و اجــزای ّمتصــل و اولویتهــای دوم در ســتون
باریکتــر کار شــود؛
هــ -6-1/در کتابهــای بــا قطــع بیاضــی بــرای چینــش متــن و
ً
آرایــش صفحــه ،ترجیحــا از دو یــا ســه ســتون اســتفاده شــود؛
هــ -7-1/درصــورت وجــود بندهــای ( )Paragraphطوالنــی،
اســتفاده از یــک ســتون عر یــض مناســب اســت و در صــورت
کوتــاه بــودن بندهــا ،شــکل دو ســتونه مناســبتر اســت؛
هــ - 8-1/انــدازه حاشــیههای بــاال و پاییــن و ســمت بــرش کمتــر
از  2ســانتیمتر نباشــد؛
هــ -9-1/فاصلــۀ ســطح حــروف تــا عطــف باید بهطور محسوســی
کمتــر از فاصلــۀ آن بــا ســه حاشــیۀ دیگر باشــد؛
هــ -10-1/حاشــیۀ کتابهــای بــا قطــع واحــد یــک دورۀ تحصیلــی
چنانچــه یونیفــرم متفــاوت داشــته باشــند ،یکســان باشــد؛
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هــ -11-1/حاشــیۀ داخلــی ( )Insideکتابهــای درســی بــا حجــم
کمتــر از  200صفحــه ،حداقــل  1/5ســانتیمتر و بــا حجــم بیشــتر از
 200صفحــه ،حداقــل  2ســانتیمتر باشــد؛
ّ
هــ -12-1/حاشــیۀ کتابهــای درســی پیشدبســتانی و دورۀ اول
ابتدایی ،بیشتر از کتابهای دیگر دورههای تحصیلی در نظر گرفته
شــود و انــدازۀ آن ،متناســب بــا رشــد سـ ّـنی مخاطــب کاهــش یابــد؛
هــ -13-1/در کتابهــای دوره دوم ّ
متوســطه ،حاشــیۀ روبــهروی
عطــف بزرگتــر انتخــاب شــود تــا دانشآمــوز بتوانــد نکتههــای
اصلــی و مهــم را یادداشــت کنــد؛
هــ -14-1/متناســب بــا محتــوای کتــاب و یونیفــرم صفحــات
متــن ،میتــوان تصاو یــر ،ســطوح رنگــی و اجــزای صفحــه را در
حاشــیه اســتفاده کــرد و تــا خــط بــرش ادامــه داد؛
هــ -15-1/تعــداد ،طــول و ابتــدا و انتهــای ســطرها و فاصلــۀ بیــن
آنهــا بــا قطــع کتــاب ،نــوع و انــدازه قلــم و مهــارت خوانــداری
مخاطــب متناســب و در کتابهــای درســی بــا قطــع واحــد هــر
پایــۀ تحصیلــی ،یکســان باشــد.
هـ -2/ویژگیهای سفیدخوانی ()Spacing
هــ -1-2/ســفیدخوانی کتابهــای درســی بــا مالحظــات
تصویــری ،نوشــتاری و چاپــی و ســواد دیــداری گــروه ّ
ســنی
مخاطــب تناســب داشــته باشــد؛

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

هــ -2-2/ســفیدخوانی بهگونــهای باشــد کــه ضمــن کمــک بــه
وضــوح بصــری ،ســهولت در خوانــدن و درک مطلــب ،تســهیل
دنبالکــردن مطلب و تشــخیص اجزای صفحهآرایــی ()Lay out
از گسست متنی نیز جلوگیری کند؛
هــ -3-2/حجــم ســفیدخوانی از پیــش دبســتانی تا پایــۀ دوازدهم
دورۀ دوم ّ
متوســطه ،متناســب بــا رشــد سـ ّـنی مخاطــب کاهــش
یابــد؛ بــه نحــوی کــه کتابهــای پیشدبســتانی بیشــترین حجــم
ســفیدخوانی را داشــته باشــند؛
هــ -4-2/در انتخــاب فضاهــای خالــی ،جهــت گردش چشــم در
صفحــات یــا خوانــدن خـ ّـط فارســی از راســت بــه چــپ و از بــاال بــه
پاییــن و در خوانــدن خـ ّـط التیــن از چــپ بــه راســت و از بــاال بــه
پاییــن در نظــر گرفتــه شــود؛
هــ -5-2/ســفیدخوانی دو صفحــۀ رو بــه رو ،بایــد بــا هــم رابطــۀ
منطقــی و متناســب داشــته باشــند؛
ّ
هــ -6-2/در صورتــی کــه متــن از عناصــر بصــری متعــدد،
ماننــد :تصویــر ،نمــودار ،جــدول و نظایــر آنهــا تشــکیل شــده و از
ســفیدخوانی بــه عنــوان ّمتحدکننــده اجــزا اســتفاده میشــود،
بایــد فواصــل بیــن عناصــر یکســان باشــد؛
هــ -7-2/بــرای شــاخصکردن یــک عنصــر گرافیکــی یــا متــن
خــاص ،ســفیدخوانی اطــراف آنهــا نســبت بــه ســایر عناصــر و
متــون بیشــتر باشــد؛
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هــ -8  -2/ســفید خوانــی کتابهــای درســی ،حداقــل  20درصــد
از فضــای صفحــات متــن کتــاب باشــد؛
هــ -9-2/فاصلــه و فضای منفی میان کلمات ،ســطرها و بندهای
متن براســاس فواصل ّ
طراحی شــده در یونیفرم ،یکســان باشــد؛
هــ -10-2/فاصلــۀ بیــن حــروف ( )Kerningو کلمــات ()Tracking
نبایــد بیشــتر از  - %25و  + %10باشــد؛
هــ -11-2/فاصلــۀ بیــن ســطرها بــا ارزش بصــری فضاهــای
ســفید ( )White spaceو حاشــیۀ صفحــات و مالحظــات گــروه
سـ ّـنی مخاطــب متناســب باشــد؛ بهنحــوی کــه فاصلــۀ بیــن
آنهــا متناســب بــا رشــد سـ ّـنی مخاطــب کاهــش یابــد ،ولــی از
 130درصد اندازۀ قلم فارسی کمتر نباشد.
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هـ -3/ویژگیهای تراز بندی ()Leveling
هــ -1-3/ترازبنــدی متــن بــا قطــع کتــاب ،حجــم متــن و ویژگیهــا
و نیازهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب متناســب باشــد؛
هــ -2-3/دو صفحــه رو بــهروی هــم در صــورت پیوســتگی
محتــوا ،از قاعــدۀ ترازبنــدی واحــد پیــروی کننــد؛
هــ -3-3/عناصــر بصــری تکرارشــونده مثــل :رنگهــا ،شــکلها،
تصاویر ،عناوین ،تیترها و موارد مشــابه دیگر ،در تمامی صفحات
متــن از اصــول هماهنــگ و یکســان ترازبنــدی تبعیــت کننــد.

و) استاندارد تع�یین حروف متن ()Markup

خــط بــه عنــوان یــک رســانۀ مهــم ارتباطــی و عینــی در آمــوزش و پــرورش
جایــگاه خــاص و ممتــازی دارد کــه فراتــر از ابــزار مـ ّ
ـادی صــرف بــرای
خوانــدن و نوشــتن اســت؛ بــه نحــوی کــه عــاوه بــر انتقــال بهتــر مفاهیــم و
تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری ،میبایــد درک زیباییشــناختی
مخاطبــان را نیــز ارتقــا دهــد و بــه همیــن دالیــل در ّ
طراحــی گرافیــک کتــاب
درســی ،در نظــر گرفتــن مقیــاس مناســب بــرای تعییــن نــوع ،انــدازه و وزن
قلــم و ترکیببنــدی و فاصلهگــذاری صحیــح میــان حــروف ،کلمــات و
ســطرها ( ،)Markupاهمیتــی مضاعــف دارد.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی قلــم /فونــت
متــن کتابهــای درســی ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای کار بــردی قلــم»
تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

و -1/ویژگیهای کاربردی قلم
و -1-1/قلــم متــن کتابهــای درســی بایــد از کیفیــت مطابــق بــا
مفــاد «اســتاندارد خــط و خوشنویســی مــواد و رســانههای آموزشــی
و تربیتــی» برخــوردار باشــد؛
و -2-1/نــوع ،انــدازه و وزن قلــم بــا موضــوع و محتــوای آموزشــی ،
اولویتهــای متنــی ،درخشــندگی و تیرگــی رنــگ کاغــذ ،روحیــه
گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات کتــاب ،قطــع و انــدازه کتــاب و
ســواد بصــری مخاطــب متناســب باشــد؛
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و -3-1/از قلــم /قلم هــای مصـ ّـوب 1متناســب بــا ویژگی هــا
و نیــاز گــروه سـ ّـنی مخاطــب و کار بــرد و محتــوای آموزشــی
متــن کــه َحســب توافــق و هماهنگــی کمیته هــای ّ
تخصصــی
«گرافیــک»« ،خــط و خوشنویســی» و نماینــدۀ تام االختیــار
حوزه هــای تألیــف کتــاب درســی تصو یــب و ابــاغ می شــود،
اســتفاده شــود؛
و -4-1/قلمهــای عر بــی و التیــن متناســب بــا نــوع و کاربــرد آنهــا با
قلم فارســی مورد اســتفاده هماهنگ باشــند؛
و -5-1/قلمهــای مــورد اســتفاده در نقلقولهــا ،پانوشــتها،
جدولهــا ،نمودارهــا ،عناو یــن اصلــی و فرعــی ،ســرصفحهها،
شــرح تصاو یــر (اعــم ازتصویرســازی ،عکــس و عناصــر ترســیمی  -
تصویــری و ،)...سرکلیشــهها ،تیترهــا ،میــان تیترهــا و نظایــر آنهــا،
خوانــا و همخانــواده بــا قلــم متــن و کوچکتــر از آن و در سراســر
کتــاب یکســان باشــند؛
و -6-1/انــدازۀ قلــم عنوانهــای اصلــی ،بزرگتــر از قلــم متــن
و قلــم عناو یــن فرعــی ،بزرگتــر از قلــم متــن و کوچــک تــر از قلــم
عنوانهــای اصلــی و در سراســر کتــاب یکســان باشــند؛
و -7-1/انــدازۀ قلــم متــن کتــاب بــا طــول ســطر ،فاصلــۀ بیــن
 -1گزینــۀ مناســب و مــورد تأ کیــد ایــن اســت کــه بــا رعایــت اصــول بنیادیــن ّ
خطفارســی و رویکــرد تلفیقی مبتنی
بــر درســتخوانی ،روانخوانــی ،درستنویســی و خوانانویســی و پــرورش حـ ّـس و ذوق زیبایــی شــناختی ّ
متربیــان
و کمــک بــه خوشخطــی (دســتخط) آنــان ،قلمهــای هــم خانــواده ( )Family Font,sاختصاصــی آمــوزش
طراحــی شــود و در صــورت ّ
و پــرورش ّ
طراحــی قلمهــای هــم خانــواده کــه اســتفاده از آنهــا در مــواد و رســانههای
آموزشــی آ،پ الزامــی خواهــد بــود ،موضــوع و محتــوای ایــن ویژگــی منتفــی میشــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ســطرها ،فاصلــۀ بیــن کلمــات ،اولویتهــای متنــی و نــوع قلــم
متناســب و در سراســر کتــاب ،همســان باشــد؛
و -8-1/انــدازۀ قلــم متــن کتابهــای درســی ،متناســب بــا رشــد
ّ
سـ ّـنی مخاطــب کاهــش یابــد ،ولــی از حداقــل  12پوینــت ()point
کمتــر نباشــد؛
و -9-1/بــرای تأ کیــد بــر اهمیــت نســبی مطالــب و متمایــز شــدن
ّ
اولویتهــای متنــی ،ماننــد :چکیــده ،مقدمــه و برجستهســازی
نــکات مهــم ،درج اســامی خــاص و نظایــر اینهــا از قلــم ّ
مــورب
()Obliqueیــا از قلــم ســیاه یــا از قلــم ضخیمتــر کــه انــدازۀ آن برابــر یــا
کوچکتــر از قلــم متــن اســت ،اســتفاده شــود؛
و -10-1/انــدازۀ قلـ ِـم بخشــی از بدنــۀ متــن کــه ســیاه ()Bold
شــده اســت ،نیــم تــا یــک پوینــت از انــدازۀ قلــم متــن کوچک تــر
باشــد؛
و -11-1/فاصلــۀ بیــن حروف ( )Kerningو کلمــات (،)Tracking
همســان و فاصلــۀ بیــن ســطرها ( ،)Leadingیکنواخــت و بــا طــول
ســطر ،نــوع و انــدازۀ قلــم و مهــارت خوانــداری مخاطــب متناســب
باشد؛
و -12-1/فاصلــه بیــن حــروف و کلمــات ،نبایــد بیشــتر از  -% ٢5و
 +%١٠باشــد؛
و -13-1/فاصلــه بیــن ســطرها بــا ارزش بصــری فضاهــای ســفید
( )White spaceو حاشــیۀ صفحــات و مالحظــات گــروه ّ
ســنی
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مخاطــب متناســب باشــد ،بهنحــوی کــه فاصلــه بیــن آنهــا
متناســب بــا رشــد سـ ّـنی مخاطــب کاهــش یابــد ،ولــی از 130
درصــد انــدازۀ قلــم فارســی کمتــر نباشــد؛
و -14-1/قلم متن ،دفرمه ( )Deformeنشود؛
و -15-1/کتابهــای پیــش دبســتانی و پایــۀ ّاول ابتدایــی بــا قلــم
1
واحــد مبتنــی بــر خـ ّـط پایــه نســخ نــگارش شــوند؛
و -16-1/کتابهــای درســی پایههــای دوم و ســوم ابتدایــی
بهاســتثنای کتابهــای نــگارش فارســی 2بــا قلــم واحــد مبتنــی
بــر خـ ّـط پایــه نســخ نــگارش شــوند؛
و -17    -1/اشــعار در کتابهــای درســی پایههــای دوم و ســوم
ابتدایــی بــا قلــم تحریــری و در کتابهــای دورۀ دوم ابتدایــی و
بعــد از آن بــا قلــم نســتعلیق نــگارش شــوند.
ز) استاندارد رنگ
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رنــگ ادراک بصــری اســت کــه فــرد بــا آن میتوانــد تشــابه و تفــاوت بیــن اشــیا
را تشــخیص دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،طــول موجهــای گوناگــون نــور مرئــی
ّ
اســت و بــرای طـ ّـراح گرافیــک در ســه ویژگــی اصلــی «شــدت رنگــی» (،)Hue
 -1در صــورت ّ
طراحــی قلم هــای هم خانــواده ( )Family Font,sاختصاصــی آمــوزش و پــرورش کــه
ریخت هــای مختلــف آن متناســب بــا نیازهــا و ویژگی هــای گــروه ّ
ســنی مخاطــب و ســواد دیــداری و
ادراک زیبایــی شــناختی آنهــا و حوزه هــای تربیــت و یادگیــری و اهمیــت نســبی مطالــب ّ
طراحــی می شــود،
محتــوای ویژگی هــای و ،15-1/و 16-1/و و 17-1/منتفــی خواهــد بــود.
 -2تمرین هــای ویــژه آمــوزش خوشنویســی کتاب هــای فارســی پایه هــای دوم و ســوم ابتدایــی و نــگارش
متــون نثــر و تمرین هــای روخوانــی و رونویســی و آموزش هــای خوشنویســی کتاب هــای فارســی دورۀ دوم
ابتدایــی و بعــد از آن از ویژگی هــای اختصاصــی اســتاندارد خــط و خوشنویســی تبعیــت می کنــد.

«اشــباع» ( )Saturationو «ارزش رنگــی» ( )Valueخالصــه میشــود .رنــگ
در انتقــال مفاهیــم و جلــب ّ
توجــه و تمرکــز مخاطــب بهو یــژه در دانشآمــوزان
ّ
پیشدبســتانی و دورۀ ابتدایــی ،نقــش مؤثــر و بســیاربرانگیزانندهای دارد.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات و وجــوه مشــترک و اختصاصــی کاربــرد رنــگ
در کتابهــای درســی ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای رنــگ» تعریــف و
طبقهبنــدی شــده اســت.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ز -١/ویژگیهای رنگ
ز -1-1/کار بــرد رنــگ بــا رعایــت نیازهــا ،ویژگیهــا و شــرایط
ّ
دیــداری (کوررنگــی ،کمبینایــی و …) مخاطــب ،جذابیتهــای
بصــری و تأثیــرات روان شــناختی رنــگ ،افزایــش وضــوح و
خوانایــی متــن ،جنــس و نــوع کاغــذ و مــواد و مصالــح چــاپ
صــورت پذیــرد؛
ّ
ز -2-1/متناســب بــا درک بصــری گــروه ســنی مخاطــب از
رنگهــای ذهنآشــنا اســتفاده شــود؛
ز -3-1/در رنگآمیــزی ســطوح بــزرگ از رنگهــای روشــن بــا تــرام
پایین اســتفاده شــود؛
ز -4-1/پالــت رنگــی مورد اســتفاده ،براســاس مــود رنگی CMYK
و بــا درصدهــای ُرنــد و ضرایــب  5یــا  10تایــی تنظیــم گردد؛
ز -5-1/پالــت رنگــی کتابهــای پیــش دبســتانی و دورههــای
ّاول و دوم ابتدایــی ،متناســب بــا کاهــش پایــۀ تحصیلــی

63

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

64

مخاطــب ،کمتعدادتــر و بــا ترکیبــات رنگــی ســادهتر و خالصتــر
باشــد؛
ز -6-1/در دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه ،متناســب بــا افزایــش
رشــد سـ ّـنی مخاطــب از پالــت رنگــی بــا وســعت رنگــی بیشــتر و
رنگهــای ترکیبــی و پختهتــر اســتفاده شــود؛
ز -7-1/در پالــت هــای چنــد رنــگ ،یکــی از رنگهــا ،رنــگ
غالــب باشــد و در پالــت تکرنــگ ،از تیرگــی یــا روشــنی بهعنــوان
رنــگ غالــب اســتفاده شــود؛
ز -  8 -١/رنــگ تصویــر بــا پالــت رنگــی صفحــات هماهنــگ
باشــد؛
ز -٩-١/ســطوح رنگــی غالــب صفحــات متــن کتــاب درســی
بایــد بــه رنگ هــای روشــن و کم رنــگ و خاکســتری های رنگــی
باشــد؛
ز -10-١/میتــوان از رنگهــای گــرم و چشــمگیر ،بــه میــزان
محــدوددر نوارهــایرنگــییــانشــانههایتصویــریاســتفاده کــرد؛
ً
ز -11-١/در کتــاب درســی ،رنگ هــا بایــد واضــح ،کامــا متمایــز
از متــن اصلــی ،تنـ ّـوع آنهــا انــدک و در سراســر کتــاب یکســان
باشــند؛
ّ
ز -12-1/بــرای نشــان دادن موضــوع خــاص و یــا اتحــاد محتوایــی
و یــا هــم وزنــی ســوژهها از تکــرار رنــگ اســتفاده شــود؛
ز -13-1/بــرای دســتهبندی مطالــب ،برجستهســازی مــوارد

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

مهــم ،جــدا کــردن مباحــث اصلــی و ســایر اولویتهــای متنــی،
نظیــر :عنوانهــا ،تیترهــا و تمرینهــا ،میتــوان از ســطوح رنگــی
متفــاوت بهعنــوان کــد شناســایی بصــری اســتفاده کــرد،
بهنحــوی کــه مخاطــب بــا یــک نــگاه نــوع مطلــب را تشــخیص
دهــد؛
ز -14-1/ترکیببنــدی رنگهــا نبایــد القا گــر جنســیت خاصــی
باشــد ،مگــر در مــواردی کــه محتــوای آموزشــی ایــن گرایــش را
ایجــاب میکنــد؛
ز -15-1/رنــگ صفحــۀ جداکننــده ( )Dividerو صفحــات متــن
هــر فصــل ،شــاخص و یکســان باشــند و در فهرســت مربــوط نیــز
(بــرای ایجــاد پیونــد رنگــی) از همــان رنــگ شــاخص اســتفاده
شــود؛
ز -16-١/در کتابهــای پیشدبســتانی و دوره ّاول ابتدایــی از
پسزمینــه رنگــی اســتفاده نشــود؛
ز -17-1/درصــورت نــگارش متــن بــا رنگ مشــکی ،از Black=100
و اورپرینت اســتفاده شــود.
ز -18-1/در صورتــی کــه رنــگ قلــم متــن ســیاه نباشــد ،باید تضاد
( )Contrastالزم را بــا رنــگ زمینه داشــته باشــد؛
ز -19-1/در صــورت کوچــک شــدن انــدازۀ قلــم بایــد از بهکارگیری
ّ
رنگهــای روشــن پرهیــز و حداکثــر از دو کانــال رنگــی اســتفاده
شــود؛
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ز -20-١/در صــورت ر یــز بــودن انــدازۀ قلــم بایــد از یکــی از
رنگهــای اصلــی چــاپ غیــر از زرد اســتفاده شــود؛
ّ
ز -21-1/رنــگ نوشــتۀ روی تصویــر ،حداکثــر تضــاد را بــا رنــگ
زمینــه داشــته باشــد.
ح) استاندارد تصویر
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ارتبــاط انســان بــا جهــان پیرامــون پیــش از هرگونــه ارتبــاط زبانــی ،ارتبــاط
دیــداری اســت و تصویــر در برقــراری بهتــر و ســریع تر ایــن ارتبــاط ،عامــل
ّ
مهمــی بــه شــمار می آیــد و در مــواردی کــه ارائــه اغراق آمیــز در تصویــر
موضوعــی یــا نمایــش جزئیــات و ظرافت هایــی مطــرح اســت کــه بــا
عکاســی امــکان آن وجــود نــدارد ،ضــرورت تصویرســازی موضوعیــت
می یابــد و اســتفادۀ صحیــح و بجــا از عکــس و تصویرگــری در
ســامان دهی فضــای تصویــری کتــاب درســی ،فراینــد یادگیــری محتــوای
آموزشــی را تســهیل و توانمندی هــای تربیتــی و زیســتی فراگیــران را ارتقــا
می د هــد.
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــی و وجــوه مشــترک چیدمــان و
ســاماندهی مـ ّ
ـواد تصویــری کتــاب درســی ،اعــم از «عکــس»« ،گــزارش
تصویــری»« ،تصویرســازی»« ،تصاو یــر دنبالــهدار» و «طنــز تصویــری»،
تحــت عنــوان «ویژگیهــای مشــترک تصویــر» و صفــات و وجــوه
متمایــز آنهــا ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای اختصاصــی تصویرســازی» و
«ویژگیهــای اختصاصــی عکــس» تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند و

ّ
مکمــل ویژگیهــای مشــترک میباشــند؛ بــه نحــوی کــه هــر یــک از انــواع
تصویــر ،عــاوه بــر داشــتن ویژگیهــای مشــترک بایــد واجــد ویژگیهــای
اختصاصــی مربــوط نیــز باشــد.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ح -1/ویژگیهای مشترک تصویر
ح -١-١ /تصویرهــا از کیفیــت مطابــق بــا مفــاد اســتانداردهای
ّ
«تصویرگــری» و «عکاســی» مــواد و رســانههای آموزشــی برخــوردار
باشــند؛
ح -٢-1/مبانــی و اصــول صفحهآرایــی و ارتبــاط تصویــری
رعایــت شــود؛
ح -٣-1/مقتضیــات فراینــد پــرورش تدریجــی ادراک
زیباییشــناختی و تربیــت هنــری ّ
متربیــان (از ســاده بــه پیچیده)
رعایــت شــود؛
ح -4-1/تصاو یــر بــا روحیــۀ گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات متــن
کتــاب هماهنــگ باشــند؛
ّ
ح -5-1/روحیــه کلــی حا کــم بــر فضــای تصویــری کتــاب از
ّ
تشــخص و یکپارچگــی متناســب بــا موضــوع و محتــوای آموزشــی
و تربیتــی کتــاب برخــوردار باشــد؛
ح -  6-1/نســبت حجــم تصویــر و نوشــتار صفحــات متــن بــا
شایســتگیها (اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (درس،
بخــش ،فصــل) مر بــوط و ســواد بصــری گــروه سـ ّـنی مخاطــب
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متناســب بــوده و توز یــع آن در صفحــه و در سراســر کتــاب،
هماهنــگ و متــوازن باشــد؛
ح - 7-1/نســبت حجــم تصویــر بــه نوشــتار صفحــات متــن
کتابهــا بــه اســتثنای کتابهــای تصویرمحــور ،متناســب بــا
رشــد سـ ّـنی مخاطــب کاهــش یابــد ،بهنحــوی کــه کتابهــای
پیشدبســتانی و پایــۀ ّاول ابتدایــی بیشــترین حجــم تصویــر را
داشــته باشــند؛
ح -  8  -1/فضــای تصویــری کتابهــای درســی بــه اســتثنای
کتابهایــی کــه مخاطــب خــاص دارنــد ،از تعــادل جنســیتی
برخــوردار باشــد؛
ح -9-1/انــدازه تصویرهــا و چگونگــی اســتقرار آنهــا از نظــر فاصلــه
بــا نوشــتار متــن ،جا گــذاری ،فاصلــه تصاو یــر از هــم و ماننــد اینهــا
از منطــق واحــد و تصمیــم ثابــت تبعیــت کنــد؛
ح -10-1/نســبت ثابــت طــول و عــرض در چنــد تصویــر کــه در
مجــاورت یــا در نزدیــک یکدیگــر واقــع شــدهاند ،رعایــت شــود؛
ح -11-1/در صورتــی کــه متــن از عناصــر تصویــری و ترســیمی -
ّ
تصویــری متعــدد تشــکیل شــده اســت ،فواصــل بیــن عناصــر
یکســان باشــد؛
ح -12-1/تصاو یــر دو صفحــۀ رو بــهرو  ،ترکیــب بصــری متناســب
و هماهنــگ داشــته باشــند؛
ّ
ح -13-1/در اســتفاده از تصاو یــر ،عــاوه بــر توجــه بــه مالحظــات

ّ
مشــخصه های اســتاندارد کلــی چــاپ در خصــوص نــور ،رنــگ ،وضــوح ،انــدازه و
 -1ویژگی هــا و
مــود( )Moodرنگــی کــه رعایــت آنهــا بــا ّ
توجــه بــه مــواد و مصالــح چــاپ بــر کیفیــت تکثیــر و بازتولیــد تصویــر
ّ
مؤثــر اســت ،کیفیــت ّفنــی تصویــر نامیــده می شــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ّ
متــن ،ز یــر متــن و فرامتــن نیــز مدنظــر قــرار گیــرد؛
ح -14-1/در همنشــینی دو تصویــر کوچــک و بــزرگ ،تصویــر
کوچــک روی تصویــر بزرگتــر قــرار گیــرد؛
ح -15-1/در کیفیــت ّفنــی تصاو یــر ،1مالحظــات و اقتضائــات
چــاپ رعایــت شــود؛
ح -16  -1/در دو صفحــۀ رو بــه رو ،جهــت نــگاه تصویرهــا رو بــه
عطــف باشــد ،بــه اســتثنای مــواردی کــه القــای مقاصــد خـ ّ
ـاص
ّ
آموزشــی و تربیتــی مــد نظــر اســت؛
ح -17  -1/تصویــری کــه زاو یــۀ دیــد رو بــه پاییــن دارد ،در قســمت
بــاالی صفحــه و تصویــری کــه زاو یــۀ دیــد روبــه بــاال دارد ،در
قســمت پاییــن صفحــه قــرار گیــرد؛
ح -18-1/تصویــری کــه جهتهــای مختلــف را نشــان میدهــد،
براســاس براینــد نیروهــای بصــری موجــود در تصویــر جاگــذاری
شــود؛
ّ
ح -19  -1/تصویرهــا حتیالمقــدور بــا شــرح توصیفــی یــا راهنمــا
ارائــه شــوند و شــرح تصاو یــر رســا ،کوتــاه و مختصــر باشــد؛
ح -20-1/قلــم شــرح تصاو یــر خوانــا و همخانــواده بــا قلــم متــن و
ّ
انــدازۀ آن کوچکتــر از قلــم متــن بــوده و نــوع و انــدازه قلــم و محــل
شــرح تصویــر در سراســر کتــاب یکســان باشــد؛
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ح -21-1/از بــه کارگیــری تصاو یــر اینترنتــی بــه اســتثنای مــواردی
ّ
کــه بــه علــت وفــاداری بــه مســتندات علمــی دقیــق و روایتهــای
معتبــر ،اســتفاده از آنهــا ضــروری باشــد ،پرهیــز شــود؛
ح -22-1/از بهکارگیری تصویرهای ّ
تفننی و تزئینیپرهیزشود؛
ح -23-1/از امضــای شــخصی هنرمنــد بــه اســتثنای مشــاهیر
مطــرح در جامعــۀ هنــری ،در ذیــل یــا حواشــی تصویرهــای متــن و
جلــد خــودداری شــود؛
ح -24-1/بهکارگیــری نقشمایههــا و نمادهــای بینالمللــی،
ّ
ملــی ،آیینــی ،سـ ّـنتی و بومــی ،متناســب بــا اهــداف و محتــوای
ّ
واحدیادگیــری و صحیــح و خلقانــه باشــد؛
ح -25-1/از آثــار برجســته مشــاهیر هنــری از دورۀ دوم ابتدایــی
اســتفاده شــود تــا درک و فهــم ّ
متربیــان از چارچــوب انگارههــای
رایــج و در دســترس فرهنــگ عمومــی فراتــر رود؛
ّ
ح -26-1/قوانیــن و مقــررات حقوقــی مربــوط بــه حقــوق مــادی و
معنــوی اثــر در ّ
تهیــه ،تولیــد و انتشــار تصویــر رعایــت شــود.
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ح -2/ویژگیهای اختصاصی تصویرسازی
ّ
ح -1-2/مبانــی ،اصــول و مؤلفههــای اختصاصــی تصویرســازی
و هــر یــک از انــواع آن رعایــت شــود؛
ّ
ح -2-2/در کتابهــای پیشدبســتانی و دورۀ اول ابتدایــی از
پــس زمینــۀ رنگــی یــا تصویــر زیرمتــن نوشــتاری اســتفاده نشــود؛

