
 به نام خدا

1 



 www.cbc.ir 

@cbc.1341 

@shorayeketabekoodak 

2 

cbc1341 
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 نفر 7: تعداد اعضا
 

 :نام اعضای گروه بررسی آثار الکترونیکی به ترتیب حروف الفبا
 

 فائزه بحری   آرامحمد 

 حسینیبی تا   چقامیرزاییپریا 

 قربانیمینا   سرهنگ پورپردیس 

 (1399تا پایان سال )فاطمه محمدی   قره باغیویدا 

 

 (1400از ابتدای )محمد آرا   -(  99تا پایان سال )فاطمه محمدی :هماهنگکننده
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 :راه های ارتباطی با گروه آثار الکترونیکی

info@cbc.ir کودک ایمیل شورای کتاب:  
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e.cbc.iran اینستاگرام 

e.cbc.iran@gmail.com ایمیل 



 فهرست مطالب 

اسالیدشماره   مطالبفهرست  

 فعالیت های اصلی گروه  7

گردآوری آثار جلسات گروه، 8  

  فراوانی آثار به تفکیک ناشر  9

 معیارهای بررسی 10

 فراوانی آثار تألیفی و ترجمه 11

 مدت اثر در کتاب های صوتی 12 

 جنسیت گوینده 13 
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اسالیدشماره   مطالبفهرست  

  موسیقی آثار 14

 منبع متنی 15 

 فراوانی انواع محتوا  16

17-18  فراوانی آثار به تفکیک جایگاه 

19-23  معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر 

24-28 نکاتی قابل توجه  

 دست اندرکاران



 :فعالیت های اصلی گروه

 اجرای روش جدید گردآوری آثار الکترونیکی•

 تدارک سازوکارهایی برای تسهیل امور داخلی گروه  •

 راه اندازی صفحه اینستاگرام گروه•

 بازبینی فرم بررسی کتاب صوتی•

 برگزاری جلسه نشر الکترونیکی در کارگاه آشنایی با ادبیات کودک•

 بررسی آثار الکترونیکی•
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 :گردآوری آثار

 .عمومی انجام گرفت فراخوانبرای نخستین بار، جذب آثار الکترونیکی از طریق طراحی و پخش 
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 :جلسات گروه

 .جلسه هفتگی در روزهای چهارشنبه به شکل مجازی برگزار شد 34در این دوره، 
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قناری

پینما

آوارسا

کانونپرورشفکری

مدرسه

مهاد

آیقصه

آوانامه

نوینکتابگویا

 ۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی آثار به تفکیک ناشر در سال 

 .کتاب تعاملی بررسی شد 5کتاب صوتی و  37اثر شامل  42در این دوره 



 معیارهای بررسی کتاب صوتی
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86% 

14% 

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار تألیفی و ترجمه در سال 

تألیف
ترجمه

.خارجی هستنددرصد از آثار، ترجمه از زبان های  14تألیفی یا بازنویسی است و تنها آثار، درصد از  86متن   
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16% 

24% 

38% 

22% 

 مدت اثر در کتاب های صوتی

کمترازیکساعت
ساعت2یکتا

ساعت4تا2
ساعت4بیشاز

 .  ساعت است 4درصد از آثار بین یک تا  62مدت زمان 

 .درصد هم کمتر از یک ساعت 16ساعت هستند و  4درصد از آثار بیش از  22
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30% 

32% 

38% 

 جنسیت گوینده

زن

مرد

 .  برابر استتقریبا سهم گویندگان زن و مرد از اجرای صوتی 

 .درصد از کارها نیز شاهد اجرای مشترک هستیم 38در 
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29% 

71% 

 موسیقی آثار

موسیقیاختصاصی
موسیقیانتخابی

تماما به موسیقیدرصد باقی مانده  29. خارجی استعمدتاً درصد از کارها موسیقی انتخابی و  71در   
.است« مهدی زارع»تعلق دارد که ساخته « نوین کتاب گویا»از « مثل ها و قصه هایشان»مجموعه   
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26% 

