


مــن از زحمــات یکایــک شــما عزیــزان، بخصــوص مدیــران عزیــز و گرداننــدگان کارهــا و دنبــال کننــدگان 
سیاســت های اصلــی ایــن کانــون، حقیقتــاً متشــکرم و امیــدوارم خداونــد بــه شــما توفیــق دهــد و بتوانیــد ایــن 
مســؤولیت ســنگینی را کــه طبیعــت ایــن کانــون و نــام آن و مســؤولیت پذیرفتــه  آن بــر دوش هــر کســی می گذارد 
کــه بــه آن مســتند اســت، ان شــاءالَلّ بــه بهتریــن وجهــی انجــام دهیــد. شــما بــا اخــاص و همــه  تــوان و شــوق و 
عشــقی کــه داریــد، کارهــا را می کنیــد؛ خــدای متعــال هــم نتایــج را مترتـّـب خواهــد کــرد و ان شــاءالَلّ به کار شــما 

برکــت خواهــد داد.
بدیهــی اســت کــه آن همــه کارهــای ظریــف و کم مّدعــا و در نقــاط دوردســت و آن همه احســاس مســؤولیت، 
تنهــا بــا مخاطبانــی کــه قاعدتــاً اهــل تبلیــغ نیســتند، بــه آســانی قابــل دیــده شــدن از نزدیــک هــم نیســت؛ چــه 
برســد از دور! لیکــن از آنچــه کــه شــده و از آنچــه کــه دیــده می شــود، می تــوان آنچــه را کــه از دور بــه چشــم 

امثــال بنــده نمی آیــد، حــدس زد.



ــان را شــریک مدرســه و  ــودکان و نوجوان ــرورش فکــری ک ــون پ کان
ــش از  ــد بی ــه می توان ــم ک ــوزان می دانی ــری دانش آم ــط دوم یادگی محی
گذشــته در خدمــت تعلیــم و تربیــت قــرار گیــرد. ایــن ظرفیــت در کانــون 
وجــود دارد کــه بــه عنــوان شــریک در ماموریت هــای آمــوزش و پــرورش 
و مدرســه ایفــای نقــش کنــد. کانــون بســیاری از محدودیت هایــی کــه در 
مــدارس و در قالــب برنامــه رســمی بــا آن مواجــه هســتیم را نــدارد از همین 

جهــت، اســتعداد قابــل توجهــی بــرای پذیــرش ایــن نقــش را داراســت. 

نوجوانــان آینده ســازان و امیدهــای مــا بــرای اداره کشــور هســتند. 
بــه همــه مســئوالن آمــوزش و پــرورش پیشــنهاد می دهــم نوجوانــان 
و کــودکان را طــرف مشــورت خــود قــرار دهنــد و از ایده هــای برآمــده 

از ذهــن جــوان ایشــان اســتفاده کننــد.



اسنادباالدستی

کانونوسندتحولبنیادینآموزشوپرورش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش اقدام به احصاء راهبردهای مرتبط و برنامه ریزی به منظور عملیاتی کردن راهکارهای ذیل نموده است.

 تعمیق تربیت و آداب اسالمی و تقویت اعتقاد و التزام به ارزش های انقالب اسالمی
 ترویج و تعمیق فرهنگ حیاء، عفاف و حجاب متناسب با ظرفیت های بومی منطقه ای

 تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی
 تأمین و بسط عدالت در برخورداری از منابع و امکانات با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف کشور

 تنوع بخشی به محیط های یادگیری کودکان و نوجوانان
 همکاری با مدارس در راستای تقویت ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان

 افزایش مشارکت کودکان، نوجوانان و مربیان کانون در دستور تعالی کشور در عرصه های دینی، فرهنگی و اجتماعی
 جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر و بخش عمومی و غیردولتی در پیشبرد اهداف

 ارتقا منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر تاثیر به سزای مربیان کانون بر کودکان و نوجوانان
 تربیت مربی فرهنگ و ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای مربیان در سطح ملی

 برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت ایشان
 افزایش نقش استان ها در اجرای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و تربیتی

 ایجاد و متناسب سازی فضاهای فرهنگی با ویژگی ها و نیازهای کودکان و نوجوانان و اقتضائات فرهنگ اسالمی- ایرانی
 فرهنگ سازی در جهت تبیین و تقویت منزلت علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی اسالمی

 تنوع بخشی در ارائه خدمات فرهنگی و هنری متناسب با نیازها و عالیق کودکان و نوجوانان در راستای شکوفایی استعدادهای آنان
 استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین در راستای تحقق اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 تأمین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی، مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمی و کیفی
 بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه ها و روش ها



سیاستهایابالغیمدیرعاملکانون

      از آنجاکــه یکــی از الزامــات تفکــر و مدیریــت نظام منــد، وجــود گفتمــان مشــترک در قالــب سیاســت ها و راهبردهــای عملیاتــی 
ــی  ــزی عملیات ــرای برنامه ری ــدت ب ــی میان م ــازمانی و خط مش ــی س ــوی ذهن ــک الگ ــاد ی ــت ایج ــل جه ــوارد ذی ــت، م ــازمان اس س
توســط مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اعــالم شــده اســت. دورنمــای اســتراتژیک کانــون اگرچــه از لحــاظ 
کلیــت چشــم انــداز، محــدود و مقیــد اســت، امــا از منظــر امــکان در تغییــر جزئیــات انعطاف پذیــر می باشــد. بــر همیــن اســاس همــه 
مدیــران، علی الخصــوص تصمیــم گیرنــدگان ســتادی موظــف شــدند در کلیــه مراحــل برنامه ریــزی تــا نظــارت از رهگــذر مشــارکت 

موثــر عمــوم همــکاران ایــن مــوارد را بــه عنــوان شــاخص های تصمیــم و جهت گیــری مــورد مالحظــه قــرار دهنــد:

 توسعه مشتریان تولیدات)شامل خدمات ومحصوالت( و مخاطبان آثار)شامل کودک، نوجوان و خانواده(

 محتوا محوری و روزآمد سازی فعالیتهای فرهنگی، مبتنی بر ارزشهای سبک زندگی ایرانی اسالمی 

 کاهش تدریجی تمرکزگرایی عمومی در ستاد با توسعه قانونی حیطه کنترل و تقویت ادارات کل استانی

 شفافیت و اصالح فرایندی برنامه ها و فعالیت ها با استفاده از فن آوری های نو

 جوانگرایی و نخبه گزینی در حوزه منابع انسانی با اولویت سرمایه های درون سازمانی 

 چابک سازی و ایجاد سازو کار مدیریت موثر منابع و کاهش هزینه های غیرضروری 

 توجه به عدالت در توزیع امکانات و فرصت ها حسب ظرفیت های متنوع منطقه ای و بخشی

ــق  ــتعدادها و عالی ــی، اس ــای مهارت ــه نیازه ــا مالحظ ــان )ب ــرای نوجوان ــی ب ــای فرهنگ ــدات و فعالیته ــعه تولی ــت و توس  تقوی

ــر( ــر و پس ــان دخت ــی نوجوان اختصاص

 تولید هدفمند و نمونه آفرینی شاخص به عنوان بسته های محصول با نگاه به محصوالت جانبی

 مالحظه حداکثری صرفه و صالح کانون و ممانعت موثر از انجام هرگونه هزینه غیرضروری 
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تولیدات

