
گزارش پایان پروژه
کتابخانه های با من بخوان ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود، زالن

استان کرمانشاه
1401مهر 



فاییشکوورشدشاهدکتابخانهها،فعالیتهایگسترشوکروناهمهگیریپایانباسال،پایانینیمهدرویژهبه،(1401مهرتا1400مهر)سالیکایندر◦
کتاب،دهیامانتبلندخوانی،فعالیتهایسالایندر.آمدوجودبهکتابخانههاوضعیتدرتوجهیقابلبهبودزمینههاغالبدرتقریباوبودیمبیشتری
انه،روزارزیابیهای،«بخوانمنبا»آموزشیکارگاههایدرکتابدارانمستمرآموزشنیزو،(...نمایش)محور-کتابفعالیتهایاجرایجدید،اعضایجذب

.داشتشایانیرشدکتابترویجگرانآموزشوکتابخانهایشبکهیگسترشوکتابخانههاوضعیتازماهانههفتگی،





مهرتا1400مهر]سالایندربخوانمنباکتابخانههای◦
السبهنسبترشدیبهرووبهترمراتببهوضعیت[1401
ووناکرهمهگیریکردنفروکشبا.کردندتجربهراآنازقبل
پرشورفعالیتهایکتابخانههابهحضوریمراجعاتافزایشنیز

علیرغم.برگشتندخوداوجروزهایبهدوبارهکتابخانهها
وگاهقطعیهایرمضان،ماهروزهداریهاینوروز،تعطیالت
همراجعهمیشگیروالبهخانوادههاکلدربرق،وآببیگاه

یشپازبیشگرفتهصورتارزیابیهایطبقبرومیکردند
مابههمین.استافتادهجامنطقهدربخوانمنباطرح
انمراجعهکنندگمختلفگروههایبرایکهدادهراامکاناین

برنامهریزیهایی[مادراننوجوانان،کودکان،خردساالن،]
ایکتابهومنابعبههمبیشتریتنوعوباشیمداشته
بکهیشاینبرعالوه.باشیمداشتهکتابخانههابهارسالی

عهتوسکروناهمهگیریرکود-پردورانبهنسبتکتابخانه
رشگستبرایبیشتریترویجگرانوکردهپیدابیشتری

.تهاندپیوسکتابخانههاشبکهیبهکتابخوانیفعالیتهای



نشستهایدرشرکتبرعالوهکتابداران.گرفتصورتکتابدارانمهارتهایودانشسطحارتقایبرایالزمآموزشهایسالایندر
راقابلیتهایشانکودکحوزهآموزشهایجدیدترینومهارتهاکسبباوکردندشرکتنیزبخوانمنباآموزشیکارگاههایدرماهانه
ومیکنندارسالنیزروزانهفعالیتهایگزارشهایهفتهطولدرکتابداراناینبرعالوه.بخشیدندارتقاکتابخانههابهترهرچهادارهیبرای

.ندمیدهارائهراکتابخانههافعالیتهایکیفیسطحارتقایبرایالزمآموزههایونکاتگزارشهااینارزیابیباموسسهکارشناسان





«پیشینهیپروژه»



استاندربخوانمنباحضورتجربهنخستین◦
سالزلزلهبااما.برمیگردد1395سالبهکرمانشاه

برلحاظهرازکهجدیایآسیبهایو1396
«بخوانمنبا»شدتحمیلمنطقهاینمردم

هبوکردتقویتپیشازبیشرافعالیتهایش
اناستاینمختلفنقاطدرراکتابخانههاییمرور
شیرین،قصرشهرهایدراکنون.ساختدایر

جوانرود،باباجانی،ثالثریجاب،سرپلذهاب،
ان،سرخهبزالن،کرمانشاه،روانسر،پاوه،باینگان،
محرومکودکانبرایکتابخانههاییشروینهبیلهای،

جترویگروههایاینبرعالوه.استشدهراهاندازی
قهمنطاینمحرومروستایازشماریبهنیزکتاب
بلندخوانیکودکانبرایودارندآمدورفت

.میدهندامانتکتابومیکنند

چهارکتابخانههااینمیانازگذشتهسالدر◦
تحتزالنوجوانرودریجاب،ثالث،کتابخانهی
.داشتندقرارمهرودانشیارانانجمنپوشش
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«مشخصاتپروژه»



کتابخانههایبامنبخواندرکرمانشاه نام پروژه

موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان مجری

پرویناسکندری مسئول پروژه

صنعانصدیقی مسئول اجرایی پروژه در منطقه

مریمکهریزی آموزشگر محلی با من بخوان

انجمنیاراندانشومهر پشتیبان

ریجاب،ثالثباباجانی،جوانرود،زالن منطقه

1400مهر تاریخ شروع

1401مهر تاریخ پایان



کتابخانهدرکتابخانههایکرمانشاهباتمرکزبرنهادخانوادهبهویژهوالدینوبراساسظرفیتهر« خواندنباخانواده»اجرایطرح◦
[خانواده12: ،ریجاب39: ،ثالث36: ،جوانرود114: زالن]

توانمندسازیهرچهبیشترکتابدارانازطریقکارگاههایآموزشیونشستهایماهانه◦

.(کتابخانهایکهدرکانکسمستقرهستند2بهویژه)بهبودشرایطفیزیکیکتابخانهها◦

...(کتاب،بستههایآموزشی)افزایشوبهروزرسانیمنابعکتابخانهها◦

آموزشترویجگرانکتابدردوگروهکودکونوجوان◦

.جذبوآموزشمعلمانومشتاقانترویجگریکتابدرمنطقه◦

اهداف پروژه



پرسش های ابتدای پروژه ◦

د؟رادرشبکهکتابخانههایبامنبخوانکرمانشاهاجراوگسترشدا« خواندنباخانواده»چگونهمیتوانطرح•
باپایاندورانهمهگیریکروناچگونهمیتوانفعالیتکتابخانههاراگسترشداد؟•
چگونهمیتوانمهارتهاوقابلیتهایکتابدارانراارتقابخشید؟•
کانکسهارابهبودبخشید؟–چگونهمیتوانشرایطفیزیکیکتابخانه•
چگونهمیتوانشبکهیکتابخانههاراگسترشداد؟•
چگونهمیتوانگروهیازترویجگرانداوطلبراآموزشدادوبرایترویجکتابدراینمنطقهاستفادهکرد؟•



