
گام هفتم



د کانـون خیلی مهم است، در تولی

ط فرهنگی کشور بخش مهمی مربو

.به کانون است

(مدظله العالی)مقام معظم رهبری





ماندار بستر سازی جهت فعالیت های کانون پرورش فکری در دیدار با فر

کرمانشاه سردار بهمن امیری مقدم در حوزه کودک  نوجوان

نقش کانون در تربیت کودکان و نوجوانانمعرفی : هدف



شپرورکانونمراکزدر"مقاومتدفاع و"کتابیقفسهاندازیراه

ثارحضور سردار باباخانی مدیر کل محترم بنیاد حفظ آبا فکری

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در حوزه ی کودک و نوجوان: هدف



ان با محوریت آثار کودک"رنگ و رهایی"برپایی نمایشگاه 

هفته دفاع مقدسو نوجوانان در 

توجه به ارزش های دفاع مقدس در کودکان و نوجوانان: هدف



ته ی کودکایران نوشت به مناسبت ایام هفبرگزاری نمایشگاه نوشت افزار 

بست فرهنگ ایرانی اسالمی: هدف



یی مدارسبرپایی نمایشگاه آثار کودکان و نوجوانان در آئین بازگشا

کانون اعضاء بازآفرینی آثار کودکان و نوجوانان تقویت تقدیر و : هدف



تشکیل دومین نشست شورای هماهنگی آموزش و پرورش استان

و انتخاب کانون به عنوان دبیرخانه ی شوراکرمانشاه 

گاه سازوکارهای تقویت و تعامل کانون پرورش فکری با دست: هدف

های عضو شورا



به عنوان اولین و تنها موکب همراهی زائـران( س)حضرت زینببرپایی موکب 

نفر204همیار و خدمت به 48سانحه دیده کودک و نوجوان با حضور 

ارائه ی خدمات فرهنگی و حمایت معنوی  از کودکان، نوجوانان و : هدف

والدین در سفر اربعین



ارائه ی خدمات فرهنگی به زائرین سفر معنوی اربعین: هدف

مرزی در قرارگاه یگان ویژه پایانهبرپایی موکب در نقطه صفر 
خسروی



در شهرستان قصرشیرین برپایی موکب 

ارائه ی خدمات فرهنگی به زائرین سفر معنوی اربعین: هدف



برپایی موکب در ورودی شهرستان کنگاور  و اهداء آویز های اربعینی 

ارائه ی خدمات فرهنگی به زائرین سفر معنوی اربعین: هدف



14اسکان زائران کربال در مرکز شماره برپایی موکب 

نفر 150نفر و اسکان بیش از 80با ظرفیت پذیرش روزانه 

ارائه خدمات و تکریم زائــزین پیاده روی اربعین : هدف



پارکینگ وسایل نقلیه در شهر کرمانشاه 2اختصاص 

و شهرستان قصرشیرین 

حفاظت از وسایل نقلیه زائران اربعینی: هدف



هنری نامه با دبیرخانه کانون های فرهنگیتفاهم تنظیموهماهنگی

مساجد با کانون استان کرمانشاه

اجرای برنامه های مشترک فرهنگی و تربیتی برای: هدف

کودکان و نوجوانان در کانون و مساجد



تان جشنواره قصه گویی در شهرسبرگزاری بیست و چهارمین 

شهرستان سنقرامام جمعه سنقر با حضور  

هدف الگوسازی برای توجه به قشر کودک و نوجوان و اهمیت : هدف
برنامه های فرهنگی



هنری کانون استان  _مراکز فرهنگی سرزده از بازدید 

ارائه ی راهکارهای مناسب برای رفع  مســائل و مشکالت : هدف
و باال بردن کیفیت اجرای فعالت های فرهنگی و هنری  در مراکز



روستای محروم کرمانشاه11در حضور واحد سیار روستایی 

و اجرای برنامه های فرهنگی

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به روستاهای مناطق کم برخوردار: هدف



(ع)معرفت فضائل و مقامات معصومین: هدف

تدوین و انتشارکتابچه حریم حرم ب محوریت آداب زیارت 

(س)و معرفت اهل بیت



ضور انجمن نویسندگان نوجوان کانون استان حبرگزاری 

قیومی، مدرس و نویسنده آثار ادبیسمیرا 

نقد و بررسی آثار اعضای کانون و آفرینش آثار فاخر از کودکان : هدف
و نوجوانان 



هم نامه نشست با معاونت ابتدایی آموزش و پرورش و تنظیم تفا

فی ما بین

سایر دستگاه ها در جهت ارائه ی خدمات فرهنگی به باتعامل:هدف
کودکان و نوجوانان



انشاهبرگزاری نشست حوزه ای کانون پرورش فکری استان کرم

تبیین و اعالم برنامه های کانون استان در راستای اهداف ستاد : هدف