تولیدفیلمبلندسینمایی

آغاز دور جدید فعالیت های سینمایی کانون در حوزه سیاستگذاری، تولید و نمایش فیلم کودک و نوجوان 
با ساخت همزمان دو فیلم بلند سینمایی در یک سال برای نخستین بار

1- فیلم »ضربه فنی«  به کارگردانی غالمرضا رمضانی
نویسنده: غالمرضا رمضانی و میترا تیموریان

بازیگران: نسیم ادبی، افشین هاشمی، نازنین احمدی، سیروس همتی، مجید نوروزی، درسا بختیار و ملیحه کیا 
آهنگساز: بهزاد عبدی

مفتخر به دریافت چهار پروانه زرین و یک تندیس ویژه از سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوانان

2- فیلم »دوچ«  به کارگردانی امیر مشهدی عباس
نویسنده: امیر مشهدی عباس

بازیگران: ثریا قاســمی، کوروش ســلیمانی، شیوا خسرومهر، سروش جمشــیدی، کوروش زارعی، حسین عباسی، عباس ابوالحسنی، 
محمدامیــن احمدی و امیرمحمد محمدی

آهنگساز: عبد آتشانی
مفتخر به دریافت 5 جایزه از سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از جمله جایزه اصلی یونیسف
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تولیدات

پویانمایی
ساخت 9 انیمیشن کوتاه

1- پویا نمایی »خیمه خورشید سوخت« به کارگردانی ایرج محمدی رزینی
2- پویا نمایی »ماهی گیر و بهار« به کارگردانی سیدحسن سلطانی

3- پویا نمایی »گرگم و گله می برم« به کارگردانی امیرهوشنگ معین
4- پویا نمایی »زر زری کاکل زری« به کارگردانی مهین جواهریان
5- پویا نمایی »کلیپ دارا و سارا« به کارگردانی میرتوحید رضوی

6- پویا نمایی »کاش یک برادر داشتم« به کارگردانی ناهید شمس دوست
7- پویا نمایی »شب ترسناک لومو« به کارگردانی ساره شفیعی پور و روایتگری فاطمه معتمدآریا

8- پویا نمایی »قهرمان« به کارگردانی کیانوش عابدی )در حال ساخت(
9- پویا نمایی »سگی که قار قار می کرد« به کارگردانی پروین تجوید )در حال ساخت(
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تولیدات

نمایش)تئاتر(
384 اجرا از 7 نمایش در تماشاخانه ها با استقبال بیش از 30000 مخاطب

80 اجرا از 5 نمایش مختلف با نقش آفرینی کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه
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 بیش از 200 اجرا از 5 نمایش مختلف برای دانش آموزان در مدارس سراسر کشور

 اجرای نمایش های امیدآفرین و نشاط افزا در بخش کودکان بیمارستان ها 
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تولیدات

 تولید بسته های اجرای نمایش عروسکی برای استفاده مربیان کانون در روستاها )تئاتر کوچک(

 اقدام به ساخت بزرگترین سالن نمایش سیار ایران به منظور اجرای نمایش در مناطق محروم و مرزی
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  فهرستبرخیازنمایشهایشاخصاجراشده

1- منو نمی بره به نویسندگی و کارگردانی زهرا صبری خیالی
2- آرزوهای بافتنی به کارگردانی کبرا مالمیر با موضوع بحران آب

     منتخب بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
3- بچه های زمین سالم به کارگردانی حسین غالمی؛ با هنرنمایی کودکان کم بینایی که در آینده نابینا خواهند شد.

       کسب مقام اول جشنواره معلوالن کاسپین در بخش های بازیگری گروهی، آهنگ سازی، طراحی صحنه و کسب مقام دوم در بخش های کارگردانی و نویسندگی
4- گیسوطال به کارگردانی بهاره میرزاپور

       برگزیده سومین جشنواره ملی تئاتر شهر در بخش های کارگردانی، بازیگر مرد، آهنگ سازی، طراحی صحنه
5- ابریشم به کارگردانی یاسمین پی داوودی؛ با هنرنمایی کودکان سندروم داون، اوتیسم و کودکان معلول پرورشگاهی

       برگزیده جشنواره آفتاب با کسب شانزده جایزه
6- پاهای خانم هزارپا به کارگردانی ندا حاجی بابایی؛ با هنرنمایی کودکان نانیسم و کودکانی با اختالل جسمی-حرکتی

       کسب نه جایزه از جشنواره تئاتر آفتاب
7- تو مثل طوطی به کارگردانی امیرحسین انصافی و آرین ناصری مهر

8- هدیه اسرارآمیز به کارگردانی میثم یوسفی
9- ترنج به کارگردانی افسانه زمانی

10- خروسی که می خواست شب را ببیند به کارگردانی آرش شریف زاده
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انتشارات

انتشارات
تولیدوتوزیعبیشاز

یکمیلیونکتابکودکونوجوان
 انتشار 45 عنوان کتاب )عناوین جدید( با مجموع تیراژ 114000 عدد

 تجدید چاپ 182 عنوان کتاب با مجموع تیراژ 880000 عدد
  انتشار 8 عنوان کتاب شاخص کانون به زبان انگلیسی با مجموع تیراژ 11000 عدد

  انتشار 10 عنوان کتاب بریل برای کودکان و نوجوانان نابینا با مجموع تیراژ 3000 عدد
  آماده سازی 70 عنوان کتاب جدید برای انتشار در ماه های آتی
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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عرضه 870 عنوان کتاب و سایر محصوالت فرهنگی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
و همچنین همکاری در برگزاری ششمین نمایشگاه »ایران نوشت« موفق به افزایش 19 درصدی بهره وری در فروش محصوالت خود شد. 

خالصه عملکرد کانون در زمینه فروش محصوالت خود در یک سال اخیر به شرح ذیل است:
   2.122.300 جلد کتاب          1.947.500 قلم لوازم التحریر ایرانیـ  اسالمی

   145.260 عدد اسباب بازی و سرگرمی      7.100 حلقه محصول چندرسانه ای
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انتشارات

عناوینجدیدانتشاریافته:
نامنویسندهعنوانکتابردیف
مازیارتهرانيماجراهايبهلول1
عليخدایيشکلهاوحرفها2
حسینبکایيخورشیدکالسکهسوار3
جینگودالدعاهایيبرايصلحجهاني4
دکتراحمدسفالیيومحمدرضاکریميصارميآموزههايخیال5
نانسيبیمنآمادهسازياستوريبرد6
هنینگمانکلاسراردرونآتش7
کمالشفیعيدرسکوتماسهها8
راشینخیریهخالهپیرزن9
دلنوشتههاونقاشيهايبچههايغزهباغهايامید10
سیدحبیبنظاريکميانسانموبسیارگنجشک11
حسینفدایيحسینخرگوشباهوشودوقصهيدیگرازکلیلهودمنه12
گیزالبونزلزپسرکبينظموآدمکهايرويدیوار13
اشکانپورکیوانيچشمهایمهمهتوست14
سپیدهخلیليگمشده15
مصطفيرحماندوستکاشحرفيبزني16
پيیرپلوسرزمینرودخانههايبينام17
شورايکتابکودککوششکودکشماره1835
فرهادحسنزادهکتابداستان195
پریسایاورزادهیکجايبهتر20
نوراحقپرستیکراهبهتر21
آستریدلیندگرنسرزمیندور22
مربیانفرهنگيکانونکوششخردسالشماره2324
وحیدطوفانياصلاصطالحنامهياصکا24
احمدرضااحمديکشتيسرگرداندرمهدریا25
جینویلیسبدترینجشنتولدماربوآ26
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انتشارات

