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 نفر 12: تعداد اعضا
 

 :(الفباترتیب حروف به )، بازی و سرگرمی بررسی هنرنام اعضای گروه 
 

علیرضادهقانیومهدیسشوندی:هماهنگکنندگان

،(نیمهدوم)زهرااحمدیان،مهساپورحقانی،مهتابخسروی،الهامرحمانی،یاسمنرومینا،فیروزهرئیسدانا
.،زهراصیادی،نیاسامبتداوربابههاشمی(نیمهاول)جمیلهسنجری


 تکمیلی توضیح

  حضور شده برگزار جلسات و پایانی گزارش تدوین یا کتاب ها بررسی روند در شورایی، سال طول در که افرادی نام تنها بار اولین برای امسال
 قابل غیر درگیری   های متفاوت، سال این در گروه اعضای از برخی که است همدلی و درک قابل . است شده آورده اعضا فهرست در داشتند،

 .شویم بهره مند آن ها مؤثر و پررنگ همراهی از بتوانیم آینده سال برای امیدواریم و داشتند پیش بینی
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 اعضای گروه هنر، بازی و سرگرمی
  

 

 

 

5 



، بازی و بررسی هنرارتباط با گروه 
 سرگرمی

info@cbc.ir 
 
Apecbookc@gmail.com 
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کل )، بازی و سرگرمی بررسی هنرمعیارهای تخصصی گروه 
 (کتاب ها

نباشدمحدودوباشداستفادهقابلروشهاواولیهموادازتنوعیکمکباایدهها.
باشدشدهتوجهفعالیتهااجرایوکتابازاستفادهدرمخاطبعملآزادیبه.
باشدشدهتوجههدفاجرایاحتمالیچالشهایبه.
قراراستفادهموردنیزغیرمعمولکارکردهایوزاویهازپدیدهیککهکندکمککتابایدههای

.گیرد
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معیارهایبهکتابهابررسیدرکودک،کتابشورایعمومیمعیارهایسندگرفتننظردربرعالوه
:استشدهتوجهزیرتخصصی





 معیارهای تخصصی گروه هنر، بازی و سرگرمی 
 )کتاب   های ارائه دهندۀ فعالیت مرحله ای(
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کندکمکآموزشوپیامشدنواضحبهتصاویروتوضیحاتترتیب.

باشدگویاوشدهطراحیکودکسنبامتناسبفعالیتاجراییمراحل.

باشددسترسدرعمومیصورتبهوباشدشدهمعرفیمتنیاتصویرکمکبااولیهموادوابزار.

باشدشدهتوجههدفاجرایاحتمالیچالشهایبه.



روش اجرای فعالیت 
بررسی در سال گروه 

1۴۰۰ - 1۳۹۹ 
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   1۳۹۹ -1۴۰۰تعداد آثار بررسی  شده  -بررسی توصیفی آثار 

 کتاب هنر 7   
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 کتاب سرگرمی19 کتاب بازی 4

اثرمشترکباسرگرمی3

 اثرمشـترکبابــازی1

اثرمشترکباسرگرمی4

 اثرمشــترکباهــنـر1

اثرمشترکباهــنـر3

 اثرمشـترکبابـازی4

 .در حوزه های دیگر مشترک بودندآن ها اثر بررسی شد که تعدادی از  23در مجموع 



 تألیف/ترجمه دسته گروه سنی جایگاه عنوان

 ترجمه هنر 9-7 و  6-4 برگزیدهپیشنهاد به من می گویند هنرمند

کارگاه هنر سه بعدی برای کودکان 
کاردستیهیجانانگیزدرقالبآثارحجمیو32)

 (نقاشیهایترکیبی

 ترجمه هنر سالبهباال7 ستاره4

 تألیف هنر،سرگرمی 12-10 ستاره4 پشره ها

 ترجمه هنر 9-7 ستاره3 قصه ی واقعی مداد و پاک کن

 تألیف هنر،سرگرمی 12-10و 9-7 ستاره3 جناب سفال

 ترجمه هنر،بازی،سرگرمی 12-10و 9-7 و 6-4 ستاره3 خیال زیبای من

 ترجمه هنر 12-10 خارجازفهرست طراحی گام به گام، جانوران

 کتاب های گروه هنر
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 کتاب های گروه بازی
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 تألیف/ترجمه دسته گروه سنی جایگاه عنوان

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7و6-4 برگزیدهپیشنهاد از این کتاب به آن کتاب

