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 چکیده پروژه

 در یک نگاه 1400-1399پروژه سواد پایه قشم سال تحصیلی 

  

 سواد پایه قشمپروژه  نام پروژه 

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  مجری 

 انجمن یاران دانش و مهر  پشتیبان مالی  
 روستا   33شهر، یک شهرک و    4 مناطق تحت پوشش 

 1399مهر    1 تاریخ شروع
 1400شهریور    31 تاریخ پایان 
 مرکز    5  تعداد مراکز 

  14 تعداد کل مربیان و آموزگاران پایه اول 
 1922 تعداد کودکان  

   25 ها ب تعداد کل کتا 
 2364 های ارسال شده فعالیت  

 3 2 های سواد پایهبسته
    نماکارت الفبا 

 1170 دستنامه آموزشی
 18 ایی پارچهکتابخانه

 هاتعداد کارگاه 

 بلندخوانی برای آموزش سفیران کارگاه مجازی ادبیات کودکان و   - 1
 ها کارگاه مجازی بلندخوانی تکمیلی برای تمامی مربی   - 2
 کارگاه مجازی سواد شکوفایی برای آموزش سفیران   - 3
 ها کارگاه مجازی سواد شکوفایی برای تمامی مربی   - 4
 باورزی برای آموزش سفیران الف - کارگاه مجازی آواورزی   - 5
 برای آموزش سفیران   کارگاه مجازی مادر و نوزاد   - 6

 بازدیدها 
 انجام شد.   1399بازدید اول توسط سفیران در بهمن  

 انجام شد.  1400بازدید دوم توسط سفیران در خرداد ماه  
 هدایت ندا کمال  مسئول پروژه 

 مریم اخگری  ول آموزشی پروژهئمس
 نژاد فرحناز غفوری  امه در منطقهنرابط اجرایی بر

 پشتیبانی های تدارکاتی و گروه 
گروه    های آنالین »با من بخوان«، گروه تهیه محتوا و طراحی کارگاه 

 کتابشناسی »با من بخوان«، گروه تدارکات، 
 های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان گروه رسانه   کتاب هدهد و 
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 پیشینه پروژه
برگزاری کارگاه بلندخوانی برای کتابداران و مربیان ، درخواست  1394کتابخانه مادر، کودک و نوجوان سلخ در سال  

، این کتابخانه به برنامه با من بخوان پیوست و در هابا برگزاری این کارگاه .  ن ارائه کردبه گروه با من بخواخود را  
- کودک   ضاسازیفهای باکیفیت و  با کتاب نیز دو کارگاه دیگر در جزیره قشم برگزار شد و کتابخانه سلخ     139سال  

 حور تجهیز شد.م

ع به فعالیت این کتابخانه و گسترش آشنایی با برنامه با من بخوان، تفاوت سطح سواد و توانایی س از شروپ
، افراد مشتاقی که  1397در سال    روکودکان این روستا با سایر روستاهای جزیره قشم قابل مشاهده بود. از همین  

برگزا درخواست  داشتند  حضور  منطقه  و  ر در  مربیان  برای  کارگاه  هم دی  ویجگرانتری  و  راه گر  اندازی  چنین 
 ی با من بخوان در شهر درگهان را داشتند. کتابخانه

خوانی  های بلندخوانی برای مربیان، کتابداران، عالقمندان و مروجان کتاب و کتاب ، کارگاه 1398در اردیبهشت سال  
درگهان افتتاح شد.    محور نوید وحی« در مجتمع فرهنگی قرآنی علی ابن ابیطالببرگزار شد و »کتابخانه کودک

با استقبال زیاد کودکان و مروجان مواجه و باعث ترویج بیشتر برنامه با من بخوان در سرتاسر  این کتابخانه 
 جزیره قشم شد.

با هدف  هر  ن یاران دانش و متیبانی انجم ی تقویت سواد پایه در جزیره قشم با پشپروژه   1398سال    مهرماه از  
   5 با آغاز به کار این پروژه بیش از    سرتاسر جزیره آغاز به کار کرد.  هایدبستانیپیشهدها و  زیر پوشش گرفتن م
قرار گرفتند. با من بخوان  ی آموزش سواد پایهش برنامهمربی زیر پوش 0 1دبستانی و بیش از مهد و مرکز پیش

کتابخانه از  زیادی  جزیره تعداد  این  با    های  با نیز  کتابخانه«،  یک  یک کالس،  معلم،  »یک  کمپین  به  پیوستن 
مربیان و    ند.و فعالیت کتابخانه را برای کودکان روستای خود و اطراف آغاز کرد  های باکیفیت تجهیز شده کتاب 

با من   کاری بسیار خوبی با برنامهفعاالن اجتماعی جزیره قشم، با تمرکز بر رشد سوادی کودکان این جزیره، هم 
 کنند. های روزانه خود استفاده میهای این برنامه در فعالیتبخوان دارند و از آموزه 

ه اندازی شد محور در شهرها و روستاهای مختلف جزیره قشم راه کتابخانه کودک   ،  1400تا پایان شهریور ماه سال  
 بخوان ارائه شده است.  ریزی با منیشتری نیز به گروه برنامههای بهای کتابخانهو درخواست است

در برنامه   1399-1398نفر از مربیانی که در سال تحصیلی    37فعالیت خوب مربیان جزیره قشم باعث شد که  
تا پایان سال تحصیلی   حضور داشتند به عنوان سفیر )آموزشگر بومی( با من بخوان انتخاب شوند. این تعداد

 ترین سفیران کاهش پیدا کرد. و خالق نترینفر از فعال 29به   1399-1400

چنین انگیزه مربیان و مروجان، و ی قشم شده است، و هم در پی استقبالی که از برنامه با من بخوان در جزیره 
آموزان  رای تعدادی از دانشهای مختلف جزیره که باعث بروز مشکل بوجود گویشی از زبان فارسی در محله 

که برنامه آموزش خالق از راه سواد پایه در این   استشود، تصمیم کارشناسان بر این  هنگام ورود به دبستان می
 جزیره ادامه داشته باشد. 
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 مشخصات پروژه 

 اهداف پروژه
 گران زیر پوشش برنامه های تکمیلی مربیان و ترویجآموزش  -

باتوجه به ظرفیت باالی جزیره قشم و اشتیاق مربیان آن در اجرای برنامه با من بخوان، برای سال دوم، 
ها و برنامه با من بخوان در این جزیره با هدف گسترش و رشد سواد کودکان اجرا شد. مربیان مهدکودک

وانی با حضور در برنامه برای خکتاب و کتاب   ها و تعدادی آموزگار پایه اول و داوطلب ترویجدبستانیپیش
 کردند. میفعالیت  رسیدن به این هدف 

 های آینده ل ترش برنامه در ساسفیران )آموزشگران بومی( در راستای پایداری و پسآموزش   -
. یکی از اقدامات پروژه سواد پایه قشم، آموزش مربیانی به عنوان سفیر )آموزشگر بومی( در جزیره قشم بود

سفیران در جزیره  با توجه به حضور تعداد باالیی از مربیان فعال این جزیره در پروژه با من بخوان، حضور  
  ها و بازدید از مراکز و فعالیت مربیان بسیار مفید خواهد بود. این سفیران )آموزشگران بومی( در برگزار کارگاه 

 کنند.کارشناسان و آموزشگران با من بخوان را همراهی می

 ها خوانی درون خانواده گسترش فرهنگ کتاب خواندن با خانواده و    امه اجرای برن -
، نقش تقریبا تمام مدارس به صورت مجازی فعالیت داشتند  1400-1399جایی که در سال تحصیلی  از آن

شد. با من بخوان با اجرای برنامه خواندن در   پیش تر از  خانواده در آموزش و رشد سوادی بسیار پررنگ
 ها را در این زمینه افزایش دهد.توانست مشارکت خانواده  سفیر 10خانواده توسط 
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 جدول زمانی اجرای برنامه 

 

1399مهر 

جمع آوری آمار مربیان حاضر 
در پروژه

1399آبان 

ارسال بسته های ویژه سفیران

1399آذر و دی 

برگزاری کارگاه مجازی ادبیات 
کودکان و بلندخوانی برای 

سفیران

1399آذر 

ارسال بسته های برنامه 
خواندن با خانواده

1399دی 

ارسال بسته های بلندخوانی 
تکمیلی

1399دی 

ارسال بسته های تکمیلی 
برنامه خواندن با خانواده

1399دی 

ارسال کتاب های بزرگسال برای 
سفیران

1399بهمن 

بازدید سفیران به صورت 
حضوری و مجازی از فعالیت 

مربیان

1399اسفند 

برگزاری کارگاه مجازی 
بلندخوانی تکمیلی برای تمامی 

مربیان 

1400اردیبهشت و خرداد 

برگزاری کارگاه مجازی سواد 
شکوفایی برای سفیران

1400خرداد 

بازدید سفیران به صورت 
مجازی از فعالیت مربیان

1400تیر 

برگزاری کارگاه مجازی سواد 
شکوفایی برای مربیان توسط

سفیران برگزیده

1400تیر 

برگزاری کارگاه مجازی آواورزی 
و الف باورزی برای سفیران

1400شهریور 

برگزاری کارگاه مجازی مادر و 
نوزاد برای سفیران
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 آمار و ارقام 
داوطلب در برنامه حضور   13مرکز و    65مربی از    132،  1400-1399شم در سال تحصیلی  در پروژه سواد پایه جزیره ق 

  2000شهر و روستای مختلف جزیره قشم بودند و در مجموع نزدیک به    38داشتند. این مربیان و داوطلبان از  
 کودک را تحت پوشش قرار دادند.

