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 آغاز سخن

 میکه گذشت چه کرد یدر سال

بر  ی. فكر كردم، مرورسميتوسعه امسال را بنو كيپ نيمن خواسته شد كه مطلب اول آخر از

 یزيعز انياز همة همكاران و حام یسو قدردان كيكه گذشت از  یكانون در سال یها تيفعال

است كه انجام  یيارهافشرده ك یادآوري گريد یدادند و از سو یاريو  یهمراه ما رااست كه 

نقاط ضعف  برطرف كردن و  ندهيال آـس یزيرنامه رـببه  ندتوامی شده است. مرور فعاليت ها 

  كمك كند. هم چنين  راهی است برای شناسايی نيازهای مخاطبان .

          اريآموزش 487 تيبا حما یاريكانون، در بخش آموزش یها تيگذشته در استمرار فعال سال

. اعضاءِ ميقرار ده یليتحص نهيدانش آموز را تحت پوشش پرداخت كمك هز 784 ميوانستت

و نواقص آن  یو عالقه فراوان پرونده دانش آموزان را بررس تيهر هفته با جد یاريآموزش تهيكم

به دانش آموزان  ی شانتند تا به موقع كمك هاـتماس گرفعزيز  ارانيـموزشآبا را رفع كردند. 

 برسد.

ه جلس ليبا تشك با دقت نظر و توجه به نيازهای مخاطبان، آموزش تهيكمی اعضا زش:كميته آمو

 كانونی و اعضا ، معلمانكتابداران ، كودكان، مادران برای آموزش یبرنامه ها یمرتب هفتگ های

 اجرا گذاشتند.سفرهای كارگاهی به  و يا حضوری در را تهيه و برای اجرا چه به صورت مكتوب 

مورد نياز را تهيه كردند. اين مقاله ها برخی ترجمه و مقاله های آموزشی اعضا  در اين كميته

  مجموعه های ديگر تهيه شد.برخی با استفاده از 
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 .كانون یها تيبر روند فعال یدو كارگاه مرور و بازنگر یبرگزار      -

 .یتر عروسكتئا یاجرا وةيو ش«  زهايساخت عروسك صحنه با دورر» كارگاه  یبرگزار       -

محور در آزمايشگاه  دانش آموز های ای آموزش معلمان روستا برای كار هـتدارك برنامه       -

 .های مدارس روستايی

 .سفر به روستای گنجه و بازنگری برنامه های كتابدار جديد و تغيير مكان آن      -

خواندن و  جيترو،ران ماد یكارگاه دو روزه مشاوره برا یآمل و برگزار یسفر به روستا    -

 و محيط زيست. یسيگزارش نو

 .یمنطقه ا یها یكانون به گرجستان به منظور شركت در برنامه همكار ندهينماسفر      - 

 .و سركشی به پروژه ساخت كتابخانه  ، مالقات با مسئوالنسفر به روستای چای كندی      -

به مسائل مطرح شده در اهانه در جلسات مرتب م:اعضای  مسئوالن کتابخانه ها تهیکم

 رسيدگی می كردند  و در حد امكان به خواسته های آنها پاسخ كتـابدارانة ماهان یگزارش ها

 به آن ها می دادند. معلمان مادران، كودكان و می ادند و رراهكارهايی برای فعاليت با

به صورت  را توسعه كيو پشتكار خود پ تيبا خالق تهيكمی اعضا :ITانتشارات و   تهیکم

منتشر  كتابداران( ژهيكتابدار را به صورت مكتوب )و كي( و پیسيو انگل ی) به فارس یتاليجيد

اين كميته در طول سال توانستند  یاعضارا انجام دادند.  تيو به روز كردن سا یو طراح كردند

 مشكالت سايت را در كوتاه ترين مدت برطرف كنند.

در طی نشست های متعدد در سال گذشته برای  کمیته: اعضای این یروابط عموم تهیکم

جذب نيروهای جديد همكار، معرفی فعاليت های كانون به ساير سازمان ها، برگزاری بازار و 
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ميهمانی نوروزی، برنامه ريزی كردند. تماس با سازمان های دولتی و غيردولتی و شركت در 

  جلسات آن ها از جمله فعاليت های اين كميته بود.

در  نيبا اهداءِ زم یشرق جانيپس از وقوع زلزله آذربا یکند یچا یساخت کتابخانه روستا -

با  ميدار ديغاز شد. امآكودكان  انيدوستان و حام یساختمان كتابخانه با كمك ها.  روستا نيا

خود را  تيكمك ها در تابسان امـسال كار ساخت به اتمام برسد و كـتابخانه فعال نيادامه ا

بودجه مورد نياز كانون در سال آينده شامل موارد زير است: هزينه های جاری . كندشـروع 

 ،یكند یت كتابخانه چاـدانش آموزان تحت پوشش، ساخكمك هزينه تحصيلی  كتابخانه ها،

 یدوره هالوازم اداری و برگزاری  راتيلزومات، تعمـكتاب، م دنيانه مادربزرگ، خرـخساخت 

 .یآموزش

و شورای  حقوق كودك، وزارت آموزش و پرورش ونيكنوانس یمرجع مل با ها یهمكار   -

گسترش فرهنگ صلح برای كودكان و ديگر موسسات كه طی جلسات متعدد با حضور 

مدير اجرايی كانون و دبير دو ساالنه شورای گسترش فرهنگ  .نمايندگان كانون صورت گرفت 

 ی صلح را به عهده داشت.برگزاری همايش روز جهانمسئوليت صلح برای كودكان 

در به نمايندگی از طرف مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك مدير اجرايی كانون همچنين  

 شركت كرد. سومين كنفرانس كار كودك در برزيل 

کودکان و کانون  ارانیو  انیدر سال گذشته با همت و عشق همة همکاران، حام آنچه

گرم به باهم بودن و ادامه کارمان و دل ما راکودکان به دست آمد  یتوسعه فرهنگ

کند که  یو مغرورمان نم یوجه راض چیکند. اما به ه یو خم م چیراه هزار پ نیا مودنیپ
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کتابخانه  کیبه هدف بزرگ مان که در هر روستا  دنیهنوز اول راه است و ما تا رس نیا

 نشست.  مینخواه یاز پا میداشته باش

 آن روز دیبه ام                                                                                  

 مبارک باد   زانمیبر همة شما عز دیع نیا                                                                

 مایونیمنیر ه                                                                                                                        
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 لیبرز -ایلیکار کودک در براز یکنفرانس جهان نیسوم

 0202اشکال کار کودک و محو کار کودک تا سال  نی: محو بدترموضوع

  0202اکتبر  8-02: یبرگزار خیتار

 ريوز یعيرب یدكتر عل یآقا استيبه ر یدولت یندگينما ئتيه رانيكنندگان از كشور ا شركت

و مردم نهاد  یبخش خصوص یسازمان هاه ازنديو دو نفر نما یر، تعاون و رفاه اجتماعمحترم كا

 بودند.

محل اقامت  یاز هتل ها یكيصبح روز هشتم اكتبر در سالن بزرگ  ۸از ساعت  كنفرانس

عضو شروع به كار كرد.  یاز كشورها ريوز ۳8و  ندگانينفر نما 432شركت كنندگان با حضور 

را به عنوان كشور  ليكشور برز يیكار، ضمن خوش آمدگو یسازمان جهان سيرئ دريرا یگا یآقا

. او گفت در اين كشور كرد  یمعرف به شركت كنندگان،  یموفق در جامعه جهان و  مونهن

 نيكرد كه ا یدواري. او اظهار امندبردار یبلند اريبس یمحو كاركودك گام ها یبراتوانسته اند 

 یجد جيبه نتا "اشكال آن نيبدتر" ژهيمحو كار كودك به و یبراكنفرانس بتواند در بحث خود 

كودك كار در جهان وجود دارد  ونيليم 480اظهار داشت هم اكنون  دريرا یكند. آقا دايدست پ

حضور  یبرا ليدل ونيليم 480 نياشكال كار مشغول هستند بنابرا نياز آنان در بدتر یميكه ن

 وجود دارد. نجايهمه ما در ا

سخنان خود را آغاز كرد. طبق  Dilma Rousefخانم   ليجمهور كشور برز سيآن رئاز  پس

همة ما محو كار كودك  یكار هستند و برا اني% از كودكان در جهان قربان44گفته خانم روسف 

 نيهمچن یهستند. و "اعضاءِ جامعه نيدفاع تر یب"كودكان  نيا راياست ز یاخالق تيفور كي
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تا  7888از سال  موفق دولت، یها استيس یو اجرا یزيبا برنامه ر لياظهار داشت كشور برز

به  راسال  8-47 نيسن ني%( از كودكان كار ب82شصت و هفت درصد )امكان دسترسی  7847

در دنباله سخنان خود خواستار مبارزه با  ی. وفراهم كند یيآموزش به خصوص آموزش ابتدا

كنترل بر  ديشد و بر لزوم تشد یو پورنوگراف یجنسقاچاق كودكان و نوجوانان و سوءِ استفاده 

 كرد.  ديكنند تأك یكه حقوق كودكان و نوجوانان را نقض م یافراد

مصوبات و مختلف از تجربه ها، اقدامات و انجام تعهدات  یكشورها ندگانيسه روز نما یط در

ر كودك و محو اشكال كا نيمحو بدتر یكشورشان برا ندهيآ یبرنامه هاو  یقبل یكنفرانس ها

هدف اشاره كردند. از جمله  نيبه ا دنيرس یبرا یيكار كودك سخن گفتند و به راه كارها

 رانهيسخت گ اريدر هلند بس یواردات یشركت ها یدولت برا نيهلند اظهار داشت قوان ندهينما

 یيدر كشورها یردولتيغ یو كسب اطالعات از سازمان ها یريشركت ها با ارتباط گ نياست. ا

آن ها به  داتيو ورود تول  ديد از خرباشنمشغول كار  ديدر چرخة تول یكه كودكان در هر سطح

 كشور جلوگيری می كنند.

 شد. یبدون كودكان كار معرف یال سالوادور كشور 

 شد از جمله:  شنهاديمؤثر در محو كار كودك پ یراه ها یسخنرانان بعض رياظهارات سا یط

 به خانواده ها یمال یدادن كمك ها و نيوالد یكار برا جاديا -

 سال قبل از اشتغال توسط كارفرما 48-40نوجوانان  یبرا یشغل یآموزش ها -

 كار نوجوانان طينظارت و كنترل دولت ها بر شرا -
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 نيمدارس و اعزام كودكان به مدرسه در ا جاديمنطقه آزاد از كار كودكان، ا جاديا -

 مناطق ) نمونه كامپاال(

 یاز كار كودكان به خصوص كارها یناش یها انيخانواده و جامعه از ز یزآگاه سا -

 كودكان و جامعه نيا ندهيآ یسخت و پر خطر برا

 سال 48 -40نوجوانان  یبرا یكار یها طيدر مح یو رفاه یامكانات آموزش جاديا -

و  یمنف یآمدها یگفت و گو مسائل مختلف كار كودكان، پ یهر روز در اتاق ها انيپا در

با كارشناسان به بحث گذاشته  ريدرگ یكودكان و جامعه ها نيا یاز آن برا یناش یخسارت ها

 دادند. یحاضران پاسخ م یشد و به پرسش ها یم

 كارگاه ها شامل : نيا

در  ت،يو موضوع جنس یدر مشاغل و خدمات خانگ ،یدر مناطق شهر ،یكودكان در كشاورز كار

آمار، نقش  هيو مدارس، ته یآموزش یوق كودك، مدل هادر مهاجرت، نقض حق د،يچرخة تول

در دو گفت  نجانبيا ماندهيباق یبود. با در نظر گرفتن فرصت ها ،در محو كار كودك هيقوه قضائ

شركت  "كار كودكان در شهرها"و  تيو موضوع جنس یو خدمات خانگ اغلو گو راجع به مش

 ليكشور برز یدولت ريغ یكه سازمان هاشب ريساعته با مد ميمصاحبة ن كيدر  نيكردم. همچن

 یرسان یو آگاه یدر آموزش مهارت ها، سوادآموز رانيا یها NGOو مشاركت  تيفعال دربارة

دهند،  یكودكان انجام م نيكه ا یايمربوط به كاره یها بيبه كودكان كار از خطرات و آس

 صحبت كردم. 

 .ميبرگشت لياز كشور برز هيروز سوم پس از مراسم اختتام انيپا در
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شده است  هيهمة شركت كنندگان توص یكنفرانس كه انجام آن برا نيتوجه به تعهدات ا با

 یدولت ريو غ ینهادها اعم از دولت ريسا و  یوزارت كار، تعاون و رفاه اجتماع با همراهی ميدواريام

    .ميشده بردار یزمان بند یزيمحو كار كودك با برنامه ر یبرا یقدم بزرگ نميبتوا

                                                                                                                                 منیر همایونی                                                                                                                          

 

 خور  یبه معلم روستا یگیبهمن ب ی زهیجا یاهدا

خود  یدر روستا یا ارزنده یكه خدمات فرهنگ يیروستا یعلم ساالنه به معلم جيترو انجمن    

،  یگيبه افتخار محمد بهمن ب ۸7از سال  زهيجا نيكند. ا یاهدا مجايزه ای انجام داده باشد، 

در مراسم  زهيجا نينام گرفته است. امسال ا یگيبهمن ب ی زهيجا ران،يا یريپدر مدارس عشا

اهدا  یخراسان جنوبدر استان خور  یاز روستا ،یبهمد یعل یعلم، به آقا جيترو ی هفته یانيپا

  كانون توسعه یخور، از سو یبهجو درروستا ديشه یمجتمع آموزش ريمد ،یبهمد یشد. آقا

 زهيجا افتيپس از در یبهمد یشده بود. آقا معرفی یگيبهمن ب ی زهيجا افتيدر یبرا یفرهنگ

خود ةسال نيكرد و خدمات چند یرا معرف شيروستاخود و  ،یگياز دست همسر مرحوم بهمن ب

 یليتحص ی نهيجلب كمك هز شيتوان به  افزا یكرد كه از آن جمله م انيرا به طور خالصه ب

ر مدت ده سال ، فراهم آوردن هشت برابر د زانيبه م كوكارياز افراد ن ازمنديدانش آموزان ن

زنان و  یصندوق تعاون ليبه تشك مكك ،یريدر مدارس عشا یشگاهيو آزما یكارگاه ليوسا

 یبرا یگيبهمن ب ی زهيجا انياشاره كرد. حام آبادسرو هنری – یكانون فرهنگ ليكمك به تشك
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كند،  شيستادر رو یآموزش یرا درنظر گرفته اند كه صرف طرح یا بودجه زهيجا نيا ی برنده

 شود.  راكودكان اج یفرهنگ  طرح تحت نظارت كانون توسعه نيمشروط برآن كه ا

 

 کستانیو تاج رانیا یانجمن دوست

 یخود به گسترش برنامه هـا  یها تيبا آغاز دور تازه فعال كستانيو تاج رانيا یدوست انجمن    

 یو فرهنگـ  یتركات زبـان ـمشـ  نـه يمردم دو كشور در زم ترـشيبا هدف تعامل ب یو فرهنگ یهنر

 زيانجمن و ن یاز اعضا یانجمن با حضور گروه ريبرنامه ها در نشست اخ نيا اتيپردازد. جزئ یم

 ندوشن اعالم شد.   یاز جمله دكتر محمد عل یو فرهنگ یادب یها تيشخص یبرخ

جمـن  كتـاب ان  یمسئول اهدا یآغاز خانم مهناز مقدس درگرد هم آيی در آذرماه برگزار شد.     

و  طيشـرا  رامـون يانجمـن پ  رهيمـد  اتيـ عضو ه يیندا یمرتض .سپسبه حاضران خوشامد گفت 

در چارچوب اساسنامه انجمن سخن گفت. بـه   یجار یها تيدر انجمن و فعال تيعضو یچگونگ

كـه   نيـ برسـد. ضـمن ا   رهيمـد  اتيه دييأبه ت ديبااعضاء در انجمن  تيعضو ،یمرتض یگفته آقا

ـ با اشاره بـه ا  يیندا یقاآشود.  یت امور خارجه اعالم ماعضاءِ به وزار یاسام  یكـه تـالش مـ    ني

 سيـاز جملـه تأسـ   نـه يزم نيدر ا زين یترـشيانجمن همواره به روز باشد، اقدامات ب تيسا ميكن

 یانتخـاب اعضـا   یانجمـن بـرا   یمجمع عموم ،یشود. به گفته و یم مـفراه تالـيجيكتابخانه د

حضـور   یدر مجمـع عمـوم   یشود. براسـاس اساسـنامه، افـراد    یبرگزار م یبه زود رهيمد أتيه

 نييآ زيدر انجمن ن وستهيوابسته و پ تيعضو یانجمن باشند. برا یخواهند داشت كه عضو رسم

 گـر يدر كنـار د  یرهنـ  یهـا  تيـ كـه فعال  نيبر ا ديكآبا ت يیندا یشده است. آقا ميتنظ ینامه ا
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شـد در   ادآوريـ بوده است  رهيمد أتيه یاعضا تيهمواره مورد حما یو ادب یفرهنگ یها تيفعال

 مشترك وجود دارد.   یو... امكانات همكار شينما ،یقيموس ،یلمسازيف نهيزم

 ینمايخانـه سـ   سيـي ، ر كستانيدر تاج یرانيهنرمندان ا یآثار هنر هيافزود: عالوه بر ارا یو    

هفتـه  »  یبرگـزار  یبـرا ما خواهنـد بـود.    همانيم یبه زود لميف كيتاج سيير زيكشور و ن نيا

آثـار   ميآن بتـوان  هيـ تـا بـر پا   ميانجام داده ا یاقدامات زيدر خانه هنرمندان تهران ن«  كستانيتاج

 .ميدرآور شيمحل به نما نيرا در ا كيهنرمندان تاج یرهن

بود  یسخنران بعد كستانيو تاج رانيا یانجمن دوست سيير یادامه جلسه، دكتر شبستر در    

و گسـترش روابـط    مي)سـمن هـا ( در تحكـ    یمردمـ  ینقش تشكل ها تياهم حيكه ضمن تشر

 دو كشور گفت: یفرهنگ

كـه هـر فـرد     ميبـاور  نيتوان از دولت توقع داشت. ما بر ا یهمه كارها و برنامه ها را نم انجام    

افـزود:   یبـر عهـده داشـته باشـد. و     گـر يد یرا در كشـورها  یفرهنگ ريتواند نقش سف یم یرانيا

داشـته   یآن نقـش فعـال   یالمللـ  نيو ثبت بـ  یهمدان یعل ديس ريبزرگداشت م نهيدر زمانجمن 

 برگزار خواهد شد. كستانيدر تاج 7848 ران،يدر ا 7843در سال  زرگداشتب نياست. ا

 یهمكار كستانيو تاج رانيمطبوعات ا یاكو و برخ یكه با شهر كتاب، مؤسسه فرهنگ نيا ضمن

 نيضـمن تـأم   ران،يـ از سمن ها در ا ديدولت جد شتريب تيبا حما ميدواري. ما امميداشته ا يیها

 . ميبرخوردار شو یمردم یگروه ها یشتريب یو همراه یبودجه الزم از همكار

نشسـت بـود،    یبرنامه بعد ،يیندا یبلند و مستند ساخته آقا لمياز دو ف يیسكانس ها شينما    

 نيـ برنامـه، ا  ژهيـ و همـان يندوشـن م  یاسالم یبرنامه از دكتر محمد عل انيآن گاه با دعوت مجر
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 یكيخود به فرهنگ تـاج  یقرار گرفت و از دلبستگ بونيكشورمان ثبت تر اتياستاد برجسته ادب

 كسـتان يكشـور تاج  ران،يـ ا شاونديخو نيتر كيكه نزد نيندوشن با اشاره به ا كترسخن گفت. د

 ت:  ـگف یرا آرزو كرد، و دهـنيقه در آـزبان منط یارسـف یشورهاـك نيـترش ارتباط بـاست، گس

 یبـزرگ سـال هاسـت دچـار گرفتـار      یقدرت ها یخودخواه ليكشور افغانستان به دل متأسفانه

در بازگشـت از   شيسـال پـ   38 ديشا شياست. من سال ها پ دهيبه خود ند شيآسا یشده و رو

ف از نقــاط مختلــ داريـ ســفر، فرصــت د نيـ چنـد روزه در دوشــنبه داشــتم. در ا  یتــوقف هيروسـ 

در »  یسفر دارم كه در كتـاب هـا   نياز ا ی. خاطرات فراوانآمد شياز جمله خجنه پ كستانيتاج

بـه   زيـ ن شيسال پـ  7۸از آن ها اشاره شده است.  یبه بخش« بازتاب ها » و « شوراها  یكشورها

 گريبه دعوت مقامات دوشنبه بار د كستانياستقالل تاج یسالگ 47 یمنظور شركت در جشن مل

از  یا هيـ اتحاد ايـ كـانون   ليتشـك  شـنهاد يپ ینرانسـخ  كي انيشور سفر كردم و در جرك نيبه ا

كانون صرفاً  اي هياتحاد كيدادم.  هيو فرهنگ مشترك را ارا خيتار یزبان و دارا یفارس یكشورها

و  رانيـ ا یانجمـن دوسـت   ،یشـاوند يو بـه جـا آوردن حـق خو    یتبادل نظر فرهنگ یبرا یفرهنگ

كنـد. مـن    دايو الزم است گسترش پ ستبرداشته شده ا نهياست كه در زم یگام اول كستانيتاج

از اشـتراك   تيـ منطقـه حكا  یبـا كشـورها  « سـتان  » خرسند هستم، پسوند  اريبابت بس نياز ا

هـزار كلمـه    ۳كـه   دميدر قزاقسـتان شـن   شينمونه سال هـا پـ   یسرنوشت دورود از ما دارد. برا

سرنوشـت   نيـ ماست به ا یراهنما« ستان » د دارد. در قزاقستان وجو كيمشترك با تاج یفارس

مشـتركات   نيشود تا ا جاديا یاجاق فرهنگ كيو  یحلقه فرهنگ كيبود  نيا شنهادميمشترك، پ

محقق شود، دكتر ندوشـن   یاسيس بيو مصا ليخارج از مسا یفرهنگ یبتواند بارورتر و همبستگ
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 اهـا و كشـمش هـ    یريار تأسف از درگسنان خود با اظه انيسخنان دكتر ندوشن در پا انيدر پا

 از مناطق جهان گفت: یارياز كشورها در بس یاريبس نيب

اداره نشــده   یدهد كه جهـان بـه خـوب    ینـشان م نياست. ا یبزرگ یشفتگآدستخوش  ايدن    

 یو اختراعـات و اكتشـافات فـراوان، وامانـدگ     یآور علمـ  رتيـ ح یهـا  شرفتياست و برخالف پ

 شوب كشانده است.را به آ ايدن یفرهنگ

 نيآخـر  هيـ و ارا كيـ شاعر بلنـدآوازه، تاج  یرعليش قياز ال یبخش مراسم، قرائت اشعار انيپا    

 دو كشور بود. نيمشترك ب یفرهنگ یها تيفعال رامونياخبار و اطالعات پ

 با شرکت ماهتاب یهمکار

 یهمكـار  رامـون يبـا مسـئوالن شـركت ماهتـاب پ     یمهندس سـوادكوه  یآقا یمذاكره قبل رويپ

 یسـوادكوه  یشركت، خانم معتمدزاده، آقا یمسئول فرهنگ یگودرز یمشترك در بهمن ماه آقا

 یكانون معرفـ  یها تيابتدا فعال داريد نيداشتند. در ا داريكانون د يیاجرا ريمد یونيو خانم هما

 شركت ماهتاب صحبت كردند.   یفرهنگ یها تياز فعال یگودرز یشد و بعد آقا

( كمك به ارتقاءِ فرهنـگ  روگاهيخود )ساخت ن یصنعت یها تيبا فعال یت موازشرك نيا رانيمد

 یرا در دستور كار خـود قـرار داده انـد و امكانـات آموزشـ      یروگاهيو دانش ساكنان در مناطق ن

 یهـا  وهي)ش یشگاهيآزما یمنظور فراهم كرده اند. كه شامل مراكز آموزش نيرا به ا یخوب اريبس

به اسـم   یجاده ساوه مركز "رودشور"مركز در منطقه  كير حال حاضر ( است. دیخالق و تجرب

 یديـ بازد خيآمـوزش كـانون تـار    تهياز آنجا با كم ديبازد یاست كه قرار شد برا ريمدرسه فردا دا
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عامـل   ريمنـوط بـه اطـالع مـد     یمشترك آموزش یها یهمكار یبرا یزيمشخص شود. برنامه ر

 سازمان ماهتاب است.

 یمرور و بازنگر یاکارگاه ه یبرگزار

و  ديجد یكار یگروه ها ليتشك ،یفرهنگ ةكانون توسع یها تيفعال یتوجه به گوناگون با

را  "یمرور و بازنگر"كارگاه  یسر كي یسازمان برگزار نيگروه آموزش ا د،يجد یاعضا شيافزا

اعته كه س كوتاه چند یكارگاه ها نيكرده است. هدف از ا یزيفعال كانون برنامه ر یاعضا یبرا

كانون با اهداف و  یاعضا شتريب يیآشنا رد،يگ یصورت م یو بارش فكر اسخبا پرسش و پ

از  یكي یآن است. در هر كارگاه، اعضا یها( تهيگوناگون تك تك گروه ها )كم یها تيفعال

كنند و  یكارگاه هستند و با پرسش و پاسخ كار گروه را شفاف تر م ةگروه ها گردانند

كارگاه ها،  نيا ةجيدر نت ميدواريكنند. ام یم یرا بررس نهمكارانشا یشنهادهاياظهارنظرها و پ

 روشن ترشود. گريكديكانون را بشناسند و ارتباط گروه ها با  یاعضا اهداف و ساختار كل ةهم

و  "آموزش" یبرگزار شد، گروه ها ۸7 ی، كه در هجدهم د"یمرور و بازنگر "كارگاه نيدرنخست

و در  كارگاه های بعدی هم به تدريج همكارانشان بودند.  یپاسخگو "ها مسئوالن كتابخانه"

 فواصل معين انجام می شود.
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  ونیکنوانس یمرجع مل یهماهنگ ینشست شورا نیهشتم

 حقوق کودک

 چهارگانه شورا ارائه شد. یكار كارگروه ها جينشست نتا نيا در

 یبرا یكه از طرف كارگروه حقوق یكودكان نامه ا هياز خشونت عل یريشگيدر موضوع پ -

 رسال شود.انامه به مجلس  ،همين  یاندك راتييقرار شد با تغ .شده بود قرائت شد هيمجلس ته

  د:مطرح شده بو تيسه اولو یو هماهنگ یتيدر گزارش كارگروه حما -

 ابانخي در كار كودكان – الف

 كودكان هياز خشونت عل یريشگيپ -ب

  ليحصكودكان بازمانده از ت -پ

كودكان  دهيعوامل متعدد بروز پد به یتعاون، كار و رفاه اجتماع ريدر گزارش معاون وز -

فقر  ،یسن قانون رينامشروع و ز یفقر خانواده، ازدواج ها اشاره شد كه می توان از یابانيخ

و  یشيبا چاره اند ديبا شاره كرد.و رها كردن فرزندان  نيوالد ادياعت ن،يوالد یسواديو ب یفرهنگ

 برای رفع اين معضالت تالش كنيم. یردولتيغ یو سازمان ها تدول یهمكار

از كودكان  هياز خشونت عل یريشگيبه منظو پپيشنهاد داد  زين یبخش نيب یكارگروه هماهنگ -

از  قيو دق حيو اطالعات صح طريق تشكيل يك بانك اطالعاتی مكانيزمی عملياتی تعريف شود 

 مع آوری شود.جربط  یذ یاز سازمان ها
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آن مربوط به طرح  یينها ینظرات و بررس ی: جمع آورموارد زير است شامل شنهاديپاين  -

وزارت  دردپارتمان حقوق كودك  جاديا ،«یحقوق شهروند»جمهور درباره  سيرئ یشنهاديپ

 كارگروه رسانه. جاديا و كودك و نوجوان در مجلس ونيفراكس جاديعلوم، ا

 «زن و علم »  دزگریو م شیهما یبرگزار

از كارشناسان،  یبا شركت جمع یزگرديو م شيهما رانيعلم ا جيطرف انجمن ترو از

حاضران  یها دگاهيد شيهما نيبرگزار شد. در ا« زنان و علم » و فعاالن در عرصه  انيدانشگاه

در  یعلم و نقش زنان دانشگاه جيترو یچگونگ یكودكان برا یكانون توسعه فرهنگ ندهيو نما

با  نيكردن علوم در اقشار مختلف زنان و جامعه مطرح شد. همچن یدنگرش و كاربر رييتغ

بحران، بر  نيا ندهياز روند فزا یريو جلوگ رانيدر ا ستيز طيمح بياز تخر یكوتاه لميف شينما

 شد. ديامر مهم تأك نينقش سازنده زنان در ا

 زن یروز جهان ینشست تخصص

كه از  یكودكان در نشست یكانون توسعه فرهنگ ندهيس( نمامار 0زن )  یمناسبت روز جهان به

« فرصت ها و چالش ها  ،یاجتماع یزنان و مشاركت ها» با عنوان  ونسكوي یمل ونيسيطرف كم

از كارشناسان و استادان دانشگاه و  یجمع ینشست تخصص نيبرگزار شد، شركت كرد. در ا

 موضوع صحبت كردند.  رامونيمسئوالن كشور پ

 نشست: نياز مطالب و مطالبات ا یبرداشت
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 نيآنان، ب یاستعدادها یيشكوفا یزنان و چگونگ شـتريو نقش مشـاركت ب یجـهان یحكم ران -

 یاجتماع یها تينوع مشاركت و فعال نيمختلف ا یشدن مشاركت و شناخت روش ها یالملل

 زنان

 یتيريمد ،یعلم ،یزشور ،یفرهنگ ،یپلماسيد یزنان در عرصه ها شتريحضور هرچه ب شيافزا -

 یو اقتصاد

آن با  رييو تغ یتيجنس یراندن زنان، نگاه و باورها هينه و به حاشراپدرساال یكردهايموضوع رو -

 نقش رسانه ها و... ن،ياصالح قوان ،یفرهنگ ساز

 تيرفع محدود ،یتيو جنس زيآم ضيبردن برخـورد تبع نيزنان، از ب هيفع هرگونه خشونت علر -

 یو شغل یبرابر علم یفرصت ها جاديدختران و ا یبرا یليتحص یها

سازمان  ليمختلف با تشك یحضور زنان در عرصه ها یمساعد برا یها نهيفراهم كردن زم -

در ازدواج، طالق و خانواده به  گانيرا یمراكز مشاوره حقوق تيمردم نهاد، گسترش و تقو یها

 خانواده و جامعه  اديبن تيمنظور تقو

حقوق  تيبدون حضور فعال زنان و با رعا یجامعه ا چيداشتند كه ه ديتأك یهمگ سخنرانان

 كند. دايو آرامش دست پ یتواند به بهروز یانسان نم كيآنان به عنوان  یبرابر برا
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. البته میخوان یبخش م نیشش ماهة دوم سال را در ا یها تیفعال یمقدمه: اخبار و گزارش ها

 یرسد و گاه یبه دستمان نم نیهمچنان همة گزارش ها در وقت مع میکن یادآوریالزم است 

همة  رندیبگ میتصم دیدر سال جد زیعز یکتابدارها میدواریرسد. ام یاز موعد م رترید

 ماهانه را به موقع انجام دهند. ینوشتن گزارش ها لهو از جم شانیهاکار

 هییبفرو یروستا کتابخانة

كتابخانه انجام  نيدر ا گوناگونی یها تيعضو دارد و فعال یاديتعداد ز هييبفرو یروستا كتابخانة

 ،يی، راهنما یو دبستان یدبستان شيپبه ترتيب تعداد شود. مراجعه كنندگان به كتابخانه  یم

 خانه دار و معلم ها هستند. یو خانم ها یرستانيدب

شركت در  یكنند كه برا ینفر به كتابخانه مراجعه م 408تا  428 نيانگيهر ماه به طور م در

 و امانت رفتن كتاب است. یكتابخوان یو جلسه ها یآموزش یكارگاه ها

 يیگذشته كارگاه آشنا یاه هاكند، در م یدر كتابخانه برگزار م یمختلف یبرزگر كارگاه ها خانم

و  44-48، 2-0، 48-42 یسن یگروه ها یرا برا تيرش خالقوپر ،یحماس یو شعرها اتيبا ادب

چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته  یكارگاه ها روزها نيها برگزار كرده است. ا یكالس ششم

و شاعران حماسه او  یزندگ ،یكارگاه ها شركت كنندگان با اشعار فردوس ني. در ادشو یبرگزار م

شـاهنامه را  یها یسيشاهنامه و بازنو شتريسرا آشنا شدند. پس از كارگاه بچه ها مشتاق شدند ب
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شان دباعث شد بچـه ها در اوقات فراغت حوصله شان سر نرود و خو ـتيبخواننـد. كارگاه خالق

 انجام دهند. یكاربكنند و  یفكر

دانش  یو اخالق یرفتار نةيدر زم يیگرفتن كتاب ها یمدت برا نيو معلم ها هم در ا رانيمد

شان  یقيتحق یكارها یاستفاده از كتابخانه برا یهمراه با بچه ها برا اي آنان شكالتمآموزان و 

 به كتابخانه مراجعه كرده اند.

و  یبا اسباب باز یباز ،یدسته جمع یكتابخوان لم،يف شينما ،ی، درست كردن كاردست ینقاش

قصه  ،یرفع اشكال درس ،یسيخالصه نو ،یميتقو یمناسبت ها یازل، برگزاردرست كردن پ

 يیكتابخانه بوده است. اعضا گريد یها تياز فعال ستيز طيمح و شناخت یشاهنامه خوان ،يیگو

 رضايبرزگر، عل یمهد ،یزگر، سجاد رضوانر، الهه بركه به كتابدار كمك كرده اند: فاطمه برزگ

برزگر، سارا برزگر ،  رايسم ،یابوالفضل محمد ،یمحمد یمهد زهره برزگر، محمد ،یاحمد

 فائزه برزگر.و برزگر ميمر ،يیبرزگر، زهرا سادات طباطبا نيمحمدحس

 گنجه یروستا کتابخانة

كتابدار از سر گرفته است  رييرا با تغ تشيفعال ديگنجه كه از تابستان دورة جد یروستا كتابخانه

 شيها و پ یعه كنندة بزرگسال داشته و پس از آن دبستانمراج شتريچند ماه ب نيدر طول ا

 یشركت در كارگاه ها یكتاب براگرفتن مراجعه كنندگان عالوه بر امانت . ها  یدبستان

به  یكمك آموزش ليو كار با وسا یو جمله ساز كتهيد نيو تمر یجمع یكتابخوان ،یآموزش

 كتابخانه مراجعه كرده اند. 
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خانم اعظم پورقربان، كتابدار كتابخانه  یها تيفعال گريبچه ها از د یو كمك به درس ها ینقاش

 بوده است. 

نامه نوشته و از آن ها خواسته است به  يیدبستان و راهنما ريمد یكتابدار برا نيچن هم

 كتابخانه مراجعه كنند.

 فهرج یروستا کتابخانة

كه اكنون  یاشته است، به طوربزرگساالن د یبرا يیها تيچند ماهه فعال نيفهرج در ا كتابخانة

ها هستند  یرستانيو دب يیمراجعه كنندگان به كتابخانه راهنما شترينفر عضو دارد و ب 82۳

 مطالعه و امانت گرفتن كتاب مراجعه كرده اند.  یاز مادران هم همراه كودكان برا یتعداد

 یو كتاب ها یباز ليسامهد كودك بچه ها را به كتابخانه آورده اند تا از و یمعلم ها نيچن هم

مسابقه بادبادك، درست  ،یميتقو یمناسبت ها یبرگزار ،یكتابخانه استفاده كنند. قصه خوان

 كتابدار كتابخانه بوده است. ،یخانم زهرا ركن آباد یها تيبا مشاغل از فعال يیكردن و آشنا

عبداله  مهياده، فهمحمدز نبيز ار،يآب ميبه كتابدار كمك كرده اند: مر ريمدت افراد ز نيا در

 ،يیاياول ريابوذر م ،یگروس مهي، حكهشهمرادزاد اليزاده، دان یفاطمه زابل ،یمانيسل نهيدخت، ام

قاسم محمدزاده،  ،یمانيسل لياسماع ،یعيمط لدايراحله عبداله دخت،  ،یمحمدآباد دهيسع

 .يیايراوليو محمد م یغيجه جهان تيخد
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 کلنگانه یروستا کتابخانة

آن  شترينفر مراجعه كننده داشته است. ب 488هر ماه  نيانگيكلنگانه به طور م یروستا كتابخانة

امام حسن  الديبهمن و جشن م 77مختلف مثل جشن  یهستند، اما به مناسبت ها یها دبستان

 یبه كتابخانه م زيبزرگساالن ن ستيز طيقرآن و كارگاه مح ی)ع( و شركت در جلسه هایعسگر

 . نديآ

روستا،  یساز زهيزباله ها و پاك یجمع آور ،یمسابقة كتاب پارچه ا یائد رحمتاكرم ق خانم

 تيفعال نياجرا كرده است. عالوه بر ا گريد یها و گروه ها یدبستان یبرارا با شاهنامه  يیآشنا

 یكتاب برا یمعرف ،یزندگ یمعمول كتابخانه را هم داشته است، از جمله: كارگاه ارزش ها یها

قصه،  ،یگروه قيشب، تحق فيانجام تكل ،یجمع یكتابخوان ،یسيرگاه خاطره نوكا االن،بزرگس

 ك،يكپخت جشنواره  وتر،يكامپ ،يیفضا یبا فناور يیپاك، آشنا یدربارة هوا ینكات ،یكاردست

 .یميتقو یو مناسبت ها وتريكامپ ات،يكارگاه ادب

 ،یشاهورد یكبر ،یپاپ اليل قائد رحمت، اليل ،یشن اليكه به كتابدار كمك كرده اند: ل یافراد

 .یميابراه ديآموزشگاه شه ريمد یو خانم محمد یاحمد اري مهيفه ،یمحبوبه لر

 ست،يز طيكارگاه مح ،یگفته است: درختكار نياش را چن ندهيآ یبرنامه ها یقائد رحمت خانم

 .یكوكاريو جشن احسان و ن ینوروز ريانتخاب م ،یچهارشنبه سور ن،يجشن هفت س
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خوب کتابخانة کلنگانه به نام  یاز اعضا یکی میتأسف با خبر شدکمال  با

نبودنش را به خانواده، دوستان، کتابدار و  عةیما رفت. ضا انیاز م یزهرا پاپ

 .میکیغم بزرگ شر نیو ما هم در ا مییگو یم تیروستا تسل یهمة اهال

 

 اجوار کال )اجبارکال( یروستا کتابخانة

گذشته در  ینفر عضو دراد. در طول ماه ها 8888م اكنون حدود اجواركال ه یروستا كتابخانة

 و در هنگام برف و سرما كم تر بوده اند.  شتريتعداد مراجعه كنندگان ب یزيپائ یماه ها

و جلسات  یآموزش یامانت گرفتن و شركت در كارگاه ها یبرا شتريكنندگان ب مراجعه

 آمده اند. یكتابخوان

االن و جوانان. سسال بوده اند و بعد از آن بزرگ 40تا  48 یسن مراجعه كنندگان گروه شتريب

 .نديآ یشاهنامه م یشركت در كارگاه ها یاز بزرگساالن برا یتعداد

 درخواست ها را داشته است.  نيشتريب یو هنر یرمان، آشپز یها كتاب

 ه.گروه شاهنام یگريگروه سبز و د یكيمستمر دارند  تيان كتابخانه دو گروه فعال در

. متأسفانه شورا و رنديبگ شانيها تيفعال یكنار كتابخانه را برا نيسبز توانسته اند زم گروه

 كنند. یبه آن ها نم یلوازم كمك هيته یندارند و برا یخوب یبا بچه همكار یاريده

 خاكپور به كتابدار كمك كرده اند. نبيو ز یاكبر هيمرض ،یزاد، رضوان ستار كين نتيز
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 دهک یاروست تابخانةک

عضو و  8۸8كودكان است،  یكانون توسعه فرهنگ یكتابخانه ها نيكتابخانه كه از فعال تر نيا

دانش آموزان  شتريجلد كتاب دارد. شمار مراجعه كنندگان كتابخانة دهك، كه ب ۳388از  شيب

نفر بوده اسـت. مراجعـه كنندگان  288تا  288 نيهسـتند، ب يیو دورة راهنما رستانيدب

كهن،  اتيادب ،یمنظم روانشناس یگرفتن كتاب و شركت در كارگاه ها امانت یبرا رشتـيب

 به كتابخانه آمده اند.  ستيز طيو مح ینيمطالعات د

 نيا سياز بدو تأس وتريو كامپ ینقاش ،یكاردست لياز قب یگريد یكارگاه ها و كارگاه ها نيا

كتابدار،  یبنا به تقاضا یسال جار انيپادر  ليدل نيكتابخانه به طور منظم اجرا شده اند. به هم

 ،كارگاه ها شركت كرده اند نينفر از اعضا كه به طور منظم در ا ستيب یبرا ،یمقر نبيخانم ز

 نامه ارسال شد.   ريتقد

 یمبان سيموفق بوده است. در تدر زين ارانيكتابخانه در كمك گرفتن از روستا  نيا كتابدار

امداد امام  تهيكم نيبرخوردار شده است. همچن یخانم زهرا مقراز خدمت داوطلبانة  وتريكامپ

روستا قول داده است كه  یكتاب به كتابخانه اهدا كرده و شورا یروستا تعداد نيا ینيخم

 كند. نيكتابخانه را تأم ازيمورد ن یشورز ليوسا
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 خور یروستا کتابخانة

 788د كتاب، در ماه به طور متوسط جل ۳۳88از  شينفر عضو و ب ۳88خور با  یروستا كتابخانه

به كتابخانه  یدرس قيبه منظور امانت گرفتن كتاب و تحق شتريمراجعه كننده داشته است كه ب

داشته و دانش  كينزد یخور با كتابخانه همكار یمراجعه كرده اند. طبق معمول مدارس روستا

 برند. یمكان م نيبا كتابخانه و منابع آن به ا يیآشنا یبرا اآموزان ر

 زیآفر یروستا کتابخانة

كودكان  شتريجلد كتاب دارد. مراجعه كنندگان آن ب ۳888از  شيعضو و ب 778كتابخانه  نيا

 یگروه ها نيا یبرا ،یاول دبستان هستند كه كتابدار، خانم زحمت یو سال ها یدبستان شييپ

ها و دختران جوان خانم  یبرا نيكند. هم چن یبرگزار م یو كاردست ینقاش یكارگاه ها یسن

 كند.  یاجرا م یزندگ یمهارت ها یو كارگاه ها اماحك یكالس ها

 ستيز طيمح یكتابخانه رفته بود، كارگاه ها نياز ا ديبه بازد ینيمهندس ام یماه آذر كه آقا در

 اجرا كرد.  یو دبستان یدبستان شيكودكان پ یبا موضوع درخت را برا یو كارگاه نقاش

 اء فاطمه زهرا)س(دارالشف کتابخانه

از  شينفر عضو و ب 88۳ یقرار دارد، دارا رجنديمحروم از شهر ب یكتابخانه كه در منطقه ا نيا

و  یدبستان شيكودكان پ شتريكتابخانه كه ب نيجلد كتاب است. شمار مراجعه كنندگان ا ۳888

بار  ۳كتابخانه  نيكتابدار ا ،یرسد. خانم مژگان اصغر ینفر در ماه م 478هستند، به  یدبستان

و  یكارگاه كاردست یبار با كودكان دبستان 7 یو هفته ا ستيز طيدر هفته با خانم ها كارگاه مح



 29 

بار با  كي یهفته ا نيكند. همچن یاجرا م شينما یبار با نوجوانان كارگاه ها 7 یهفته ا

 كند.  یبرگزار م یروانشناس ینوجوانان و بزرگساالن جلسه مطالعه كتاب ها

 یكتابدار بازنشسته كانون پرورش فكر ،یناد یابخانه دارالشفاء فاطمه زهرا )س(، آقاكت در

كالس  یافغان ليكودكان بازمانده از تحص یكانون توسعه است، برا یميقد ارانيكودكان كه از 

مدرسة  كيبا مدارس اطراف كتابخانه از جمله  یكند. خانم اصغر یبرگزار م یسوادآموز یها

 دارد. كينزد یهمكار يیااستثندخترانه 

 خنگ یروستا کتابخانة

مدارس  یليتعط ليبه دل یجلد كتاب در سال جار ۳888از  شيخنگ با ب یروستا كتابخانه

آن به  یروستا، كاهش عضو داشته و شمار اعضا یدانش آموز تيو كاهش جمع یحرفه ا -یفن

كتابدار  ،یخانم غالمهستند.  یو دبستان یدبستان شيكودكان پ شتريكه ب دهينفر رس ۸7

 نيو همچن یسيداستان نو ،یكاردست ،یقرآن، نقاش یكارگاه ها انكودك نيا یكتابخانه، برا

خانم  یكتابخانه به علت استعفا نيزمستان ا یبرگزار كرده است. در ماه ها یجلسات كتابخوان

 بوده است. ليو نداشتن كتابدار تعط یغالم

 آبادن یروستا کتابخانة

كوچك  ديمنتقل شده است. محل جد دياست به محل جد یآبادان چند ماه یوستار كتابخانة

دل  حهيحال خانم مل نيمتعدد ندارد. با ا یها تيفعال یالزم برا یاست و فضا یتر از محل قبل

دهد و كودكان و بزرگساالن را  یرا هم چنان ادامه م شيها تيكتابخانه فعال نيكتابدار ا شه،يپ

 ند.ك یم بخانهجذب كتا
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امانت  یبرا شترينفر به كتابخانه آمده اند. ب 788هر ماه  نيانگيگذشته به طور م یماه ها در

. یو جلسات كتابخوان یآموزش یگرفتن كتاب مراجعه كرده اند و بعد از آن شركت در كارگاه ها

معلم ها و بزرگساالن بوده اند و بعد از آن ها كودكان و  ران،يمد شتريمراجعه كنندگان ب

 یكتاب ها نيشتريو شعر كودك و بزرگال ب یرمان و داستان، كمك آموزش یكتاب ها اناننوجو

 امانت گرفته شده بود. 

 یبوده كه همكار یو... از موارد ـانيجشنواره جابربن ح ف،يدهه فجر، جشن تكل یها جشن

سوزن  ،یاش: شعر، نق یمدت كارگاه ها نيداده است. در ا شيكتابخانه و معلم ها را افزا نيب

مادران و كودكان ( در كتابخانه برگزار  ی) برا ،یسيو قصه نو یقصه خوان ست،يز طيمح ،یدوز

 شده است.

 لميف یمسابقه فوتبال و تماشا د،يع یزباله، خانه تكان یكتابخانه جمع آور گريد یها تيفعال از

 بوده است.

برگزار كرده اند و چند  یحيتفر یاردو یكتابخانه به مناسبت روز درختكار یاعضا نيچن هم

 نهال كاشته اند.

اله  ظيحف شه،يدل پ ديسع شه،يمدت به كتابدار كمك كرده اند: محدثه دل پ نيكه در ا یافراد

عثمان  ،یزه یپرست، مهناز داه نيپرست، مطهره بال نيكشاورز، صادق بال نيرام ،یبهروز

 .یدرخشان، محمد كشاورز و فاطمه دامن
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 نیگل یروستا کتابخانة

و  یبا موضوع جانورشناس من كجا هستم یجلد كتاب دارد كه كتاب ها ۳۸3۳ نيگل كتابخانه

 یقصه ها، یموضوع علمبا  دارد یما را زنده نگه م ژنياكسو  یتيبا موضوع ترب یچه فكر خوب

به  در كتابخانه و گنجشك و گلبهار ديسف ويداستان رستم و د،  كوچك یبچه ها یكوچك برا

 . استبا اعضا خوانده شده  یوهصورت گر

خانم درويشی كتابدار اين كتابخانه برای تقويت زبان فارسی با بچه ها بلند خوانی می كنند. 

 به كتابدار كمك می كنند. یآموزش كاردست در  انيمحمود هيو رق یمطلب دايها آ خانم

 

 اورامان یکتابخانةروستا

 دئوينوار و 78داستان،  ینوار صوت 42اب و جلد كت 3۳00اورامان تخت با تعداد  كتابخانه

 یبه كار فرهنگ ید یو یو د ید یس روی  یبرنامه آموزش 70 ،يینمايس لميف 2 ،یآموزش

 خود ادامه داده است.  یآموزش

در هر  یبينفر به طور تقر ۳2ب و ج بوده و  -الف یسن یمراجعه كنندگان گروه ها نيشتريب

از تعداد مراجعه كنندگان  ديشد یبه علت سرما د. در زمستان كرده انمراجعه ماه به كتابخانه 

بوده است. در جلسات  یمحل یخالق و باز شينما،شامل  ی كتابخانه  ها تيكم شده است. فعال

خلعت  دهياز فر یجنگ ريو پ یكيغول تاراز اكرم قاسم پور،  كمان نيرنگ یكتاب ها یگروه

از  معصومهرحماندوست و  یاز مصطف ینخود تول ،یاز مه دخت كشكول كهكشان یآوا ،یبر

نوشته  بلوچ داريد یكتاب ها یخانم مراد ار،خوانده شده است.  كتابد یآباد دياصغر س یعل
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مطالعه  یينوشته اسداهلل شكرانه را به منظور دانش افزا روزيد یاز حوالو  یمحمود دولت آباد

 كرده است.

 زیبابار یروستا کتابخانة

نفر مراجعه كننده  408هر ماه  نيانگيگذشته به طور م یدر ماه ها زيبابار یروستا كتابخانة

آمده اند.  یجلسات كتابخوان اي یآموزش یشركت در كارگاه ها یآن ها برا نيشتريداشته است. ب

 بزرگساالن، نوجوانان، جوانان و كودكان بوده اند.  بيكتابخانه به ترت نيمراجعه كنندگان به ا

از ازدواج به كتابخانه  شيو آموزش پ وتريو آموزش كامپ یآموزش كاموا باف یبرا از افراد یتعداد

 آمده اند.

 نيبوده است. در ا یو اجتماع یروان شناس ،یحماس اتيامانت گرفته، ادب یكتاب ها نيشتريب

 داشته اند.  یو معلم ها همكار رانيو شاهنامه با مد وتريكامپ نةيكتابخانه در زم

و  هياول یقرآن، كمك ها ،یزندگ یمهارت ها ،یبافندگ یكارگاه ها ز،يباركتابخانة با در

 اجرا شده است. وترياز بحران و بال و كامپ یريجلوگ

مهناز  ،يیرزايم یهاجر حاج ،يیرزايم یحاج اريكه به كتابدار كمك كرده اند: هوش یافراد

 ر.ف انيشا یو آقا یشكوه یآقا ،یصادق مينع ،یمريا نيمه ،یپناه نيحس
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موضوع کتاب هایی که 

بیش از همه به امانت 

 گرفته شده

گروه سنی بیشترین 

 مراجعه

تعداد 

مراجعه 

 کننده

تعداد 

 کتاب

تعداد 

 اعضا

نام 

 کتابخانه

 داستان/ علمی
 پيش دبستان/دبستان

 راهنمايی
80 3۳00 870 

اورامان 

 تخت

 گلین 337 ۳۸3۳ 478 دبستان/دبيرستان بزرگسال كودك/ علمی/ روانشناسی

 آموزشی/ ادبيات كودك

 رمان/ علوم

 

 ابتدايی/راهنمايی/دبيرستان

 بزرگسال
 باباریز 348 ۳888 447

 دارالشفا 8۳8 ۳888 448 دبستان/ راهنمايی داستان

 خنگ 08 ۳888 44۳ پيش دبستان/دبستانی داستان/ هنر

 خور ۳88 ۳488 488 دبستان/دبيرستان داستان/دينی/ روانشناسی

ن/ دينیداستا دبيرستان/دبستان   دهک 278 ۳388 478 

 آفریز ۳08 ۳888 448 دبيرستان/ دبستان داستانی/ روانشناسی

 داستان/زندگينامه/افسانه

 شعر
 فهرج 880 ۳484 478 راهنمايی/ دبيرستان

 بفروییه 08 3888 488 پيش دبستان/ دبستان داستان كودك و نوجوان

 داستان/دين/شعر

 علوم
يرستانراهنمايی/دب  کلنگانه ۳2۳ 7۸08 448 

 اجوارکال 370 3۳88 ۸8 بزرگسال/ دبيرستان رمان/ علمی

 داستان بزرگسال و كودك

 رمان/ بهداشت فردی

 پيش دبستان/راهنمايی

 دبيرستان/خانم های

 خانه دار

478 ۳888 

 

388 
 

 آبادان
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 سفر به روستای اجوار کال

فرمهر  طالقانی ونرگس همايونی، دكتر منيرن، خانم ها: همكاران كانون توسعه فرهنگی كودكا

سفر خانم دكتر طالقانی برای  اينمنجزی اواخر دی ماه سفری به كتابخانة اجواركال داشتند. در 

ايونی برای ـند. خانم همـان جلسه های مشاورة فردی و گروهی گذاشتـخانم ها و همسرانش

و احترام به همديگر برگزار كردند. خانم منجزی  نوجوانان كارگاه های رفتار عاری از خشونت

كارگاه های گزارش نويسی و محيط زيست را با بچه های گروه محيط زيست كه از سال قبل 

برگزار كرد. گروه محيط زيست در كتابخانة اجواركال گروهی فعال هستند كه ،تشكيل شده بود 

گروه كتاب های محيط زيست را در  فعاليت های زيادی در محيط روستا انجام داده اند. اين

هفته روزهای سه شنبه دور هم جمع می شوند و كتاب اند و هر كتابخانه جداگانه فهرست كرده 

 می خوانند و برای فعاليت های زيست محيطی شان برنامه ريزی می كنند. 

امه سفر خانم همايونی كارگاه شاهنامه خوانی را با خانم های گروه شاهن هم چنين در اين

 خوانی، اجرا كردند.  
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 میبه تفاوت ها احترام بگذار

كند.  یارشاد برگزار م هينيدر حس یتخصص یهر ماه نشست ايكودكان دن یپژوهش مؤسسه

 دن،يو نقش جامعه، د ژهيو یازهاي(انجمن با عنوان كودكان با ن 4۳۸7آذر  2ماه ) نينشست ا

و  رانيا یانجمن كوچولوها د،يهگمتانه، انجمن خورش سميبود. انجمن اوت تيشناخت، مسئول

 .یاجتماع یها بيكودكان با آس

 یاست صحبت كرد. و یكيژنت یماريكه ب سمياوت یماريدربارة ب یمطالب يیدكتر جوال خانم

مؤثر است. در  یكيژنت یها یماريدر ب ستيز طيمح یها یاز جمله آلودگ يیگفت عوامل مح

 گونه برشمردند: نيرا ا یسميافراد اوت یها یژگيو يیجوالاز صحبت ها خانم  یبخش

 دياز مغزشان كه با یدچار مشكل هستند، بخش یكنند، در همدل یحذر م یتماس چشم از

 یوانمود یها یتوانند باز یكند. منطق گرا هستند و نم یحاالت صورت را درك كند، كار نم

تر و  نييپا یاز سطح متوسط هوش سميبه اوت اني% مبتال38دارند.  یانجام دهند. اختالالت كالم

 باالتر و نابغه اند. ی% آن ها از سطح عاد48حدود 

 نيمورد به خانواده ها بدهد. دوم نيدر ا یتخصص یكند مشاوره ها یم یهگمتانه سع انجمن

 یارث اني( بود. خانم كرآموزياز حقوق توانخواهان د تي)انجمن حما ديانجمن، انجمن خورش

. توجه و رنديپذ بيزده، عجول و آس جانيگفت، آن ها مهربان، ه رآموزانيد یها یژگيدربارة و
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 یدهد گفت و از حرفه آموز یانجمن انجام م نيكه ا يیها تياز فعال یتمركزشان كم است. و

فروش ارائه كرده بودند.  یتوانخواهان را برا یدست یاز سالن هم كارها رونيافراد توانخواه. ب

گفت در  یميابراه بيحب یبود. آقا رانيا یشد، انجمن كوچولوها یكه معرف یانجمن نيسوم

 نيدراند. ا یالملل نيو روابط ب یزندگ یمهارت ها وتر،يكامپ یموزشآ یانجمن كالس ها نيا

 عضو آن هستند.    یمختلف سن یشده است و گروها سيسال است تأس 3انجمن حدود 

بود. خانم  یاجتماع یها بيجمن كودكان با آسكرد، ان یكه خودش را معرف یانجمن نيآخر

 و وضع آن ها داد.  ابانيدربارة كودكان كار و خ یانجمن آمار نياز ا ادتيس

بچه ها  نيشوند. او از مردم خواست با ا یبچه ها با موافقت خانواده وارد كار م نيگفت اكثر ا او

 كنند. یمهربان باشند و همدل

 

 با مسئوالن وزارت آموزش و پرورش یردولتیغ یسازمان ها ندگانینما دارید

 رانيمدرسه ساز و مد نيريبا حضور خ یجلسه ا يیدعوت معاونت آموزش و پرورش ابتدا به

برگزار شد. ابتدا از كمك  شانيدر دفتر ا ۳/48/۸7 خيدر تار یفرهنگ یردولتيغ  چند سازمان

در روستاها  یآموزش یود فضاكه هنوز كمب نيشد. با وجود ا یمدرسه ساز قدردان نيريخ یها

 نيريو خ یردولتيغ یو مشاركت سازمان ها یآموزش تيفيجلسه مسئله ك عوجود دارد موضو

دانش  لياز ترك تحص یريجلوگ یبرا يیراه حل ها افتني ،یآموزش تيفيباالبردن ك یبرا

اعزام  یبرا دادن به خانواده ها و جلب مشاركت آنان یدانش آموزان دختر، آگاه ژهيآموزان، به و

 فرزندان خود به مدرسه، بود.
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 یكتاب ها یمحتوا ،یاضيدر دروس ر ژهيدانش آموزان به و یليافت تحص رامونيجلسه پ نيا در

) حل  یآموزش نينو یفقر خانواده ها، آموزش معلمان و آشناكردن آنان به روش ها ،یدرس

 موزش و پرورش صحبت شد.با مدارس و ادارات آ ميمستق یمشاركت( همكار ت،يمسئله، خالق

 است: ريمطرح شده به شرح ز یشنهادهايپ

 یمسائل و مشكالت آموزش یطبقه بند -4

و سازمان  یدانشگاه ها، مراكز فرهنگ ما،يمثل صدا و س یاستان یها تياستفاده از ظرف -7

 مردم نهاد یها

 ميمستق یبا همكار یكم توان مال یبه خانواده ها یمركز كمك رسان كي سيتأس -۳

 مدارس( در ارتباط با اعزام فرزندان خود به مدرسه رانيو پرورش )مد آموزش

 فرزندان خود ندهيخانواده ها نسبت به آ یو آگاه ساز قيتشو -3

كردن مدارس و  ايو كتابخانه فعال و متنوع به منظور پو شگاهيمدارس به آزما زيتجه -8

 به دانش آموزان زهيدادن انگ

 مدرسه ساز نيريو خ یردولتيغ یدعوت از صاحب نظران آموزش -8

 گوناگون یمعلمان از راه ها قيتشو -2

 یمعلمان به منظور مطـالعه و دسـترس یبرا یاطالعات یگذاشتن منابع كاف اريدر اخت -0

و برنامه  یپژوهش ها از طرف معاونت آموزش و پرورش به منظور هم فكر نيبه آخر

 آموزش یفيدر جهت ارتقاءِ ك یزير
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مدرسه ساز به  نيريو خ یردولتيغ یسازمان ها نندگاياز نما یونيسيكم ليتشك -۸

و بطور  یفيك یهماهنگ برنامه ها یبا معاونت آموزش در اجرا یدائم یمنظور همكار

  تيفيبا ك یآموزش یها وهيروش ها و نگرش به ش رييتغ یكل

و با اطالع  یفرهنگ یردولتيغ یاز سازمان ها یشتريب ندگانيبا شركت نما یشد جلسة بعد قرار

 تر معاونت برگزار شود.دف

 با مسئوالن یردولتیغ یفرهنگ یسازمان ها ندگانیدوم نما دارید

 وزارت آموزش و پرورش

وزارت  يیبا حضور معاونت محترم و مسئوالن آموزش ابتدا ی، جلسه ا۸7روز دوم بهمن  در

 ی)كانون توسعه فرهنگ یردولتيغ  یسازمان ها ندگانيآموزش و پرورش و كارشناسان و نما

كتاب كودك،  یشورا ا،يپو یآموزش یانجمن پژوهش ها ران،يعلم ا جيكودكان، انجمن ترو

را  ريشد كه اهداف ز ليمدرسه ساز( تشك نيريو خ یتي، مؤسسه مهر گ ايدن عتيكاوشگران طب

 كرد:  یدنبال م

 در مدارس.  یآموزش تيفيمشترك در باالبردن ك یهمكار -

 دانش آموزان. یراب یآموزش یها طيجذاب كردن مح  -

 دانش آموزان. یليو افت تحص لياز ترك تحص یريشگيپ  -

 فرزندان . ليتحص تينگرش و باالبردن فرهنگ خانواده ها درباره اهم رييكمك به تغ -

 تينگاه آنان به محور رييآموزش و تغ نينو یها وهيكمك به معلمان در استفاده از ش  -

 . یريادگي نديدانش آموزان در فرا
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 دو طرف مطرح شد: یاز سو ريز یشنهادهايجلسه پ نيا رد

ارائه كند  یاز دانش آموزان در مقاطع مختلف سن یآمار درست يیمعاونت آموزش ابتدا -4

 ريغ یهمكاران سازمان ها یبرا زيرا ن ليو علل و عوامل بازماندن كودكان از تحص

 دهد. حيبه طور روشن توض یدولت

 یبا سازمان ها یر شفاف و مشخص از همكارانتظارات آموزش و پرورش به طو -7

 مشخص شود. یردولتيغ

در وزارت آموزش و پرورش  یآموزش یزيبرنامه ر ستميكه در س یبا توجه به مسائل -۳

طرح ها بر  یبند ميبه آن پرداخته شود، تقس ديبا یساخت ريوجود دارد و به طور ز

كار  یت ها واگذارساخت ها و رو ساخت ها انجام شود و در بخش روساخ ريحسب ز

و با توجه به تخصص و تجربه هر  لفمخت یها در رده یردولتيغ یبه سازمان ها

 . رديسازمان صورت گ

 شود. ليساخت و رو ساخت تشك ريز یدر قسمت ها يیكار گروه ها -3

 ايخود را در استان ها  یاز كارها يیتواند بخش ها یوزارت آموزش و پرورش م -8

 فعال آن مناطق واگذار كند. یردولتيغ یشهرستان ها به سازمان ها

مطرح  ندهيو در جلسه آ هيدو طرف ته یها یامكانات، توانمند ازها،ياز ن یفهرست -8

 كرد. یزيآن ها برنامه ر شبرديپ یو  برا  نييشود تا بتوان راه كارها را تع

شد )البته  نييتع یو همكار تيسال حوزة فعال 44تا  3از  يیدر بخش آموزش ابتدا -2

 آموزش و پرورش نخواهد بود(.  یاز ورود به مسائل كل مانع

 حاضران ارسال شود. یبرا یقرار شد صورت جلسات قبل -0
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 دوست ادیبه 

 .همة ما بود ترك مان كرد یكه الگو یآموزگار

 نيـ آموزش فرزنـدان ا  ینو و متفاوت برا وهيش نگذارايو بن یخدمتگذار فرهنگ ،یماف يیحي استاد

همـراه او   شـه يهم اريـ و همسـر و   شـان يبربست. هر كه با ا یجهان خاك نيمرز و بوم، رخت از ا

داشـت   یو آموزش مشغول بودند، معاشرت یمعصومه سهراب كه سال ها در كنار هم به كار معلم

 .زدامويرا از آنان ب ستنيتا چگونه ز افتي رافرصت آن 

كهن  اتيشان با ادب یآنان به دانش و علوم و آشنائ یابيآموزش كودكان و نوجوانان و دست گرچه

بـود ، امـا هـدف     یپربار استاد مـاف  یزندگ یخوب گذشتگان از جمله دستاورد سال ها راثيو م

احترام بـه حقـوق جامعـه،     گران،يخدمت به د یبود كه دانش خود را برا یاو ساختن انسان یاصل

 .رديبكار گ ستنيبه اخالق و درست ز یبند یو پا یارح مدصل

رمز جذب كودكان و بزرگسـاالن بـه    ،یماف اديمهربان، كالم نافذ و لحن آرام و پدرانه زنده  چهرة

 طرف او بود.

گسـترش آمـوزش    یكودكان بـرا  یهمواره مشوق بزرگ ما در كانون توسعه فرهنگ یماف اسـتاد

 یامكان دسترس جاديا یرا برا یروستائ یو توسعه كتابخانه ها سيـبود و تأس یفرزندان روسـتائ

 دانست. یكودكان م یذهن تيو خالق یارزشمند با هدف رشد آگاه یبه كتاب، كار زانيعز نيا

را  بـه همـة    رانيـ و دوسـتدار كودكـان ا   گانـه يمعلم  نيكودكان، فقدان ا یتوسعه فرهنگ كانون

 .ديگو یم تيو سهراب تسل یم مافخانواده محتر ژهيفرهنگ دوستان به و

مـا   نـده يو چـرا  راه آ  یسرمشق زندگ شهيهم یبرا تيآموزگار انسان نيا یزندگ وةيگمان ش یب

 ود.خواهد ب
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و  ارانیآموزش   یاسام

 یکه کمک ه ا  یافراد

 ینق  د ری  و غ ینق  د

 کرده اند.                         

 پور ليهومن خل

 يیفرهنگ فنا مهندس

 مهرداد نيحس

 یصالح ميرح عباس

  یپوراصالن بهمن

 یفرو  الزمان جمال

 یمنجز كامران

 یمنجز اريكام

 یمحمد مارال

 زيشكرآم رانيا

  راستكار  سامان

 ايملك ن ايپر

 یشبنم رضو

  اله مسرور عزت

 یآرزو باور

 یونيهما نيمهندس حس

  یديسع ومرثيك

 افشار یكبر

 انيشهرام شهناز

  یريبش یمهد

  یمدرس ريام

 زاده نيحس نايم

سحر  یراسكندريم یل یل

 یبهاره مدد یمدرس

  یراسكندريم تارا

 ینيام نيحس

 یچيچا نيپرو

 یمحبوب اعظم

  ینيباربارا ام

 یاعظم افضل

 یباور سيفرنگ

  یمحبوب خايزل

 آسا افشار

 قيصد مهسا

  یمهرك حائر

 یناصر شهسوار

  مساح دهيفر

  نيپونه راست

 یساوج ميمر

  شهوق ینازل

ــروح انگ ــادق زيـ  یپورصـ

 ینيحورا معتمد ام

 یناعم روسيس دكتر

  یمحمدرضا طزر

 یعرب وسفيدكتر 

 یريزهرا وز دكتر

 یقاسم نيمه

 یمحبوب خايزل

 یصالح ريمن

  یريشهره زب

   انينگار محمد

  علمدار   لوفرين

 یونيهما ريمن

 یاصالن رايحم

 یمدرس فرشته

  جلوه نژاد نيپرو

 ورپ ليبهاره خل

  یحائر كسرا

 یبهاره پوراصالن

 یفارس هيسما

 ساحره سعيدیدكتر 

 جلوه نژاد نيپرو

  یقيتوف نيمه

 سيروس گرجستانی

 یرينص هيفق آتنه

  یالجورد دهيسپ

 یفرناز بهزاد

 یبهمن پوراصالن

 اعظم افضلی

ــو شــخــانواده  ادروان مين

 محمدی

 محمود صرام

    