مکانفعالیتکتابخانههایبامنبخوانکرمانشاه

ابکتابخانه ی با من بخوان ریج

اجاره ای–ساختمان 
رودکتابخانه ی با من بخوان جوان

کانکس

الثکتابخانه ی با من بخوان ث
نمتعلق به انجم–ساختمان 

نکتابخانه ی با من بخوان زال
کانکس



«کتابخانهبامنبخوانریجاب»
1397: تاسیس



روستایچندینازمجموعهایریجابشهر.شداندازیراهسالهمینماهاسفنددرکرمانشاه،در1396ماهآبانزلزلهیازپس«ریجابمحلیکتابخانه ی»
یجمعیتوجغرافیاییموقعیتهمجوارروستاهایوشهرهادیگربهنسبتریجاب.استشدهواقعداالهوشهرستاندرکهاستریجابشهرکوکوچک
برایکهمتعددیمشکالتعلتبه.شداندازیراهمهرودانشیارانانجمنهمکاریباومتری25کانکسیکدرکتابخانهاینابتدا.داردمتفاوتی

خاطرهمینهب.دهندتغییرمسکونیمنزلبهکانکسازراکتابخانهاینمکانگرفتندتصمیمانجمنمسئوالنسرانجامداردوجودکانکسیکتابخانههای
عالیتهایفتمامیشکوفاییسببانتقالاین.گردیدمنتقلجدیدمکاناینبهکتابخانهوشداجارهشهرکایندرمسکونیمنزلواحدیک1400تابستان
.شدکتابخانهازخانوادههاونوجوانانوکودکاناستقبالگسترشوکتابخانه



بریجابخوانمنباکتابخانه
وقخوشذوپرتالشکتابداردو
هدیوزارعیفریبانامهایبه

درکتابخانهاین.داردخاطری
2300وعضو340حاضرحال
تیاراخدرکتابخانهایمنابعجلد
مراکزباکتابخانهاین.دارد

ارتباطدرمختلفیآموزشی
یافتنپایانباواست

اینشبکهکروناهمهگیری
دشخواهدگستردهترکتابخانه

نایمختلفمدارسباارتباطو
دخواهگرفتهسرازنیزمنطقه
.شد
ولپتاپتهیهباکهاستامید
رایبباکیفیتاینترنتومودم
مارشوفعالیتهاکتابخانهاین

.یابدگسترشنیزآناعضای



«کتابخانهبامنبخوانثالثباباجانی»
1397: تاسیس



سالدوازبعد.شدراهاندازیمتری50کانکسیکدر1397سالدرنیزکتابخانهاین«باباجانیثالثمحلیکتابخانه ی»
ساختمانیمهرودانشیارانانجمنپشتیبانیبا،1398سالبهاردروشدمنتقلزالنروستایبهکتابخانهاینکانکسفعالیت
تاشدآغاز1399آباندرگستردهطوربهآنفعالیتساختماناینبهمکاننقلوتغییراتازپس.شدخریداریکتابخانهبرای

.باشدآناطرافروستاهایوباباجانیثالثشهرنوجوانانوکودکانمیزبانسابقهمچون



باارخودفعالیتکتابخانهاین
هدیخانم.کردآغازکتابداردو

وبودنداولکتابدارحسینی
فعالیتگسترشازپس

تعدادافزایشوکتابخانه
دومروربهکتابخانهاعضای
وامیریفررقیهجدید،کتابدار
خانهکتاباینبهتیموری،شیوا

دواینحضوربا.پیوستند
انهکتابخفعالیتهایکتابدار

شدهمتنوعتروگستردهتر
حالدرکتابخانهاین.است
جلد2500وعضو700حاضر
.داردکتاب



«کتابخانهبامنبخوانجوانرود»
1398: تاسیس



شهرپاسدارانمحلهدرمهرودانشیارانانجمنپشتیبانیبامتری50کانکسیکدر1397ماهبهمندر«جوانرودمحلیکتابخانه ی»
پرورشوآموزشبهمتعلقزمینیدرکانکس.کرداهدادانایارموسسهیراکتابخانهتجهیزاتوکانکس.کردآغازراخودفعالیتجوانرود
وبرقوآبراهاندازیبرعالوه.گرفتصورتکتابخانهاینفضایتجهیزومحوطهسازیبرایگستردهایتالشهای.داردقرارجوانرود
وشدهگذاشتهزایدهمبهاخیرامذکورزمینمتاسفانه.شدساختهکودکاننیازمناسبنیزکتابخانهاطراففضایبهداشتیسیستموفاضالب

.دشخواهدبرطرفثابتمکانیبهانتقالباتنهاکهداردمتعددیمشکالتکانکسیکتابخانههایسایرمانندهمکتابخانهاین



ابدارکتدونیزکتابخانهایندر
مشغولپرتالشوآموزشدیده

.هستندخدمت
ماریهوحقگوییپروین

انهیکتابخکتابدارانحقگویی
انهکتابخاین.هستندجوانرود

2450عضو560حاضرحالدر
تیاراخدرکتابخانهایمنابعجلد
.دارد



«کتابخانهبامنبخوانزالن»
1398: تاسیس



پوششزیرادامهدروشدراهاندازیمتری50کانکسیکدر،1399بهاردربخوان،منبادوستدارانگروهپشتیبانیبا«زالنمحلیکتابخانه ی»
اهالیجمعیالشتبامیگرفت،قراراستفادهموردثالثشهردرکتابخانهعنوانبهقبالکهکتابخانهاینکانکس.گرفتقرارمهرودانشیارانانجمن
آغازراخودعالیتفکروناهمهگیریزماندرکتابخانه.شدمنتقلبود،گرفتهقرارکتابخانهاختیاردرروستاشورایهماهنگیباکهمکانیبهروستااین
فضاسازیبامدتایندر.شودتبدیلبخوانمنبامثالزدنیکتابخانههایازیکیبهوشودشناختهمنطقهدرکند،فعالیتبهخوبیتوانستاماکرد،