 
 نام شهر/روستا  ردیف  نام شهر/روستا  ردیف 
 روستای زیرانگ  20 شهر قشم  1
 روستای سرریگ  21 شهر درگهان  2
 روستای سلخ  22 شهر سوزا  3
 روستی سهیلی 23 شهر طبل  4
 روستای طوال  24 شهرک پرواز فرودگاه   
 روستای کاروان   2 روستای توریان  5
 روستای کنارسیاه 25 روستای جیجیان  7
 روستای کوشه  27 روستای چاهو شرقی 8
 ایروستای کووه  28 غربیروستای چاهو  9
 روستای گامبرون  29 روستای خالدین 10
 روستای گربدان  30 روستای دفاری  11
 روستای گوران  31 روستای دوربنی  12
 روستای گورزین 32 روستای دوستکو  13
 روستای گیاهدان  33 روستای دوالب  14
 روستای مسن  34 روستای دهخدا  1
 روستای ملکی   3 روستای دیرستان  15
 روستای نخل گل 35 روستای رمچاه  17
 روستای نقاشه  37 روستای رمکان  18
 روستای هلر  38 روستای ریگو  19
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 105نفر از سفیران برنامه با من بخوان در جزیره قشم اجرا شد،  10از طریق برنامه خواندن با خانواده که توسط 
بیشتر کودکان حاضر در پروژه سواد پایه جزیره قشم و کودک، به برنامه با من بخوان پیوستند.  224خانواده و 

 هستند.سال  5تا  3برنامه خواندن در خانواده، گروه سنی 

های حاضر در پروژه  جلد کتاب برای مربیان، سفیران و خانواده  2655در طی این سال تحصیلی، در سه ارسال، 
 ارسال شد.  

  7، هفت کارگاه مجازی در پروژه سواد پایه قشم برگزار شد که از این  1400تا پایان شهریور    1399از آذر ماه سال  
هایی  کارگاه برای تمامی مربیان حاضر در پروژه بودند. کارگاه   2یران و  کارگاه برای آموزش تخصصی سف  5  کارگاه،

آواورزی بلندخوانی، سواد شکوفایی،  ادبیات کودکان و  برگزار شدند شامل  برای سفیران  باورزی، مادر و  الف-که 
ژه برگزار شد و نوزاد و بلندخوانی تکمیلی بودند. کارگاه بلندخوانی تکمیلی برای سفیران و مربیان حاضر در پرو

، نه نفر از سفیران با من بخوان، برای سایر مربیان جزیره قشم کارگاه سواد شکوفایی را برگزار  1400در تیر ماه  
 کردند. 
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 روند اجرای پروژه 
 

مرکز تحت   50 مربی در  150های اجرای برنامه سواد پایه در جزیره قشم، تصمیم بر این شد که ریزیپس از برنامه
 برنامه با من بخوان قرار بگیرند. پوشش 

آوری اطالعات مربیان و مشخص نبودن نوع فعالیت مراکز، جمع  19-گیری بیماری کووید باتوجه به شرایط و همه 
آوری شده از مربیان، متوجه شدیم که بیشتر مراکز،  و مراکز تا آخر مهر ماه طول کشید و براساس اطالعات جمع

پرداختند. این  د و تنها تعدادی کمی بودند که به صورت حضوری به آموزش میبه صورت مجازی فعالیت داشتن
تقریبا تمام مراکز    1400کرد و در سال  گیری ویروس کرونا تغییر میهای همهآمار در طول سال تحصیلی با پیک

مربیان این  به صورت مجازی فعالیت داشتند. تعدادی از مراکز آموزشی نیز به دلیل ویروس کرونا بسته شده و  
مربی نیز، با مرکزی    13کردند.  آموزان فعالیت میهای کوچک، با دانشمراکز به صورت خصوصی و یا در گروه 

فعالیت نداشته و به صورت داوطلب در پروژه سواد پایه قشم حضور داشتند و در روستاها و مراکز فرهنگی  
 ردند. ک برای کودکان برنامه را اجرا می به عنوان ترویجگر  پیرامون محل زندگی خود

 

 آموزش سفیران )آموزشگران بومی(
های الزم را دیده بودند، نفر از مربیان جزیره قشم، که در سال گذشته نیز در پروژه حضور داشتند و آموزش  37

در منطقه انتخاب شدند. این مربیان طی یک سالی که تحت پوشش برنامه »با   سفیر )آموزشگر بومی( به عنوان  
خوانی و آموزش خالق از راه  یج کتاب و کتاب اند، بسیار فعال بوده و با خالقیت زیاد به ترومن بخوان« بوده 
اند، از هر فرصتی برای فعالیت در اند. افرادی که به عنوان سفیر )آموزشگر بومی( انتخاب شده سواد پایه پرداخته

تلف و  های مخافرادی هستند که با گذراندن دوره   کردند. سفیرانخوانی و آموزش خالق استفاده میزمینه کتاب 
کاری خواهند داشت. فعالیت های الزم، با »با من بخوان« در منطقه خود و اطراف آن هم پس از دیدن آموزش

در حوزه  بومی( جزیره قشم،  )آموزشگران  کارگاه سفیران  برگزاری  ارزیابی ی  و  بازدید  و  دیگر  افراد  آموزش  و  ها 
طول سال تحصیلی، باتوجه به    درخواهد بود.    ی »با من بخوان«فعالیت مربیان و مراکز تحت پوشش برنامه

نفر کاهش پیدا کرد. از اوایل آذر ماه تا اواخر   29شرایط و فعالیت مربیان، تعداد سفیران )آموزشگران بومی( به  
سال   ماه  قشم،  1399دی  جزیره  در  بخوان  من  با  بومی(  )آموزشگران  سفیران  برای  و  ،  کودکان  ادبیات  کارگاه 

سفیر )آموزشگر بومی( با من بخوان در    34هایی برای  ت مجازی برگزار شد. در پی آن، بستهبه صور  بلندخوانی 
های با من بخوان بودند؛ ها شامل اقالم الزم برای آموزش و برگزاری کارگاه جزیره قشم فرستاده شد. این بسته

چنین با توجه گیرند. هم تفاده قرار میها مورد اسهایی که در کارگاه ها و کتاب های برگزاری کارگاه نامهمانند شیوه 
ارائه شده در کارگاه، در دی ماه، بسته ای تکمیلی که حاوی  به استقبال سفیران )آموزشگران بومی( از مطالب 

های جزیره قشم  های بزرگسال در موضوعات مرتبط با کودکان و ادبیات کودک بود، برای سفیران و کتابخانهکتاب 
در اردیبهشت ماه و خرداد ماه   کارگاه سواد شکوفاییان )آموزشگران بومی( با برگزاری  ارسال شد. آموزش سفیر

چون مغز نوزاد، سواد،  ادامه یافت. با شرکت در این کارگاه، سفیران )آموزشگران بومی( با مباحثی هم   1400سال  
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ای سرشار از سواد آشنا شدند.  ههای روایتی و محیطبایی، مهارتسواد شکوفایی، رشد زبانی، بیداری آوایی و الف
به صورت تخصصی مباحث این برای سفیران برگزار شد که  باورزی  کارگاه آواورزی و الف،  1400در تیر ماه سال  