ح -3/ویژگیهای اختصاصی عکس
ّ
ّ
عکــس ،تنهــا تصویــری اســت کــه میتوانــد اطالعــات را انتقــال دهــد ،حتی
ّ
ا گــر بــه لحــاظ فنــی ناقــص و آبــژهاش ( )Objectبهســختی مشــخص باشــد
و عکــس آموزشــی ،رســانهای تصویــری اســت کــه ضمــن برخــورداری از

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

ح -3-2/اســتفاده از طنــز تصویــری ،تصاو یــر دنبالــه دار و فنــون
بصــری دیگــر از دورۀ دوم ابتدایــی مجــاز اســت؛
ح -4-2/چیدمــان قابهــای ( )Frameتصاو یــر دنبالــهدار از
توالــی منطقــی مبتنــی بــر محتــوای یادگیــری تبعیــت کنــد؛
ح -  5  -2/جهــت خوانــش تصاو یــر دنبالــهدار در متــون فارســی و
عر بــی از راســت بــه چــپ و از بــاال بــه پاییــن و در متــون التیــن از
چــپ بــه راســت و از بــاال بــه پاییــن باشــد؛
ح -  6-2/شــروع خوانــش قابهــای تصاویــر دنبالــهدار در دوره
ّ
ّاول ابتدایــی بــا شــمارهگذاری یــا ترتیــب الفبــا مشــخص شــود؛
ح -7  -2/طنزهــای تصویــری یــک کتــاب از ســبک ّ
طراحــی
واحــد یــا ســبکهای نزدیــک بههــم تبعیــت کننــد؛
ح -  8    -2/طنــز تصویــری بــا رعایــت مالحظــات نشانهشناســی
و شــناخت اشــیا ،اشــخاص ،اشــعار ،ضربالمثلهــا و فرهنــگ
ّ
عامــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛
ح -9  -2/از تکــرار یــک طنــز تصویــری در طــول یــک کتــاب پرهیــز
شــود.
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ویژگیهــای عــام ّفنــی ،تجربــی و زیباییشــناختی ،بــا هــدف تأثیــر مثبــت
در فراینــد یاددهــی  -یادگیــری تهیــه و تولیــد میشــود و چنانچــه بهصــورت
شایســته و بــا برنامــۀ حســاب شــده در کتــاب درســی مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد ،انگیــزه ،ادراک و توانایــی بازخوانــی ّ
متربیــان را افزایــش میدهــد.
ّ
ّ
ح -1-3/مبانــی ،اصــول و مؤلفههــای اختصاصــی عکاســی و
هــر یــک از شــاخهها و انــواع آن رعایــت شــود؛
ح -2-3/در اســتفاده از عکسهــای مفهومــی و انتزاعــی،
ّ
مالحظــات سـ ّـنی و ســواد بصــری مخاطــب مــد نظــر قــرار گیــرد؛
ح -3-3/ابعــاد ،بــرش و کیفیــت عکــس بــا قطــع کتــاب و شــکل
و شــیوۀ صفحهآرایــی آن متناســب باشــد؛
ح -4-3/در ویرایــش و بــرش عکــس  ،ســاختار ،محتــوا ،زاویــۀ
دیــد و جهــت حرکــت عکــس مخــدوش نشــود؛
حّ -  5-3/
حتیالمقدور از معکوس کردن عکس پرهیز گردد؛
ح -  6-3/مفاهیــم نوشــتاری و تصویــری موجــود در عکــس و
پسزمینــۀ آن ،وفــادار بــه محتــوای یادگیــری باشــد؛
ح -7-3/چیدمــان قــاب عکسهــای گــزارش تصویــری از توالی
صحیــح و منطقــی مبتنــی بــر محتــوای یادگیری پیــروی کند؛
ح -  8  -3/از دورۀ دوم ابتدایــی ،میتــوان از گــزارش تصویــری،
مونتــاژ عکــس و فنــون بصــری دیگــر اســتفاده کــرد؛
ح -9  -3/انــدازۀ عکسهــای گــزارش تصویــری بــا نمــای بــاز و
جزئیــات بیشــتر ،بزرگتــر باشــد؛

ح -10-3/در گــزارش تصویــری ،فواصــل بیــن عکسهــا ،منطبــق
بــا تقســیمات ّ
طراحــی پایه کار ( )Gridو یکســان باشــد؛
ح -11-3/همــه عکسهــای گــزارش تصویــری از ترازبنــدی
واحــد تبعیــت کننــد.
ط) استاندارد عناصر ترسیمی  -تصویری ()Graphical Displays

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

اســتفاده صحیــح و بجــا از عناصــر ترســیمی  -تصویــری در متــن
کتابهــای درســی ســبب غنیســازی محتــوای مــواد و منابــع آموزشــی،
ّ
تســهیل حــل مســئله و توانمندســازی دانشآمــوزان در یادگیــری میشــود؛
بــه نحــوی کــه آنــان محتــوای آموزشــی یکســان را در دو قالــب تصویــری و
کالمــی دریافــت میکننــد و ایــن امــر بــه آنــان کمــک میکنــد تــا ّاطالعــات را
بــا بهرهگیــری همزمــان از دو سیســتم شــناختی تصویــری و کالمــی بازیابــی
کننــد؛ لــذا ّ
طراحــان و ویراســتارانتوانای کتابدرســی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه طبقهبنــدی و ســادهکردن ّاطالعــات و معمــاری ایــن
مفاهیــم در قالــب عناصــر ترســیمی  -تصویــری ،ماننــد :دیا گــرام ،نمــودار،
نقشــه ،جــدول ،تصویرنگاشــت ( )Pictogramو ّاطــاع نگاشــت  /داده
نمــا ( )InfoGraphicو یــا ترکیبــی از آنهــا ،باعــث میشــود کــه مخاطــب
بتوانــد دادههــا و روابــط بیــن مفاهیــم را بــه ســهولت درک کنــد و اســتفاده
از ایــن شــیوه بیانــی کــه انجــام آن مســتلزم مشــاورت و همــکاری مــداوم
ّ
مؤلــف و طـ ّـراح گرافیــک در فراینــد ّ
طراحــی و تولیــد کتابدرســی اســت،
یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر میباشــد.

73

در این استاندارد ،صفات عمومی و وجوه مشترک انواع عناصر ترسیمی -
تصویــری ،تحــت عنــوان «ویژگیهــای مشــترک عناصــر ترســیمی -
تصویــری» و صفــات و وجــوه متمایــز هــر یــک از انــواع آن ،تحــت عنــوان
«ویژگیهــای اختصاصــی ّاطــاع نگاشــت»« ،ویژگیهــای اختصاصــی
تصویــر نگاشــت»« ،ویژگیهــای اختصاصــی جــدول»« ،ویژگیهــای
اختصاصــی دیا گــرام» و «ویژگیهــای اختصاصــی نشــانههای تصویــری»
تعر یــف و طبقهبنــدی شــدهاند و ّ
مکمــل ویژگیهــای مشــترکاند؛ بــه
نحــوی کــه هر یــک از انــواع عناصــر ترســیمی -تصویــری ،عــاوه بــر داشــتن
ویژگیهــای اختصاصــی مر بــوط بایــد واجــد ویژگیهــای مشــترک نیــز
باشــند.
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ط -1/ویژگیهای مشترک عناصر ترسیمی  -تصویری
ط -1-1/مبانی و اصول هنرهای ّ
تجسمی در آنها رعایت شود؛
ط -2-1/نــوع و محتــوای عنصــر ترســیمی  -تصویــری بــا
شایســتگیها (اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش/
فصــل/درس) مر بــوط و بــا ویژگیهــا و نیازهــای گــروه ّ
ســنی
مخاطــب و ســواد بصــری آنهــا متناســب باشــد؛
ط -3-1/اصــول ،ویژگیهــا و تکنیکهــای اختصاصــی و
روزآمــد نــوع عناصــر ترســیمی  -تصویــری رعایــت شــود؛
ط -4-1/عناصــر ترســیمی  -تصویــری بــا رعایــت ایجــاز و
ســادگی ،وضــوح بصــری و صراحــت بیــان ّ
طراحــی شــوند ،بــه

ّ
ّ
 - 1ویژگی هــا و مشــخصه های اســتاندارد کلــی چــاپ درخصــوص نــور ،رنــگ ،وضــوح ،انــدازه ،مــود رنگــی
( )Moodکــه رعایــت آنهــا بــا ّ
توجــه بــه مــواد و مصالــح چــاپ بــر کیفیــت تکثیــر و بازتولیــد عناصــر تصویــری
ّ
 -ترســیمی مؤثــر اســت ،کیفیــت ّفنــی عناصــر ترســیمی  -تصویــری نامیــده مــی شــود.

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

نحــوی کــه مخاطــب بــا یــک نــگاه اجمالــی بتوانــد آنهــا را پــردازش
و روابــط بیــن مفاهیــم را درک کنــد؛
ط -5-1/اســتفاده از رنــگ ،عــاوه بــر رعایــت مالحظــات
ّ
سـ ّـنی مخاطــب و ّ
تنوعبخشــی و ایجــاد جذابیــت بصــری کــه
ویژگیهــای آن در اســتاندارد رنــگ درج شــده اســت ،هدفمنــد
و کار بــردی باشــد؛
ط -  6-1/در عناصــر ترســیمی  -تصویــری بــرای وضــوح مطالــب
و جداســازی عوامــل مختلــف از ســطوح رنگــی متفــاوت اســتفاده
شــود؛
ط -7-1/بهرهگیــری از نقشمایههــا و نمادهــای بینالمللــی،
ّ
ملــی ،آیینــی ،سـ ّـنتی و بومــی ،متناســب بــا اهــداف و محتــوای
ّ
واحــد یادگیــری و صحیــح و خلقانــه باشــد؛
ط -  8  -1/قواعــد ادراک دیــداری ،نظیــر :مجــاورت ،شــباهت،
حصاربنــدی و ...در ّ
طراحــی و اســتفاده از عناصــر ترســیمی -
تصویــری رعایــت شــود؛
ّ
1
ط -9-1/در کیفیــت فنــی عناصــر ترســیمی  -تصویــری ،
مالحظــات و اقتضائــات چــاپ رعایــت شــود؛
ط -10-1/عناصــر ترســیمی  -تصویــری بایــد همــراه بــا شــرح
توصیفــی ســاده ،راهنمــا ،یــا مقیــاس ارائــه شــوند؛
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ط -11  -1/قلــم عنــوان و شــرح عناصــر ترســیمی  -تصویــری،
همخانــواده بــا قلــم متــن و انــدازۀ آن کوچکتــر از قلــم متــن بــوده و
در سراســر کتــاب همســان باشــد؛
ط -12-1/گرافیــک عناصــر ترســیمی  -تصویــری بــا روحیــۀ
گرافیکــی حا کــم بــر صفحــات متــن کتــاب هماهنــگ باشــد؛
ط -13-1/چیدمــان عناصــر ترســیمی  -تصویــری از ویژگیهــا
و مالحظــات یونیفــرم متــن (پایــه کار ،ســفیدخوانی و ترازبنــدی)
تبعیــت کنــد؛
ط -14-1/در صورتــی کــه متــن از عناصــر تصویــری و ترســیمی -
ّ
تصویــری متعــدد تشــکیل شــده ،فواصــل بیــن عناصــر یکســان باشــد؛
ط -15-1/اصــل ســادگی در فــرم و رنــگ عناصــر ترســیمی -
تصویــری ،در دورۀ ّاول ابتدایــی بیــش از ســایر دورههــا رعایــت
شــود و متناســب بــا رشــد سـ ّـنی و ســواد دیــداری مخاطــب ،میــزان
پیچیدگــی و پختگــی فــرم و رنــگ افزایــش یابــد؛
ّ
ط -16-1/قوانیــن و مقــررات حقوقــی مر بــوط بــه حقــوق مــادی و
معنــوی اثــر در ّ
تهیــه ،تولیــد و انتشــار عناصــر ترســیمی  -تصویــری
رعایــت شــود.
ّ
ط-2/ویژگیهایاختصاصیاطلعنگاشت/دادهنما()Infographic
ط -1-2/از تکنیکهــای بصــری مرتبــط و متناســب بــا موضــوع
اســتفاد شــود؛

ط )3/ویژگیهای اختصاصی تصویرنگاشت ()Pictogram
طّ -1-3/
حتــی المقــدور دو بعــدی و بــدون هرگونــه ژرفانمایــی
( )Perspectiveو پرداخــت بــه جزئیــات ّ
طراحــی شــود؛

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

طّ -2-2/اطــاع نگاشــت دارای ترکیبــی هماهنــگ از اشــکال،
رنگهــا ،متــون و عناصــر بصــری باشــد؛
ط -3-2/ایجــاد یــک نقطــه کانونــی بهعنــوان نقطــۀ آغازیــن
ّ
توجــه ،بــا اســتفاده از تغییــر در انــدازه ،رنــگ ،شــکل ،عمــق،
تعییــن ســطح ،بافــت و ...ضــروری اســت؛
ط -4-2/ایجــاد سلســله مراتــب بصــری و اولویت بخشــی به محتوا
ّ
بــرای هدایــت چشــم مخاطــب و مالحظــۀ کل اثــر ضــرورت دارد؛
ط -5-2/رعایــت «درجــۀ انتــزاع ممکــن» بــا حفــظ ویژگیهــای
ّ
غیرتصادفــی و مالحظــات سـ ّـنی مخاطــب مدنظــر باشــد؛
ط -6-2/از فرمهــای اغــراق شــدهای کــه باعــث مخــدوش
شــدن محتــوا میشــود ،پرهیــز گــردد؛
ط -7-2/بیــن موضــوع و رنگهــای مــورد اســتفاده ،رابطــهای
عینــی و کار بــردی وجــود داشــته باشــد؛
ط -8-2/از رنــگ عــاوه بــر انتقــال مفاهیــم بــرای تفکیــک
دادههــا نیــز اســتفاده شــود؛
ط -9-2/از بــه کار بــردن عناصــر بصــری یــا نوشــتاری مــازاد و
غیرضــروری پرهیــز شــود.
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ط -2-3/تصویرنگاشــت ها از پالــت رنگــی یکدســت
برخــوردار باشــند ،مگــر در مواقعــی کــه پیــام متفاوتــی را منتقــل
می کننــد؛
ط -3-3/رعایــت «درجــه انتــزاع ممکــن» بــا حفــظ ویژگیهــای
غیرتصادفــی و مـ ّـد نظــر داشــتن مالحظــات ّ
ســنی مخاطــب
ضــروری اســت؛
ط -4-3/در صورتــی کــه موضــوع تصویرنگاشــت ّ
کمــی باشــد،
منطــق شــمارش آســان رعایــت شــود؛
ط -5-3/تصویرنگاشــتها در همــه جــای کتــاب بــه یــک
انــدازه و بــا فاصلــۀ یکســان از ســایر اجــزای صفحــه بــه کار بــرده
شــوند؛
ط -6-3/جهــت خوانــش تصویرنگاشــت در متــون فارســی و
عر بــی از بــاال بــه پاییــن و از راســت بــه چــپ و در متــون التیــن از
بــاال بــه پاییــن و از چــپ بــه راســت باشــد؛
ط -7-3/در دورۀ ّاول ابتدایــی بایــد از تصویرنگاشــتهایی
بــا حداقــل نقــش و بافــت بهــره گرفــت و متناســب بــا رشــد سـ ّـنی
مخاطــب ،از بافــت و نقــش بیشــتری اســتفاده کــرد.
ط )4/ویژگیهای اختصاصی جدول
جــدول ،ابــزاری اســت کــه ّاطالعــات را بــه نحــو اجمــال در ســتونها و
ردیفهــا ارائــه میکنــد و امــکان تفســیر راحتتــر ّاطالعــات و مقایســه

ط )5/ویژگیهای اختصاصی دیاگرام
ط -1-5/در دیاگرامهایــی کــه فراینــد محــور هســتند ،ترتیــب و
ّ
نحــوۀ دنبالکــردن محتــوا مشــخص شــود؛

استاندارد ّ
طراحی گرافیک کتاب درسی

کــردن آنهــا را فراهــم مــیآورد؛ لــذا توصیــه میشــود :دادههــای ثابــت کــه
مشــخصات ،وزن ،انــدازه ،تجهیــزات ،قیمــت و ویژگیهــای گوناگــون
ّ
اشــخاص و اشــیا را در بــر میگیــر د تــا حــد امــکان در قالــب جــدول ارائــه
شــوند.
ّ
ط -1-4/جــداول حتیالمقــدور بــا حــذف خطــوط و اســتفاده از
نوارهــای مــوازی خاکســتری یــا رنگــی ســاده شــوند؛
ط -2-4/ســطرهای جــدول بــا اســتفاده از رنگهــای همخانواده
ّ
یــا تیــره و روشــن یــک رنــگ مشــخص و یــا از خاکســتریهای
رنگــی تفکیــک شــوند؛
ط -3-4/عنوان جدول همیشه در باالی آن قرار گیرد؛
ط -4-4/شمارهگذاری ردیفها در جدول الزامی است؛
ط -5-4/جــدول در پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی بایــد
یــک بعــدی باشــد؛
ّ
ّ
ط -6-4/در دورههــای اول و دوم متوســطه ،میتــوان از جــدول
تناو بــی بهــره گرفــت؛
ط -7-4/قلــم مــورد اســتفاده ،هــم خانــواده بــا قلــم متــن و انــدازۀ
آن کوچکتــر از قلــم متــن بــوده و در سراســر کتــاب یکســان باشــد.
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ط -2- 5/دســتهبندی منطقــی محتــوا در دیاگــرام بهویــژه
در تعییــن عناو یــن و زیرمجموعههــا و اولویتبخشــی بــه
ّاطالعــات ،ضــروری اســت.
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ط )6/ویژگیهای اختصاصی نشانههای تصویری
ط -1-6/بــا موضــوع درســی و روحیــۀ گرافیکــی حاکــم بــر کتــاب
تناســب داشــته باشــند؛
ط -2-6/وحــدت شــخصیت بصــری نشــانهها به تفکیــک دورۀ
تحصیلــی در نظــر گرفته شــود؛
ط -3-6/بیــن اجــزای تشــکیلدهندۀ طــرح ،وحــدت،
ّ
یکپارچگــی و هماهنگــی وجــود داشــته باشــد و تــا حــدی کــه بــه
ّ
ایــدۀ کلــی صدمــه نزنــد از عناصــر کمتــری اســتفاده شــود؛
ط -4-6/در انــدازۀ ســطوح و خطــوط مثبــت و منفــی و
پیچیدگیهــای ّرســامی ،اصــل ســادگی و کاربــری آموزشــی
رعایــت شــود؛
ط -5-6/نشــانه های تصویــری بــا بهره گیــری ابتــکاری و
ّ
خلقانــه از نقش مایه هــا و آرایه هــای سـ ّـنتی و بومــی ّ
طراحــی
شــوند؛
ط -6-6/نشــانههای تصویــری از اجــرای صحیــح و زبــان
تصویــری بدیــع بهرهمنــد باشــند؛
ط -7-6/مجموعــۀ نشــانههای تصویــری بــا یکدیگــر هماهنگی
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و تناســب داشــته باشــند و بــا ویژگیهــای بصــری واحــد ّطراحــی
شــوند؛
ط - 8-6/نشــانههای تصویــری انــدازۀ ثابتــی داشــته باشــند و
ّ
محــل قرارگیــری آنهــا از منطــق واحــدی پیــروی کنــد؛
ط -9-6/اســتفاده از نشــانههای تصویــری (نقشــک ،ریزنقــش
و )...بــرای شــمارهگذاری صفحــات کتابهــای پیشدبســتانی
ودورههــای ّاول و دوم ابتدایــی در صورتــی مجــاز اســت کــه بــا
موضــوع کتــاب و ویژگــی گرافیکــی صفحــات متــن هماهنــگ
باشــد؛
ط -10-6/نشانههـ ــای ثابـ ـ ــت هــر بخــش ،از رنگبنـــــــدی
صفحهآرایــی ( )Layoutتبعیــت کننــد؛
ط -11-6/ر یــز نقشهــا بــا حفــظ کنتراســت از ترکیببنــدی
رنــگ صفحهآرایــی تبعیــت کننــد؛
ط -12-6/در ّ
طراحــی نقشــکها از بهکارگیــری تصاو یــر از پیــش
آمــاده شــده ( )Clip Artپرهیــز شــود؛
ط -13-6/راهنمــای نشــانههای تصویــری در صفحــۀ پایانــی
ّ
صفحــات مقدماتــی آورده شــود.
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۱-۱آرمنــد ،محمــد ،دایرةالمعــارف آمــوزش عالــی ،ج  ،2تهــران :بنیــاد
دانشــنامه بــزرگ فارســی.1383 ،
۲-۲آیــت اللهــی ،حبیــب ،مبانــی نظــری هنرهــای تجســمی ،تهــران:
انتشــارات ســمت.1377 ،
ّ
۳-۳ادیــب ســلطانی ،میــر شــمس الدین ،راهنمــای آماده ســاختن کتاب،
تهران :شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی.1381 ،
۴-۴افشــار مهاجــر ،کامــران ،پایــه و اصــول صفحهآرایــی ،تهــران :شــرکت
چــاپ و نشــر کتابهــای درســی.1393 ،
۵-۵افشــار مهاجــر ،کامــران ،عملکــرد گرافیــک در کتابهــای درســی
دانشــگاهی ،تهــران :انتشــارات ســمت.1392 ،
۶-۶افشــار مهاجــر ،کامــران ،گرافیک مطبوعاتی ،تهران :انتشــارات ســمت،
.1387
ّ
۷-۷اکرمــی ،جمالالدیــن ،تصویرســازی کتــاب کــودک و نوجــوان ،تهــران:
انتشــارات مدرسه.1384 ،
ّ
ّ
۸-۸امبــروز ،گویــن ،هر یــس ،پــل ،فرهنــگ مصــور طراحــی گرافیــک،
ترجمــه الدن رضایــی ،تهــران :آوای نظــر.1390 ،
۹-۹خا کــی ،حامــد ،کار بــرد رنــگ در گرافیــک ،فصلنامــه گرافیــک و
چــاپ ،شــماره دوم ،تابســتان.1380 ،
۱۰۱۰ریاضــی ،عبدالمهــدی ،چهارچــوب مرجــع و نیــاز بــه پرداختــن بــه
مهارت  هــای ســطح بــاالی شــناختی و فکــری در کتابهــای درســی،
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تهــران ، :انتشــارات ســمت.1385 ،
ّ
ّ
محمــدّ ،
۱۱شــمخانیّ ،
محمــدی  ،محمــد و طالیــی ،کاظــم ،مقدمــهای
 ۱۱
بــر شــیوه نامــه کار بــرد عناصــر بصــری در کتابهــای درســی ،تهــران:
دفتــر تألیــف کتابهــای درســی ابتدایــی و ّ
متوســطه نظــری.1393 ،
۱۲۱۲صادقیــان ،حمیــدّ ،
طراحــی گرافیــک متحــرک ،تهــران :انتشــارات
فاطمــی.1395 ،
ّ
۱۳۱۳علــی بابایــی ،ســارا ،بررســی ویژگیهــای تصویرســازی خــاق در
کتابهــایآموزشــی،تهــران:دانشــگاههنــرو معمــاری،ســال.1392
۱۴۱۴عمرانــی ،غالمرضــاّ ،
خطخــوش (مجموعــه مقــاالت همایش بررســی
ّ
بدخطــی دانشآمــوزان) ،تهــران :دفتــر برنامهریــزی و
و تعییــن علــل
تألیــف کتابهــای درســی.1378 ،
۱۵۱۵قائینــی ،زهــره ،تصویرگــری کتابهــای کــودکان ،تهــران :انتشــارات
مؤسســه پژوهشــی تار یــخ ادبیــات کــودکان.1390 ،
۱۶۱۶قمــری ،حیــدر ،ارزشــیابی خـ ّـط کتــاب فارســی اول دبســتان ،تهــران:
فصلنامــه تعلیــم و تربیــت ،شــماره .1394 ،121
۱۷۱۷کیامنــش ،علیرضــا ،بررســی قطــع کتابهــای درســی دوره ابتدایــی،
تهــران :ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی.1395 ،
۱۸۱۸متقالــی ،فرشــید ،دیزایــن ،تهــران :نشــریه حرفــه :هنرمنــد ،شــماره ،19
.1386
ّ
۱۹۱۹نجفــی پازکــی ،معصومــه ،رابطــه رســمالخط کتابهــای فارســی بــا
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 پژوهشــگاه: تهــران،مهــارت خوانــدن دانشآمــوزان دوره ّاول ابتدایــی
.1395 ،تعلیــم و تربیــت
۲۰- Neurath, Otto (1936) , International picture Language, London.
۲۱- Venngage (n.d.)What are Pictograms?, http://venngage.
com/blog/pictogram.
۲۲- Puolin, Richard (2011) The Language of graphic design. An
Illustrated handbook for understsnding fundamental design
principles.
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استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

هنــر تصویرســازی ّ
حتــی قبــل از اختــراع
ّ
مقدمه
خــط در ارتباطــات جمعــی و انتقــال
مفاهیــم ،کاربردهــای فــراوان و ّ
مهمــی
داشــته و از ایــنرو یــک هنــر کار بــردی و در
گــروی مخاطــب اســت و بــا ّ
توجــه بــه ســیر تحـ ّـول تاریخــی و کاربــرد آن
در فرهنگهــای گونا گــون ،ســبک و ســیاق متناســب بــا زمــان و مــکان
خــود داشــته و بــه مثابــه یــک ز بــان قابــل فهــم بــرای عمــوم ،نفــوذ و جایــگاه
و یــژهای دارد .در ایــن شــیوه بیــان ،مفاهیمــی کــه بیــان آنها در قالــب واژهها
دشــوار یــا غیرممکــن اســت بــا اســتفاده از تصویرســازی و عال ئــم دیــداری
توضیــح داده میشــوند و ارائــه محتــوای آموزشــی واحــد در دو قالــب
تصویــری و کالمــی و بهرهگیــری همزمــان از دو سیســتم شــناختی (کالمــی
و تصویــری) ،میــزان درک و ســطح یادگیــری مخاطبــان را افزایــش میدهــد
ّ
و جذابیتهــای بصــری آن ،عال ئــق عاطفــی و حـ ّـس و ذوق زیبایــی
شــناختی آنــان را برمیانگیــزد.
نقــش اســتفاده بجــا و صحیــح از عناصــر بصــری و تصاو یــر منســجم و
هدفمنــد در انتقــال بهتــر مفاهیــم آموزشــی و تربیتــی و تســهیل فراینــد
یاددهــی  -یادگیــری ،امــری بدیهــی اســت و همــۀ صاحب نظــران و
ّ
ّ
متخصصــان تعلیــم و تربیــت در بــارۀ مؤثــر بودن این شــیوۀ بیــان در ارتقای
ّ
ســطح یادگیــری اتفــاق نظــر دارنــد و بــر بهره گیــری آ گاهانــه از ایــن هنــر
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کار بــردی تأ کیــد می نماینــد؛ لــذا بــا ّ
توجــه بــه تأثیــر مثبــت تصویرســازی
در رونــد فراگیــری مفهومــی و تربیــت هنــری ّ
متربیــان و ضــرورت راهبــری
هماهنــگ ســلیقه های هنــری متفــاوت افــراد و ســازمان های دخیــل
در تألیــف و آماده ســازی هنــری مــواد و رســانه های آموزشــی ،تعییــن
معیارهــا و ویژگی هــای تصویرگــری مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی بــا
اولو یــت و یــژه در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی
قــرار گرفتــه اســت.
ایــن اســتاندارد کــه شــامل ده فصــل 31 ،ویژگــی مشــترک و  62ویژگــی
اختصاصــی اســت ،در اجــرای آیین نامــه ســامان دهی منابــع آموزشــی
و تربیتــی (مــواد و رســانه ها) مصـ ّـوب هشــت صد و بیســت و هشــتمین
( )828جلســۀ شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و بــه منظــور مدیریــت
و کنتــرل نظام منــد کیفیــت تصویرگــری مــواد و رســانه های آموزشــی،
توســط «کمیتــۀ ّ
ّ
ّ
مصــوب
تخصصــی تصویرگــری» (موضــوع آیین نامــه
 94/6/10شــورای سیاســت گذاری ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی
آموزشــی) تدو یــن شــده و در تدو یــن آن ،عــاوه بــر رعایت الزامــات
ســند اســتاندارد تصویرگــری مــواد و رســانه های آموزشــی  -تربیتــی
مصـ ّـوب یک صــد و چهارمیــن ( )104جلســه شــوارای هماهنگــی
علمــی (موضــوع ابالغیــه  95/12/25 - 151/1/26832ســازمان
متبــوع) و پیشــنهادهای جلســه  124آن ،تصمیمــات جلســۀ یازدهــم
شــواری سیاســت گذاری امــور هنــری و جلســۀ  98/4/11کارگروه هــای
تخصصــی گرافیــک و تصویرگــری ،اصــل روزآمدســازی مــداوم