.استگرفتهشکلروستاکودکانبرایلذتبخشتفریحیفرهنگیفضاییکآن،کناردربازیزمینساختوکتابخانهاطراف



ارکتابددونیزکتابخانهاین
نکتابدارا.داردپرتالشوخوب

وصدیقینسرینکتابخانه،
ترویجگرانیازامیری،آمینه

تاسیسازپیشکههستند
مناببرنامهیبانیزکتابخانه
دروداشتههمکاریبخوان
نشستکودکانبرایمدارس

ینا.میکردندبرگزاربلندخوانی
تندتوانسمدتایندرکتابداران

مختلفسنیگروههایمیاناز
هکتابخانجذبرازیادیافرادی
حالدرکتابخانهاین.کنند
جلد2100وعضو،740حاضر
.دارداختیاردرکتابخانهایمنابع



«گروهبامنبخوان»



مسئولپروژهیبامنبخوان
:دراستانکرمانشاه
پروین اسکندری

مسئولاجراییبامنبخوان
:دراستانکرمانشاه

صنعان صدیقی

اهتیمپروژهبامنبخوانکرمانش

آموزشگرمحلیبامنبخوان
:دراستانکرمانشاه

مریم کهریزی



:کتابدارکتابخانهیریجاب
فریبا زارعی

:کتابدارکتابخانهیریجاب
هدی خاطری



:کتابدارکتابخانهیثالث
هدی حسینی

:کتابدارکتابخانهیثالث
رقیه امیری فر

:کتابدارکتابخانهیثالث
شیوا تیموری



:ودکتابدارکتابخانهیجوانر
پروین حقگویی

:ودکتابدارکتابخانهیجوانر
ماریه حقگویی



:کتابدارکتابخانهیزالن
آمینه امیری

:کتابدارکتابخانهیزالن
نسرین صدیقی





«رونداجرایپروژه»



گروههدفپروژه

(طرحخواندنباخانواده)سال7تا3خردساالن◦

(طیفاصلیمخاطبانکتابخانهها)سال12تا7کودکان◦

(وگاهیباالتر)ساله20تا13نوجوانانوجوانان◦

خانوادههایدارایفرزندپیشازدبستاندرشهرهایریجاب،ثالثباباجانیوجوانرودوروستایزالن◦

وانرودآموزگارانمدارس،مربیانمهدکودکوپیشدبستانوترویجگراندرشهرهایریجاب،ثالثباباجانیوج◦
وروستایزالن

کتابدارانکتابخانههایبامنبخوانریجاب،ثالثباباجانی،جوانرودوزالن◦



:بودشدهپیشبینی«بخوانمنبا»توسطفعالیتهاایناجرایپروژهپیشنهادیپروپوزالدرموارداین

ترویجگرانوکتابدارانبهمشاورهوآموزش◦

«خانوادهباخواندن»برنامهیاجرای◦

کتابدارانبیشتروگستردهترآموزش◦

کتابدارانبهراهنماییومشاورهارائهی◦

آموزشیمنابعوکتاب◦

کتابخانههادرکتابخانهایمنابعبهروزرسانی◦

خانوادههاباکاربرایسوادآموزیوکتاببستههایتامین◦

وتجهیزاتتامینشاملواستشدهذکر«پشتیبانمستقیمهزینههای»عنوانبانیزاقداماتبرخیپیشنهادیپروپوزالدر

.میشودغیرهودستمزدپرداختکتابخانهها،نیازموردخدمات

ارزیابیونظارتپیگیری،◦

کتابخانههاازبازدید◦

گزارشنویسی◦

نظارت◦

مستنداتتهیهی◦

ارزیابی◦

عمومیخدماتوبرنامهریزیمدیریت،◦



گذشتهسالدرترویجگرانوکتابدارانبرایشدهبرگزارکارگاههای

کتابدارانتمامیحضوربا1400دی1تاآذر17تاریخاز«راهکارهاواستانداردها:کودکریاکتابد»آنالینکارگاه◦

آقایحضورباتهراندر1400دی10تاریخدر«ترومادرکودکانروحیساماندهیبرایراهیدرمانیتئاتر»حضوریکارگاه◦

حسینیهدیوحقگوییپروینخانمهاوصدیقی

1400دی27تاریخدر«تصویریچیستانیواژهنامهیونخودیآموزشیبستههایباآشنایی»آنالینآموزشینشست◦

1400بهمن13تا6تاریخاز«لولوپیباشماروزیکارگاه»آنالینآموزشیکارگاه◦

1401خرداد،«شکوفاییسواد»آنالینآموزشیکارگاهدرکتابدارانازشماریشرکت◦

جوانرودکتابخانهیباپیونددرفعالترویجگرانبرایبلندخوانیوکودکانادبیاتکارگاه◦



گذشتهسالدرکتابخانههابرایشدهارسالمنابع

زمانارسالهتعدادمنابعکتابخانهایارسالشدکتابخانهنام
1400دی300«خانوادهباخواندن»بستههای
1400بهمن550ریجاب
1400بهمن560باباجانیثالث

1400بهمن420جوانرود
1400بهمن610زالن

1401مرداد300جوانرودترویجگرانبستهی
2740مجموع



«خواندنباخانواده»



طرحیبرایآموزشکودکانوخانوادهها« خواندنباخانواده»

:ازجملهاهدافاینطرحعبارتاستاز◦

ارفرزاندانشانبرایکتابتهیهتوانمعمولشرایطدرکهکمبرخوردارخانوادههایخانههایبهکتابورود•
.ندارند