های سواد ی آموزشدر ادامه  کارگاه مادر و نوزادنیز    1400کارگاه برای سفیران مطرح شد. در شهریور ماه سال  
ها  خوانی بر آنهای نوزادان و تاثیر کتاب ویژگیگاه سفیران )آموزشگران بومی( با شکوفایی برگزار شد. در این کار 

 ها در این کارگاه مطرح شد.ای برای آنچنین شیوه بلندخوانی برای نوزادان و تهیه کتاب پارچهآشنا شدند؛ هم 
 
 
 

 ردیف  نام کاال  تعداد کل  تعداد در هر بسته
 1 هاها و فیلم پاورپوینت دی ویدی  33 1
باورزی ی کارگاه آواورزی و الف نامه شیوه  33 1  2 
ی کارگاه بلندخوانینامه شیوه  33 1  3 
ی کارگاه لولوپی نامه شیوه  33 1  4 
نامهی کارگاه واژه نامه شیوه  33 1  5 
 6 یک سری پرینت تصویرهای خانم زری 33 1
 7 یک سری پرینت تصویرهای المر  33 1
 8 کتاب معدن زغال سنگ  33 1
 9 کتاب رفتم به باغی + دستنامه و فعالیت  33 1
 10 کتاب المر + دستنامه و فعالیت  33 1

1 33 
رود +  کتاب خانم زری به گردش می 
 دستنامه و فعالیت 

11 

ي ادبیات کودکان دستنامه  33 1  12 
ي عناصر داستان دستنامه  33 1  13 
 14 بلندخوانیي دستنامه  33 1
ي نمایش دستنامه  33 1  15 

 

 

  

 بسته ویژه سفیران 
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 تاریخ برگزاری  عنوان کارگاه  ردیف 
تعداد  
 ها نشست 

 آموزشگر  ها تاریخ نشست 

 ادبیات کودکان و بلندخوانی  1
   1399آذر  8

 تا
 1399دی  20

6 

 1399آذر  15
 1399آذر  22
 1399آذر  29
 1399دی  6
 1399دی  13
 1399دی  20

 مریم اخگری 

 سواد شکوفایی  2

اردیبهشت   25
1400 
 تا 

 1400خرداد  5

2 
 1400اردیبهشت  29

 1400خرداد  5
 زهره قایینی 

 باورزی آواورزی و الف  3
 1400تیر  16

 تا
 1400تیر  29

2 
 1400تیر  22
 1400تیر  29

 مریم اخگری 

 مادر و نوزاد  4
 1400شهریور  7

 تا
 1400شهریور  18

2 
 1400شهریور  7
 1400شهریور  18

 فرشته دباغ 

 

  

های برگزار شده برای سفیران با من بخوان در جزیره قشم اطالعات کارگاه  
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 آموزشگر خانم مریم اخگری-1399آذر و دی -کارگاه مجازی ادبیات کودکان و بلندخوانی 

 
 آموزشگر خانم زهره قایینی-1400اردیبخشت و خرداد -کارگاه مجازی سواد شکوفایی 
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 آموزشگر خانم مریم اخگری-1400تیر -باورزیکارگاه مجازی آواورزی و الف 

 
 آموزشگر خانم فرشته دباغ-1400شهریور -کارگاه مجازی مادر و نوزاد
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جزیره قشم که با  ترین سفیران با من بخوان در  ، هماهنگ شد تا برای یکی از فعال1400در فروردین ماه سال  
های  کند بستهگیری ویروس کرونا از مرکز آموزشی خود جدا شده و به صورت داوطلبانه فعالیت میتوجه به همه
 ارسال شود. سواد پایه 

 

 تعداد  ناشر  عنوان  ردیف 
 1 تاریخ ادبیات کودکان انتشارات موسه پژوهشی  باورزی نماکارت بزرگ الف  1
 1 چیستا کالغه )کامل( الفباورزی با کاکا  2
 1 چیستا آموزش خالق ریاضی، فلسفه و روش  3
 1 چیستا لک )کامل( بیآواورزی با سی 4
 1 چیستا کامل( )  0شمارورزی لولوپی +  5
 1 چیستا کامل( )  1شمارورزی لولوپی +  6
 2 چیستا واژه نامه چیستانی، تصویری  7
 1  ای سواد پایه از راه ادبیات با من بخوان کتابخانه پارچه 8
 

 

در طول پروژه، برخی از سفیران به دلیل شرایط خود و حجم باالی وظایف سفیران با من بخوان، از فعالیت به 
تعدادی از سفیران را  چنین کارشناسان با من بخوان  گیری کردند. هم کناره عنوان آموزشگر بومی در جزیره قشم  

های ویژه سفیران از گروه سفیران حذف کرد. این افراد به عنوان مربی از سوی به دلیل عدم مشارکت در فعالیت
 مرکز خود در ادامه پروژه سواد پایه جزیره قشم در برنامه حضور داشتند. 

این گزارش آمده    2  پیوست شماره اطالعات سفیران )آموزشگران بومی( حاضر در پروژه سواد پایه جزیره قشم در  
  است. 

های سواد پایه ارسال شده برای خانم عقیلیبسته  
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 برنامه خواندن با خانواده
ها از بهمن  خوانی بین اعضای خانواده و حضور کتاب در خانهکه با هدف ترویج کتاب   برنامه خواندن با خانواده 

 رود.نفر از سفیران )آموزشگران بومی( پیش می  10ماه در جزیره قشم شروع به اجرا کرده است. این برنامه توسط  
برگزاری   و  ارتباط  برقراری  توانایی  که  شدند  انتخاب  پروژه  این  اجرای  برای  با نشستافرادی  آموزشی  های 

ها زینب نادری، عایشه گرشناسان، زهریه تشیخ، شیما سرودی، خانم طور مرتب داشته باشند.  ها را بهخانواده 
زاده قشمی برای اجرای این برنامه  اسما دریانورد، آمنه سرفراز، حلیمه خشو، سمیه خوه، عایشه غنی و نوال زلفی

مربی تحت پوشش برنامه خواندن با خانواده    10کودک توسط این    244  خانواده و   10در مجموع  انتخاب شدند.  
قرار گرفتند. پس از برگزاری جلسات توجیهی با سفیران برگزیده برای برنامه خواندن با خانواده و دریافت اطالعات  

 50 ها دارای  هایی برای هر مربی آماده شد. این بستههایی که در این برنامه حضور خواهند داشت، بستهخانواده 
آذر برای مربیان ارسال    30های سواد پایه بودند و در روز  های سنی مختلف و بستهعنوان کتاب باکیفیت در گروه 

مربی برنامه خواندن با خانواده رسیدند، دومین   10ها به دست  شدند. روز چهاردهم دی ماه، پس از اینکه بسته
ها بود و چگونگی اجرا و پیش بردن برنامه  المی که در بستهی توجیهی به صورت مجازی برگزار شد و اقجلسه

ای تکمیلی برای هر مربی ارسال شد تا اقالمی مانند دفترچه ثبت  دی ماه نیز بسته  24توضیح داده شد. در تاریخ  
شستی  ها قرار گیرد. به صورت ماهیانه، هر مربی با برگزاری نتجربیات و تعدادی کتاب بزرگسال در اختیار خانواده 

ها منتقل کردند و بسته کتاب مخصوص  های الزم را به خانواده آموزشی به صورت حضوری و یا مجازی، آموزش
ها و کارشناسان برنامه خواندن با دهد. مربیان با ارتباط مداوم با خانواده ها قرار میهر خانواده را در اختیار آن

کنند.  بندی و ارسال میها را جمعارشات ارسال شده توسط خانواده خانواده، روند اجرای برنامه را ارزیابی کرده و گز
کارشناسان برنامه خواندن با خانواده جزیره قشم با مربیان حاضر در این طرح در ارتباط هستند و در پایان هر 

 .کنندها منتقل میهای ارسال شده توسط مربیان، نکات و موارد مورد نیاز را به آنماه با بررسی گزارش
ها گزارشی از روند  ها برگزار شد. در این نشست تعدادی از مربینشست سوم با حضور مربی  99 اسفند    13در  

طور مشکالت  بودند، بازخوردها و نکات مثبت اجرای برنامه و همین  هایی که برگزار کرده اجرای برنامه، نشست
 ها گفتند. و چالش

همه  گزارشدر  این  خانواده ی  استقبال  به  کتاب   هاها  از  کودکان  مربی و  منفرد  مواردی  در  شد.  اشاره  های  ها 
تری بیش  دبستانی شده بودند و کودکان عالقهتغییراتی در رفتار کودکان زیر پوشش این برنامه در مهد یا پیش

