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وه خواندن برای کودک گرگزارش 
بیمار

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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:اعضای گروه به ترتیب حروف الفبا

حورا اخوت                                سارا شریف زاده

شیرین بدیعی                             آزاده شکوری راد

فاطمه حقیری                             مریم عرب

حبیبه رمضانی                             فلورا کشاورز 

پردیس سرهنگ پور                       الهه موسویان

سمانه شادمانی                            ژاله نظری

(هماهنگ کننده)مرضیه شاه کرمی
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اعضای گروه خواندن برای کودک بیمار
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:راه های ارتباطی با گروه خواندن برای کودک بیمار

در شرایط عادی از طریق شورای کتاب کودک
info@cbc.ir

و در شرایط خاص با کانال تلگرامی
http://t.me/shora_ketab با کودکان در بیمارستان 
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:تاریخچه گروه خواندن برای  کودک بیمار 

دهباشی،فرمانی،احمدی،هاخانمشوراقدیمییارانهمتبه1376سالدرگروه

.کردفعالیتبهشروع...وکرمیشاهزبردست،
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اب هایکتترویجوکتابخوانیفرهنگگسترششورا،درفعالگروه هایهمهمانندماهدف

.استجامعهدرکودکانبرایخوب

بیمارنکودکامی دانیمچونوکننداستفادهخوبکتابازهمبیمارکودکانمی خواهیمما

بای ها،ویژگایندرکضمنمی کوشیمدارند،ویژهخدماتبهنیازکتاب،باارتباطبرای

همما.دهیمپاسخآن هانیازهایازبخشیبهکتاب هااینخواندنومناسبکتابانتخاب

.می گذاریماختیارشاندرخواندنبرایراکتابهمومی خوانیمکتاببچه هابرای

بههمآموزش ها،این.هستیمگیرییادحالدرهموارهبیماروکودککتابگروهدرما

.می گیردصورتتجربهتبادلصورتبهگروهدرهموکارگاهیصورت

:با گروه کتاب وکودک بیمار آشنا شوید



:شرایط عضویت در گروه کتاب و کودک بیمار

گروهجلسه هایدرحضوربرایکافیوقتباشد،گذراندهراکودکادبیاتکارگاهکهشوراعضوهر
راودککادبیاتوبچه هاهمهازمهمتروبرودبیمارستانبهباریکهفته ایبتواندباشد،داشته

.بپیونددماجمعبهمی تواندباشد،داشتهدوستعاشقانه

رابیشتریتان هایبیمارسبتوانیمتاشودبیشتروبیشترگروهافرادتعدادکهمی شویمخرسندبسیار
.دهیمقرارپوششتحت



:فعالیت های گروه

کتاب خوانی و قصه گویی در بیمارستان ها•

تشکیل جلسه های دوره ای•

اهدای کتاب در مناسبت ها و تجهیز کتابخانه های بیمارستانی •

ر برگزاری جلسه های آموزشی برای اعضای گروه، افراد جدید و گروه های دیگ•
شورا و سازمان ها و نهادهای درخواست کننده
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:تشکیل جلسه های دوره ای

لتشکیشورامحلدرچهارشنبهروزهایمیاندرهفتهیکعادیشرایطدرگروهجلسات
.می شود

گروهنبود،حضوریصورتبهجلسه هاتشکیلامکان19کوویدبیماریشدنفراگیربا
1398ماههمنبمیانهتاتقریبااتفاقاینازپیشتا.کردمنتقلمجازیفضایبهراجلساتش
.شدبرگزارمرتبطوربهگروهجلسات
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:موضوعات مطرح شده در جلسات

برای رفتن گزارش عملکرد هفتگی در بیمارستان ها و به اشتراک گذاشتن تجربه ها و برنامه ریزی•
به بیمارستان 

آموزش دائمی نحوه صحیح کتابخوانی و قصه گویی برای اعضای جدید و قدیمی•

بررسی کتاب های مناسب برای کودک بیمار و بردن به بیمارستان ها و خواندن کتاب•

بررسی چالش ها و پیدا کردن راه حل برای مشکالت پیش آمده •
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:کتاب خوانی و قصه گویی در بیمارستان

تا پیش از . قرار گرفت19امسال فعالیت های گروه بسیار تحت تاثیر فراگیری بیماری کووید 
اعضای گروه هر هفته به بیمارستان های تحت پوشش 1398این تقریبا تا آخر بهمن ماه 

.رفتند و برنامه کتاب خوانی و قصه گویی اجرا کردند

:بیمارستان های تحت پوشش

بیمارستان مسیح دانشوری* مرکز طبی کودکان                                       * 

بیمارستان بهرامی* بیمارستان مفید                                          * 

بیمارستان میالد* 
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در بیمارستان حضور پیدا 99تا پایان دی ماه 99تعداد جلسه هایی که اعضا از اول مهرماه 
:کرده اند 

نوبت11بیمارستان مسیح دانشوری 

نوبت10بیمارستان میالد 

نوبت16بیمارستان مفید 

کودک و در صورت لزوم برای فرد در اتاق کودک 12تا 5به طور متوسط در هر نوبت  برای 
.بیمارکتاب خوانی شد

