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 و كار ساعت-نفر هزاران با همراه كاغذ، تن هزار پنجاه حدود ساالنه

 با درسي كتاب عنوان ١٠٠٠ توليد صرف هزينه، ريال ميلياردها

 يك طفق ها كتاب اين بيشتر ولي شود؛ مي جلد ميليون١٤٢ شمارگان

 ها تابك غالبا خرداد، پايان از بعد و گيرند مي قرار استفاده مورد سال

 الفات موجب امر اين و روند مي بين از و شوند مي استفاده قابل غير

  .شود مي ملي منابع

 از رهبا چند استفاده امكان موضوع دور ساليان از منظور بدين

 هاي سال آموزان دانش توسط درسي كتاب جلد يك

 حبصا بحث مورد موضوعات از ،تحصيلي پايه يك مختلف

 زيري برنامه و پژوهش سازمان كارشناسان و مديران مختلف، نظران

.است بوده منابع اتالف كاهش براي آموزشي
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 بيشتري مقاومت و دوام بايد كه كتابي توليد براي كه دانيم مي البته

 مالي ابعمن و زمان بايستي باشد داشته معمولي هاي كتاب به نسبت

 به بعد سال براي كتاب محتواي كه صورتي در و كرد صرف بيشتري

 تابك مجدد توليد به نياز و شود اصالح و تغيير دستخوش دليل، هر

 از و تياف خواهد افزايش گذشته به نسبت منابع، اتالف باشد جديد

 اعمال و تغيير براي مانعي تواند نمي نيز دوام با كتاب توليد طرفي

.شود تلقي درسي هاي كتاب محتواي در ضروري اصالحات

 كه هشد تاليف كارآمد، و غني نحوي به آن محتواي كه است كتابي

.ندارد  اصالح و تغيير به نياز متمادي هاي سال براي

  مركب، عنو كاغذ، نوع جمله از آن مصالح و مواد كيفيت كه است كتابي

 آن يفيزيك مقاومت و دوام كه است نحوي به آن صحافي و چسب نوع

.شود نمي مستهلك مدت، كوتاه در و است طوالني
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  پايدار و ماندگار درسي كتاب توليد عملي امكان كه است آن كلي هدف

 براي يسياس علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، مختلف هاي جنبه از

 تصور در و گيرد قرار بررسي مورد آموزان دانش چندباره استفاده

 و فيزيكي مشخصات ماندگار، كتاب توليد معيارهاي پاسخ، بودن مثبت

 به توجه با كتاب هايي چنين توليد روش و پايدار كتاب معيارهاي

.گردد تعيين كشور در موجود امكانات

داد؟ انجام اقداماتي چه بايد )محتوا(ماندگار كتاب توليد براي•

چيست؟ )محتوا(ماندگار كتاب توليد هاي معيار•

 رماندگا توان مي را درسي، هاي كتاب عناوين از يك كدام محتواي•

كرد؟ توليد

 محتواي آزمايشي اجراي و سنجي اعتبار براي نياز مورد زمان مدت•

است؟ چقدر ماندگار كتاب
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 و يكيگراف مشخصات از اعم پايدار درسي كتاب فيزيكي مشخصات•

  و چاپ چاپ، از پيش مراحل در شده بكارگرفته فني تكنيك هاي

چيست؟ صحافي

 مي ارپايد درسي كتاب توليد منظور به تجهيزاتي يا و مواد نوع چه•

شود؟ گرفته بكار تواند

 توان يم پايدار كتاب توليد جهت در هايي تكنولوژي و تكنيك چه از•

گرفت؟ بهره

 لوژي،تكنو مصرفي، مواد حجم و نوع منظر از پايدار كتاب توليد آيا•

است؟ پذير امكان كشور در موجود توليد ظرفيت و فرآيند

چيست؟ قيمت گذاري مناسب استراتژي•

 هچ و بود خواهد چه پايدار و ماندگار درسي كتاب شده تمام قيمت•

داشت؟ خواهد معمولي كتاب شده تمام قيمت با اختالفي

 ايه هزينه و مخارج از حد چه تا پايدار و ماندگار درسي كتاب توليد•

دهد؟ مي كاهش را توليد

 و رماندگا درسي هاي كتاب توزيع و توليد هاي هزينه به توجه با•

 ندچ ها كتاب اين از )عمر طول( استفاده مناسب زماني محدوده پايدار،

بود؟ خواهد سال
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 به چاپ شمارگان حسب بر كتاب پايداري و ماندگاري فايده-هزينه•

است؟ صورت چه

 فعلي يدتول ظرفيت با اندازه چه تا جديد كاري جريان و توليد فرآيند•

مي باشد؟ منطبق و سازگار

 از هاآن استفاده نحوه و آموزان دانش دسترسي براي مناسب راهكار•

چيست؟ پايدار و ماندگار درسي كتابهاي

 و همعاوض يا بازپس گيري فروش، و توزيع مناسب و ممكن هاي روش•

 اهدخو صورت چه به پايدار و ماندگار درسي كتاب هاي جايگزيني يا

بود؟

است؟ چگونه كتاب مالكيت حقوقي نظر از•

داد؟ امانج بايد اقداماتي چه كتاب از مراقبت و بهداشت رعايت نظر از•

 ونهچگ مدرسه در كتاب نگهداري نحوه مدارس، امكانات به توجه با•

است؟