  های های بلندخوانی حضور داشتند و مهارتدانند، با حوصله و صبوری در نشستها نشان میبه خواندن کتاب 
 شان افزایش یافته بود.خواندن

ها به همکاری در برنامه، فرستادن گزارش یا فیلم و تر خانواده هایی مانند تشویق بیشدر این نشست چالش
العاده انجام دهند و همین امر سبب  ای و خارقکنند باید کاری حرفهها فکر میعکس و این موضوع که خانواده 

 شود صحبت شد.شان میانفعال

کارهای رویارویی ها و راه ی چالشوگو درباره ها پایان یافت و مجالی برای گفتست سوم با شنیدن گزارشنش
تا به   ، نشست چهارم برگزار شد99 اسفنند    20و در    ی یک هفتهها فراهم نشد. از این رو به فاصلهمناسب با آن

  مسائل مطرح شده رسیدگی شود.
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های خود را بنویسند و در  ها قرار گرفت تا تجربهبخوان در اختیار خانواده ی با من  پس از این جلسه دفترچه
 تر شود. گونه لزوم ارسال فیلم و عکس کم ها به اشتراک بگذارند و اینهای ماهانه با مربی و دیگر خانواده نشست

های قبلی به  یبود. این نشست با وجود هماهنگ  1400ی پایانی فروردین  ام هفتهتاریخ برگزاری نشست پنج
زمانی جلسه با آغاز ماه رمضان ها برگزار نشد. دلیل این عدم مشارکت هم مربی  شماری ازنداشتن  حضور  دلیل  

ی بیماری در جنوب کشور  گیری دوباره اوج  دوره   تا پایان ماه رمضان وهای مربوط به خانواده  فعالیتاعالم شد.  
 . شدتا پایان اردیبهشت کامالً متوقف 

 تعداد کودکان تحت پوشش  های تحت پوشش خانواده  نام روستا  نام مربی  
 27 14 طبل  عایشه گرشناسان  1
 20 10 زیرانگ آمنه سرفراز 2
 36 10 هلر/کوشه/رمچاه/ گیاهدان/طوال حلیمه خشو  3
 32 9 کاروان/توریان/ گربدان  زینب نادری  4
 27 10 درگهان  اسما دریانورد  5
 24 16 کوویی غنیعایشه  6
 25 8 قشم/ طوال  زادهنوال زلفی 7
 19 8 طوال  شیما سرودی  8
 16 10 توریان  سمیه خوه  9
 25 10 طبل  زهریه تشیخ  10
 224 105  جمع کل 
 
 

 
 

نام مربی 
 

ب 
کتا

ت های  
ادبیا

ک 
کود

ی 
آواورز

ی  
الفباورز

 

لولوپی
0 +

 

ی  
کارورز

لولوپی
 

واژه 
نامه

 

ت
کار

ها 
دستنامه   
خانواده 

 

تعداد  
خانواده 

ها
 

 14 17 6 4 8 8 4 8 81 گرشناسان  1

 10 13 5 3 7 6 3 6 68  سرفراز 2

 10 13 5 3 5 6 3 6 68  خشو 3

 9 13 5 3 5 6 3 6 68  نادری  4

 10 13 5 3 5 6 3 6 68  دریانورد  5

 16 20 8 6 8 9 6 9 84  غنی 6

 8 13 5 3 5 6 3 6 68  زادهزلفی 7

 8 13 5 3 5 6 3 6 68  سرودی  8

 10 13 5 3 5 6 3 6 68  خوه  9

 10 13 5 3 5 6 3 6 68  تشیخ  10

 105 141 54 34 58 65 34 65 708  تعداد کل  

 

های حاضر در برنامه خواندن با خانواده اطالعات آماری خانواده  

 های ارسال شده در برنامه خواندن با خانواده آمار کتاب



 ی قشمه در جزیرهیسواد پاآموزش ی ی پروژهزارش ساالنهگ

 
16 

 
 خانواده های خواندن با بسته

 
 مربی: زینب نادری -فعالیت پس از بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی 
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 مربی: زهریه تشیخ -خوانی خواهر و برادر با همکتاب

 
 مربی: اسما دریانورد -خوانی خواهرها با همکتاب
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 مربی: عایشه گرشناسان -فعالیت پس از بلندخوانی کودکان

  
 مربی: سمیه خوه-کتابهای دریافت بسته
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 مربی: آمنه سرفراز -فعالیت پس از بلندخوانی 
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 بازدید 
کاری سفیران )آموزشگران بومی( با من گیری ویروس کرونا و نبودن امکان سفر به منطقه، با هم با توجه به همه

. هر سفیر  اجرا شداز مراکز تحت پوشش این منطقه   بازدید اول ،1399در بهمن ماه سال   بخوان در جزیره قشم،
)آموزشگر بومی( پیگیری دو یا سه مرکز و مربی داوطلب را بر عهده گرفت و از هفته اول بهمن ماه شروع به 

یا به صورت حضوری و یا به   آوری اطالعات کردند. با توجه به شرایط منطقه و هر شهر و روستا این بازدیدجمع
های خود و  کالمه تلفنی انجام شد. مربیان حاضر در هر مرکز با ارسال تصاویری از فعالیتصورت مجازی و م

ی گزارشی کامل، سفیران )آموزشگران بومی( را در پیش بردن این بازدید همراهی کردند. تا پایان بهمن ماه ارائه
طور که ز در اختیار داشتیم. همانآوری شده بود و گزارشی از اجرای برنامه در هر مرک اطالعات تمامی مراکز جمع

برند و تنها  در ابتدای سال تحصیلی مشخص شده بود، بیشتر مراکز فعالیت خود را به صورت مجازی پیش می
از مراکز   بیشتری  ، تعداد19-گیری بیماری کوویدتعدادی از مراکز به صورت حضوری فعالیت دارند. به دلیل همه 

با این وجود، بیشتر مربیان  مراکز خود به صورت داوطلبانه فعالیت داشتند.  بودند و مربیان این    تعطیل شده 
فعالیت خود را به منطقه و منازل خود منتقل کرده و با فرزندان خود و کودکان منطقه برنامه با من بخوان را 

 پیش بردند. 
 

از مراکز توسط سفیران )آموزشگران بومی( انجام شد. این بار همانند بازدید   بازدید دوم،  1400در خرداد ماه سال  
حضوری از طریق تماس تلفنی انجام شد. طی  گیری ویروس کرونا، بازدیدها به صورت غیراول و با توجه به همه 

نیز با ارائه برنامه و  فعالیت مراکز را طی تابستان پرسیده و مربیان و مدیران مراکز   این مکالمات، سفیران برنامه
گیری کاری الزم را داشتند. باتوجه به گرمای هوا در جزیره قشم و همهها هم های انجام شده با آنگزارش فعالیت
از مربیان که امکان برگزاری    شماری.  است  بوده ، فعالیت بیشتر مراکز به صورت غیرحضوری  19- بیماری کووید

های کوچک  شان داشتند، با گروه یه را در خانه و یا مسجد روستایهای بلندخوانی و یا آموزش سواد پا نشست
 .  پرداختندمیبه این فعالیت 

 
گیری ویروس کرونا و تعطیلی دست آمده از بازدیدها، متوجه شدیم که با بیشتر شدن همهبا بررسی اطالعات به

د زیادی از مربیان به فرزندان خود بیشتر مراکز آموزشی و نبود امکانات کافی برای آموزش مجازی، فعالیت تعدا
 شود. و کودکان فامیل و گاهی هم محله خود محدود می 

 
های آنالین  خوانی جدا نماندند و با شرکت در نشستها، از کتاب و کتاب کودکان با وجود مجازی بودن آموزش

های در پیوند  جام فعالیتهای سواد پایه ارتباط خود را حفظ کردند. همراهی کودکان در انبلندخوانی و آموزش
گونه آموزش، در حضور مادران و  چنین اینهای مجازی بسیار باال بوده. هم ها در گروه ارسال آنها و  با کتاب 

 ها تاثیرگذار بود.ها و پیش بردن آموزشپدران در کنار کودکان و کمک در انجام فعالیت
 

 توانید مشاهده کنید. می 3 پیوست شماره اطالعات مراکز بازدید شده توسط هر سفیر را در 
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 روستای سوزا -دبستانی سرزمین کودک سوزاپیش-های ارسالی از آموزش مجازی توسط فاطمه مشایخی نمونه فعالیت
 بازدید شده توسط امیره رمکانی
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 ای روستای کووه- فعالیت کتابخانه روجا )موسسه دریای علم( توسط فهیمه تریان و ریحانه شرف