کودکاندرسوادآموزیمهارتهایبهبود•

(نسلیبینسواد)والدیندرسوادآموزیمهارتهایبهبود•

شکوفاییسوادمفهومباآشناییوکودکانشانزندگیدرخواندناهمیتازخانوادههاآگاهی•

فرزندانووالدینمیانعاطفیروابطبهبود•





تحویلبستههایآموزشیسوادپایهبهخردساالنشرکتکنندهدرطرحخواندنباخانواده



0لولوپی–آغازآموزشبستههایشمارورزی



آموزشهایمتفاوتخردساالندرطرح
ایبااستفادهازبستهه–خواندنباخانواده

آموزشیسوادپایه



دهدرجلساتتوجیهیبرایمادرانشرکتکنن
طرحخواندنباخانواده



آموزشخردساالنطرحخواندنومادرانشان



«خواندنباخانواده»فعالیتخانوادههایطرح



«خواندنباخانواده»فعالیتخانوادههایطرح



«خواندنباخانواده»فعالیتخانوادههایطرح







اجرای برنامه ی 
«خواندن با خانواده»

در«خانوادهباخواندن»طرحاجرایازسالدومینامسال

ردطرحاین.استکرمانشاهاستانبخوانمنباکتابخانههای

خپاسبهدنبالوبودپژوهشیبرنامهییکخوداجرایاولسال

اکنون.کندبررسیرابرنامهاینبودناجراییکهبودپرسشهایی

وتاسشدهبدلکتابخانههابرنامهازثابتیبخشبهطرحاین

.استتکردهپیدامناطقاینخانوادههایمیاندرویژهایجایگاه

در(پدرومادر)خانوادهکردنتوانمندپروژهایناصلیهدف

یجترووادبیاتراهازپایهسوادتقویتجهتکمبرخوردارمناطق

وادآموزیسبنیانهایشکلاینبهتا.استکودکانباکتابخوانی

ناطقمدرکهکودکانیمشکالتبهویژهوتقویتخردسالکودکان

.شودکمترمیکنندزندگیزبانهدو



الزمآموزشیکارگاههایوآموزشهاارائهباابتدادر

هآمادآموزشی-پژوهشیطرحایناجرایبرایراکتابداران

کودکانمحرومغالباخانوادههایمیانازادامهدر.کردیم

سپس.میکنیمثبتناممادرانشانهمراهراساله7تا5

هتهیکودکاناینبرایراالزمآموزشیمنابعوبستهها

.میکنیم



تعداد خانواده هایی که در ابتدا ثبت نام کردندنام کتابخانه ها
ا تعداد کودکانی که در ابتد

انتظار می رفت تحت پوشش
قرار بگیرند

تعداد خانواده ی تحت 
پوشش فعال طی اجرای 

برنامه
51012ریجابمحلیکتابخانه ی

82036باباجانیثالثمحلیکتابخانه ی

102039جوانرودمحلیکتابخانه ی

28100114زالنمحلیکتابخانه ی

201جمع کل 

کتابخانه تحت پوشش انجمن یاران دانش و مهر4در « خواندن با خانواده»جدول آمار تعداد خانواده های تحت پوشش برنامه ی 









«ترویجگرانکتاب»



:آموزشترویجگرانکتاب
بهکتابیجگرانتروآموزشمیپردازند،ترویجیفعالیتهایبهکهداوطلبانیازاستفادهنیزوکتابخانههاشبکهگسترشمنظوربه◦

.شدگرفتهنظردربخوانمنباکتابخانههایفعالیتهایازثابتیبخشعنوان
.شدنددادهآموزشمختلفگروهدودرکتابترویجگریبهعالقمندافرادمنظورهمینبه◦
هایمهارتتمرینازپسودیدندآموزشترویجگرعنوانبهتعدادیکتابخانههادرفعالنوجوانانوکودکانمیاناز:اولگروه◦

نظرشانردموروستاهایومحالتراهیکتابخوانیسفیریاقاصدکعنوانبهمکرربلندخوانیهایانجاموکتابخانهدرترویجگری
آنهاازنمیتوانندایندارنددسترسیکتابخانهبهدلیلیهربهکهکودکانیبرایبلندخوانیانجاموکتابترویجبرعالوهتاشدند

.ببرندمانتابهبرایشانراباکیفیتومناسبکتابهایودربیاورندکتابخانهعضویتبهنیزراکودکاناینکنند،استفاده
ومعلماناابتدکهاستگونهاینبهکارروند.شدهاندانتخابفرهنگیفعاالنومعلمانمیانازترویجگرانازگروهاین:دومگروه◦

تلگرامیروهگدروگرفتهراافرادایناطالعاتماسپس.میگیرندتماسماباکتابخوانیوکتابحوزهبهمشتاقفرهنگیفعاالن
موسسهوالنمسئسویازبعد.کنندثبتنامترویجگرانکمپیندرکهمیخواهیمآنهاازبعدمرحلهدر.میکنیماضافهترویجگران
پایانزاپس.میکنیمثبتنامراآنهاآموزشیکارگاهاولیندرو.میشودگرفتهتماسآنهاباکودکانادبیاتتاریخپژوهشی

برگزاررودجوانبخوانمنباکتابخانهدرحضوریصورتبهکهگروهایننشستهایوترویجگرانگروهبهافراداینآموزشی،دوره
.میشوندملحقمیشود،

حالتمیاروستاها،مدارس،راهیترویجگرانبخشازامانتیکتابهایوکولهگرفتنتحویلباافراداینآموزش،مراحلپایاندر◦
.میدهندامانتکتابآنهابهومیکنندبلندخوانیکودکانبرایومیشوندنظرشانمورد

