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 :97-96کودک و نوجوان در سال  اتینشر یگروه بررس گزارش

 

نبات » هینشر ریسردب-کامکار شهرزاد ،«نبات» هیمسئول نشر ریمد-سادات یاز اصحاب رسانه از جمله: مجتب یجلسه جمع نیا در

رشد » هینشر یداخل ریمد-، طاهر خردور«رشد کودک» ریسردب-یراست دیمج، «نبات ینین» هینشر ریدب-ی، الله جعفر«کوچولو

از  یزارع مای، ش«داروگ»ماهنامه  یگذار استیس یعضو شورا-یتفرش یمرتض ،«یبشر هابچه» هینشر ریسردب-پرنده رانی، ا«کودک

کودک  اتیپژوهشگر ادب-یخوانسار یکاشف یدعلیو س یهمشهر« دوچرخه و سه چرخه» هیاز نشر یی، طباطبا«هابچهقانون »روزنامه 

 .حضور داشتند -و نوجوان

 

 ات،یاساس گزارش گروه نشر بر

 ،کننده دینفر بازد 18220و  5079با  بیو وبالگ گروه به ترت تیسا یساز آماده

 ،کودک و نوجوان اتیبا نشر ییکارگاه آشنا یبرگزار

 هابچهقانون  رینشست با سردب یبرگزار

 .گروه بوده است نیا یجنب یهاتیفعال...از و

 

 326شعر،  166داستان،  129کرده، که شامل  یرا در حوزه خردسال و کودک بررس هینشر 15شماره از  45با ده عضو،  اتینشر گروه

 .موضوع بوده است 1058 کتاب و در مجموع یمعرف 48 ،یدانستن-یمطلب علم 75،یسرگرم

 

 :خود را به دو صورت گزارش داده است یهایبررس جیگروه نتا نیا

 گزارش جزء به جزء نخست،

 گزارش مطالب برتر ارائه دوم؛

 

 هینشر نیاول-نبات ین ین》،《روزنامه قانون مهیضم-بچه ها قانون》 ،《بایروزنامه اصفهان ز مهیضم-یکاغذرنگ》 هینشر یبررس

 .نخست ارائه شدند وهیبه ش 《سه سال ریکودکان ز
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 اتیخردسال )شامل: رشد کودک، سروش خردساالن، سنجاقک، شاهد کودک، قلک و نبات کوچولو( و نشر اتیبرتر نشر یهابخش

 .دوم گزارش شدند وهی( به شهابچه یکودک )شامل: رشد نوآموز، رشد دانش آموز، سروش کودکان، سه چرخه، نبات و همشهر

 

کمتر  یردولتیغ اتینسبت به نشر یدولت اتیمطالب برتر نشر ایآ 》را طرح کرد که یپژوهش سؤال نیگروه در بدو گزارش خود، ا نیا

 ؟《است

 

شده، در موضوعات مختلف، از داستان گرفته  یبررس اتیتعداد مطالب برتر در نشر یفراوان عیدر رابطه با توز یگروه با ارائه جداول نیا

 یپژوهش سؤال نیبه ا ه،یتعداد مطالب برتر در هر حوزه و در هر نشر سهیمقا نیکتاب و همچن یتا معرف گرفته یتا شعر و از سرگرم

 .پاسخ داد

 

 یکی یو در هر حوزه و موضوع اندشدهپراکنده  یردولتیو غ یدولت اتیمختلف در نشر یهانسبتبرتر با  مطالب》پاسخ، نیاساس ا بر

به  یبستگ یردولتیو غ یدولت اتیدر نشر تیفیارائه مطالب با ک نی. بنابرااندداشته یشتریتعداد مطالب برتر ب هیدو نوع نشر نیاز ا

 .《آنان دارد یگذار استیو س اتینشر نیمسئول

 

 نیا گرید یکودک و نوجوان، محورها اتیبه اصحاب نشر شنهادیارائه پ نیو همچن هانیبرتر یجزء به جزء و معرف یهاگزارش ارائه

 :گزارش بود

 ،خود یو شهروند یآشنا کردن کودکان با حقوق اجتماع یبرا تالش

 ،ترجمه یهاداستانبه  توجه

 ،یتیبه تنوع قوم توجه

 و یستیژورنال یهاقالببه  شتریب توجه

 .بود شنهاداتیپ نیاز جمله ا ابیبه کودکان توان  توجه

 

 یکنون خألکودک در کشور و  اتینشر یبررس خچهیبا اشاره به تار -پژوهشگر-《یخوانسار یکاشف یعل دیس》نشست نیا یانتها در

تاز  کهیکتاب کودک  یدارد و شورا یکار منحصر به فرد ات،ینشر یجامعه، گروه بررس ازیو ن خألنظر  از اظهار داشت: نهیزم نیدر ا

 .عرصه است نیا
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 یازهاینبا اشاره به ضرورت توجه به کودکان با  اتیگروه نشر تیاز فعال یضمن ابراز خرسند -دوچرخه هیاز مسئوالن نشر-ییطباطبا

اظهارات از  نیا دییتأبا  -رشد کودک هینشر ریسردب-《یراست دیمج》کودکان به آنها شد و  اتینشر شتریخواستار توجه ب ژهیو

 .سخن گفت لیو به خط بر 《روشن》با نام  یاهینشرو از انتشار  نهیزم نیا درسه ساله مجالت رشد  تیفعال

 

 




