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ترویج خواندنگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر22: تعداد اعضا
:نام اعضای گروه ترویج خواندن به ترتیب حروف الفبا
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و نام خانوادگینام ردیف نام و نام خانوادگی ردیف  خانوادگینام و نام ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

هاشمیانشیرین 19 مونا کیانسا 13 مریم غدیری 7 آذین اقلیدس 1

نینا هرندی زاده 20 محمد هادیامیره 14 فقیریآمنه 8 مرضیه آبکار 2

فرشته یزدانی 21 فرشته مسعودی 
(هماهنگ کننده گروه)

15 فرشته فتوحی 9 ترفیعیمرضیه 3

مریم یزدان بخش 22 فاطمه نکویی 16 فرشته قبادی 10 معصومه رعنا 4

هما نوری 17 پرور قویدل 11 زهرا روح اهلل 5

سیمین وظیفه شناس 18 لیال کفاش زاده 12 عاطفه سلیانی 6



اعضای گروه ترویج خواندن
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:راه های ارتباطی با گروه ترویج خواندن 

cbc.tarvij@gmail.com

info@cbc.ir

66408074: نمابر
@tarvije_khandan اینستاگرام:
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29-10جیترویگزارش تصویر ی بخشی از فعالیت  های

11روزجهانی صلح

15-12هفته ملی کودک

16هفته کتابخوانی

17خوراکیکتاب های

19-18مناسبت آیینی

23-20کارگاه هابرگزاری

28-24فعالیت های  مستمر

29فعالیت های مجازی

31-30گزارش تحلیلی گروه ترویج خواندن
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فعالیت های گروه ترویج خواندن
عضو 22با98-99شورای کتاب کودک ، درادامه فعالیت خود در سال شورایی « گروه ترویج خواندن»•

و هشت « خانه کتابدارو ترویج خواندن»ساعته در 2/5جلسه  15گروه با تشکیل  . شروع به کار کرد

.دبرنامه ریزی فعالیت های ترویجی را ساماندهی کر( واتس آپ )جلسه دو ساعته در فضای مجازی 

ش مستمر در بنیاد نوای مهرتاک، موسسه رویفعالیت های مورد  شامل 54ترویجی حضوری فعالیت های •

و ...(  ها و مناسبتطرح سبد خواندن با خانواده، حلقه مطالعاتی، )نهال جوان، خانه کتابدار و ترویج خواندن

. است( طرح باشگاه مادران کتابخوان ) فرهنگسرای مهر

بیات فارسی، و ادزبان همایش بین المللی )قصه گوییشیوه ترویج ادبیات کودک و کارگاه های تشکیل •

ی شورا)روزآمد شده، باز ی های  سنتی  (جوان، موزه کودکی ارومیهپرورش فکری کودکان ونو کانون 

گروه در سال گذشته فعالیت های نیز ازجمله ( 19منطقه مربیان )قصه گوییو آموزش (کتاب کودک

8.بوده است
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یجیتال در دداستان گویی و نشست « خبرنویسی»، «کارداوطلبانه»، «عناصر داستان»کارگاه های شرکت در •
ی و نیز علوم  انساندر خانه اندیشمندان « جهانی فرهنگ کتابخوانیمدل های  »شورای کتاب کودک، کارگاه 

از د بهشتی اولین دوره همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهی
.می رودبه شمار دانش افزایی گروه برای فعالیت های جانبی 

ت را از شیوع ویروس کرونا اگرچه امکان برگزاری جلسات حضوری، فعالیت ترویجی و شرکت در اجتماعا•
 ترویجی فعالیت هایمجازی، آموختن روش های کاردر فضای . گروه گرفت، نتایج مثبتی نیز به همراه داشت

.جمله اندو برگزاری جلسات آنالین از آن درفضای مجازی 

بد مناسبت ها، طرح س، قصه گوییمعرفی کتاب، )فعالیت ترویجی 68شیوع کرونا  گروه ترویج خواندن بعد از •
. داشته استدر فضای مجازی ...( خواندن با خانواده، حلقه مطالعاتی و



گزارش تصویری بخشی از فعالیت های ترویجی 
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روز جهانی صلح

:کانون دانشجویان زرتشتی
گفتگو درمورد مفهوم صلح

پایان بازبا«سیبجنگ »بلندخوانی کتاب •
(القشناخت بدن، نمایش خ)ساختن شکل سیب با بدن•
نوشتن انتهای داستان توسط مخاطبان• 11



هفته ملی کودک

(خانه کتابدار وترویج خواندن)مراقبت و بهداشتروز کودک،
«...من همه را دوست دارم اما»بلندخوانی کتاب •

گفتگو در مورد حقوق کودک و خود  مراقبتی •

بازی آشیانه و پرنده•
12
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(نوای مهرتاکگنج، بنیاد ماه ، اروسکخانه موزه سینما)نشاط و ، صلح، بازی روز کودک
«کاسپی و نجات از تورماهیگیری»بلندخوانی کتاب •
گفتگو درمورد واژه صلح و رابطه آن با شادی و حقوق کودک•
(بوک آرت)کاردستی خالق با استفاده از کتاب های فرسوده •