 بازدید شده توسط بهناز صالحی

 

 
 روستای رمکان - ی پیام دانشمدرسه-فعالیت بشری هاشمی و نفیسه عطری

 بازدید شده توسط حسنی عقیلی
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 روستای جیجیان-تشهپرست و مریم  فعالیت عیسی مهین

 بازدید شده توسط زهریه تشیخ 

 
 شهر درگهان -کتابخانه نوید وحی-فعالیت ارسالی توسط فرشته تورنگ

 بازدید شده توسط ریحانه شرف 
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 کارگاه بلندخوانی تکمیلی

بسته کتاب بلندخوانی تکمیلی برای مراکز و داوطلبان تحت پوشش برنامه با من  71، 1399دی ماه   29در تاریخ 
های محیط زیست  ها شامل چهارده عنوان کتاب باکیفیت با موضوعبخوان در جزیره قشم ارسال شد. این بسته

های هر مرکز را به بازدید از مراکز بسته  های زندگی بودند. سفیران )آموزشگران بومی( با من بخوان باو ارزش
 27،  24را در سه روز    کارگاه بلندخوانی تکمیلیمربی تحت پوشش برنامه تحویل دادند. آموزشگر با من بخوان،  

های زندگی، مسائل اسفند ماه به صورت مجازی برای مربیان برگزار کردند. در این کارگاه مربیان با ارزش  29و  
 مربوط به محیط زیست و بلندخوانی گفت و گویی آشنا شدند. 

 
 تعداد در هر بسته تعداد  گروه خريد عنوان كاال  ردیف 

 2 142 انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  کندمیقورباغه دوست پیدا  1
 2 142 انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  قورباغه و آواز پرنده 2
 2 142 انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  قورباغه و غریبه  3
 2 142 کودکان انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات  قورباغه و گنج  4
 2 142 انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  كتاب به به ليمو  5
 2 142 انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  آیدوقتی اندوه به دیدارم می  6
 2 142 انتشارات نردبان ی پسرکباغچه  7
 2 142 پرتقال پاندورا و پرنده  8
 2 142 پرتقال كاله شادي  9
 2 142 فني  آب چال  10
 2 142 مبتکران  ایزی و راسو  11
 2 142 مبتکران  بوسه هایی برای بابا 12
 2 142 مبتکران  مهمانی هیوالهای دندان  13
 2 142 مبتکران  یک داستان محشر 14
 

 

 بسته بلندخوانی تکمیلی
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 های بلندخوانی تکمیلی بسته
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 آموزشگر خانم مریم اخگری-1399اسفند -تکمیلی کارگاه بلندخوانی 

 

 کارگاه سواد شکوفایی 
باتوجه به تعداد باالی مربیان حاضر در پروژه سواد پایه قشم و حضور سفیران )آموزشگران بومی( فعال و آموزش  

برای مربیان جزیره قشم به    کارگاه سواد شکوفایی،  1400نفر از سفیران، در خرداد و تیر ماه سال    9دیده، با کمک  
صورت آنالین و مجازی برگزار شد. هر کدام از سفیران هدایت تعدادی از مربیان را بر عهده داشتند و از طریق 

ها زینب نادری، عایشه گرشناسان، بهناز  از خانم   کردند.ها را راهنمایی میاپی، آنهای واتسارتباط مجازی و گروه 
مالیی، آمنه برمه، اسما دریانورد، حسنی عقیلی و رمیثه احمدی قشمی برای برگزاری   صالحی، ریحانه شرف، فروغ

 کاری داشتند. با تیم با من بخوان هم 
مربیان به مباحث کارگاه در سامانه آموزشی آنالین آموزک دسترسی داشتند و پس از دیدن تعداد مشخصی از 

ها تشکیل شده بود، به رفع اشکال و ر بومی( برای آناپی که توسط سفیر )آموزشگ های واتسجلسات، در گروه 
 .پرداختندبندی جلسات میجمع

 
 آمده است.  4پیوست شماره بندی مربیان حاضر در برنامه برای شرکت در کارگاه سواد شکوفایی در گروه 
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 بندی کارگاه سواد شکوفاییجمعاشکال و های رفعهایی از گروهنمونه

 

در تغییراتری    ،چنین الزم به ذکرر اسرت کره در طرول اجررای پرروژه مسرئول پرروژه برا توجره بره شررایطهم 
 :نامه مطابق زیر اعمال کردندروند اجرایی بر

با توجه به آماری کره از مربیران و فعالیرت مراکرز بره دسرتمان رسرید، تغییراتری در تعرداد مربیران  -
 و مراکز تحت پوشش برنامه صورت گرفت؛

هررا دچررار بنرردی نیازهررای آموزشرری، ترتیررب برگررزاری کارگاه وجرره برره شرررایط منطقرره و اولویتبررا ت -
 تغییر شد.
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هاها و چالشبرندهپیش   

 هابرندهپیش
ی کتابخانه نوید وحی درگهان ، که در منطقه حضور دارند و از پروژه سرکار خانم نژادغفوریرابط با من بخوان،    -

های الزم را با »با من بخوان« دارند. ایشان با شناختی که  کاریبا ایشان در ارتباط هستیم، در تمامی مراحل هم 
کاری  هم دهند.  ر میو نکات مورد نیاز را در اختیار ما قرا  از منطقه و مربیان دارند در تمامی مراحل کار راهنمایی

های وی در زمینه اجرای پروژه یکی از نقاط قوت  و هماهنگی»با من بخوان«  سرکار خانم نژادغفوری با برنامه  
 اجرای برنامه و قابل قدردانی است. 

برگزاری جایی که امکان سفر به منطقه و  ، در طول پروژه بسیار موثر بود. از آنسفیران )آموزشگران بومی(حضور    -
های منظم خود بخشی از پروژه  ها و فعالیتهای حضوری در این سال تحصیلی نبود، سفیران با پیگیریکارگاه 

 را پیش بردند و در کنار تیم کارشناسان با من بخوان فعالیت داشتند. 
 

 هاچالش
لیت مراکز و ی فعادر ابتدای سال تحصیلی، نامشخص بودن نحوه   مشخص نبودن چگونگی فعالیت مراکز؛   -

 آوری اطالعات مراکز و مربیان ایجاد کرد. ها، تاخیر در ارسال و جمعمشخص نبود آموزش حضوری یا مجازی آن

یا با توجه به همه  گیری ویروس کرونا؛همه   - از مراکز فعالیت مجازی داشتند و  گیری ویروس کرونا، بسیاری 
عداد زیادی از مربیان حاضر در پروژه سواد پایه جزیره قشم،  مجبور به تعطیلی مراکز خود شده بودند. از این رو ت 
 فعالیت محدودتری نسبت به سال قبل خود داشتند.

گیری ویروس کرونا، ماه رمضان و گرمای بیش از حد در کنار همه  ؛1400تعطیلی بیشتر مراکز از ابتدای سال    -
این جزیره شد. به تعطیلی مراکز آموزشی  فعالیت مربیان در ماه رمضان به صورت   هوای جزیره قشم، منجر 

گیری کاهش پیدا کرد. البته الزم به ذکر است که پس از پایان ماه رمضان، مربیان دوباره فعالیت مجازی  چشم 
 خود را از سر گرفتند. 

هایی که با سفیران حاضر در برنامه خواندن با با توجه به نشست  ارسال گزارش در برنامه خواندن با خانواده؛   -
رسد و نیاز به  به دستمان می   های مکتوب خانواده برگزار شد، متوجه شدیم که اطالعات کمی از طریق گزارش

های ماهانه با حضور سفیران حاضر  ها بیشتر است. در پروپوزال سال جدید این پروژه، نشستگونه نشستاین
 ریزی شده است. رنامه خواندن با خانواده برنامهدر ب
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 پیشنهادها 
 پیشنهاد تیم کارشناسان با من بخوان برای اجرای سال سوم پروژه سواد پایه قشم به شرح زیر است: 

برای    1400-1399های آموزشی که در طول سال تحصیلی  باتوجه به کارگاه   ادامه آموزش تخصصی سفیران؛  •
سفیر در کارگاه    29بخوان در جزیره قشم برگزار شد، برای تکمیل این آموزش نیاز است که  سفیران با من  

 مجازی شمارورزی با لولوپی نیز شرکت کنند. 
تمامی مربیان حاضر در پروژه سواد پایه جزیره قشم در کارگاه مجازی هنر شرکت   برگزاری کارگاه مجازی هنر؛  •

نفری تقسیم خواهند شد و هر گروه در تاریخی مشخص در    25  الی  20های  خواهند کرد. مربیان به گروه 
 کارگاه شرکت خواهد کرد. 

