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وابسته کز مرا

 نمایش ویژه در مرکز آرشیو فیلم یو، سی ال، آمریکا ۲01۸ با »فیلم های باشو، غریبه 
کوچک«  برگزیده سینمای ایران

 حضور در پنجاه و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان زلین، آلمان ۲01۸، با فیلم 
»پایان رویاها« )بخش چشم انداز(

 حضور در جشنواره بین المللی فیلم و موسیقی چشوان، کره جنوبی ۲01۸ با فیلم »مثل 
پروانه روی یک قلب« )بخش دنیای موسیقی(

 حضور در جشنواره غیر رقابتی بین المللی رسانه هنرهای مردمی ووکس، کانادا، ۲01۸ با 
فیلمهای »قلب مترسک« و »سیاه یا سفید«

 نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلمکس، ژاپن، ۲01۸ با فیلم های »سازدهنی«، انتظار« 
)نمایش ویژه(

 جشنواره بین المللی فیلم سه قاره نانت، فرانسه، ۲01۸، با فیلم های »روزی کاغی، کاغی 
که می خواست قویترین باشد« »گنجشک و پنبه دانه« )بخش غیر مسابقه ای(

 جشنواره فیلم های مستند و کوتاه بیلبائو، اسپانیا، ۲01۸ با فیلم های »مثل یک پروانه روی 
قلب« )در بخش غیر رقابتی(

 جایزه برای فیلم »گرگم و گله می برم« از جشنواره فیلم کوتاه تهران

 مسابقه بین المللی نقاشی "بنسکا" کشور بلغارستان درسال ۲017
ارسال43۲ اثر نقاشی و ۲3 برنده ی نشان و دیپلم افتخار ) ۲ نشان طال و ۲ نشان نقره و 4 نشان برنز و 

15 دیپلم افتخار ( 
نشان طا و دیپلم افتخار: محمد امیریان 7 ساله از خوزستان، بهبهان   روشنا غالم زاده 5 ساله از 

بهبهان، خوزستان  
نشان نقره و دیپلم افتخار:

محمد مهدی اکبرنیا 9 ساله از اردبیل مرکز 1   کوثر قهرمانی 13 ساله از مهاباد، آذربایجان غربی 
نشان برنز و دیپلم افتخار: فاطمه عبیری 6 ساله از تهران مر کز علوم  حسنی اسکندری از همدان 
شیرین سو   علی مهراب فر ۸ ساله از اهواز ۲   طناز طباطبایی 6 ساله از فارس، شیراز  محمد جواد 
سالمی 11 ساله از اسد آباد همدان  نگین تاجیک 1۲ ساله از کهریزسنگ اصفهان  محیا سعیدی 
5ساله از اراک مرکزی  هانیه موسوی 1۲ ساله از نیر اردبیل  سارینا حسین زاده 5 ساله از اردبیل 
 اصالندوز ثنا سروش 13 ساله از میاندوآب آذربایجان غربی  مریم مولودی ۸ ساله از ارومیه آذربایجان غربی 
فاطمه موسعلی 1۲ ساله از همدان مرکز ۲  محسن کلته 14 ساله از گمیشان گلستان  ام الکثوم دیه جی 
15 ساله از گمیشان گلستان  مائده تقی زاده 14 ساله از گنبد گلستان  امیر حسین نوری 11 ساله از 
تهران مرکز 14  مهشید نوروزی 11 ساله از تهران آفرینش ها  عارف نظری 1۲ ساله از زرین آباد  زنجان 

 ترنم   کسرایی  4 ساله تهران آفرینش ها

 هجدهمین مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست "جی کیو ای" کشور ژاپن  در سال ۲017
ارسال ۲65  اثر نقاشی و 4 نفر برنده ی جایزه و دیپلم افتخار ) 1 جایزه اول و 3 دیپلم افتخار ( 

جایزه اول  بخش بین الملل: نسرین محبوب 1۲ ساله از اردبیل، پارس آباد                         
دیپلم افتخار بخش بین الملل: مائده اصانلو 11 ساله از زنجان، خرم دره  فاطمه جوانمردی 10 ساله از 

اصفهان، قهدریجان  حسنی حسینی 10 ساله از اصفهان، کوشک         
      

 چهل و پنجمین نمایشگاه بین المللی هنر های زیبا " لیدیسه" کشور چک درسال ۲017
ارسال695 اثر نقاشی و ۲۲ قطعه عکس و  9 نفر برنده ی نشان و دیپلم افتخار ) ۲ نشان رز لیدیسه و 7 

دیپلم افتخار( 
در بخش نقاشی: امیر علی رشیدیان 6 ساله از کرمانشاه مرکز مجتمع نشان رز لیدیسه و دیپلم افتخار

  ستایش صادقی 13 ساله از از کرمانشاه مرکز 7نشان رز لیدیسه و دیپلم افتخار  مهسا بابایی 10 ساله از 
یپلم  د کرمانشاه مرکز کوزران دیپلم افتخار  محمد هادی بهشتی 6 ساله از کرمانشاه مرکز مجتمع 
افتخار  حنانه کرمی ۸ ساله از کرمانشاه مرکز کوزران دیپلم افتخار  امیر محمد جعفری 1۲ ساله از اردبیل 

مرکز 3دیپلم افتخار  محمد مهدی ناصری 6 ساله از اردبیل مرکز 3 دیپلم افتخار
در بخش عکس: ثمین علیزاده 1۲ ساله از آذربایجان غربی مرکز مهاباد دیپلم افتخار  روژین پناهنده 13 

ساله از آذربایجان غربی مرکز مهاباد دیپلم افتخار

 شرکت در دو مسابقه ی تصویرگری بلونیا، شارجه
 معرفی دو کاندیدا )کتابخانه های پستی کانون و هوشنگ مرادی کرمانی( به مسابقه ی بین المللی 

آسترید لینگرن، سوئد

  15 عنوان فیلم )سیاه و سفید، مثل یک پروانه روی قلب، پایان رویاها، سازدهنی، دونده، انتظار، گرگم و 
گله می برم، ماهیگیر و بهار، زری زری کاکل زری، کاش یه برادر داشتم، دوچ، ضربه فنی، باد دوچرخه سوار، 
قهرمان، سگی که مرض داشت( در بیش از 100 جشنواره ملی و بین المللی معرفی شده است. همچنین 
واحد فیلم امور بین الملل در 5 بازار فیلم جهانی، بازار فیلم آسیائی، بازار فیلم کوتاه کلرمون فران فرانسه ، 

بازار فیلم برلین، حضور در بازار فیلم پویانمائی تهران با برپائی غرفه حضور داشته است.

 حضور در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان سوئد، 
۲01۸ با »فیلم پایان رویاها«

 حضور در مرکز فیلم پومیدو، فرانسه، ۲01۸ با فیلم های سازدهنی، دونده، انتظار )ویژه 
برنامه بزرگداشت آقای امیرنادری(

مه مقد

آنچه پیش روسـت نگاهـی اجمالی 
بـه کانون پـرورش فکری کـودکان 
و نوجـوان، برنامـه هـا و اقدامـات  
صـورت گرفتـه  در سـال ۱۳۹۷  بر 
مبنـای سیاسـت هـا و راهبردهای 
بـر گرفتـه از بیانـات مقـام معظـم 
رهبری و اسناد فرادسـتی و اهداف 
از پیش تعیین شـده کانون  اسـت.

دربارهکانون رهنمود

۱2

بیانات مقام معظم رهربی )مدظله العالی( در دیدار با  مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  حقیقتاً باید بگویم که اگر مسؤوالن امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله ی کودک و نوجوان 
را آن چنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال می کنم خیلی از آنهایی که مسؤولند، از 

ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند. 

 امروز قضیه ی تربیت کودک و نوجوان، با گذشته های دور حّتی با گذشته های نه چندان دور، 
خیلی تفاوت کرده است.

 در مورد اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان، من به شما عرض کنم که شما مربّی عزیز، 
شما که در کتابخانه با کودک مواجه می شوید، شما که قّصه می گویید، شما که کتاب می فرستید، 
شما که کتاب می خوانید و شما که در کار هنری و آفرینش هنری خودتان، آن کودک را مخاطب 

قرار می دهید، بدانید که االن درست روی نقطه ی اصلی و اساسی حرکت می کنید.

 قّصه گویی، هنر بسیار خوبی است. قّصه های خوب، سازنده ی شخصیت کودک است. همان 
قّصه های قدیمی را که ما از مادر خودمان، از مادر بزرگ و یا از پیرزن دیگری در کودکی شنیده ایم، 
امروز که مرور می کنیم، می بینیم در آنها چقدر حکمت وجود دارد! انسان، بعضی از خصال و 
تفّکرات خودش را که ریشه یابی می کند، به این قّصه ها می رسد. قّصه مقوله ی خیلی مهّمی است؛ 

منتها قّصه های خوب.

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است

 تابع مقررات شرکت های دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری است

 با موافقت مقام معظم رهبری از شمول سیاست های کلی  اصل ۴۴ خارج شده است

 هزینه های فعالیت های کانون از طریق منابع درآمدی محدود و کمک زیان اختصاص یافته 
از سوی دولت تأمین می شود.

 کانون پرورش در هر استان یک اداره کل دارد که مراکز استان و فعالیت های آن ها زیر نظر 
مدیرکل کانون استانادره می شود.
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 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دیماه سال 1344 تاسیس و پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی به عنوان مرجع فعالیت فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان تعیین و مکلف به ایجاد امکانات الزم برای 

پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان در سطح ملی و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای ایشان شد. 

 مهمترین وظایف کانون به عنوان یک شرکت دولتی با ماموریت و اهداف غیرانتفاعی مطابق اساسنامه و سایر 
اسناد باالدستی به شرح ذیل است:

 تاسیس مراکز عرضه کتاب و ارائه آموزش های فرهنگی، هنری، علمی و اسالمی توسط مربیان متخصص
 انتشار و توزیع سراسری کتاب های کودک و نوجوانان تحت نظارت خبرگان فرهنگی و هنری

 تولید و پخش فیلم های سینمایی، پویانمایی، تئاتر و قطعات موسیقایی آموزنده برای کودکان و نوجوانان
 توسعه و ترویج ادبیات کودک و نوجوان از طریق همکاری با نویسندگان و شاعران متعهد

 برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان
 تولید و توزیع سرگرمی و اسباب بازی های سازنده

 نظارت بر تولیدکنندگان داخلی اسباب بازی و صدور مجوز واردات اسباب بازی
 ایجاد واحدهای کتاب رسانی سیار برای عرضه کتاب در روستاها و مناطق کم برخوردار

 اهدا کتاب به کتابخانه های عمومی، مساجد و مدارس برای ایجاد بخش های مخصوص کودکان و نوجوانان
 شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی و همکاری با موسسه های ایرانی و غیر ایرانی

  نخستین کتابخانه کانون در سال 1344 در پارک الله تهران ایجاد شد. 

 بعد از انقالب، توسعه کمی و کیفی کتابخانه های کانون در دستور کار قرار گرفت و با توجه به افزایش خدمات 
قابل ارائه در این کتابخانه ها، نام و کاربری آنها به مراکز فرهنگی و هنری کانون تغییر پیدا کرد. نظر به عنایت مقام 
معظم رهبری مدظله العالی به کانون به ویژه موافقت با خارج نمودن کانون از شمول سیاست های کلی اصل 44 و 
حمایت مستمر از تاسیس مراکز جدید )از برکات سفرهای استانی معظم له(، همچنین الزام قانون برنامه ششم )بند 
ح ماده 63 قانون( به توسعه خدمات کانون در مناطق محروم و راهبرد افزایش امید و نشاط عمومی در سطح جامعه، 

آمار مراکز کانون در سراسر کشور به تعداد 1000 عدد افزایش یافته است. 

  مدیر عامل کانون از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی 
انتخاب می شود.



مـــــوفقیــتهــــای
جشـــــــنـــوارهای۹۷

 کتاب » نیایش« درختان  نوشته مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان نژاد به عنوان اثر برگزیده 
نخستین دوره جایزه جهانی دوساالنه کتاب نهج الباغه معرفی شد.

 جشن پنجاه و ششمین سال فعالیت شورای کتاب کودک در حالی برگزار شد که در این مراسم از 
علی خدایی به دلیل تالیف کتاب »از این طرف نگاه کن« قدردانی شد.

 رمان »تپش« اثر رفیع افتخار در دومین دوره ی جایزه  کتاب سال سبک زندگی کودک و نوجوان 
در بخش داستان انقالب و دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

 هفت کتاب کانون در بیست وهشتمین فهرست الک پشت پرنده جای گرفت:
بر این اساس کتاب های »اسرار درون آتش« نوشته  هنینگ مانکل با ترجمه  نسرین وکیلی با کسب 
4 الک پشت، »کشتی سرگردان در مه دریا«، اثر احمدرضا احمدی با تصویرگری کمال طباطبایی با 
دریافت 4 الک پشت »باغ های امید«، دلنوشته و نقاشی های کودکانه درباره فلسطین با ترجمه  غالمرضا 
امامی با کسب 3 الکپشت، »بدترین جشن تولد مار بوا«، اثری از جین ویلیس با ترجمه  آتوسا صالحی 
با کسب 3 الکپشت، »چه هوایی را دوست داری؟«، اثر زهره پریرخ با کسب 3 الکپشت، »عجیب 
و عجیب های ته دریا«، نوشته طاهره ایبد با تصویرگری گلناز ثروتیان با کسب 3 الک پشت، »کمی 
انسانم و بسیار گنجشک« سروده های سیدحبیب نظاری با تصویرگری سولماز سامی شیراز با کسب 3 

الک پشت به این فهرست راه یافته اند.

 کتاب »خداحافظی در خیابان پاییز« سروده مریم اسالمی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و در بخش »شعر کودک و نوجوان« سیزدهمین جشنواره شعر فجر به عنوان شایسته 

تقدیر معرفی شد.

 دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران جایزه بهترین فیلم ها در بخش 40 سال 
سینمای کودک و نوجوان را به دو فیلم  خاطره انگیز »فیلم های باشو غریبه کوچک« و »خانه  دوست 

کجاست« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا کرد.

 دو جایزه ی شانزدهمین جشنواره کتاب رشد به »خداحافظی در خیابان پاییز« سروده ی مریم 
اسالمی و »آماده سازی استوری برد«، ترجمه ناصر گل محمدی از کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان اهدا شد.

 تندیس، دیپلم افتخار و سه لوح تقدیر از بیست و پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 
به نمایش محیطی »رویای درون کودک« از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

اهدا شد.

 »گرگم و گله می برم« و »شب ترسناک لومو« فیلم های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
چهار جایزه ی جشن بزرگ انیمیشن ایران را دریافت کردند.

 پویانمایی »گرگم و گله می برم« به کارگردانی امیرهوشنگ معین و مستند »دوستان سیار« 
ساخته ی امین قدمی موفق به دریافت جایزه از چهل وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند.

 »ضربه فنی« و »دوچ« دو فیلم بلند سینمایی کانون پرورش فکری 11 پروانه زرین، تندیس، جایزه و 
لوح قدردانی سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان را از آن خود 

کردند.

 از »وحید خسروی« مربی هنرمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در آیین 
پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی تهران مبارک، قدردانی و بزرگداشتی نیز برای زهرا صبری عضو 

شورای سیاست گذاری تئاتر کانون برگزار شد.

 سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، شش جایزه را به اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص داد.

 »خداحافظی در خیابان پاییز« سروده ی مریم اسالمی برگزیده بخش ادبیات کودک و نوجوان 
هشتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی شد.

 دو عنوان از کتاب های »خداحافظی در خیابان پاییز« سروده مریم اسالمی و »کلید کلید، دسته 
کلید« سروده اکرم کشایی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فهرست نامزدهای بخش ادبیات 

کودک و نوجوان هشتمین جایزه پروین اعتصامی قرار گرفت.

 مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در آیین پایانی »جشنواره کتاب های بازنگاری« 
نویسندگان، تصویرگران، ناشران و کتاب های برتر سال های 1357 تا 1390 را در این حوزه معرفی و 
به  انتشارات »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« و  به عنوان ناشران برگزیده سپاس نامه اهدا کرد.

 دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی "سرزمین مادری" کشور بالروس در سال ۲017
ارسال ۸90  اثر نقاشی و ۲۸ برنده ی  نشان، دیپلم افتخار و گواهی شرکت ) 1 نشان و 4 دیپلم افتخار و 

۲3 گواهی شرکت ( 

نشان و دیپلم افتخار: کوثر کیایی 14 ساله از گلستان، گرگان 
دیپلم افتخار:  سارا همتی 1۲ ساله از کرمانشاه، مجتمع   محمد رضا مسعودی نیا 11 ساله کرمانشاه، 
مرکز 10   رامیال جوانی 6 ساله از تهران مرکز آفرینش ها  راحله کثیر 11 ساله از خوزستان، شوش  دنیا 

افشار مهر ۸ ساله از خوزستان، شوش   
گواهی شرکت: صالح احمدی 11 ساله از خوزستان، شوش    احمد آل کثیر 14 ساله از خوزستان، 
شوش  سجاد علیزاده 10 ساله از خوزستان  یوسف امینیان 1۲ ساله از اصفهان گزبرخوار  زانا فیروزبخت 
۸ ساله از کرمانشاه مرکز 10  مریم فروغی 13 ساله از اصهان مرکز 11   الهه قزکوب ۸ ساله از خوزستان، 
اهواز  اهورا هاشمی 7 ساله از کرمانشاه مرکز 10  مهدیه هاشمی 13 ساله از مرکزی، اراک  الوین حسن 
زاده 10 ساله از خوزستان، اهواز  محمد طاها خواجوی 6 ساله از تهران مرکز آفرینش ها  زهرا کیان مهر 
14 ساله از خوزستان، شوش  هستی رحمت اللهی 6 ساله از خوزستان، بهبهان  فاطمه صدری 14 ساله 
از اردبیل، پارس آباد   فاطمه صنوبر 10 ساله از خوزستان، شوش  نگین شاه جانی 9 ساله از مرکزی، 
اراک  روناک شیروانی 1۲ ساله از کرمانشاه، مجتمع  غزل سلطانی 6 ساله از تران مرکز آفرینش ها  ترانه 
توکلی 13 ساله از مرکزی، اراک  کوثر ویسی پور 10 ساله از کرمانشاه مرکز ۲  امیرپاشا رحیم زاده ۸ 

ساله  رومینا رهنمون 13 ساله
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مرکز ثابت۱

مراکـز ثابـت کانون مکان هایی اسـت که بر اسـاس 
نیـاز های فرهنگـی و هنری کـودکان و نوجوانان در 
بسـیاری از شهرسـتان های ایران سـاخته و در حال 

خدمت رسـانی است.