نامنویسندهعنوانکتابردیف
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريمکعب27
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريمربع28
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريکره29
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريمثلث30
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريخط31
جريبایليوفلیسیاالوهندسهيعصرحجريدایره32
طاهرهایبدعجیبوعجیبهايتهدریا33
اریکباتونوشجانموشکوچولو34
فاطمهبدرطالعيبازيهايمحليایرانبرايکودکانونوجوانان35
کارنکاتچاتاکنيسرککشیدنزیرپوست36
کارنکاتچاتاکنيسرککشیدنزیرپوستزمین37
استرپورترسرککشیدنزیرپوستشهر38
استرپورترسرککشیدنزیرپوستخودرو39
اریکباتوميخواهيدوستمنباشي40
زهرهپریرخچههوایيرادوستداري41
ویلهلممایزلصعود42
مهردادبهاربستور43
سیروسطاهبازباهمزندگيکنیم44
افسانهشعباننژادچتريازگلبرگها45
سوسنطاقدیسیکيبود-ترجمهبهانگلیسی46
ابراهیمقدردانکلیدکوچولو-ترجمهبهانگلیسی47
سمانهقاسميیکدوست-ترجمهبهانگلیسی48
محسنچینيفروشاننقرهماهي-ترجمهبهانگلیسی49
افسانهشعباننژادبزغالههايابري-ترجمهبهانگلیسی50
احمدرضااحمديماهيقرمزطالیي-ترجمهبهانگلیسی51
مصطفيرحماندوستزالوسیمرغ-ترجمهبهانگلیسی52
منیرههاشميقیچيکهدنبالکارمیگشت-ترجمهبهانگلیسی53
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بازیهاوسرگرمیها

سرگرمیهایسازندهوبازیهایرایانهای

 تولید بازی رایانه ای دهقان و حکمران برای نوجوانان و برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری بازی های ایرانی-اسالمی در سمنان با محوریت آن
 تولید بازی حرفستان برای کودکان با قابلیت اجرا در گوشی های هوشمند

 تولید اسباب بازی از جمله عروسک هایی با لباس بومی و محلی، سازه های هندسی، ماشین های اسباب بازی چوبی با قابلیت جداسازی قطعات و ....
 حمایت از 22 نفر از دانشجویان و ایده آفرینان در زمینه طراحی اسباب بازی

 مشارکت در برگزاری نمایشگاه عروسک در گذر زمان با معرفی و ارائه محصوالت کانون از جمله عروسک های دارا و سارا، تکم، باران خواه، مبارک و غیره
  پیشبرد مقدمات الزم برای برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی و با شعار تمرین زندگی
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شوراینظارتبراسباببازی

 صدور مجوز ترخیص اسباب بازی از گمرکات: 2302 مورد
  تشکیل پرونده ثبت طرح تولید اسباب بازی: 355 مورد

  صدور و مجوز تولید اسباب بازی: 298 مورد
  تحویل هولوگرام ثبتی به تولیدکنندگان اسباب بازی: 571464 قطعه

  صدور مجوز تاسیس فضای بازی و خانه اسباب بازی: 4 مورد 
  نظارت فرهنگی بر نمایشگاه های اسباب بازی و سرگرمی:3 مورد
 صدور مجوز پخش تبلیغات اسباب بازی در صدا و سیما: 3 مورد
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بازیهاوسرگرمیها

پرتالکودکونوجوان

پرتال کودک و نوجوان رسانه ای فراگیر و تعاملی است که به منظور برقراری ارتباط سازنده با کودکان و نوجوانان طراحی و راه اندازی شده و وظیفه تولید 
محتوای مناسب و ارائه خدمات متنوع به کودکان و نوجوانان، خانواده های ایشان و فعاالن حوزه کودک و نوجوان را بر عهده دارد.

گوشهایازخدماتیکهازطریقاینپرتالبهمخاطبانارائهمیشودعبارتنداز:

 پخش آثار صوتی و تصویری مناسب کودک و نوجوان شامل پویانمایی، 
فیلم کوتاه، مستند، قطعه موسیقی، نمایش)عروسکی و غیرعروسکی (، سرود و . . .
 معرفی کتاب های مفید کودک و نوجوان و مجموعه ای از آثار ادبیات داستانی

 انتشار اشعار سروده شده توسط کودکان ، نوجوانان و مربیان کانون 
 معرفی انواع بازی ها و سرگرمی ها بویژه بازی های بومی و محلی هر استان

 ارائه سرویس عکس و ویدئو با امکان بارگذاری آثار
 ارائه اخبار کودک و نوجوان و اعالم برنامه ها و فراخوان های مربوط

  ایجاد دسترسی به بانک اطالعاتی جامع کودک و نوجوان شامل زندگینامه 
فعاالن حوزه کودک و نوجوان، معرفی فضا ومکان های آموزشی و تفریحی و  . . .
 آموزش ساخت انواع کاردستی با رویکرد افزایش خالقیت کودکان و نوجوانان
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تعدادمحتوایتولیدشدهبرایپرتالکودکونوجوانتاامروز

عنوانسرویستعدادپستردیف
معرفیکتاب13585

شعر)سرودههایکودکانونوجوانان(2550

داستان)نگاشتههایکودکانونوجوانان(3500

آموزشکاردستی41675

آموزشبازیوسرگرمی5675

معرفاسباببازی6301

اخبارکودکونوجوانان7641

مقاله)دربارهکودکونوجوان-پژوهشهاینوجوانان8408

بانکاطالعات)فعاالنحوزهکودک،ناشران،نشریات،مراکزآموزشی،مراکزدرمانی،فروشگاههایکودکو...(94571

فیلموصوت)شنیداری،قصهگویی،نمایش،فیلم،پویانمایی(101350

ویدئومناسبکودکونوجوانان)فیلمکوتاه،مستند،نمایشعروسکی،موسیقی،سرود،قصهگویی(112561

16817جمع

دستاوردها

 ایجاد رسانه جامع کودک و نوجوان با رویکرد فرهنگی تربیتی
 ایجاد ارزش افزوده محتوایی از طریق تجمیع و یکپارچه سازی تولیدات محتوایی در پرتال کودک و نوجوان

 پیشگیری از مکتوم ماندن آثار کودکان و نوجوانان و تجربیات مربیان
 ایجاد بستر مناسب فرهنگی برای رشد و شکوفایی خالقیت و استعدادهای کودک و نوجوان

 ایجاد فرصت برای شناخت دقیق تر مخاطب کودک و نوجوان برای فعاالن این حوزه
 امکان ارائه محتوا و خدمات فرهنگی کانون به مخاطبان بیشتر)ایجاد عدالت در تخصیص امکانات فرهنگی(

 ایجاد فرصت مفید شغلی برای اعضای ارشد پرورش یافته در مراکز فرهنگی هنری کانون
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پویشها

امدادفرهنگی
ستاد امداد فرهنگی ستادی متشکل از مربیان کانون و سایر افراد متخصص است که در پی وقوع حوادث و بالیای طبیعی به منظور کاهش عوارض 

ناشی از این بحران ها بر کودکان و نوجوانان به صورت داوطلب و سازماندهی شده در مناطق آسیب دیده حضور می یابد.
این ستاد در سال گذشته، 48 ساعت بعد از وقوع زلزله تلخ کرمانشاه با حضور فعال در مناطق زلزله زده، بویژه مناطق روستایی، اقدام به اجرای 

فعالیت هایی نظیر نمایش، قصه گویی و آموزش کاردستی، شعر، داستان، ساخت کاردستی و... نمود.