اســتانداردها و ضــرورت اعمــال اصالحــات مبتنــی بــر بازخوردهــا و
ّ
تجربه هــای ناشــی از اجــرای اســتاندارد مذکــور هــم مــد نظــر بــوده و از
تار یــخ ابــاغ ،بــه عنــوان «اســتاندارد تصویرگــری مــواد و رســانه های
آموزشــی  »1398 -الزم االجــرا و قابــل اســتفاده اســت.
هدف و دامنۀ کاربرد
1
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد تعییــن ویژگیهــا و
مشـ ّ
ـخصههای مطلــوب تصویرگــری مــواد و رســانههای آموزشــی اســت؛
بهنحــوی کــه عــاوه بــر غنیســازی محتــوای آموزشــی و تربیتــی و تســهیل
فراینــد یاددهــی  -یادگیــری ،حـ ّـس و ذوق زیباشناســی ّ
متربیــان را پــرورش
و ســواد بصــری آنــان را ارتقــا دهــد .ایــن اســتاندارد در منابــع آموزشــی و
تربیتــی کــه حســب تأییــد ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تولیــد و
منتشــر میشــوند ،کار بــرد دارد.
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اصطالحاتوتعاریف
2
در این سند ،اصطالحات با تعاریف زیر بهکار میروند:
 -1-2مبانــی و اصــول هنرهــای تجســمی :بــه شــناخت ویژگیهــا ،اصــول
عینــی کاربســت و ترکیــب عناصــر بصــری اطــاق میشــود .ایــن عناصــر،
ّ
بهطــور کلــی شــامل :نقطــه ،خــط ،ســطح ،حجــم ،شــکل ،رنــگ و بافــت
میباشــند و بــا حــاالت و ّ
کیفیــات متفاوتــی ،نظیــر :هماهنگــی ،ریتــم،
تناســب،تــوازن،تعــادل،تقــارن،نظــمو تنـ ّـوعمــورداســتفادهقــرار میگیرنــد.
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 -2-2ترکیببنــدی ( :)Compositionعمــل ســازماندهی عناصــر یک
ّ
اثــر هنــری بــه منظــور ایجــاد یــک کل منســجم و بــا بیــان زیبایــی شناســانۀ
هنــری اســت .امــکان دارد هــر عنصــر بــا ویژگیهــای ذاتــیاش جلــوه
نمایــد؛ ولــی بایــد بــه طریقــی عمــل کنــد کــه کل مهمتــر از اجــزا باشــد .واژۀ
ترکیببنــدی در معنــای یــک اثــر هنــری ،یــک گــروه و ...نیــز بــه کار بــرده
میشــود.
 -3-2ترکیببنــدی رنــگ (« :)Color Compositionعمــل تنظیــم و
ترکیــب رنگهــا در یــک اثــر هنــری براســاس اصــول هماهنگــی ،تبایــن
و تکــرار اســت».
 -4-2انتــزاع  /تجریــد ( :)Abstractبــه هنــری گفتــه میشــود کــه فــرم
ّ
یــا شــکل مــورد نظــر را تــا بــه حــدی خالصــه کنــد کــه صــورت یــا شــکل
طبیعــی آن قابــل شناســایی نباشــد و فقــط از رنــگ و فرمهــای تمثیلــی
و غیرطبیعــی بــرای بیــان مفاهیــم خــود بهــره گیــرد .ایــن اصطــاح،
اغلــب در مقابــل هنــر پیکــره نمایــی ( )Figurativeاســتفاده میشــود و
در معنــای وســیعش میتوانــد بــه هــر نــوع هنــری اطــاق شــود کــه اشــیا و
رخدادهــای قابــل شــناخت را بازنمایــی نمیکنــد.
 -5-2فانتــزی /خیالپــردازی ( :)Fantasyدر خیالپــردازی ،قواعــد
و قوانیــن فیزیکــی و طبیعــی ز یــر پــا گذاشــته میشــود و موجــودات،
خیالــی و غیــر واقعــی تصویــر میشــوند و شــامل ســحر و جــادو ،حــوادث
خارقالعــاده و موجــودات خیالــی اســت .ویژگــی اصلــی فانتــزی،
داشــتن عناصــر خیالــی در فضایــی خــاص اســت ،فضایــی کــه منطــق
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و قوانیــن خـ ّ
ـاص خــود را دارد کــه متفــاوت بــا منطــق عــادی اســت.
 -6-2تمثیــل ( :)Allegoryتصویــری اســت کــه هــر آنچــه مینمایــد بــا
معنــای دیگــری قابــل تفســیر باشــد.
 -7-2نمــاد ( :)Symbolدر معنــای عــام بــه بازنمایــی ادبــی یــا هنــری
ً
صفــت یــا مجموعــه صفــات بــا وســاطت یــک نشــانه (مثالجغــد ،نمــاد
خردمنــدی و صلیــب ،نشــانۀ مســیحیت) و در معنــای خــاص بــه
برداشــت بصــری از یــک موضــوع انتزاعــی از طریــق تبدیــل مشــخصات
پو یــای آن موضــوع بــه صفــات و یــژۀ شــکل ،رنــگ و حرکــت اطــاق
می شــود.
 - 8  -2تصویرگــری  /تصویرســازی ( :)Illustrationبــه گونــهای از هنــر
تصویــری توضیحدهنــده و وصفکننــده اطــاق میشــود؛ بــه عبــارت
دیگــر ،تصویرگــری بــه ّ
تجســم و ارائــه بصری مفهــوم و موضوعی میپــردازد
ّ
کــه بیــان آن در قالــب واژههــا دشــوار یــا غیرممکن اســت و هدف کلــی آن،
ّ
قابــل فهــم کــردن یــا جــذاب نمــودن موضوعــی از یــک متــن ،برانگیختــن
حـ ّـس کنجــکاوی و پــرورش قــوۀ ّ
تخیــل مخاطــب اســت.
 -9-2تصویرســازی علمــی ( :)Science Illustrationشــاخهای از
تصویرگــری اســت کــه هــدف اصلــی آن ،سادهســازی و عینــی کــردن
مفاهیــم علمــی و کمــک بــه درک بیشــتر موضــوع و پــرورش مهــارت
یادگیــری اســت .ایــن شــاخه از تصویرگــری ،بیشــتر علــوم بیولــوژی،
شــیمی ،فیز یــک ،نجــوم ،علــوم فضایــی ،دارو یــی ،زمینشناســی،
جغرافــیّ ،فنــی و مهندســی را در برمیگیــرد و برخــاف تصـ ّـور ّ
عامــه،
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موضوعــات علــوم انســانی و اجتماعــی را شــامل نمیشــود .در ایــن
شــاخه از تصویرگــری بــا برجستهســازی بخشهــای مــورد نظــر و آنچــه
ضــروری اســت و حــذف آنچــه بــه موضــوع علمــی مربــوط نیســت و
ّ
نمایــش جزئیــات و ظرافتهایــی کــه بــا عکاســی امــکان آن وجــود
نــدارد،مفاهیــمعلمــیهمچنــان کــههســت،تصویرســازیمیشــوند.
 -10-2طنــز تصویــری ( :)Caricatureهنــری اســت کــه در آن ،صفــات
و ویژگیهــای بــارز اشــخاص ،اشــیا یــا ســوژهها بــه نحــو اغراقآمیــز،
غیرطبیعــی ،مضحــک و خنــدهدار ترســیم میشــود.
 -11-2تصاو یــر دنبالــهدار ( :)Comic Stripبــه مجموعــهای از تصاویــر
ّ
و نقاشــیها اطــاق میشــود کــه داســتانی را بهصــورت تصویــری
روایــت میکننــد.
 -12  -2کلیــپ آرت ( :)Clip Artبــه معنــی تصاو یــر از پیــش آماده شــده
گرافیکــی و تصویرســازی اســت کــه امــروزه بیشــتر بــه صــورت دیجیتــال
و الکترونیکــی اســتفاده میشــود.
 -13  -2فتومونتــاژ (« :)Photo Montageنوعــی تکــه چســبانی بــا عکس
اســت .گاه عکسهــای مختلــف ،چنــان دقیــق بــه هــم مربوط میشــوند
کــه گویــی عکــس بهطــور عــادی بــا دوربیــن گرفتــه شــده اســت».
 -14-2تصویرگــری  /تصویرســازی کتــاب :فراگیرتریــن نــوع تصویرگــری
بــه حســاب میآیــد .ایــن نــوع تصویرســازی ،همــواره در رابطه بــا ّ
ادبیات
ســنجیده میشــود .تصویرگــری کتــاب ،بســته بــه نــوع متــن ،بــه دو گونۀ
ّ
ّ
«غیرتخیلــی» ( )nonfictionتقســیم میشــود.
«تخیلــی» ( )Fictionو
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تصویرســازی ّ
تخیلــی بهطــور معمــول در اشــاره بــه تصویرســازی ذهنــی
ّ
غیرتخیلــی در
و آزاد کتابهــای داســتانی و شــعری و تصویرســازی
اشــاره بــه تصاو یــر واقعنمایــی بــهکار مــیرود کــه بــا وفــاداری کامــل بــه
متنهــای آموزشــی ،مفهومــی و ّاطالعرســان شــکل میگیرنــد.
 -15-2تصویرگــری کتــاب درســی :از مهمتریــن زیرمجموعههــای
ّ
تصویرگــری کتــاب اســت کــه بــا ّ
توجــه بــه موضــوع ،محــل ارائــه و گــروه
سـ ّـنی مخاطــب از تنـ ّـوع موضوعــی و ویژگیهــای خـ ّ
ـاص خــود بهــره
میبــرد .تصویرگــری کتــاب درســی ،براســاس میــزان وفــاداری بــه
«غیرتخیلــی» و بــا ّ
ّ
موضــوع در دو شــاخۀ ّ
توجــه بــه اهــداف
«تخیلــی» و
و مفاهیــم حوزههــای تربیــت و یادگیــری ،در انــواع «ادبــی»« ،دینــی»،
«تاریخــی» و «علمــی» دســتهبندی میشــود .گاه تصویرســازی
ّ
ّ
غیرتخیلــی بهطــور همزمــان مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
تخیلــی و
ّ
عنصــر ّ
تخیــل در تصویرگــری کتــاب درســی ،عملــی بــرای جذابیــت
بصــری موضــوع و پــرورش قـ ّـوۀ ّ
تخیــل مخاطــب اســت و تــا جایــی کاربــرد
دارد کــه بــه محتــوای آموزشــی آســیب نرســاند.
 -16-2عناصــر ترســیمی  -تصویــری ( :)Graphical Displaysنوعــی
عناصــر بصریانــد کــه بــرای طبقهبنــدی و ســاده کــردن ّاطالعــات
و تســهیل یادگیــری آنهــا بــهکار میرونــد .در ایــن رســانه کاربــردی،
دادههــای ّ
کمــی و کیفــی در قالــب عناصــری ،نظیــر :دیاگــرام ،نمــودار،
نقشــه ،جــدول و  ...معمــاری میشــوند تــا مخاطــب بتوانــد دادههــا و
روابــط بیــن مفاهیــم را بــه ســهولت درک کنــد.
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اســتفاده از ایــن شــیوه بیــان تصویــری ســاده ،فهمپذیــر و قابــل درک
ّ
بــرای ّ
متربیــان ،مســتلزم تعامــل و مشــاورت مســتمر مؤلــف ،مدیــر هنــری
و تصویرگــر در فراینــد ّ
طراحــی و تولیــد مــواد و منابــع آموزشــی (مــواد و
رسانهها) ســت.
 -17-2دیا گــرام ( :)Diagramطرحــی هندســی اســت کــه بــرای
نمایــش قســمتهای مختلــف یــک فراینــد یــا یــک دســتگاه و یــا
نمایــش ســاختار و عملکــرد اشــیا و پدیدههــای انتزاعــی بــهکار مــیرود
و بــه دو گــروه دیاگرامهــای «شــمایلی» و «شــماتیک» تقســیم میشــود.
 -18-2نمــودار ( :)Chartرســانهای اســت کــه بــه منظــور ارائــه و نمایــش
بصــری روابــط عــددی و نســبی مفاهیــم و دادههــای ّ
کمــی بــهکار
مــیرود؛ بــه گونــهای کــه مخاطــب بتوانــد میــزان تفاوتهــا را مشــاهده
و مقایســه کنــد و دارای انواعــی ،ماننــد :میلــهای ،ســتونیّ ،
خطــی،
حبابــی ،دایــرهای ،دوناتــی ،گردشــی ،درختــی و ...میباشــد.
 -19-2نقشــه :نمایــش گرافیکــی عــوارض طبیعــی و مصنوعــی موجــود
در ســطح زمیــن یــا درون آن ،روی یــک ســطح همــوار و براســاس یــک
ّ
مقیــاس مشــخص اســت کــه بــرای نمایــش ویژگیهــا یــا دادهها و نشــان
دادن موقعیــت یــا چگونگــی پراکنــش آنهــا در یــک منطقــه یــا قلمــرو
بــهکار مــیرود و در آنّ ،اطالعاتــی کــه در انتقــال پیــام نقشــی ندارنــد،
حــذف میشــوند.
ّ
 -20-2جــدول :ابــزاری بــرای دســتهبندی اطالعــات اســت کــه
بهصــورت ســطر و ســتون تنظیــم میشــود و دارای انــواع «یــک بعــدی» و
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«چنــد بعــدی» اســت.
ّ -21-2اطالعنگاشــت /دادهنمــا ( :)Infographicاینفوگرافیــک کــه
ّ
مخفــف ترکیــب اینفورمیشــن گرافیــک ()Information Graphic
اســت ،نوعــی نمایشــگر بصــری اســت که ّاطالعــات را به ز بــان تصویری
ســاده ،فهمپذیــر و قابــل درک بــه مخاطــب منتقــل میکنــد و در ّ
تهیــه
آن ،ممکــن اســت از عناصــر بصــری ،همچــون :عال ئــم ،نقشــه ،نمــودار،
جــدول ،دیا گــرام ،نقشــک( ،)Iconتصویرنگاشــت (،)Pictogram
عکــس و نظایــر اینهــا اســتفاده شــود.
 -22-2نقشــک ( :)Iconدر ایــن اســتاندارد ،بــه معنــای تصویــر و
شــمایلی اســت کــه میتوانــد بــه شــکلک انســان ،حیــوان ،اشــیا و...
باشــد و بیشــتر بــا نرمافزارهــای دیجتالــی و الکترونیکــی ســاخته
می شــود.
 -23-2نقشمایــه ( :)Motifبــه نقشهــای جانــوری ،گیاهــی و
هندســی کــه در یــک ترکیببنــدی هنــری بــا نظمــی خــاص تکــرار
شــوند ،گفتــه میشــود .ایــن گونــه نقشهــا ،اغلــب بــه صــورت نوارهــای
تزیینــی بــه کار بــرده میشــوند.
ّ
 -24-2کالبدشناسی (« :)Anatomyشناخت کلی استخوانبندی و
طرز قرارگیری عضالت ســطحی در بدن انســان و حیوان میباشــد.».
در لغت به معنی کالبدشناســی ،ســاختمان ،اســتخوانبندی و شــناخت
از انــدام انســان ،حیــوان ،گیاه ،اشــیا و ...میباشــد.
 -25-2ســواد بصــری /دیــداری :بــه توانایــی علمــی درک و فهــم،
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ترجمــه و تفســیر درســت پیام هــای تصویــری و تولیــد ایــن پیام هــا
اطــاق می شــود.
 -26-2نیازهــا و ویژگیهــای مخاطبــان :منظــور ّ
تحــوالت رشــدی و
نظــام پیوســته و یکپارچــه شــخصیت ّ
متربیــان اســت کــه مبتنــی بــر
رشــد شــناختی ،عاطفــی ،ایمانــی و اخالقــی ،تجــارب عملکــردی و نیز
تفاوتهــای جنســیتی و محیطــی آنــان در دورههــای مختلــف سـ ّـنی
می باشــد.
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ساختار
3
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــی و وجــوه مشــترک
انــواع تصویرگــری مــواد و رســانههای آموزشــی و تربیتــی ،تحــت عنــوان
«ویژگیهــای مشــترک» و صفــات و وجــوه متمایــز مبتنــی بــر «گــروه سـ ّـنی
مخاطــب» و «حوزههــای تربیــت و یادگیــری» آنهــا بــا عنــوان «ویژگیهــای
اختصاصــی» طبقهبنــدی شــدهاند.
«ویژگی هــای اختصاصــی» بــا ّ
توجــه بــه نیازهــا و ویژگی هــای
گروه هــای سـ ّـنی فراگیــران و دوره هــای تحصیلــی نظــام جدیــد آمــوزش
و پــرورش ( )3-3-3-3در ســطوح «پیشدبســتانی و دورههــای ّاول
و دوم ابتدایــی» و «دورههــای ّاول و دوم متوســطه» و بــر مبنــای اصــل
وفــاداری تصویــر بــه اهــداف و مفاهیــم حوزه هــای تربیــت و یادگیــری
در حیطه هــای «ادبی»«،دینی»«،تاریخــی» و «علمــی» دســته بندی
شــده اند و ّ
مکمــل ویژگی هــای مشــترک می باشــند؛ بــه نحــوی کــه هــر

نــوع تصویرگــری آموزشــی ،عــاوه بــر داشــتن ویژگی هــای مشــترک ،بایــد
واجــد ویژگی هــای اختصاصــی مبتنــی بــر گــروه سـ ّـنی مخاطــب و حیطــۀ
ّ
مترتــب بــر اهــداف و مفاهیــم حــوزۀ تربیــت و یادگیــری نیــز باشــد.

 2 ،1و 3ـ ویژگی هــای ردیف هــای 4ـ2،4ـ 3و 4ـ 4در ویژگی هــای اختصاصــی به صــورت جزئــی تــر و
کاربردی تــر بســط یافته انــد.
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ویژگی های مشترک
4
ّ
 -1-4رعایت مبانی و اصول هنرهای تجسمی؛
 -2-4مطابقــت محتــوای تصویــر و نــوع آن بــا موضــوع ،شایســتگیها
(اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش /فصــل /درس) مربــوط1؛
 -3-4تناســب شــیوهها و تکنیکهــای تصویرگــری (ســبک،
ترکیببنــدی طــرح و رنــگ ،زاو یــۀ دیــد ،نماهــای تصویــری ،خیالانگیزی
و )...بــا ویژگیهــا و نیازهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب و ســواد بصــری آنهــا2؛
 -4-4همخوانــی بــا مقتضیــات فراینــد پــرورش تدریجــی ادراک
زیباییشــناختی و تربیــت هنــری ّ
متربیــان (از ســاده بــه پیچیــده)3؛
 -5-4بهکارگیــری و اجــرای صحیــح شــیوهها و تکنیکهــای روزآمــد و
متنـ ّـوع تصویرگــری؛
 -6-4انســجام و یکپارچگــی در فضــای تصویــری کتــاب و پرهیــز از
ســبکهای تصویــری متفــاوت؛
ّ
 -7-4تمرکــز بــر موضــوع اصلــی و پرهیــز از ارجاعــات متعــدد بصــری و
نمایــش جزئیــات زائــد کــه در انتقــال پیــام نقشــی ندارنــد؛
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 -8-4رعایــت ســادگی و ایجــاز و حــذف عناصــر غیــر ضــروری کــه در پیام
آموزشــی نقــش محــوری ندارند؛
 -9-4رعایت صحیح و دقیق آناتومی حاالت ،حرکات و نسبتها؛
 -10-4رعایت تناسب فضای مثبت و منفی تصویر (سفیدخوانی)؛
 -11-4تعــادل رنگ مایه هــا ( )Tonaliteو ســایه روشــن های رنگــی و
تناســب آن بــا مالحظــات گــروه سـ ّـنی مخاطــب ،بــه نحــوی کــه هــر چــه
گــروه سـ ّـنی باال تــر مــی رود ،رنگ مایه هــا و ســایه روشــن ها ّ
متنوع تــر شــود؛
 -12-4تناســب میــزان واقعگرایــی و انتــزاع بــا ســواد دیــداری گــروه سـ ّـنی
مخاطــب بــه نحــوی کــه عناصــر تصویــری اغــراق شــده ،مانــع دســتیابی
ّ
متربیــان بــه درون مایههــای ( )Themeاصلــی محتــوای متنــی و تصویــری
یادگیــری نشــود؛
 -13-4القای حرکت و پویایی به مخاطب؛
 -14-4اجتنــاب از هــر نــوع ســوگیریهای جنســیتی (در شــخصیت،
فــرم ،رنــگ و )...در تصویرســازی کتابهایــی کــه مخاطــب عــام دارنــد؛
 -15-4همخوانــی محتــوای تصویــر بــا مقتضیــات و اشــارات تاریخــی،
جغرافیایــی و فرهنگــی آن؛
ّ
ّ
 -16-4رعایــت مالحظــات نشانهشناســی و فرهنــگ عامــه و توجــه بــه
مضامیــن فرامتنــی تصویــر و فهــم عرفــی جامعــه؛
ّ
 -17-4بهرهگیــری صحیــح و خلقانــه از نقشمایههــا و نمادهــای
ّ
بینالمللــی ،ملــی ،آیینــی ،سـ ّـنتی و بومــی و تناســب آنهــا بــا موضــوع و
محتــوای یادگیــری؛

ّ
ّ
1ـ ویژگی هــا و مشــخصه های اســتاندارد کلــی چــاپ درخصــوص نــور ،رنــگ ،وضــوح ،انــدازه ،و مــود
ّ
( )Moodرنگــی کــه رعایــت آنهــا بــا ّ
توجــه بــه مــواد و مصالــح چــاپ بــر کیفیــت تکثیــر و بازتولیــد تصویــر مؤثــر
اســت ،کیفیــت ّفنــی تصویرســازی نامیــده می شــود.
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ّ
 -18-4تأ کیــد بــر نشــانههای آشــنای هو یــت ملــی و ویژگیهــای بومــی و
سـ ّـنتهای رایــج؛
ّ -19-4
توجه به فضای صفحهآرایی رسانۀ آموزشی؛
 -20-4جلــب ّ
توجــه و انگیــزش عاطفــی و ّ
حســی مخاطــب از طریــق
تکنیک هــای تصویرگــری؛
ّ
1
-21-4رعایتمالحظاتو اقتضائاتچاپدر کیفیتفنیتصویرسازی ؛
ّ
 -22-4خلقیــت ،نــوآوری و تازگــی در ایــده و اجــرا بــا رعایــت مبانــی و
اصــول تصویرگــری و نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛
 -23-4پرهیز از دوبارهسازی و برداشت تصویری از آثار سایر هنرمندان؛
 -24-4پرهیز از بهکارگیری تصاویر از پیش آماده شده؛
 -25-4آراســتگی و تناســب ظاهــری افــراد ،مثــل :زیبایــی و تنـ ّـوع پوشــش
و تناســب آن بــا موقعیــت (زمــان و مــکان) و فعالیــت مــورد نظــر و...؛
ّ
 -26-4تناســب پوشــش زن مســلمان و ایرانــی بــا مکانهــای خــاص
حضــور در خــارج و داخــل منــزل کــه نامحــرم وجــود نــدارد و تفــاوت آن بــا
حجــاب معمــول حضــور در مکانهــای عمومــی بــا رعایــت اصــل عفــاف
و حجــاب اســامی؛
 -27-4ترو یــج کار بــردی آداب صحیــح و رفتارهــای مطلــوب فــردی و
اجتماعــی ،ماننــد :فعالیتهــای گروهــی ،حفاظــت از محیطزیســت،
ّ
ورزشهــای همگانــی ،بومــی و محلــی ،احتــرام بــه قوانیــن و مقــررات،
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مصــرف صحیــح غــذا و انــرژی ،اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی،
رعایــت اصــول بهداشــت و ایمنــی و ...؛
 -28-4اشاعۀ ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعۀ اسالمی -
ایرانی و پرهیز از سیاهنمایی و ّ
تجملگرایی؛
 -29-4پرهیــز از هــر نــوع تبعیــض و جهتگیــری طبقاتــی ،نــژادی ،قومــی،
جنســیتی و… ؛
ّ
ّ -30-4
توجــه بــه اصــل وحــدت ملــی و دینــی و تنــوع فرهنگــی ،اجتماعــی
و قومــی؛
ّ
 -31-4رعایــت قوانیــن و مقــررات حقوقــی مربــوط بــه مالکیــت مــادی و
معنــوی آثــار هنــری در تولیــد و انتشــار تصاو یــر.
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ویژگی های اختصاصی تصویرگری
5
ّ
�پیش دبستانی و دوره های اول و دوم ابتدا�یی
 -1-5بهکارگیــری شــیوهها و تکنیکهــای اجرایــی ســاده بهویــژه در
پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی بهنحــوی کــه هرچــه رشــد سـ ّـنی گــروه
مخاطــب باال تــر مــیرود ،میــزان پیچیدگــی و پختگــی آنها هــم افزایــش یابد؛
 -٢-  5موجز ،رسا و قابل تشخیص بودن عناصر تصویری؛
ّ -٣-  5
توجه به واقعگرایی و پرهیز از انتزاع در تصاویر؛
 -4-  5استفاده از ترکیب های رنگی ساده ،نشاط آور و ّ
متنوع؛
 - 5-  5بهکارگیــری محــدود بافــت در تصاو یــر و تناســب آن بــا شــمارگان و
شــرایط و اقتضائــات چــاپ؛

استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

ّ
 -6-  5هماهنگــی و جذابیــت بصــری نقشــکها و همخوانــی آنهــا بــا
موضــوع و محتــوای آمــوزش؛
 -٧-  5القــای فضــای عاطفــی و روابــط خانوادگــی در پیــش دبســتانی و
دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -٨-  5اولو یــت درشــتنمایی تصویــری (نمای نزدیک) در پیشدبســتانی
و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
ّ
 -٩-  5اســتفاده از فرمهــای ســاده و جــذاب بــرای مخاطبان پیشدبســتانی
و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -10-  5رنگبنــدی شــاد ،هماهنــگ و همگــون و تــا حــدودی تخــت در
پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -١١-  5بهرهگیــری از رنگهــای واقعگرایانــه و ذهنآشــنا بهویــژه در
پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -١٢-  5استفاده از فرمهای پیچیدهتر در دورۀ دوم ابتدایی؛
 -١٣-  5مجــاز بــودن اســتفاده از طنــز تصویــری و تصاو یــر دنبالــهدار و ســایر
فنــون و انــواع تصویرگــری از دورۀ دوم ابتدایــی؛
 -١4-  5استفاده از نماهای بازتر با حفظ سادگی تصویر در دورۀ دوم ابتدایی؛
 - ١5-  5تأ کید بیشتر بر محیط و روابط اجتماعی در دورۀ دوم ابتدایی؛
 -١6-  5نمایــش جزئیــات ضمنــی بیشــتر از زندگــی رایــج و روزمــره در دورۀ
دوم ابتدایــی؛
 -١٧-  5اســتفاده از شــیوهها ،تکنیکهــا و ترکیبهــای رنگــی پیچیدهتــر
در مــواد و رســانههای آموزشــی پایــۀ ششــم؛
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ـدود انتــزاع در تصویرگــری مــواد و رســانههای
 -١٨-  5بهکارگیــری محـ ِ
آموزشــی پایــۀ ششــم.
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ویژگیهایاختصاصیتصویرگری
6
ّ
دورههای اول و دوم متوسطه
 -١-6اســتفاده از فرمهــا ،تکنیکهــا ،ترکیببندیهــا و زوایــای دیــد
پیچیده تــر؛
 -٢-6استفاده از شیوههای واقعگرایانه؛
 -3-6بهکارگیــری متناســب انتــزاع ،اغــراق و ایهــام در تصاویــر بهنحــوی
کــه هرچــه گــروه سـ ّـنی مخاطــب باال تــر مــیرود ،وســعت آنهــا افزایــش یابــد؛
ّ
خلقانه از رنگهای ترکیبی و ّ
متنوع؛
 -4-6استفاده صحیح و
 -5-6استفاده از عکس و ترکیب آن با تصویرسازی ()Photo Montage؛
 -6-6اســتفادۀ صحیــح و متناســب از تصویرســازی در شــیوههای
ّاطالعاتنــگاری ( )Information Graphicو عناصــر ترســیمی -
تصویــری ( ،)Graphical Displaysماننــد :دیاگــرام ،جــدول ،نمــودار،
جــدول یــا ترکیبــی از آنهــا بــا رعایــت اصــول و ویژگیهــای توصیفــی و
کار بــردی مر بــوط 1کــه شــرح تفصیلــی آنهــا در اســتاندارد ّ
طراحــی گرافیــک
کتاب درسی تعریف شده است؛
 -٧-6ترویج روابط ،رفتارها و فعالیتهای اجتماعی.
1ـ ویژگی هــای کاربــردی و توصیفــی عناصــر ترســیمی تصویــری در صفحــات  26تــا  31اســتاندارد ّ
طراحــی
گرافیــک کتــاب درســی تعییــن و ارائــه شــده اســت و مراجعــه بــه آن در شــناخت و فهــم مشــترک از ویژگی هــا
ّ
و اصــول عینــی کاربســت آنهــا ،مفیــد و مؤثــر خواهــد بــود.