مرکز سیار۲

بـا توجـه بـه نیـاز کـودکان و نجوانـان مناطـق کم 
برخـوردار بـه کتـاب و کتابخوانی و هـم چنین نظر 
بـه برقـراری عدالـت فرهنگی در سـطح کشـور این 
مراکـز بـه صورت سـیار در حال خدمت رسـانی اند.

 مرکز۳
پستی

مراکـز امانـت کتاب به اعضـا از طریق پسـت و ارایه 
خدمـات تعاملـی با آن ها از طریق ارسـال و دریافت 

پستی مرسوالت 

 مرکز۴
فراگیر

مرکز ثابتی که بر اسـاس نیازهای معلوالن جسـمی 
و حرکتی طراحی شـده و در راسـتای پرورش فکری 

ایشـان ارائه خدمت می کنند.  

معرفیمراکزفرهنگیوهنریکانون

۳

ــالن  ــا، س ــمان نم ــر، آس ــی تئات ــالن آمف ــد س ــی مانن ــاوت از امکانات ــورت متف ــه ص ــز ب  مراک
ــر اســاس قاعــده کلــی هــر مرکــز در  نمایشــگاهی و کارگاه هــای هنــری و ... بهــره مندنــد و ب

ــی اســت.    ــری و ادب ــان فرهنگــی، هن ــل دارای مربی ــت کام حال

  درجه بندی استان ها به نسبت تعداد مراکز و نیروی انسانی به سه درجه 1 و ۲ و3 تقسیم شده است.



وابسته کز مرا

4۷484۹
مرکزتجربیاتهنریکتابخانهمرجعدبیرخانهشوراینظارتبراسباببازی

 شـوراي نظـارت بـر اسـباب بـازي بر اسـاس اساسـنامه مصـوب در جلسـه ۲44 شـوراي عالي 
انقالب فرهنگي مورخ 61/۲/77 در محل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تشـکیل شـد.
جلسـات این شـورا با ریاسـت مدیرعامل کانون و نمایندگان وزارتخانه هاي صنایع، بازرگاني، 
آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، بهداشـت و درمان، سـازمان صدا و سـیما، نماینده 
اتحادیـه تولیدکننـدگان اسـباب بازي، دو نفر کارشـناس امـور فرهنگي و هنري و روان شـناس 

کودک تشـکیل مي شود.
 بـا تاییـد و تصویـب آیین نامـه اجرایي این شـورا در شـوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسـه 
1۲6 مـورخ 61/1/77، وظیفـه تدویـن آییـن نامـه هـا، دسـتورالعمل هـا، ضوابـط و مقـررات، 
سیاسـتها، خـط مشـي هـاي ناظر بر حمایـت، هدایـت و نظـارت بر طراحـي، سـاخت، واردات 
و صـادرات و توزیـع اسـباب بـازي و جلوگیـري از فعالیتهـاي خـارج از ضابطه بـه منظور تامین 
سـالمت جسـمي، رواني، فرهنگـي و اجتماعي کـودکان و نوجوانان برعهده شـوراي نظارت قرار 

گرفت.

  مرکز تجربیات محلی برای دست و پنجه نرم کردن با خالقیت و ایده های تازه و روش های 
تجربی جدید در مسیر خلق آثار هنری فاخر است.

 از نیمه دوم سال 1397 و  در راستای جذب استعدادهای هنرمندان و ارائه آثار تجربی نو و 
همچنین استفاده از نگاه و تخصص هنرمندان جوان و صاحب نام، پروژه ای را با محوریت  »آب«  

در دستور کار خود قرار داد.

 حاصل جلسات مختلف و کار فشرده پس از چند ماه به شرح ذیل است :
 یک اثر حجمی مرتبط با موضوع آب توسط استاد محمد حسین عماد

 تعداد 10فریم تابلو با محوریت آب و با نگاهی به میراث فرهنگی توسط استاد عبداله حاجیوند
 تعداد 6 فریم تابلو  با  نگاه تصویر سازانه و مینیمال با  موضوع آب توسط آقای صحرایی

 پژوهش قابل تاملی با موضوع جشن های باران خواهی در میان اقوام ایرانی توسط پژوهشگران
 داستان  غول بدخواب با موضوع آب و کم آبی با مخاطب کودکان توسط عباس قدیر محسنی 

 تصویرسازی کتاب غول بدخواب توسط سمانه شریفی 

 مرکز تجربیات هنری  دو پروژه مستقل دیگر را در زمستان سال ۱۳۹۷کلید زد :
 تهیه مستند با نگاهی به فیلم مشق شب مرحوم کیارستمی با توجه به مسائل امروز دانش آموزان 
 پروژه پرتره نقاشی نفیس از هنرمندان نسل اول کانون )نسل اول-10 فریم ( توسط استاد ناصریان

 کتابخانـه مرجـع کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان یکـي از جامع تریـن کتابخانه هاي 
تحقیقاتـي و منبـع اصلي فراهم آوري اطالعـات در حوزه ادبیات، هنر و فرهنـگ کودک و نوجوان 

درایـران به شـمار مي رود.

 از جمله فعالیتهای شاخص این کتابخانه به شرح ذیل است:

 مجموعـه سـازي و گـردآوري منابع: پـس از سـفارش وخرید منابـع، کتاب هـاي کودک و 
نوجوان فارسـي و غیرفارسـي در دو بخش مجزا نگهداري مي شـوند که شـامل تمامي کتاب هاي 
منتشـر شـده بـراي کـودکان و نوجوانـان بـه زبـان فارسـي در ایـران )به جـز کتاب هاي درسـي، 
کمـک درسـي، کمـک آموزشـي و رنگ آمیـزي(، کلیـه کتاب هـاي چاپ کانـون از ابتدا تـا اکنون 
وکتاب هـاي برنـده جایزه هـاي ملـي، جایزه هـاي سـاالنه یـا دوسـاالنه معتبـر بین المللـي ادبیات 
کودک و نوجوان هسـتند. نشـریات فارسـي وغیرفارسي در بخش نشـریات نگهداري مي شوند که 
شـامل نشـریه هایي درباره کودک ونوجوان و نشـریه هایي براي کودک ونوجوان اسـت. همچنین 
پایان نامـه فارسـي و غیرفارسـي  بـا موضـوع کودک و نوجوان در بخشـي مجزا آرشـیو مي شـوند.

 سـازماندهي: بـه منظـور تسـهیل دسترسـی مراجعه کننـدگان به کتابهـای مورد نیازشـان، 
فهرست نویسـي، رده بنـدي )دیویـي(، نمایه سـازي، چکیده نویسـي و آماده سـازي منابع منطبق با 

اسـتانداردهاي بین المللـي انجام مي شـود. 
 اشـاعه اطاعات: بخشـي از منابع جدیـد به منظور آگاهـي کاربران در بخـش تازه ها نمایش 
داده مي شـود. کاربران مي توانند پس از جسـت وجو در نرمافزار جامع کتابخانه، به طور مسـتقیم 
بـه قفسـه هاي بـاز یا به طور غیرمسـتقیم بـا کمک کتابداران بـه این منابع دسترسـي پیدا کنند. 
 آمـوزش وپژوهش: آموزش کارورزان دانشـگاه هاي مختلف رشـته کتابـداري از دیگر خدماتی 

اسـت کـه در کتابخانـه مرجع کانون به فارغ التحصیالن رشـته کتابداری ارائه میشـود.
 تدویـن اصطاحنامـه اصـکا: اصطالحنامـه کانون پـرورش فکـري کـودکان ونوجوانـان به 
منظـور ایجـاد یکدسـتي در نمایه سـازي اسـناد وسـهولت در بازیابي اطالعات تولید شـده اسـت 
کـه فرآینـد گردآوری همزمان با شـروع نمایه سـازي مقاالت ازسـال 1370 بوده و درسـال 1396 

انتشـاریافته است.

رایانه ای فرهنگی و 
هنری فکری آموزشی حرکتی 

مهارتی
تعداد عنوان 
اسباب بازی نوع درخواست

۹ ۱۴5 ۱۲۷ 5۲ ۲8 ۳58 ثبت طرح

۱ 8 5۴ ۲5 ۲۰ ۱۰8 پروندهتولید

نتیجه بررسی
تعداد اسباب بازی تعداد پرونده درخواست 

مردودواردات ثبت طرح مشروط قبول

۲۲۲ ۷۲ ۳۴.8۴۳ ۳5.۱۳۷ ۹۷۹

بررسیپروندههایدرخواستثبتطرحوتولیداسباببازی۱۳۹۷

بررسیپروندههایوارداتیوصدورمجوزترخیصاسباببازی۱۳۹۷

عنـوان 4۰

فعـالیتمراکـز

فرهنگیوهنری

 قصه گویي بیان هنرمندانه قصه ها، افسانه ها، حکایات و ... است که به 
منظور انتقال پیام مورد نظر توسط مربي و با حضور اعضا صورت مي پذیرد.  قصه گویی  ۱

 فعالیتي است که در آن مربي به قصد فهم درست اعضا از شعر و درک 
بهتر زیبایي هاي موجود در آن، شعرهاي مناسبي را انتخاب کرده و با 

مشارکت اعضا به خواندن آنها مي پردازد .
شعر خوانی  2

ــارت  ــت مه ــد تقوی ــه قص ــي ب ــه در آن مرب ــت ک ــي اس   فعالیت
خوانــدن، کتــاب یــا متــن خاصــي را در نظــر گرفتــه و بــا مشــارکت 

ــد. ــي خوانن ــا آن را م اعض
روخوانی کتاب  ۳

ــه  ــي مناســب زمین ــا تمهیدات ــي ب ــه در آن مرب ــي اســت ک  فعالیت
ــرای آنهــا فراهــم مــي  ــا کتــاب هــای مناســب ب آشــنایي اعضــا را ب

کنــد. 
معرفی کتاب  4

ــا  ــارکت اعض ــا مش ــي ب ــه در آن مرب ــي ک ــت گروه ــي اس  فعالیت
محتــواي کتــاب خاصــي را بــا دقــت و تعمــق بیشــتري مــورد بررســي 

و تبــادل نظــر قــرار مــي دهــد .
بحث کتاب  5

ــي ،  ــت مرب ــا هدای ــا ب ــه درآن اعض ــي ک ــت گروه ــي اس  فعالیت
ــه گفتگــوي آزاد و  ــح بحــث، ب ــا شــیوه صحی ــه منظــور آشــنایي ب ب

ــد. ــي پردازن ــر م ــورد نظ ــوع م ــون موض ــه پیرام محترمان
بحث آزاد 6

 فعالیتــي اســت کــه در آن مربــي جنبــه یــا جنبــه هایــي از ویژگــي 
هــاي شــخصیت مطرحــي را در نظــر گرفتــه و بــه منظــور آشــنایي و 
تاثیرگــذاري بــراي اعضــا مــورد شناســایي و بررســي قــرار مــي دهــد .

معرفی شخصیت  ۷

 فعالیتــي اســت کــه مربــي در آن بــه معرفــي رخدادهــا و روزهــاي 
ــه منظــور  ــي ب ــي مذهب ــي ، سیاســي، و مل ــم تاریخــي ، اجتماع مه

ــادآوري و گرامیداشــت آنهــا مــي پــردازد .  ی
معرفی وقایع و 

ایام 8

ــا  ــه منظــور آشــنایي اعضــاء ب ــي ب  فعالیتــي اســت کــه در آن مرب
ــا  ــک ســرزمین ی ــي ، تاریخــي و فرهنگــي ی ویژگــي هــاي جغرافیای

ــردازد .  ــه اطالعــات الزم مــي پ ــه ارائ کشــور ب
معرفی سرزمین ۹

ــا  ــه منظــور آشــنایي اعضــاء ب ــي ب  فعالیتــي اســت کــه در آن مرب
ــردازد . ــه اطالعــات الزم مــي پ ــه ارائ ــف ب مشــاغل مختل معرفی مشاغل ۱۰

 فعالیتــي اســت کــه مجموعــه اي از مطالــب، تصاویــر و طــرح هــا 
ــزرگ  ــه شــکل منظــم و زیبایــي در یــک صفحــه مقوایــي ب را کــه ب
تنظیــم و آرایــش شــده و آن را بــراي مطالعــه عالقمنــدان در جایــي 

از مرکــز نصــب مــي نمایــد.
نشریه دیواری ۱۱

 فعالیتــي )فــردي ـ گروهــي ( اســت کــه عضــو طــي فراینــدآن، بــه 
پاســخ ســئوال ذهنــي خــود بــه روش علمــي دســت پیــدا مــي کنــد 
ــج  ــان نتای ــه تفســیر و بی ــادر ب ــت ق ــان فعالی ــه در پای ــه نحــوي ک ب

عملیــات منطقــي خــود خواهــد بــود . 
فعالیت تحقیقی ۱2

ــي  ــت طراحــي م ــا دق ــه ب ــدار اســت ک ــي  و هدف ــي گروه  فعالیت
ــي  ــي مرب ــا راهنمای ــودکان ب ــه ک ــازي اســت ک ــودي از ب شــود و نم
ــا واقعــه برخواســته از ادبیــات  و بوســیله صحنــه، رویــداد، مشــکل ی
ــد . ــرار مــي دهن ــورد بحــث ق ــاز آفرینــي و م ــق ، ب کــودکان را خل

نمایش خالق  ۱۳

 فعالیتــي گروهــي اســت کــه طــي آن مربــي بــا مشــارکت اعضــاء وبا  
اســتفاده از عروســک و ابــزار مناســب و بــر اســاس یــک متن نمایشــي 
مشــخص، زمینــه هــاي مســاعدي را بــراي انتقــال مفاهیــم فرهنگــي 

و تربیتــي و بــروز خالقیــت هــاي اعضــاء فراهــم مــي ســازد .
نمایش عروسکی ۱4

 فعالیتــی اســت کــه طــی آن اعضــاء بــا روخوانــی، ترجمــه، مفاهیم، 
ــای  ــات( و توصیه ه ــخنان )روای ــرآن، س ــتان های ق ــا و داس زیبایی ه

بــزرگان دیــن آشــنا می شــوند.
آشنایی با قرآن  ۱5

 فعالیتــی اســت کــه طــی آن اعضــاء بــا احــکام ، تکالیــف فــردی و 
اجتماعــی و دســتورات زندگــی آشــنا مــی شــوند. آشنایی با احکام ۱6

 فعالیتــی هدفــدار، ورزشــی و تفریحــی اســت کــه طــی آن اعضــاء 
ضمــن شــرکت در یــک فعالیــت گروهــی بــا آداب زندگــی اجتماعــی 

آشــنا و مهــارت هــای آن را کســب مــی نماینــد. 
اردو و کوهنوردی ۱۷

ــراد در  ــی از اف ــدن گروه ــع ش ــد جم ــا فراین ــل ی ــی عم  گردهمای
ــر در آن  ــادل نظ ــث و تب ــرای بح ــی ب ــوت قبل ــا دع ــکان، ب ــک م ی

ــد. ــی کنن ــرکت م ش
شرکت در 
گردهمایی ۱8

 فعالیتــی اســت کــه در آن جمعــی  از اعضــای مرکــز کانــون,  بــه 
صــورت داوطابانــه و یــا بــا دعــوت قبلــی بــه سرپرســتی مربیــان  برای 
شــرکت در مراســمی کــه خــارج از محیــط کانــون برگــزار مــی شــوند 

)نمــاز جمعه،مراســم ملــی ـ مذهبــی(
شرکت در مراسم ۱۹

سرفصل4۰فعالیتمراکز

4
درباره فعالیت مراکز:

کانـون  هنـری  فرهنگـی  مراکـز  در 
بـرای کـودکان و نوجوانـان برنامـه هـا و 
فعالیتهای متنوعی طراحی  شـده اسـت 
کـه مربیـان بر اسـاس نیـاز رده سـنی و 
ویژگـی هـای بومـی منطقـه جغرافیایی 
ایـن فعالیت ها را با مشـارکت خود اعضا 

برنامـه ریـزی و اجـرا مـی کننـد.
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کانونزبانایران

 رسـالت کانـون زبـان ایـران در هـدف گـذاری جامـع اسـتفاده از بسـتر زبان آمـوزی بـرای انتقال 
مفاهیـم اصیـل اسـامی و انقابی

 کانون زبان ایران به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین مؤسسه ی آموزش زبان های خارجی در ایران و 
خاورمیانه از سال 135۸ زیر نظر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به فعالیت می پردازد.