الزم به ذکر است همچنان فعالیت های ستاد امداد فرهنگی کانون در مناطق زلزله زده با برگزاری جشن، مسابقه و ویژه برنامه های متنوع  در فواصل 
زمانی مختلف ادامه دارد.

همچنین این ستاد فعالیت های گسترده ای نیز در سایر استان های آسیب دیده از حوادث و بالیای طبیعی داشته است.
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پویشها

خالصهایازعملکردستادامدادفرهنگی
     راه اندازی مرکز تخصصی تئاتر و استدیو ضبط فیلم در مجتمع فرهنگی هنری کرمانشاه  و تاسیس مرکز ثابت شماره 13 و مرکز فراگیر  

        شماره 14 ) ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه( در کرمانشاه و دو مرکز سیار روستایی از مصوبات سفر پربرکت مقام معظم رهبری مدظله العالی

     اهدا و توزیع48هزار بسته فرهنگی شامل کتاب، دفتر و لوازم التحریر به دانش آموزان

      اهدا و توزیع 5هزار عروسک دارا و سارا، هزار عروسک پولیشی و چندصد عروسک پارچه ای به کودکان

      اهدا و توزیع بیش از 10 هزار جلد کتاب کودک و نوجوان

      اعزام پیوسته کامیونت های اجرای نمایش سیار در فواصل زمانی مختلف

       پخش فیلم و کارتون بوسیله تلویزیون شهری سیار در شهرستان های سرپل ذهاب، ثالث باباجانی، ازگله و روستاهای میانی استان کرمانشاه

       اجرای نمایش های عروسکی متنوع در خیابان ها و کوچه های شهرها و روستاهای آسیب دیده

       اعزام گروه فتیله به کرمانشاه و اجرای برنامه عمو فتیله ای ها در مناطق زلزله زده

     همکاری دبیرخانه نظارت بر اسباب بازی کانون در اهدا 21 کانکس از سوی انجمن صنفی فروشندگان اسباب بازی به 

     خانوارهای مناطق زلزله زده کرمانشاه و کرمان )کوهبنان(

      برگزاری جشن بزرگ وحدت با عنوان »پیامبر، مهربانی، کودک« با استقبال بیش از هزار کودک در سرپل ذهاب

      برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر با عنوان »انقالب، کودکان و میهن«

      برگزاری جشن »جوانه های امید« و ویژه برنامه های تحویل سال نو همراه با اهدا بسته های عیدانه به کودکان

      برگزاری جشن تولد برای کودکان شناسایی شده ای که عضوی از خانواده شان را در زلزله از دست داده بودند 

      برپایی شب یلدا در چادرها و کانکس های خانواده های آسیب دیده دارای کودک

      فراخوان بیش از هفتاد مرکز فرهنگی کانون در سراسر کشور به منظور جمع آوری اقالم فرهنگی اهدایی مردم

      برگزاری بازارچه های خیریه به نفع کودکان زلزله زده با فروش دست سازه های اعضای کانون 

      اجرای هزاران برنامه و فعالیت فرهنگی شاد و امیدبخش دیگر و برگزاری کارگاه های متعدد فرهنگی، هنری و آموزشی
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پویشها

طرحکانونمدرسه
»کانون مدرسه« عنوان برنامه ای است که با هدف  افزایش جذابیت مدرسه و ترویج آموزش غیر مستقیم با حضور دانش آموزان دوره ابتدایی در 

مراکز فرهنگی کانون در سراسر کشور به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده دنبال می شود.
در این برنامه دانش آموزان مقاطع دوم تا ششم تحصیلی در مراجعه گروهی همراه با همکالسی های خود به مراکز کانون با بهره مندی از کتاب کارها 

)منابع آموزشی طرح کانون مدرسه( در کنار بازی و فعالیت های فرهنگی و هنری متنوع، درس را با روش های خالقانه و نوین می آموزند.
کانون مدرسه تجربه یادگیری لذت بخش را به دانش آموزان می بخشد.

این طرح در سال 96-97 با همکاری 762 مرکز فرهنگی کانون و 2024 مدرسه با حضور حدود 140000 نفر دانش آموز برگزار شد و در حال 
حاضر برنامه ریزی برای انجام هر چه بهتر آن در سال تحصیلی آتی در دست انجام است.

کتاب کارهای تدوین شده به منظور استفاده در طرح کانون مدرسه: 
1-کتـاب کار طرح کانون مدرسه )برای هر مقطع تحصیلی یک کتاب مجزا(
2-کتاب قرآن                    3- قـصه گویی

4-آهوانه  فرهنگی                    5- آهوانه ادبی  
6-بحث کتـاب                         7- کتاب  بازی
همچـنین 9 عنوان کتاب کار قدیمی نیز مورد بازنگری قرار گرفته 

و 4 عنوان کتاب کار جدید در دست تالیف است.
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پویشها

تعداد 
استان های 

فعال

تعداد آثار عرضه شده در نمایشگاهتعداد آثار تولیدیتعداد  شرکت کنندگان

کاردستی  مربیعضو صنایع دستی  کاردستی   صنایع دستی  

31240465025158981773924325

گزارش آماری دست سازه های اعضاء و مربیان )از خالقیت تا کارآفرینی(

حمایتازکاالیایرانی

     راه اندازی پویش »کاالی استاندارد ایرانی می خرم« و تهیه طومار »حمایت از کاالی ایرانی« توسط  کودکان و نوجوانان
     درخواست دیدار داوطلبانه اعضاء کودک و نوجوان و مربیان مراکز کانون در سراسر کشور با مقامات استانی و شهرستانی با هدف تشویق 

      ایشان به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مصرف کاالی ایرانی با اهداء نقاشی  و کاردستی
     برگزاری مسابقات هنری )نقاشی- خوشنویسی- عکاسی-کاردستی( با موضوع »حمایت از کاالی ایرانی« در مراکز کانون سراسر کشورو 

      برپایی نمایشگاه آثار برگزیده
     برگزاری اردوهای بازدید از کارخانه های تولیدی، باغستان ها، مزارع و ... به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با محصوالت تولید داخل 

     برگزاری 31 نمایشگاه استانی به منظور معرفی دست سازه های ساخته شده توسط اعضاء کودک و نوجوان و مربیان کانون با شعار 
      »از خالقیت تا کارآفرینی«

     برگزاری مسابقات ادبی )شعر، داستان، دلنوشته( با موضوع تولید ملی و خرید کاالی ایرانی در برخی استان ها 
     ترویج و تقویت فرهنگ و ادبیات بومی و محلی استان ها با برنامه های متنوع از جمله برگزاری جشنواره های استانی، تولید عروسک های 

      بومی، ساماندهی بازی های محلی و تولید کتاب 
     اجرای طرح »از ما، برای ما« و »هنر ایرانی، رونق ایرانی« در استان سمنان با هدف معرفی و ترویج هنر و صنایع دستی ایرانی 

     برگزاری کارگاه های سفال، میناکاری و مجسمه سازی )مشاغل بومی( در مراکز استانی
     برگزاری کارگاه های دکوپاژ در مراکز برخی از استان ها و تولید صدها اثردستی با استفاده از دور ریختنی ها 

     برگزاری کارگاه های نقاشی و طراحی روی پارچه با مضمون دولت و ملت - حمایت از کاالی ایرانی در مراکز برخی از استان ها
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پویشها

توسعهکتابخوانی

تمرینزندگیدرسایهکتاب
     ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های کتاب محور در مراکز کانون