باتوجه به تعداد باالی    نظارت مستمر سفیران بر فعالیت مربیان و مراکز زیر پوشش برنامه با من بخوان؛  •
مراکز    1401-1400مربیان حاضر در برنامه و حضور سفیران فعال و پیگیر در منطقه، از ابتدای سال تحصیلی  

ها منصوب شده آنهای مجازی با مراکزی که به  بین سفیران تقسیم خواهند شد و هر سفیر از طریق گروه 
 است در ارتباط خواهند بود و بر روند اجرای برنامه نظارت خواهند داشت.

برنامه خواندن با خانواده ها و مربیانی که در  با کمی تغییر در خانواده   ادامه اجرای برنامه خواندن با خانواده؛  •
 های بیشتری را زیر پوشش قرار داد.توان برنامه را گسترش داد و کودکان و خانواده حضور دارند، می

های ماهانه با حضور سفیران،  با برگزاری نشست  های ماهانه؛ ارتباط مستمر با سفیران و برگزاری نشست  •
توضیح و پرداختن به چنین از این طریق اگر نیاز به  شد. هم   توان از روند کار مراکز حاضر در پروژه باخبرمی

 شود. ها رسیدگی میها به آنمبحث آموزشی باشد، در این نشست
تجربه اجرا برنامه   های ماهانه؛ با سفیران حاضر در برنامه خواندن با خانواده و برگزاری نشست   مستمر ارتباط   •

ی های آنالین، انتقال تجربهمربیان در جلسات و نشست  خواندن با خانواده در سال گذشته نشان داد که
برای آن تا به صورت ماهانه  رو پیشنهاد داریم  این  از  دارند.  بتوانند  ها نشستبهتری  تا  برگزار شود  هایی 

 تر بیان کنند. ها را راحتگزارش اجرای برنامه و نکات مثبت و چالش
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    هاپیوست
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 1400-1399های ارسالی در سال تحصیلی عکسای از گزیده-1 پیوست شماره

 

 

اسما دریانورد -درگهان-دبستان مهدیه-فعالیت پس از بلندخوانی   

 

زهریه تشیخ-طبل- مهد کودک آفتاب-بلندخوانی کتاب خانم زری  
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زینب نادری -کاروانروستای - داوطلب-کتاب کاله شادی نی بلندخوا  

 

عاطفه دریانورد -درگهان- آموزان خودمادران دانشبرگزاری نشست آموزشی برای   
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حبیبه نبوی راد -روستای دفاری-داوطلب -بلندخوانی کتاب المر به مناسبت روز جهانی المر  

  

ریحانه شرف و بهناز ه تریان، مفهی-ایروستای کووه-کتابخانه روجا-بایشی بلندخوانی کتاب گنجشک که بال و پر داشت به مناسبت روز جهانی کامی 
 صالحی
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حسنی عقیلی -روستای رمکان- داوطلب-بلندخوانی کتاب معدن ذغال سنگ کجاست به مناسبت روز صنعت و معدن برای کارگران معدن سنگ  

 

سمیره رخشنده -شهر قشم- منزل-و فعالیت پس از بلندخوانی  خیر خرس کوچولوبلندخوانی کتاب شب به  
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فرشته مالحی-روستای سرریگ-بلندخوانی کتاب یک توپ برای همه  

 

سمیه خوه-روستای توریان - بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست  
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 گران بومی( با من بخوان در جزیره قشمزشاطالعات سفیران )آمو-2 پیوست شماره
 

 غرب/شرق جزیره  آدرس  مرکز نام   شماره تماس  نام مربی  ردیف 

 شرق جزیره توریان  مهد سرای نور  0321239 0917 سمیه خوه  1
 شرق جزیره درگهان  خانه مهارت  6482739 0917 عاطفه دریانورد  2
 شرق جزیره درگهان  داوطلب  6470574 0917 فریبا )شکوفه( پغار 3
 جزیرهشرق  درگهان  دبستان مهدیه  09173585837 اسما دریانورد  4
 شرق جزیره رمکان  داوطلب  6472272 0917. امیره رمکانی  5
 شرق جزیره رمکان  داوطلب  3240927 0921 حسنی عقیلی  6
 شرق جزیره زیرانگ دبستان نجمیه زیرانگ 5213091 0917 بدریه تاب  7
 شرق جزیره طوال  دبستانی همت پیش 1506188 0930 آسیه ظریف  8
 شرق جزیره طوال  داوطلب  9032346 0917 شیما سرودی  9
 شرق جزیره قشم  آموزشگاه خالقیت جیکو  4614049 0936 رمیثه احمدی قشمی  10
 شرق جزیره قشم  داوطلب  9571592 0917 اسما رحیمی  11
 شرق جزیره قشم  داوطلب  09367807788 فروغ مالیی  12
 جزیرهشرق  قشم  داوطلب  5227300 0905 زاده قشمی نوال زلفی 13
 شرق جزیره قشم  سرای اندیشه 3585809 0917 هدیه کرمی  14
 شرق جزیره قشم  موسسه اندیشه خلیج فارس قشم 3636548 0917 آمنه برمه  15
 شرق جزیره کاروان  داوطلب  2075378 0917 زینب نادری  16
 شرق جزیره ایکووه  موسسه دریای علم 3630082 0917 بهناز صالحی  17
 شرق جزیره ایکووه  موسسه دریای علم 3692734 0917 ریحانه شرف  18
 شرق جزیره ایکووه  موسسه دریای علم 3796715 0933 فهیمه تریان  19
 شرق جزیره ایکووه  مهد قرآن عصمت  0622 647 0917 سامیه ابراهیمی 20
 شرق جزیره ایکووه  مهد قرآن عصمت  0216733 0939 سیفوره قاسمی 21
 شرق جزیره ایکووه  مهد قرآن عصمت  4560789 0939 شریفه صالحی 22
 شرق جزیره مسن مرجان  9389414 0917 سیفوره نجار مطلق  23

 7321082 0903 حلیمه خشو  24
های بهشت بخش گل مرکز آموزشی و توان 

 قشم 
 شرق جزیره هلر

 جزیرهغرب  دوربنی همیشه بهار  4191483 0916 فاطمه دریایی صلغی 25
 غرب جزیره دیرستان  کتابخانه 7976963 0937 مریم پرست  26
 غرب جزیره زیرانگ دبستانی شاپرک پیش 5217261 0917 آمنه سرافراز 27
 غرب جزیره طبل  دبستانی آسمان پیش 5743253 0917 عایشه گرشناسان  28
 جزیرهغرب  طبل  دبستانی آفتاب مهد و پیش  5494959 0901 زهریه تشیخ  29
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 بندی مراکز برای بازدید تقسیم-3 پیوست شماره
 

کنندهفرد پیگیری  نام مرکز شماره تماس  نام مربی ردیف   
 اسما دریانورد  دبستان دخترانه مهدیه  3585837 0917 اسما دریانورد  1
دبستانی تسنیمپیش  4971701 0917 افسانه بازماندگان  2  اسما دریانورد  
زاده سکینه حسن  3  0938 0568383 

دبستانی همت پیش   شیما سرودی 
 5745674 0917 مکیه باالکوهی 4
 1506188 0930 آسیه ظریف 5
 9032346 0917 شیما سرودی 7
 8934008 0933 حفصه تیمار  8

 اسما دریانورد  دارالقران فقیهی
 1992522 0939 مرضیه تیمار 9
 5263084 0939 عالیه تیمار 10
زاده مریم صالح  11  0937 4820130 
 6482739 0917 عاطفه دریانورد  12

دبستان راه سعادت خانه مهارت درگهان/پیش   عاطفه دریانورد  
 3580034 0930 سیده لطیفه رستگار 13
 9128713 0930 سمیره وفادار  14

 بدریه تاب مهد بهاران گربدان 
 4985974 0917 حسنا جداوی 15
 4301245 0990 ناهید زارعی 16
 9036349 0917 اسما جداوی  17
 7321082 0903 حلیمه خشو  18

های بهشت هلر بخشی گلمرکز آموزشی و توان  زاده فاطمه گرگی   
 5322487 0930 فاطمه گرگی زاده 19
 9497780 0917 نفیسه عطری  20