.دیدخواهیمسالاینطولدرراترویجگراناینفعالیتهایازبخشیادامهدر◦



آغاز طرح ترویجگران کتاب در کرمانشاه
غالبا)داوطلبافرادازطرحاینقالبدر

گرانترویجکمپینسامانهدر(شاغلمعلمان
ازپسادامهدروآمدعملبهثبتنام
مختلفترویجگریگروهدودرآنهاآموزش
تاشدفراهمبرایشاننیازموردمنابع
حالتمبهمنابعاینازاستفادهبابتوانند
وبروندمحرومروستاهایوشهرهامحروم

کتابهایمتنوعترویجیفعالیتهایبا
یکودکاندستبهراباکیفیتومناسب
منابعاینبهعادیحالتدرکهبرسانند
.ندارنددسترسی

اربسیعملکردباونوپاستطرحیکاین
تگذاشنمایشبهتابستاندرکهخوبی
ابعمنتامینصورتدرکهداردراآنقابلیت
وگستردهطرحیکبهنیازموردآموزشی
بهمایلزیادیمعلمان.شودبدلفراگیر
فعالیتهایانجاموطرحایندرشرکت

.هستندترویجگری



کتابخانهجوانرود–نشستترویجگرانکتاب



ایارسالکتابومنابعوثبتوبرچسبزدنکتابه
مخصوصترویجگری



معلمانو
امانت
بردنکتاب
وکولهبرای
ترویجو
بلندخوانی
درمدارس



1401بهار–ترویجکتابدرمدارس



–ترویجکتابدرمحالتشهرجوانرود

1401خرداد



سفرترویجیبهشهرشروینههمراه
1401تابستان-ترویجگران



سفرترویجیبهروستایسیاراننهراب
1401تابستان-همراهترویجگران



1401مرداد–ترویجکتابدرمدارس



1401تیر–ترویجکتابدرروستایچشمهنزارعلیا



آموزشترویجگراننوجوان



1401-1400ترویجگرانمحالت،قاصدکها،



1401-1400ترویجگرانمحالت،قاصدکها،



امانتدادنکتاببهترویجگران



1400اسفند–ترویجکتابوبلندخوانیدرمدارس



1400اسفند–ترویجکتابوبلندخوانیدرمدارس



1401اردیبهشت–ترویجکتابوبلندخوانیدرمدارس



کرمکتاب-برگزیدگانکتابخوانی

کودکانفعالیتوضعیتازگرفتهصورتارزیابیهایاساسبر
فعالاناننوجووکودکانگرفتندتصمیمموسسهآموزشیکارشناسان

ماهههسزمانیبازهیکدرکهافرادیبهوشناساییراکتابخانههردر
مدتایندرکتابجلد50ازبیشوداشتهبیشتریفعالیت

فصلیهدیهیکبچههااینازکدامهربرایومشخصراخواندهاند
.کنندارسالبرایشانکتابجنساز

رخدادهایازیکیبهخودنوبهبههمکتابهاایناهدایمراسم
نگیفرهمسئوالنوچهرهها.استشدهتبدیلانگیزهبخشوپرشور

زیادیبسیارانگیزهیهمینوشدهدعوتمراسمهاایندرمتعددی
کهمیدانندخوبیبهزیرا.استبخشیدهکتابخانهاعضایبه

ارقرآموزشیکارشناسانتوجهموردکتابخانهدرفعالیتهایشان
.میشودلحاظنظرشانموردمنابعتهیهبرایومیگیرد

اراتکتابهایتامینشدهبرایاینفعالیتازکتابهایاهداییانتش
ایشانموسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکانوچندناشرکهکتابه

.رابهبرنامهیبامنبخواناهداکردهاندتامینشدهاست



مراسمدوستداران
انیکتابوکتابخو

*
جوایزفصلی
ترکتابخوانهایبر

*
کودکانو

نوجوانانیکه
کتاب50بیشاز

دریکبازهی
زمانیسهماهه
خواندهباشند

جایزهایازجنس
کتابدریافت

. میکنند



«بازدیدازکتابخانهها»



:ابازدیدهایمختلفازکتابخانهه
وکتابخانهایاعضکتابداران،کتابخانهها،کلیوضعیتبردرستودقیقنظارتوکتابخانههافعالیتهایکیفیکنترلمنظوربه◦

شدهتهگرفنظردرآنآموزشیکارشناسانوبخوانمنبابرنامهطرفازمشخصیبازدیدهایآنهامشکالتومسائلبررسینیز
.است

کودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهکارشناسانسویازمیگیردصورتبارسهتادوسالیکمدستکهبازدیدیمهمترین◦
درضورحبرعالوهکودکحوزهکارشناساناین.میگیردصورت(هفتهاییکحداکثر)روزهچندسفرهایقالبدرومیگیردصورت

موزشهایآنیزکتابدارانبرایمیگیرد،صورتکتابخانههادرکهمختلفیفعالیتهایحضوریمشاهدهوکرمانشاهکتابخانههای
نیقاییزهرهخانمسرکارامسال.میدهندارائهآنهابهآموزشیکارگاهقالبدروحضوریشکلبهکهگرفتهاندنظردرراویژهای
توضعیکاملبررسیبرعالوههفتهاییکبازهیکدرودادندانجامشخصارابازدیدهاازیکیاسکندریپروینخانمهمراه

راکودکحوزهتخصصیآموزشکارگاه(بودندآمدهجوانرودکتابخانهبهمختلفشهرهایازکه)نیزکتابدارانبرایکتابخانهها
.کردندبرگزار

ورتصکرمانشاهدربخوانمنبااجرایمسئولتوسطمیشود،برگزارماهانهوهفتگیصورتبهکهبازدیدهاازدیگرینوعی◦
بهآنهنتیجبازتابوگرفتهصورتفعالیتهایکیفوکمبرنظارتوکتابخانههاازماهانهوهفتگیسرکشیبا.میگیرد

اینملکردعبهبودورفعبرایومیشودبررسیبیوقفهکتابخانههابامرتبطمختلفموضوعاتومسائلموسسهکارشناسان
.میشوداتخاذمختلفیراهکارهایکتابخانهها