     استفاده از روش های نوین به منظور بسط تجربه لذت  و مطالعه و دوستی با کتاب  در کودکان و نوجوانان

     جلب مشارکت مربیان مراکز در زمینه اجرای طرح های خالق  با محوریت »سواد خواندن« 

     ایجاد سیر مطالعاتی منظم برای اعضاء و تشویق ایشان به مطالعه

     برگزاری جشن های دوره ای  و تقدیر از برگزیدگان استانی و کشوری

عیدانهکتاب
      غنی سازی اوقات فراغت  کودکان و نوجوانان در تعطیالت نوروزی

     برپایی 188 ایستگاه مطالعه در سراسر کشور با عنوان »عیدانه کتاب«  با مشارکت بیش از 800 مربی کانون

     اجرای برنامه های شاد متنوع با موضوع کتاب و کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان و خاتواده های ایشان

     حمایت غیر مستقیم از حذف تکالیف نوروزی و جایگزینی آن با مطالعه کتاب های مفید

فصلگرمکتاب
     برپایی 70 ایستگاه مطالعه ) هراستان حداقل یک ایستگاه( در فضاهای عمومی و تفرجگاهی

     استفاده از فرصت تعطیلی مدارس در تابستان به منظور ارائه خدمات فرهنگی و هنری در ارتباط رودررو با کودکان و نوجوانان

     ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقای مهارت زندگی

     افزایش سرانه امنت و مطالعهکتاب در سطح کودک ونوجوان
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پویشها

دلسازههایحسینی
     اهداء داوطلبانه چندهزار دست سازه اعضاء مراکزکانون به کودکان و نوجوانان زائر کربالی معلی در راهپیمایی بزرگ اربعین
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سایرپویشها
پویشبیزباله

    پاکسازی حاشیه محور فرمهین به اراک  توسط اعضاء  و مربیان کانون در استان مرکزی
    ادامه پویش با برگزاری ایستگاه نقاشی، اجرای سرود و کارگاه تفکیک زباله در مراکز کانون سراسر کشور

    همراهی اعضاء و مربیان کانون در پاکسازی رودخانه مرداب آستارا در مدت 15 هفته و تبدیل آن به نخستین رودخانه بی زباله ایران

پویشنهالکاری
     کاشت نهال توسط کودکان و نوجوانان درکنار پدربزرگ و مادربزرگ ها با شعار » هر نهال یک زندگی/ هر کانون یک نهالستان«

پویشسهشنبههایبدونخودرو
    پیاده روی و دوچرخه سواری دسته جمعی کودکان و نوجوانان در معابر شهری و تشویق  مسئولین و مردم به استفاده نکردن از خودرو شخصی
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جشنوارهها

جشنوارهبینالمللیقصهگویی
نظر به تاکید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بر اهمیت قصه گویی در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان و به منظور توسعه و ترویج 

فرهنگ غنی قصه گویی، بیستمین جشنواره قصه گویی از دوم تا پنجم بهمن ماه 1396  توسط کانون برگزار شد.
    برپایی 780 جشن قصه گویی در مراکز سراسر کشور با استقبال بیش از 90000 مخاطب

    مشارکت 7000 قصه گو در مسابقات استانی)31 استان(  و منطقه ای )5 منطقه کشوری(  جشنواره
    رقابت 39 قصه گوی ایرانی در مرحله پایانی بخش ملی 

    رقابت 5 قصه گوی ایرانی و 8 قصه گوی خارجی در مرحله پایانی بخش بین المللی
    اعزام 16 قصه گو به اماکن فرهنگی، مدارس ، خانه های کودک و شیرخوارگاه ها به منظور اجرای مراسم قصه گویی

در همین راستا مقدمات برگزاری هرچه باشکوه تر بیست ویکمین جشنواره قصه گویی با شعار »خوب زندگی کردن تمرین می خواهد« و 
موضوع »قصه زندگی من« در 3 بخش تخصصی، عمومی و علمی در حال پیگیری است.
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جشنوارهها

جشنوارهقاصدک
کانون به منظور ایجاد فضایی برای پرورش کودکان و نوجوانان خالق، با نشاط، اندیشه ورز و پایبند به اخالق با فراهم نمودن زمینه مناسب و 
ایجاد انگیزه در کودکان ونوجوانان برای گرایش به فیلم سازی اقدام به برگزاری هشتمین جشنواره فیلم کودک برای کودک )قاصدک( نمود.

     مشارکت کودکان و نوجوانان با ساخت 416 پویانمایی، 142 فیلم کوتاه،  13 مستند و 58 فیلم تدوینی

     اهداء 26 جایزه و دیپلم افتخار در بخش های مختلف جشنواره به نفرات برگزیده 

     راه اندازی انجمن سینماداران نوجوان به منظورآموزش به استعدادهای شناسایی شده  و پرورش خالقیت ها 

      برگزاری کارگاه های آموزشی ایده تا فیلم، فیلمنامه نویسی، فیلم سازی تک نفره برای مشارکت کنندگان در جشنواره

      راهیابی 9 فیلم برگزیده اعضاء کانون به المپیاد فیلم سازی نوجوانان در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان
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رویدادها

هفتهملیکودک

یکی از پرکارترین هفته های سال مراکز کانون در سراسر کشور، 15 تا 21 مهر  است که با عنوان هفته کودک شناخته می شود.
شورای سیاست گذاری هفته ملی کودک از نمایندگان 21 سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی تشکیل شده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

متولی برگزاری این مناسبت است.
برنامه های هفته ملی کودک در سال 96 با  شعار »هر کودک نشانی از خداست« و مشارکت 706 مرکز به طور همزمان در 31 استان کشور برگزار گردید.

 در این هفته 46 عنوان فعالیت 28188 دفعه در مراکز کانون در سراسر کشور اجرا شد و استقبال گسترده کودکان را در پی داشت.

نموداردفعاتاجرایهرعنوانازفعالیتهایهفتهملیکودکدرمراکز

مقدمات اجرای هر چه شکوهمندتر این رویداد در سال 97 در دبیرخانه هفته ملی کودک در دست انجام است.
تقارن هفته ملی کودک با دهه دوم محرم در سال جاری را می توان فرصتی مناسب برای آشنا کردن بیشتر کودکان با پیام عاشورای حسینی و نهادینه 
کردن ارزش های دینی دانست. در دومین جلسه برنامه ریزی هفته ملی کودک که روز 24 شهریور در کانون برگزار شد، شعار آینده را باید ساخت مورد 

توافق نمایندگان عالی دستگاه های مرتبط با حوزه کودک قرار گرفت.
بر همین اساس 14 مهر روز »کودک، خانواده، سبک زندگی ایرانی اسالمی«، 15 مهر »کودک، محیط زیست و میراث فرهنگی«، 16 مهر »کودک، صلح، 
بازی و نشاط«، 17 مهر »کودک، رسانه و ارتباطات«، 18 مهر »کودک، آموزش، سالمت و ایمنی«، 19 مهر »کودکان با نیازهای ویژه، فرصت های برابر« و 

20 مهر »کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه« نام گرفته است.
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رویدادها

هفتهدفاعمقدس

پاسداشت حماسه آفرینی شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با عنوان حدیث سرخ

استقبال 204175 مخاطب مشارکت 568 مرکز 

تجلیل از 276 خانواده شهید  اجرای 14926 فعالیت 

برگزاری 140مسابقه  برگزاری 397 نمایشگاه  
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روزجهانیمعلولین