 7687984 0921 بشری هاشمی 21 حسنی عقیلی مدرسه پیام دانش 
 1696591 0917 فاطمه صابری  22
 9591623 0917 منیره زیوری  23

 زینب نادری امید فردا 
 5928900 0917 فتحیه تاب 24
 9355536970 اسما صالحی 25

 عایشه غنی  مهدقرآن عصمت کوویی 
 0622 647 0917 سامیه ابراهیمی  26
 0216733 0939 سفوره قاسمی  27
صالحیشریفه  28  0939 456 0789 
 5521186 0901 عایشه غنی  29
 9164328042 آمنه پاینده  30

 سمیه خوه  مهد سرای نور توریان 

 4961286 0938 سمیره صالحی 31
 0520239 0939 نادیه تاب 32
 0321239 0917 سمیه خوه  33
 6706120 0917 خدیجه صالحی 34
 5441245 0917 منیره بدری  35
 رمیثه احمدی قشمی  مدرسه پویش  9571379 0917 فاطمه حاتمی فر 36
 رمیثه احمدی قشمی  مرکز خالقیت جیکو  4614049 0936 رمیثه احمدی قشمی  37
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 0027328 0939 خوله خوش رو  38

 حلیمه خشو  مهد آیندگان توریان 
 0046374 0916 آمنه قطبایی رمکانی 39
 1689285 0917 رمله کوهی  40
 6133875 0917 حبیبه پاینده  41
 عایشه غنی  مهد کودک راه سعادت 9604653 0917 مریم محیایی 42
 1310419 0933 مرجان تاک 43

زاده فاطمه گرگی مهد سرزمین باران   
 6239685 0917 پوران دریانورد  44
 عاطفه دریانورد  کتابخانه علی ابن ابیطالب 1714903 0939 مجیبه فوالدی  45
 5963768 0933 گلستان رمچاهی 46

 شیما سرودی کانون وحدت 
گرفاطمه کفش  47  0930 2994504 
زادهزلفی نوال  نسیم مهر قشم  1617431 0917 مرضیه عظیم پور 48  
 اسما رحیمی  ندای وحی آل کمال  5502866 0917 شهال سالمی  49
 بهناز صالحی  کتابخانه محمد رسول الل  4328060 0916 حسنی مشتاقی 50
 حلیمه خشو  کتابخانه کودک چیسکو 6277710 0935 جنید رضوانی  51
 هدیه کرمی سرای اندیشه  3585809 0917 هدیه کرمی 52
 بدریه تاب دبستان نجمیه زیرانگ  5213091 0917 بدریه تاب 53
راز هم همیاران سالمت روان  3630217 0917 طاهره دریانورد  54  ریحانه شرف  
محور نوید وحیکتابخانه کودک 4678290 0917 فرشته تورنگ  55  ریحانه شرف  
 5452003 0917 سمیه بدری  56

 9778039 0937 شیما بدری  57 فهیمه تریان  نمونه 
 9437371 0937 زهرا پیمانی  58
 9389414 0917 سیفوره نجار مطلق 59

 سیفوره نجار مطلق مرجان 
 2461849 0921 فرهانه خانکاه 60
 امیره رمکانی پیش دبستانی سرزمین کودک سوزا 0304762 0917 فاطمه مشایخی  61
 6939313 0917 فائزه چالسی  62

 زینب نادری طیورالجنه 
 5928939 0917 صفیه جداوی 63
پرست عیسی مهین 64  زهریه تشیخ دبستان انقالب اسالمی  9170301800 
 ؟ حلیمه رمکانی 65

 زینب نادری فرشته هاي کوچولو 
 2859306 0917 لیال رمکانی  66
 7734207 0936 عزیزه سعیدی  67

 اسما رحیمی  راهیان سعادت قشم 
 1683545 0917 اسما پاکوهی  68
راد حبیبه نبوی 69 سازان مکتبخانه و مهد قرآن آینده  2141596 0917   رمیثه احمدی قشمی  
 سامیه ابراهیمی  پیش دبستانی زمرد و مهد کودک خورشید  5466131 0917 سامیه زمانی نژاد 70
آبان 13مدرسه  3609702 0917 سمیره رخشنده  71  فهیمه تریان  
 9563085 0917 فاطمه کاروان  72

 آمنه سرفراز موسسه فرهنگی هنری کاروان 
 0845705 0901 امل رمکانی  73
 9572393 0917 زمزم کمالی 74
 5219829 0917 فرحناز کاروانی 75
 بهناز صالحی  موسسه دریای علم  3692734 0917 ریحانه شرف  76
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 3630082 0917 بهناز صالحی  77
 9396410 0917 شریفه زیوری خالدینی 78
 5257048 0930 فاطمه تریان  79
 3796715 0933 فهیمه تریان  80
 فیروزه دیوانزاده  مدرسه بهار دانش  3632679 0939 لطیفه پوازی  81
 مریم پرست  آینده سازان دیرستان 6963 797 0937 مریم پرست  82
 عایشه گرشناسان  پیش دبستانی آسمان  9175743253 عایشه گرشناسان  83
 فاطمه دریایی  پیش دبستانی صدف  4960529 0901 فاطمه امینی  84
 0345410 0917 فاطمه ایرانی  85

آفتاب طبل مهد   زهریه تشیخ 
 9015494959 زهریه تشیخ 86
 عایشه گرشناسان  پیش دبستانی گامبرون  7181772 0990 فرشته دریایی  87
 شریفه صالحی آموزشگاه بصیر 7609251 0917 فهیمه تاند  88
دبستانی اللهپیش  7769 648 0917 فاطمه خشابی سوزایی 89 نیا رفیعه مکرمی    
سرفرازآمنه  90  0917 5217261 

 آمنه سرفراز پیش دبستانی شاپرک
 9512 692 0917 مریم خشاب پور  91
نیا رفیعه مکرمی  ستاره جنوب  2180 652 0917 رفیعه مکرمی نیا 92  
 9382078088 فروزان معینی  93

 عایشه گرشناسان  آینده های روشن
 6106 831 0936 فیروزه خانگاه  94
دیرستانی طیبه  95  0917 6488871 

 شریفه صالحی غنچه ها 
 6653 763 0902 حمیده دریایی  96
 فاطمه دریایی  کتابخانه رسالت گوران  5939661 0917 محمد گورانی  97
 زهریه تشیخ پیش دبستانی نرگس فرودگاه 6607342 0930 سهیال امین پور  98
گورزین پیش دبستانی سحر  4263692 0916 شفیقه ایمانی 99  هدیه کرمی 
 مریم پرست  مهد صبح امید  2784013 0933 عاطفه خانگاه 100
 فاطمه دریایی  همیشه بهار  4191483 0916 فاطمه دریایی صلغی 101

 1696593 0917 طاهره مرداسنگی 102
 مرکز آموزشی ژئوپارک دوالب 

محور ژئوپارک دوالبکتابخانه کودک  
 سفوره قاسمی 

دبستانی تبسم مهد و پیش  2072833 0930 هما قویدل  103  سمیه خوه  
 فروغ مالیی  کتابخانه بنی معین 1594991 0917 عبدالرحمن بهمنی 104
 آمنه برمه کتابخانه با من بخوان روستای ملکی  0091220 0917 ایوب ابراهیمی  105
زادهبازیاریبدریه  کتابخانه سبز اندیشان  4293504 0916 جمیله دفاعی  106  
زادهبدریه بازیاری 107  0991 5523100 

 3587094 0917 عایشه مرجانی 108 سفوره قاسمی  دبستان پیوند 
 3633846 0917 حلیمه مالحی  109
 فاطمه دریایی  کتابخانه رسول اکرم دوربنی 7070347 0910 علی پاکروان  110
سرریگ مهد قرآن  69312229 0917 فرشته مالحی  111  سامیه ابراهیمی  
 3636548 0917 آمنه برمه 112

 داوطلب
 آمنه برمه

 فیروزه دیوانزاده  1897686 0930 فیروزه دیوانزاده  113
 آسیه ظریف 5420731 0936 عادله تکی زاده  114
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 زینب نادری 2075378 0917 زینب نادری 115
زاده قشمی نوال زلفی  116 زادهزلفی نوال  5227300 0905   
 فیروزه دیوانزاده  6267800 0903 ثریا تورنگ  117
زادهبدریه بازیاری 6925749 0917 زلیخا مازادی 118  
 اسما رحیمی  9571592 0917 اسما رحیمی  119

