
 به نام خدا

کتابخوانی هفته استانی هاي برنامه  

استان البرز پرورش فکري کودکان و نوجوانان  کانون   

کتابنوش)دانایی؛ مانایی( 1399آبان ماه 30لغایت  24  

یام برگزاریا مجری توضیحات  ردیف عنوان برنامه 

هفته درطول  واحدفرهنگی اجرای ویژه برنامه برای دانش آموزان درفضای مجازی

 کتابخوانی

 1 کانون در مدرسه

های پاییزی وتقدیراز م نتایج مسابقه کتابخوانی نیمکتاعال

مسابقه کتابخوانی که برگزیدگان  

(بود آبان به صورت مجازی برگزارشده13)به مناسبت   

فرهنگی -روابط عمومی  

با همکاری شورای هماهنگی 

سازمان تبلیغات اسالمی و 

 آبان 13ستاد گرامی داشت 

 استان البرز

درطول هفته 

 کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی 

 نیمکت های پاییزی
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کانون معرفی و تقدیر از اعضای فعال کتابخوان مراکز درطول هفته  واحد فرهنگی 

 کتابخوانی

 3 یاران مهربان کتاب

تهیه کلیپ های کتابخوانی توسط مربیان و اعضا نوجوان مراکزجهت 

ا و ارسال از طریق پایگاه اینترنتی کانون و وسیماجرا و ارایه به صدا 

 شبکه های اجتماعی جهت استفاده تمام کودکان و نوجوانان استان 

 روابط عمومی –مراکزاستان 

با همکاری صدا و سیمای 

 استان البرز 

درطول هفته 

 کتابخوانی

 4 با هم بخوانیم

 نشست با شاعران کودک ونوجوان درسطح کشوری

بررسی دو کتاب معرفی و نقد و  

اثر  یک شعر بی طاقتو  زاده اثر فرهاد حسن )زیبا صدایم کن 

( نژادافسانه شعبان  

با همکاری  واحد ادبی

های ادبی کانون آفرینش

 کشور 

آبان ماه   28و  25روزهای   

درطول هفته 

 کتابخوانی

 دو پنجره
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ویژه اعضای فعال نشست مجازی با نویسندگان کودک ونوجوان 

رسانی در  مراکز اطالع  

kanoonparvaresh_alborz 
 

فرهنگی -واحد ادبی درطول هفته  

 کتابخوانی

گپ و گفتی با 

 نویسنده
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نشست آموزشی با موضوع )بررسی نکات مهم درضبط قصه های 

ها از طریق ( شبکه ) زمان برگزاری نشستصوتی(ویژه مربیان

   اجتماعی کانون البرز 

kanoonparvaresh_alborz 
رسانی خواهد شد. اطالع  

فرهنگی -واحد آموزش  درطول هفته  

 کتابخوانی

 7 نشست آموزشی

 مسابقه عکاسی )چالش کتابخوانی مردم (

 
 
 
 
 
 
 

درطول هفته  انجمن عکاسی استان

 کتابخوانی

 کمی طعم کتاب
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بقه مسابا مشارکت ستاد اقامه نمازاستان البرز و شهرداری کرج  

 کتابخوانی ویژه  نوجوانان برگزار می شود

در شبکه  @ketab 13 aban نوجوانان  با مراجعه به نشانی  

 در مسابقه شرکت  خواهندکرد. سروش 

 

 

 

با  دبیرستاد اقامه نماز کانون

اقامه نماز  همکاری ستاد

  و شهرداری کرج  تاناس

درطول هفته 

 کتابخوانی

 مسابقه کتابخوانی

"وسند بادتن تن "   
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مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز و معرفی کتاب های مرتبط با این 

و همکاران ستادی کانون کانون اعضا و مربیان مراکز   ویژه موضوع 

برگزار خواهد شد . فایل کتاب ها در اختیار مراکز قرار گرفته و 

 در نشانی بارگذاری سواالت مسابقه در هفته کتابخوانی

http://alborz.kpf.ir  . انجام خواهد شد 

روابط  -واحد فرهنگی  

 اقامه دبیرستاد عمومی و

کانون   نماز  

درطول هفته 

 کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی 

 نماز
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  مهرواره مجازی نمایش عروسکی

اند های کاغذی را با الهام از کتاب هایی که خوانده) اعضا عروسک

 ( خواهند کردای نمایش ویژه آن را  ارسال فیلم یک دقیقه ساخته و 

واحد هنری و انجمن 

 هنرهای نمایشی

شروع  این برنامه از 

 هفته کتابخوانی

های آرزوی عروسک

 کاغذی من
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ب انجمن قصه گویی با موضوع کتاشبکه اجتماعی در اجرای زنده 

 خواندن وتاثیر آن بر قصه گویی

 گویی استان البرز نشانی شبکه مجازی انجمن قصه

ghesehgoueealborz@ 

درطول هفته  انجمن قصه گویی استان

 کتابخوانی

اجرای زنده انجمن 

 قصه گویی

 

12 

ر داجرا و بارگذاری فیلم های  قصه گویی مربیان واعضا انجمن 

 انجمن قصه گوییشبکه اجتماعی 

ghesehgoueealborz@ 

استانانجمن قصه گویی  درطول هفته  

 کتابخوانی

 13 یک قصه یک کتاب

 

ر دکتابخانه سیار و اجرای فعالیت های کتاب محور  خودروحضور 

 نو  محله کالک نو با همکاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی کالک

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی  و بخش آسیب های اجتماعی

 استانداری البرز
هم شدن مجوز های الزم از ستاد مبارزه با کرونا وفرا) این برنامه در صورت اخذ  

 شرایط اجرا

 خواهد شد (

و  واحد سیار کانون  

با همکاری  روابط عمومی

دفتر تسهیل گری کالک نو، 

 واحد  جهاد دانشگاهی و

آسیب های اجتماعی دفتر 

امور اجتماعی و فرهنگی 

 استانداری البرز 

درطول هفته 

 کتابخوانی

 کوله پشتی کتاب 
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ی با مشارکت جمعیت هالل احمراستان البرز و کانون پرورش فکر

سال  15تا  3جشنواره کتابخوانی و قصه گویی ویژه گروه های سنی 

  هد شدگویی و کتابخوانی برگزار خوابه صورت ارسال فیلم های قصه

روابط عمومی –فرهنگی  هفته  شروع از 

 کتابخوانی

 تا هفته اول آذر

کتابخوانی جشنواره 

گوییو قصه  
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الب کتاب ها و مطالب مناسب نجومی در انجمن معرفی و اعضا در ق

رفی های نقاشی ، کاردستی ، نماهنگ و عکاسی این موضوعات را مع

ر کرده اند . کلیپ تجمیع شده این آثار در هفته کتابخوانی د

 دراختیار اعضا انجمن قرار می گیرد .

پایان  ازاول آبان تا انجمن نجوم

 هفته کتابخوانی

نماهنگ های 

 نجومی
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