 هم اکنون کانون زبان ایران  در 31 استان و  100 شهر  با بیش از ۲70 مرکز آموزشی و بیش از 
1,000,000 زبان آموز در هر سال و همچنین تولید محصوالت آموزشی وکمک آموزشی در زمینه 

آموزش زبان های خارجی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان فعالیت می کند.
 آنچه کانون زبان ایران را از سایر مؤسسات آموزش زبان متمایز کرده و موجب اقبال خانواده های ایرانی 
به این مجموعه شده عبارتند از: محتوای آموزشی تألیفی کانون زبان ایران منطبق بر ارزش ها و آرمانهای 
اصیل اسالمی و انقالبی. کانون زبان ایران بر خالف سایر مؤسسات فعال در حوزه آموزش زبان که از محتوا 
و کتب تألیف شده غربی که جملگی با هدف ترویج و صدور فرهنگ غربی تألیف شده اند با بهره گیری از 
کادر مجّرب و متعّهد پژوهشی، محتوا و کتب آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز زبان آموزان خود را با 

بهره گیری از مفاهیم اخالقی و متعالی اسالمی ایرانی تهیه و ارائه می کند.
 ترویج ارزشهایی چون احترام به پدر و مادر، صبر کردن، ایثار و شهادت، رعایت حقوق دیگران، نماز و 
روزه و ... به کّرات در البه الی متون درسی کانون زبان ایران مشاهده می شوند. به عالوه کانون زبان ایران 
در کتاب های کمک درسی آموزش خود نیز در کنار آموزش زبان به بسط معارف اسالمی – ایرانی و 

آشنایی کودکان این سرزمین با اسوه های مذهبی و مفاخر انقالب اسالمی می پردازد.

  عناوین کتب و محتوای آموزشی ارائه شده کانون زبان ایران در سال 97 عبارتند از:
1. قهرمانان توحید

۲. داستان های عرفانی از حکیمان بزرگ
3. داستان هایی از مولوی

4. داستان هایی از کلیله و دمنه
5. گفتارهایی در ترجمه قرآن کریم

6. گزیده ی گفتارهای امام علی )ع( و نبی اسالم )ص( )4 زبانه(
 گسترش آموزش زبان های خارجی غیر انگلیسی:

 رهنمود مقام معظم رهبری: زبان خارجی را باید بلد بود اّما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، 
زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس به عنوان درس زبان معّین نمیکنند؟ 
چه اصراری است؟ این میراث دوران طاغوت است، این میراث دوران پهلوی است. ]مثالً[ زبان اسپانیولی؛ 
امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف میزنند... 

 کانون زبان ایران دارای گروه های فعال آموزش زبان های عربی)فصیح، گویشهای عراقی و شامی(، 
فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانیولی و فارسی می باشد و در سال 97 با مجوز هیأت مدیره محترم 
کانون پرورش فکری آموزش زبان های چینی و ایتالیایی را نیز به دوره های آموزشی خود اضافه کرد. 
تالش این سازمان در سال 9۸ افزودن تعداد زبان آموزهای این دوره ها، افزایش تعداد کالس های فعال 

در این حوزه و اضافه نمودن زبان ترکی به زبان های فعال این سازمان می باشد.

تعداد زبان آموزان بخش های غیر انگلیسی سال ۹۷

جمعزمستانپاییزتابستانبهار

۳۴5۱۴۰۲۰۳۹۴5۳88۷۱6۲۷5۴

اقداماتشاخصسال۱۳۹۷:
 کانون زبان ایران هم اکنون عهده دار برگزاری آزمون های بین المللی زیر در ایران در زبان های 

غیرانگلیسی می باشد: 
زبان فرانسه: آزمون بین المللی DELF/DALF )برای سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن( 

آزمون بین المللی DFP-THR )گردشگری، هتلداری، رستورانداری(
اسپانیایی: آزمون بین المللی DELE  مهمترین و معتبرترین آزمون زبان اسپانیایی 

  استفاده از بستر زبان آموزی برای یادگیری مهارت های زندگی 
 کانون زبان ایران به آموزش زبان صرفا برای آموزش زبان اعتقادی نداشته و از این بستر برای آموزش های 
مهارت های زندگی به کودکان استفاده می کند. تدوین محتواهای تازه ی آموزشی با این رویکرد و راه 
اندازی روستای زبان آموزی Language Village  و خانه ی مشاغل در این راستا  از مهمترین 

برنامه های کانون زبان ایران در این حوزه در سال 9۸ خواهد بود.

 برگزاری آزمونهای کانون زبان ایران به صورت آناین
کانون زبان ایران در زمستان 97 برای اولین بار اقدام به برگزاری آزمون حدود ۲50 هزار نفر زبان آموز 
خود به صورت آنالین نمود. این عمل با هدف صرفه جویی در مصرف کاغذ و بیت المال، احترام به محیط 
زیست، کاهش استرس زبان آموزان و یادگیری محور کردن روش آموزشی کانون زبان ایران صورت 

پذیرفت.

  فروش کتب کانون زبان ایران به صورت آناین
کانون زبان ایران در سال 97 با هدف حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مربوطه و بهبود فرایندها اقدام 
به فروش آنالین کتب های آموزشی و کمک آموزشی خود نمود. ارسال پستی کتب گام بعدی کانون زبان 

ایران در این زمینه خواهد بود.

 راه اندازی سامانه ی ایّاب و ذهاب زبان آموزان ایران )ایلیکار(
کانون زبان ایران در سال 97 با هدف افزایش امنیت و راحتی زبان آموزان و کاهش هزینه ها و ترافیک، 
اقدام به راه اندازی سامانه ایاب و ذهاب زبان آموزان خود در شهر تهران نمود. برنامه کانون زبان ایران 

گسترش این سامانه در سطح کشور در سال 9۸ می باشد.

فعالیتــي اســت کــه طــي آن اعضــاء بــر اســاس فراخــوان یــا دعــوت 
ــاص در  ــاي خ ــبت ه ــد مناس ــخص مانن ــان مش ــک زم ــي در ی قبل

ــزار و اجــرا مــي گــردد. ــان برگ ــر نظــر مربی داخــل مرکــز و زی
شرکت در جشن 

ها  2۰

فعالیتــی اســت کــه در آن گروهــی از دانــش آمــوزان یــک مدرســه یــا 
کالس معیــن بــا دعــوت یــا حتــی بــدون اطــالع بــه منظــور آشــنایی 
،دیــدارو یــا شــرکت در فعالیــت هــای فرهنگــی تــدارک دیــده شــده 

در ایــن مرکــز حضــور مــی یابنــد.

بازدید دانش 
آموزی 2۱

ــه  ــه ب ــمي ک ــي و جس ــرک ذهن ــا تح ــدار و ب ــت هدف ــي اس فعالیت
ــا  ــودک ب ــود و در آن ک ــي ش ــام م ــي انج ــردي و گروه ــورت ف ص
مجموعــه وجــود خــود شــرکت کــرده از آن لــذت بــرده اقنــاع مــي 

ــود.  ش
بازی و سرگرمی 22

ــواع  ــا مشــارکت اعضــاء و اســتفاده از ان ــي ب فعالیتــي اســت کــه مرب
فیلــم  هــاي مناســب  بــر اســاس یــک برنامــه از پیــش تعییــن شــده 
، زمینــه هــاي مســاعدي را بــراي انتقــال مفاهیــم فرهنگــي ، تربیتــي 

و رشــد نــگاه انتقــادي اعضــاء فراهــم مــي ســازد.
نمایش فیلم 2۳

ــه  ــه ب ــا توج ــروه ب ــا گ ــو و ی ــد عض ــه در آن چن ــت ک ــي اس فعالیت
توانایــي هــاي خــود در زمینــه موضوعــات مختلــف علمــي، فرهنگــي، 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــا داوران ب ــي و ی ــر نظــر مرب ورزشــي و … زی

ــد. مــي پردازن
مسابقات 24

آواز هــم ســاختار و آهنگیــن اســت کــه بــه صــورت دســته جمعــي 
ترنــم مــي شــود . فعالیتــي اســت گروهــي کــه مربــي بــا بهــره گیــري 
ــه  ــم ب ــان مفاهی ــن بی ــعر ، آوا، احســاس  و همچنی ــیقي ، ش از موس
ــود  ــي ش ــام م ــان انج ــن زم ــن و در کمتری ــق ممک ــن طری زیباتری
ــب و  ــنوندگان را جل ــه ش ــه اي کهتوج ــه گون ــردد ب ــي گ ــالق م اط
ــک همــکاري گروهــي  ــا شــعر و موســیقي را در ی ــه آشــنایي ب زمین

فراهــم مــي کنــد. 

سرود 25

فعالیتــي اســت کــه در آن کــودک یــا نوجــوان بــا بهــره گیــري از ذوق 
ــا حوصلــه ، دقــت ، تمرکــز  و  هنــری  و حــس زیبائــي شــناختي  ب
ضمــن داشــتن رغبــت بــه ســاخت و خلــق اثــر هنــري مــي پــردازد.

هنرهای دستی 26

ــا بهــره گیــري از  ــا نوجــوان ب  فعالیتــي اســت کــه در آن کــودک ی
ــر مهارتهــاي دســت و  ــا تکیــه ب نیــروي تفکــر، تجســم و تخیــل و ب
ــزار و وســایلي کــه در اختیــار دارد بــه ســاخت و خلــق  اســتفاد از اب

ــردازد .  ــر مــي پ اث
کاردستی 2۷

اعضایــي کــه در کالس هــاي ادبــي بــه طــور مســتمر شــرکت کــرده 
و مرحلــه ادبــي ـ حضــوري را بــا موفقیــت طــي کــرده  و بــه قالــب 
ــوند . در  ــي ش ــي م ــد وارد کارگاه ادب ــیده ان ــتان( رس ــعر و داس )ش
کارگاه هــاي ادبــي ، اعضــا عــالوه بــر آشــنا شــدن بــا عناصــر شــعر و 

داســتان بــا نقــد اثــر نیــز آشــنا مــي شــوند .

کارگاه ادبی 28

ــاخت  ــای س ــواع روش ه ــا ان ــت ب ــن فعالی ــا ای ــون ب ــای کان اعض
ــاخت  ــص س ــان متخص ــک مربی ــا کم ــده و ب ــنا ش ــن آش انیمیش

ــد. ــی گیرن ــاد م ــاده را ی ــن س انیمیش
پویا نمایی 2۹

ــي  ــه اعضای ــي ب ــز آفرینــش هــاي ادب بخشــي از فعالیــت هــاي مرک
اختصــاص دارد کــه امــکان حضــور در کالس هــاي ادبــي حضــوري را 
ندارنــد. ایــن اعضــا از طریــق مکاتبــه بــا مرکــز آفرینــش هــاي ادبــي 

در تمــاس خواهنــد بــود.
بخش مکاتبه ای ۳۰

ــاي  ــن اعض ــازنده در بی ــالم و س ــي س ــا رقابت ــه ب ــت ک ــي اس فعالیت
ــرد.  ــي گی ــکل م ــي ش ــاي ادب ــش ه ــز آفرین ــال مرک فع مسابقه ادبی ۳۱

ــی  ــون مبان ــز کان ــود در مراک ــتفاده از تجهیزاتموج ــا اس ــان ب مربی
الکترونیــک را بــه کــودکان ونوجوانــان آمــوزش مــی دهنــد تــا آن هــا 

ــات ســاده بســازند. ــد چطــور رب ــاد بگیرن ی
رباتیک ۳2

ــان و  ــودکان و نوجوان ــه ک ــي ب ــي خوشنویس ــول و مبان ــوزش اص آم
توجــه بــه جــذب و عالقمنــد شــدن آنهــا بــه ایــن هنر.بــه نحــوي کــه  
هنرجــو بــه واســطه آن بــه  اســتعداد خــود پــي بــرده و بــا تمریــن، 

مهــارت و دقــت، خــط خــود را خواناتــر و زیباتــر نمایــد.
خوشنویسی ۳۳

ــه اي  ــه اي ـ ورق ــا گل  )فتیل ــي کار ب ــي اجرای ــوزش روش های  آم
ــت و  ــر ذهنی ــد ب ــي ( و تٌاکی ــرخ ـ تلفیق ــه ـ چ ــاري ـ کتیب ـ فش

ــد. ــو باش ــوان عض ــاي ذوق و ت ــه گوی ــودک ک ــت ک خالقی
سفالگری ۳4

ــودک   ــه ک ــت ک ــازي اس ــه ب ــه منزل ــودکان  ب ــاي ک ــي در دنی نقاش
ــردازد  ــه بیــان احساســات  و افــکار خویــش مــي پ ــه واســطه آن ب ب
و در نهایــت بــه پــرورش جنبــه هــاي رشــد ذهنــي  و مهارتــي مــي 

ــد. انجام
نقاشی ۳5

ــالم و  ــي س ــي رقابت ــاد فضای ــور ایج ــه منظ ــه ب ــت ک ــي اس فعالیت
ــودکان و  ــن ک ــردي در بی ــاي  ف ــي ه ــنجیدن توانای ــور س ــه منظ ب

ــود. ــي ش ــام م ــان انج نوجوان
مسابقات هنری ۳6

ــات خلقــت  ــا جزیی ــه و رصــد صــور فلکــی وآشــنایی اعضــا ب مطالع
ــون اســت  ــر بخــش در مراکــز کان آســمان یکــی از فعالیــت هــای اث

ــادی دارد. ــدان زی ــه من کــه عالق
نجوم ۳۷

مربیــان مفاهیــم ریاضــی را از طریــق بــازی و ســرگرمی بــه کــودکان 
ــه  ــرده و ب ــتر ک ــا را بیش ــت آن ه ــم خالقی ــن مه ــد و ای ــی آموزن م

تقویــت حافظــه آن هــا کمــک مــی کنــد.
بازی با ریاضی ۳8

ــی و اصــول عکاســی  ــا مبان ــت ب ــن فعالی ــان در ای کــودکان و نوجوان
ــور و  ــم ن ــتن و تنظی ــون کادر بس ــی چ ــارت های ــده و مه ــنا ش آش

ــد. ــی آموزن ــی را م ــوژه یاب س
عکاسی ۳۹

ــراری  ــه برق ــی را از جمل ــای زندگ ــارت ه ــان مه ــت مربی ــن فعالی در ای
ــه  ــدن را ب ــی ش ــاالن و اجتماع ــم س ــا ه ــتانه ب ــاط دوس ــل و ارتب تعام
ــا  ــه اعض ــی ب ــای گروه ــازی ه ــق ب ــتقیم و از طری ــر مس ــورت غی ص

می آموزنــد.

آموزش غیر 
مسقیم 4۰

هدف از فعالیت مراکز:

ــون از اجــرای  اصلــی تریــن هــدف کان
برنامــه هــا در مراکــز خــود در سراســر 
پــرورش   و  جــذب  کشــف،  کشــور 
ــور  ــوان کش ــودکان و نوج ــتعداد ک اس
اســت و  بــه دنبــال ایجــاد خالقیــت در 

ــت. ــز  اس ــای مراک اعض



مهروارههای
داستان و شعر
ینش آفر

انتشار آثار برگزیده

ایجاد زمینه آموزش از 
راه دور 

نقد آثار نوجوانان

حضور در جمع پیشکسوتان و 
سرآمدان شعر انقاب 

آموزش روش نقد کارگاه های تخصصی

حذف رقابت های فردی

شعرخوانی و هم نشینی مهرواره آفرینش

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، تقویت اعتماد به نفس 
و آموزش تخصصی اعضاء برگزیده انجمنهای ادبی سراسر کشور، تصمیم به برگزاری مهروارههایی 
در دو حوزه تخصصی شعر و داستان گرفت. در همین راستا نخستین مهرواره شعر آفرینش در 
اسفند 97 برگزار شد و برنامه ریزی الزم به منظور برگزاری نخستن مهرواره داستان آفرینش در 

تابستان 9۸ نیز صورت گرفته است.

 مهرواره شعر آفرینش یکی از مهمترین نمودهای تشکیل انجمن های ادبی در سراسر کشوراست. 
این مهرواره فرصتی را فراهم کرد تا شاعران نوجوان، آثار خود را ارائه و در معرض نقد و نظر دیگران 
قرار دهند. بر همین اساس، اعضا منتخب انجمنها که مجوز حضور در این مهرواره را کسب کرده 
بودند، فرصت آشنایی با یکدیگر و شرکت در کارگاههای آموزشی را پیدا کردند. در ادامه مهرواره، 
شاعران نوجوان در جلسات نقد و بررسی اشعار، از نظرات تخصصی اساتید بهرهمند شدند و در آخر 
نیز در شبی به یاد ماندنی با عنوان دیدار ماه در کنار سرآمدان شعر انقالب  و چهرههاي اثرگذار 
شعر امروز نشستند و در محفلی صمیمی به شنیدن شعر و شعرخوانی در محضر پیشکسوتان شعر 

معاصر پرداختند. 

مراحلبرگزاریمهروارهآفرینش

 از بزرگان حاضر در این دیدار کم نظیر دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی و استاد 
بهاءالدین خرمشاهی بودند و همچنین اساتید بزرگ دیگری از جمله میرجال الدین کزازی، 
یوسفعلی میرشکاک، محمدجواد محبت، ساعد باقری، قادر طهماسبی)فرید(، خسرو 
احتشامی، محمدعلی بهمنی، حسین اسرافیلی، حجت االسام زکریا اخاقی، محمدعلی 
محمدکاظم کاظمی،  انسانی،  علی  مصطفی محدثی خراسانی،  ناصر فیض،  مجاهدی، 
بیوک ملکی،غامرضا کافی، عبدالجبار کاکایی، عبدالرحیم سعیدی راد، غامرضا طریقی، 
علی محمد مؤدب، قادر طراوت پور، اسماعیل امینی، محمدسعید میرزایی، هادی سعیدی 
کیاسری و خانم ها سودابه امینی، افسون امینی، مژگان عباسلو، فریبا یوسفی، مهرنوش 

قربانعلی، انسیه موسویان و مریم اسامی نیز در جلسه حضور داشتند.

درباره امداد فرهنگی:

از آن جـا که خدمات رسـانی به همه 
کودکان کشـور باتوجه به پتانسـیل  
سـاختار رویـدادی اسـتانی کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوان 
میسـر نیسـت، طـرح پیـک امید 
امیدآفرینـی  و  شـادی  هـدف  بـا 
در میـان کـودکان مناطـق کـم تر 
 برخـوردار روسـتایی با اسـتفاده از 
ظرفیـت مربیـان داوطلـب کانون و 
در قالـب تورهـای جهـادی برگزار 

می شـود.

حمایت

ازکودکانونوجوانان

مناطقکمبرخوردار

 نخستین سفر کاروان پیک امید کانون به استان زلزله زده کرمانشاه بود.
 در این طرح ۷۰ منطقه آسیب دیده استان تحت پوشش خدمات قرار گرفتند  

ــوزش  ــی، آم ــی، قصه گوی ــه کتابخوان ــه روز ب ــی س ــون ط ــان کان ــق مربی ــن مناط  در ای
ســفالگری )کاربــاِگل(، کاردســتی بــا دورریختنی هــا، نقاشــی و بازی هــای گروهــی پرداختنــد.
ــن های  ــا و انیمیش ــش فیلم ه ــه نمای ــق ب ــن مناط ــز در ای ــون نی ــیار کان ــاخانه س  تماش

ــون پرداخــت. ــدی کان تولی
ــع و  ــان کــودکان توزی ــون می ــان کان ــخ شــده توســط مربی ــذای گــرم طب ــن طــرح غ  در ای
4۸000 بســته فرهنگــی شــامل کتــاب، نوشــت افزار و اســباب بازی بــه کــودکان اهــداء شــد.

 در هر روستا یک کتابخانه روستایی ویژه کودکان و نوجوان مستقر شد.

 یکــی از اهــداف طــرح امــداد فرهنگــی حضــور بــه موقــع و مؤثــر مربیــان کانــون در شــرایط 
بحرانــی و حــوادث طبیعــی بــا تأکیــد بــر حمایــت و مداخــالت روانــی و فرهنگــی در حــوزه 

کــودکان اســت.

اعزامکاروانپیکامیدبهمناطقسیل زده

شمایکلیازفعالیتهایامدادفرهنگیکانون

امدادفرهنگی)کاروانپیکامید(

امداد فرهنگی

با حضورمربیان داوطلب

با مشارکت مراکز سیار کانون

پخش فیلم و انیمیشناهدای کتاب و اسباب بازی

معرفی افتخارات بومی و اجرای تئاتر
قهرمانان دفاع مقدس

بازی های گروهیقصه گویی

پخش سرود و شعرخوانینقاشی و نگارش متن

 تیــم امــداد فرهنگــی کانــون از نخســتین روزهــای ســال ۱۳۹8 بــا اعــزام بــه مناطــق 
ســیل زده اســتان گلســتان بــه اجــرای فعالیت هــای مختلــف در اردوگاه هــا و مناطــق اســکان 

ــت. ــیل زده پرداخ ــای س خانواده ه
 کاروان پیک امید کانون در اردوگاه ها و مناطق اسکان خانواده های سیل زده مستقر شد.

 کاروان پیــک امیــد کانــون متشــکل از 15 دســتگاه خــودرو و ظرفیــت 45 نفــر نیــروی 
ــای  ــداءِ هدای ــیل زده و اه ــودکان س ــه ک ــانی ب ــه خدمات رس ــر و ب ــتان حاض ــب گلس داوطل

ــی پرداخــت. فرهنگ
ــای  ــد و فعالیت ه ــر ش ــز حاض ــتان نی ــتان و لرس ــتان های خوزس ــپس در اس ــم س ــن تی  ای

ــداوم داد. ــود را ت ــه خ داوطلبان

راهاندازی5۱۳۹۷



مهرواره
تجسمی هنرهای

 مهرواره هنرهای تجسمی به  منظور کشف و شکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان عالقمند به هنر 
و همچنین احیاء هنرهای بومی و سنتی در قالب جشنواره ای دوساالنه توسط کانون برگزار می شد. 
این جشنواره با توجه به اهداف جدید کانون از سال 97 در قالب مهرواره در 5 رشته نقاشی، عکاسی، 
خوشنویسی، سفالگری و هنرهای بومی و سنتی در سطح ملی برگزار می شود و آثار منتخب در نمایشگاه 
کانون به نمایش درآمد. در ادامه کودکان و نوجوانان مستعد مورد حمایت کانون قرار می گیرند و مربیان 
کانون در طی سال کارگاه های ویژه آموزشی برای ایشان برگزار می کنند. همچنین برخی از این آثار 
توسط کانون به رقابت ها و جشنواره های بین المللی ارسال می شود و موفقیت هایی جهانی نصیب ایران 

عزیز اسالمی می کند.
اقدامات شاخص در سال ۹۷:

 تبدیل جشنواره هنرهای تجسمی به مهرواره هنرهای تجسمی 
 محوریت شعار تمرین زندگی و تاکید به تولید آثار مرتبط با سبک زندگی ایرانی و اسالمی

 اضافه شدن رشته هنرهای بومی و سنتی به مهرواره با هدف توجه و تاکید بر ظرفیت کارآفرینی و احیا 
صنایع دستی مناطق مختلف 

 این مهرواره با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی نوجوان کشور توسط کانون برگزار می 
شوند. در این مهرواره ، شعر و داستان های ارسالی مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و نوجوانان مستعد 

سراسر کشور برای شرکت در مهرواره انتخاب می شوند.
 در دوره برگزاری هر کدام از مهرواه های شعر یا داستان، آثار اعضا در نشست های تخصصی مورد 

نقد و بررسی اساتید قرار می گیرد و در کنار آن روش نقد نیز به نوجوانان آموزش داده می شود.
 برگزاری کارگاه های آموزشی نیز از دیگر برنامه های جنبی این مهرواره هاست. در ادامه نیز کانون 
طی اقدام بی سابقه ای فرصت هم نشینی چند ساعته نوجوانان با پیشکسوتان و سرآمدان ادبیات 
انقالب اسالمی را فراهم می سازد که در این محفل صمیمی، نوجوانان ضمن دیدار با نام آوران شعر 

و داستان معاصر، آثار خود را برای ایشان خوانده و از نظرات ایشان بهره مند می شوند. 

44
مهروارهملیهنرهایتجسمی

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

کودک و نوجوان دوساالنه ۱۳8۳

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

نوجوان ساالنه ۱۳۹۷

45
مهروارههایشعروداستانآفرینش

  درطــرح امدادفرهنگــی تــداوم خدمات رســانی بــه کــودکان مناطقآســیب دیــده یــا کــم 
برخــوردار هــدف اصلــی و اساســی اســت.

 بــه همیــن منظــور در کنــار اعــزام کاروان هــای پیــک امیــد بــه مناطــق ســیل زده کــه بــه 
صــورت تناوبــی انجــام می شــود در هــر اســتان بــا حضــور مربیــان داوطلــب اســتانی مجــاور، 
ــا و  ــه کارگاه ه ــورت روزان ــه ص ــکیل و ب ــی تش ــداد فرهنگ ــانی ام ــتاد خدمات رس س
ــرای کــودکان ســیل زده انجــام  ــی، ســاخت کاردســتی و... ب ــی قصه گوی فعالیت هــای کتابخوان

می شــود.
  ایــن فعالیــت در اســتان های گلســتان، خوزســتان، لرســتان، ایــام و مازنــدران از 
ابتــدای ســال 139۸ آغــاز شــده و انشــاءاهلل تــا برطــرف شــدن مشــکالت ایــن مناطــق تــداوم 

خواهــد داشــت.
 طــرح امدادفرهنگــی و کاروان پیــک امیــد کانــون در مناطــق ســیل زده مجموعــاً بــه حــدود 
۲۰ هــزار کــودک خدمات رســانی کــرد و 16740 بســته فرهنگــی اهــداء شــد و 154 مربــی 

کانــون بــه صــورت داوطلبانــه در ایــن طــرح حضــور داشــتند. تداومخدمات رسانیبهکودکانسیل زده

اهداف طرح امداد فرهنگی:

  ترویــج فرهنــگ کار جهــادی و 
ــاء  ــان و اعض ــان مربی ــه در می داوطلبان

ــون  کان
 خدمات رســانی بــه کــودکان مناطــق 

کم برخــوردار روســتایی
 حضــور مؤثــر در حــوادث طبیعــی بــه 
ــور خدمات رســانی بــه کــودکان  منظ

آســیب دیده

تعداد اجراشهرهای تحت پوششاستان
اهدا بسته 

اهدا اهدا کتابفرهنگی
اسباب بازی

تعداد کتابخانه 
سیار اعزامی

تعداد 
تعداد مخاطبمربی جهادی

۴5۱۲۰۰۰ داوطلب۱5 خودرو۷۰۴8۰۰۰۱۰۰۰۰5۰۰۰ نقطه برنامهسرپل ذهاب، ثاث باباجانی، ازگله، میانه، داالهو، جوانرودکرمانشاه

8۱۴۰۰ داوطلب۲ خودرو-۴۲5۰5۰۰ نقطه برنامهراور، کوهبنانکرمان

۴6۷5۰۰ داوطلب۱۲ خودرو۹۲5۰۰۲8۰۰5۰۰ نقطه برنامهزاهدان، زابلسیستان و بلوچستان

۴5۴8۰۰ داوطلب۱5 خودرو۱۴۱5۰۰۱6۰۰۳۰۰ نقطه برنامهبندر ترکمن، گرگان، گنبدگلستان

۳۲6۰۰۰ داوطلب8 خودرو۳۰6۰۰۰۲8۰۰۱۰۰۰ نقطه برنامهشوشتر، الهای،آهودشت، گوریه، خاور، شوعیبیه، شیبان، حمیدیه، باوی، ماثانی، سوسنگرد، شیرین شهر، باو دژخوزستان

۳۰۷۰۰۰ داوطلب۹ خودرو-8۱۰۰۰۱۲۰۰ نقطه برنامهخرم آباد، نورآباد، چگینی، رومشگان، پلدخترلرستان

۱۰۱8۰۰ داوطلب۲ خودرو-۷۲5۰5۰۰ نقطه برنامهدره شهر، بدره، دهلران، ماژینایام



ملی جشنواره
اسباببازی

 اسباب بازی یکی از مهمترین عناصر پرورش خالقیت کودکان و اصلی ترین ابزار سرگرمی آن 
ها است. این مهم در کشور ما با چالش کم بودن نسبت تولیدات ملی به نسبت تولیدات خارجی و 

تهاجم فرهنگی ناشی از این مسئله مواجه است.
 کانون این جشنواره را با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان داخلی راه اندازی کرده و با ایجاد شبکه 
اتصال بین طراحان اسباب بازی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، گامی مهم در حمایت از تولید 

اسباب بازی های ملی برداشته است.
 این جشنواره هرسال در قالب نمایشگاه تخصصی 7روزه اسباب بازی و نمایشگاه ترویجی برای 

مخاطبان کودک و نوجوان در سطح ملی در کانون برگزار می شود.

  تخصصی کردن نمایشگاه برای تولید کنندگان ایران و جدا کردن بخش فروش از نمایشگاه
  راه اندازی نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی جهت حضور کودکان و نوجوانان

  راه اندازی بخش اسباب بازی های ممنوعه که ورودی آن محدود بود و آشنا سازی مخاطبین 
خاص با تهدیدات و تهاجمات فرهنگی حوزه اسباب بازی

 ممنوع کردن فروش و ارایه حتی یک قلم کاالی اسباب بازی غیر ایرانی در سر تا سر بخش ها
  برگزاری ورک شاپ ها و دوره های تخصصی در موضوع طراحی٬ تولید و توزیع اسباب بازی

  ایجاد بستر برای سپردن بخش های مدیریتی نمایشگاه تخصصی به انجمن تازه تأسیس تولید 
کنندگان اسباب بازی ایران و ایجاد انسجام در اعضا و هیأت رییسه آن

 فروش کلیه اقالم با صندوق مشترک توسط کانون و ایجاد بستر دریافت و ذخیره اطالعات میزان 
فروش اسباب بازی جهت تحلیل و مطالعه علمی

پیشبینیجشنوارهپنجم:

 حضور برخی از صنعت گران اسباب بازی از کشورهای اروپایی و آسیایی است 
 برگزاری کنفرانس بین المللی اسباب بازی در کشور است

 معرفی طراحان عروسک های ایرانی به مخاطبان 
 نمایشگاه طرح ها ایجاد خواهد شد و معرفی طرح های اسباب بازی تولید جدید و رونمایي از 

محصوالت جدید در صنعت اسباب بازی
  معرفی مراکز ویژه بازی درمانی و انجمن های تخصصی

 برگزاری گارگاه و نشست های تخصصی
 معرفی برترین های اسباب بازی در سال 97 در حوزه ثبت و مجوز تولید 

 با توجه به ثبت چشم گیر عروسک های ایرانی در این زمینه هم انتخاب خواهیم داشت اگر جا 
و فضای بیرون مرکز آفرینش های فرهنگي و هنري اجازه دهد امکان معرفی صنایع جانبی و اصلی 

صنعت اسباب بازی را خواهیم داشت

اقداماتشاخصدرسال۹۷:

جشنوارهملیاسباببازی

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

جامعه اسباب بازی-عمومی ساالنه  ۱۳۹۴ 

4۳

انجمنها

درباره انجمن ها:

یکی از حلقه های مفقـوده کانون پرورش 
فکـری طـی سـالیان اخیـر شـناخت و 
پرورش اسـتعدادهای فرهنگـی، هنری و 

ادبـی بوده اسـت.
از همیـن  روی و بـا هـدف تربیـت نسـل 
جدیـدی از هنرمنـدان موردنیـاز فضـای 
ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگـی 
در  تخصصـی  انجمن هـای  تشـکیل 

دسـتور کار قـرار گرفـت.

انجمنقصهگوییانجمنهنرهاینمایشی

 قصه گویـی بـه عنـوان یک ابزار مهم انتقال مفاهیم فرهنگی به نسـل جدیـد و یک ژانرهنری 
متفاوت از نمایش و مجری  گری توانسـته اسـت مخاطبان گسـترده ای برای خود فراهم کند.

 کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان بـه عنوان متولی این هنر طی ۲0سـال گذشـته 
نقش مهمی در معرفی این رشـته داشـته اسـت اما در زمینه پرورش، پژوهش و توسـعه این هنر 

گام شـایان توجهی برداشـته نشده است.

 انجمـن قصه گویـی با هدف شناسـایی این هنـر، تبیین ژانرهـا و روش های قصه گویـی، تولید، 
جمـع آوری و معرفـی منابـع قصه گویـی و تربیت نسـل جدیـدی از قصه گویان که بتواننـد به نیاز 
و سـلیقه مخاطـب امروز پاسـخگو باشـند، برگـزاری دوره های آموزشـی قصه گویی بـرای پدران و 

مـادران اولیای تربیتی، مربیان مهدهای کودک و... تشـکیل شـده اسـت.

 درحـال حاضـر بهرام شـاه محمدلو قصه گوی با سـابقه کانون کـه با نام آقـای حکایتی برای 
عمـوم مـردم شـناخته می شـود به عنـوان رئیـس انجمن قصه گویـی فعالیت خـود را آغـاز کرده 

است.

 تئاتـر عروسـکی ازجملـه فعالیت هـای 40گانـه کانون اسـت کـه طی 5 سـال اخیر بسـیار 
کم رنـگ تقریبـاً غیرفعـال بوده اسـت. 

 همچنیـن تقاضـا برای فعال شـدن تئاتر میدانی در کانون نیز به شـکل فراگیر در اسـتان های 
مختلف کشـور وجود داشت.

 از همیـن رو انجمـن هنرهای نمایشـی کانون با هـدف آموزش بازیگری، نمایش نامه نویسـی، 
کارگردانـی و تولیـد تئاترهای کتابخانه ای در دوبخش مربیان و اعضاء تشـکیل شـد.

 ایـن انجمـن در حـال حاضـر با حضـور آقای امیر مشـهدی عباس فعالیت خـود را آغاز کرده 
اسـت و دوره هـای آموزشـی آن در اسـتان های مختلـف بـا حضـور اسـاتید مطرح کشـور درحال 

برگزاری اسـت.

 انجمـن ادبـی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوان بـا عنـوان آفرینـش قدیمی ترین و 
شـناخته شـده ترین انجمن کانون اسـت و در اسـتان ها و شهرسـتان های کشـور  ریشـه دوانده 

است.
 در سـال 1397 بـا نـگاه ویـژه بـه ایـن انجمـن و درک ضـرورت فعـال تر شـدن ایـن انجمن 
، آمـوزش تخصصـی مربیـان جـدی تـر از قبـل دنبـال شـد و بـا تأمین زیرسـاخت  هـای فنی و 
محتوایـی الزم، تعـداد انجمـن هـای ادبـی از 30 بـه 74 عـدد رسـید و ایـن انجمن هـا موفق به 
شناسـایی بیش از ۲000 نفر نوجوان مسـتعد در حوزه ادبیات شـدند تا فرآیند پرورش خالقیت 

ادبـی ایشـان در دسـتور کار مربیـان ادبـی و دبیـران انجمن قـرار گیرد.
 اعضـای انجمـن هـای ادبـی در فضایـی صمیمی به خوانـش و نقد آثـار همسـاالن خود می 
پردازنـد و از نظـرات دبیـر انجمـن و اسـاتید مهمان )شـاعران به نام اسـتان ملی و اسـتانی( بهره 

مـی برند.
  ارزیابـی اولیـه آثـار تولیدی نوجوانان عضـو انجمن های ادبی کانون نوید از آینده ای درخشـان 

و پر رونق شـعر و ادبیات کشـور می دهد.

6۷8
انجمنادبی)شعروداستان(

راهاندازی۱۳۹۷راهاندازی۱۳۹۷راهاندازی۱۳۷۷

انتخاب مسئول کشوری انجمن
 از میان افراد شاخص

انتخاب مسئول استانی انجمن
تشکیل انجمنفراخوان انجمن و دعوت از اعضاانتخاب مربی برای شاخه های شهرستان از میان هنرمندان بومی

 در سطوح شهرستان و استان
آموزش مستمر کارگاهی

بر اساس سیر مطالعاتی مشخص



جشنواره
پویانماییتهران

 تنها جشنواره انیمیشن بین المللی ایران، جشنواره پویانمایی تهران است که توسط کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. این جشنواره بعد از ۲۲ سال برگزاری، اعتبار باالیی نزد 
سازندگان انیمیشن در جهان کسب کرده و مورد اعتماد فعاالن این عرصه است. در این جشنواره، 
انیمیشن های کوتاه هنری و سینمایی ایرانی و خارجی به نمایش در می آیند و توسط هیات داوران 
ارزیابی می شوند. از بخش های جنبی این جشنواره می توان به بازار ملی پویانمایی اشاره کرد که در 
آن شرکت های تولیدکننده با سرمایه گذاران و انیماتورها به صورت چهره به چهره آشنا شده و به 

مذاکره می پردازند.

  حضور 8۴ کشور جهان در جشنواره و اعتبار بخشی به جشنواره در بعد بین المللی

  برگزاری در ۳۱ استان به طور همزمان و امکان تماشای آثار جهت ایجاد عدالت فرهنگی

 برگزاری اولین پیچینگ رویازی انیمیشن با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری و حوزه 
هنری

  اخذ مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای بخش پایان نامه های دانشجویی

 حضور چهره های شاخص انیمیشن جهان در هیأت داوری  از جمله مایکل دودوک 

  افزایش مخاطبین جشنواره در بخش های مختلف نسبت به دوره گذشته  به میزان 35 درصد

  اخذ مشارکت 50 درصدی از سازمان سینمایی توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

  تأمین ۲0 درصد از هزینه های جشنواره با واگذاری فضاهای تبلیغاتی و غرفه های بازار

 حضور ۲5 خریدار خارجی از کشورهای مختلف در بازار و عقد قرار دادهای مشارکت و خرید

  پخش زنده همه نشست های تخصصی به طور زنده در فضای مجازی از وب سایت آپارات

 تألیف و چاپ کتاب جستاری بر اقتصاد انیمیشن توسط اساتید درجه یک دانشگاه هنر

 تولید و پخش بیش از ۲0 برنامه )6۸0 دقیقه( از شبکه های مختلف سیما از محل برگزاری 

آثار راه یافته به مسابقهآثار ثبت شده در دبیرخانهبخش

6۸91۲6ایران

1۲4115۲بین الملل

1930۲7۸جمع
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جشنوارهبینالمللیپویانماییتهران

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

جامعه انیمیشن دوساالنه ۱۳۷۷ 

اقداماتشاخصدرسال۹۷:

اهداف تأسیس انجمن ها:

هنرمنـدان  و  اسـتعدادها  شـناخت   
نوجـوان

 
 فراهـم آوردن امکانات، منابع آموزشـی 

و پرورش اسـتعدادها
 

از  جدیـدی  نسـل  تربیـت  و  رشـد   
هنرمندان متناسـب بـا نیازهای فرهنگی 

کشـور

این انجمن ها باید:

- در زمینه افزایش دانش مربیان کانون 
فرهنگـی،  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده   -
هنـری و تجربـی کشـور در حوزه هـای 

مختلـف تخصصـی
اسـتعدادهای  جـذب  و  شناسـایی   -

نوجـوان  و  کـودک 
و  بـه روز  آموزشـی  منابـع  معرفـی   -

تخصصـی کارگاه هـای  برگـزاری 
- جهت دهـی بـه تولیـد آثـار و برگزاری 

مهرواره هـای فرهنگـی و هنـری 
نوجـوان  هنرمنـدان  معرفـی   -
مختلـف  حوزه هـای  بـه  پرورش یافتـه 

نماینـد. اقـدام  کشـور  فرهنگـی 

انجمنسرودانجمنعکاسیانجمنسینماگراننوجوان

 آمـوزش فیلم سـازی در کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان قدمتی چنـد دهه ای 
دارد.

 رویکرد اصلی در این حوزه تولید فیلم های کوتاه داستانی و انیمیشن بوده است.

 انجمـن سـینماگران نوجوانان کانون با هدف توسـعه و ترویج تولیدات مسـتند بـا رویکردهای 
اجتماعـی و آمـوزش چگونگـی نـگاه بـه زندگـی و در حقیقـت تربیـت و پـرورش عالقمنـدان به 

سـینما از مسـیر آمـوزش تولیـد فیلم هـای کوتاه مسـتند فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت. 

 حـوزه انیمیشـن نیز بـه عنـوان شـاخه ای از فعالیت هـای سـینمایی در این انجمـن تعریف 
شـده است.

 محمدرضـا کریمـی صارمی از پیشکسـوتان کانون مسـئولیت این انجمـن را برعهده گرفته 
است.

 آموزش موسیقی ازجمله فعالیت هایی بود که در برخی مراکز کانون کشور انجام می شد.

 اّمـا از آن جـا کـه آمـوزش سـازهای موسـیقی از اهـداف کانـون نیسـت توجـه بـه امـر ترویج 
سـرود بـه عنـوان یک هنـر گروهی کـه آثار مختلـف ملـی، هویتـی و حماسـی دارد، در اولویت 

فعالیت هـای هنـری کانـون قـرار گرفت.

 اسـتفاده از تلفیق سـرود با هنرهای نمایشـی می تواند در جذب نوجوانان و اثربخشـی به 
سرودهای تولیدشـده مؤثر  باشد.

 سـهیل مطیعا از مربیان قدیمی کانون که سـابقه دریاقت جوایز مختلف درعرصه سـرود دارد 
بـه عنوان دبیر انجمن سـرود کانون انتخـاب و فعالیت خود را آغاز کرده اسـت.

 هنـر عکاسـی در جهـان امـروز فراتـر از یـک ژانرهنـری و بـه عنـوان یـک ابـزار ارتباطی و 
محتوایـی نقـش مهمـی در معرفـی و تصویرسـازی از وقایـع، رویدادهـا و دسـتاوردها دارد.

 گسـترش این هنر با اسـتفاده از ابزار سـاده و دسـترس پذیر گوشـی های همراه فراگیر شـده 
و بعضـاً بـه دلیل عدم فرهنگ سـازی مناسـب و رفتار القایی شـبکه های اجتماعـی تبدیل به یک 

مسـئله چالش برانگیز شده است.

 انجمـن عکاسـی کانـون پـرورش بـا هدف معرفـی آکادمیک ایـن هنـر، چگونگی اسـتفاده از 
دوربیـن گوشـی همـراه بـه عنوان یک ابـزار هنـری، ارتباط هنرعکاسـی با کتابخوانـی و درنهایت 
اسـتفاده از هنـر عکاسـی برای بهتر نگاه کـردن به زندگی و دیدن واقعیت های اجتماعی تشـکیل 

شـده است.

 علیرضـا کریمـی صارمی مـدرس دانشـگاه و رئیـس سـابق آژانس عکـس ایران بـه عنوان 
رئیـس انجمن عکاسـی کانـون فعالیـت خـود را آغاز کرده اسـت.

۹۱۰۱۱ راهاندازی۱۳۹۷راهاندازی۱۳۹۷راهاندازی۱۳۹۷

تولید آثار نهاییآموزش تخصصی به افراد مستعدخلق آثار اولیه توسط اعضای انجمن ارسال آثار تولید شدهتقویت هویت ملی و مذهبی افرادپایش آثار و کشف استعداد
 به جشنواره های ملی و بین المللی



قصهگویی جشنواره

 قصه در فرهنگ ایرانی قدمت دیرینه ای داشته و با محتوا و شکل بیان خاص خود جایگاه ویژه ای 
نزد ایرانیان دارد. کانون با توجه به داشتن مربیانی که دوره های تخصصی قصه گویی را گذرانده اند، اقدام 
به برگزاری جشنواره قصه گویی در سه مرحله استانی، منطقه ای و ملی می کند و سپس جشنواره 
نهایی با حضور قصه گوهایی از کشورهای مختلف به میزبانی کانون در سطح بین المللی برگزار می شود.

 
»شب یلدا شب  با شعار  یلدا  با شب  از سال 97 همزمان  این جشنواره که  از جذابیت های   
قصه گویی« می شود، استقبال و مشارکت عموم مردم از کودکان تا مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست. 

جشنوارهبینالمللیقصهگویی

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

 عموم مردم ساالنه ۱۳۷6 

اقداماتشاخصدرسال۹۷:

 ایجاد ظرفیت مشارکت عموم مردم و افزایش مشارکت به 3 برابر مشارکت دوره گذشته
 ایجاد فرصت جمع آوری قصه های شفاهی بومی و محلی از طریق طرح قصه 90 ثانیه

 برگزاری نشست های علمی و تخصصی به منظور ظرفیت تازه ای برای توسعه قصه گویی در کشور 
به عنوان یک ابزار تربیتی و انتقال مفاهیم تربیتی 

 گرامیداشت قصه گویان قدیمی کشور و ایجاد امکان ارتباط و انتقال تجربیات به نسل جدید

تعداد عنوان فعالیت
فعالیت

 
ساعت
آموزش

 
شرکت

کنندگان
نفر- ساعت 

آموزشی

3۸۲541357۸750کارگاه های استانی

510۲03406کارگاه های منطقه ای

۸۲۲51۲1446کارگاههای کشوری )نشست علمی(

61۲931۸6کارگاه های کشوری )تجربی(

3171513-قصه گویی، مهارت های زندگی، اجتماعی شدن

31۲1363-عصر ارتباطات، تبادل فرهنگی و حیات قصه ها

57304۲45711664جمع کل

4۱

پویشها

درباره پویش ها:

نمـود  و  شـکل گیری  فرآینـد  پویـش 
اجتماعـی و فرهنگی یک مفهـوم یا پیام 
اسـت که بـه ترویج یک رفتـار در جامعه 
و نهادینـه شـدن آن در سـبد فرهنـگ 

عمومـی مـردم کمـک مـی کند. 
می کننـد  ایجـاد  را  جریانـی  پویش هـا 
کـه در مقاطـع زمانی و مکانـی مختلف، 
افـرادی بـا گرایش هـای متفـاوت گـرد 
رفتـاری  تجربه هـای  تـا  می آینـد  هـم 
و مهارتـی مشـترک میـان خـود را در 
بـا  عمـل  آن  اجتماعی سـازی  راسـتای 

ابـزار رسـانه بیـان کننـد.

پویشفصلگرمکتابپویشحمایتازتولیدملیپویشعیدانهکتاب

 بـه منظـور بهره مندی مناسـب کودکان و نوجوانـان از فرصت تعطیلی مدارس در تابسـتان پویش 
فصـل گـرم کتاب را از سـال 97 ایجاد و راه اندازی شـده اسـت.

 کانـون در ایـن طـرح بـا برپایـی ایسـتگاه های مطالعـه در فضاهـای عمومـی  و تفرجگاهـی 
شـهرخدمات فرهنگـی و هنـری بـه مخاطبـان ارائـه می دهـد.

  از جملـه مهمتریـن دسـتاوردهای پویـش فصل گـرم کتاب، ترویـج فرهنگ کتابخوانـی و ارتقای 
مهارت هـای زندگـی بـا افزایش سـرانه امانت و مطالعه کتاب در سـطح کودکان و نوجوانان بوده اسـت.

تعداد استان های مجریتعداد ایستگاه های کتابخوانیتعداد مربی

15531 ایستگاه مطالعه495 نفر
 

 کانـون در سـال 97 محـور بسـیاری از برنامه ها و فعالیت هـای فرهنگی و هنری خـود را حمایت از 
کاالی ایرانـی قـرارداد کـه در اینجا به برخی از آن ها اشـاره می شـود.

 برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
 برگزاری مسـابقات هنری ) نقاشـی، خوشنویسی، عکاسی، کاردسـتی( با موضوع حمایت از کاالی 

ایرانی در مراکز فرهنگی کانون در سراسـر کشـور و برپایی نمایشـگاه آثار برگزیده
 راه انـدازی پویـش »کاالی اسـتاندارد ایرانـی می خـرم« و تهیه طومـار حمایـت از کاالی ایرانی 

توسـط کـودکان و نوجوانان عضـو کانون 
 برگـزاری اردوهـای بازدیـد از کارخانه هـای تولیـدی، باغسـتان ها، مـزارع و... بـه منظور آشـنایی 

بیشـتر کـودکان و نوجوانـان بـا محصوالت تولیـد داخل 
 برگـزاری ۳۱ نمایشـگاه اسـتانی بـه منظور معرفی دست سـازه های سـاخته شـده توسـط اعضاِء 

کـودک و نوجـوان و مربیـان کانـون با شـعار »از خالقیت تـا کارآفرینی« 
  هماهنگـی درخواسـت دیـدار داوطلبانـه اعضـاء کودک و نوجـوان و مربیان مراکز کانون در سراسـر 
کشـور بـا مقامـات و مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی بـا هـدف دعـوت از ایشـان به حمایـت از 

تولیدکننـدگان داخلـی و مصـرف کاالی ایرانـی بـا اهـداءِ نمونـه آثار هنـری اعضاء
  برگزاری مسابقات ادبی )شعر، داستان، دلنوشته( با موضع تولید ملی

  ترویـج و تقویـت فرهنـگ و ادبیـات بومـی و محلـی اسـتان ها بـا برنامه هـای متنـوع ازجملـه 
برگـزاری جشـنواره های اسـتانی، تولیـد عروسـک های بومـی، سـاماندهی بازی هـای محلـی

 گزارش آماری دست سازه های اعضاء و مربیان ) از خالقیت تا کارآفرینی(

تعداد شرکت کنندگانتعداد آثار تولیدیتعداد آثار ارائه شده در نمایشگاه

عضومربیکاردستیصنایع دستیکاردستیصنایع دستی
43۲5739۲9۸17۲515۸650570۲

  ازجملـه اقدامـات جدیـد کانون در حوزه توسـعه کتابخوانـی، راه اندازی پویش عیدانـه کتاب با هدف 
غنی سـازی اوقـات فراغت کـودکان و نوجوانان در تعطیات نوروز اسـت.

  ایـن پویـش در راسـتای حمایـت از طـرح حـذف تکالیـف نـوروزی دانش آمـوزان برگزار می شـود از 
نـوروز 97 آغـاز و بـا اسـتقبال خوب مسـافران نوروزی مواجه شـده اسـت.

  جدول حجم نیروی انسانی و مراکز درگیر:

تعداد استان های مجری تعداد مراکز ثابت تعداد مراکز سیار تعداد مربی

31 استان1۲3 ایستگاه مطالعه65 ایستگاه مطالعه۸3 نفر

  جدول تعداد فعالیت:

اهداِء کتاباهداِء اسباب بازیاجرای فعالیت های فرهنگی

3۸1/010 جلد۲۲/017 عدد۲۸30 دفعه

۱2۱۳۱4



کودک ملی هفته

 ساالنه همزمان با روز جهانی کودک در 16 مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 
همراهی حدود 30 سازمان دولتی و غیردولتی فعال در حوزه کودک اقدام به برگزاری هفته ملی 

کودک می کند. 
 کانون با راهبری برنامه های هفته ملی کودک در قالب فعالیت های شاد و متنوع که به طور 
هماهنگ در تمام مراکز فرهنگی و هنری کانون در سراسر کشور برگزار می شود، نقش به سزایی را 
در افزایش سطح نشاط، امید و خودباوری آینده سازان ایران عزیز دارد و همزمان مخاطبان خود را 

با دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه کودکان آشنا می سازد.
 

اقدامات شاخص در سال ۹۷:
 شکل و کیفیت برگزاری این دوره از هفته ملی در مرکز آفرینش ها

 تعیین شعار ینده را باید ساخت برای همه سال ها
 مشارکت سازمان های ملی

اجرایبرنامههای:
 برگزاری نمایشگاه با حضور40 سازمان  و نهاد مشارکت کننده در هفته ملی کودک  عیادت 
از کودکان بستری در  بیمارستان ها  حضور فرزندان شهدای مدافع حرم در برنامه های هفته 
ملی کودک  حضور کودکان کار در برنامه های هفته ملی کودک   برگزاری هفته سینمای 
کودک در سینما تئاتر کانون  همکاری با سینمای هنر و تجربه در نمایش دوفیلم کودک 
در سینما تئاتر کانون   اجرای برنامه شبی با سینمای کانون با نمایش چند فیلم کوتاه 
و انیمیشن کانون در پردیس سینمایی کوروش   نمایش برترین های نیم قرن سینمای 
کانون در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری  نمایش جدیدترین پویانمایی های کانون در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری   عیادت از کودکان بستری در بیمارستان ها   برگزاری نمایشگاه 
با حضور4۲ سازمان  و نهاد مشارکت کننده در هفته   دعوت از دیپلمات ها و رایزنان فرهنگی 

سفارت خانه های خارجی و دانش آموزان خارجی مدارس بین المللی مقیم ایران

برجستهسازیرسانهای: 
از آنجایـی کـه این رویداد یک رزمایش فرهنگی در عرصه کودک و نوجوان به حسـاب می 

آید ، ضرورت داشـت نسـبت به برجسته سازی رسـانه ای  اقدام شود:
 نصب 35 پرتال شهری   نصب 600 پوستر هفته ملی در ایستگاه ها و اتوبوس های شرکت 
واحد اتوبوس رانی   نصب400 پوستر هفته ملی در ایستگاه ها و واگن های مترو   همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص اطالع رسانی برنامه  های هفته ملی کودک در 
مساجد  حرکت کاروان اطالع رسانی هفته ملی کودک منقش به پوستر و نقش و نگار این 
رویداد در سطح شهر   ساخت تیزر و پخش در شبکه های تلویزیونی و مجازی  ساخت ۲5 
فیلم کوتاه و پخش در شبکه های مجازی  تشکیل ستاد خبری از تاریخ ۲5 شهریور تا ۲5 
مهر با حضور اصحاب رسانه برای تولید 1۲6 خبر، گزارش و گفتگو با فعاالن حوزه کودک و 
اعضای شورا و مسووالن کانون و هماهنگی برای حضور مسووالن کانونی در شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی   برگزاری نشست رسانه ای روز جهانی و هفته ملی کودک در روز 10 مهر 1397 
با حضوراصحاب رسانه و تصویربردار روزنامه ها، خبرگزاری ها، پایگاه های اطالع رسانی و صدا و 
سیما   سفارش ساخت 6 برنامه تولیدی به مدت 15 ساعت و و 15 دقیقه شامل یک برنامه 14 
ساعته در روز 16 مهر )روز جهانی کودک( در شبکه شما و 5 برنامه 15 دقیقه ای در شبکه دو 
سیما   مانیتورینگ پخش خبر، گفتگو، گزارش و تیزر رویداد روز جهانی و هفته ملی کودک 
در 60 نوبت در شبکه های تلویزیونی به مدت 16 ساعت و 33 دقیقه و 55 ثانیه و 64 نوبت در 
شبکه های رادیویی به مدت ۲ ساعت و 15 دقیقه و ۲1 ثانیه  جمع آوری 1449 خبر، گزارش، 

گفتگو در روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رسانی و تهیه بولتن از مجموعه اخبار

هفتهملیکودک

 طیف مخاطب دوره برگزاری سال شروع 

خانواده-کودک ساالنه ۱۳8۱ 
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در  محـوری  شـعارهای  جملـه  از 
پویش هـای راهبری شـده توسـط کانون 
در سـال 97، حمایـت از کاالی ایرانـی، 
حمایـت از تولیـد ملـی، تمریـن زندگی، 
خـوب زندگی کردن تمریـن می خواهد، 

آینـده را بایـد سـاخت بـوده اسـت.

پویشخانوادهکانونپویشکتابنوشپویشمهروارهبوکهبارانه

 عروس باران )به کردی: بوکه بارانه یا بووکه بارانه( 
 نوعـی مراسـم نیایش و تمنـا برای باریدن باران اسـت که از قدیم االیام در مواقع خشکسـالی 

در مناطق کردنشـین اجرا می شـده است.
 در ایـن آییـن بسـیار قدیمی، دختـران نونهـال و نوجوان لبـاس محلی بر تن چوبـی بلند یا 
عروسـکی غول پیکر کرده و دور تا دور آن حلقه زده، دسـت دعا به سـوی آسـمان دراز می کنند.

 کانـون از رهگـذر حفـظ ایـن میـراث معنوی نخسـتین مهـرواره منطقه ای بوکـه بارانـه را با 
حضور اسـتان های کردسـتان، کرمانشـاه، لرسـتان، ایالم، مرکزی، همـدان و قم در آذرمـاه 97 در 

سـنندج برگزار کرد.
  چهار بخشاین مهرواره: 

 نمایش های
 آئینی و سنتی

 نغمه ها و آواهای
 محلی

شاد پیمایی
 عروسک ها

رونمایی
 از عروسک های آئینی

 در نخسـتین دوره این مراسـم 105 عروسـک باران به دبیرخانه مهرواره ارسـال شـد و ۲1 اثر 
در بوکـه بارانـه به نمایـش در آمد.

  از جملـه برنامه هـای جنبـی ایـن مهرواره برپایـی کارگاه های صنایع دسـتی و هنرهای بومی و 
سـنتی برای شـرکت کنندگان است.

 خوانـدن کتـاب و کتـاب خواندن بـه عنوان یک لـذت باید به درسـتی به کـودکان و نوجوان 
آموزش داده شـود.

 کتابنـوش اقـدام مهـم کانـون در تهیه فیلم هـای تصویری کوتـاه از کتابخوانی کـودکان و 
نوجوانـان اسـت کـه بـا هـدف معرفی کتـاب و ایجاد عالقـه در کودکان بـه این مهم توسـط اداره 
کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل کانـون در طـول ایام سـال تولیـد و از طریق شـبکه های 

تلویزیونـی و  فضـای مجـازی بـرای مخاطب پخش می شـود.

 یکـی از مهـم ترین مسـایلی که در تولید فیلم های کتابنوش کانون در نظر گرفته شـده اسـت 
اسـتفاده از لهجـه و لبـاس محلـی قومیت هـای مختلف اسـت که تولیـد آن ها هـم در مناطق 

بومی انجام شـده اسـت.

 در فضـای مجـازی کـودکان و نوجـوان بـا هشـتگ #کتابنوش از کتـب کانـون میخوانند و به 
اشـتراک می گذارند.

۱5۱6۱۷

 اعضـای کانـون و مربیـان از ابتـدای تأسـیس ایـن نهـاد تـا کنـون جمعیـت زیـادی را شـامل 
مـی شـوند و ایـن فرصتـی اسـت مغتنـم  تا یـک شـبکه ارتباطی با هم دیگر داشـته باشـند و 

خاطـرات و تجربیـات هـم را بـا هم بـه تشـتراک بگذارند.

 هـر کـس در کانـون عضو بـوده و با آن خاطـره دارد در فضـای مجازی عکس و خاطـره خود را 
بـا هشـتک #خانـوادهـ  کانون به اشـتراک میگذارد و ایـن باعث ایجاد شـوق در اعضای کنونی 

بـرای مهم دانسـتن فعالیت هایشـان در کانـون و دوره کودکی و نوجوانی می شـود.

 یکـی از اهـداف مهـم ایـن طـرح تقویـت وفـاداری اعضـای قدیمـی کانون بـه امـر تربیت و 
پـرورش و ایجـاد بسـتر اسـتفاده مجـدد از توان آن ها بـه طور داوطلبانـه  در اینگونـه فعالیت ها 

است.



موسیقی حوزٔه

درباره تولید موسیقی:

ذهــن کــودکان ماننــد صفحــه ای 
ــر اســت  ســفید و شــفاف و تأثیــر پذی
ــنیدن  ــا ش ــوارد ب ــیاری م ــه در بس ک
ــل  ــات قاب ــب لطم ــا مناس ــیقی ن موس

ــود. ــی ش ــه آن م ــه ای متوج توج
ایــن  در  ملــودی  و  در شــعر  بایــد 

 . بخــش بســیار دقــت شــود 
ــر در  ــب تأثی ــن قال ــم تری ــی از مه یک
ــه  ــت ک ــرود اس ــودک س ــیقی ک موس
آن هــا تجربــه همخوانــی بــا آن را نیــز 

می یابنــد.

موسیقیوسرود نماهنگ

 اوایل آغاز فعالیت کانون استودیوی صدای خود را در خیابان جم با دستگاه های مدرن روز راه 
اندازی کرد.

 تولید موسیقی، صداگذاری آثار مختلف سینمای روز از ابتدا در آنجا انجام شده است.

 در سال های گذشته تولید در حوزه موسیقی عمال متوقف شده است اما در سال 97 با توجه به 
نیاز گسترده به موسیقی مناسب و سالم در گستره آموزش های سازنده کانون تولید همزمان سه 

آلبوم موسیقی را آغاز کرده است.

 از آنجایی که کانون خود را متولی آموزش موسیقی به کودکان نمی داند، با تأسیس و توسعه ی 
انجمن های سرود سراسر کشور ، کالس آموزش موسیقی جای خود را به انجمن سرود داده اند، اما 

تولید آثار فاخر موسیقایی همچنان در دستور کار کانون است.

 نماهنگ های کوتاه و تیزرهای فرهنگی یکی از ابزارهای مهم در تأثیر بر مخاطب به خصوص در 
فضای مجازی است.

 کانون در سال 1397 اقدام به تولید چندین فیلم کوتاه فرهنگی و ترویجی با موضوعات فرهنگی 
کرد: قصه گویی   اسباب بازی ایرانی  زبان آموزی برای ترویج فرهنگ ایرانی  کتابخانه سیار 

روستایی

 تولید با موضوعات ترویج کتابخوانی  تماشاخانه سیار کانون  روستاها٬ رشد و بالندگی  کتابخانه 
کودک و نوجوان در سال آینده ادامه خواهد داشت.

۳۹ ۳8
 ترویج هنر متعهد

تئاتر صحنه الگوسازی در بخش تولید تئاتر حرفهای برای کودکان و نوجوانان 1

 دارای امتیاز سهولت در اجرای نمایش در هر نقطه جغرافیایی
تئاترکوچک قابل اجرا در روستاها و مناطق محروم از امکانات فرهنگی ۲

 اجرای زنده تئاتر در مناطق کمبرخوردار کشور
 تحقق عدالت فرهنگی و سهولت دسترسی اقشار مختلف جامعه به تئاتر

اتر با رویکرد ترویج فرهنگ بومی مناطق و توجه به تنوع قومیتی ایران  اجرای تئ
 گسترش تئاتر با تاکید بر فرهنگ ایرانی و اسالمی

تماشاخانه سیار کانون 3

 ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و فرهنگی برای کودکان و نوجوان معلول
 شکوفایی و رشد استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه

 تقویت اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان معلول و آمادهسازی ایشان برای ورود به جامعه
 تعامل سازنده با موسسات و سازمان های فعال در زمینه کودکان کم توان مانند بهزیستی

تئاتر فراگیر  4

 ارائه مفاهیم دینی در قالب هنر نمایش برای کودکان و نوجوانان
ه مطالب آموزنده و اخالقی و ارزشی تئاتر آیینی استفاده از تکنیک های مختلف هنر نمایش برای ارائ 5

 کشف و پرورش استعدادهای هنری و حمایت از هنرمندان و هنرجویان
 ایجاد انگیزه تولید برای دانشجویان نخبه تئاتر و هنرمندان جوان کشور

اتر برای فارغ التحصیالن رشته هنرهای نمایشی  ایجاد فضای کار هنری و تولید تئ
 فراهم کردن فرصت بهرهمندی جوانان از تجربیات اساتید صاحبنام هنرهای نمایشی

طرح حمایت 
از استعدادهای 
جوان)نسل نو(

6

 تمرکززدایی از انحصار تولید تئاتر در تهران و حمایت از تولیدات فاخر استانی
 زمینهسازی معرفی نخبگان فرهنگی و هنرمندان گمنام در شهرستانها

 طرح حمایت از
هنرمندان استانی 7

 آشناسازی کودکان و نوجوانان با تئاتر متعهد
موزان از طریق تئاتر  انتقال مفاهیم درسی به دانشآ

 تنوع بخشیدن به برنامهها و فعالیتهای درسی
 تبلیغ و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس

تئاتر مدرسه ۸

اهدافتولیدتئاترکانون

رویدادها

هفتهنجومهفتهدفاعمقدسدههفجر

۱8۱۹2۰

 مدیریت کمیته کودک و نوجوان سـتاد بزرگداشـت دهه فجر انقالب اسـالمی در سراسـر کشور 
بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـت. هر سـاله به مناسـبت سالگرد پیروزی انقالب 

اسـالمی برنامه های ویژه ای در مراکز فرهنگی هنری کانون سراسـر کشـور برگزار می شود.
 برنامه ها:

تجدیـد میثـاق بـا آرمان های امام خمینـی)ره(  راه انـدازی مراکز فرهنگی هنـری، مراکز فراگیر، 
مراکـز علـوم و نجوم، سـالن سـینما و تئاتـر، فروشـگاه  برگزاری جشـن ، جشـنواره  و همایش، 
اجـرای برنامه هـای ویـژه هنـری، ادبـی و فرهنگی  برگزاری نمایشـگاه تولیـدات و آثـار اعضا و 

مربیـان کانـون  دیـدار بـا خانواده شـهدا  دعـوت از هنرمندان بـرای حضـور در مراکز کانون 

 اهداف:
ترویج و تعمیق آرمانها و ارزشـهای انقالب اسـالمی در کودکان و نوجوانان آشناسـازی کودکان 
و نوجوانان با خدمات و دسـتاوردهای چهل سـاله انقالب اسـالمی حفظ و اعتالی هویت ایرانی 
و اسـالمی فرزندان میهن افزایش امید، نشـاط و پویایی درآینده سـازان ایران اسـالمی بررسـی 

رویدادهـا و وقایع انقالب اسـالمی و معرفی شـخصیتهای اثرگـذار در این پیروزی 

 آمار:
مشـارکت 539 مرکز  اسـتقبال 3,301,335 مخاطب  اجرای ۲۲,911 فعالیت  برگزاری 330 

نمایشـگاه  برپایی 3۲5 پایگاه در مسـیرهای راهپیمایی  تجلیل از ۲99 شخصیت انقالبی 

 مربیـان کانـون بـرای ارج گذاری به ایثار و از خودگذشـتگی حماسه سـازان انقالب اسـالمی 
و دفـاع مقـدس و آشـنایی بیشـتر اعضـای مراکز کانون در کشـور با شـهدا در این هفتـه با برنامه 

هـای متنـوع یاد شـهدا و رزمنـدگان را زنده نگه مـی دارند.
 برنامه ها:

نام گـذاری مراکـز فرهنگی هنـری کانون در کشـور به نام شـهدای نوجوان و دیگر شـهدای جنگ 
تحمیلـی عراق  حضور بر سـر مزار شـهدای هشـت سـال دفاع مقـدس با غبارروبـی و اهدای گل 
 دعـوت از رزمنـدگان و جانبـازان هشـت سـال دفاع مقـدس، فرماندهان سـپاه و خانواده شـهدا 
بـرای بازگویـی خاطراتشـان  معرفی برخـی از وقایع جنـگ تحمیلی، فرماندهان و شـهدای دفاع 
مقـدس با اسـتفاده از شـیوه هایی ماننـد قصه گویی، اجرای نمایش، شـعرخوانی و ...   پاسداشـت 

حماسـه آفرینـی شـهدا و رزمندگان دفـاع مقدس در مراکـز فرهنگی هنری

 اهداف:
ترویـج و تعمیق فرهنگ مقاومت، ایثار و شـهادت   آشناسـازی کـودکان و نوجوانان با دالوریهای 
رزمنـدگان دفـاع مقـدس   معرفـی قهرمانـان دفـاع مقـدس بـه عنـوان الگوهـای مناسـب برای 

زندگـی  بررسـی رویدادهـا و وقایـع دفاع مقدس

 آمار: 
مشـارکت 56۸ مرکـز در 31 اسـتان  اسـتقبال ۲04,175 مخاطـب  اجـرای 14,9۲6 فعالیـت  

برگـزاری 397 نمایشـگاه  برپایـی 140 مسـابقه  تجلیـل از ۲76 خانواده شـهید

 بـه مناسـبت روز و هفتـه نجـوم هـر سـاله برنامه  های مختلفـی در مراکـز نجوم کانـون برگزار 
می شـود مراکـز نجـوم کانـون مجهز به تلسـکوپ های پیشـرفته، رصدخانه و سـالن آسـمان نما با 

دسـتگاه پالنتاریوم دیجیتالی و ... هسـتند.

 برنامه ها:
آسمان شـب و شـگفتی های کیهانـی  نحـوه رصـد آسـمان شـب و صورت هـای فلکـی  برگزاری 

کارگاه هـای نجـوم  برپایی نمایشـگاه تصاویری از اجرام آسـمانی

 اهداف:
ترویـج علـم نجـوم و سـتاره شناسـی در راسـتای رشـد و پـرورش ذوق و خالقیـت کـودکان و 
نوجوانـان  آشـنا سـازی کـودکان و نوجوانـان با رمـوز آفرینـش و ارتقا تفکر و حس خداشناسـی 
انطبـاق پدیـده هـای علـم نجوم و کهکشـان شناسـی بـا آموزه هـای دینـی و قرآنی  شناسـایی 
اعضـای عالقمنـد بـه علم نجوم و کشـف و پـرورش اسـتعدادها  تعامل با سـازمانها و موسسـات 

علمـی فعـال در زمینـه نجوم

 آمار:
مشـارکت 69 مرکـز در 7۲ اسـتان  اسـتقبال 477,۲۲1 مخاطـب    اجـرای 3,6۲5 فعالیـت  

برگـزاری 49۲ رصـد

درباره رویداد ها:

تقویم کشـور ما پـر از رویدادهایی اسـت 
کـه بـا یـادآوری آن هـا امـکان انتقـال 
و  بـه کـودکان  تربیتـی  مفاهیـم مهـم 
نوجوانان کشـور به بهترین شـکل وجود 

دارد.
کتنـون از ایـن فرصـت هـا بـرای زنـده 
هـای  ارزش  داشـتن  نگـه  زنـده  بـرای 

مذهبـی و ملـی اسـتفاده مـی کنـد.



تئاتر حوزٔه

درباره تئاتر کودک و نوجوان:

شــاید تعــداد مخاطــب در ایــن حــوزه 
ــر  ــر ب ــق تأثی ــا عم ــد ام ــدود باش مح
ذهــن و فکــر کــودکان و نوجوانــان 

ــت. ــاد اس ــیار زی بس
یـک نمایش سـال ها در ذهـن مخاطب 

خود حضـور مؤثر و فعـال دارد.

 چهره های شاخص تئاتر کودک و نوجوان در دهه 50 با شیوه کارگاهی و تجربی تولید تئاترهای 
کانون برای مخاطب کودک و نوجوان را با محوریت پرورش خالقیت آنها آغاز کردند.

 آثار زیادی در سال های طوالنی سابقه تئاتر کانون در قالب عروسکی و دیگر قالب های مورد 
پسند مخاطبان کودک و نوجوان تولید شده است.

 تولید تئاتر در کانون بر اساس نیاز و محل اجرا به بخش های ذیل تقسیم می شوند:

و هـ د ج ب الف
انواع تئاتر در کانون

نسل نو سیار مدرسه کتابخانه ای کوچک صحنه ای

تئاتر

 در حـوزه تئاتـر بیـش از هـزار نمایـش در تماشـاخانه ها و مراکـز فرهنگـی متعلـق بـه کانـون 
اجراشـده اند کـه مجموعـاً حـدود 40000 نفـر مخاطـب مسـتقیم آن هـا بوده انـد.

 همچنیـن کانـون در سـال 97 پنج نمایش تولیدی خـود را با نقش آفرینی کـودکان و نوجوانان 
با نیازهـای ویژه به اجرا گذاشـت.

 اجرای نمایش در سـطح مدارس کشـور، بیمارستان ها، روسـتاها و مناطق مرزی و کم برخوردار 
نیـز از برنامه های مسـتمر کانون در سـال گذشـته بوده اسـت. تئاترهـای آرزوهای بافتنـی، ترنج، 
بچه هـای زمیـن سـالم، هدیـه اسـرارآمیز، ابریشـم و ... عناوین برخـی نمایش های تولیدشـده در 

سـال 97 است.

۳۷
 کانـون در سـال 97 بـا حـدود ۸00 اجرا از ۲۲ عنـوان تئاتر تولیدی خـود موفق به جذب بیش 

100000 نفر مخاطب مسـتقیم شده است.

 همچنیـن ۲ تئاتـر کانـون با هنرنمایـی و نقش آفرینی کـودکان و نوجوانـان دارای نیازهای 
ویـژه 63 بـار بـه اجرا در آمده اسـت. 

تعداد مخاطب تعداد اجرا نوع تئاتر کارگردان عنوان تئاتر ردیف

500 ۲ تئاتر سیار زهره قاسمی رویای درون 1

5۸07 69 استعدادهای جوان سمیرا یزدان پژوه مزه دروغ تلخ ۲

7670 54 تئاتر فراگیر  مهدی خجستگی پاهای خانم هزارپا 3

905۸ 100 تئاتر صحنه آرش شریفزاده کلوچه های خدا 4

3000 13 تئاتر سیار زهرا مریدی زندگی در اعماق اقیانوس 5

1۸00 4 تئاتر صحنه زهرا صبری منو نمی بره 6

7۸۸6 9۸ استعدادهای جوان بهاره میرزاپور گیسو طا 7

6010 96 تئاتر صحنه میثم یوسفی هدیه اسرارآمیز ۸

6۲۲3 ۸6 تئاتر صحنه هانی حسینی راز گنجور 9

1071 46 تئاتر صحنه افسانه زمانی ترنج 10

7500 30 تئاتر سیار زهرا مریدی آش سنگ 11

7500 30 تئاتر سیار ناصر آویژه بچه ها بازی شادی 1۲

1500 30 تئاترکوچک مژده ذکریاپور گل اومد بهار اومد 13

1۲000 30 تئاتر مدرسه فاطمه ابرارپایدار آدم کوچولوی گرسنه 14

1۲000 30 تئاتر مدرسه نیلوفر رفیعی ماهیخوار 15

1۲000 30 تئاتر مدرسه زهرا مریدی مهمانهای ناخوانده 16

3000 13 تئاتر سیار زهرا مریدی یک گله یک ماجرا 17

633 9 تئاتر فراگیر یاسمین پیداوودی ابریشم 1۸

۲000 7 تئاتر سیار علیرضا دهقانی جک و لوبیای سحرآمیز 19

500 ۲ تئاتر سیار مهدی نوری راز گل سرخ ۲0

600 ۲ تئاتر صحنه کبری مالمیر آرزوهای بافتنی ۲1

500 ۲ تئاتر صحنه علیرضا ناصحی کمانچه آب و دیگران ۲۲

از بعضی پوستر
تولیدات
سال۱۳۹۷

هفتهکتابوکتابخوانی روزجهانیمعلولین

روزآزادسازیخرمشهرهفتهوحدت

روزملیادبیاتکودک

22 2۱

2۳25

24

 هم زمـان با هفته کتاب در آبان  هر سـال از سـوی کانون برنامه هـای متنوعی در کتاب خانه های 
کانـون در سراسـر کشـور برگـزار می شـود. در سـال های اخیـر به مناسـبت ایـن هفته بیش 
از 150 نویسـنده و تصویرگـر در مراکـز کانـون حضـور پیدا کرده و پاسـخ گوی سـواالت کودکان 
و نوجوانـان بوده انـد. برگـزاری بیـش از ۲000 هـزار نمایشـگاه تولیـدات کانـون با تخفیـف ویژه، 
تقدیـر از برتریـن کتاب خوانـان مراکـز کانون، اهـدای کتاب به مـدارس و کتابخانه هـای کودک و 
نوجـوان و اجـرای ویـژه برنامه هـای فرهنگی و هنـری با محوریت کتـاب و کتاب خوانـی از عمده 

فعالیت هـای کانـون در این هفته اسـت.

 معلـوالن بایـد فرصـت یابند تا اسـتعدادهای خّاق هنـری و فکری خود را رشـد داده و آن 
را نـه تنهـا بـرای منافـع خـود، بلکه بـرای غنی سـازی جامعه بـه کار گیرنـد. به این منظـور، باید 
دسترسـی آنـان بـرای مشـارکت در فعالیت هـای فرهنگی تضمین شـود. از شـمار ایـن اقدامات، 
می تـوان تهیـه وسـایل کمـک ارتباطی بـرای ناشـنوایان، منابع و مطالـب علمی به خـط بریل یا 
نوارهـای صوتـی بـرای اشـخاصی کـه دچـار اختـالالت بینایی در سـطح های مختلف هسـتند، و 
خواندنی هایـی کـه از لحـاظ کمـی و کیفی با توان و اسـتعداد افراد کم توان ذهنی مناسـب باشـد 

را نـام برد. 

 اهداف:
افزایـش امیـد، نشـاط و پویایـی در کـودکان و نوجوانـان معلـول   محرومیـت زدایـی فرهنگی از 
کـودکان و نوجوانـان دارای نیازهـای ویژه  بهرهگیـری از آموزههای اسـالمی در آموزش کودکان 
و نوجـوان معلـول  تـالش بـرای رشـد و شـکوفایی کـودکان و نوجوانان بـا نیازهای ویـژه همگام 

با سـایرین

 آمار: 
مشـارکت 40 مرکز فراگیر در 31 اسـتان  اسـتقبال 17,۸۲7 مخاطب  اجرای ۲,305 فعالیت  

برگـزاری ۲۲ نمایشـگاه  برپایی 90 مسـابقه  تقدیـر از 347 معلول عضو کانون

 بـا توجـه بـه گسـتره فعالیـت هـای مراکـز در سراسـر کشـور و حضـور اعضـا از اهل تسـنن و  
اقلیـت هـای مذهبـی دیگر  به مناسـبت هفته وحـدت و میالد پیامبـر اکرم)ص( پیـام آور صلح و 
عطوفـت برنامه هـای معرفی شـخصیت پیامبر، بیان احادیثی از ایشـان به همراه نقاشـی مرتبط 
بـا حدیـث، شـعرخوانی، معرفـی کتاب هـای موجـود در مراکز با همیـن موضـوع، مولودی خوانی، 

قصه گویـی، برگـزاری جشـن وحـدت و ... برگزار می شـود. 

پاسداشـت سـالروز آزادسـازی خرمشـهر بـا یـاد و خاطره شـهدای آن دوران یکی از سـرمایه 
هـای معنـوی در تاریـخ پـر از فـداکاری ایـن مـرز و بـوم اسـت. کانون با هـدف تقویـت و اعتالی 
هویـت ایرانی و اسـالمی در کـودکان و نوجوانان٬ ترویـج فرهنگ والیتمـداری و خودباوری دینی٬ 
ایجـاد روحیـه مقاومـت و ایسـتادگی در برابر ظلم٬ حفظ و نشـر آثار و ارزشـهای دفـاع مقدس در 

ایـن روز بـا برنامـه هـای متنـوع یاد این حماسـه را بـرای اعضـای خود زنـده می کند.

 از سـال 139۲ در تقویـم رسـمی کشـور روز 1۸ تیـر کـه مقـارن با روز درگذشـت مهـدی آذر 
یـزدی اسـت بـه عنـوان »روز ملـی ادبیـات کـودک و نوجـوان« ثبت شـده اسـت. بـه این 
مناسـبت هـر سـاله برنامه هـای ویـژه ای در مراکـز فرهنگی هنـری کانون کشـور برگزار می شـود.
بخشـی از ایـن برنامه هـا شـامل برپایی نمایشـگاه برای معرفـی آثـار و زندگی مهـدی آذر یزدی، 
روخوانـی کتاب هـا و مراسـم یادبـود وی، برپایی نشسـت های تخصصی، برگزاری جلسـه های نقد 
و بررسـی کتـاب، حضور نویسـندگان در مراکز کانـون، برگزاری مسـابقه های کتاب خوانی، برپایی 

نمایشـگاه  کتاب و... است.



انیمیشن حوزٔه

درباره تولید انیمیشن:

تولیـد انیمیشـن بـرای تأثیر گـزاری بر 
ذهـن مخاطـب نیازمنـد بسـته کامـل 

اسـت. محصـوالت جنبی 
نوشـت افـزار٬ اسـباب بـازی و کتـاب و 
300 عنـوان محصـول جنبـی میتوانند 
در بسـته عرضـه بـه مخاطـب کودک و 

نوجـوان انیمیشـن مؤثر باشـد.

 از ابتـدای مسـیرتولید انیمیشـن در ایران متخصصـان کانونی با گذرانـدن دوره تصویر متحرک 
در خـارج از ایـران تولید انیمیشـن را در آسـتانه دهـه 50 آغاز کردند.

 قصـه هـای بازار شـامل 3 فیلم کوتـاه، قصه بازار، طوطی و بقال، ورود به دنیای عروسـک 
ها در دهه 70 اولین تولید بلند کانون بوده اسـت که سـیمرغ جشـنواره فجر را گرفته اسـت.

 بـا توجـه بـه تعـدد شـیوه هـای تولیـد انیمیشـن کانون تـالش مـی کند بـا حمایـت از تولید 
انیمیشـن بـه روش هـای کالسـیک از جملـه اسـتاپ موشـن در حفـظ این شـیوه ها در کشـور 

موثر باشـد.

اقداماتشاخصدرسال۹۷:
 برنامه ریزی با هدف طراحی شخصیت در حوزه محصوالت جانبی و نوشت افزار ایرانی 

 آغاز به تولید نخستین فیلم انیمیشن بلند )سینمایی( کانون

پویانمایی

 خاصه داستان:
کودکی که بسیار بازی گوش است و به دنبال رساندن یک ببر نادر که از جنگل های شمال کشور 
به طور اتفاقی به تهران آمده است وارد یک سری موقعیت های طنزگونه می شود و در نهایت موفق 

می شود که جنگل و ببر را نجات دهد و...

 اقدامات شاخص:
- راه اندازی مرکز انیمیشن کانون با همکاری گروه هنر پویا

- نمونه آفرینی 300 عنوان محصوالت جنبی از جمله کتاب و نوشت افزار و عروسک و ... 
- راه اندازی شبکه پخش تخصصی کودک و نوجوان برای ارتقای سطح کمی و کیفی آثار

- برنامه ریزی جهت تأمین و استقرار رندر فارم انیمیشن در مرکز انمیشن کانون
- حمایت از تولید ملی در حوزه انیمیشن توسط جوانان کشور 

آغازتولیدانیمیشنسینماییانقراض

تولیدانیمیشنهایکوتاههنری

۳6
  فیلم انیمیشن گل زر زری کاکل زری به کارگردانی مهین جواهریان به مدت 6 دقیقه و 13 ثانیه

- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397
 -حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

  فیلم انیمیشن گرگم و گله می برم به کارگردانی امیر هوشنگ معین به مدت ۸ دقیقه
- دیپلم افتخار هیئت داوران، چهل و هشتمین جشنواره ی بین المللی رشد 1397

- جایزه ی فیلم اول آسیفا، بخش جنبی چهل و هشتمین جشنوارهی بین المللی رشد1397
- بهترین انیمیشن، دهمین جشن مستقل انیمیشن ایران 1397

- بهترین انیمیشن کوتاه سال، دهمین جشن مستقل انیمیشن ایران 1397
- تندیس نقره ای فیلم دوم مسابقه ی ایران، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

- تندیس طالیی بهترین پویانمایی مسابقهی ایران، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397
- دیپلم افتخار فضاسازی مسابقه ی ایران ، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

- تندیس نقرهای فیلم دوم مسابقه ی بین الملل، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397
- حضور در بخش مسابقه بیست ونهمین جشنواره بین المللی انیمافست زاگرب 1397 

- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397
- حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

  فیلم انیمیشن شب ترسناک لومو به کارگردانی ساره شفیع پور به مدت 10 دقیقه و 30 ثانیه
-  برترین شخصیت سازی دهمین جشن مستقل انیمیشن ایران 1397

-  بهترین فضاسازی دهمین جشن مستقل انیمیشن ایران 1397
- تندیس طالیی بهترین فیلم کودک و نوجوان، یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397
- حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

  فیلم انیمیشن قهرمان به کارگردانی کیانوش عابدی به مدت ۸ دقیقه و 19 ثانیه
- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397

- حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

  فیلم انیمیشن سگی که مرض داشت به کارگردانی پروین تجوید به مدت 9 دقیقه و 30 ثانیه
- دریافت دیپلم افتخار بخش پویانمایی ایران یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1397

- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397
- حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

  فیلم انیمیشن باد دوچرخه سوار به کارگردانی نازنین سبحان سربندی به مدت 6 دقیقه و 35 ثانیه
- حضور در در بازار فیلم شصت ونهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آلمان  1397

- حضور در سی وچهارمین بازار بین المللی فیلم کوتاه »کلرمون فران« فرانسه 1397

افتتاح و تاسیس

 یکـی از فعالیت هـای محـوری کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان ترویـج کتاب خوانی و 
ارائـه خدمـات فرهنگی در روسـتاها و مراکز فاقد کتابخانه ثابت اسـت. در بخش ها و روسـتاهایی 
کـه کـودکان و نوجوانـان  امکان دسترسـی به مراکـز ثابت کانـون را ندارند مراکز سـیار با حضور 
در آن مناطـق بـه  فعالیـت فرهنگـی و ترویـج کتابخوانـی مـی پردازنـد. مربیان شـاغل در مراکز 
سـیار همگـی افـرادی چنـد مهارته اند که عـالوه بر توانایـی ارتباط فعـال با کـودکان و نوجوانان 
و تسـلط و آشـنایی بـه کتابهـا و فعالیتهای فرهنگـی باید واجـد مهارتهای فنـی و رانندگی جاده 

ای و ... نیز باشـند.

 در سـال گذشـته در اسـتان های خراسـان جنوبـی، خراسـان رضـوی، زنجان و لرسـتان افتتاح 
مراکـز جدید سـیار صـورت گرفت. 

 در حـال حاضـر 15۸ مرکـز سـیار در سراسـر کشـور مشـغول به کارنـد که اسـتان های زنجان 
و خراسـان جنوبـی بـا 11 مرکـز بیشـترین مراکـز سـیار را در اختیاردارند. یکی از سیاسـت های 
عمومـی کانـون در سـال های پیـش رو توجـه و تمرکـز بر توسـعه متـوازن و مبتنی بر نیـاز برای 

مراکز سـیار است.

 "پیـک امید" نخسـتین تماشـاخانه سـیار کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان اسـت که 
در قالـب یـک تریلی به سراسـر کشـور سـفر می کننـد. این مجموعـه مکانیزه که طراحـی آن در 
کانـون انجـام شـده اسـت  بـه یک صفحـه  نمایـش تبدیل می شـود که امـکان تماشـای فیلم بر 

روی صفحـه بـزرگ نمایـش را بـرای کودکان مناطق کـم برخـوردار فراهم میکند.
 پیـک امیـد عـالوه بـر ظرفیت فـوق امکانـات اجـرای نمایش هـای صحنـه ای را دارد و می تواند 

صحنـه اجـرای گروه هـای نمایشـی و اجراهای صحنه ای تهران و اسـتانها باشـد.
 پیـش از ایـن “تریلـی کانـون” کـه سـابقه ای بیش از 40 سـال داشـت امـکان نمایـش فیلم را 

نداشـت و هـم اکنـون در حـال آمـاده سـازی بـه عنوان کتابخانه سـیار اسـت.
 ایـن فعالیـت می توانـد در مسـیر عدالـت آموزشـی و فرهنگی در سراسـر ایران اسـالمی قدمی 
بـردارد تـا طیـف وسـیع تری از کودکان و نوجوانان این سـرزمین امکان آشـنایی و برخـورداری از 

فعالیت هـای فرهنگـی هنـری را تجربه کنند. 
پیـک امیـد کانـون در سـال گذشـته و در اولیـن سـال از فعالیـت خـود بیـش از 30 مأموریت به 
اسـتان های مختلـف کشـور داشـته اسـت که در تمـام ایـن مأموریت ها با اسـتقبال فـراوان و گاه 

غیرقابل تصـور کـودکان و نوجوانـان و حتـی والدیـن آن ها روبه رو اسـت.
 پیـک امیـد در سـال 97 و همزمان با جشـنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان رسـما افتتاح 

و آغاز بـه کار کرد.

 باهدف آشـنایی کودکان و نوجوانان با آداب، رسـوم، شـغل ها و رسـوم کهن نواحی ایران طرح 
تأسـیس خانه موزه های کودکان و نوجوانان آغازشـده اسـت.

در این راسـتا در سـال 97 در اسـتان کرمانشـاه )خانه موزه جلیلی( و اسـتان آذربایجان غربی، 
افتتـاح و به بهره برداری رسـید.

 ایـن طـرح ظرفیت همکاری و سـازمان صنایع دسـتی و  گردشـگری را داراسـت کـه می تواند 
هـم بـه جـذب گردشـگری کـودک و نوجـوان کمک کنـد و هـم در مسـیر تقویت هویـت بومی 

نقش ایفـا کند.
 در خانه موزه   نمایشگاه مفاخر استان نیز یکی از بخش های قابل توجه به شمار میرود.

 همچنین افتتاح موزه عروسـک ها و آسـمان نما از طرح هایی بود که در سـال 97 در اسـتان های 
خراسـان رضوی، بندر عباس، کرمانشـاه و خراسـان جنوبی به بهره برداری رسید.

خانهموزههاوآسماننماهایجدیدراهاندازیتماشاخانهسیارپیکامیدافتتاحمراکزسیار
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سینما حوزٔه

درباره سینمای کودک و نوجوان:

شـاید مهم ترین دغدغه امروز سـینمای 
کـودک و نوجـوان در عرصـه تولید فیلم 
نامـه و قصـه اسـت و در عرصـه پخش و 
اکران اختصاص نیافتن سـالن و سرگروه 

در سینمای کشـور است.
کانـون سـعی دارد با تولید فیلـم هایی با 
داسـتان هـای مفید بـرای تربیت نسـل 
جدیـد و بهبـود اکـران گام مثبـت برای 

ایـن مهم بـردارد.

 از ابتدای سال های تاسیس کانون با راه اندازی واحد سینمایی و تولید اولین آثار سینمایی کودک 
و نوجوان، ضمن حضور موثر بین المللی، بیش از 40 فیلم سینمایی در سابقه کاری خود ثبت کرده 
است که از این آثار می توان به فیلم های سازدهنی، بچه های آسمان، باشو غریبه ای کوچک، 

اشاره نمود. 

 مجموعه فیلم های کانون از ابتدای تاسیس تا به امروز بیش از ۴5۰ فیلم )کوتاه و بلند( است که 
توانسته بیش از 1000 جایزه ملی و جهانی دریافت کند. تولیدات کانون در حوزه های فیلم بلند 

سینمایی، فیلم کوتاه و مستند بوده است.

 تولیدات کانون به محتوای آموزنده و تربیتی مقید بوده و در فیلم های خود سعی دارد قهرمان 
خود را از میان سطوح متوسط جامعه انتخاب کند.

 کانون نمایش، سامانه ای است که سعی دارد با اکران فیلم در اقصی نقاط کشور و مناطق کمتر 
برخوردار سینما را بین کودکان و نوجوانان ایران اسالمی سراسری کند.

اقداماتشاخصدرسال۹۷:
 تولید دو فیلم بلند سینمایی و آغاز پیش تولید چهار فیلم سینمایی دیگر

 اکران عمومی یک فیلم بلند سینمایی در سینماهای سراسر کشور

سینما

 خاصه داستان:
ضربه فنی فیلمی مخصوص نوجوانان است. این فیلم درباره محمد شاگرد درس خوان و خوبی است 
که یکی از شاگردان مدرسه مزاحم او می شود. در این میان محمد با یکی از شاگران مدرسه به نام 
امیر که ورزشکار است آشنا می شود و این آشنایی سرنوشت متفاوتی را برای هر سه نفر آن ها به 

دنبال دارد. 

 جوایز دریافت شده از سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان:
- پروانه زرین داوران کودک و نوجوان برای بهترین فیلم

- پروانه زرین مسابقه سینمای ایران به عنوان بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه ی بخش نوجوان
- جایزه ویژه زنده یاد زاون قوکاسیان 

-  تندیس ویژه و لوح قدردانی داوران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 اکران:

این فیلم در اسفند ماه سال 1397 توسط شرکت پخش سیمای مهر با سرگروهی سینمای کورش 
در سینماهای سراسر کشور به مدت یک ماه به اکران درآمد.

 اقدامات شاخص:
- مشارکت 50 درصدی بنیاد سینمایی فارابی در تولید فیلم

- اختصاص بیش از 400 تیزر تلویزیونی و زیرنویس به فیلم در شبکه های مختلف سیما

 خاصه داستان:
ماجراي نوجواني به نام غالمرضا است که عالقه به دوچرخه سواري دارد و دوست دارد تا با دوچرخه 
مسابقه بدهد و جایزه به دست آورد، اما به دلیل مشکالت مالي، توانایي تهیه دوچرخه را ندارد. او 
براي به دست آوردن دوچرخه راهي جالب را انتخاب مي کند و انتخاب این راه اتفاق  هاي مختلفي 

را به  دنبال دارد

 جوایز:
- جایزه اصلی یونیسف به دلیل اتخاذ نگاه عمیق به مسائل کودک و نوجوان و دیدگاه دغدغه مند 

کارگردان در پرداختن به مساله آموزش کودکان و سوادآموزی
- منتخب در بخش مسابقه جشنواره مهم فیلم کودک و نوجوان زلین )کشور چک(

 اقدامات شاخص:
- معرفی امیر مشهدی عباس به عنوان کارگردان در تجربه اول کارگردانی

- مشارکت 50 درصدی بنیاد سینمایی فارابی در تولید فیلم
- تولید فیلم در روستاهای استان مازندران و استفاده از طبیعت ناب ایران

فیلمسینماییدوچ فیلمسینماییضربهفنی
سالتولید۱۳۹۷سالتولید۱۳۹۷

۳5

 بـا توسـعه تکنولـوژی ،تولیـد در حوزه محصوالت مختلـف فرهنگی عمال بسـیاری از تجهیزات 
و ابـزار تولیـد از رده خـارج شـده انـد اما ایـن ابزار، تجهیزات و فنـاوری ها عالوه بـر ارزش مطالعه 
تاریخـی جذابیـت هایـی هـم دارنـد، بـا توجـه بـه همیـن ظرفیـت در سـال 97 بـا جمـع آوری 
بسـیاری از وسـائل و تجهیـزات قدیمی کانـون از جمله ابزارهـای تولید فیلم،پویانمایی ،عکاسـی 
،تصویرسـازی و غیـره ... در کنـار نمونه های آثار تولیدی قدیمی فاز نخسـت تاسـیس موزه تولید 
کانـون انجـام شـد .این مـوزه در جا نمایـی فعلی در مرکـز آفرینش های فرهنگـی هنری حجاب 
قـرار دارد امـا در سـال هـای آتی بخشـی از موزه ی بزرگ کـودک و نوجوان ایـران خواهد بود که 

بـزودی از سـوی کانـون در قالـب یه موزه تعاملـی افتتاح و به بهـره ورداری خواهد رسـید. 

 مشهد خاستگاه بسیاری از چهره های نام آور تئاتر کودک و نوجوان است.

 در سـال 97 باهـدف حمایـت از تئاتر کودک و ایجاد محلی برای توسـعه فعالیت های نمایشـی 
کـودک و نوجـوان مراکـز تخصصـی تئاتـر کـودک و نوجوانان با حضـور چهره های شناخته شـده 

ایـن عرصه افتتاح شـد.

ایـن مرکـز مـی توانـد در آینده با بهره منـدی از ظرفیت بومی در اسـتان به جریـان تولید تئاتر 
و نمایشـنامه کـودک و نوجوان کمک کند

 ایـن مرکـز عـالوه بر کتابخانه دارای موزه عروسـک ها، سـالن نمایـش رو باز، سـالن آمفی تئاتر 
و دفتـر تولید پویانمایی نیز مرتبط اسـت.

 در سـال گذشـته عملیـات راه انـدازی مرکـز تخصصی نجـوم در اسـتانهای آذربایجان شـرقی، 
خراسـان جنوبـی، بندرعباس و لرسـتان  انجام شـد.

 مراکـز نجـوم در واقـع فرصتـی بـرای آشـنایی کـودکان و نوجوانـان بـا مقوله رصد و تماشـای 
سـتارگان و شـناخت صـور فلکـی و افتخـارات ایرانیـان در توسـعه ایـن دانش اسـت کـه مربیان 
متخصـص ایـن حـوزه بـه اعضـای کـودک و نوجـوان عالقه مند یـا بازدیدکننـدگان دانـش آموز 

میدهند.  آمـوزش 

 مرکز تخصصی علوم در استان های گیالن و بندرعباس به بهره برداری رسیده است.

 در مرکـز علـوم بندرعبـاس که یکی از متنوع ترین مراکز علوم در سـطح کشـور اسـت، کودکان 
و نوجوانـان بـا گونه های مختلف گیاهی و جانوری، آبزیان، حشـرات، حیوانان و... آشـنا می شـوند. 

 مراکـز علمـی و مراکـز نجوم همـه روزه میزبان دانـش آموزان و کـودکان و نوجوانـان عالقه مند 
در سراسـر کشور هستند

 کانـون از سـالهای دور تولید انیمیشـن را در سـر فصل فعالیـت های خودش قـرار داده که این 
کار گاهی توسـط همکاران کانون و گاهی به شـکل برون سـپاری انجام شـده اسـت.

 بـا توسـعه ایـن هنر-صنعـت بـا ضـرورت داشـت کانـون هم نقـش جدیدتـری در ایـن عرصه 
بپذیـرد، در ایـن مرکـز قـرار اسـت مطالعه آمـوزش و تولیـد در حوزه انیمیشـن انجـام و راهبری 
شـود، درحـال حاضـر ایـن مرکـز با همکاری گـروه هنر پویـا در حـال تولید نخسـتین فیلم بلند 

انیمیشـن کانون اسـت.

 از ایـن مجموعـه کـه تولیـد انیمیشـن هـای شـاهزاده روم و فیلشـاه را در کارنامـه دارد، انتظار 
میـرود بـا آمـوزش جوانـان عالقمنـد به پویـا نمایی و بهـره مندی از ظرفیـت کارگاه هـای تولید 
انیمیشـن در بعضـی از کانـون هـای اسـتانی این مرکز در سـال های آتـی تولیدات گسـترده ای 
را انجـام دهـد و بتوانـد در حـوزه تخصصـی خـود در سـطح بین المللـی نیز نقـش آفرینی کند.
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خاصه اقدامات آتی:

 افتتـاح مجتمـع فرهنگـی و هنـری 
اسـتان خراسـان شـمالی

 افتتـاح مراکـز تخصصی علـوم و نجوم 
در اسـتان های لرسـتان و مرکزی

 افتتـاح نخسـتین پـارک کـودکان و 
نوجوانـان سـمنان

 افتتـاح مرکز ثابت شهرسـتان خمین 
جهرم و 

 توسعه مراکز سیار



 از سال ۱۳6۱ مرکز سرگرمی های سازنده راه اندازی شده است و تا امروز ۲88 عدد سرگرمی را 
طراحی و تولید کرده است که از این تعداد ۴۷ عنوان بازی رایانه ای بوده است.

 تولید اسباب بازی و سرگرمی سازنده در کانون در دو شکل دریافت پیشنهادات ایده پردازان و 
طراحان داخلي یا مطالعه و بررسی نمونه های موفق جهانی و بومی سازي آنها اتفاق می افتد. 

 بیشتر تمرکز این مرکز روی محصوالت و بازی های آموزشی و فکری بوده است. 

  برخی از آثار تولیدی:
سـه نسـل عروسـک دارا و سـارا - عروسـک های تکـم - عروسـک مبـارک - عروسـک های بنـد 

انگشـتی - بنـدک - دسـت بـه دسـت - گردونـه تصویـر - معمـای جورچیـن - صفحه نقش

و هـ د ج ب الف
گروه های

رایانه ایاسباب بازی  کمک
درمانی

 فرهنگی و
هنری فکری آموزشی مهارتی

 برگزاری اولین دوره ایده آزاد برای جمع آوری ایده های نوین در حوزه اسباب بازی 
 آغاز به کار تولید گسترده سرگرمی های سازنده بعد از یک دوره توقف فعالیت در این بخش

 تمرکز بر تولید محصوالت با شخصیت های انیمیشن انقراض و نمونه آفرینی تمامی انواع کاالها 
 مشارکت با بخش خصوصی در مورد بازتولید محصوالت کانون 

 شناسایی استعدادهای جوان در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی
 ایفای نقش به عنوان یک مرکز شتاب دهنده در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی

IOS پژوهش، طراحی و تولید بازی برای کنسول های بازی و بازی های موبایلی در بستر اندروید و 
 مشارکت در اجرای طرح اتاق بازی- یادگیری در مدارس آموزش و پرورش

 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای تولیدات سینمایی کانون )فیلم و انیمیشن( به منظور تولید 
محصوالت جانبی مرتبط از جمله اسباب بازی و بازی  رایانه ای 

 تاسیس انجمن طراحان و عروسک سازان ایرانی
 برنامه ریزی به منظور تولید اسباب بازی های درمانی برای کودکان خاص )معلول، طیف 

اوتیسم، بیش فعال(
 آغاز به کار تولید نسل چهارم عروسک دارا و سارا

اسباببازیوسرگمیهایسازنده

اقداماتشاخصدرسال۳4۹۷

عروسکهایداراوسارا

تقسیمبندیگروهاسباببازیهایکانون

 عروسـک هـای دارا و سـارا بخشـی از دارائـی هنـری کانون به حسـاب می آید اما متاسـفانه از 
آنجا که گارانتی های عروسـک های مذکور فاقد هویت و شـخصیت معنادار هسـتند، نتوانسـته 
انـد نقـش موثـری در مسـیر عالقـه مندی کـودکان  و ایجـاد و توسـعه فرهنگ رفتاری  داشـته 

باشند.
این موضوع در سال 1397 با آغاز جریان تولید یک پارچه محصوالت و توجه به محصوالت جانبی 
و نگارش داستان و روایت مخصوص آغاز شده و قرار است برای حفظ و بهره مندی از این دارایی 

قدیمی کانون انیمیشن هم در کنار کتاب تولید شود. 
 در حوزه عروسک هم عروسک »دارا« و »سارا« در سه نسل تولید کرده که هر کدام پس از 
گرفتن نظر مخاطبان ارتقا یافته است و لباس محلی ۱۷ قوم ایرانی برای عروسک ها طراحی و 

اجرا شده است.
 نسل یک عروسک ها٬ سایز بزرگتری داشتند. به لحاظ داشتن آرماتور وزن بیشتری هم داشتند. 

البته چشمها هم روی صورت عروسک نقاشی شده بودند.
 نسل دو اندام و صورت عروسک ها تغییر کرد و ظریف تر شد. مشکل وزن را نداشت. با دو مدل 
موی متفاوت عرضه شد و با قیمت مناسب تر به بازار وارد شد٬ اما مفاصل در ناحیه ی اتصال زانو 

به ران و آرنج به بازو ...حرکتی وجود نداشت.
 نسل سه ی این عروسک ها از نظر کیفیت ارتقا پیدا کرد و مفاصل حرکت داشت و به عالوه با 

قیمت بسیار مناسب هم  برای مصرف کننده عرضه شد.
 کانون برنامه تولید نسل چهارم را در دست طراحی دارد و این صرفا تولید عروسک نیست و در 

نسل چهارم بسته کامل سبد شخصیت پردازی به صورت کامل انجام می شود.

اسباببازی حوزٔه

درباره تولید اسباب بازی:

تلفیـق محتـوا٬ شـخصیت و تکنولـوژی 
منجـر بـه تولیـد در عرصه اسـباب بازی 

شـود. می 
نگاه ملـی٬ مذهبی و انقالبـی برای تولید 
یـک اسـباب بـازی بایـد در نظـر گرفته 

شود.
آینـده کـودکان خـود را بـا اسـباب بازی 

مناسـب ایشـان بسازیم.

کتاب حوزٔه

 کتاب و کتابخوانی یکی از دالیل محوری تاسیس کانون و مهم ترین بخش حوزه تولید است. 
 کتاب های کانون از ابتدا با سختگیری های زیادی در مسیر تولید روبه رو بود تا در حوزه 

تصویرسازی و محتوا بیشترین تاثیر مثبت بر ذهن و فکر مخاطب را داشته باشد.
 موضوعات مورد بررسی و عناوین کتب بر اساس جدول دیویی طراحی می شوند و در موضوعات 

ذیل در شوراهای محتوایی بررسی می شوند:

 کتاب
پژوهشی

 کتاب
چندرسانه ای

 کتاب
ترجمه

 کتاب
علمی

 کتاب
 نمایشنامه

 کتاب
شعر

 کتاب
داستان

 تقسیم بندی
موضوعی

 تا به حال بیش از ۲500 عنوان کتاب در انتشارات کانون به چاپ رسیده است.

اقدامات شاخص در سال ۹۷:
 تولید اولین سری ۲0گانه کتاب های گویا با عنوان کتاب آوا

 انتشار 8۲ عنوان کتاب

 کتاب صوتی در عین حال که مخاطب ناشنوا از آن بهره مند می شود، یکی از راه های دسترسی کتاب
آسان تر به محتوای کتب چاپ شده است.

 در مرحله نخست تولید اولین کتاب های صوتی در کانون 10 عنوان کتاب کودک و 10 عنوان 
کتاب نوجوان انتخاب شدند که در قالب مجموعه کتاب آوا رونمایی شد.

 »پیروزی بر شب«، »کودک، سرباز و دریا«، »لک لک ها بر بام«، »تیستو سبز انگشتی«، »میگل«، 
»بچه های راه آهن«، »کالس پرنده«، »پولینا چشم و چراغ کوهپایه«، »با خانمان« و »مادر« عنوان  
رمان هایی است که با صدای هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون همچون حبیب رضایی، امین 
زندگانی، احترام برومند، افسانه بایگان، سروش صحت، رامین ناصرنصیر، منصور ضابطیان، گالره 

عباسی، احسان کرمی و الهام پاوه نژاد روایت شده است.

تولید2۰عنوانکتابآوا

 مخاطبان کتاب کانون بر اساس میزان بهره مندی از توان خواندن و توانایی های شناختی دیگر 
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در سال 97 به گروه های ذیل تقسیم می شوند:

نوجوان کودک نوخوان خردسال نوگام نوزاد
رده بندی سنی 

کتاب ها
+۱۵ +۱۱ +۷ +۴ +۲ +۰

۳۳
درباره تولید کتاب:

کتـاب در پـرورش و تربیـت کـودک و 
نوجـوان   نقـش کلیـدی و اساسـی ایفـا 

. میکند
در سـبد تولیـد کانـون هـم بـه دلیـل 
ایجـاد محتوا بـرای همه تولیـدات نقش 

دارد. زیرسـاختی 