 فروغ مالیی  120
0936 780 

7788 
 فروغ مالیی 

 سیفوره نجار مطلق 2859635 0905 مریم ایرانی طبلی 121
زادهزلفی نوال  5475171 0917 فاطمه مظفری پور  122  
 آسیه ظریف 9331184 0939 شیرین اسدی  123
 فریبا پغار  6470574 0917 فریبا پغار  124
 حسنی عقیلی 3552787 0936 مریم تشه  125
 امیره رمکانی 6472272 0917. امیره رمکانی 126
عقیلیحسنی  3240927 0921 حسنی عقیلی 127  

 

 نفر از مربیان جزیره قشم به عنوان سفیر در پروژه سواد پایه حضور داشتند.   34** الزم به ذکر است به هنگام بازدید هنوز  
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 بندی مربیان برای کارگاه سواد شکوفایی گروه-4 پیوست شماره
 مسئول برگزاری  نام مرکز  شماره تماس  نام مربی  ردیف  

1 

713790917 9  فاطمه حاتمی فر  1  مدرسه پویش  

رمیثه احمدی  
 قشمی 

 09150045374 آمنه قطبایی رمکانی 2
  0917158928 رمله کوهی  3 مهد آیندگان توریان 

  0917513387 حبیبه پاینده 4
 09175939313 فائزه چالسی   

 طیورالجنه 
 928939 0917 صفیه جداوی 5
 ؟ حلیمه رمکانی  7

 فرشته هاي کوچولو 
 9305 091728 لیال رمکانی  8
 09171572300 شفیقه رحیمی 9

 موسسه فرهنگی هنری کاروان 
 9012737715 0 صفا کمالی  10
 مدرسه بهار دانش  09393532579 لطیفه پوازی  11

2 

 09382078088 فروزان معینی  1
 آینده های روشن

 آمنه برمه 

 5105 831 0935 فیروزه خانگاه 2
 پیش دبستانی نرگس فرودگاه  09305507342 سهیال امین پور 3
 پیش دبستانی سحر گورزین  09154253592 شفیقه ایمانی 4

 93 09171595 طاهره مرداسنگی 5
 مرکز آموزشی ژئوپارک دوالب 

 محور ژئوپارک دوالب کتابخانه کودک 
 کودک راه سعادت مهد  3 091795045 مریم محیایی  6
 کتابخانه بنی معین  94991 09171 عبدالرحمن بهمنی 7
 کتابخانه با من بخوان روستای ملکی 09170091220 ایوب ابراهیمی 8
 کتابخانه سبز اندیشان  04 09154293 جمیله دفاعی 9
 09308188010 آمنه ابراهیمی 10

 کتابخانه روستای چاهو شرقی 
 09177505220 شرف بمان   11
 دبستانی اللهپیش 7759 0917548 فاطمه خشابی سوزایی 12

3 

 09174971701 افسانه بازماندگان  1
 دبستانی تسنیمپیش

 اسما دریانورد 

 479040 0917 فاطمه چوپانی  2
 09357734207 عزیزه سعیدی  3

 راهیان سعادت قشم 
  4 09171583 اسما پاکوهی  4
  5308 9 0917 فاطمه کاروان   

 موسسه فرهنگی هنری کاروان 
  70 0901084 امل رمکانی  6
 72393 9 0917 زمزم کمالی  7
 219829 0917 فرحناز کاروانی 8
 کتابخانه علی ابن ابیطالب 09391714903 مجیبه فوالدی  9
 نسیم مهر قشم  09171517431 مرضیه عظیم پور 10
 پیش دبستانی صدف  29 09014950 فاطمه امینی  11
 09177597303 فریبا صالحی  12

 دبستان مهدیه 
 09171583188 امینه بازماندگان  13
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 74118 09179 فاطمه رخشنده  14
 09175470059 عاطفه دریانورد   1
 40  0917593 رفیعه مشتاقی  16
 09179035395 مهناز بدری  17
 09173584883 دریانورد سمیه  18
 09377709795 فریبا بازماندگان  19
 09171595418 فاطمه تشه  20

4 

 دبستان راه سعادت خانه مهارت درگهان/پیش  80034 09303 سیده لطیفه رستگار 1

 ریحانه شرف 

 مهدقرآن عصمت کوویی  35970   093 اسما صالحی  2
 دبستانی تبسممهد و پیش   09302072833 هما قویدل  3
 دبستان انقالب اسالمی  09170301800 پرست عیسی مهین 4
 09175488871 طیبه دیرستانی   

 غنچه ها 
 3 090275355 حمیده دریایی 5
 87094 09173 عایشه مرجانی  7

 دبستان پیوند 
 09173533845 حلیمه مالحی  8
 داوطلب  2787  09353 مریم تشه  9
 852234 0921 سمیره زیوری  10

 43 09177599 رابعه قویدل  11 مهدکودک شادی آفرین 
 9451 093570 بشری تیمار  12
 مهد آفتاب طبل  410 034 0917 فاطمه ایرانی 13

  

 09179395410 شریفه زیوری خالدینی 1
 موسسه دریای علم

 بهناز صالحی 

 7048 2 0930 فاطمه تریان  2
 ندای وحی آل کمال  02855  0917 شهال سالمی  3
 کتابخانه محمد رسول الل  09154328050 حسنی مشتاقی 4
 کتابخانه کودک چیسکو 5277710 093 جنید رضوانی  
 رازهمیاران سالمت روان هم 09173530217 طاهره دریانورد  5
 محور نوید وحی کودک کتابخانه  09174578290 فرشته تورنگ  7
 مرجان  09212451849 فرهانه خانکاه  8
 09371557402 فهیمه سالمی  9

 پیش دبستانی سرزمین کودک سوزا
 0304752 0917 فاطمه مشایخی  10
 پیش دبستانی گامبرون  09907181772 فرشته دریایی 11

5 

 91523 9 0917 منیره زیوری  1
 امید فردا

 حسنی عقیلی 

 928900 0917 فتحیه تاب  2
 09331310419 مرجان تاک  3

 مهد سرزمین باران 
  0917523958 پوران دریانورد  4
 953758 0933 گلستان رمچاهی  

 کانون وحدت 
 04 09302994 گرفاطمه کفش  5
 2003 4 0917 سمیه بدری  7

 نمونه 
 09379778039 شیما بدری  8
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 09379437371 پیمانی زهرا  9
 آبان  13مدرسه  09173509702 سمیره رخشنده  10

7 

 58383 09380 سکینه حسن زاده  1
 دبستانی همت پیش

 عایشه گرشناسان 

 574 74 0917 مکیه باالکوهی 2
 09338934008 حفصه تیمار 3

 دارالقران فقیهی
 22 09391992 مرضیه تیمار  4
 253084 0939 تیمار عالیه   
 09374820130 زادهمریم صالح  5
 09179497780 نفیسه عطری  7

 09217587984 بشری هاشمی 8 مدرسه پیام دانش 
 91 09171595 فاطمه صابری  9
   0917548253 حسین اسالمی رمچاهی 10
 داوطلب  09909783425 زینب جعفرزاده 11
 پیش دبستانی زمرد و مهد کودک خورشید  455131 0917 زمانی نژادسامیه  12

8 

 کتابخانه رسالت گوران  939551 0917 محمد گورانی  1

 فروغ مالیی 

 کتابخانه رسول اکرم دوربنی 7070347 0910 علی پاکروان 2
 مهد قرآن سرریگ  091759312229 فرشته مالحی  3
 داوطلب  420731 0935 عادله تکی زاده  4
 داوطلب  09035257800 ثریا تورنگ  5
 داوطلب  749 0917592 زلیخا مازادی  6
 داوطلب   953 28 090 مریم ایرانی طبلی 7
 داوطلب  171 47 0917 فاطمه مظفری پور 8
 داوطلب  09399331184 شیرین اسدی  9
 دبستانی شاپرک پیش  12 9   0917592 مریم خشاب پور  10

9 

 09309128713 سمیره وفادار  1

 مهد بهاران گربدان 

 زینب نادری 

 974 0917498 حسنا جداوی 2
  0990430124 ناهید زارعی 3
 9035349 0917 اسما جداوی  4
 09154328042 آمنه پاینده   

 مهد سرای نور توریان 
 09384951285 سمیره صالحی  5
 20239 09390 نادیه تاب  7
 09175705120 خدیجه صالحی  8
  44124 0917 منیره بدری  9
 کتابخانه مادر، کودک، نوجوان  09177504358 فاطمه پوره  10
 سازان مکتبخانه و مهد قرآن آینده  95 09172141 رادحبیبه نبوی 11

 