 ستاره3 خیال زیبای من
و9-7و4-6

10-12 
 ترجمه هنر،بازی،سرگرمی

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7 خارجازفهرست لئون نارنجی

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7و6-4 خارجازفهرست !جاست این هیوال یک



وه
گر
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ها
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 تألیف/ترجمه دسته گروه سنی جایگاه عنوان

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7و6-4 برگزیدهپیشنهاد از این کتاب به آن کتاب

 تألیف هنروسرگرمی 12-10 ستاره4 پشره ها

 تألیف هنروسرگرمی 12-10و9-7 ستاره3 جناب سفال

 ترجمه بازی،سرگرمیهنر، 12-10و9-7و6-4 ستاره3 خیال زیبای من

 ترجمه سرگرمی 12-10 ستاره3 !دقیق و با حوصله ببین، حتما پیدا می کنی( 1)ماجرای اشیاء پنهان 

 ترجمه سرگرمی 12-10و9-7 ستاره3 برای گذر از هر ماجرا، باید دقیق و باحوصله ببینی( 2)ماجرای اشیاء پنهان 

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 سایه من کدام است؟! معمای سایه ها

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 راه را نشانم بده! معماهای پر پیچ و خم

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 چند تا فرق تو این دو تا عکس پیدا می کنی؟ ! معمای تفاوت ها

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 !اگرخوب خوب نگاه کنی، فقط دوتا مثل هم اند! معمای دوقلوها

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 نیمۀ من کدام است؟! معمای دو نیمه

 تألیف سرگرمی 9-7و6-4 ستاره3 از کدام فقط یک دونه داریم؟! معمای تک و تنها

 ترجمه سرگرمی 12-10 خارجازفهرست سرگرمی های سبز

 ترجمه سرگرمی 9-7و6-4 خارجازفهرست (احساسات خوراکی ها)با میوه ها و سبزی های رنگی یاد می گیری، می خندی 

 ترجمه سرگرمی 9-7و6-4 خارجازفهرست چه حس و حالی داری؟ 

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7 خارجازفهرست لئون نارنجی

 ترجمه سرگرمی 12-10 خارجازفهرست (معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق هوشمندانه 100: 1جلد )معماهای چارگوش 

 ترجمه سرگرمی 12-10و9-7و6-4 خارجازفهرست یوگای قورباغه ای

 ترجمه بازی،سرگرمی 9-7و6-4 خارجازفهرست !یک هیوال این جاست



 1۳۹۹در سال و سرگرمی گروه سنی آثار هنر، بازی 
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 1۳۹۹تا  1۳۹۴مقایسه آثار گروه هنر از سال 
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1394هنر 1395هنر 1396هنر 1397هنر 1398هنر 1399هنر سال6میانگین

ستاره تعدادکتاب

سالدرگروهکتابهایکیفیتوتعداد1398سالپیشبینیقابلغیرجهشبرخالف
گذشتهسالهایهمچوناست،برابرگذشتهسال5کیفیتوتعدادمیانگینبا1399

 .دارندقبولیقابلکیفیتمتوسططوربهکهاستبرخوردارکتابکمیتعدادازگروهاین



 1۳۹۹تا  1۳۹۴مقایسه آثار گروه بازی از سال 
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1394بازی 1395بازی 1396بازی 1397بازی 1398بازی 1399بازی سال6میانگین

ستاره تعدادکتاب

متأسفانهولیاستبرابرقبلترسال5میانگینباتقریباًبازیحوزهبامرتبطکتابهایتعداد

 .استکردهدریافتپایینترینمرهقبلترسال3امتیازومیانگیناز1399سالکتابهایکیفیت



 1۳۹۹تا  1۳۹۴مقایسه آثار گروه سرگرمی از سال 
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1394سرگرمی 1395سرگرمی 1396سرگرمی 1397سرگرمی 1398سرگرمی 1399سرگرمی سال6میانگین

ستاره تعدادکتاب

کیفیتوزیادکمّیتعدادسرگرمیحوزهکتابهایسالهااکثرهمچوننیز1399سالدر

 .شودمتوقفسرگرمیگروهدرپایینکیفیتکتابهایرشدزودیبهامیدواریم.دارندپایین



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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نزولیسیرگذشتهسالبهنسبتکیفیتهموتعدادلحاظبههمهنرآثاروضعیت