–نشاهبازدیدکارشناسانبامنبخوانازکتابخانههایکرما

1400پاییز
توسطکتابخانههاازحضوریبازدیدگذشتهسالهایهمچون

اببازدیدهااماباراین.گرفتانجام«بخوانمنبا»کارشناسان
وایشان.داشتمتفاوتیجلوهقایینیزهرهخانمسرکارحضور

ومادرانجمعوکتابخانههادرحضوربرعالوههمراهکارشناسان
تصحبمردمازمختلفیهایگروهباکتابخانههامشتاقاعضای
.دداشتندیدارنیزمحلیمعتمدینومعلمانازتعدادیوکردند



بازدیدازکتابخانهثالث



امنبرگزاریکارگاهآموزشیبرایکتابدارانکتابخانههایب
ونشست. بخوانکرمانشاهتوسطخانمزهرهقایینی

ائلوصمیمانهباکتابدارانوبحثوگفتوگودربارهیمس
مشکالتکتابخانهها



.شدپایانکارگاهآموزشیکهتوسطخانمقایینیبرایکتابدارانکرمانشاهبرگزار



بازدیدازیکیازجلساتطرحخواندنباخانوادهکهدردامن
1400پاییز–. طبیعتبرگزارمیشد



قایینیدیدارنوجوانانوگروهتحلیلونقدکتاببامسئوالنبامنبخوانوخانمزهره
1400پاییز



بازدیدکارشناسانبامنبخوانازکتابخانهها
1401بهار

ضعیتدراینبازدیدعالوهبرارزیابیحضوریفعالیتکتابدارانو
.  کودکانوخانوادههایعضوطرحخواندننیزبررسیشد



ربازدیدهفتگیوماهانهمسئولاجرایبامنبخواند
تابخانهکرمانشاهازکتابخانههاوبررسیدفاترمختلفک
ضایوارزیابیوضعیتکلیکتابداران،کتابخانهها،اع

.کودکونوجوانوخانوادهها



1401نتابستا–بازدیدخانمکهریزیازکتابخانهریجاب





تهیهیمستندات،گزارشهای
هاپیشرفتکاروبازتابدررسانه



:می شوددریافتشکل2بهکتابدارانگزارش های

وعکسهاوگزارشمتنشاملکهروزانهگزارشهای(1

انههایکتابختلگرامیگروهدرواستآنبامرتبطفیلمهای

.میشودارسالکرمانشاه

وگذشتهماهگزارششاملکهماهانهگزارشهای(2

.استآیندهماهفعالیتهایبرنامهریزی

ربعالوهومیشودبررسیمستمرشکلبهگزارشهااین

ازدادیتعفعالیتها،بهبودبرایکتابدارانبهرهنمودارائهی

انتخاببخوانمنبارسانههایدرانعکاسجهتآنها

.میشود



نمونه ای از گزارش های روزانه ی 
کتابداران در گروه تلگرامی کتابخانه ها



نمونه ای از گزارش های ماهانه ی 
دهکتابداران و برنامه ریزی ماه آین



نمونه هایی از گزارش های
بازتاب یافته در رسانه های

«با من بخوان»

:تلگرام و اینستاگرام
@khanak_org

:سایت کتابک
https://ketabak.org





«جمعبندی»



ارزیابیپروژه

بهبهبودیاین.کردندسپریبهتری(1401-1400)سالکتابخانههاکروناهمهگیریدورهپایانوکردنفروکشباخوشبختانه◦
روزهایگذشتهسالبرخالفکودکانمدتایندر.بودبیشتروچشمگیرتر(1401شهریورتافروردین)دومنیمهدرویژه

بهکتابخانههابکهشاینبرعالوه.کنندسپریکتابخانهدررابیشتریزمانتوانستندوکردندمراجعهکتابخانهبهرابیشتری
اقشارومردممیاندرکتابخانههااینبیشترافتادنجاسببهمینویافتگسترشمختلفجهاتازتوجهیقابلمیزان

.استشدهجامعهمختلف

ارشاد،وفرهنگادارهپرورش،وآموزشنور،پیامدانشگاه]مختلفنهادهایمسئوالنحضوربرعالوهسالایندر◦
یژهوبهودرمانی،کادروپزشکانازگروهیبهداشت،ادارهمشاورانزیست،محیططبیعی،منابعاحمر،هاللآتشنشانی،

باایاعضجمعبهنیزبیشتریخانوادههایوکردندمراجعهکتابخانههابههممردممختلفاقشار[مدارسمعلمانومدیران
.پیوستندبخوانمن

گرفتهظرندرکارشناسانسویازمردممیاندرکتابخانههانفوذوتاثیرگذاریمیزانبارابطهدرمختلفیارزیابیشیوههای◦
.استشده



گزارش های روزانه 
:کتابداران

بهماارزیابیهاینخستین
اساسبروروزانهصورت

هفتگی-روزانهگزارشهای
در.میگیردصورتکتابداران

کتابدارانگزارشهااین
وکتابخانهروزانهفعالیت
رسایوکودکانحضورمیزان
.میکنندذکررااعضا

اینبررسیباکارشناسان
ضعفوقوتنقاطگزارشها

تفعالینحوهوکتابخانههر
هماندروبررسیراآنها
برایراراهکارهاییزمان
فعالیتهاسریعبهبود

این.میدهندپیشنهاد
وذخیرهادامهدرگزارشها

نگهداریآرشیوعنوانبه
.میشوند



:گزارشهایماهانه

ارائهوبررسیرازیرمواردماهانهگزارشهایقالبدرکتابداران.میشودمرتبطماهانهگزارشهایبهارزیابیدومنوع◦
:میدهند

شرحبرنامههفتگیدرماهگذشته◦
تعدادمراجعهکنندگانبهکتابخانهومیزانافزایشیاکاهشآنودالیلمربوطه◦

