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بررسی آثار و دست نوشته کودکان و نوجوانانگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 



نفر11: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه  به ترتیب حروف الفبا

فروردین سالک نژاد•

(هماهنگ کننده)فریده میرزانلو•

منیر فهیمی•

نازنین چشم شب•

نرجس نظری•

نگین شهری•

آرسا جعفر آبادی•

الهه فرنیا•

پروانه قربانی الکه•

سهیال فغانی•

سیمین بینا•



آثار و دست نوشته کودکان و نوجوانانبررسی اعضای گروه 



راه های ارتباطی 

نوجوانانبررسی آثار و دست نوشته کودکان و با گروه 

Asar.cbc@gmail.com

info@cbc.ir

mailto:Asar.cbc@gmail.com
mailto:info@cbc.ir
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29 نقاط ضعف و قوت گروه



:استبخش سه گروهی فعالیت ساالنه

ارسالى توسط کودك و نوجوان به گروههاى نوشتهدستبررسى . 1

بررسى آثار چاپ شده کودکان و نوجوانان در نشریات. 2

نوشته شده توسط کودکان و نوجوانان هاى کتاببررسى . 3



کروناتا زمان بروز شورا کتابخانه در 6:30الى 4:30یكشنبه هر هفته از ساعت روزهاى در شانزده جلسه •
.شدبرگزار توسط گروه

.شدبرگزارتا مرداد ماه 99/01/24از تاریخ مجازىجلسه نوزده پس از تعطیلى ناشى از کرونا •



بخش نشریات

اپ شده برگزارى دو جلسه در کتابخانه مرکزى کانون پرورش فكرى کودك ونوجوان براى بررسى آثار چ
در نشریات کودك ونوجوان 

:نتایج اوليه به دست آمده
.  نند کمیتعداد نشریاتى که آثار کودك و نوجوان چاپ کاهش •

کاهش تعداد آثار در نشریات و صفحات مربوط به اثر•

برگزارى جلساتى پیرامون شناسایى مشكالت نشریات و دلیل کاهش اثر •

ك ونوجوان تهیه و تدوین سؤاالتی پیرامون بررسى مشكالت و موانع پیش آمده به لحاظ چاپ آثار کود•
.نشریاتدر 

.  شودمیچاپ ها آنتماس با مسئولین نشریاتى که آثار کودك و نوجوان در •



آثار چاپ شده در نشریات

99-98میزان چاپ اثر در نشریات کودك و نوجوان در سال 
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چاپ شده در نشریات به تفكیک جنسیتآثار تعداد 

تعداد دختر بيشتر از پسر
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3نمودار 
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شده است؟آثار از کدام شهرها برای نشریات ارسال 

آثار چاپ شده در نشریات



ارسالیآثار میزان ویرایش در 
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میزان هدایت فكری در نشریات
(در بعضی مواقع به منظور تشویق)
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بازخورد و نقد آثار از طرف مسئولین نشریات
(برخی نشریات به لحاظ ساختار نقد انجام می دهند، مانند نشریه آفتاب مهتاب)
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(کتاب های نوشته شده توسط کودکان و نوجوانان)بخش کتاب 

.شده بودنوشته شده توسط کودکان و نوجوانان که به گروه فرستادههای کتاببررسی 



(نکتاب های نوشته شده توسط کودکان و نوجوانا)بخش کتاب 

بیشتر کتاب های چاپ شده در کدام ژانر داستان نویسی قرار دارد ؟
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کتاببخش 
کتاب های چاپ شده تصویر دارد؟
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کتاببخش 
آیا کتاب ویراستار دارد؟

9نمودار 
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کتاببخش 

پراکندگی جغرافیایی ناشران کتاب
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بخش دستنوشته های کودکان و نوجوانان

ارسالی کودکان و نوجوانان در گروه های نوشتهدستبررسی •

.در گروه خوانده شد، با توجه به نظر همه اعضا بازخوردها تنظیم و ارسال شدها نوشتهدست•



بخش دستنوشته های کودکان و نوجوانان

در طی سه سال گذشتهارسالی به گروه آثار تعداد 

11نمودار 

داده شد و این امر سبب دست نوشته عمومی جهت دریافت فراخوان 97-96الزم به یادآوری است که در سال شورایی 
.افزایش آثار رسیده بدست گروه شد
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های کودکان و نوجوانانبخش دست نوشته 

دستنوشته هانویسندگان تفكیک جنسیت کودك 
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کودکان و نوجوانانبخش دست نوشته های 

؟ارسالی چگونه استدست نوشته های تصویر در میان وضعیت 
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کودکان و نوجوانانبخش دست نوشته های 

؟بیشترین فراوانی را داردنوع ادبی ارسالی کدام دست نوشته های میان در 
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:فعالیت های آموزشی و تحقیقی گروه

نامه تحقیقى و تدوین سؤاالت پرسشنویسى گزارشپیرامون روش دهقان علیرضا برگزارى جلسه با آقای •

(لسهجدو)گروهاعضاىبراىفرنیاالههوفهیمىهاخانمتوسطکامپیوترمبانىکالسبرگزارى•
ی، پژوهش ونقدکمیته بررسشرکت در هم اندیشی معیارهای بررسی، برگزار کننده •



پایان



1۳۹۹مهر 