 .استنکردهمحسوسیتغییرگذشتهسال5میانگینبهنسبتامااستداشته

1 

3 

2 
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1 

خارجازفهرست سهستاره چهارستاره شایانتقدیر برگزیده

تعدادآثارهنردرهرجایگاه



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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:کتابهایمثالً.استتکراریدستهبندیهایباآثاریرسیدنشاهدپیشسالهایمانندگروه
درراطراحیمفهومازمحدودیبسیارقسمتآموزش،دیدزاویهازکه «گام به گام طراحی»
.استشدهاشباعکتابهادستاینازنشربازارومیگیرندبر
درموادباسازوساختموضوعباکتابهایینمایندهامسالنیز «سفال جناب»و «پشره ها»

 .بودنددسترس

تکراری موضوع( پرداخت)مشاهده روش   های ارائه و پروراندن   



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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زبانیونگارشیوجوداشتباهات•

«قصهیواقعیمدادوپاککن»و«خیالزیبایمن»:تغییرماهیتوکارکرداثربهدلیلترجمهنامناسب؛مانند•

«جنابسفال»و«پشرهها»:نبودمعرفیکاملوکاربردیابزار؛مانند•

1399-1400عمده دالیل کاهش امتیاز کتاب   های هنر در سال   



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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1399-1400ناشران کتاب   های هنر در سال   

کتاب2 کتاب2  کتاب1  کتاب1  کتاب1   



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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1399-1400نکات قابل توجه درباره پدیدآورندگان کتاب   های هنر در سال   

هنربخشمؤلفانپرکارتریناز«سفالجناب»و«پشرهها»کتابدوبا«باباییفرزانه»خانم
ایشانازدسترسدرطبیعیِموادباساختوسازمحوریتباآثاریهموارهاخیرسالهایدر.است
گویایشدهطیامروزبهتاکتابهایشانتولیدابتدایازکهروندی.استشدهبررسیگروهدر

طیشاهدخوشبختانه.استکردهاشارهآثارشانبررسیدرگروههرسالهکهاستنکاتیبهتوجه

 .هستیمکتابهایشانصعودیروندشدن



 بررسی تحلیلی آثار هنر
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1399-1400نکات قابل توجه درباره کتاب   های هنر در سال   

همونوجوانمخاطبهمکهوجودیبا)1399آثارفهرستدر«کودکانبعدیسههنر»کتابدادنقرار•
.کودکانبرایهنرآثاردرموضوعهادستاینجایبودنخالیدلیلبه(میگرفتبردررابزرگسال

خیال»:جملهاز.پرداختهاندهنرمختلفجنبههایبهداستانطریقازکهآثاریتعدادتوجهقابلافزایش•
«پاککنومدادقصه»و«هنرمندمیگویندمنبه»،«منزیبای

باهنرگروهاخیرسالچنددرکهاستپدیدهایمیان رشته ای کتاب هایکتابها،اینجایگاهازنظرصرف
.شدخواهدبیشترسالهرآثاراینتعدادکهاستاینگروهپیشبینی.روبهروستآن



 بررسی تحلیلی آثار بازی

25 

بهنسبتجایگاه،وکیفیتنظرازامااستبرابرگذشتهسالباتعدادلحاظبهبازیآثاروضعیت

 .داردامتیازکاهشنیزگذشتهسال6میانگینبهنسبتواستداشتهنزولیسیرگذشتهسال

2 

1 

0 0 

1 

خارجازفهرست سهستاره چهارستاره شایانتقدیر برگزیده

تعدادآثاربازیدرهرجایگاه



 بررسی تحلیلی آثار بازی
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آثاردستایناز.استموردایندرتکراریآثاریرسیدنشاهدپیشسالهایمانندگروه
.کرداشاره«اینجاستهیوالیک»کتاببهمیتوان

دادن،تکانکردن،فوتمثلفعالیتهاییطیبایدکهاستکتابدرهیوالیکمذکوراثردر
.کردبیرونکتابازراآنکردنکجچپوراستبهراکتابوچرخاندندادن،قلقلک
بازارنوعیبهواسترسیدهگروهبهبررسیبرایآثاریسالههرتصویری-تعاملیاثراینمشابه
.استشدهاشباعایدهاینازنشر

تکراری موضوع( پرداخت)مشاهده روش   های ارائه و پروراندن   



 بررسی تحلیلی آثار بازی
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«لئوننارنجی»و«یکهیوالاینجاست»:کمرنگبودنارزشهایاخالقیوانسانیدرآثار؛مانند•

