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 معاونت پژوهشی و فناوری

 

 های تخصصی تشکیل کارگروه ةنامشیوه

 تولید محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان ناظر بر تأمین و

 مقدمه

دانشگاه فرهنگیان ساماندهی و تهیه و تولید  و فناوری های اصلی معاونت پژوهشیمأموریتاز جمله 

افزایش تولیدات علمی در قالب به منظور  تخصصیهای کارگروهدر این راستا . استمحتوای آموزشی 

آثاری که فرایند تولید اثر را بر اساس  .شوندمیتشکیل دانشگاه فرهنگیان محتوای آموزشی و کتاب درسی 

گفتنی گیرند. میدانشجویان قرار  ی استادان ومورد استفادهدرسی  اند، به عنوان منبعطی کرده نامهشیوهاین 

منبعی در ح پیشنهادی و به تبع آن تولید کتاب بر اساس آن به معنی اتخاذ سیاست تکیک طر انتخاباست 

 تدریس دروس نخواهد بود.

  ها: هدف1ماده 

 های تحصیلی دانشگاه رشتهی تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی برای کلیهریزی تأمین و برنامه .1

 دانشگاه. یوای درستالش مستمر برای ارتقاء سطح کیفی و علمی کتابها و محت .2

کتاب و محتوای درسی  تألیف و ترجمةعلمی به هیأت فراهم کردن بستر مناسب جهت ترغیب اعضای  .3

 مورد نیاز دانشگاه
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  :محتوای آموزشی تولیدتأمین و تخصصی  گروهکار: 2ماده 

 هاقلمروهای تخصصی کارگروه:  2/1

  

به در هر یک از قلمروهای تخصصی : حتواناظر بر تأمین و تولید م گروههای تخصصی علمیـ کار

در  و سایر موضوعات تخصصی ، کارگروههایی های تحصیلی دانشگاههر یک از رشتهنیاز و منطبق با  تناسب 

 زیر موضوع به شرح 20در قالب و  آموزشیمحتوای نظارت بر تامین و تولید  سازمان مرکزی دانشگاه برای

  :شودتشکیل می

 زبان و ادبیات فارسیآموزش  د محتوایتولی گروه تخصصیکار .1

 زبان و ادبیات عربتولید محتوای آموزش گروه تخصصی کار .2

 زبان انگلیسیتولید محتوای آموزش گروه تخصصی کار .3

 شیمیآموزش  تولید محتوای گروه تخصصیکار .4

 شناسیزیستتولید محتوای آموزش تخصصی کارگروه  .5

 ریاضیتولید محتوای آموزش  گروه تخصصی کار .6

 رگروه تخصصی تولید محتوای آموزش فیزیککا .7

 اریخکارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش ت .8

 جغرافیاتولید محتوای آموزش گروه تخصصی کار .9

 تولید محتوای آموزش الهیات گروه تخصصی کار .10

 کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش هنر .11

 تربیت بدنیتولید محتوای آموزش گروه تخصصی کار .12

   اجتماعیید محتوای آموزش علوم تولگروه تخصصی کار .13

 تولید محتوای تربیت علمیگروه تخصصی کار .14

 و راهنمایی مشاورهتولید محتوای گروه تخصصی کار .15

 تربیت اسالمیتولید محتوای تعلیم و گروه تخصصی کار .16

 آموزش و پرورش استثناییتولید محتوای گروه تخصصی  .17

 (ابتداییآموزش  علوم تربیتی ) تولید محتوایگروه تخصصی کار .18

 تولید محتوای معارف اسالمی عمومی تخصصی گروهکار .19

 کارگروه تخصصی کارورزی .20
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  :ءترکیب اعضا ـ 2/2

 نفر، به شرح زیر است: 9مرکب از کارگروه   اعضاء

 جلسه و رئیس تولید علم بومی؛ دبیر پشتیبانیمدیر  .1

 گروه پشتیبانی تألیف کتابهای درسی دانشگاهیرئیس  .2

 تولید کتاب درسی دانشگاهی  لمی با تجربةهیأت ع عضونفر  یک .3

  متخصص موضوعینفر اعضاء  سه .4

 یک نفر متخصص تکنولوژی آموزشی .5

 ریزی درسیمتخصص برنامهیک نفر  .6

 تربیتی یشناسروان متخصص یک نفر .7

 شود.یانتخاب م موضوعیو از میان متخصصان  دانشگاه فرهنگیان  توسط معاون پژوهش و فناوریـ رئیس کارگروه  1تبصره 

 .شودفناوری دانشگاه صادر می و پژوهش معاون آموزشی توسط محتوای تولید تخصصی کارگروه اعضای ابالغ ـ 2تبصره 

 

 :هانشستـ تشكیل  2/3

نفر از  پنججلسه با حضور  .دهدتشکیل جلسه می نشست، دستوروجود حسب  گروه تخصصیکار .1

 یابد. رسمیت می ءاعضا

، که بیش از سه نوبت متوالی یا پنج نوبت متناوب در سال بدون خصصیگروه تکارهر یک از اعضای  .2