ویژگی هایاختصاصیتصویرگریادبی
7
 -١-٧روایت تصویری صحیح و وفادارانه از متن؛
 -٢-٧شــخصیتپردازی متناســب بــا روایــات تاریخــی ،موقعیتهــای
جغرافیایــی و فهــم عرفــی جامعــه؛
ّ -٣-٧
توجــه بــه عناصــر و موقعیتهــای تاریخی و جغرافیایی ،پوشــاک،
ابنیــه ،محیــط اجتماعی ،آداب ،رســوم ،سـ ّـنتها و...؛
ّ -4-٧
توجه به ّ
قابلیتهای تصویری نهفته در متن؛
 - 5-٧اســتفاده متناســب از فانتــزی و خیــال و تناســب آن بــا مضمــون و
محتــوای واحــد یادگیــری؛
 -6-٧اســتفاده از عکــس و منابــع تصویــری تاریخــی و میــراث هنــری،
ً
صرفــا در مــواردی کــه بــه ضــرورت وفــاداری بــه مســتندات و روایتهــای
معتبــر اســتفاده از آن اجتنابناپذیــر باشــد؛
 -٧-٧حفــظ عناصــر شــاعرانگی و پــرورش خیالانگیــزی مخاطــب بــا
ّ
توجــه بــه محتــوای شــعر.
استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

ویژگی هایاختصاصیتصویرگریتاریخی
1
 -١-٨شــخصیتپردازی متناســب بــا روایــات تاریخــی،
موقعیتهــای جغرافیایــی و فهــم عرفــی جامعــه؛
 -٢-٨روایت تصویری صحیح از رویدادهای تاریخی؛
 -٣-٨رنگآمیــزی متناســب بــا روایــت تاریخــی و اولو یــت اســتفاده از
تصاو یــر دورنــگ و یــا تکرنــگ؛
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ّ -4-٨
توجــه بــه پیشــینۀ تاریخــی موضــوع و محتــوای تصویــر بــا وفــاداری و
اســتناد بــه متــون ،اســناد و مــدارک معتبــر تاریخــی؛
 - 5-٨پرهیز از شیوههای کاریکاتوری و طنزهای تصویری؛
 -6-٨اســتفاده از شــیوه تصویرســازی متناســب با کارکرد تصویر (پرکار -
موجز)؛
 -٧-٨اســتفاده متناســب از عناصــر ترســیمی  -تصویــری بهویــژه
ّاطالع نگا شــت؛
 -٨-٨اســتفاده از عکــس و منابــع تصویــری تاریخــی و میــراث هنــری،
ً
صرفــا در مــواردی کــه بهضــرورت وفــاداری بــه مســتندات و روایتهــای
معتبــر اســتفاده از آنهــا اجتنابناپذیــر باشــد.
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ویژگیهایاختصاصیتصویرگریدینی
9
 -١-٩عینــی و سادهســازی مفاهیــم انتزاعــی دینــی با اســتفاده
از ســبکها ،طرحهــا و رنگآمیزیهــای متناســب؛
 -٢-٩القای هویت اسالمی  -ایرانی و ارزشهای دینی و عواطف معنوی؛
ّ -٣-٩
توجــه بــه عناصــر و موقعیتهــای تاریخــی و جغرافیایی ،پوشــاک،
ابنیــه ،محیــط اجتماعــی ،آداب ،رســوم ،سـ ّـنتها و… ؛
بــا
 -4-٩مطابقــت تمثــال ،انــدام و پوشــش انبیــا و معصومیــن
روایتهــای معتبــر تاریخــی و آموزههــای دینــی بهنحــوی کــه ازنظــر عــرف
ّ
عمومــی ،اهانــت و بیاحترامــی تلقــی نشــود؛
 - 5-٩بهکارگیری صحیح و بجا از مفاهیم و نمادهای رنگی؛

 -6-٩اســتفاده متناســب از تصاو یــر دنبالــهدار و ســایر فنــون و انــواع
تصویر گــری.

استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

ویژگی هایاختصاصیتصویرگریعلمی
10
 -١-10رعایــت اصــل وفــاداری بــه متــن و عینــی و محســوس
کــردن مفاهیــم و واقعیتهــای علمــی؛
 -٢-10برخورداری از ّ
صحت و اعتبار علمی روزآمد؛
 -٣-10نمایــش جزئیــات دقیــق و برجستهســازی درونمایــه ()Theme
مفهــوم علمــی و حــذف آنچــه کــه بــه موضــوع موردنظــر علمــی مربــوط
نیســت؛
 -4-10رعایــت علــم مناظــر و مرایــا ( )Perspectiveبــرای ترســیم
ّ
طراحیهــای دقیــق و صنعتــی؛
ّ
 - 5-10اســتفاده از شــیوۀ عکاســی و تصویرســازی واقعگرایانــۀ محیطــی
و ســهبعدی؛
ّ
 -6-10رنگآمیــزی تخــت و در صــورت لــزوم ســهبعدی (توجــه بــه ســایهها
و حجمپــردازی اجســام)؛
ّ
 -٧-10انتخاب بهترین زاویۀ دید با توجه به کاربرد آموزشی؛
 -  ٨-10مجــاز بــودن اســتفاده از عکــس بهعنــوان الگــو و مرجــع بــرای
تصویر گــری؛
ّ
 -٩-10انگیــزش حســی و عاطفــی مخاطــب از طریــق تکنیکهــای
تصویرگــری و ایجــاد جاذبههــای بصــری؛
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ّ
ّ
 -10-10بهکارگیری خلقانه از نمادها و نشانههای تصویری جذاب؛
 -١١-10اســتفاده صحیــح و متناســب از تصویرســازی در شــیوههای
ّاطالعاتنــگاری ( )Information Graphicو عناصــر ترســیمی  -تصویــری،
ماننــد :دیا گــرام ،نقشــه ،نمــودار ،جــدول و یــا ترکیبــی از آنهــا بــا رعایــت اصول
و ویژگیهــای توصیفــی و کار بــردی مرتبــط؛
 -١٢-10نمایــش تصویــری رونــد و توالــی انجــام فعالیتهــای آموزشــی،
تربیتــی و آزمایشــی بــا اســتفاده از تصاو یــر دنبالــهدار؛
ّ
 -١٣-10تناســب سـ ّـن و ســال شــخصیت تصویرهــا بــا گروههــای ســنی
مخاطب در نمایش فعالیتهای آموزشــی ،تربیتی و آزمایشــی اختصاصی
دانشآمــوزان؛
 -١4-10استفاده از برشهای مقطعی در موارد خاص؛
 - ١5-10پرهیــز از بهکارگیــری تصاو یــر اینترنتــی بــه اســتثنای مــواردی کــه
بــه ضــرورت وفــاداری بــه مســتندات دقیــق علمــی و روایتهــای معتبــر،
اســتفاده از آنهــا اجتنابناپذیــر باشــد؛
 -١6-10تصویرســازی بــدون متــن در پایــان هــر فصــل ،متناســب بــا گــروه
سـ ّـنی مخاطــب و محتــوای آموزشــی.

منابع و مآخذ

استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

۱-۱آیتاللهــی ،حبیــب ،مبانــی هنرهــای ّ
تجســمی ،تهــران :انتشــارات
ســمت.1377 ،
ّ
ّ
۲-۲ابراهیمــی ،نــادر ،مقدمــه بــر مصــور ســازی کتــاب کــودکان ،تهــران:
انتشــارات آ گاه.1367 ،
ّ
۳-۳اســتانداردهای ملــی ایــران (ســاختار و شــیوۀ نــگارش) ،تهــران:
ّ
ســازمان اســتاندارد ملــی ایــران.1393 ،
۴-۴افشــارمهاجر ،کامــران ،عملکــرد گرافیــک در کتابهــای درســی
دانشــگاهی ،تهــران :انتشــاران ســمت.1392 ،
ّ
۵-۵اکرمــی ،جمالالدیــن ،تصویرســازی کتــاب کــودک و نوجــوان ،تهــران:
انتشارات مدرســه.1394 ،
۶-۶پاکباز ،روئین ،دایرةالمعارف هنر ،تهران :فرهنگ معاصر.1381 ،
۷-۷تصویرســازی آموزشــی و تاییوگرافــی ،تهــران :شــرکت چــاپ و نشــر
کتابهــای درســی ایــران.1395 ،
۸-۸حســنپور ،محســن ،تصویرســازی ،تهــران :انتشــارات فاطمــی،
.1384
۹-۹دالونــدی ،هلــن ،آمــوزش هنر در دبیرســتان ،تهران :انتشــارات ســمت،
.1389
۱۰ســالزبری ،مارتیــن ،تصویرگــری کتــاب کــودک ،خلــق تصویــر بــرای
 ۱۰
کتــاب ،ترجمــه شــقایق قندهــاری ،تهــران :کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان.1378 ،

107

ّ
۱۱شــمخانیّ ،
محمــد و دیگــران ،مقدمــهای بــر شــیوهنامه کاربــرد عناصــر
 ۱۱
بصــری در کتابهــای درســی ،تهــران :دفتــر تألیــف کتابهــای
درســی ابتدایــی و ّ
متوســطه نظــری.1393 ،
ّ
۱۲۱۲علیبابایــی ،ســارا ،بررســی ویژگیهــای تصویرســازی خــاق در
کتابهــایآموزشــی،تهــران:دانشــگاههنــرو معمــاری،ســال.1393
۱۳۱۳قائینــی ،زهــره ،تصویرگــری کتابهــای کــودکان ،تهــران :انتشــارات
ّ
مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان.1390 ،
۱۴۱۴مثقالــی ،فرشــید ،تصویرســازی ،تهــرانّ :
مؤسســۀ فرهنگی و پژوهشــی
چــاپ و نشــر نظــر.1393 ،
ّ
۱۵۱۵مجموعــهای از اســناد تحولــی (سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم
ّ
رهبــری ،ســند تحـ ّـول بنیادیــن و برنامــۀ درســی ملــی) ،تهران :ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی.1392 ،
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استاندارد
خـطوخوشـنویسی
مواد و رسانههای
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استاندارد تصویرگری مواد و رسانههای آموزشی

109

کمیته ّ
تخصصی تدوین استاندارد
«استاندارد خط و خوشنویسی مواد و رسانه های
آموزشی و تربیتی»
رییس:

سمت و  /یا محل اشتغال

ساسانی ،حمید
(دارای گواهینامه درجه یک هنری
(دکتری)

استاد خط و خوشنویسی

دبیر:
عزتی ،ابراهیم
(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)

کارشناس استاندارد

اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
امین مقدم ،علیرضا
(کارشناسی گرافیک)

پژوهشگر مدرس دانشگاه ،استاد خط و
خوشنویسی

تیموری ،کاوه
(کارشناسی ارشد جامعهشناسی و
دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی)

طراح گرافیک و تصویرگر کتابهای
درسی

دهقانی ،علی
(کارشناسی هنر)

دبیر هنر آموزش و پرورش و مدرس
خوشنویسی
ّ
طراح گرافیک کتابهای درسی و

معماری،محمدحسن
(کارشناسی ّ
طراحی و صفحهآرایی)

مدرس دانشگاه

آقایــان جمشــید یــاری و دامــون خانجــان زاده ّ
(طــراح تایــپ فیــس و گرافیســت) بــا ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای
علمــی و هنــری بــه عنــوان مدعــو در بعضــی از جلســات کمیتــه شــرکت کــرده و بــا ارائــه رهنمودهــای علمــی و هنــری
ارزشــمند موجــب غنــای اســتاندارد شــده اند.
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خط ،به عنوان یک رســانۀ ّ
مهم ارتباطی
ّ
مقدمه
و عینی در آموزش و پرورش جایگاه خاص
و ممتــازی دارد کــه فراتــر از ابزار ّ
مادی صرف
بــرای خوانــدن و نوشــتن اســت و بایــد از
ّ
حداکثــر ظرفیتهــای کار بــردیّ ،
ّ
ـخصیتی و زیبایی شــناختی
هویتی ،شـ
برخــوردار باشــد؛ بــه همیــن خاطــرّ ،
طراحــی و کار بــرد قلــم آموزشــی مناســب
بــه و یــژه در دورۀ ّاول ابتدایــی کــه خــط بــه عنــوان هــم موضــوع ،هــم هــدف و
هــم وســیلۀ آمــوزش مـ ّـد نظــر میباشــدّ ،
اهمیتــی مضاعــف دارد و این مهم،
میبایــد بــا رویکــرد تلفیقــی مبتنــی بــر تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری،
رعایــت اصــول بنیادیــن خـ ّـط فارســی ،پــرورش حـ ّـس زیباییشــناختی
دانشآمــوزان و کمــک بــه خوش ّ
خطــی (دســتخط) آنــان صــورت پذیــرد؛
لــذا بــا ّ
توجــه بــه اهمیــت تعییــن معیارهــا و ویژگیهــای قلــم آموزشــی و
ّ
ضــرورت وحــدت نظــر و اقــدام هماهنــگ کلیــۀ عوامــل مؤثــر در مدیریــت و
برنامهر یــزی تألیــف وآمادهســازی هنــری مــواد و رســانههای آموزشــی
و تربیتــی ،تهیــه ،تدو یــن و اجــرای «اســتاندارد خــط و خوشنویســی» بــا
اولو یــت و یــژه در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی قــرار
گرفتــه اســت.
ایــن اســتاندارد کــه شــامل  7فصــل 14 ،ویژگــی مشــترک و  20ویژگــی
اختصاصــی اســت ،در اجــرای آییننامــۀ ســاماندهی منابــع آموزشــی
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و تربیتــی (مــواد و رســانهها) مصـ ّـوب هشتصدوبیستوهشــتمین
( )828جلســۀ شــورای عالــی آمــوزش و پــرورشّ ،
توســط «کمیتــۀ
ّ
تخصصــی خــط و خوشنویســی» (موضــوع آییننامــۀ مصـ ّـوب 94/6/10
شــورای سیاســتگذاری امــور هنــری ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی) تدو یــن شــده و در تدویــن آن ،عــاوه بــر رعایــت مبانــی و اصــول
خــط و خوشنویســی و رویکردهــا و جهتگیریهــای حوزههــای تربیــت
ّ
و یادگیــری برنامــۀ درســی ملــی ،بهرهگیــری از تجربههــای ارزشــمند
ّ
پیشکســوتان نیــز مــد نظــر بــوده اســت و پــس از تأییــد در شــورای
سیاســتگذاری امــور هنــری ســازمان ،در یکصدوششــمین ()106
جلســۀ شــورای هماهنگــی علمی ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی
بــه تصو یــب رســیده و از تار یــخ ابــاغ ،الزماالجــرا مــی باشــد.
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هدف و دامنۀ کاربرد
1
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد ،تعییــن ویژگیهــا و
ّ
مشــخصههای خــط و خوشنویســی منابــع آموزشــی و تربیتی(مــواد و
رســانهها) اســت؛ بــه نحــوی کــه رعایــت آنهــا ،عــاوه بــر تســهیل فراینــد
ّ
مؤثــر و پایــدار و کمــک بــه خوش ّ
خطــی (دســت خــط)
یاددهــی  -یادگیــری
ّ
دانشآمــوزان ،موجــب پــرورش حــس زیبایــی شــناختی و ارتقــای تربیــت
هنــری آنــان گــردد .ایــن اســتاندارد ،در منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و
رســانهها) کــه حســب تأییــد ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی،
تولیــد و منتشــر میشــوند ،کار بــرد دارد.

2

اصطالحات و تعاریف

1ـ اصــول در فرهنــگ و ّ
ســنت خــط و خوشنویســی بــر ُ
«حســن تشــکیل» حــروف مجــرد (مفــردات) و
اســتحکام و اعتــدال هندســی آنهــا از حیــث قـ ّـوت ،ضعــف ،ســطح ،دور ،صعــود ،نــزول ،ســواد و بیــاض در
حلقه هــا و گره هــا و ارســال داللــت دارد.
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در ایناستاندارد،اصطالحاتباتعاریفزیربهکار میروند:
 -1-2مبانــی و اصــول هنــر خــط و خوشنویســی :بــه شــناخت ویژگیهــا
و اصــول عینــی کاربســت و ترکیــب قواعــد فراگیــر خــط و خوشنویســی
ّ
اطــاق میشــود .ایــن قواعــد ،بهطــور کلــی شــامل :اصــول ،1نســبت،
ترکیــب و کرســی میباشــند و بــا حــاالت و ترکیبــات متفاوتــی نظیــر:
هماهنگــی،ریتــم،تــوازن،تعــادلو تقــارنمــورداســتفادهقــرار میگیرنــد.
    -2-2خوشنویســی :نمونــهای از نوشــتار اســت کــه از نظــر زیبایــی،
شــکل حــروف ،تناســبها و ترکیببنــدی از اصــول و قواعــد ّ
خاصــی
پیــروی میکنــد ،ماننــد :خـ ّـط نســتعلیق.
    -3-2خـ ّـط نســخّ :
خطــی اســت کــه ویژگــی ممتــاز آن ،رعایــت
تناســبات هندســی دقیــق ،دارا بــودن اعتــدال و وضــوح و
ســهولت فراگیــری خوانــدن و نوشــتن آن میباشــد؛ در چهــار
ششــم ایــن خــط ،غلبــه بــا حرکــت مســتقیم قلــم (ســطح) و در
دو ششم آن با حرکت دورانی (دور) قلم است.
ّ
    -4-2خـ ّـط نســتعلیق :زیباتریــن و اصیــل تریــن خــط تلفیقــی ایرانــی
اســت کــه در نظــام هندســی آنُ ،حســن تشــکیل ،تناســب ،هماهنگــی
و اســتواری در حـ ّـد کمــال بــه هــم آمیختــه و از ویژگیهــای ّ
مهــم آن،
روانــی و ســرعت مناســب در نــگارش اســت؛ در پنــج ششــم ایــن خــط،
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غلبــه بــا حرکــت دورانــی قلــم(دور) و در یــک ششــم آن بــا حرکــت
مســتقیم قلــم (ســطح) میباشــد.
 -5-2خـ ّـط تحریــری نســتعلیقّ :
خطــی ســاده و کار بــردی اســت کــه بــا
حفــظ اصــول (بــه جــز ضعــف و قــوت) ،از خـ ّـط نســتعلیق اســتخراج
شــده و ابعــاد و انــدازۀ آن بــا ضخامــت نســبی قلــم یــک میلیمتــری قابــل
قیــاس اســت و در ایــن اســتاندارد ،بــه اختصــار« ،خـ ّـط تحریــری» نامیــده
می شــود.
 -6-2دســت خــط  :نمونــهای از نوشــتار اســت کــه بهطــور معمــول بــا
ً
مــداد ،خــودکار و خودنو یــس نوشــته میشــود و الزامــا از نظــر تناســبها و
ترکیببنــدی از قاعــده ّ
خاصــی پیــروی نمیکنــد و بــا ّ
توجــه بــه ســلیقۀ
شــخصی و شــخصیت نویســنده کــه خـ ّ
ـاص خــود اوســت ،تحریــر
می شــود.
    -7-2قل ـم   ( :)Fontمجموعــهای از شــکلها ،شــامل :حــروف الفبــا،
اعــدادِ ،اعــراب و عالمتهــای نشــانهگذاری ( )Ding Batدر یــک
انــدازه و وزن مشــخص اســت کــه بنــا بــه حیطــۀ کاربــردی آنهــا در
قالبهــای حــروف چوبــی ،ســربی یــا دیجیتــال ارائــه میشــود.
 -8   -2قلمهــای همخانــواده ( :)Family Fontsبــه زیرمجموعههــای
یــک تایپ ِفیــس 1کــه براســاس وزن (نــازکّ ،
متوســط ،ضخیــم،
ســیاه و  ،)...حالــت ایســتاده یــا مایــل ،فشــرده و گســترده بــودن و
1ـ بــه مجموعــۀ کاراکترهــای یــک الفبا کــه ترســیم و تناســب آنهــا از ســاختار و طرحــی مشــابه ّ
تبعیــت
می کننــد ،تایــپ فیــس ( )Type Faceگفتــه می شــود.

یــا دســتهبندیهای دیگــر کــه بنــا بــه کاربردهــای مختلــف از روی
تایپفیــس اصلــی ّ
طراحــی و مشــتق میشــوند ،اطــاق میشــود.
  -9-2وزن قلــم ( : )Font Weightبعضــی از فونتهــا ،صورتهــای
مختلفــی دارنــد کــه دارای ضخامتهــای متفاوتــی هســتند ،ایــن
ضخامــت ،وزن قلــم /فونــت نامیــده میشــود.
  -10-2ســواد بصــری  /دیــداری :بــه توانایــی علمــی درک و فهــم ،ترجمــه
و تفســیر درســت پیامهــای تصویــری و تولیــد ایــن پیامهــا اطــاق
می شــود.
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ساختار
3
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــی و وجــوه مشــترک
خــط و خوشنویســی مــورد اســتفاده در مــواد و رســانههای آموزشــی و
تربیتــی دورههــا و پایههــای تحصیلــی آمــوزش و پــرورش ،تحــت عنــوان
«ویژگیهــای مشــترک» و صفــات متفــاوت و وجــوه متمایــز آنهــا ،بــا عنــوان
«ویژگیهــای اختصاصــی» طبقهبنــدی شــدهاند.
ّ
ویژگیهــای اختصاصــی خــط و خوشنویســی بــا توجــه بــه ویژگیهــا
و نیازهــای گــروه سـ ّـنی دانشآمــوزان وســاختار نظــام تحصیلــی
آموزشو پــرورش جمهــوری اســامی ایــران ( )3-3-3-3در ســطوح
«پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی»« ،دورۀ دوم ابتدایــی» و «دورههــای
متوســطه» دســتهبندی شــدهاند و ّ
ّاول و دوم ّ
مکمــل ویژگیهــای مشــترک
هســتند؛ بــه نحــوی کــه هــر متــن نوشــتاری ،عــاوه بــر داشــتن ویژگیهــای
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ویژگی های مشترک
4
 -1-4رعایت مبانی و اصول هنر خط و خوشنویسی؛
 -2-4تناســب نــوع ،انــدازه و وزن قلــم بــا موضــوع و محتــوای آموزشــی،
اولویتهــای متنــی ،درخشــندگی و تیرگــی کاغــذ ،روحیــۀ گرافیکــی
حا کــم بــر صفحــات متــن ،قطــع و انــدازۀ رســانه و ســواد بصــری مخاطــب1؛
 -3-4رعایــت رویکــرد تلفیقی مبتنی بر اصول درســت خوانــی ،روانخوانی،
درستنویسی و خوانانویسی2؛
 -4-4همخوانــی بــا مقتضیــات فراینــد پــرورش تدریجــی ادراک زیبایــی
شــناختی و تربیــت هنــری گروههــای سـ ّـنی مخاطــب(از ســاده بــه
پیچیــده) 3؛
 -5-4اســتفاده از قلــم /قلمهــای مصـ ّـوب 4متناســب بــا ویژگیهــا و
نیــاز گروههــای سـ ّـنی مخاطــب و کار بــرد و محتــوای آموزشــی متــن کــه
حســب توافــق و هماهنگــی کمیتههــای ّ
تخصصی«گرافیــک» و «خــط و
 2 ،1و  -3ویژگیهــای ردیفهــای  3-2،4-4و  4-4در ویژگیهــای اختصاصــی بهصــورت جزئیتــر و
کاربردیتــر بســط یافتهانــد.
4ـ گزینــۀ مناســب و مــورد تأ کیــد ایــن اســت کــه بــا رعایــت اصــول بنیادیــن خـ ّـط فارســی و رویکــرد تلفیقــی
مبتنــی بــر درســت خوانــی ،روان خوانــی ،درست نویســی و خوانــا نویســی و پــرورش حـ ّـس و ذوق زیبایــی
متربیــان و کمــک بــه خوش ّ
شــناختی ّ
خطــی (دســت خــط) آنــان ،قلم هــای هــم خانــواده ()Family Fonts
طراحــی شــود و در صــورت ّ
اختصاصــی آمــوزش و پــرورش ّ
طراحــی قلم هــای هــم خانــواده کــه اســتفاده
از آنهــا در مــواد و رســانه های آموزشــی آ.پ الزامــی خواهــد بــود ،موضــوع و محتــوای ایــن ویژگــی منتفــی
می شــود.
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خوشنویســی» و نماینــدۀ تاماالختیــار حوزههــای تألیــف کتــاب درســی
تصو یــب و ابــاغ میشــود؛
 -6-4درســت بــودن شــکل و ســاختار حــروف و کلمــات براســاس مبانــی
و اصــول خـ ّـط پایــۀ قلــم مــورد اســتفاده؛
 -7-4اســتفاده از قلمهــای همخانــواده بــا قلــم متــن در نقلقولهــا،
پانوشــتها ،شــرح تصاو یــر ،عناو یــن اصلــی و فرعــی ،ســر صفحههــا،
تیترهــا ،میــان تیترهــا و...؛
 -   8-4فاصلهگــذاری یکســان بیــن حــروف ( )Kerningو کلمــات
( )Trackingو فاصلهگــذاری یکنواخــت و متناســب بــا مهــارت خوانــداری
گــروه سـ ّـنی مخاطــب ،میــان ســطرها ( )Leading؛
 -9-4تناســب بیــن پایــۀ ســطر (فاصلــه بیــن دو خــط) بــا وزن و انــدازۀ قلــم
(ضخامــت قلــم)؛
 -10-4رعایــت توالــی در فراینــد ترو یــج خطهــای تحریــری و نســتعلیق و
تناســب آن بــا ســواد بصــری گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛
 -11-4تناســب نحــوه ،ســطح و میــزان اســتفاده از خطهــای تحریــری و
نســتعلیق با مهارت خواندن و نوشــتن و درک بصری گروه سـ ّـنی مخاطب؛
 -12-4نــگارش عناو یــن ،تیترهــا و ســرفصلهای مـ ّ
ـواد آموزشــی و تربیتــی
بــا قلــم نســتعلیق در کتابهــای درســی کــه مضمــون و محتــوای آنهــا بــا
خـ ّـط نســتعلیق متناســب باشــد؛
 -13-4تناســب قلمهــای عر بــی و التیــن بــا قلــم فارســی مــورد اســتفاده و
نــوع و کار بــرد آنهــا.
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ّ
 -14-4خلقیــت و نــوآوری در ترکیببنــدی و آرایــش حــروف و کلمــات
بــا رعایــت مبانــی و اصــول نوشــتاری خـ ّـط پایــه و مالحظــات گــروه سـ ّـنی
مخاطــب و محتــوای آموزشــی و تربیتــی.
ّ
ویژگی های اختصاصی �پیش دبستانی و دورۀ اول
5
ابتدا�یی
 -1-5رعایــت کرســی و خـ ّـط زمینــه و جا گــذاری حــروف و کلمــات بــر
مبنــای اصــول زیبانویســی خــط؛
 -2-5اســتفاده از قلــم واحــد در نــگارش مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی
پیشدبســتانی و پایــۀ ّاول ابتدایــی؛
 -3-5نــگارش اشــعار بــا قلــم تحریــری در کتابهــای درســی نــگارش
فارســی پایههــای دوم و ســوم؛
 -4-5اســتفاده از قلــم تحریــری در تمرینهــای و یــژۀ آمــوزش خوشنویســی
کتابهــای فارســی پایههــای دوم وســوم ابتدایــی بــا رعایــت اصــل توالــی.
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ویژگی های اختصاصی دورۀ دوم ابتدا�یی
6
 -1-6نــگارش اشــعار منابــع آموزشــی و تربیتــی بــا قلــم
نســتعلیق بــه و یــژه در کتابهــای درســی فارســی ،دینــی و قــرآن؛
 -2-6اســتفاده از قلــم نســتعلیق در تمرینهــای روخوانــی حــروف و
کلمــات کتابهــای فارســی پایــۀ چهــارم؛
 -3-6نــگارش حکایتهــا ،قطعــات و متــون ادبــی و تاریخــی و