تاب های در این جلسه ها به جز کتابخوانی، فعالیت های جانبی شامل کتابخوانی تعاملی ک
.تصویری با بچه ها،  نقاشی، بازی و کاردستی نیز انجام شد
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ممانعت از ورود به بخش توسط حراست برخی بیمارستان ها•

همکاری نکردن برخی بیمارستان ها•

کمبود نیروی فعال•

نزا در پاییز و لغو تعدادی از جلسات کتابخوانی در بیمارستان ها به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفوال•

زمستان

شیوع بیماری کرونا و عدم امکان حضور در بیمارستان ها•
16

:مشکالت و چالش ها



:اهدای کتاب

ه کودکان هرساله اعضای گروه در دو نوبت، هفته ملی کودک و سال نو به بیمارستان ها می روند و ب

.بیمار در بیمارستان کتاب هدیه می دهند

:آمار کتاب های خریداری شده

نشر نخستین و انتشارات پیک ادبیات(  درصد 50با تخفیف ) جلد 200

جلد کتاب از ناشران مختلف از فروشگاه نمایشگاه کتاب 260
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:ناشران و حامیان مالی

نشر نخستین

انتشارات پیک ادبیات

(جناب آقای نوری و مدیرفروشگاه ) نمایشگاه کتاب کودک 

خانم ها شاد ناز، شروین و شکوفه عسگری

.کنیمهمچنین الزم می دانیم از حمایت های آقای ناصر پروائی رئیس بیمارستان مفید قدردانی
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اهدای کتاب به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک

.متاسفانه موفق به این امر نشدیم19امسال، سال نو به رغم تهیه کتاب به دلیل بیماری فراگیر کووید 



:جلسات آموزشی

ابکودکگروهدعوتبهبیمارکودکوکتابگروه
دربرنامه ایدر(ناشنواوشنواکم)ویژهنیازهای

شرکتاناشنووکتابدوستینامبهسروفرهنگسرای
یهمرضخانمبرنامهاینبهشدهدعوتکارشناسکرد،
یماربکودکوکتابگروهکنندههماهنگکرمیشاه

.بودند

وانیکتابخومناسبشیوه هایباره یدربرنامهایندر
.شدبحثوگفتگوگوییقصه
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:کرونا و گروه کتاب و کودک بیمار

بچه هاییبراکتابخواندنوبیمارستانبهرفتنهفتگیمنظمبرنامه هایکهآنجاییاز

بااعضاد،شمتوقفکروناویروسشیوعدلیلبهبیمارکودکوکتابگروهاعضایبیمار

رفتندگکانالیکاندازیراهبهتصمیمشورامدیریتازاجازهکسبوهماهنگیومشورت

کتابآن هارایبوباشندارتباطدربیمارستاندربستریبچه هایباطریقاینازبتوانندتا

.کنندتعریفقصهوبخوانند

اندازیاهرهدفاینبا«(کودککتابشورای)بیمارستاندرکودکانبا»تلگرامیکانال

.شد
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1398اسفند 22: آغاز فعالیت •

نفر1080: تعداد مخاطبین کانال تا زمان تهیه گزارش•

:1399تعداد فایل های بارگذاری شده تا پایان مرداد •

:فایل قصه یا کتاب به تفکیک165

فایل خوانده شده توسط اعضای گروه120* 

فایل از کانال ها و افراد خارج از گروه       45* 

:« با کودکان در بیمارستان » گزارش کانال 



:برنامه کانال برای بارگذاری فایل ها*  

. هرشب یک قصه یا کتاب در کانال گذاشته شده است1399تا پایان مرداد 

.سه شب در هفته فایل قصه ها درکانال گذاشته می شود1399از ابتدای شهریور 

:بررسی فایل ها*  

ته و بعد تمام فایل های قصه و کتاب قبل از بارگذاری در کانال، مورد بررسی اعضا قرار گرف
.از تایید در کانال قرار می گیرد

:  کپی رایت*  

.گروه تمام تالش خود را می کند تا مسئله کپی رایت را رعایت کند

:بیمارستان هایی که اعالم همکاری کردند*  

بیمارستان میالد



:تشکر از ناشران و نویسندگان*  

.گزاریماز ناشران و نویسندگانی که با ما همراه بودند ودر استمرار فعالیت کانال با ما همکاری کرده اند بسیارسپاس
:نویسندگان محترم آقایان 

ناصر یوسفی

محمدرضا شمس

فرهاد حسن زاده
:ناشران محترم

یانتشارت نخستین                                        انتشارات قدیان(                           میچکا ) انتشارات مبتکران 

و انتشارات پیک ادبیات                                    انتشارات بازی(                         نردبان ) انتشارات فنی ایران 
اندیشه 

انتشارات علمی فرهنگی                                انتشارات پیک دبیران
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:چالش ها و مشکالت*  

(با توجه به مسئله کپی رایت ) کمبود منابع
یادی بررسی، انتخاب و خوانش کتاب مناسب، توان، انرژی و وقت ز) کمبود نیرو 

(می طلبد 

: در پایان الزم به ذکر است* 

.وده استکانال در معرفی و آشنایی با کتاب ها و ترویج کتابخوانی تاثیرگذار ب

.وده استکانال در معرفی و آشنایی افراد با شورای کتاب کودک نیز تاثیرگذار ب
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پایان
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۱۳۹۹آبان 
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