...(اطرافروستاهای-نوجوانان–پیشدبستانودبستان–خردسال)تعدادکتابهایامانتدادهشدهنسبتبهگروهسنی◦
کتابهایبلندخوانیشدهبرایهرگروهسنی◦
.سایرفعالیتهاییکهدرکناربلندخوانیهاصورتگرفتهاست◦
پوسترهاوسازههایهرماه◦
.آمارگروهسنیایکهبیشازسایرگروههادراینماهبهکتابخانهمراجعهکردهاند◦
برنامهماهآیندهکتابخانه◦
.محورمربوطمیشود-وسایرجزئیاتآموزشیکهبهآموزشکودکانوفعالیتهایکتاب◦



:نمونهگزارشماهانهکتابداران



حضور مسئوالن ارگان های فرهنگی
دولتی در کتابخانه ها

یاهالوکودکانپرشورحضورواستقبالکناردر
هکمهمشاخصهایازیکیکتابخانههادرمنطقه

ایناهمیتوتاثیرگذاریمیزاننشاندهندهی
ستاآندرگرفتهصورتفعالیتهایوکتابخانهها

روسایوقلم،اهلفرهنگی،چهرههایحضور
ایندرکهاستمختلفیمناسبتهایدرادارات

تهامناسباینجملهاز.میشودبرگزارکتابخانهها
روزسعدی،روزادب،وشعرملیروزبهمیتوان
هاللاحمر،طبیعت،آتشنشانی،روزفردوسی،
بامبارزهبادبادک،پاک،زمینقلم،اهلپزشک،
ازیزیادتعدادو...خانگی،حیواناتعلیهخشونت

ردکهکرداشارهدیگریمحور-کتابمناسبتهای
اشتیاقباومادعوتباافراداینآنهاغالب
وهیافتحضورکودکانجمعوکتابخانهدرفراوان

مختلففعالیتهایازتمجیدوتحسینبه
.پرداختهاندکتابخانه

رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمی
مسعودقادری

رئیسدانشگاهپیامنور
دکترمصطفیجوانرودی

رئیسادارهآموزشوپرورش
دکترکیومرثمیرزایی



مسئوالنآتشنشانی

حضوردندانپزشکانداوطلبدر
کتابخانهثالث

رحضورمسئوالنمنابعطبیعید
کتابخانه

وروسامیزبانکتابخانههاامسال
اآنهمیانازکهبودنداداراتیمعاونین
:کرداشارهزیرمواردبهمیتوان

مپیادانشگاهاحمر،هاللآتشنشانی،
فرهنگادارهپرورش،آموزشادارهنور،
رئیسدهیار،شهردار،شوراها،ارشاد،و

نکانومدیران،معلمان،طبیعی،منابع
نوجوانان،وکودکانفکریپرورش

....عمومیکتابخانههای



حضورمعاونانوروسایهاللاحمردرکتابخانههحضورمشاورانومعاونانحوزهبهداشتدرکتابخان



ههاآمارتفکیکیکتابخان



:آمار تفکیکی نشست های کتابخانه های با من بخوان

واندرنشستهایماهانهباکتابدارانونشستهایکارگروهکتابخانههایبامنبخ
.کرمانشاهبرایارتقایسطحکیفیفعالیتکتابخانههابرگزارمیشود



:آمار کتاب های هر کتابخانه به تفکیک
قرارفادهاستموردکهبارهاییتعدادسبببهکتابهاازتوجهیقابلشمارکهاستاینداشتنظرمدبایدکهنکاتیاز

.میشوندخارجدورازوکهنهمروربهمیگیرند
بهتعدادیناکهاستاینواقعیتامانباشدبدکودککتابخانهیکبرایکتابتعداداینمیآیدنظربهکهاینعلیرغم
.برسدجلدهزار5بهکمدستکتابخانههرکتابهایتعداداستالزمونمیکندکفایتپویاکتابخانهیکبرایوجههیچ
وکودکاعضایدلسردیوکتابهاشدنتکراریازمانعتنوعایناینکههمودهدپوششرامختلفموضوعاتهمتا

.شودنوجوان



آمارجمعیتیاعضای
هبهکتابخانهوروستاهاییک
تازگیبهشبکهآنها

.  پیوستهاند



جدولآماریکتابهایامانتدادهشدهدریکسال

:آمارایندربارهتوضیحاتی
باریکفقطشدهدادهامانتکودکیکبهکهکتابیهر•

درهمدیگریکودکاناگر.استشدهآوردهحساببه
نخواهدماآماردراینخواندهاند،راآنمدرسهیاخانه
.آمد

کتابدارانتوسطسالطولدرکتابهااززیادیتعداد•
ارآمایندرکهمیشودروانخوانیروخوانی،بلندخوانی،

.استنیامده
ینادروهستندکتابخانهدرزیادیساعاتنیزکودکان•

آمارجزوهماینکهمیخوانندفراوانیکتابهایزمانها
.بودنخواهد

برایکهامکانهاییسایروفوقموارداحتساببا•
کتابهایکلیشماردارد،وجودکتابهااینخواندن
.شدخواهدبیشتربسیشدهخوانده



:چالشها
بخوانمنبانهکتابخا»و«جوانرودبخوانمنباکتابخانه».استکانکسیکتابخانهدووضعیتتبدیلروپیشچالشمهمترین◦

استزمالکردهاندپیداعدیدهایمشکالتوشدهمستهلکباکانکسهااینکهآنجاازوهستندمستقرکانکسدردوهر«زالن
دامنگیراسرموگرمافصولدرکهمشکالتازبسیاریرفعبرعالوهتغییراین.شوندمنتقلساختمانبهکتابخانهدوهرکه

کتابخانههاکهشبگسترشبهقطعاوشدخواهدکتابخانهازنوجوانانوکودکاناستقبالروزافزونافزایشسببکتابخانههاست،
.انجامیدخواهدآنهامختلففعالیتهایطیفنیزو
دانشارانیانجمنپیشتر.هستندآموزشیفعالیتهایازبسیاریانجامبرایمناسبلپتاپفاقدزالنوریجابکتابخانههای◦