ّ
ویژگی های اختصاصی دوره های اول و دوم
7
ّ
متوسطه
 -1-7نــگارش متــون نثــر کتابهــای فارســی و متنهــای ادبــی و تاریخــی
ســایر کتابهــای درســی بــا قلــم تحریــری؛
 -2-7نــگارش خوانــای حکایتهــا و قطعــات ادبــی و اشــعار منابــع
آموزشــی و تربیتــی بــا قلــم نســتعلیق بهو یــژه در کتابهــای فارســی ،دینــی
و قــرآن؛
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تمرینهــای روخوانــی و رونویســی کتابهــای فارســی پایــۀ چهــارم
ابتدایــی بــا قلــم تحریــری؛
 -4-6اســتفاده از قلــم نســتعلیق در تمرینهــای روخوانــی جملههــا و
عبــارات کوتــاه یایــک بیــت و مصــرع شــعر در کتابهــای فارســی پایههای
پنجــم و ششــم؛
 -5-6نــگارش متــون نثــر کتابهــای فارســی پایههــای پنجــم و ششــم
ابتدایــی بــا قلــم تحریــری؛
 -6-6اســتفاده از کشیدهنویســی در مفــردات و ترکیبهــای دوحرفــی،
ماننــد :س  -ت  -حــر -فــر -ســر؛
 -7-6اجتنــاب از کشــیدههایی کــه ایجــاد دوگانگــی در خوانــدن میکنــد،
ماننــد« :جســم و جــم»« ،قســم و قــم»؛
   - 8  -6پرهیــز از روی همنویســی حــروف و کلمــات در ســطرهای تحریــری
و نستعلیق.
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 -3-7اســتفاده از قلــم نســتعلیق در تمرینهــای روخوانــی قطعــات کوتــاه
ادبــی و تاریخــی؛
ّ
 -4-7نــگارش محــدود اشــعار کالســیک بــا خــط شکســته نســتعلیق
خوانــا در پایههــای یازدهــم و دوازدهــم دورۀ ّ
متوســطه؛
 -5-7اســتفادۀ متناســب از آثــار هنــری مشــاهیر خوشنویســی در منابــع
آموزشــی و تربیتــی دورۀ دوم ّ
متوســطه؛
ّ
 -6-7بالمانع بودن اســتفاده از سیاهمشــق و نقاشــی خط اشــعار مشــاهیر
ادبــی در پایــۀ یازدهــم و بهویــژه در پایــۀ دوازدهــم دورۀ ّ
متوســطه؛
 -7-7اســتفاده از کشــیدههای متــداول در کلمــات ســه حرفــی و بیشــتر،
ماننــد« :پیــش ،جمــع ،رســید» و «ببینــد»؛
ّ
 -8-7اســتفاده از کل کشــیدهها و نیمکشــیدههای معمــول و مناســب
نســتعلیق در اشــعار و قطعات ادبی ،مانند« :اســتاد ،گفتند» و «نشسته».
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منابع و مآخذ

استاندارد خط و خوشنویسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

ّ
۱-۱اســتانداردهای ملــی ایــران  -ســاختار و شــیوۀ نــگارش ،تهــران :ســازمان
ّ
اســتاندارد ملی ایــران.1393 ،
ّ
۲-۲تیمــوری ،کاوه ،ارائــه نــکات کلیــدی آمــوزش خــط تحریــری ،مجلــه
رشــد آمــوزش هنــر ،شــماره  ،4دورۀ نهــم ،ص .41-53
۳-۳تیمــوری ،کاوه ،هنــر خوشنویســی در مدرســه ،چــاپ دوم ،تهــران :نشــر
آبــان.1394 ،
۴-۴تصویرســازی آموزشــی و تایپوگرافــی ،تهــران :شــرکت چــاپ و نشــر
کتابهــای درســی ایــران.1395 ،
ّ
۵-۵رادفــر ،جمــال ،داســتان پیدایــش خــط از کتیبــه تا کتــاب ،چــاپ اول،
تهــران :کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان.1393 ،
۶-۶راهجیــری ،علــی ،تار یــخ مختصــر خــط و خوشنویســی ،چــاپ دوم،
تهــران :انتشــارات امیــر کبیــر.1360 ،
۷-۷رشــوند ،اســماعیل ،خوشنویســی ،چــاپ پانزدهــم ،تهــران :شــرکت
چــاپ و نشــر کتابهــای درســی ایــران.1394 ،
۸-۸ژان ،ژرژ ،تاریخچــه مصـ ّـور الفبــا و خــط ،ترجمــه اکبــر تبریــزی ،چــاپ
دوم ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.1386 ،
ّ
محمــدیّ ،
محمــدّ ،
۹شــمخانیّ ،محمــد و طالیــی ،کاظــم ،مقدمــهای
۹
بــر شــیوهنامه کار بــرد عناصــر بصــری در کتابهــای درســی ،تهــران:
دفتــر برنامهر یــزی و تألیــف کتابهــای درســی ابتدایــی و ّ
متوســطه
نظــری.1393 ،
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۱۰۱۰عمرانــی ،غالمرضــا ،خـ ّـط خــوش (مجموعــۀ مقــاالت همایش بررســی
و تعییــن علــل در ّ
خطــی دانشآمــوزان) ،تهــران :دفتــر برنامهریــزی و
تألیــف کتابهــای درســی.1378 ،
۱۱۱۱فضایلــی ،حبیــب اهلل ،تعلیــم خــط ،چــاپ چهــارم ،تهران :انتشــارات
سروش.1363 ،
ّ
ّ
۱۲۱۲قمــری ،حیــدر ،ارزشــیابی خــط کتــاب فارســی اول دبســتان،
فصلنامــه تعلیــم و تربیــت ،شــماره  ،121ســال ســیام.1394 ،
۱۳۱۳گاور ،البرتیــن ،تار یــخ خــط ،ترجمــه عبــاس مخبــر و کــوروش صفــوی،
چــاپ ّاول ،تهــران :نشــر مرکــز.1367 ،
۱۴۱۴نجفــی پازکــی ،معصومــه ،رابطــۀ رســم الخـ ّـط کتابهــای فارســی بــا
مهــارت خوانــدن دانشآمــوزان دورۀ ّاول ابتدایــی ،تهــران :پژوهشــگاه
مطالعــات آمــوزش و پــرورش.1395 ،
۱۵۱۵نیکومــرام ،مســعود و هامونــی ،امیــد ،تحلیــل و بررســی حــروف
فارســی ،تهــران :دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اسالمشــهر.1389 ،
۱۶۱۶هامونــی ،امیــدّ ،
طراحــی حــروف بــرای فونــت فارســی ،چــاپ ّاول،
تهــران :انتشــارات فاطمــی.1395 ،

استاندارد
ّ
عکاسی مواد و رسانه های
آموزشیو تربیتی
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کمیته ّ
تخصصی تدوین استاندارد
ّ
«استاندارد عکاسی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی»
رییس:

سمت و  /یا محل اشتغال

قرهگوزلو ،پرویز
(دکترای علم اطالعات و دانششناسی)

مسئول مرکز منابع تصویری و مکتوب
سازمان پژوهش و برنامهریزی آو

دبیر:
ذاکری یونسی ،مجید
(کارشناس هنرهای ّ
تجسمی)
اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
بختیار ،افشین
(دانش آموخته عکاسی و دارای گواهینامه
درجه یک هنری ـ دکتری)

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

124

مدیر هنری کتابهای درسی

ّ
هنرمند عکاس

پورحسینی  ،سید نیما
(کارشناسی عکاسی)

هنرآموز آموزش و پرورش  /مدرس
دانشگاه

الریجانی ،اعظم
(کارشناسیعکاسی)

عضو کارشناس عکاسی

همایی ،هاتف
(کارشناسیعکاسی)

هنرمند عکاس مجالت رشد و
کتابهای درسی

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

ّ
عکاســی بــه عنــوان یکی از اساســیترین
ّ
مقدمه
مباحــث ّفنــاوری آموزشــی ،فعالیتــی
ّ
تکنیکــی  -هنــری اســت کــه خلقیــت،
هیجــان و اشــتیاق مخاطبــان را بــه همــراه
دارد و در صورتــی کــه عکــس در گســترۀ مــواد و رســانههای آموزشــی طبــق
برنامــۀ حســاب شــده بــهکار گرفتــه شــود ،بســیاری از هدفهــای آموزشــی
ّ
ّ
و تربیتــی ،ماننــد :رشــد نیــروی تفکــر ،اســتدالل ،ابــراز وجــود ،خلقیــت و
رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای هنــری مخاطبــان را تحقــق میبخشــد؛
ّ
لــذا بــه خاطــر نقــش مؤثــر اســتفادۀ بجــا و صحیــح از عکــس آموزشــی در
ارائــه و انتقــال بهتــر مفاهیــم و تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری اثربخش
و پایــدار ،تعییــن معیارهــا و ویژگیهــا و تدو یــن اســتاندارد عکــس آموزشــی
در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی قــرار گرفتــه
اســت تــا ضمــن مدیر یــت و راهبــری ســلیقههای هنــری عوامــل تولیــد و
آمادهســازی تصویــری مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی ،امــکان وحــدت
نظــر و اقــدام هماهنــگ آنــان را فراهــم آورد.
ایــن اســتاندارد کــه شــامل  7فصــل 72 ،ویژگــی مشــترک و  22ویژگــی
اختصاصــی اســت ،در اجــرای آییننامــۀ ســاماندهی منابــع آموزشــی
و تربیتــی (مــواد و رســانهها) مصـ ّـوب هشــت صــد و بیســت و هشــتمین
( )828جلســۀ شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و بــه منظــور مدیریــت
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ّ
و کنتــرل نظاممنــد کیفیــت عکاســی مــواد و رســانههای آموزشــی،
توســط «کمیتــۀ ّ
ّ
تخصصــی عکاســی» (موضــوع آییننامــۀ مصــوب
 94/6/10شــورای سیاســتگذاری ســازمان پژوهــش وبرنامهریــزی
آموزشــی) ،تدو یــن شــده و در تدو یــن آن ،عــاوه بــر رعایــت مبانــی و
اصــول هنرهــای ّ
تجســمیو رویکردهــا و جهتگیریهــای حوزههــای
ّ
تربیــت و یادگیــری برنامــۀ درســی ملــی ،بهرهگیــری از تجربههــای
ّ
ارزشــمند پیشکســوتان نیــز مــد نظــر بــوده و پــس از تأییــد در شــورای
سیاســتگذاری امــور هنــری ســازمان ،در یــک صــد و هجدهمیــن
( )118جلســۀ شــورای هماهنگــی علمیســازمان پژوهــش ســازمان
پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی نیــز بــه تصو یــب رســیده و از تاریــخ ابــاغ،
الزماالجراست.

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

126

هدف و دامنۀ کاربرد
1
ّ
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد ،تعییــن قواعــد و مقــررات
مربــوط بــه تولیــد و انتخــاب عکــس بــرای مــواد و رســانههای آموزشــی
و تربیتــی اســت؛ بــه نحــوی کــه رعایــت آنهــا ،عــاوه بــر غنیســازی
محتــوای آموزشــی و تربیتــی و تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری ،ذوق
و ادراک زیباییشــناختی و تربیــت هنــری ّ
متربیــان را نیــز ارتقــا دهــد ،ایــن
اســتاندارد در منابــع آموزشــی و تربیتی(مــواد و رســانهها) کــه حســب تأییــد
ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تولیــد و منتشــر میشــوند ،کاربــرد
دارد.

2

اصطالحات و تعاریف
در ایــن اســتاندارد ،اصطالحــات بــا تعار یــف زیــر بــهکار

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

م ـیرود:
ّ
 -1-2مبانــی و اصــول هنرهــای تجســمی :بــه شــناخت ویژگیهــا،
اصــول عینــی کاربســت و ترکیــب عناصــر بصــری اطــاق میشــود .ایــن
ّ
عناصــر ،بــه طــور کلــی شــامل :نقطــه ،خــط ،ســطح ،حجــم ،شــکل،
رنــگ و بافــت میباشــند و بــا حــاالت و ّ
کیفیــات متفاوتــی ،نظیــر:
هماهنگــی ،ریتــم ،تناســب ،تــوازن ،تعــادل ،تقــارن ،نظــم و تنـ ّـوع مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد.
 -2-2عکس آموزشــی :رســانهای تصویری اســت که ضمن برخورداری
ّ
یهــای عــام ّفنــی ،تجربــی و زیباشــناختی عکاســی بــا هــدف
از ویژگ 
تأثیــر مثبــت در فراینــد یاددهــی  -یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ّ
 -3-2عکــس آرشــیوی :عکســی اســت کــه در زمــان گذشــته ،عکاســی
شــده و در منابــع معتبــر خصوصــی و دولتــی نگهــداری میشــود و در
صــورت نیــاز بــا رعایــت مــوارد حقوقــی و قانونــی از آن منابــع تهیــه شــده و
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ّ
ّ
ّ
 -4-2شــاخۀ ( )Genreعکاســی :در عکاســی بــا توجــه بــه موضــوع،
زمینــه و کاربردهــای گونا گــون آن ،شــاخههای مختلفــی ،ماننــد:
ّ
ّ
ّ
عکاســی چهــره ،عکاســی مســتند ،عکاســی معمــاری و  ...ایجــاد
شــده اســت.
ّ
 -  5  -2عکــس کارگاهی(اســتودیویی) :گونــهای از عکاســی اســت کــه
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در مکانهــای محــدود ،سربســته و خــاص ،مانند :کارگاه ،آزمایشــگاه،
ّ
کتابخانــه ،آتلیــه و نظایــر اینهــا انجــام میپذیــرد .در ایــن نــوع عکاســی
بــا ّ
توجــه بــه آ گاهــی قبلــی از موضــوع ،محتــوا و نــوع عکــس و انــدازه،
ّ
رنــگ و ســایر مشــخصات ظاهــری و کار بــردی آن بــه تولیــد عکــس
اقــدام میشــود و تمــام مراحــل و شــرایط عکــس بــرداری تحــت نظــارت
ّ
و کنتــرل عــکاس اســت.
ّ
 -6-2عکــس مســتند :گونــهای از عکاســی اســت کــه بــه ثبــت صریــح،
صادقانــه ،بــی واســطه و تأثیرگــذار موضوعــی میپــردازد و آن را چنــان
کــه هســت بــه مخاطــب نشــان میدهــد و شــامل زیرمجموعههــای
ّ
ّ
فراوانــی اســت؛ از جملــه :عکاســی مســتند اجتماعــی ،عکاســی
ّ
مســتند از طبیعــت ،عکاســی خبــری  -مطبوعاتــی و مســتند
نگاریهــای علمــی.
ّ
 -7-2عکاســی طبیعــت بــی جــان (:)Still life Photography
ّ
شــاخهای از عکاســی اســت کــه بــه ثبــت تصویــر از اشــیا واجســام
ً
ـوال بی ّ
تحــرک ،همچــون:
بیجــان ،ســه بعــدی ،ســایهدار و معمـ
گل ،ســنگ ،کتــاب ،نوشــتافزار ،میــوه و ســایر اشــیای محیــط
ّ
میپــردازد .ایــن نــوع عکاســی ،بیشــتر بــه روابط همنشــینی و جانشــینی
زیباییشناســانه اشــیا و اجســام و نشــان دادن همگونــی و ناهمگونــی
در ترکیــب آنهــا بــه ســادهترین و روشــنترین شــکل ممکــن ّ
توجــه دارد.
  -  8-2خیالپــردازی ( :)Fantasyاثــر هنــری اســت کــه ویژگــی اصلــی
آن ،داشــتن عناصــر خیالــی در فضایــی خــاص اســت؛ فضایــی کــه

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

منطــق و قوانیــن خـ ّ
ـاص خــود را دارد که متفاوت با منطق عادی اســت.
فانتــزی در ایــن ســند ،مــا بــه ازای مفهــوم شــادیآور ،ســرگرمکننده و
کودکانــه بــهکار رفتــه اســت.
 -9-2پرتــره محیطــی :عکســی اســت کــه از محیــط مألــوف و مأنــوس
ّ
یشــود.
زندگــی یــا محــل کار افــراد تهیــه م 
 -10-2ویرایــش عکــس :بــه هرگونــه تغییــر در زمینههایــی ماننــد :نــور،
رنــگ ،کنتراســت ،مــود ( )Moodرنــگ ،وضــوح ،کادر تصویــر و ...بــرای
رســیدن بــه ارائــۀ بهتــر کیفیــت گفتــه میشــود.
 -11-2شناســنامۀ عکــس :منظــور از شناســنامۀ عکــس ،ثبــت و ّ
معرفــی
ّ ّ
ّ
ّ
مشــخصات عکــس از جملــه نــام عــکاس ،تار یــخ و محــل عکاســی،
موضــوع و منبــع خر یــد عکــس (تارنمــا ،مجموعــه دار ،شــخص
ّ
عــکاس) اســت.
 -12-2قــدرت تفکیــک ( :)Resolutionبــه تعــداد نقطههــای موجــود
در یــک اینــچ ّ
مربــع عکــس اشــاره دارد و بــا واحــد )dpi (dot per Inch
ســنجیده میشــود.
ّ
ّ
ّ
ّ
 -13-2عــکاس متخصــص :عکاســی اســت کــه ضمــن تســلط کامــل
ّ
ّ
ّ
بــه مباحــث ّفنــی و هنــری عکاســی ،حداقــل ســه پــروژۀ موفــق در شــاخۀ
ّ
مــورد نظــر داشــته و در یــک نــوع و شــاخۀ عکاســی ،متمرکــز و شــناخته
شــده باشــد.
ّ
ّ
 -14-2موضــوع و محتــوای عکــس :بخشــی اســت کــه توســط مؤلــف/
ّ
متخصــص در زمینــۀ آمــوزش و بــر اســاس نیــاز آموزشــی و
کارشــناس

129

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

130

ّ
تربیتــی و مالحظــات مــورد نظــر بــه دقــت و روشــنی تعریــف شــده و بــه
ّ
عنــوان راهنمــا در اختیــار مدیــر هنــری و عــکاس قــرار میگیــرد تــا بــر
اســاس آن بــه تهیــه و تولیــد عکــس اقــدام شــود.
 -15-2راهنمــای برنامــه درســی :ســندی اســت مشــتمل بــر
ّ
جهتگیریهــای کلــی و قلمــرو حــوزه تربیــت و یادگیــری و
عناصــر و اجــزای کلیــدی برنامــۀ درسی(شایســتگیها ،مفاهیــم
اساســی ،اســتانداردهای محتــوا ،نتایــج یادگیــری ،روشهــای
یاددهی   -یادگیــری ،شــیوههای ســنجش آموختههــا و  )...کــه ّ
توســط
ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تأییــد و در شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش تصو یــب میشــود .ایــن ســند ،راهنمــای عملــی
تولیدکننــدگان مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و رســانهها)
میبا شــد .
 -16-2نیاز هــا و ویژگیهــای مخاطبــان :منظــور ّ
تحــوالت رشــدی و
نظــام پیوســته و یکپارچــه شــخصیت ّ
متربیــان اســت کــه مبتنــی بــر
رشــد شــناختی ،عاطفــی ،ایمانــی و اخالقــی و تجــارب عملکــردی
و نیــز تفاوتهــای جنســیتی و محیطــی آنــان در دورههــای مختلــف
سـ ّـنی میباشــد.
 -17-2ســواد بصــری /دیــداری :به توانایی علمــیدرک و فهم ،ترجمه و
تفســیر پیامهــای تصویــری و تولیــد ایــن پیامهــا اطــاق میشــود .ســواد
بصــری بــا دیــدن پــرورش مییابــد و غنیشــدن ذخیرههــا و تجربههــای
ذهنــی بیننده را در پــیدارد.

4

ویژگی های مشترک

 -1-4رعایت مبانی و اصول هنرهای ّ
تجسمی؛

 -2-4تناســب عکــس و شــاخۀ آن ( )Genreبــا موضــوع ،شایســتگیها
(اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش  /فصــل  /درس) مربــوط؛
ّ
 -3-4تناســب شــیوهها و تکنیکهــای عکاســی (صحنهپــردازی،
ترکیببنــدی ،فاصلــه و زاو یــه دیــد دوربیــن ،نور پــردازی و )...بــا ویژگیهــا

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

ساختار
3
یهــای عمومــیو مشــترک
در ایــن اســتاندارد ،صفــات و ویژگ 
سهــای مــورد اســتفاده در مــواد و رســانههای آموزشــی و تربیتــی،
انــواع عک 
تحــت عنــوان «ویژگیهــای مشــترک» ،و صفــات و ویژگیهــای متمایــز
مبتنــی بــر «تفــاوت در نحــوه تهیــه» و «ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب»،
بــا عنوان«ویژگیهــای اختصاصــی» طبقهبنــدی شــدهاند.
«ویژگیهــای اختصاصــی» عکــس آموزشــی ،بــا ّ
توجــه بــه ویژگیهــا و
نیازهــای گــروه سـ ّـنی ّ
متربیــان و دورههــای تحصیلــی نظــام جدیــد آمــوزش
و پــرورش ( ،)3-3-3-3در ســطوح «پیشدبســتانی و دورهــای ّاول
و دوم ابتدایــی» و «دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه» و برمبنــای تفــاوت در
نحــوۀ ّ
تهیــه و تولیــد بــا عنــوان «عکــس آرشــیوی» و «عکــس کارگاهــی»
دســتهبندی شــدهاند و ّ
مکمــل ویژگیهــای مشــترک هســتند؛ بــه نحــوی
کــه هــر عکــس آموزشــی ،عــاوه بــر داشــتن ویژگیهــای مشــترک ،بایــد
واجــد ویژگیهــای اختصاصــی مربــوط نیــز باشــد.

131

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

132

و نیازهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب و ســواد تصویــری آنهــا1؛
 -4-4تمرکــز بــر ســوژۀ اصلــی در کادربنــدی عکــس و حــذف حواشــی و
زوائــد تصویــری کــه در انتقــال پیــام نقشــی ندارنــد؛
 -5-4جلــب ّ
توجــه و انگیــزش ّ
حســی و عاطفــی مخاطــب از طریــق
ّ
تکنیکهــای عکاســی و ایجــاد جذابیتهــای بصــری؛
 -6-4روزآمــدی و برخــورداری از ّ
صحــت و اعتبــار علمــی ،آموزشــی و
تربیتــی روزآمــد؛
 -7-4تناســب ترکیببنــدی و زاو یــۀ دیــد عکــس بــا اهــداف و محتــوای
آموزشــی و ســواد دیــداری گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛
ّ
ّ
 -  8  -4رعایــت مؤلفههــای ّفنــی عکاســی ،نظیــر :وضــوح کافــی ،نــور
صحیــح و رنــگ طبیعــی؛
ّ
 -9-4رعایــت اصــول ،ویژگیهــا و مؤلفههــای اختصاصــی هــر شــاخۀ
عکاســی؛
 -10-4سادگی و معناپذیر بودن نشانههای بصری؛
 -11-4همخوانــی بــا مقتضیــات فراینــد پــرورش ادراک زیباییشــاختی و
تربیــت هنــری ّ
متربیــان (از ســاده بــه پیچیــده)؛
ّ
جذ ّ
ابیت چهره ،لباس و فضای عکس برای مخاطب ؛
-12-4
ّ
 -13-4آراســتگی و تناســب ظاهــری افــراد ،مثــل :زیبایــی و تنوع پوشــش و
تناســب آن بــا موقعیــت (زمــان و مــکان) و فعالیــت مــورد نظر؛
1ـ تشــخیص تناســب و مطابقــت عکــس بــا موضــوع ،اهــداف و محتــوای آموزشــی و تربیتــی واحــد یادگیــری
ّ
ّ
و ویژگی هــا و نیازهــای مخاطــب ،مســتلزم تعامــل و هماهنگــی عــکاس  ،مولــف ،کارشــناس ّفنــاوری
طراحــیّ ،
آموزشــی و مدیــر امــور هنــری در فراینــد ّ
تهیــه ،تولیــد و انتخــاب عکــس آموزشــی می باشــد.

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

 -14-4تناســب سـ ّـن و ســال شــخصیتهای عکــس بــا گــروه ّ
ســنی
مخاطب در نمایش ّفعالیتهای آموزشــی ،تربیتی و آزمایشــی اختصاصی
دانش آمــوزان؛
ّ
 -15-4تناســب پوشــش زن مســلمان و ایرانــی بــا مکانهــای خــاص
حضــور در خــارج و داخــل منــزل زمانــی کــه نامحــرم وجــود نــدارد و تفــاوت
آن بــا حجــاب معمــول در مکانهــای عمومــی بــا رعایــت اصــل عفــاف و
حجــاب اســامی؛
 -16-4انطبــاق محتــوای عکــس بــا مقتضیــات تاریخــی ،جغرافیایــی و
فرهنگــی آن؛
ّ
 -17-4اولو یــت اســتفاده از پرتــرۀ محیطــی در معرفــی دانشــمندان و
مشــاهیر علمــیو فرهنگــی؛
ّ -18-4
توجــه بــه مفاهیــم نوشــتاری و تصویــری موجــود در عکــس و
پسزمینــۀ آن؛
ّ
 -19-4پرهیز از نمایش فیگورهای تکراری ،تصنعی و فرمایشی؛
 -20-4رعایــت اقتضائــات چــاپ ،تکثیــر ،ویرایــش و انتقــال بیــن
رســانههای مختلــف در کیفیــت ّفنــی عکــس (نــور ،رنــگ ،وضــوح،
انــدازه ،مــود رنگــی و)...؛
ّ
 -21-4ارائۀ عکس در قطع حداقل  A4و با قدرت تفکیک 300 dpi؛
 -22-4ترو یــج کار بــردی آداب صحیــح و رفتارهــای مطلــوب فــردی و
اجتماعــی ،ماننــد :فعالیتهــای گروهــی ،حفاظــت از محیطزیســت،
ّ
ورزشهــای همگانــی ،بومــیو محلــی ،احتــرام بــه رعایــت قوانیــن و
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مقـ ّـررات ،مصــرف صحیــح غــذا و انــرژی ،اســتفاده از وســایل حملونقــل
عمومــی ،رعایــت اصــول بهداشــت و ایمنــی و ...؛
 -23-4اشــاعۀ ارزشهــای دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی جامعــۀ
اســامی -ایرانــی و پرهیــز از ّ
تجملگرایــی و ســیاهنمایی؛
 -24-4پرهیــز از هــر نــوع تبعیــض و جهتگیــری طبقاتــی ،نــژادی ،قومــی،
جنســیتی و...؛
ّ
ّ -25-4
توجــه بــه اصــل وحــدت ملــی و دینــی و تنـ ّـوع فرهنگــی ،اجتماعــی
و قومــی؛
ّ
تهیــۀ عکــس از منابــع و مراجــع معتبــر یــا ّ
ّ -26-4
توســط عکاســان
ّ
ّ
متخصــص در هــر شــاخۀ عکاســی؛
 -27-4رعایــت قوانیــن و مقـ ّـررات حقوقــی مربــوط بــه مالکیــت مـ ّ
ـادی و
معنــوی اثــر در ّ
تهیــه و انتشــار عکــس.
 -5ویژگیهای اختصاصی عکس کارگاهی
5
 -1-5مطابقــت صحنهپــردازی ( )Mise En Sceneو ّ
طراحــی
لبــاس و چهــره بــا موضــوع و محتــوای آموزشــی و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی
مخاطــب؛
 -2-5واقعی و باورپذیر بودن شخصیتها ،فضاسازی و صحنهپردازی؛
1
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 -1در انتخــاب عکــس از آرشــیو (عکــس آرشــیوی) ،عــاوه بــر ویژگی هــای مشــترک بایــد ویژگی هــای
ً
ّ
اختصاصــی مرتبــط نیــز مدنظــر قــرار گیــرد؛ مثــا ،چنانچــه عکــس آرشــیوی مــورد تقاضــا ،عکــس کارگاهــی
مربــوط بــه فعالیــت آموزشــی دوره دوم ّ
متوســطه باشــد ،عــاوه بــر داشــتن ویژگی هــای مشــترک بایــد واجــد
ویژگی هــای اختصاصــی «عکــس کارگاهــی» و ویژگی هــای اختصاصــی «دوره دوم ّ
متوســطه» هــم باشــد.

ّ
 -3-5رعایــت خلقانــۀ اصــول نور پــردازی بــه نحــوی کــه ُبعــد و بافت اشــیا
دیده شــود؛
ّ
ـخصیتها و نشــانههای بصــری در
 -4-5حفــظ و تــداوم حضــور شـ
مجموعــۀ عکسهــای کارگاهــی مر بــوط بــه یــک فعالیــت آموزشــی؛
 -5-5نمایــش ترتیبــی مراحــل انجــام ّفعالیتهــای آزمایشــی علمــیو
آموزشــی؛
 -6-5رعایــت هوشــمندانه مبانــی و اصــول مونتــاژ بــه نحــوی کــه عکــس
نهایــی ،طبیعــی و واقعــی بــه نظــر برســد؛
ّ
 -7-5پرهیــز از مونتــاژ در مواقعــی کــه امــکان عکاســی از فضــای واقعــی
وجــود دارد؛
ّ -  8  -5
تهیه عکس در قالبهای ( )Formatقابل ویرایش.