برگزاری جشن روز جهانی معلولین با بهره گیری از آموزه های اسالمی به منظور رشد شکوفایی استعدادهای کودکان با نیازهای ویژه همگام با دیگر کودکان

استقبال17827 مخاطب مشارکت 26 مرکز فراگیر 

تقدیر از 347 عضو فراگیر اجرای 2305 فعالیت 

برگزاری 9ویژه برنامه برگزاری 22 نمایشگاه  
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رویدادها

دههفجرانقالباسالمی

برگزاری جشن پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با دستاوردهای این موفقیت

استقبال 1648147 مخاطب مشارکت 842 مرکز 

تجلیل از 218 شخصیت انقالبی  اجرای 68771 فعالیت 

برپایی  79پایگاه در مسیرهای راهپیمایی برگزاری 2492 نمایشگاه  
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آزادسازیخرمشهر

پاسداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با یاد و خاطره شهدای آن دوران در غالب فعالیت های فرهنگی و هنری

استقبال 34523 مخاطب مشارکت 450 مرکز  

تجلیل از 58 خانواده شهید  اجرای 2518 فعالیت 

برگزاری 257مسابقه برگزاری 97 نمایشگاه  
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فعالیتهایمراکز

تمرینزندگی

   برگزاری مســتمرکارگاه های نقاشــی، کاردســتی ، شــعر و داستان، کاغذ و تا، عکاسی، ســرود، قصه پردازی و قصه گویی، نویسندگی، 

     مجسمه ســازی، طراحی و ســاخت عروســک، رباتیک، کالژ، دکوپاژ، گویندگی نظم و نثر، فیلنامه  و نمایشنامه نویســی،  
     عروســک گردانی، کارگردانی و بازیگری، طراحی صحنه، نجوم و . . . در مراکز کانون سراســر کشــور 

    برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های ارتباطی مادر و کودک، مهارت دوســت یابی، مهارت نه گفتن، شــناخت هویت، مهار خشــم، 

       مسئولیت پذیری، حل مسئله و تفکر خالق، برقراری رابطه موثر با دیگران برای نوجوانان و خانواده های ایشان در مراکز کانون کالن شهرها

     نقد و بررسی کتاب های پرمخاطب و جذاب با حضور مولف در قالب برنامه» دوپنجره« در مراکز استانی ) هر استان یک بار در سال(

     برپایی جلسات انجمن های ادبی)46 انجمن ادبی در 129 استان با 1400 عضو( در مراکز منتخب کشور

     برگزاری اردوهای تفریحی، علمی، زیارتی و سیاحتی سازمان یافته و هدفمند به صورت گروهی با رضایت والدین یا نظارت اداره کل استان

     مطالعه گروهی و نقد و بررسی کتاب در مراکز کانون سراسر کشور تحت عنوان عصرانه های کتاب

     احیاء بازی های ایرانی اسالمی  و ترویج هنرهای بومی و سنتی

 
96 اسلامی–پروژه ساماندهی بازي هاي ایرانی   

بازي هاي اجرا شده تعداد 
استان هاهاي اختتامیهدر   

عداد ت
بازي 
  فکري

تعداد 
بازي 
 محلی 

دهتعداد اعضاء مشارکت کنن  
فکري هايبازي   

ده تعداد اعضاء مشارکت کنن
محلی هايبازي  

تعداد استان 
همشارکت کنند  

 دختر پسر  دختر پسر 

استان31 28593 17421 7654 5633 1400 1852  974  
 

 

1396آفرینش هاي فرهنگی -ارش دست سازه هاي اعضاء و مربیان(از خلاقیت تا کارآفرینی) گز  

 فروش اثر

تعدا آثار 

عرضه 

شده در 

 نمایشگاه

کزتعدا آثار تولید در مرا تعداد آثار  
تعداد شرکت 

استان هاي اجرا  کنندگان در طرح

 کننده

 ردیف

 صنایع دستی 

  
 کاردستی

صنایع 

 دستی  
 عضو مربی  کاردستی

 جمع کل  31 24409 650 25158 9817 7392 4325 11111 5528

 

 

 ایده هاي عاشورایی

 

 

تعداد آثار  قالب آثار
 ارسالی

 تعداد شرکت
 کنندگان

تعداد استان هاي 
 مشارکت کننده

-ابقهمس-خوانیشبیه -نقاشی-عکس -قصه گویی-گرآوري اطلاعات-داستان نویسی-فیلم
-گاه عکسنمایش-کاردستی-معرفی کتاب-بحث آزاد-بحث کتاب-خوشنویسی-بازي-پویانمایی

-تعزیه-نقاشی خط-راویگري-پرده خوانی -نوحه خوانی  

45 34 9 

طرح احیاء و ساماندهی بازی های ایرانی اسالمی
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گزارش آماری مجموع فعالیت های مراکز کانون از شهریور 96 تا شهریور 97

نوجوانکودکنوجوانکودک
478823237490417031174756
8541356257305263526921534294

8293411تعداد کتابهاي مرکز

جمع

آمار اعضا

137002112443249445تعداد اعضاي جديد
7985457483137337تعداد اعضاي تمديد شده

تعداد اعضاي موجود در بازه 
325602258534584136زمانی

جمع
تعداد دفعات کل برنامه

19001394تعداد کل شرکت کنندگان

آمار کتابها

296282119822464945067تعداد کتابهاي امانتی

1095558: کل 

13618تعداد فهرست موجود در مرکز

281714718774574694604تعداد کتابهاي برگشتی

نوع فعاليتها
برادرخواهر

97 تا شهریور 96گزارش آماري کلیات کل کشور از شهریور 

پسراندختران
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توسعهوبروزرسانیکانون

    تاسیس 7مرکز ثابت شهری، 17 مرکز سیار روستایی و مرکز مجازی کانون/ بازگشایی 2 مرکز تئاتر، 1 مرکز فناوری، 1 خانه موزه 
    اقدام به بروزرسانی  مراکزکانون و پیشرفت 19درصدی طرح تجهیز مراکز 

    برگزاری65دوره آموزشی متمرکز کشوری و 138دوره آموزشی استانی  به منظور ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان و مربیان
    کاهش میانگین سنی مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی از 48 سال به 40 سال با رویکرد جوان گرایی و نخبه گزینی

    کاهش 3درصدی  تعداد کارکنان ستادی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در راستای کوچک سازی دولت
    بررسی ساختار سازمانی فعلی کانون به منظور بازنگری در راستای چابک سازی و ایجاد سازوکار مدیریت موثر منابع

    کاهش تدریجی تمرکز گرایی در تهران با واگذاری مدیریت فروشگاه ها کانون به ادارات کل استانی و حمایت از برگزاری جشنواره های 
            فرهنگی و هنری در مراکز سایر استان ها 

    طراحی، ایجاد و استقرار نرم افزار جامع بازرگانی
    تغییر و اصالح کدینگ کاالها و ایجاد کدینگ جدید  باقابلیت رهگیری سفارش ها در حوزه بازرگانی و فروش محصوالت

    راه اندازی سامانه هوش تجاری کانون با تجمیع بیش از230میلیون رکورد اطالعاتی و ایجاد داشبورد مدیران
    نصب و استقرار سامانه جدید و تحت وب اتوماسیون اداری

    نصب و استقرار سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
    نصب و استقرار سامانه حقوق و دستمزد یکپارچه

    نصب و استقرار نرم افزار حسابداری تعهدی
    نصب و استقرار نرم افزار بایگانی عکس و فیلم
    طراحی و پیاده سازی نرم افزار مربیان موفق

    طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام آنالین اعضا در مراکز کانون
    ایجاد امکان به روزرسانی اطالعات کارکنان در سامانه پرسنلی به صورت خودکار از طریق برقراری ارتباط بین نرم افزارها

    ایجاد امکان برگزاری دوره های آموزشی به صورت برخط)آنالین( با راه اندازی سامانه آموزش آنالین
    ایجاد امکان دریافت گواهینامه آموزشی توسط کارکنان با راه اندازی سامانه آموزش 

    مکانیزه سازی کلیه فرآیندهای مربوط به شرکت، ثبت نام، ارسال اثر و داوری در جشنواره ها
    ثبت اطالعات اموال کانون در سامانه جامع اموال دستگاه های دولتی )سادا(

    جمع آوری اطالعات امالک فاقد سند و پیگیری حقوقی مشکالت آن ها جهت تعیین تکلیف
    پیگیری وضعیت سند ملک اهدایی مقام معظم رهبری مدظله العالی به کانون واقع در شهرک قدس
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مجموع

جدول فراوانی مراکز فرهنگی کانون
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کانونزبانایران

    کانون زبان ایران با دارا بودن 276 مرکز آموزش و 2800 مدرس و حدود 300000 زبان آموز با برگزاری 17500 کالس در سراسر کشور 
فراگیرترین مرکز آموزش زبان ایران است. این کانون عالوه بر زبان انگلیسی، شرایط یادگیری زبان های عربی، فرانسوی، آلمانی، روسی و اسپانیایی را 

نیز برای عالقه مندان فراهم کرده است.

از جمله مهمترین اقدامات کانون زبان ایران از شهریور 96 تا شهریور 97 به شرح ذیل می باشد:

    راه اندازی سامانه فروش اینترنتی

راه اندازی سامانه فروش برخط)Online( کتاب و کلیه محصوالت آموزش کانون زبان ایران یکی از مهمترین اقدامات کانون زبان است که موجبات 
تسهیل دسترسی زبان آموزان به کتب آموزشی و شفاف سازی سازوکار فروش و توزیع محصوالت در کنار افزایش میزان فروش محصوالت را فراهم 

آورده است.

 

 97و شش ماهه اول سال  96آمار مقایسه اي تعداد زبان آموزان سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         07/06/97 

 97تابستان  97بهار  96زمستا ن 96پاییز  96تابستان  96بهار  
 303361 258166 279065 299204 308675 259637 تعداد زبان آموز

 2769 2807 2812 2769 2753 2726 مدرس
 17580 15764 16531 16751 17715 15567 کلاس

 18 17 17 18 18 17 نسبت تعداد زبان آموز به کلاس 

2 
 اطالعات کانون زبان ایرانتهیه شده در فناوری 

به   زبان آموزی/ کد رزرو شمارهوارد صفحه ورود به سامانه می شوید ، پس از انتخاب نام استان  -3
 به عنوان رمز عبور وارد نمایید. را کد ملیعنوان نام کاربری و 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه ای می شوید که در باالی صفحه نام مرکز و  -4
خود  شعبهو  نام خانوادگیو  نام) زبان آموز باید  خانوادگی زبان آموز قابل مشاهده است .نام و نام 

بر روی با کلیک  و از صحت آن اطمینان پیدا کرده سپس اقدام به پرداخت نماید . ( کنترل نمودهرا 
 ، انواع پرداخت ها نمایان می شوند . منوی پرداخت از طریق درگاه بانک ملی

 

  

 

 

 
 

 نمایید . کلیک خرید کتاببرای ورود به بخش خرید اینترنتی کتاب بر روی گزینه  -5
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    تولید و توزیع محصوالت

999/634 دفتر تمرین زبان  1/167/127 جلد کتاب آموزش زبان   
3/823/647 قلم ملزومات آموزشی 453/082 جلد سایر مکتوبات   

570  برای اجرای در گوشی های هوشمند Academic Words تولید نرم افزار    

ــۀ بازخــورد و تمریــن هــای گوناگــون جهــت فراگیــری  ــا قابلیــت ارائ »570 واژه«  تنهــا نرم افــزار جامــع کمــک آموزشــی دانــش بنیــان ب
واژگان آکادمیــک )تخصصــی و نیمــه تخصصــی( زبــان انگلیســی در ایــران اســت. ایــن نرم افــزار بــر اســاس طبقــه بنــدی فراوانــی کاربــرد 
واژگان بخــش بنــدی شــده و شــامل 57 بخــش اصلــی اســت کــه در هــر بخــش 10 واژه تخصصــی و نیمــه تخصصــی معرفــی مــی شــود. این 
ــه شــرکت در آزمون هــای معتبــر بیــن المللــی از جملــه  ــرای دانشــجویان رشــته های مختلــف، عالقه منــدان ب نرم افــزار منبــع مناســبی ب
تافــل و آیلتــس و کلیــۀ عالقــه منــدان بــه فراگیــری زبــان انگلیســی بــا هــدف تقویــت واژگان پرکاربــرد تخصصــی و نیمــه تخصصــی اســت. 

    تولیدکتاب قهرمانان توحید

کتــاب قهرمانــان توحیــد شــامل داســتان هایی از زندگــی پیامبــران اســت که بــا حضــرت آدم )ع( شــروع شــده و با فرازهایــی از زندگــی پیامبر 
عظیم الشــأن اســالم )ص( پایــان می یابــد. داســتان های ایــن مجموعــه بــه زبــان انگلیســی بازنویســی  و ساده نویســی شــده و قابــل اســتفاده 
بــرای کلیــه ی عالقه مندانــی اســت کــه دانــش زبــان انگلیســی آنهــا در ســطح متوســط بــه بــاال اســت. از دیگــر ویژگی هــای ایــن کتــاب 
آمــوزش زبــان انگلیســی از طریــق مفاهیــم اســالمی بــا تمرین هــای درک هدفمنــد و لیســت واژگان بــه همــراه معنی انگلیســی هر واژه اســت.

3-1 Elementary تولید سری جدید کتاب های آموزش زبان مقطع    

سری جدید کتابهای مقطع Elementary به عنوان نسل جدید کتابهای بخش انگلیسی بزرگسال از پاییز 97 وارد سیستم آموزشی 
کانون زبان شد. سری جدید این کتاب ها با رویکرد آموزشی ارتباط    ـ   محور مهارت گفتاری زبان آموزان را تقویت می کند.