شدنروزبهیزنوکتابخانهفعالیتهایگسترشبرایاستنیازوکردندتهیهلپتاپهاییجوانرودوثالثکتابخانهدوبرایمهرو
.شودتهیهمناسبیلپتاپهاییکتابخانههااینگزارشدهیوآموزشیسیستم

بخشیودارندکمیبسیاردریافتیکتابداراناین.شودتوجهآنبهاستالزمکهاستمهمیموضوعاتازیکینیزکتابدارانبیمه◦
پرشورترتفعالیوکارادامهبرایراعزیزانایناشتیاقوتوانکتابداراناینکردنبیمه.کردخواهندترددهزینهصرفنیزراآناز

.دادخواهدافزایش
فیتهایظربهآموزشیشاخههایوابستگیروزافزونافزایشباکهاستدیگریچالشکتابخانههابرایاینترنتومودمتهیه◦

.میشوداحساسپیشازبیشآنلزوماینترنتیوآنالین
نیزآموزشیمنابعوکتاببهنیازطبعبهواستافزایشبهروخانوادهباخواندنطرحثبتنامینیزوکتابخانههااعضایشمار◦

.یابداختصاصکتابخانههااینبهبیشتریمنابعوکتابهااستالزمخاطرهمینبه.استشدهبیشتر



پیشنهادهاییبرایادامههمکاری

وزالپروپیکقالبدروآماده«مهرودانشیارانانجمن»بابهتروبیشترهمکاریبرایپیشنهادهایی◦
.استشدهارسالانجمناینمسئوالنبرایمجزا

ازریبیشتکودکانرهگذراینازبتوانیموکندپیداادامهپیشازبیشهمکاریهااینکهامیدواریم◦
.دهیمهدیهبیشتریخانوادههایبهرامطالعهوخواندنشعفولذتودهیمپوششرامحروممناطق



«مناسبتها»



ان گرامی مناسبت های مختلفی به عنوان برنامه پیشنهادی در کتابخانه های با من بخو
:داشته می شوند که در ادامه به آن ها اشاره می شود

،گرامیداشتروزملیسعدیشیرازی،حافظ،حیام،فردوسی،شعروادب: مناسبتهایمربوطبهشخصیتها◦
عطار،بوعلیسینا،محمدقاضی،

...روزملیمعلم،پزشک،آتشنشان،محیطبان،کودک،دختر،: مناسبتهایشغلی◦
وزشبیلدا،روزملیمعدن،مشاغلسخت،روزملیسینما،روزجهانیانساندوستی،ر: مناسبتهایفرهنگی◦

جهانیآوارگان،روزجهانیمعلولین،روزجهانیکارداوطلبانه،
روزجهانیحقوقکودک،کپیرایت،روزجهانیترافیل،: مناسبتهایجهانی◦
روزقورباغه،بادبادک،دوستی،وظایفشهروندی،روزالمر،: محور-مناسبتهایکتاب◦
،شبروزملیمار،زرافه،یوزپلنگایرانی،حیواناتخانگی،دریایخزر،مارمولک،گرگ: مناسبتهایمحیطزیستی◦

..جهانیخفاش،فیلها،جنگلها،ببر
امصطفیرحماندوست،هوشنگمرادیکرمانی،محمودکیانوش،ماری: روزتولدنویسندگانوشاعرانکودک◦

مونتهسوری



زیبزرگداشتسعدیشیرا





روزملیشعروادب
کتابدویدمودویدم



یروزملیخشونتعلیهحیواناتخانگ



روزملیسینما



مبارزهباخشونتعلیهحیوانات



روزملیدریاچهخزر



روزجهانیمارمولک



روزجهانیشیرینی











1401تیر–روززمینپاک



بازدیدمعلمانودانشآموزانازکتابخانهها



ثالت-کارگاهمهارتهایزندگیوفرزندپروری



1401بهار–روزجهانیحقوقکودک



روزجهانیحقوقکودکان







کتابخانهجوانرود–طرحخواندنباخانواده



جوایزکرمکتابوهمیارانفعالدرکتابخانه



1401بهار–ساختدستشویی



نظافتعمومیکتابخانه



نظافتعمومیکتابخانهها



ساختکاردستیروزجهانیطبیعت



روزجهانیصلیبسرخوهاللاحمر
1401بهار



1401بهار–روزجهانیصلیبسرخوهاللاحمر



روستایچشمهنزار–ترویجگران



اجراینمایش



کارداوطلبانه–همیارانکتابخانه



تعمیرورنگآمیزیحیاطکتابخانهثالث
1401اردیبهشت



ثالث–مراسمروزجهانیالمر



روستایچشمهزار–ترویجگران–مراسمروزجهانیالمر
1401اردیبهشت



1401اردیبهشت-ریجاب–مراسمروزجهانیالمر



1401اردیبهشت-جوانرود–روزجهانیالمر



1401اردیبهشت-زالن–روزجهانیالمر



1400تیر–خانممهرانگیزمکی-برگزاریکارگاهآموزشیآنالین



1401برگزاریمسابقهدوچرخهسواری،تیر



ثالث–خدماتدندانپزشکیرایگاندرکتابخانه
1401اردیبهشت



1400زمستان–روزجهانیبادبادک



1400زمستان-ثالث–نمایشگاهاقوام



1400اسفند–ریجاب–نمایشگاهاقوام



1401بهار-زالن–نمایشگاهاقوام



1401بهار–جوانرود–نمایشگاهاقوام



1400آذر-روزملییوزپلنگایرانی



1400زمستان–نمایشگاهنقاشی



1400زمستان-تهیهمنابعبرایکتابخانهها



برگزاریمراسمبرترینهایکتابخوانی



1401بهار-تحلیلکتاببراینوجوانان



1401-روزجهانینهبهپالستیک



1401-روزجهانینهبهپالستیک



روزجهانیشیرینی



برگزاریکالسنقاشی
1401تابستان






