
در استان البرز  ملی کودکی هفته هایجدول برنامه  
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و مشارکت کنندگان سازمان مجری  
 

اجرایی پیشنهادی و مخاطبانهای برنامه  

 
 تاریخ عنوان روز

 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

 خانه هنرمندان كرج

 حوزه هنري استان البرز

 اداره كل آموزش و پرورش 

 با تاكید بر آثار كودكان مناطق روستایی و كم برخوردار نمایشگاه نقاشی كودكان البرز گشایش

 تخصصی انجمن هنرهاي تجسمی كانون با حضور اساتید البرزي و اولین نشست 

 صبح  10ساعت 

 عالقه مندان بازدید اعضا كانون، دانش آموزان و عموم  -گالري خانه هنرمندان  

  17تا  15و عصرها از ساعت 12تا  9از ساعت  صبح ها  همه روزه

 «ي من خانواده»نقاشی رونمایی از طرح 

 استقبال از 

 هفته ملی كودک

 پنجشنبه

 1401مهر 14

 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

 كارخانه صنایع خالق

 اداره كل آموزش و پرورش 

 13تا  10ساعت  در محل كارخانه صنایع خالق  جشن بادبادک ها

 حضور كتابخانه سیار روستایی به مناسبت روز روستاها و عشایر با حضور

 و نوجوانان و خانواده هاي  استان عموم كودكان

 

 استقبال از 

 هفته ملی كودک

 جمعه

 1401مهر 15

 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداري كرج

 برگزار كنندگان نمایشگاه اسباب بازي كرج

 كل آموزش و پرورش اداره
 

 برگزاري جشن بزرگ روز جهانی كودک

 12الی  10ساعتمندان و سایر عالقه مدارس كرج ابتدایی  سالن نژاد فالح با حضور دانش آموزان 

 جشن روز جهانی كودک با حضور گروه تلویزیونی مل مل

 17الی  16 -پارک شهید چمران

 ویژه عموم عالقه مندان

اول ابتدایی و برگزاري جشن متمركز  همدارس ابتدایی استان ویژه پایبرگزاري جشن قرآن در 

 كرج  1استانی در یكی از مدارس ناحیه 

 و بازي صلح، كودک،

 نشاط

 شنبه

 1401مهر 16

 

 ونوجوانان كودكان فكري پرورش كانون

 جهاد دانشگاهی استان البرز 

 استانداري البرز

 برگزار كنندگان نمایشگاه اسباب بازي كرج

 

 دیدار استاندار محترم البرز با مربیان كانون و بازدید از فعالیت هاي اعضا و مراكز

 30/10ساعت  مربیان و نیروهاي ستادي –سالن همایش هاي كانون 

 13 ساعت كانون كاركنان ویژه «روان سالمت و كودک» مجازي آموزشی نشست

 17الی  16ت پارک شهید چمران ساع جشن كودكان البرزي با حضور گروه تلویزیونی مل مل

 و تعیین سطح رایگان( معرفی كانون زبان روز كانون زبان ایران ) 

 حقوق ودک،ك

 آموزش، اجتماعی،

 سالمت و امنیت

  

 یكشنبه

 1401مهر 17
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 سازمان مجری و مشارکت کنندگان
 

اجرایی پیشنهادی و مخاطبانهای برنامه  

 
 تاریخ عنوان روز

 كودكان و نوجوانانكانون پرورش فكري 

 برگزار كنندگان نمایشگاه اسباب بازي كرج

 جهاد دانشگاهی استان البرز

 و دیگر عالقه مندان  ه اسباب بازي و سرگرمی با حضور جمعی از مسؤوالن استانگشایش نمایشگا

 11ساعت  -بوستان چمران

 ) بهبود رابطه والد و كودک ( نشست آموزشی ویژه والدین با موضوع فرزند پروري

 صبح  11تا 10ساعت  حضوريكانون كرج  2مركز در 

 رسانه، كودک،

 نوین هايفناوري

 دوشنبه

 1401مهر  18

 

 كانون پرورش فكري هشتگرد

 فرمانداري ساوجبالغ

 دیگر نهادهاي عضو كارگروه كودک شهرستان

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 خانه هنرمندان كرج 

 جشن بزرگ كودكان هشتگرد در سالن امام علی )ع( هشتگرد*

 معرفی شهداي نوجوان استان البرز در مراكز كانون 

 ملی، هویت كودک،

 قهرمانان و آوراننام

 ملی

 سه شنبه

 1401مهر 19

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 اعضاي انجمن ادبی مدرسه جلوه