«لئوننارنجی»و«خیالزیبایمن»:تغییرماهیتوکارکرداثربهدلیلترجمهنامناسب؛مانند•

1399-1400عمده دالیل کاهش امتیاز کتاب   های بازی در سال   



 بررسی تحلیلی آثار بازی
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1399-1400ناشران کتاب   های بازی در سال   

کتاب4  

  بررسی آنها از اثر 6 کل در که کنیم اشاره پرتقال نشر به توانیم می بازی حوزه در امسال
 شورا فهرست از خارج اثر 2 و ستاره 3 اثر یک و برگزیده پیشنهاد عنوان به اثر 2 شد

 .گیرد می جای بازی حوزه در اثر 4 آثار بین از .اند شده اعالم



 بررسی تحلیلی آثار بازی
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1399-1400نکات قابل توجه درباره پدیدآورندگان کتاب   های بازی در سال   

 .استمشهودزمینهایندرتألیفیآثارخالیجایهمچنانوبودندترجمهامسالآثارتمامی



 بررسی تحلیلی آثار بازی
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1399-1400نکات قابل توجه درباره کتاب   های بازی در سال   

  ایده های در تنوعمخاطب،باکتابگونههایانواعگذاشتنمیاندرلحاظبه«کتابآنبهکتابایناز»
ازحمایتهمکاری،دوستی،:مانند انسانی ارزش هایمروجکلدراثردرونمایههمچنینواجرایی
.میشودمحسوببخشایندرنوظهورآثارزمرهدراثراین.استجنسیتیبرابریویکدیگر

صورتبهموضوعاتاینبهواستسرگرمیوبازیهنر،ترویجکنندههمزمانموضوعارائهروشواثرهدف
جایگاه.میشودمعرفیفعالیتهاواطالعاتکتابها،ازگستردهایطیفکتابایندر.استپرداختهجامع

.شدگرفتهنظردرگروهتوسطاثراینبرایبرگزیدهپیشنهاد
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 .هستندمشترکهنربخشهایباستاره4اثروبازی،بخشبابرگزیدهپیشنهاداثر

7 

10 

1 

0 

1 

خارجازفهرست سهستاره چهارستاره پیشنهادشایانتقدیر پیشنهادبرگزیده

تعدادآثارسرگرمیدرهرجایگاه
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هرروالمانندهمچنان.میدهدرخسالهرمعمولطوربهسرگرمی،آثارپرتعدادحضورروند
همشبیهموضوعارائهسبکوروشدرامادارندمتفاوتعناوینکهداریمآثارازمجموعهایسال

معموالًآثارمجموعهاینکهاستمستقیمروشآثارایندرموضوعارائهروشهمچنین.هستند
مجموعه»و«1چهارگوشمعماهای»کتابنیزامسال.نمیگیرندقرارخوبیجایگاهدر

.بودندآثارایناز(عنوانهشت)«راهراههایکتاب

تکراری موضوع( پرداخت)مشاهده روش   های ارائه و پروراندن   
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«1معمایچهارگوش»و«2و1اشیایپیداوپنهان»:یکبارمصرفبودنآثار؛مانند•

بامیوههاوسبزیهایرنگییادمیگیری»:تغییرماهیتوکارکرداثربهدلیلترجمهنامناسب؛مانند•
«یوگایقورباغه»و«چهحسوحالیداری؟»،«میخندی



1399-1400عمده دالیل کاهش امتیاز کتاب   های سرگرمی در سال   
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1399-1400ناشران کتاب   های سرگرمی در سال   

کتاب5 کتاب9  کتاب3  کتاب2   
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1399-1400نکات قابل توجه درباره پدیدآورندگان کتاب   های سرگرمی در سال   

و«چهارگوشمعمای»باتألیفهموگردآوریوتدوینترجمه،حوزهدرهم«سیاحعمیم»
سرگرمیکتابهایبخشدرستارهکمولیپررنگحضوری«راهراهکتابهای»مجموعهی

.داشت

نیزهنربخشدرپیشترکهداشتحضورپشرههاوسفالجناباثردوباباباییفرزانههمچنین
.شداشارهآنبه
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1399-1400نکات قابل توجه درباره کتاب   های سرگرمی در سال   

مثلموضوعاتی.است(کاردستیساختوسرگرمی)کتاباصلیموضوعازغیرموضوعاتیبهتوجه•
...وزیستمحیط