 این مجموعه آموزشی متناسب با فرهنگ ایرانی  ـ اسالمی طراحی شده است که در قالب طرح موضوعات جذاب، فرایند آموزش و 
یادگیری را تسهیل می نماید.
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جوایزوافتخارات

    کسب جایزه اول بخش بین الملل هجدهمین مسابقه  بین المللی نقاشی »جی کیو ای« ژاپن توسط عضو 12 ساله کانون اردبیل 
    کسب رتبه های دوم، سوم و چهارم مسابقه نقاشی سازمان بهداشت جهانی مصر توسط 5 عضو کانون از مراکز کرمانشاه، چهارمحال و 

     بختیاری، خوزستان و مرکزی 
    دریافت نشان و دیپلم افتخار 6 عضو کانون درمسابقه  بین المللی هنرهای تجسمی »لوئی فرانسوا« فرانسه

    کسب  جایزه و دیپلم های افتخار دو عضو کانون از مراکز کرمانشاه و چالدران آذربایجان غربی در مسابقه  بین المللی نقاشی و پوستر 
       »بنیاد صلح و همکاری«  اسپانیا 

    کسب6 دیپلم افتخار توسط اعضا کانون از نوزدهمین مسابقه و نمایشگاه بین المللی نقاشی »نوازاگورا « بلغارستان
    دریافت مدال »طال، نقره و برنز« توسط10 عضو مراکز فرهنگی هنری کانون در بیست و چهارمین مسابقه  بین المللی نقاشی » هیکاری«   ژاپن 

    کسب دپیلم افتخار توسط 9 عضو کانون از شانزدهمین نمایشگاه سه ساالنه  نقاشی کودکان »های وینکا « فنالند
    کسب مدال، دیپلم افتخار و گواهی شرکت دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی بالروس توسط 28 نفر از اعضای کانون سراسر کشور 

    نمایش آثار 16 تصویرگر کانونی در نمایشگاه تصویرگری بولونیا
    تقدیر از 9 عضو و 2 مربی و کارشناس کانون در بخش های مختلف سومین جشنواره  محیط زیستی سپیدار

    کسب رتبه اول شعر دانش آموزی کشور توسط امین صمدی عضو کانون بندرعباس 
    کسب مقام سوم جشنواره خوارزمی در بخش تحقیق و پژوهش توسط هانیه خدیوی عضو کانون کهگیلویه و بویراحمد

    کسب 2 مقام دومی، 2 جایگاه پنجمی و 2 رتبه ششمی کشوری اعضای کارگاه های آموزش رباتیک مراکز فرهنگی هنری کانون در مسابقات 
     کشوری رباتیک دانشگاه صنعتی شریف )نادکا پ(

    موفقیت هستی قائدی و آرش و آناهیتا ملکی وند  از اعضا کانون بوشهر به عنوان برگزیده سومین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر»نقاالن علوی«
    کسب مقام نخست دومین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کشور در بخش  »نامه به نویسنده« توسط آیه سادات آذریان عضو کانون دزفول

    حضور کانون در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان در کلکته کشور هندوستان با نمایش فیلم های »خانه دوست کجاست؟« 
      اثر زنده یاد عباس کیارستمی و »پایان رویاها« به کارگردانی محمدعلی طالبی و دو پویانمایی »سیاه و سفید« به کارگردانی محمدعلی 

     سلیمان زاده و »مثل یک پروانه روی قلب« اثر مریم خلیل زاده
    نمایش فیلم »مثل یک پروانه روی قلب« به کارگردانی»مریم خلیل زاده« در بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان 

      مونترال کانادا / چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم و موسیقی چجان کره جنوبی
    نمایش فیلم »پایان رویاها« ساخته محمدعلی طالبی در بخش چشم انداز پنجاه و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان  
     زلین جمهوری چک/ شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکا بنگالدش/ سی و ششمین جشنواره فیلم کودکان بوف )Buff( سوئد/  
      سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان شیکاگو / سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان پوسان کره جنوبی 

    نمایش فیلم »سیاه و سفید« به کارگردانی زنده یاد »سهراب شهید ثالث« در موسسه گوته لندن
    نمایش فیلم »دونده«  به کارگردانی امیر نادری تولید سال 1363 کانون در جشنواره فیلم لومیر فرانسه
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    قرار گرفتن فرهاد حسن زاده خالق رمان »هستی« در فهرست پنج نامزد پایانی جایزه  هانس کریستین اندرسن
    دعوت از  جمشید خانیان نویسنده رمان »عاشقانه های یونس در شکم ماهی« در جشنواره دوساالنه »کالغ   سفید« و سخنرانی ایشان  در 

      کتابخانه بین المللی کودک و نوجوان  مونیخ 
    راه یابی »گوی و چوگان« نوشته جمال الدین اکرمی با تصویرگری محمد حقانی به کاتالوگ فهرست »کالغ سفید« کتابخانه بین المللی مونیخ آلمان

    تجلیل از فرهاد حسن زاده به خاطر رمان »زیبا صدایم کن« درآیین گشایش سی وششمین دوره کنگره  بین المللی)IBBY( یونان
)IBBY( انتشار دو کتاب »آ مثل آهو« و »ف مثل فیل« اثر علی خدایی در فهرست 2019 دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان    

    قرارگرفتن 4 کتاب رمان نوجوان کانون با عناوین زیبا صدایم کن«، »سایه ی هیوال«، »عاشقانه های یونس در شکم ماهی« و »هستی«  در 
     فهرست  الک پشت پرنده بهترین کتاب های ادبیات کودک و نوجوان در شش سال اخیر

    تقدیر از دو کتاب »کلید کلید دسته کلید« سروده خاتون حسنی و »دوتا سیب شیرین« سروده اکرم کشایی و دریافت جایزه سرو بلورین      
     بخش کودک دوازدهمین جشنواره شعر فجر 

    انتخاب دو کتاب کانون با عنوان های »پله های نخستین« نوشته  محبوبه اسپیدکار و »کلید کلید، دسته کلید« سروده  اکرم کشایی به      
     عنوان برگزیدگان پانزدهمین دوره  جشنواره  کتاب رشد 

    انتخاب 33 عنوان از کتاب های کانون در فهرست نامزدهای دریافت جایزه بخش داستان، شعر و بخش علمی و آموزشی نهمین جشنواره 
     کتاب برتر کودکان و نوجوانان و کسب جایزه کتاب برتر و کتاب برگزیده توسط 10 عنوان کتاب

    تقدیر از کتاب »عشق و رنج و بلوط« نوشته  رضا موزونی در بخش زندگی نامه هفدهمین دوره  انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس
    انتخاب کتاب »از این طرف نگاه کن« اثر علی خدایی به عنوان کتاب برگزیده بخش کودک هفدهمین دوره جایزه ادبی شهید غنی پور

    قرار گرفتن کتاب »شب به خیر، تٌرنا« نوشته جمال الدین اکرمی در فهرست بهترین  کتاب های معرفی شده مؤسسه شهرکتاب و فصلنامه 
     تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان 

    موفقیت کانون در »جشنواره کتاب های بازنگاری« با کسب عنوان های برتر برای 5 کتاب کانون، 3 نویسنده و 5 تصویرگر
    انتخاب کتاب »خداحافظی در خیابان پاییز« سروده  مریم اسالمی به عنوان اثر برگزیده بخش ادبیات کودک و نوجوان هشتمین دوره 

     جایزه ادبی پروین اعتصامی
     دریافت جایزه اثر منتخب بخش داستانی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی توسط آناهیتا آروان )مربی کانون(  با کتاب »بگذار تروا بسوزد«

    کسب جایزه سیب طالی بیست و ششمین جشنواره تصویرگری » براتیسالوا«  اسلواکی توسط نرگس محمدی
       انتخاب مدیر امور سینمایی و تئاتر کانون ) محمدرضا کریمی صارمی( به عنوان داور سیزدهمین جشنواره بین المللی انیمیشن » وارنا «بلغارستان

    قدردانی از وحید خسروی )مربی کانون( به دلیل اجرای عروسکی در مناطق زلزله زده در هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران
    دریافت مدال طالی کشتی پهلوانی کشور برای پنجمین بار پیاپی توسط مربی کتاب خانه سیار روستایی کانون اسفراین )مجتبی کالنتریان(

    کسب شش جایزه در بخش های مختلف شامل»مصاحبه« رتبه اول، »خبر«، »پوستر« و »موشن گرافی« رتبه دوم گزارش« و » اینفوگرافیک« 
       رتبه سوم توسط روابط عمومی و امور بین الملل کانون در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی




