
                                                                 

 

 

 

 

  پیک امید مجازی: اجرای طرح الف(

، مربیان فرهنگی، هنری و با شروع تعطیلی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به ماندن در خانه و  با هدف ترغیب و تشویق مخاطبان  «پیک امید مجازی»ادبی کانون طرحی را با عنوان 

 غاز کردند.آنوجوانان  غنی سازی اوقات فراغت کودکان و

آموزش های  های کوتاه در بخش این طرح در چندین محور با هدف تولید محتوای مجازی در قالب فیلم

 –گویی  قصه –موسیقی و سرود  –آموزش نقاشی خوشنویسی و سفال  -نمایش  -یشن عکاسی و انیم

ها مناسب در فضای محدود تولید و در  بازی –شعر و داستان و معرفی کتاب  –آموزش کاردستی و اوریگامی 

 گردد. فضاهای مجازی منتشر می

ها در فضای  عنوان فیلم کوتاه تولید شده و منتخب این فیلم053 تاکنون بیش از  ها  این فعالیتاز اجرای 

 .instagram.com/kanoonparvaresh_azarsharghihttps://www و Omid.kpf.irآدرس به مجازی 

  منتشر شده است.

 الف: پیک امید مجازی  

 تعداد اثر بخش ردیف:
 561 کاردستی و اوریگامی 1
 15 شعر، داستان و معرفی کتاب 2
 94 نقاشی، خوشنویسی و سفال 3
 96 گویی قصه 4
 94 بازی ها 5
 3 موسیقی 6
 2 انیمیشن 7

 316 جمع 

 
 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/kanoonparvaresh_azarsharghi


 ها با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی ها و مهرواره ( برگزاری مسابقات، جشنواره1-ب

طراحی و منتشر شده است که از در این بخش چندین مسابقه، جشنواره و مهرواره کشوری و استانی 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: جمله می آن

عکاسی و فیلم کوتاه که در این مسابقه اعضای  -ش نقاشیدر سه بخ «بهار در خانه»مهرواره  -1ب( 

 omid.kpf.irکانون و دیگر کودکان و نوجوانان با راهنمایی مربیان کانون آثار تولیدی خود را در سایت 
 .می باشد 99فروردین  03مهلت ارسال این آثار تا  .نمایند بارگذاری می

به جشنواره نقاشی  -2ب(

هوری اسالمی روز جممناسبت 

  ایران

در این جشنواره که با مشارکت  

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

آثار  شود کودکان و نوجوانان برگزار می

فروردین ماه در  03نقاشی خود را تا 

 فضای مجازی به شماره

کنند.  ارسال می 39379599090

فراخوان این جشنواره در قالب پوستر 

  منتشر شده است.



 ادبیمسابقه اجرای  -3ب(

 )ویژه نیمه شعبان( «مهدویت»

به مناسبت نیمه فراخوان این مسابقه  

شعبان و میالد حضرت ولی عصر)عج( 

مسجد  با مشارکت بنیاد نیمه شعبان

، منتشر شده و کودکان و انگجی

آثار خود را در فضای مجازی نوجوانان 

 39379599090به شماره تلفن 

 کنند. ارسال می

این  -در خانه بمانیم مسابقه -0ب(

گری  با مشارکت دفتر تسهیلمسابقه 

و  در حال برگزاری است آباد خلیل

ثار تولیدی خود آاعضا و مربیان کانون 

این مسابقه  هب99فروردین  03تا را 

  کنند. ارسال می

  
 های انجمن برگزاری جلساتج( 
 ویژه نوجوانان به صورت ادبی

 آنالین در فضای مجازی
های انجمن ادبی کودکان و  فعالیت

ضور کارشناسان و با حنوجوانان استان 

 نوجوان مربیان ادبی و همچنین اعضای

به انجمن ادبی شهریار کانون استان 

صورت غیر حضوری ادامه یافته و 

به صورت روزانه و در ساعتی  نوجوانان

با نظارت ( 73تا  39مشخص ) 

در کارشناس و مربی کانون استان 

 -شعرسرایی) موضوعات مطرح شده

نقد شعر و داستان و  -داستان نویسی

 نمایند.  بحث و تبادل نظر می اموزش اصول شعر و داستان(

 



   

 ا و سیمای استاند( همکاری با صد

طی مذاکره تلفنی با تهیه کننده برنامه کودک )برنامه 3«پیک امید مجازی»در زمینه پخش آثار  -1د(

) تگرار روزهای فرو  30:05هایی که روزهای زوج ساعت  قرمزی( از آثار تولیدی مربیان کانون در برنامه لپ

ثار پیک امید از آثار مربیان ) عمدتاً آشود، حداقل یک اثر  صبح( به مدت یک ساعت پخش می 9ساعت 

 شود و تعدادی از آثار هنری و ادبی مربیان کانون استان نمایش داده شده است. مجازی ( پخش می

 های منتخب اعضا جهت پخش در برنامه کودک ارسال نقاشی -2د(

به تهیه کننده  طبق هماهنگی های انجام شده، آثار منتخب اعضا جهت پخش در برنامه کودک اسکن شده و

ها و مهرواره های کانونی یا منتخب آثار  برنامه کودک ارسال می گردد. این آثار منتخب فراخوان جشنواره

 کارگاه های مراکز کانون هستند.

 کانونمراکز فرهنگی هنری هایی از برنامه کودک استانی در  قسمت تولید -3د(

هایی  با مشارکت کانون استان تولید و  ودک استانی، برنامهبا هماهنگی به عمل آمده با تهیه کننده برنامه ک

پخش خواهد شد. ) تولید محتوا در مراکز کانون توسط مربیان کانون و نیز  استفاده از لوکیشن کانون جهت 

  تولید برنامه(

 های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان نهاد و اهدای بسته سازمان های مردمهـ( مشارکت با 

  ها  مناطق محروم از طریق این سازمان

توسط مربیان کانون و پخش به  از جمله نیمه شعبان های مختلف های فرهنگی به مناسبت و( تولید برنامه

 .مخاطبان طریق صفحه اینستاگرام برای صورت آنالین از

 شایان ذکر است تمامی این فعالیت ها تا اتمام شرایط موجود به جهت شیوع ویروس کرونا، تداوم خواهد داشت و در عین حال #

 در اردیبهشت ماه تقدیم خواهد  برنامه های دیگری نیز پیش بینی شده است که ان شااهلل گزارش مجموع این اقدامات