.بودبخشاینآثاربرخیدرتأملقابلنکاتازاثرموضوعارائهبرایداستانازاستفاده•

سریازنیزنکتهاین.دارندقرارستاره4وستاره3جایگاهدرتألیفیآثارازاثر10امسال•
.میرسدنظربهتوجهقابلومثبتواستگرفتهقرارگروهاعضایتوجهموردکهاستموضوعاتی



 1۳۹۹-1۴۰۰اثر پیشنهاد برگزیده در بخش هنر در سال 
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میگویندمنبه.تصویرگرونویسندهمارتا،آلتس،
.1399پرتقال،:تهرانابراهیمی؛پیاممترجم.هنرمند

(سال9_7)(سال6_5).(رنگی)مصور.:ص32

:برگزیدهبعضیازدالیلپیشنهاد

ترویجدهندهجسارتخلقدرمقولههنر•

تالشبرایخودِواقعیبودنبدوننیازبهنادیدهگرفتنبخشیازوجود•

پرداختنبهمقولهحلمسئلهاززاویهنگاهکودک•

ترجمهروانوانتقالدرستمفاهیماززباناصلیکتاب•

وجودتصاویررنگیباجزئیات،منطبقباماهیتکودکیوهماهنگبامتن•



 1۳۹۹-1۴۰۰اثر پیشنهاد برگزیده در بخش بازی و سرگرمی در سال 
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.کتابآنبهکتابایناز.تصویرگرونویسندهریچارد،برن،
.بزرگیشهرام:ویراستارکیاوندانی؛حضرتیآناهیتامترجم
.(سال9-7)(سال6-4).ص1397.33پرتقال،نشر:تهران

:برگزیدهبعضیازدالیلپیشنهاد

معرفیدنیایمتنوعکتابهاوطیفمتنوعیسرگرمیوبازی•

داشتندرونمایهمبتنیبرارزشهایانسانیماننددوستی،همکاری،•
حمایتیکدیگروبرابریجنسیتی

قابلاجرابودنایدههایکتاببدوننیازبهمواداولیهخاص•

پاسخبهنیازهایمتفاوتدرکودکان•

پُررنگبودنعنصرهیجاندراثر•

پرسشگریودیدانتقادیبهدنیایپیرامون•





  1۳۹۹-1۴۰۰آثار چهار ستاره گروه هنر، بازی و سرگرمی 
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  1۳۹۹-1۴۰۰آثار سه ستاره گروه هنر، بازی و سرگرمی سال 

40 



   1۳۹۹-1۴۰۰آثار خارج از فهرست گروه هنر، بازی و سرگرمی 
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 فعالیت   های تکمیلی گروه
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همراهیومشارکتباکهبودکودکادبیاتپنجموسیتکمیلیکارگاهجلسهبرگزاریوطراحی

 .شدبرگزارتعاملیصورتبهگروهاعضای



 چالش ها، موانع و نکات مهم در بررسی کتاب   های کودک
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جلساتبرگزاریبرایجدیدروشیطراحیوتوافق•
شوراییسالنیمهازپایانیگزارشتهیهبرایفعالیتهافهرستتهیهوکارتقسیم•
.شدخواهندنهاییونگارشسالطولدرنهاییبرگههایآینده،سالبرگهنویسی؛فرایندبهبود•
.بودتنیدههمدربزرگسالوکودکمخاطبمرزکهکتابیبررسی•
سرگرمیوبازیهنر،گروهدرکتابگرفتنقرارتشخیصچالش•
زیادصفحاتازعکسبرداریچالشومجازیصورتبهفقطآثارتبادل•

 ؟ ! !



 پیشنهادهایی به فعاالن و مخاطبان حوزه کتاب کودک
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:لطفاً
.بگیریدکمکنوجوانوکودکحرفهایمترجماز•
.باشیدوفاداررایتکپیحقبهداریمآرزو•
.کنیدتوجهبیشترکتابهاصحافیکیفیتبه•
.کنیدتوجهمحتوادر...وزیستمحیطحفظتبعیض،عدممسئولیتپذیری،:چونارزشهاییومفاهیمبه•
.باشیدداشتهنظردررامخاطبانحقوقحفظوشفافیتقیمتگذاری،در•
.کنیدتوجهبیشترصفحهآراییبه•
.کنیدتوجهنیزنوجوانسنیگروهبهسرگرمیوبازیهنر،کتابهایحوزهدر•



 پایان

45 



 1۴۰۰مهر 

46 