74% 

 منبع متنی

متناختصاصی
متنچاپی

درصد از آثار دارای متن اختصاصی   26و چاپ شده قبالً درصد از آثار مبتنی بر کتابی هستند که  74
.استبه چاپ نرسیده قبالً هستند که   
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45% 

29% 

14% 

12% 

 ۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی انواع محتوا در سال 

حکایتپندآموز
داستان
زندگینامه
سایر

. درصد قرار دارد 29پندآموز تشکیل می دهد و پس از آن، داستان با حکایت های درصد از محتوای آثار را  45  
.درصد باقی مانده متن های غیرداستانی شبه ادبی یا گزارش گونه هستند 12. درصد نیز به زندگینامه اختصاص یافته است 14  
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12% 

9% 

12% 

29% 

38% 

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار به تفکیک جایگاه در سال 

بدونستاره

یکستاره

دوستاره

سهستاره

چهارستاره



 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار به تفکیک جایگاه در سال 

درصد یک یا دو ستاره کسب   21آورده اند، درصد از آثار امتیاز سه یا چهار ستاره به دست  67درمجموع 
درصد از آثار نتوانسته اند به   33به این ترتیب، . درصد هم هیچ ستاره ای داده نشده است 12به کرده اند و 

 .  فهرست شورا راه یابند

دریافت نشان ماهی  نامزد بنابراین اثر برگزیده که . نشدستاره موفق به کسب پنج هیچ اثری دوره، این در 
 .سیاه کوچولو باشد، نخواهیم داشت
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹سال معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر 

مثلهاوقصههایشانجلدی کتاب صوتی  12مجموعه 
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر سال 

مصطفیرحماندوست،مریمنشیبا،بهرامشاهمحمدلو،احترامبرومند؛: راوی
 ؛   مهدیزارع: ؛ آهنگسازمصطفیرحماندوست: نویسنده

نوینکتابگویا: ؛  ناشر کتاب صوتیمحرابقلم: ناشر کتاب چاپی


            :مثلهاوقصههایشانجلدی کتاب صوتی  12عناوین مجموعه 


 (دقیقه 8ساعت و  3) خرداد (دقیقه 8ساعت و  3) اردیبهشت  (دقیقه 8ساعت و  3) فروردین
 (دقیقه 10ساعت و  4) شهریور  (دقیقه 47ساعت و  3) مرداد  (دقیقه 45ساعت و  3) تیر
 (دقیقه 24ساعت و  3) آذر  (دقیقه 9ساعت و  4) آبان  (دقیقه 47ساعت و  3) مهر
 (دقیقه 13ساعت و  3) اسفند  (دقیقه 24ساعت و  3) بهمن   (ساعت 3) دی
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر سال 
 «قصه هایشانمثل ها و »دالیلانتخاب

 .پرداختن به مثل ها که گنجینه ارزشمند فرهنگ و زبان فارسی هستند •

 .متن ساده و روان و مناسب برای طیف وسیعی از مخاطبان•

 .ساعت اجرای صوتی 40گویا کردن اثری حجیم و تولید بیش از •

 .  تقسیم بندی کاربردی هر شب یک قصه با زمان بندی مناسب•

 .  دو زن و دو مرد: ایجاد تنوع در اجرا با انتخاب چهار راوی•

 .اجرای خودمانی و روان در بیشتر قصه ها•
 «و قصه هایشان ها استفاده از موسیقی اختصاصی که نقشی متمایز در ارتقای کیفی اثر داشته است •
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر سال 

 لطیفههایزیرخاکیمجموعه چهارجلدی کتاب صوتی
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر سال 