 گروه تخصصیکار رئیس شود وعذر موجه در جلسات غیبت کند، خود به خود مستعفی شناخته می

   .است گروه تخصصیکارنسبت به تعیین جانشین وی اقدام خواهد کرد. تشخیص موجه بودن غیبت با 
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 .ن در جلسه قابل اجرا استاحاضر رأی نصف به اضافة یکِبا  گروه تخصصیکارهای تصمیم .3

 شود.اعالم می گروه تخصصیکار رئیستوسط  تصمیمات

ها و ارائة جهت شرکت در نشست تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظرمی گروه تخصصیکار .4

 دعوت به عمل آورد. بدون حق رأی  مشورت

 :علمی گروه تخصصیکارهای ـ وظیفه 2/4

 ،دانشگاه درسی های برنامه سرفصلهای به پاسخگویی برای موجود کتابهای ظرفیت ناساییش .1

 ،مربوطمخاطبان درسی با توجه به نیاز  انتشار کتاببرای  مورد نیازشناسایی موضوعات . 2

 ،ی تخصصی کارگروهکتاب مرتبط با حوزه تألیف و ترجمةهای نامهبررسی طرح. 3

در )و ضوابط مربوطمعتبر به افراد متخصص براساس نیازهای مصوب آثار  ةیا ترجم تألیف سفارش . 4

 (.صورتیکه از طریق فراخوان، طرحنامه های مناسب دریافت نشوند

 .های مصوبنامهبررسی و نظارت بر پیشرفت تأمین و تولید محتوا بر اساس طرح 5

 :آثار ضوابط بررسیـ  3ماده 

دو داور متخصص جهت ارزیابی ارجاع  حداقل را بهیا طرحنامه هر اثر  گروه تخصصی علمیکار .1

 نتیجه داوری در جلسه طرح و تصمیم گیری می شود .کند. می

رسد و این می کارگروهها و ضوابطی است که به تصویب داوری دربارة آثار رسیده براساس مالك .2

ای ارزیابی ههای خود را در فرمبررسی ةشود. هر داور موظف است نتیجضوابط در فرم خاصی درج می

 ارسال کند. گروه تخصصیکارروز به  15ثبت و ظرف حداکثر 

را حداکثر ظرف  /طرحنامههر اثر پذیرشیا عدم  پذیرشموظف است نتیجة قطعی در مورد  گروهکار .3

 از تاریخ دریافت به صاحب اثر اطالع دهد. روز 40

  تولید اثر:فراخوان و : فرایند  4ماده 

معاونت آموزشی و تحصیالت از طرف آثار مورد نیاز جهت تألیف / ترجمه اعالم فهرست  .1

 به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تکمیلی
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   فراخوان انتشار .2

 / تصنیف / گردآوریتألیف / ترجمه هاینامهطرحدریافت  .3

 هانامهطرحبررسی  .4

 گزیدهبر  هاینامهحانتخاب طر .5

 آثار تولید ابالغ صدور .6

 انانتخاب ناظر .7

 (به دانشگاه تحویل پنجاه درصد متن)اولیه بارگذاری .8

 (به دانشگاه تحویل پنجاه درصد دومبارگذاری نهایی) .9

 توسط ناظر ارزیابی متن نهایی .10

 آثارداوری  .11

  علمی یویراستار .12

  ادبی یویراستار .13

 فرهنگیارزیابی  .14

 آراییصفحه انجام .15

 اخذ مجوز از مراجع مربوطه .16

 آثارانتشار  .17

 الکهای ارزیابی و اعتبار سنجی:: معیارها و م 5ماده 

 ریزی آموزش عالی شورای برنامه های درسی مصوبتطبیق با سرفصل .1

 هدفهای صریح و روشن  مبتنی بودن محتوا بر .2

 نوآورانه، خالقانه و مبتکرانه بودن اثر .3

 داشتن محتواصحت علمی  .4

 ترسیم شدن درست و روشن دامنة موضوعی مربوط .5

 موضوع مربوط همخوانی کتاب با قلمرو تخصصی .6

 همخوانی کتاب با نیازهای اصلی مخاطبان .7



6 
 

 پوشش وجوه مختلف موضوعی)جامعیت کتاب درسی( .8

 های قبلی مخاطبان در این زمینه با مطالب جدید بین دانستهارتباط صحیح  .9

 مطالب از نظر میزان دشواری یا سهولت برای مخاطبانمناسب بودن  .10

 به پرسشهای پرتکرار مخاطبان توجه  .11

 بینی شده برای تدریس کتاب حجم مطالب با توجه به زمان پیشبودن  مناسب .12

 نیازها در ارائة محتوای کتاب درسیرعایت پیش .13

 رعایت ترتیب و توالی و نظم در ارائة محتوا .14

 محتوا از عمق و کفایت برخوردار بودن  .15

 ..(توا و..)تیترها، عناوین، محکتاب  یبین اجزا و روشنانسجام و پیوند منطقی برقرار بودن  .16