ّ
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ویژگی های اختصاصی �پیش دبستانی
6
ّ
و دوره های اول و دوم ابتدا�یی
 -1-6شاد ،پویا و با نشاط بودن فضای عمومیعکسها؛
ّ
 -2-6استفاده از مضامین کلی و سادهسازی بصری موضوع و محتوای عکس؛
 -3-6موجز ،رسا و قابل تشخیص بودن عناصر دیداری عکس؛
 -4-6اســتفاده از زاو یــه دیــد همتــراز کــودک ( )Eye Levelدر عکسهــای
واقعگرایانــه()Real؛
 -5-6پرهیز از عکسهای با مضامین نوشــتاری غالب در پیشدبســتانی
و ســال ّاول ابتدایی؛
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 -6-6القــای فضــای عاطفــی و روابــط خانوادگــی در پیشدبســتانی و
دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -7-6تناســب بــا تجربههــای زیســته و نشــانههای بصــری ذهنآشــنای
دانشآمــوزان پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
ّ
 -  8-6اســتفاده از فانتــزی در ّ
طراحــی صحنــۀ عکاســی طبیعــت بیجان
در پیشدبســتانی و دوره ّاول ابتدایــی بــه نحــوی کــه مانــع دســتیابی
ّ
متربیــان بــه درون مایههــای ( )Themeاصلــی محتــوای یادگیــری نشــود؛
 -9-6نمایــش بیشــتر ّ
جزئیــات تصویــری در دورۀ دوم ابتدایــی ،نســبت
بــه دورۀ ّاول؛
 -10-6تأ کید بیشتر بر محیط و روابط اجتماعی در دورۀ دوم ابتدایی.
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ّ
 -7ویژگی های اختصاصی دوره های اول و دوم
7
ّ
متوسطه
 -1-7اســتفاده از تکنیکهــا ،ترکیببندیهــا و زوایــای دیــد پیچیدهتــر
بــه نحــوی کــه میــزان پیچیدگــی متناســب بــا رشــد سـ ّـنی و درک تصویــری
مخاطبــان افزایــش یابــد؛
 -2-7ترو یــج روابــط و رفتارهــای مثبــت اجتماعــی و فعالیتهــای
جمعــی و گروهــی؛
ّ
ـت اســتفاده از آثــار عکاســان مطــرح و عکسهــای
 -3-7اولو یـ ِ
ّ
شناســنامهدار در شــاخههای مختلــف در دورۀ دوم متوســطه؛
 -4-7اولویت استفاده از عکس مستند ،به ویژه در دورۀ دوم ّ
متوسطه.

منابع و مآخذ

ّ
استاندارد عکاسی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی

۱-۱پاکباز ،رویین ،دایرة  المعارف هنر .تهران :فرهنگ معاصر. 1381 ،
ّ
عکاســی ،ترجمــۀ ّ
محمــد سـ ّـتاری ،چــاپ
۲-۲پطــر ،تاســک ،ســیر تحـ ّـول
ّاول ،تهــران :انتشــارات ســمت.1394 ،
۳-۳داندیــس ،دونیــس ،مبــادی ســواد بصــری ،ترجمــۀ مســعود ســپهر،
چــاپ چهــارم ،تهــران :انتشــارات ســروش.1380 ،
۴-۴رودلــف ،آرنهایــم ،هنــر و ادراک بصــری ،ترجمــۀ مجیــد اخگــر ،چــاپ
ّاول ،تهــران :انتشــارات ســمت.1377 ،
ّ
محمــدیّ ،
محمــدّ ،
۵شــمخانیّ ،محمــد و طالیــی ،کاظــم   ،مقدمـهای
۵
بهــای درســی ،تهــران:
بــر شــیوهنامۀ کارکــرد عناصــر بصــری در کتا 
دفتــر تألیــف کتابهــای درســی ابتدایــی و ّ
متوســطۀ نظــری.1393 ،
ّ
۶-۶غفــوریّ ،
محمــد .عکاســی 1و  . 2تهــران :وزارت آمــوزش و پــرورش،
. 1394
ّ
۷-۷مجموعــهای از اســناد تحولــی (سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم
ّ
رهبــری ،ســند تحـ ّـول بنیادیــن و برنامــۀ درســی ملــی) ،چــاپ ّاول،
تهــران :ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی.1392 ،
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استاندارد
فیلمآموزشی
وتربیتی

ّ
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کمیته ّ
تخصصی تدوین استاندارد
«استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی»
رییس:

سمت و  /یا محل اشتغال

گلستان ،وحید
(کارشناسی ارشد سینما و دانشجوی
دکتری تکنولوژی آموزشی)

رییس گروه تولید رسانههای دیداری ـ
شنیداری سازمان پژوهش و برنامهریزی
(آموزشی)

دبیر:
عزتی ،ابراهیم
(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)

کارشناس استاندارد

اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
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گدازگر ،سید رضا
(کارشناسی تولید فیلمهای آموزشی)

کارشناس مسئول تولید رسانههای
شنیداری (صدا) و مدرس دانشگاه

علی مردانی ،محمدقاسم
(کارشناس ارشد گرافیک رسانههای
(آموزشی و درسی)

کارشناس تولید محتوای الکترونیکی

آزاده فر ،محمدرضا
(دکترای موسیقی شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

ســرکار خانــم دکتــر مــژگان اصالنــی بــا ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای علمــی و هنــری بــه عنــوان مدعــو در بعضــی از
جلســات کمیتــه شــرکت کــرده و بــا ارائــه رهنمودهــای علمــی و هنــری ارزشــمند موجــب غنــای اســتاندارد شــده اند.
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اهمیــت فیلــم آموزشــی و دامنــه و ســطح
ّ
مقدمه
تأثیرگــذاری آن در غنیســازی محتــوای
بســتۀ آموزشــی ،تســهیل فراینــد یاددهــی-
یادگیــری ،ایجــاد تنـ ّـوع در ارائــه خدمــات
آموزشــی و تأمیــن و بســط عدالــت در دسترســی بــه فرصتهــای یادگیــری
بــا کیفیــت در حــال فزونــی اســت و هرچــه زمــان میگــذرد ،ضــرورت
بهرهگیــری آ گاهانــه از ظرفیتهــای شــگفتانگیز فیلــم آموزشــی در نظــام
آمــوزش رســمیو غیــر رســمیبارزتر میشــود؛ بــه نحــوی کــه در آمــوزش
ّ
ّاطالعــات کالمــیو مهارتهــای روانــی  -حرکتــی و تحقــق هدفهــای
عاطفــی بــه اســتفاده از فیلــم آموزشــی تأ کیــد میشــود؛ لــذا بــا عنایــت
بــه گســترش روزافــزون اســتفاده از آن در محیطهــای آموزشــی و تصریــح
راهکارهــای 17-2 ،16-1و  21-9ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
ّ
و راهبــرد  12برنامهدرســی ملــی ،تولیــد و بهرهبــرداری هوشــمندانه از فیلــم
ّ
ّ
آموزشــی بهعنــوان مؤثرتریــن ،جذابتریــن و مقــرون بــه صرفهتریــن رســانۀ
یادگیــری و تعییــن و تدو یــن اســتاندارد فیلــم آموزشــی بــا اولو یــت ویــژه در
دســتور کار نهادهــای برنامهر یــزی درســی و آموزشــی قــرار گرفتــه تــا ضمــن
ترو یــج رویکــرد آمــوزش مبتنــی بــر رســانهها و ّفناوریهــای نویــن یادگیــری
و راهبــری کیفیــت تولیــد فیلــم آموزشــی ،زمینــۀ اقــدام هماهنــگ عوامــل
دخیــل در تولیــد ،ارزیابــی و بهرهبــرداری مؤثــر از آن ،بیــش از پیــش فراهــم آید.
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ایــن اســتاندارد کــه شــامل  7فصــل 45 ،ویژگــی مشــترک و  26ویژگــی
اختصاصــی اســت ،در اجــرای آییــن نامــۀ ســاماندهی منابــع آموزشــی
و تربیتــی (مــواد و رســانهها) مصـ ّـوب هشــت صــد و بیســت و هشــتمین
( )828جلســه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و بــه منظــور مدیریــت و
طراحــی و تولیــد فیلــم آموزشــیّ ،
کنتــرل نظاممنــد کیفیــت ّ
توســط «کمیتــه
ّ
تخصصــی صــدا و تصویــر» (موضــوع آیین نامــۀ مصوب  94/6/10شــورای
سیاســتگذاری ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی) تدویــن شــده و
در تدو یــن آن ،عــاوه بــر رعایــت الزامــات ســند ویژگیهــای اختصاصــی
فیلــم آموزشــی  -تربیتــی مصـ ّـوب نودمیــن ( )90جلســه شــورای هماهنگــی
علمی(موضــوع ابالغیــه  94/3/17 - 4827ســازمان متبــوع) و اصــل
روزآمدســازی مــداوم اســتانداردها ،ضــرورت اعمــال اصالحــات مبتنــی
بــر یافتههــای نویــن و بازخوردهــا و تجربههــای ارزشــمند ناشــی از اجــرای
ّ
ســند ویژگیهــای اختصاصــی مذکــور هــم مدنظــر بــوده و از تاریــخ ابــاغ،
بــه عنــوان «اســتاندارد فیلــم آموزشــی و تربیتــی  »1398 -الزماالجــرا و قابــل
اســتناد اســت.
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هدف و دامنه کاربرد
1
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد ،تعییــن و ارائــه ویژگیهــا
ّ
و مشــخصههای فیلــم آموزشــی و تربیتــی اســت؛ بــه نحــوی کــه عــاوه
بــر تولیــد محتــوای یادگیــری مبتنــی بــر راهنمــای برنامــه درســی و تســهیل
فراینــد یاددهــی  -یادگیــری ،ادراک زیبایــی شــناختی فراگیــران را پــرورش

و تربیــت هنــری آنــان را ارتقــا دهــد .ایــن اســتاندارد در فیلمهــای آموزشــی -
تربیتــی کــه حســب تأییــد ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تولیــد و
منتشــر میشــوند ،کار بــرد دارد.

استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی

تعاریف و اصطالحات
2
در ایــن اســتاندارد ،اصطالحــات بــا تعاریف زیر بــه کار میروند:
 -1-2فیلم آموزشــی ( :)Educational Filmرســانهای کاربردی اســت
کــه بــا هــدف تولیــد ،تکمیــل و غنیســازی مــواد و منابــع آموزشــی و
تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری ّ
تهیــه و تولیــد میشــود و دســتور
بیــان خــود را از علــوم تربیتــی ،ســینما و ارتباطــات میگیــرد.
 -2-2فیلــم آموزشــی مســتقیم :ایــن نــوع فیلــم بــا هــدف بیــان صریــح
و واضــح مفاهیــم و مضامیــن آموزشــی و تربیتــی تولیــد می شــود و
شــیوۀ بیــان آن بــا ز بــان علــم قرابــت بیشــتری دارد تــا ز بــان هنــر .در
فیلــم آموزشــی مســتقیم بــا ّ
توجــه بــه ضــرورت تمرکــز بــر صراحــت بیــان
موضــوع و محتــوای واحدیادگیــری ،معنــا در ســطح ّاول رمزگــذاری
ً
شــده و از پرداخــت لحظــات تعلیــق دار و دراماتیــک نســبتا پرهیــز
می شــود.
 -3-2فیلــم آموزشــی غیرمســتقیم :در فیلــم آموزشــی غیرمســتقیم،
پرداخــت دراماتیــک نســبت بــه صراحــت بیــان موضــوع و محتــوای
واحدیادگیــری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و فرصــت تأویــل
وتفســیر و بــروز ویژگیهــای فــردی مخاطــب بیشــتر میشــود و بــه دلیــل
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نــوع رمزگــذاری ،مشــارکت و تعامــل نســبی مخاطــب در کشــف معنــا
افزایــش مییابــد.
 -4-2فیلــم ترکیبــی ( :)Compilation Movieدر ایــن نــوع از فیلــم
آموزشــی ،بــه منظــور اســتفاده هدفمنــد و کار بــردی از ویژگیهــای
هــر یــک از انــواع فیلــم و پرهیــز از محدودیتهــای آنهــا ،پرداخــت
ّ
متنــوع ،افزایــش
موضــوع از زوایــای مختلــف و فضاهــای روایــی
جذابیــت و ...از انــواع فیلمیمســتند ،انیمیشــن و داســتانی بهصــورت
همزمــان اســتفاده میشــود.
 -5-2فیلــم ّ
تخیلــی ( :)Fantasyیکــی از ژانرهــای فیلــم اســت کــه
ویژگــی اصلــی آن ،خیالپــردازی اســت .در ایــن ســند ،خیالپــردازی
کودکانــه در حیطــۀ زمــان ،مــکان و شــخصیت و شــیوۀ داســتانگویی
مبتنــی بــر ز بــان تمثیــل اســت کــه در فیلمهــای علمــی ّ -
تخیلــی نیــز
دیــده میشــود؛ ولــی از ورود بــه حیطههــای وهــم و وحشــت کــه در
همیــن گونــه ســینمایی تقســیمبندی میشــود ،پرهیــز دارد.
ّ -6-2اطــاع نگاشــت پویــا ( :)Motion Infographicاســتفاده از
تکنولــوژی ویدئــو یا پویانمایــی ( )Animationجهت ایجاد ّ
توهم حرکت
تصویــر اســت .تلفیــق گرافیــک متحـ ّـرک )Motion Graphic( 1و ّاطــاع
نگاشــتّ ،)Infographic( 2اطــاع نگاشــت پو یــا را ایجــاد میکنــد.
ّ
ّ
متحرکسازی تصاویر و صداگذاری روی آنها اطالق میشود.
متحرک ( :)Motion Graphicبه
1ـ گرافیک
ّ
2ـ ّاطـــــــاع نگاشــت ( : )Infographicاینـــــفوگرافیک کــه مخفــــــف ترکیــب اینفورمی ـ ــشن گرافیــک
( )Information Graphicاســت ،نوعــی نمایشــگر بصــری اســت کــه مفاهیــم و داده هــای ّ
کمــی و کیفــی را
بــه زبــان تصویــری ســاده ،فهم پذیــر و قابــل درک بــه مخاطــب منتقــل می کنــد و در ّ
تهیــه آن ،ممکــن اســت
از عناصــر بصــری ،ماننــد :عالئــم ،نقشــه ،نمــودار ،جــدول ،دیاگــرام ،نقشــک ( ، )Iconتصویــر نگاشــت
( ،)Pictogramعکــس و نظایــر اینهــا اســتفاده شــود.

1ـ صــدای عمومی محیــط ( : )Ambienceصدایــی اســت کــه ّ
تعیــن زمــان و مــکان ،فضاســازی و
القــای مفاهیــم ّ
حســی را بــر عهــده داردو بــه صــورت ممتــد در پــس زمینــه نمایش هــای رادیویــی و تلویزیونــی
و فیلم هــای ســینمایی شــنیده می شــود.
ّ
ّ
2ـ شــدت ( :)Volumeشــدت یــا بلنــدی و کوتاهــی یــک صــدا ،بســتگی بــه میــزان انــرژی امــواج صــدا دارد و
عنصــری مســتقل از زیــر و بمــی ( )Toneاســت.

استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی

 -7-2جلــوۀ تصویــری( :)Visual Effectترفندهــا و روشهایــی اســت
ً
ّ
کــه بــه وســیله آنهــا میتــوان صحنــهای را کــه اتفــاق نیفتــاده و یــا اساســا
رخ دادنــی نیســت ،نشــان داد.
 -8-2جلــوۀ صوتــی ( :)Sound Effectهــر صدایــی غیــر از کالم،
موســیقی و صــدای عمومیمحیــط )Ambience( 1اســت کــه بــرای
فضاســازی و ایجــاد معنــا بــهکار مــیرود.
ّ -9-2
طراحــی صــدا ( :)Sound Designبــه ترکیــب هماهنــگ و
آ گاهانــه کالم ،موســیقی ،صــدای زمینــه و ســکوت گفتــه میشــود.
ّ
 -10-2ســطح صــدا ( :)Sound Levelمیــزان شــدت 2ســیگنال اســت
کــه حاصــل انــرژی مــوج منتشــر شــده در فضــا بــوده و حســب ()db
اندازهگیــری میشــود.
 -11-2لحــن ( : )Intonationمجموعــۀ ســبکها و شــیوههای بیــان
یــک مطلــب اســت کــه بــا بهکارگیــری دقایــق و ظرایــف بیــان ،نظیــر :بــاال
ّ
و پاییــنآوردن شــدت وارتفــاع صــدا ،تغییــر ســرعت کالم ،اســتفاده از
مکــث و ســکوت ،کــم و ز یــاد کــردن رنــگ و انــرژی صــدا ،حـ ّـس و حــال
متناســب بــا معنــا و مفهــوم و اهــداف متــن بــه مخاطــب القــا میشــود
(لحــن در رســاالت قدیــم معــادل ملــودی بــه کار رفتــه اســت کــه در ایــن
ســند مــد نظــر نیســت)
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 -12-2ســواد رســانهای( :)Literacy Mediaمجموعــهای از دانشهــا
و مهارتهــا در بــاره دریافــت منتقدانــه و مفهومپــردازی ّاطالعــات و
پیامهــای رســانهای اســت.
ّ -13-2
طراحــی آموزشــی ( :)Instructional Designفراینــدی
اســت نظــامدار (سیســتماتیک) کــه در جر یــان آن روشهــا ،مــواد
و فعالیتهــای آموزشــی مربــوط بــه یــک واحــد یادگیــری (بخــش/
فصــل /درس) بــه منظــور نیــل بــه تغییــرات مــورد انتظــار در دانشهــا،
مهارتهــا و عواطــف فراگیــران پیشبینــی و تجویــز میشــود.
 -14-2بســتۀ آموزشــی :مجموعــهای مرتبــط ،وابســته و نظاممنــد از مواد
ّ
و رســانههای آموزشــی 1اســت کــه بــه منظــور متنـ ّـوع و جذابســازی
منابــع یادگیــری ،آسانســازی و تســهیل فراینــد یاددهــی  -یادگیــری و
توجیــه و تعمیــق یادگیــری ّ
متربیــان بــرای یــک عنوان درســی یا یــک ایده
کلیــدی و یــا یــک شایســتگی در یــک دوره یــا پایــه تحصیلــی ّ
طراحــی و
تولیــد میشــود.
 -15-2راهنمــای برنامــه درســی :ســندی اســت مشــتمل بــر
ّ
جهتگیریهــای کلــی و قلمــرو حــوزه تربیــت و یادگیــری و عناصــر
و اجــزای کلیــدی برنامــه درســی (شایســتگیها ،مفاهیــم اساســی،
اســتانداردهای محتــوا ،نتایــج یادگیــری ،روشهــای یاددهــی -
1ـ مــواد و رســانه های آموزشــی :عبــارت از تمامــی ابزارهــا و وســایل ارتباطــی آنالــوگ و دیجیتــال از
قبیــل :بســتۀ آموزشــی ،نرم افــزار آموزشــی ،فیلــم آموزشــی ،رســانه های الکترونیکــی ،چنــد رســانه ای
ّ
( ،)multi mediaکتــاب درســی ،کتــاب کار ،کتــاب معلــم ،پوســتر ،نوارهــای شــنیداری ،وبال گ هــا،
ّ
ّ
آزمایشــگاه و نظایــر اینهاســت کــه کاربــرد آنهــا ،فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری را مؤثرتــر و تحقــق یادگیــری
معنــادار را آســان تر می ســازد.

یادگیــری ،شــیوههای ســنجش آموختههــا و)...کــه ّ
توســط ســازمان
پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی تأییــد و در شــورای عالــی آمــوزش و
پــرورش تصو یــب میشــود .این ســند ،راهنمــای عملــی تولیدکنندگان
مــواد و منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و رســانهها) میباشــد.
 -16-2برنامــۀ درســی :بــه مجموعــه فرصتهــای تربیتــی نظــام منــد و
ّ
ّ
طرحر یــزی شــده (از ســطح ملــی ،منطقــهای و محلــی و کالس درس بــا
طیــف مخاطبــان بســیار گســترده و فراگیــر تــا بســیار محــدود) و نتایــج
ّ
مترتــب بــر آن اطــاق میشــود که ّ
متربیان برای کســب شایســتگیهای
الزم در معــرض آنهــا قــرار میگیرنــد.
ّ
 -17-2نیازهــا و ویژگیهــای مخاطبــان :منظــور تحــوالت رشــدی و
نظــام پیوســته و یکپارچــه شــخصیت ّ
متربیــان اســت کــه مبتنــی بــر
رشــد شــناختی ،عاطفــی ،ایمانــی و اخالقــی ،تجــارب عملکــردی و نیز
تفاوتهــای جنســیتی و محیطــی آنــان در دورههــای مختلــف سـ ّـنی
می باشــد.
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ساختار
3
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــیو وجــوه مشــترک انــواع
فیلــم آموزشــی تحــت عناو یــن «ویژگیهــای مشــترک ّ
طراحی ّفنــی و هنری»
و«ویژگیهــای مشــترک ّ
طراحــی آموزشــی» و صفــات بــارز و ویژگیهــای
متمایــز آنهــا بــا عنــوان «ویژگیهــای اختصاصــی» طبقهبنــدی شــده
اســت.
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ویژگیهــای اختصاصــی فیلــم آموزشــی بــا ّ
توجــه بــه نیازهــا و ویژگیهــای
گروههــای سـ ّـنی ّ
متربیــان در دورههــای تحصیلــی نظــام جدیــد آمــوزش
و پــرورش ( ،)3-3-3-3تحــت عنــوان «ویژگیهــای اختصاصــی
پیشدبســتانی و دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی» و «ویژگیهــای اختصاصی
متوســطه» دســتهبندی شــدهاند و ّ
دورههــای ّاول و دوم ّ
مکمــل ویژگیهــای
مشــترک هســتند؛ بــه نحــوی کــه هــر فیلــم آموزشــی ،عــاوه بــر داشــتن
ویژگیهــای مشــترک بایــد واجــد ویژگیهــای اختصاصــی مربــوط نیــز
باشــد.
ّ
ویژگی های مشترک ّ
طراحی فنی و هنری
4
 -1-4تناســب نــوع ( )Typeفیلــم (مســتند ،داســتانی،
پویانمایــی یــا ترکیبــی) بــا شایســتگیها (اهــداف) و محتــوای واحــد
یادگیــری (بخــش  /فصــل /درس) مر بــوط ونیازهــا و ویژگیهــای گــروه
سـ ّـنی مخاطــب2؛
 -2-4تناســب شــیوه ها و تکنیک هــای فیلم ســازی (صحنه آرایــی،
ترکیب بنــدی ،نور پــردازی ،فاصلــه و زاو یــه دیــد دوربیــن ،بازیگــری،
ّ
طراحــی صــدا ،موســیقی متــن و )...بــا اهــداف و محتــوای واحــد
1
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ّ -1
طراحــی و تولیــد فیلــم آموزشــی ،فعالیتــی بیــن رشــته ای اســت و انجــام بهینــۀ آن مســتلزم مشــارکت
ّ
ّ
متخصــص ّفنــاوری آموزشــی و کارشــناس علــوم
متخصــص موضوعــی ،روان شــناس یادگیــری،
جمعــی
ارتباطــات بــا کارگــردان و ســایر عوامــل ّ
طراحــی و تولیــد فیلــم می باشــد.
ّ
 -2از جملــه ویژگی هایــی کــه در مــورد مخاطــب بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت ،عبارت انــد از :ســن ،جنــس،
میــزان آموخته هــای قبلــی ،نیازهــای یادگیــری ،ســبک یادگیــری ،میــزان درک تصویــری و شــنیداری و
توانایی هــا و عالقه هــاّ .
توجــه بــه ایــن ویژگی هــا ،ســبب خواهــد شــد کــه فیلــم آموزشــی بــرای فراگیــران
ّ
جذابیــت الزم را داشــته باشــد و بــرای آنهــا قابــل درک باشــد.

 -1ویژگی هــای مشــترک  2-4 ،1-4و  3-4در ویژگی هــای مشــترک  5-4تــا  20-4و در ویژگی هــای
اختصاصــی بــه صــورت جزئی تــر و کاربردی تــر بســط یافته انــد.
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یادگیــری مر بــوط و ســواد رســانه ای و نیازهــا و ویژگی هــای گــروه ّ
ســنی
مخا طــب؛
 -3-4همخوانــی بــا مقتضیــات فراینــد پــرورش تدریجــی ادراک
زیبایی شــناختی و تربیــت هنــری ّ
متر بیــان (از ســاده بــه پیچیــده)1؛
ّ
 -4-4رعایــت اصــل تقــدم دیــداری ( )Visual Primacو پرهیــز از شــرح و
تفســیر کالمــی؛
 -5-4هماهنگــی و تناســب بیــان ســینمایی و ضــرب آهنــگ ()Rhythm
فیلــم بــا تــوان خوانــش فیلمــی( )Filmicمخاطــب؛
 -6-4تناســب صحنهپــردازی ()Mise en Sceneبــا نظــام روایــی و
درو نمایــۀ ( )Themeاصلــی فیلــم؛
 -7-4بهرهبــرداری صحیــح و هوشــمندانه از حــس ،امکانــات و کارکرد     های
نورپردازی؛
 -8-4باورپذیــری و تناســب شــخصیتهای فیلــم (از نظــر فیز یــک بــدن،
لحــن صــدا ،جنســیت ،ســن و ســال ،آراســتگی ،نــوع پوشــش و )...بــا
مقتضیــات نقــش؛
 -9-4ترکیب بنــدی هوشــمندانه و انتخــاب ســنجیده فاصلــه و زاویــه
دوربیــن و تناســب آنهــا بــا مقاصــد آموزشــی و درک تصو یــری مخاطــب؛
ّ
 -10-4خلقانــه و متناســب بــودن عنوانبندیهــا ،میاننویسهــا و
زیرنویسهــا بــا محتــوای فیلــم و یکپارچگــی گرافیکــی آنهــا؛
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 -11-4اولو یــت اســتفادۀ ترکیبــی از انــواع شــیوههای بیانــی (گفتــار
متــن ،Narration /مصاحبــه و گفتوگــو ،بحــث گروهــی ،نمایــش
فیلــم ،میــان نوشــته ،اســتفاده از پــاور پوینــت ،تدر یــس مســتقیم ّ
توســط
ّ
معلــم ،اســتفاده از عناصــر و نگارههــای گرافیکــی ،1نظیــر :دیاگــرام،
نقشــه ،نمــودار ،جــدول ،اطــاع نگاشــت و ...در تولیــد محتــوای
یادگیری؛
ّ
 -12-4اســتفاده هدفمنــد و کار بــردی از اطــاع نگاشــت پویــا
ّ
( )Motion Infographicبــا رعایــت اصــول ،ویژگیهــا و مؤلفههــای
اختصاصــی مربــوط2؛
 -13-4حفظ اصل تداوم و تمرکز بر هدف و موضوع اصلی آموزش؛
ّ
 -14-4تناســب مــدت زمــان فیلــم بــا حجــم محتــوای آموزشــی و تربیتــی
(چگالــی مفاهیــم و مهارتهــا) و تــوان یادگیــری مخاطــب؛
 -15-4بخشبنــدی متناســب محتــوای یادگیــری (3Scoهــای آموزشــی)
ّ
بــا رعایــت اصــل وحــدت در محتــوا و طــول زمــان مؤثــر در آمــوزش ،به نحوی
ّ
کــه امــکان انتخــاب و تکــرار مســتقل هــر بخــش( )Scoو خودمدیریتــی
توســط ّ
یادگیــری و ارزشــیابی ّ
متربــی فراهــم باشــد؛
 -16-4رعایــت مالحظــات و اقتضائــات تکثیــر و نمایــش در رســانههای
دیــداری متفــاوت (ســینما ،تلویزیــون و نمایشهــای ویدئویــی ،اینترنتی،
ّ
1و -2ویژگی هــا و مشــخصه های عناصــر ترســیمی-تصویری کــه تفصیــل آن در صفحــات
ّ
 31 ،30 ،29 ،28 ،27اســتاندارد طراحــی گرافیــک کتــاب درســی تعییــن و ارائــه شــده اســت ،در شــناخت
ویژگی هــا و اصــول عینــی کاربســت نگاره هــای گرافیکــی و ّاطــاع نگاشــت پویــا مفیــد فایــده خواهــد بــود.
3- Sharable Content Object

موبایلــی و )...در کیفیــت نــور ،رنــگ ،وضــوح ،ترکیببنــدی تصویرهــا و
انــدازۀ فیلــم؛
 -17-4تناســب ّ
طراحــی صــدا ( )Sound Designبــا درون مایــه فیلــم و
ســواد شــنیداری مخاطــب؛
 -18-4برتــری ســطح صــدای کالم و هماهنگــی آن بــا ســطح صــدای
موســیقی و صــدای زمینــه؛
ّ
 -19-4رعایــت شــاخصهای روزآمــد کیفیــت فنــی صــدا و تصویــر کــه
ّ
حداقــل آنهــا در حــال حاضــر بــه شــرح جدولهــای ز یــر میباشــد:
ّ
حداقل شاخصهای ّ
کیفیت ّفنی صدا
نرخ نمونهبرداری()Sample Rate
ّ
دقت نمونهبرداری ()Sample Size