(انجمن پویش محمود آباد، اسالم آباد)روز کودک، رسانه و ارتباطات 

معرفی نشریات•

«پرنده اینترنت باز»بلندخوانی کتاب •

گفتگو با مخاطب•

بازی های تقلیدی و ریتمیک با دست•
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(باغ کتاب)روز کودک، فرهنگ و مطالعه 

برپایی نمایشگاهی از کتاب های مناسب با گروه های سنی متفاوت•

گفتگو با مراجعین در ارتباط با کتاب های ارائه شده •
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هفته کتابخوانی

(خانه کتابدار و ترویج خواندن)جشنواره کتاب های خوراکی 
معرفی کتاب و طرح پرسش از مخاطب•
خواندن شعر توسط یکی از کودکان•
بلندخوانی کتاب•
خوردن کتاب های خوراکی•
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کتاب های خوراکی

 ها، نوعی ترویج کتابخوانی است که آثار برجسته ادبیات کودک براساس تصویر کتاب)کتاب های خوراکی 
.(به صورت خوراکی در می آیند

امپراتور سیب زمینی چهارم•

شازده کوچولو•

فیل رنگارنگ، شنگالنارنج و ترنج، المر دختر •
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مناسبت آیینی

(ترویج خواندنکتابدار و خانه )آیین شب یلدا 
ایراندر مورد آیین شب یلدا در مناطق مختلف گفتگو •

(یلدانارنج )قصه گویی •

بازی با نارنج•
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(انجمن پویش، رویش نهال جوان)آیین شب یلدا 
گفتگو در مورد آیین شب یلدا در ایران و افغانستان•

(قصه شب یلدا)قصه گویی •

ساخت کاردستی انار•
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برگزاری کارگاه ها

کارگاه آشنایی با ادبیات کودک و قصه گویی•

(ودکی ارومیههمایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، موزه ک)•

و اهداف آنکارگاه نقش قصه در ادبیات کودک، انواع قصه گویی•
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(ودکشورای کتاب ک)کارگاه آشنایی با بازی های سنتی روزآمد شده •

گفتگو در مورد اهداف و انواع بازی، کاربرد و تأثیر آن بر مخاطب•
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(کارگاه ادبیات شورای کتاب کودک)کارگاه آشنایی با گروه ترویج خواندن •
آشنایی با اهداف و شیوه کار گروه

ارائه نمونه ای از قصه گویی و بلندخوانی•
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(19منطقه )کارگاه آموزش قصه گویی •

آشنایی با اهداف قصه و انواع قصه گویی•
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فعالیت های مستمر

:  خواندنکتابدار وترویج خانه 
طرح سبد خواندن با خانواده •

حلقه مطالعاتی•

فعالیت ترویجی اعضا در بازدید ها از خانه کتابدار•
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:فرهنگسرای مهر
مادران کتابخوانطرح باشگاه •

کارگاه آشنایی با کتاب های مرجع، حقوق کودک و معیارهای  انتخاب کتاب  مناسب•
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:جوانموسسه رویش نهال 
نمایش خالق•
و گفتگو« اریک»بلند خوانی کتاب •
کوالژ•
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:مؤسسه رویش نهال جوان
گفتگو در مورد  کتاب•

کاردستی•
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:  مهرتاکبنیاد نوای 
بازی با کلمات •

گفتگو قبل و بعد از کتابخوانی•

کاردستی•
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فعالیت های مجازی

tarvije_khandan@: اینستاگرام•

ناگونقصه گویی با ابزار، بدون ابزار، آشنایی با آداب و رسوم، معرفی کتاب به مناسبت های گو•
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گزارش تحلیلی گروه ترویج خواندن
نفر600کهداشتهمخاطب900حدودحضوریترویجیبرنامه54باگذشتهشوراییسالدرخواندنترویجگروه

:ه اندگذاشتاثرمخاطبانتعدادبرموجودچالش های.اندبودهبزرگسالبقیهوسال15-6سنیگروه هایکودکان

چهرهومستقیمکارازوپرورش،آموزشهمراهیعدمدلیلبهگذشتهسالهمچوننیزامسالترویجگروه•

.ماندمحروممدارسدرخودآموزدانشمخاطبانباچهرهبه

باعثواهپیدرپیآلودگی هایدلیلبهترویجگروهباارتباطدرنهادهایوفرهنگیمراکزشدنتعطیل•

:برنامه هااینازجمله.شدگروهبرنامه هایلغوووانضباطنظمدراختالل

خانه کتابدارازبازدیدهاوجواننهالرویشموسسهمهرتاک،نوایبنیاددرترویجیفعالیت
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جهان، کنار دیگر مردم کرونا آمد و در ، ویروس 1398پایانی سال ماه های ، از و سرانجام•
ان را حضوری آنفعالیت های مدت نامعلومی، و به ترویج را هم خانه نشین کرد گروه اعضای 

.  به تعطیلی کشاند

:لغوشدندگروه ترویج که به خاطر کرونا برنامه های 

ا و آکبا پژوهشکده میراث فرهنگی، بخش باستان شناسی ژنتیک، موسسه همکاری •
ترویجی در دیگرمراکز فراهنگیفعالیت های 

دید در این شکل جتالش هایش دارد که و امید گروه به فعالیت مجازی پرداخته است حاال •
.برای مخاطبان سودمند وجذاب باشد
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پایان
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۱۳۹۹مهر 
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