 خانه هنرمندان كرج

 غزلخوانی دانش آموزان و اعضاي انجمن كانونبزرگداشت حافظ و 

 كتاب، كودک،

 خالقیت ادبیات،

 هنري

 چهارشنبه

 1401مهر 20

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

 اداره كل محیط زیست 

 برگزار كنندگان نمایشگاه اسباب بازي 

 كرج شهرداري ورزشی ، اجتماعی فرهنگی، سازمان

 اداره كل بهزیستی 

 پارک ایران كوچک  پارک چمران و طبیعت  اعضاي كانون از موزهبازدید 

 جشن میالد حضرت رسول )ص( در پارک چمران 

 كاشت نهال در مراكز كانون 

 و در طبیعت ویژه كودكان بهزیستی اردوي جستج

 

 محیط كودک،

 میراث زیست،

 و فرهنگی

 گردشگري

 پنجشنبه 

 1401مهر 21

 

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

 

 

ها جهت انجام و ایجاد شرایط الزم براي خانواده «خانواده ي من »اعالم فراخوان نقاشی با موضوع 

 كاردر حاشیه آخرین روز برگزاري نمایشگاه اسباب بازي

 21صبح تا  11

 

 خانواده، كودک،

 مهرورزي و اخالق

 جمعه 

 1401مهر  22
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 ایام هفته ملی كودک در طول  اجراییبرنامه هاي                                                                                              

 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

  آموزش و پرورش استان البرز

 

 كانون در سالن نمایش سانس هاي صبح و عصراجراي نمایش نیم وجبی براي كودكان و نوجوانان در 

 عموم كودكان و نوجوانان و دانش آموزان  

 20لغایت  16

 1401مهر ماه 

 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

 آموزش و پرورش استان البرز
 دانش آموزان مدارس البرز -بازدید از آسمان نما و رصد خانه مركز نجوم كانون

 20لغایت  16

 1401مهرماه

 برگزار كنندگان نمایشگاه اسباب بازي

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 سازمان سیما و منظر شهرداري كرج 

 دانشگاه علوم پزشكی استان البرز

 نشگاهی  استان البرزاجهاد د

حضور كانون در نمایشگاه اسباب بازي با غرفه هاي بازي و سرگرمی، فروش محصوالت، معرفی فعالیت هاي كانون و  ثبت نام 

 ایرانكانون زبان 

ها و توضیح در مورد نحوه پیشگیري از سوانح و حوادث و برگزاري حضور متخصصان به منظور سنجش اضافه وزن بچه

 هاي مشاور فرزند پروري كارگاه

 شب 21صبح تا  11

 22لغایت  18

 1401مهرماه

 مراكزكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 آموزش و پرورش استان البرز

 21لغایت  14 با موضوع هفته ملی كودک و هفته وحدت اعضا و دانش آموزان  -اجراي ویژه برنامه هاي فرهنگی مراكز كانون  

 1401مهرماه

 نوجوانانكانون پرورش فكري كودكان و 

 آموزش و پرورش استان البرز

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

  اجراي ویژه برنامه هاي فرهنگی كتابخانه سیار)در روستاها و مناطق حاشیه نشین(

 همراهی گروه هاي نمایشی اداره كل ارشاد 

 اهداي كتاب به كودكان مناطق كم برخوردار 

 21لغایت  14

 1401مهرماه

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

 خانه هنرمندان كرج

 ادار كل آموزش و پرورش 

 با حضور اساتید خانه هنرمندان برگزاري نشست هاي تخصصی اعضاي انجمن هنرهاي تجسمی در خانه هنرمندان كرج

  16الی  15ساعت 

  17الی  15و عصرها از ساعت  12تا  9از ساعت  ان، اعضاي كانون و عموم عالقه مندان صبح ها بازدید هاي دانش آموز

 

 22لغایت 14

 1401مهر ماه 

 22لغایت 16 برگزاري جشن هاي گرامی داشت هفته ملی كودک در مراكز نگهداري كودكان بی سرپرست و بد سرپرست  اداره كل بهزیستی 

 1401مهر ماه 

، برگزاري جلسات فرزند «حال خوش كودكی من»، عكاسی با موضوع «من و روزهاي پس از كرونا»انشا نویسی با موضوع  اداره كل آموزش و پرورش 

 ، قصه گویی دانش آموزان اولیاپروري با حضور 
 مهر ماه  22لغایت  16
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 .برگزار خواهد شدبا مشاركت فرمانداري ها و اعضاي كارگروه كودک شهرستان،  هاي استان هم  جشن هاي هفته ملی كودک در دیگر شهرستان*

  

 

 ایام هفته ملی كودکدر طول  اجرایی برنامه هاي                 

 دانشگاه علوم پزشكی 

 ان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداري كرج سازم

 ی كودكان كار و سنجش سالمت آنان انجام معاینات پزشك
 مهر ماه  22لغایت  16