44/1 KHz
16 Bit

سطح ّ
متوسط صدا ()Average Level

0dbتا -12db

پهنای باند ()Band Width/BW

18 - 50 khz

نسبت سیگنال به نویز
)N/S (Signal-to- Noise

64db

قالب ()Format

غیرفشرده()Un Compress
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مال ک

شاخص
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ّ
حداقل شاخصهای کیفیت ّفنی تصویر و تصویر فشرده (اینترنتی)
شاخصهای کیفیت ّفنی شاخصهای کیفیت ّفنی
مال ک
تصویر فشرده
تصویر

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

152

سیستم ویدئو

pal

Pal

تعداد فریم

25

25

حالت ویدئو

HD

HD/720

اندازه فریم در
پیکسل

1080×1920

1080×1920
1280×720

نسبت تصویر

16:9

16:9

نوع اسکن

Progrossive

progrossive

نرخ بیت
()Bit Rate

10 mbps

1 mbps

 -20-4تناســب موســیقی متــن بــا مضمــون ،مقتضیــات زمــان و مــکان،
ســبک و ضربآهنــگ فیلــم و درک موســیقایی مخاطــب و ایجــاز و
صرفهجویــی در زمــان آن؛
 -21-4بهرهگیــری متناســب از عناصــر موســیقایی و کالمیمبتنــی بــر
خصائــل هو یــت بخــش فرمــال و معنایــی موســیقی ایرانــی؛
 -22-4ادای ( )Gestureصحیــح ،واضــح و رســای واژههــا ،عبــارات و
جملههــا بــا ســرعت مناســب و مکــث بهنــگام (زمانبنــدی)؛
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 -23-4جلــب و حفــظ ّ
توجــه و برانگیختگــی عاطفــی مخاطــب از طریــق
بافتــار و تکنیکهــای تصویــری و صوتــی مناســب؛
 -24-4برانگیختــن حـ ّـس کنجــکاوی و روحیــه پرسشــگری و اکتشــاف
مخاطبــان و تقو یــت انگیــزۀ مطالعــه و یادگیــری آنــان؛
 -25-4پرهیــز از کار بــرد هــر نــوع موســیقی و جلوههــای تصویــری و صوتــی
کــه در رونــد یادگیــری اخــال ایجــاد کنــد؛
ّ
 -26-4بهرهگیــری صحیــح و خلقانــه از نقشمایههــا و نمادهــای
بینالمللــیّ ،ملــی ،آیینــی ،سـ ّ
ـنتی و بومــی و تناســب آنهــا بــا موضــوع و
محتــوای آموزشــی و تربیتــی؛
 -27-4اســتفادۀ صحیــح و متناســب از منابــع آرشــیوی بــا رعایت قوانین
ّ
ً
و مقــررات حقوقــی ،صرفــا در مــواردی کــه بــه علــت وفــاداری به مســتندات
و روایتهــای معتبــر اســتفاده از آنهــا ضــروری باشــد؛
ّ
 -28-4بهکارگیــری و اجــرای صحیــح قواعــد ،تکنیکهــا و فناوریهــای
روزآمــد ّ
طراحــی و تولیــد فیلم ؛
 -29-4انســجام و یکپارچگــی نظاممنــد ســاختار آموزشــی ،هنــری و ّفنــی
فیلم؛
 -30-4ترو یــج کار بــردی آداب صحیــح و رفتارهــای مطلــوب فــردی و
اجتماعــی ،ماننــد :فعالیتهــای گروهــی ،حفاظــت از محیــط زیســت،
ّ
محلــی ،احتــرام بــه قوانیــن و ّ
مقــررات،
ورزشهــای همگانــی ،بومــیو
مصــرف صحیــح غــذا و انــرژی ،اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی،
رعایــت اصــول بهداشــت و ایمنــی و ...؛
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ّ
 -31-4اشــاعۀ ارزشهــای دینــی ،ملــی ،فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه
اســامی  -ایرانــی و پرهیــز از ّ
تجملگرایــی و ســیاه نمایــی؛
 -32-4پرهیــز از هــر نــوع تبعیــض و جهتگیــری طبقاتــی ،نــژادی ،قومــی،
زبانــی ،جنســیتی و...؛
ّ
ّ -33-4
توجــه بــه اصــل وحــدت ملــی و دینــی و ّ
تنوع فرهنگــی ،اجتماعی
و قومــی؛
 -34-4رعایــت قوانیــن و مقــررات حقوقــی مر بــوط بــه مالکیــت مــادی و
معنــوی آثــار هنــری در تولیــد و انتشــار فیلــم آموزشــی.
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ویژگی های مشترک ّ
طراحی آموزشی
5
 -1-5مطابقــت محتــوای آموزشــی و تربیتــی بــا راهنمــای
برنامــۀ درســی حــوزه تربیــت و یادگیــری /عنــوان درســی مربــوط؛
 -2-5برخورداری محتوا از اعتبار و ّ
صحت علمیروزآمد؛
ّ
 -3-5رعایــت اصــول ،رویکــرد و جهتگیــری کلــی و اهــداف برنامههــای
ّ
درســی و تربیتــی (برنامــه درســی ملی)؛
 -4-5رعایــت اصــل ارتبــاط عمــودی و افقــی محتــوای یادگیــری (مفاهیــم
و مهارتهــای اساســی و ایدههــای کلیــدی)؛
ّ
 -5-5ســازماندهی محتــوای آموزشــی و تربیتــی بــا اتــکا بــر رویکرد تلفیقی
و مســئلهمحور و بــا تأ کیــد بــر مفاهیــم ،مهارتهــا و ایدههــای اساســی در
هــر یــک از ســاحتهای تربیــت؛
 -6-5تناســب رویکردهــا ،راهبردهــا ،فعالیتهــا و روشهــای یاددهــی -

یادگیــری بــا شایســتگیها (اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش/
فصــل /درس) مر بــوط و نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛
 -7-5ســازماندهی و تــدارک فرصتهــای یادگیــری مبتنــی بــر
ســبکهای شــناختی مختلف و رویکرد رشــد همهجانبه اســتعدادهای
فطــری و طبیعــی ّ
متربیــان؛
 -  8  - 5تــدارک فرصتهــای مشــارکت ّفعــال و آ گاهانــۀ فراگیــران در
فراینــد آمــوزش()Instruction؛
 -9-5بهکارگیــری راهبردهــا و روشهــای متناســب و روزآمــد ســنجش
و خودارزیابــی از شایســتگیها (توانمندیهــا ،مهارتهــا و صفــات) و
تجــارب تربیتــی ّ
متربیــان؛
 -10-5انطبــاق ز بــان و ادبیــات رســانه (از حیــث واژگان پایــه ،ترتیــب
نحــوی و نظــم معنایــی) بــا ســاختار زبــان فارســی معیــار و درک و فهم زبانی
مخاطــب؛
 -11-5تناســب محتــوای فیلــم بــا نحــوۀ بهرهگیــری از آن در فراینــد یاددهی-
ّ
یادگیــری (قبــل ،حیــن و بعــد از تدر یــس معلــم یــا خودآمــوز محور بــودن).
استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی

ویژگی های اختصاصی �پیش دبستانی
6
ّ
و دوره های اول و دوم ابتدا�یی
 -1-6وفاداری به مبانی و اصول روان شناسی کودک؛
 -2-6ســادگی و معناپذیــر بــودن عناصــر دیــداری و ارتبــاط معنــادار آن بــا
تجــارب تصویــری و زیســتۀ مخاطــب؛
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 -3-6اولویت استفاده از روایت خطی؛
 -4-6اســتفادۀ صحیــح و هوشــمندانه از شــیوهها و تکنیکهــای ســادۀ
فیلمســازی؛
 -5-6بهکارگیــری جاذبههــای بصــری و صوتــی متناســب و خلــق
ّ
شخصیتهای جذاب؛
 -6-6استفاده از موسیقی متن ّ
مفرح و شوقانگیز؛
 -7-6ارائــه مفاهیــم بــا شــیوههای بیانــی ســادهّ ،
متنــوع و متفــاوت
(رعایــت اصــل تکــرار)؛
 -  8 -6اولو یــت بهره گیــری از بیــان ّ
تخیلــی ( )Fantasyدر پیش دبســتانی
و دورۀ ّاول ابتدایــی و ّ
توجــه نســبی بــه بیــان واقع گرایانــه ( )Realدر دورۀ
دوم؛
 -9-6اســتفاده از واژگان پایــه و جملههــای ســاده و کوتــاه و رعایــت اصــل
انباشــت ذخیــره واژگانــی؛
ّ
 -10-6شــاد ،پو یــا ،جــذاب و بــا نشــاط بــودن فضــای عمومیفیلــم بــه ویــژه
در پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -11-6اســتفاده از ترکیبهــای رنگــی ســاده ،نشــاطآور و متنـ ّـوع بــه ویــژه
در پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -12-6اولو یــت اســتفاده از گونههــای ( )Typesپویانمایــی و داســتانی
باالخــص در پیــش دبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛
ّ
 -13-6تقــدم اســتفاده از نماهــای بســته و تأ کیــد و تمرکــز بــر موضــوع
اصلــی بــه و یــژه در پیشدبســتانی و دورۀ ّاول ابتدایــی؛

ّ
 -14-6اســتفاده حداقلــی از نوشــتار (زیرنو یــس و میــان نو یــس) و اولویــت
اســتفاده از گفتــار متــن ( )Narrationبــه جای آن به ویژه در پیشدبســتانی
و دوره ّاول ابتدایــی؛
 -15-6القــای فضــای عاطفــی و روابــط خانوادگــی در پیشدبســتانی و
دورۀ ّاول ابتدایــی؛
 -16-6تأ کید بیشتر بر محیط و روابط اجتماعی در دورۀ دوم ابتدایی؛
 -17-6تناســب زمــان هــر بخــش ( )Scoبــا رشــد گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛ بــه
ّ
نحــوی کــه از حداکثــر  12دقیقــه بــرای پایــۀ ششــم ابتدایــی بیشــتر نباشــد.

استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی

ویژگی های اختصاصی
7
ّ
ّ
دوره های اول و دوم متوسطه
ّ
غیرخطی؛
 -1-7استفادۀ متناسب از شیوههای روایی پیچیده و
 -2-7استفادۀ صحیح ،متناسب و هوشمندانه از شیوهها و تکنیکهای
پیچیدهتر فیلمســازی؛
 -3-7بهرهگیــری متناســب از عناصــر دیــداری پیچیــده ،ترکیبــی و
انتزاعــی بــه و یــژه در دورۀ دوم ّ
متوســطه؛
 -4-7اولو یــت اســتفاده از بیــان واقعگرایانــه ( )realو مجــاز بــودن اســتفاده
از ز بــان اســتعاری بــه و یــژه در دورۀ دوم ّ
متوســطه؛
 -5-7برخورداری از موسیقی با سبکهای ّ
متنوع و هویت بخش؛
ّ
 -6-7تقـ ـ ـ ــدم اســتفاده از گونهه ـ ـ ــای فیلمــی مسـ ـ ــتند و ترکیبــی
()Compilation Movie؛
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 -7-7ترو یــج روابــط و رفتارهــای مثبــت اجتماعــی و فعالیتهــای
جمعــی و گروهــی؛
ّ
ّ
 -  8  - 7تناســب مــدت زمــان هــر بخــش ( )Scoبــا رشــد گــروه ســنی
ّ
حداکثــر از  20دقیقــه بــرای پایه دوازدهم ّ
متوســطه
مخاطــب ،بــه نحــوی کــه
و بزرگســاالن بیشــتر نباشــد؛
ّ
 -9-7ارائــه مقدمــه حــاوی اهــداف فیلــم در ابتــدا و جمعبنــدی و چکیده
محتوا در انتهای فیلم آموزشــی مســتقیم.
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منابع و مآخذ

استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی

ّ
محمــد ،رمضانــی ،عمــرانّ ،
۱-۱احدیــانّ ،
محمــدی ،داود ،مقدمــات
تکنولــوژی آموزشــی ،چــاپ دهــم ،تهــران :آییــژ.1393 ،
ّ
۲-۲اســتاندارد عکاســی مــواد و رســانههای آموزشــی وتربیتــی ،تهــران:
ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی.1397 ،
۳-۳اســتاندارد رســانههای شــنیداری  -آموزشــی ،تهران :ســازمان پژوهش
و برنامهر یــزی آموزشــی.1398 ،
۴-۴امیــر تیمــوری ،محمــد حســن ،رســانهها و محیطهــای آموزشــی -
یادگیــری ،چــاپ دوم ،تهــران :ســمت و دانشــگاه فرهنگیــان.1394 ،
۵-۵امیــر نــوری ،غالمعلــی ،گویندگــی و فـ ّـن بیــان ،چــاپ ّاول ،تهــران :طــرح
آینده.1384 ،
۶-۶باکلنــد ،وارن ،آشــنایی بــا مبانــی ســینما و نقــد فیلــم ،ترجمــه پژمــان
طهرانیــان ،چــاپ ّاول ،تهــران :معیــن.1392 ،
۷بــری ،سیســیلی ،پــرورش صــدا و بیــان هنرپیشــه ،ترجمــه محســن۷
یلفانــی ،چــاپ ســوم ،تهــران :روزبهــان.1370 ،
ّ
۸-۸بونیتــزر ،پاســکال ،نــگاه و صــدا ،ترجمــه قاســم روبیــن ،چــاپ اول،
تهــران :ناهیــد.1393 ،
ّ
۹-۹بیــات ،محســنّ ،
طراحــی آموزشــی ،چــاپ اول ،تهــران :آوای نــور،
.1396
۱۰۱۰تریســی ،برایــان ،قــدرت بیــان ،ترجمــه پرو یــن آقایــی ،چــاپ نهــم ،قــم:
اشــکذر.1389 ،
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۱۱۱۱تیموتــی ،کور یــکان ،راهنمــای نــگارش تحلیــل فیلــم ،ترجمــه مــزدا
مــراد عباســی ،چــاپ ّاول ،تهــران :مرکــز.1394 ،
۱۲۱۲جاســمین ،کالــی ،از گیــم تــا فیلــم ،ترجمــه شــیوا مقانلــو ،چــاپ ّاول،
تهــران :بیــدگل.1395 ،
۱۳۱۳دانشــور ،داود ،صــدا و بیــان بــرای بازیگــر ،چــاپ پنجــم ،تهــران:
ســمت.1395 ،
ّ
۱۴۱۴رحیمیــان ،مهــدی ،واژگان فنــی ســینما و تلویزیــون ،چــاپ دوم،
تهــران :ســروش.1388 ،
۱۵۱۵رضــوی ،ســید عبــاس ،اصــول ّ
طراحــی و تولیــد فیلمهــای آموزشــی،
چــاپ ّاول ،تهــران :ســمت.1387 ،
۱۶شــاکرین ،سوســن ،اصــول و مبانــی موســیقی ،چــاپ ّاول ،تهــران:
 ۱۶
ســوره مهــر.1388 ،
۱۷شــیون ،میشــل ،صــدا -تصویــر ،ترجمــه محمــد جــواد مظفریــان،
 ۱۷
ّ
چــاپ اول ،تهــران :ققنــوس.1394 ،
۱۸۱۸عبــاس خانــی ،روح اهلل ،آشــنایی با فیلم آموزشــی ،چــاپ ّاول ،تهران:
مدرسه.
۱۹۱۹فروزفــر ،علــی ،اصــول و فنون ســخنوری ،چاپ ســوم ،تهران :ســروش،
.1394
۲۰۲۰فیلیپــس ،ویلیــام ،مبانــی ســینما  ،1ترجمــه رحیــم قاســمیان ،چــاپ
ششــم ،تهــران :ســاقی.1395 ،
۲۱۲۱فیلیپــس ،ویلیــام ،مبانــی ســینما ،2ترجمــه رحیــم قاســمیان ،چــاپ
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ششــم ،تهــران :ســاقی.1395 ،
۲۲۲۲فیلیپــس ،ویلیــام ،مبانــی ســینما ،3ترجمــه رحیــم قاســمیان ،چاپ
ســوم ،تهــران :ســاقی.1395 ،
۲۳۲۳مبانــی نظــری تحـ ّـول بنیادیــن در نظــام تعلیــم و تربیــت رســمیو
عمومیجمهــوری اســامیایران ،چــاپ ّاول ،تهــران :شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت آمــوزش
و پــرورش.1390 ،
ّ
۲۴۲۴مجموعــهای از اســناد تحولــی (سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم
رهبــری ،ســند تحـ ّـول بنیادیــن و برنامهدرســی ملــی) ،چــاپ ّاول،
تهــران :ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی.1394 ،
۲۵۲۵معیارهــا و اســتانداردهای عمومیتولیــد و ارزشــیابی منابــع آموزشــی
و تربیتــی ،تهــران :دفتــر انتشــارات و تکنولــوژی آموزشــی.1394 ،
۲۶۲۶منصــوری ،پرو یــز ،تئــوری بنیــادی موســیقی ،چــاپ پنجــاه و دوم،
تهــران :کارنامــه.1395 ،
۲۷۲۷مهاجــری ،عبــاس علــی ،فرهنــگ نیمــه توصیفــی خبرهــای رســانه،
چــاپ ّاول ،تهــران :ســروش.1394 ،
ّ
مهرمحمــدی ،محمود،کیان  ،مرجــان ،برنامــه درســی و آمــوزش هنــر
۲۸۲۸
در آمــوزش و پــرورش ،چــاپ ســوم ،تهــران :ســمت.1397 ،
۲۹۲۹ویژگیهــای اختصاصــی فیلــم آموزشــی ،تهــران :ســازمان پژوهــش و
برنامهر یــزی آموزشــی.1393 ،
۳۰۳۰ویژگیهــای اختصاصــی کتابهــای آموزشــی (غیردرســی) ،تهــران:

161

ســازمان پژوهــش و برنامهریزیآموزشــی.1393 ،
۳۱۳۱ویژگیهــای اختصاصــی کتــاب درســی ،تهــران :ســازمان پژوهــش و
برنامهر یــزی آموزشــی.1394 ،
۳۲۳۲ویژگیهــای اختصاصــی نــرم افزارهــای آموزشــی و تربیتــی ،تهــران:
ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی.1394 ،
۳۳یــوری ،لوتمــن ،نشــانه شناســی و زیباشناســی ســینما ،ترجمــه
 ۳۳
مســعود اوحــدی ،چــاپ چهــارم ،تهــران :ســروش.1392 ،
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استاندارد
رسانههای
شنیداری  -آموزشی

استاندارد فیلم آموزشی و تربیتی
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کمیته ّ
تخصصی تدوین استاندارد
«استاندارد رسانه های شنیداری  -آموزشی»
رییس:

سمت و  /یا محل اشتغال

گلستان ،وحید
(کارشناسی ارشد سینما و دانشجوی
دکتری تکنولوژی آموزشی)

رییس گروه تولید رسانههای دیداری ـ
شنیداری سازمان پژوهش و برنامهریزی
(آموزشی)

دبیر:
عزتی ،ابراهیم
(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)

کارشناس استاندارد

اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
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گدازگر ،سید رضا
(کارشناسی تولید فیلمهای آموزشی)

کارشناس مسئول تولید رسانههای
شنیداری (صدا) و مدرس دانشگاه

علی مردانی ،محمدقاسم
(کارشناس ارشد گرافیک رسانههای
(آموزشی و درسی)

کارشناس تولید محتوای الکترونیکی

آزاده فر ،محمدرضا
(دکترای موسیقی شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

ســرکار خانــم دکتــر مــژگان اصالنــی بــا ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای علمــی و هنــری بــه عنــوان مدعــو در بعضــی از
جلســات کمیتــه شــرکت کــرده و بــا ارائــه رهنمودهــای علمــی و هنــری ارزشــمند موجــب غنــای اســتاندارد شــده اند.

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

توســعۀ ّفنــاوری چــه در شــکل ســاده و
ّ
مقدمه
چــه در شــکل پیچیــدۀ آن ،تعلیــم و تربیت
را به طــور فزاینــده تحت تأثیــر قــرار داده و بــا
تغییراتــی کــه در ّفناوری هــای آموزشــی
ّ
متخصصــان آمــوزش و پــرورش و
پدیــد آمــده ،نــگاه صاحب نظــران و
ّ
معلمــان نســبت بــه یاددهی    -یادگیــری مــواد و رســانه های آموزشــی
متحـ ّـول شــده؛ به نحــوی کــه بــرای غنی ســازی محیــط آموزشــی و
ّ
تنوع بخشــی تجــارب یادگیــری و تدر یــس اثربخــش ،بهره گیــری آ گاهانــه
از ظرفیــت رســانه های آموزشــی در کانــون اصلــی ّ
توجــه قــرار گرفتــه
اســت.
اگرچه بهتجربه معلوم شده که سهم تجارب دیداری در یادگیری در درجه
ّاول اهمیــت قــرار دارد ،ولــی تردیــدی نیســت کــه همراهــی صــدا بــا تصویــر
بــر غنــا و قــدرت انتقــال پیــام تصویــر میافزایــد و بخــش ّ
مهمــی از اوقــات
دانشآمــوزان صــرف یادگیــری از طریــق حـ ّـس شــنوایی میشــود و در
مــواردی مثــل ارائــه یادگیــری ّاطالعــات غیرکالمــی صوتــی و آمــوزش
ز بــان ،اســتفاده از رســانۀ شــنیداری اجتنابناپذیــر اســت؛ لــذا بــا ّ
توجــه
بــه اهمیــت صــدا در ارتباطــات و یادگیــری و بــا عنایــت بــه گســترش
روزافــزون اســتفاده از انــواع و اشــکال مختلــف رســانههای شــنیداری
در محیطهــای آموزشــی رســمی و غیررســمی و ضــرورت راهبــری بهینــه

165

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

166

کیفیــت تولیــد و بهرهگیــری از آنهــا ،تهیــه و تدو یــن اســتاندارد رســانههای
شنیداری-آموزشــی در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی قــرار گرفتــه تــا بــه موجــب آن ،زمینــۀ اقــدام هماهنــگ کلیــه
ّ
عوامــل مؤثــر در مدیر یــت و برنامهر یــزی تولیــد و ارزیابــی رســانههای
شــنیدار ی     -آموزشــی فراهــم آیــد.
ایــن اســتاندارد کــه شــامل  9فصــل 32 ،ویژگــی مشــترک و  42ویژگــی
اختصاصــی اســت ،در اجــرای آیین نامــۀ ســامان دهی منابــع آموزشــی
و تربیتــی (مــواد و رســانه ها) مصـ ّـوب هشــت صــد و بیســت و هشــتمین
( )828جلســۀ شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و به منظــور مدیریــت
و کنتــرل نظام منــد کیفیــت ّ
طراحــی و تولیــد رســانه های شــنیداری -
توســط «کمیتــه ّ
آموزشــیّ ،
تخصصــی صــدا و تصویــر» (موضــوع آیین نامــه
مصـ ّـوب  94/6/10شــورای سیاســت گذاری امــور هنــری ســازمان
پژوهــش و برنامه ر یــزی آموزشــی) تدو یــن شــده و در تدویــن آن ،عــاوه بــر
طراحــی و تولیــد رســانه های شــنیداریّ ،
رعایــت مبانــی و اصــول ّ
طراحــی
آموزشــی و روان شناســی یادگیــری ،رویکردهــا و جهت گیری هــای
ّ
برنامــۀ درســی ملــی و تجــارب ارزشــمند پیش کســوتان هــم مدنظــر بــوده
و پــس از تأییــد در شــورای سیاســت گذاری امــور هنــری ،در یــک صــد
و بیســت و ســومین ( )123جلســۀ شــورای هماهنگــی علمــی ســازمان
پژوهــش و برنامه ر یــزی آموزشــی بــه تصو یــب رســیده و از تاریــخ ابــاغ الزم
االجراســت.

هدف و دامنه کاربرد
1
هــدف از تدو یــن ایــن اســتاندارد ،تعییــن ویژگیهــا و
ّ
مشــخصههای رســانههای شــنیداری -آموزشــی اســت؛ بــه نحــوی کــه
رعایــت مجموعــۀ آنهــا عــاوه بــر غنیســازی مــواد و منابــع آموزشــی و
ّ
تربیتــی و تســهیل یاددهــی -یادگیــری مؤثــر و پایــدار ،ادراک شــنیداری
ّ
متربیــان را تقو یــت و تربیــت هنــری آنــان را ارتقــا دهــد .ایــن اســتاندارد در
رســانههای شــنیداری  -آموزشــی کــه حســب تأییــد ســازمان پژوهــش و
برنامهر یــزی آموزشــی تولیــد و منتشــر میشــوند ،کار بــرد دارد.
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اصطالحات و تعاریف
2
در ایناستاندارد،اصطالحاتباتعاریفزیربه کار میروند:
 -1-2رســانۀ شــنیداری  -آموزشــی :رســانه ای کار بــردی اســت کــه
کانــال ارتباطــی آن ّ
حس شــنوایی انســان اســت و بــرای ارائــه و
یادگیــری ّاطالعــات کالمــی و پیام هــای غیرکالمــی صوتــی و ایجــاد و
تقو یــت حــاالت عاطفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و در ســه نــوع:
«خوانشــی»« ،نمایشــی» و «موســیقایی» تقســیم بندی می شــود ،ایــن
رســانه در ایــن اســتاندارد بــه اختصــار« ،رســانۀ شــنیداری» نامیــده
می شــود.
 -2-2رســانۀ شــنیداری  -خوانشــی :در ایــن رســانه ،متــن و محتــوای
مکتــوب آموزشــی و تربیتــی بــا اولو یــت بهرهگیــری از فـ ّـن بیــان ارائــه
میشــود و عــاوه بــر آمــوزش صحیحخوانــی ،تقو یــت درک شــنیداری
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ّ
فراگیــران هــم مدنظــر میباشــد .ایــن رســانه در ایــن اســتاندارد بــه
اختصــار« ،رســانۀ خوانشــی» نامیــده میشــود.
 -3-2رســانۀ شــنیداری  -نمایشــی :در ایــن رســانه ،مفاهیــم و محتــوای
آموزشــی و تربیتــی در قالــب نمایــش صوتــی (نمایــش رادیویــی) ارائــه
میشــود و عــاوه بــر گســترش دامنــۀ ّ
تخیــل فراگیــران ،درک شــنیداری
آنــان نیــز تقو یــت میشــود .ایــن رســانه در ایــن اســتاندارد بــه اختصــار،
«رســانه نمایشــی» نامیــده میشــود.
 -4-2رســانۀ شــنیداری  -موســیقایی :در ایــن رســانه ،موضوعــات و
مفاهیــم آموزشــی و تربیتــی بــا بهرهگیــری از ترکیــب عناصــر موســیقایی
ارائــه میشــود و بــا افزایــش اشــتیاق یادگیــری و عملکــرد بهتــر حافظــه،
ّ
مؤثــر و پایــدار ّ
متربیــان تســهیل و حـ ّـس زیباییشــناختی و
یادگیــری
تربیــت هنــری آنــان بهبــود مییابــد .ایــن رســانه در ایــن اســتاندارد بــه
اختصــار« ،رســانه موســیقایی» نامیــده میشــود.
 -  5   -2لحــن ( :)Intonationمجموعــۀ ســبکها و شــیوههای بیــان
یــک مطلــب اســت کــه بــا بهکارگیــری دقایــق و ظرایــف ّ
فنبیــان،
ّ
نظیــر :بــاال و پاییــن آوردن شــدت و ارتفــاع صــدا ،تغییــر ســرعت کالم،
اســتفاده از مکــث و ســکوت ،کــم و ز یــاد کــردن رنــگ و انــرژی صــدا،
حـ ّـس و حــال متناســب بــا معنــا ،مفهــوم و اهــداف متــن بــه مخاطــب
القــا میشــود( .لحــن در رســاالت قدیــم معــادل ملــودی بــهکار رفتــه
ّ
اســت کــه در ایــن ســند مدنظــر نیســت).
 -  6-2ضربآهنــگ ( :)Rhythmتکــرار متوالــی قالبهــای کوتــاه و

ّ
ّ
 1ـ شــدت ( :)Volumeشــدت یــا بلنــدی و کوتاهــی یــک صــدا ،بســتگی بــه میــزان انــرژی امــواج صــدا دارد
و عنصــری مســتقل از ریــز و بمــی ( )Toneصداســت.
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بلنــد ،ضعیــف و قــوی ،ســبک و ســنگین ،تار یــک و روشــن و باالخــره
ّ
هــر تضـ ّ
ـادی در یــک قالــب و در کل اثــر هنــری ،ضربآهنــگ (ریتــم)
نامیــده میشــود.
 - 7-2بافــت صوتــی ( :)Sound Textureترکیــب انــواع اصــوات
موجــود ،شــامل :افکتهــا ،دیالوگهــا و موســیقی ،بافــت صوتــی را
تشــکیل میدهــد .موســیقی نیــز بــه خــودی خــود بــا انــواع بافتهــای
مختلــف آهنگســازی میشــود ،ماننــد :مونوفونیــک ،هوموفونیــک،
پولــی فونیــک و هتروفونیــک.
 -  8  -2جنــس صــدا /شــیوش ( :)Timbreاز لحــاظ فیزیکــی،
رنــگ صوتــی حاصــل از تأثیــر هارمونیک هــای فرعــی بــر مــوج پایــه
در شــکل مــوج صوتــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،خاصیتــی اســت
ّ
کــه صوت هایــی را کــه از حیــث شــدت و ارتفــاع یکســان ،ولــی از
منبع هــای مختلــف به وجــود آمده انــد از یکدیگــر متمایــز می ســازد.
ّ
 -9-2ســطح صــدا ( :)Sound Levelمیــزان شــدت 1ســیگنال
صداســت کــه حاصــل انــرژی مــوج منتشــر شــده در فضــا بــوده و حســب
( )dbاندازهگیــری میشــود.
 -10-2نشــانۀ صوتــی ( : )Sound Signعبــارت اســت از صــدای
طبیعــی یــا قــراردادی کــه بــر معنــا و مفهومــی غیــر از معنــای ذاتــی و
معمــول خــودش داللــت میکنــد.
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ّ -11-2
طراحــی صــدا ( :)Sound Designبــه ترکیــب هماهنــگ و
آ گاهانــۀ کالم ،موســیقی ،صــدای زمینــه و ســکوت گفتــه میشــود.
 -12-2صــدای زمینــه ( :)Background Soundبــه ترکیبــی از صــدای
عمومــی محیــط )Ambience( 1و جلوههــای صوتــی ()Sound Effect
اطــاق میشــود.
 -13-2جلــوۀ صوتــی ( :)Sound Effectهــر صدایــی غیــر از کالم،
موســیقی و صــدای عمومــی محیــط اســت کــه بــرای فضاســازی و
ایجــاد معنــا بــه کار مــیرود.
 -14-2عناصــر شــنیداری :شــامل کالم ،موســیقی ،صــدای زمینــه و
ســکوت اســت.
 -15-2ســواد رســانهای ( :)Literamcy Mediaمجموعــهای از
دانشهــا و مهارتهــا در بــارۀ دریافــت منتقدانــه و مفهومپــردازی
ّاطالعــات و پیامهــای رســانهای اســت.
 -16-2مبانــی و اصــول ادبیــات نمایشــی :بــه شــناخت ویژگیهــا،
اصــول کاربســت و ترکیــب عناصــر اصلــی نمایــش اطــاق
میشــود .ایــن عناصــر ،بهطــور کلــی شــامل :ســاختار ،موقعیــت،
شــخصیت ،کشــمکش ،ســبک ( )Genreو ایــدۀ ّاولیــه میباشــند و بــا
حــاالت و کیفیــات متفاوتــی نظیــر :هماهنگــی ،ریتــم ،تعــادل ،تــوازن،
نظــم و تنـ ّـوع مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
 - 1صــدای عمومــی محیــط ( :)Ambienceصدایــی اســت کــه ّ
تعیــن زمــان و مــکان ،فضاســازی و القــای
مفاهیــم ّ
حســی را برعهــده دارد و به صــورت ممتــد در پــس زمینــه نمایش هــای رادیویــی و تلویزیونــی و
فیلم هــای ســینمایی شــنیده می شــود.