    دامونآذری؛: تهیه کننده  علیرضالبش؛: ؛  بازنویسیسامانقلیچخانی: راوی

 وانامهآ: ناشر کتاب صوتی انتشاراتمدرسه؛: ناشر کتاب چاپی

 

:لطیفههایزیرخاکیعناوین مجموعه چهارجلدی کتاب صوتی
 

 (دقیقه 16مدت یک ساعت و )از کلیات عبید زاکانی لطیفههایدلگشا: جلد اول

 (دقیقه 21مدت یک ساعت و )از تذکره االولیاء عطار نیشابوری لطیفههایعرفانی: جلد دوم

 (دقیقه 18مدت یک ساعت و )از سعدی شیرازی لطیفههایطربانگیز: جلد سوم

 (دقیقه 17ساعت و  2مدت )از کتاب لطائف الطوائف لطیفههایشیرین: جلد پنجم
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر سال 

   «لطیفه های زیرخاکی»دالیل انتخاب 

به بخش هایی نغز از آثار کهن در قالب لطیفه که می تواند برای مخاطب کودک و نوجوان  پرداختن •
 .جذاب باشد

 .متن ساده و روان و مناسب برای طیف وسیعی از مخاطبان•

 .  اجرای هماهنگ با محتوای طنزآمیز که می تواند شنونده کم سال را به دنبال کردن اثر ترغیب کند•

 .  گنجاندن بخش معرفی نویسنده به میزان و شکلی که به کشش اثر آسیب نرساند•

 .ایجاد فضای متفاوت با انتخاب موسیقی غیرمعمول برای این گونه متون•
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 نکاتی قابل توجه دست اندرکاران آثار الکترونیکی کودک و نوجوان

دهد همچنان  آثار الکترونیکی را به صورت متمرکز و با جزئیات کافی ارائه مرجعی که بتواند اطالعات •
 .این مسئله شناسایی آثار الکترونیکی و دستیابی به آنها را با مشکل مواجه کرده است. وجود ندارد

 

بیش از پیش دی  وی  دی و سی دی اینترنتی گسترش یافته و فروش شیوه های عرضه آثار الکترونیکی به •
 .شده استکم رونق 
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 نکاتی قابل توجه دست اندرکاران آثار الکترونیکی کودک و نوجوان

 تولید و نمی دهند نشان  را الزم توجه آثار هویت و کیفیت در آن نقش و موسیقی به تولیدکنندگان•
  نظر به رایگان، آمادۀ موسیقی از استفاده و انتخاب در البته .می گیرد صورت به ندرت اختصاصی موسیقی
 .است شده دقت بیشتر کمی گذشته، با مقایسه در می رسد

 

  آثار این ارائه دهندگان تعداد و شده بیشتر الکترونیکی آثار به ناشران و تولیدکنندگان تمایل می رسد نظر به•
 .است یافته افزایش
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 نکاتی قابل توجه دست اندرکاران آثار الکترونیکی کودک و نوجوان

و بیشتر شاهد  می شود ویژگی های خالقانه در تولید و اجرا و همچنین گزینش آثار کمتر مشاهده •
 .تکراری و مرسوم هستیمشیوه های 

 

 .و به لحاظ کیفی شاهد آثار برجسته در این دوره نبودیممی خورد شاخص کمتر به چشم آثار •

 

 .یافته انددر مجموع، آثار به سطح متوسط گرایش •
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 نکاتی قابل توجه دست اندرکاران آثار الکترونیکی کودک و نوجوان

 .  به لحاظ موضوع و محتوا تنوع چندانی وجود ندارد و جای کار بسیار است•

 

 .  تعاملی روبه رو بودیماپلیکیشن های -کتابدر آثار دریافتی با کاهش چشمگیر •

 

و تعداد بیشتری از تولیدکنندگان و ناشران به  می دهند صوتی تشکیل کتاب های اکثریت آثار را همچنان •
 .شده انداین حوزه وارد 
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 پایان
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 ۱۴۰۰مهر 

30 