  بندی مطالبو منطقی بودن  فصل دقیق .17

 کتابنکات و اصطالحات مهم در پاورقی توضیح  .18

 بودن محتواجاذب و جالب  .19

 در صفحات کتاب فرادانشیتناسب حجم اطالعات دانشی و  .20

 مطالب  بهتر برای تفهیماز مثال، تصویر، عکس، نمودار، جدول و ... در حد ضرورت استفاده  .21

 در صورت ضرورت(.  هر فصل) کافی های یادگیریو فعالیت هاتمرین ارائة .22

 سلیس و روان بودن نثر کتاب .23

 متن  درایجاز مخل و اطناب ممل  نبود .24

 /معیار/زبان فارسیاز متن کتاب برخورداری  .25

 برخورداری از اصول ویرایش و نگارش   .26

 ارجاع محتوای درسی به منابع آموزشی مرتبط .27

 )در صورت لزوم(بط با موضوعهای مرتاستناد کردن به نظریه .28

  و ذکر درست آنها از منابع و مآخذ معتبر استفاده  .29

 استناد به منابع الکترونیکی جدید در زمینة موضوعی کتاب  .30

 مؤلف در استفاده از آثار دیگران دار بودن امانت .31

در انتهای کتاب )در صورت  فهارس کاربردی از قبیل فهرست واژگان، اعالم و...لحاظ کردن  .32

 ضرورت(.  
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 فرصت ارتباط بین نویسنده و مخاطب )ایمیل، وبالگ و ...(بینی کردن پیش .33

 زمینه تبدیل کتاب به شکل الکترونیک  .34

 آثارحقوق مادی :  6ماده 

پدیدآورنده گیرد. اداره کل نشر صورت می شیوه نامهمترجم بر اساس  یاالزحمة پدیدآورنده پرداخت حق

شرایطی ندارند. تولید و  هیچتحت ای هر یک از مراحل تدوین را به غیر، ، حق واگذاری یا اجرمترجمیا 

دیدآورندگان باشد. در صورت عدم رعایت، حسب تدوین اثر باید حاصل فعالیت علمی پدیدآورنده یا پ

شود و همچنین ای متوقف و لغو میتشخیص معاونت پژوهشی و فناوری فرایند تولید اثر در هر مرحله

 اخذ خواهد شد. مترجمز پدیدآورنده یا خسارت وارده ا

 ویراستاری : 7ماده 

های خاص برای انجام این ویراستار علمی باید عالوه بر دارا بودن مهارتشود. ویراستاری علمی و ادبی می ،هر اثر

 نظر گردد. یا باالتر  برخوردار باشد. فعالیت ویراستار باید باعث اعتالی اثر مورد یاستادیار ةمهم از مرتب ةوظیف

 وجود دارد؛از مرتبة علمی پدیدآور علمی باالتر  که ویراستار با مرتبةتخصصی  در هر حوزة: 1تبصره 

پدیدآورنده یا پدیدآورندگان اثر، مورد تأکید  مرتبة علمی باالتر از همکاری ویراستار علمی با مرتبة

 است.

ویراستاری علمی همان اثر را نیز به عهده ، کارگروه تخصصید با تشخیص توان: داور هر اثر می2تبصره 

 گیرد.

، تغییراتی صورت بگیرد آموزش عالی ریزیاگر به دلیل تغییر سرفصل مصوب شورای برنامه: 3تبصره 

و اعالم نماید.  کارگروه تخصصی بهعلمی در اسرع وقت مراتب را  گروه تخصصیکارابتدا باید 

 رساند.پدیدآورنده یا پدیدآورندگان میع ای کتبی مراتب را به اطالطی نامه کمیسیون
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 : بندی الزم برای تولید اثر: زمان8ماده 

 هر یک از فرایندهای تولید اثر زمانبندی الزم جهت: 8ـ  1جدول شماره 

 درسی کتابحداکثر زمان الزم برای تولید یک  اقدامات الزم

 ماه 8 اثر تألیف

 ماه 7 اثر ترجمه

 ماه 6 راث تدوین)گردآوری(

 روز 15 بررسی توسط ناظر

 ماه 1 اعمال نظرات ناظر

 روز 15 داوری 

 ماه 1 اعمال نظرات داور

 روز 30 ویراستاری علمی

 روز 25 ویراستاری ادبی

 روز 15 ارزیابی فرهنگی

 روز 25 سازی و انتشارآماده

 

فراخور زمان مورد نیاز ممکن است به تشخیص  بندی اعالم شده برای تدوین یا ترجمة بعضی از آثار بهتبصره: زمان

 کارگروه تخصصی کمتر یا بیشتر از زمان ذکر شده باشد.

 

 

 