ساختار
3
در ایــن اســتاندارد ،صفــات عمومــی و وجــوه مشــترک
رســانههای شــنیداری ،تحــت عناو یــن «ویژگیهــای مشــترک ّفنــی

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

ّ -17-2
طراحــی آموزشــی ( :)Instructional Designفراینــدی اســت
نظامدار (سیستماتیک) که در جریان آن روشها ،مواد و فعالیتهای
آموزشــی مر بــوط بــه یــک واحــد یادگیری(بخش  /فصــل   /درس)
بهمنظــور نیــل بــه تغییــرات مــورد نظــر در دانشهــا ،مهارتهــا و
عواطــف فراگیــران پیشبینــی و تجویــز میشــوند.
 -18  -2نیازهــا و ویژگیهــای مخاطبــان :منظورتحـ ّـوالت رشــدی و نظــام
پیوسته و یکپارچه شخصیت ّ
متربیان است که مبتنی بر رشد شناختی،
عاطفــی ،ایمانــی و اخالقــی ،تجــارب عملکــردی و نیــز تفاوتهــای
جنســیتی و محیطــی آنــان در دورههــای مختلــف سـ ّـنی میباشــد.
 -19-2راهنمــای برنامــۀ درســی :ســندی اســت مشــتمل بــر
ّ
جهتگیریهــای کلــی و قلمــرو حــوزۀ تربیــت و یادگیــری و عناصــر
و اجــزای کلیــدی برنامــۀ درســی (شایســتگیها ،مفاهیــم اساســی،
اســتانداردهای محتــوا ،نتایــج یادگیــری ،روشهــای یاددهــی -
یادگیــری ،شــیوۀ ســنجش آموختههــا و  )...کــه ّ
توســط ســازمان پژوهش
و برنامهر یــزی آموزشــی تأییــد و در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش
تصو یــب میشــود .ایــن ســند ،راهنمــای عملــی تولیدکننــدگان مــواد و
منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و رســانهها) میباشــد.
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و هنــری» و «ویژگیهــای مشــترک ّ
طراحــی آموزشــی» و صفــات بــارز و
ّ
مشــخصههای متمایــز آنهــا ،بــا عنــوان «ویژگیهــای اختصاصــی»
طبقهبندی شدهاند.
ّ
ویژگیهــای اختصاصــی بــا توجــه بــه ویژگیهــا و نیازهــای گروههــای
سـ ّـنی ّ
متربیــان در دورههــای تحصیلــی نظــام جدیــد آمــوزش و پــرورش
( ،)3-3-3-3تحــت عنــوان «ویژگیهــای اختصاصــی مبتنــی بــر گــروه
سـ ّـنی مخاطــب» و ّ
باتوجــه بــه نــوع و کار بــرد رســانه بــا عناویــن ویژگیهــای
اختصاصــی رســانههای «خوانشــی»« ،نمایشــی» و «موســیقایی»
دســتهبندی شــدهاند و ّ
مکمــل ویژگیهــای مشــترک هســتند؛ بــه نحــوی
کــه هــر رســانۀ شــنیداری ،عــاوه بــر داشــتن ویژگیهــای مشــترک بایــد
واجــد ویژگیهــای اختصاصــی مبتنــی بــر گــروه سـ ّـنی مخاطــب و نــوع و
کار بــرد رســانه نیــز باشــد.
ّ
ویژگی های مشترک فنی و هنری
4
 -1-4هماهنگــی و تناســب «نــوع» رســانه بــا شایســتگیها
(اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش /فصــل /درس) مربــوط و
نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب2؛
1
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ّ -1
طراحــی و تولیــد رســانه های شــنیداری  -آموزشــی ،فعالیتــی بین رشــته ای اســت و انجــام بهینــۀ آن،
ّ
ّ
متخصــص ّفنــاوری آموزشــی و
متخصــص موضوعــی ،روان شــناس یادگیــری،
مســتلزم مشــارکت جمعــی
کارشــناس علــوم ارتباطــات بــا کارگــردان و ســایر عوامــل ّ
طراحــی و تولیــد رســانه می باشــد.
ّ
 -2از جملــه ویژگی هایــی کــه در مــورد مخاطــب بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت ،عبارت انــد از :ســن ،جنــس،
میــزان آموخته هــای قبلــی ،نیازهــای یادگیــری ،ســبک یادگیــری ،میــزان درک تصویــری و شــنیداری،
توانایی هــا و عالقه هــاّ .
توجــه بــه ایــن ویژگی هــا ،ســبب خواهــد شــد کــه رســانۀ آموزشــی بــرای فراگیــران
جذابیــت الزم را داشــته باشــد و بــرای آنهــا قابــل درک باشــد.
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 -2-4تناســب ّ
طراحــی صــدا ( )Sound Designبــا اهــداف و محتــوای
واحــد یادگیــری مر بــوط و ســواد شــنیداری مخاطــب؛
ّ
 -3-4تناســب مــدت زمــان رســانه بــا حجــم محتــوای آموزشــی و تربیتــی
(چگالــی مفاهیــم و مهارتهــا) و تــوان یادگیــری مخاطــب؛
 -4-4حفظ اصل تداوم و تمرکز بر هدف و موضوع اصلی آموزش؛
 -5-4اســتفادۀ متناســب از انــواع شــیوههای بیانــی در تولیــد محتــوای
یادگیــری رســانه؛
 -6-4همخوانی سرعت ارائه محتوا با درک و فهم شنیداری مخاطب؛
 -7-4هماهنگــی «لحــن» و «ضربآهنــگ» بــا ماهیــت موضــوع و معنای
معیــار مطالب؛
 -  8-4برتــری صــدای گفتــار و هماهنگــی آن بــا ســطح صــدای موســیقی
و صــدای زمینــه؛
 -9-4رعایــت اصــل تــداوم در جنــس صــدا ( )Timbreو ســطح صــدا
()Level؛
 -10-4تنـ ّـوع صــدای گفتــار و گفتگــوی عوامــل و ســازگاری آنهــا بــا معنــا و
مفهــوم متــن؛
ّ
 -11-4تلفظ صحیح واژگان و جمالت و واضح و رسابودن بیان؛
 -12-4تناســب موســیقی متــن بــا موضــوع و محتــوا و درک موســیقایی
مخاطــب؛
ّ
 -13-4اســتفادۀ خلقانه از موســیقی و نشــانههای صوتی در فضاســازی،
عنوانبنــدی ،فاصلهگــذاری و نقطهگــذاری؛
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 -14-4پرهیــز از کار بــرد جلوههــای صوتــی و موســیقی کــه در روند یادگیری
اخــال ایجــاد کند؛
ّ
 -15-4جلــب و حفــظ توجــه و برانگیختــن حـ ّـس کنجــکاوی و روحیــۀ
پرسشــگری و اکتشــاف مخاطــب از طریــق بافتــار و تکنیکهــای صوتــی
مناســب؛
ّ
ّ
 -16-4رعایــت شــاخصهای روزآمــد کیفیــت فنــی صــدا ،کــه حداقل آن
درحــال حاضــر بــه شــرح جــدول ذیل اســت:
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مال ک

شاخص

نرخ نمونهبرداری()Sample Rate

44/1 KHz

دقت نمونهبرداری ()Sample Size

16 Bit

سطح ّ
متوسط صدا ()Average Level

0dbتا -12 db

پهنای باند ()Band Width/BW

18-50 khz

)S/N (Signal-to- Noise
نسبت سیگنال به نویز

64 Db

قالب ()Format

غیرفشرده ()Un Compress

 -17-4بخش بندی متناسب محتوای یادگیری ( SCOهای آموزشی)1
ّ
بــا رعایــت اصــل وحــدت در محتــوا و طــول زمــان مؤثــر در آمــوزش،
ّ
به نحــوی کــه امــکان انتخــاب و تکــرار مســتقل هــر بخــش از محتــوا
( )SCOو خود مدیریتــی یادگیــری و ارزشــیابی توســط ّ
متربــی فراهــم
با شــد؛
ّ
 -18-4انســجام و یکپارچگــی نظاممنــد ســاختار آموزشــی ،هنــری و فنــی
رســانه؛
ّ
 -19-4بهکارگیــری و اجــرای صحیــح قواعــد ،تکنیکهــا و فناوریهــای
روزآمــد ّ
طراحــی و تولیــد رســانههای شــنیداری؛
 -20-4پرهیــز از هرگونــه تبعیــض و ســوگیری طبقاتــی ،جنســیتی ،زبانــی،
قومــی و نــژادی؛
ّ
ّ
 -21-4حفــظ و رعایــت قانــون مالکیــت مــادی و معنــوی و ســایر مقــررات
حقوقــی در تولیــد و انتشــار رســانه.

1- Sharable Content Object

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

ویژگی های مشترک ّ
طراحی آموزشی
5
 -1-5مطابقــت محتــوای آموزشــی و تربیتــی رســانه بــا
راهنمــای برنامــۀ درســی حــوزه تربیــت و یادگیــری /عنــوان درســی مربــوط؛
 -2-5برخورداری محتوا از اعتبار و ّ
صحت علمی روزآمد؛
ّ
 -3-5رعایــت اصــول ،رویکــرد و جهتگیــری کلــی و اهــداف برنامههــای
ّ
درســی و تربیتــی (برنامــه درســی ملی)؛
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 -4-5رعایــت اصــل ارتبــاط عمــودی و افقــی محتــوای یادگیــری (مفاهیــم
و مهارتهــای اساســی و ایدههــای کلیــدی)؛
ّ
 -5-5ســازماندهی محتــوای آموزشــی و تربیتــی بــا اتــکا بــر رویکرد تلفیقی
و مســئلهمحور و بــا تأ کیــد بــر مفاهیــم ،مهارتهــا و ایدههــای اساســی در
هــر یــک از ســاحتهای تربیــت؛
 -6-5ســازماندهی و تــدارک فرصتهــای یادگیــری مبتنــی بــر
ســبکهای شــناختی مختلف و رویکرد رشــد همه جانبه اســتعدادهای
فطــری و طبیعــی ّ
متربیــان؛
 -7-5تناســب رویکردهــا ،راهبردهــا ،فعالیتهــا و روشهــای یاددهــی -
یادگیــری بــا شایســتگیها (اهــداف) و محتــوای واحــد یادگیــری (بخــش/
فصــل /درس) مر بــوط و نیازهــا و ویژگیهــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب؛
 -8-5تــدارک فرصتهــای مشــارکت ّفعــال و آ گاهانــۀ فراگیــران در فراینــد
آموزش()Instruction؛
 -9-5بهکارگیــری راهبردهــا و روشهــای متناســب و روزآمــد ســنجش
و خودارزیابــی از شایســتگیها (توانمندیهــا ،مهارتهــا و صفــات) و
تجــارب تربیتــی فراگیــران؛
 -10-5انطبــاق ز بــان و ادبیــات رســانه (از حیــث واژگان پایــه ،ترتیــب
نحــوی و نظــم معنایــی) بــا ســاختار زبــان فارســی معیــار و درک و فهم زبانی
مخاطــب؛
ّ -11-5
توجــه بــه ارتقــای تربیــت شــنیداری و انباشــت ذخیــرۀ واژگانــی
گــروه سـ ّـنی مخاطــب.

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

ّ
ویژگی های اختصاصی مبتنی برگروه سنی مخاطب
6
 -1-6بهرهگیــری از لحــن کودکانــه در پیشدبســتانی و دورۀ
ّاول ابتدایــی؛
 -2-6اســتفاده از واژگان پایه و جملههای ســاده و کوتاه در پیشدبســتانی
و دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی؛
 -3-6اســتفاده از نشــانههای صوتی ســاده و ذهنآشــنا در پیشدبستانی
و دورههای ّاول و دوم ابتدایی؛
 -4-6اولو یــت اســتفاده از تجربههــای شــنیداری و زیســتۀ مخاطبــان در
پیشدبســتانی و دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی؛
 -5-6اولو یــت اســتفاده از رســانههای موســیقایی و نمایشــی در
پیشدبســتانی و دورههــای ّاول و دوم ابتدایــی؛
 -6-6اولویت اســتفاده از موســیقی ّ
مفرح و شــوقانگیز در پیشدبســتانی
و دورههــای ّاول و دوم ابتدایی؛
 -7-6اولو یــت اســتفاده از موســیقی بــا ســبکهای متنـ ّـوع و ّ
هویــت
بخــش در دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه؛
 -  8-6اســتفاده از نشــانههای صوتــی پیچیــده ،ترکیبــی و انتزاعــی در
دورههــای ّاول و دوم ّ
متوســطه؛
 -9  -  6تناســب مــدت زمــان هــر بخــش شــنیداری ( )SCOبــا رشــد گــروه
ّ
سـ ّـنی مخاطــب؛ بهنحــوی کــه متناســب بــا افزایــش سـ ّـن مخاطــب ،مدت
ّ
زمــان هــر بخــش هــم افزایــش یابــد؛ ولــی حداکثــر از حــدود  15دقیقــه بــرای
دورۀ دوم ّ
متوســطه بیشــتر نباشــد.

177

ویژگی های اختصاصی رسانه خوانشی
7
 -1-7رعایت موازین و قواعد ّ
فن بیان و گویندگی ؛
 -2-7تناســب لحــن بــا معنــا و مفهــوم متــن و درک و ذائقــه شــنیداری
مخاطــب؛
 -3-7تلفــظ صحیــح واژههــا ،عبــارات و جمــات بــا ســرعت مناســب و
مکــث بهنــگام (زمانبنــدی)؛
ّ
 -4-7تلفــظ واژگان فارســی اصیــل و دخیــل بــر مبنــای نظــام آوایــی زبــان
فارســی؛
ّ -5-7
تنوع صدای گفتار و سازگاری آنها با موضوع و محتوای آموزش؛
 -6-7تناســب ریتــم و ســرعت ارائــۀ مطالــب بــا درک و فهــم شــنیداری
مخاطــب؛
2
 -7-7تناســب شــخصیت و ســوبلیم ( )Sublimeصــدای گوینــده بــا
مقتضیــات متــن؛
ّ
 -  8  -7بهرهگیــری بجــا و خلقانــه از عناصــر صوتــی؛ بهنحــوی کــه در
ذهــن مخاطــب ،زمینــۀ ّ
تخیــل و خلــق تصویــر فراهــم شــود.
1
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ّ
ّ
1ـ ایــن قواعــد ،به طــور کلــی شــامل :هجاهــای کوتــاه و بلنــد ،تکیه هــای شــدت و ارتفــاع  ،توقف هــا ،قطــع و
وصل هــا ،رنگ هــا و تعلیق هــای مختلفــی اســت کــه در فـ ّـن بیــان و گویندگــی وجــود دارد.
2ـ ســوبلیم :اصطالحــی اســت کــه صدایــی را از ســایر صداهــا متمایــز می کنــد ،بــا خصوصیــات مثبــت
ذاتــی و اکتســابی ،چــون :شــخصیت ،صداقــت ،مهربانــی ،اعتمــاد بــه نفــس ،انعطــاف نرمــش ،جاذبــه و
تأثیــر.

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

ویژگی های اختصاصی رسانۀ نمایشی
8
 -1-  8رعایــت مبانــی ،اصــول و تکنیکهــای ادبیــات نمایش
صوتــی (نمایــش رادیویی)؛
 -2-  8فضاسازی متناسب با موقعیت و محیط رخداد نمایش؛
 -3-  8تناسب انرژی فیزیکی و عاطفی کالم با مقتضیات نقش؛
 -4-  8رعایــت صراحــت ،ســادگی ،اختصــار ،روانــی و رســایی در کالم
( )Dialogueنمایــش؛
 -5-  8رعایت اصول و موازین دستور زبان گفتاری؛
 -6-  8انطبــاق ســبک و نــوع موســیقی بــا مقتضیــات زمــان و مــکان
نمایــش و نشــانهها و عناصــر موجــود در متــن؛
ّ
 -7-  8بهرهگیــری بجــا و خلقانــه از عناصــر صوتــی ،بــه نحــوی کــه در
ذهــن مخاطــب زمینــۀ ّ
تخیــل و خلــق تصویــر فراهــم شــود؛
 -  8  -  8ترو یــج کار بــردی آداب صحیــح زندگــی و رفتارهــای مطلــوب
فــردی و اجتماعــی ،مثــل :فعالیتهــای گروهــی ،حفاظــت از محیــط
ّ
زیســت ،ورزشهــای همگانــی ،بومــی و محلــی ،احتــرام بــه قوانیــن و
مقـ ّـررات ،مصــرف صحیــح غــذا و انــرژی ،اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل
عمومــی ،رعایــت اصــول بهداشــت و ایمنــی و  ...؛
ّ
 -9-  8اشــاعه ارزشهــای دینــی ،ملــی ،فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه
اســامی  -ایرانــی و پرهیــز از ّ
تجملگرایــی و ســیاهنمایی؛
ّ
ّ -10-  8
توجــه بــه اصــل وحــدت ملــی و دینــی و تنـ ّـوع فرهنگــی ،اجتماعــی
و قومــی.
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ویژگی های اختصاصی رسانۀ موسیقا�یی
9
 -1-9تناســب مفاهیــم و مضامیــن موســیقایی بــا نیازهــا و
ویژگی هــای گــروه سـ ّـنی مخاطــب و درک و فهــم موســیقایی آنهــا؛
 -2-9تناســب ســبک ( )Genreموســیقی بــا موضــوع و وفــاداری بــه آن از
ابتــدا تــا انتهــای قطعــه؛
 -3-9وفاداری به فرم انتخاب شده برای اثر از ابتدا تا انتهای قطعه؛
ّ
ّ
ّ
 -4-9اســتفاده حداکثــری از ابزارهــا و عناصــر ملــی و محلــی در آفرینــش
آثــار موســیقی؛
 -5-9تلفیــق متناســب اوزان (عــروض و ایقــاع) شــعر و موســیقی و اولویت
انتقــال واضــح مفاهیــم و مضامین کالم؛
ّ
ّ
 -6-9رعایــت ویژگیهــای ّفنــی موســیقایی ،شــامل :صحــت و دقــت
در کوکســازها ،غنــای ملودیــک ،ریتمیــک ،هارمونیــک ،فرمــال و
ارکستراســیون؛
 -7  -9اولو یــت بهکارگیــری ســازهای اکوســتیک در فراینــد ارکستراســیون
اثــر؛
ّ
 -8-9تناســب توانمندیهــای فنــی و هنــری نوازندگــی و خوانندگــی بــا
اثــر اجرایــی؛
 -9-9اســتفاده از مضامیــن و ملودیهــای امیدبخــش و اجتنــاب اکیــد از
ایجــاد فضاهــای یــأسآور و نومیدکننده؛
 -10-9بهرهگیــری متناســب از عناصــر موســیقایی و کالمــی مبتنــی بــر

خصائــل هویتبخــش فرمــال و معنایــی موســیقی ایرانــی1؛
ّ
ّ
 -11-9اتــکای علمــی و دقــت الزم در اســتفاده از مســتندات در طــرح
موضوعــات تاریخــی و مذهبــی؛
 -12-9پرهیــز از بهرهبــرداری غیرمتعــارف و تکــراری از ســایر آثــار
موســیقایی بهعنــوان تــم اصلــی اثــر؛
 -13-9پرهیــز از هجــو و تمســخر لهجههــا و ســایر عناصــر فرهنگــی اقــوام
و ملــل؛
 -14-9برخــورداری از ارزشهــای هنــری ،بهنحــوی کــه بــرای مخاطــب
ّ
جــذاب ،گوشنــواز و بدیــع باشــد؛
 -15-9رعایــت ضوابــط و مالحظــات مصـ ّـوب مراجــع قانونــی جمهــوری
اســامی ایــران.

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

1ـ عناصــری کــه قادرنــد به عنــوان «عوامــل آشــنا» در ادراک آثــار موســیقایی ایرانــی در دو حــوزۀ «فرمــال» و
«معناییــک» بــه شــنوندگان کمــک کننــد و تــا حــدودی تأمین کننــده ّ
هویــت ایرانــی باشــند ،به صــورت ز یــر
دســته بندی می شــوند:
الف) محدودیت گستره صوتی و بهرهگیری از چارچوب مدهای ایرانی ؛
ب) موتیــف هــا وعبــارات ریتمیــک ،بهویــژه عناصــری کــه از ســاختار عروضــی شــعر فارســی اقتبــاس
شــده اند؛
پ) مترهای اقتباس شده از ادوار ایقاعی پرکاربرد در گوشههای ردیف ،مانند« :ثقیل ّاول» و «رمل» ؛
ت) تحریرهایــی کــه از نقطــه پایانــی ســیالب مربــوط بــه آخریــن نــت یــک عبــارت آغــاز میشــوند و پــس
از حرکتــی سینوســی بــه همــان درجــه یــا درجــهای کــه قــرار اســت عبــارت بعــدی از آن آغــاز شــود ،ختــم
مــی شــوند.
ث) شــکلهای ملودیــک سینوســی و حــرکات افقــی در گســتره محــدود صوتــی ،همزمــان بــا حــرکات
فرعــی پاییــن رونــده بــه صــورت پلکانــی ؛
ج) حرکت های ملودیک ختم شونده به شاهد؛
چ) سیر صعودی گوشههای متوالی؛
ح ) الگوهــای دینامیکــی ویــژۀ موســیقی ایرانــی ،بهعنــوان نمونــه :شــرایط دینامیکــی کــه در آن میانــۀ یک
ّ
عبــارت نســبت بــه نقطههــای آغازیــن و انتهایــی آنهــا از شــدت بیشــتری برخوردار اســت؛
خ) مضامین و ساختار فرمال اشعار فارسی؛ به ویژه اشعار عرفانی.
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۱-۱آقاخانــیّ ،ایــوب ،اصــول درامنویســی بــرای رادیــو ،چــاپ ّاول ،تهــران:
نمایــش (انجمــن نمایــش).1386 ،
۲-۲آقاخانــیّ ،ایــوب ،راهنمــای عملــی نمایشنامهنویســی بــرای رادیــو،
چــاپ دوم ،تهــران :افــراز.1396 ،
۳-۳امیرتیمــوری ،محمدحســن ،رســانهها و محیطهــای آموزشــی -
یادگیــری ،چــاپ دوم ،تهــران :ســمت ،دانشــگاه فرهنگیــان.1394 ،
۴-۴امیرنــوری ،غالمعلــی ،گویندگــی و فـ ّـن بیــان ،چــاپ ّاول ،تهــران :طــرح
آینــده.1384 ،
۵بــری ،سیســیلی ،پــرورش صــدا و بیــان هنرپیشــه ،ترجمــه :محســن۵
یلفانــی ،چــاپ ســوم ،تهــران :روبهــان.1370 ،
ّ
۶-۶بونیتــزر ،پاســکال ،نــگاه و صــدا ،ترجمــه :قاســم روبیــن ،چــاپ اول،
تهــران :ناهیــد.1393 ،
ّ
۷-۷بیــات ،محســنّ ،
طراحــی آموزشــی ،چــاپ اول ،تهــران :آوای نــور،
.1396
۸-۸تریســی ،برایــان ،قــدرت بیــان ،ترجمــه پرو یــن آقایــی ،چــاپ نهــم ،قــم:
اشــکذر.1389 ،
۹-۹دانشــور ،داود ،صــدا و بیــان بــرای بازیگــر ،چــاپ پنجــم ،تهــران:
ســمت.1395 ،
ّ
۱۰۱۰رضــوی ،ســیدعباس ،اصــول طراحــی و تولیــد فیلمهــای آموزشــی،
چــاپ ّاول ،تهــران :ســمت.1387 ،

استاندارد رسانههای شنیداری  -آموزشی

۱۱شــاکرین ،سوســن ،اصــول و مبانــی موســیقی ،چــاپ ّاول ،تهــران:
 ۱۱
ســوره مهــر.1388 ،
۱۲شــیون ،میشــل ،صــدا -تصویــر ،ترجمــه محمدجــواد مظفریــان،
 ۱۲
ّ
چــاپ اول ،تهــران :ققنــوس.1394 ،
۱۳۱۳صفــادل ،علــی ،واژهنامــه مهندســی صــدا ،چــاپ ّاول ،تهــران :طــرح
آینــده.1388 ،
۱۴۱۴فایرکلــو ،گــوردون ،نمایــش و آمــوزش ،ترجمــه داود دانشــور ،چــاپ
دوم ،تهــران :همــت.1391 ،
۱۵۱۵فروزفــر ،علــی ،اصــول و فنــون ســخنوری ،چــاپ ســوم ،تهــران:
سروش.1394 ،
۱۶۱۶منصــوری ،پرو یــز ،تئــوری بنیــادی موســیقی ،چــاپ پنجــاه و دوم،
تهــران :کارنامــه.1395 ،
۱۷۱۷مهاجــری ،عبــاس علــی ،فرهنــگ نیمــه توصیفــی خبرهــای رســانه،
چــاپ ّاول ،تهــران :ســروش.1394 ،
ّ
۱۸۱۸مجموعــهای از اســناد ّ
تحولــی (سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم
ّ
رهبــری ،ســند تحـ ّـول بنیادیــن و برنامــۀ درســی ملــی) ،چــاپ ّاول،
تهــران :ســازمان پژوهــش و برنامهر یــزی آموزشــی.1394 ،
۱۹۱۹مبانــی نظــری تحـ ّـول بنیادیــن در نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی
عمومــی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ ّاول ،تهــران :شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت آمــوزش و
پــرورش.1390 ،
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۲۰۲۰ویژگیهــای اختصاصــی کتــاب درســی ،تهــران :ســازمان پژوهــش و
برنامهر یــزی آموزشــی .1394 ،
۲۱۲۱ویژگیهــای اختصاصــی کتابهــای آموزشــی (غیردرســی) ،تهــران:
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی.1393 ،

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

184

