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د کانـون خیلی مهم است، در تولی

ط فرهنگی کشور بخش مهمی مربو

.به کانون است

(مدظله العالی)مقام معظم رهبری





ودک دیدار با استاندار محترم کرمانشاه و ارائه ی برنامه های  حوزه ی ک

و نوجوان

توجه به نقش کلیدی کانون در تربیت گسترده کودکان و نوجوانان: هدف



پیام مدیریت کانون استان به مناسبت هفته کودک

توجه به جایگاه ویژه ی کودک و نوجوان و مربیان : هدف
در تعلیم و تربیت 



للیافتتاحیه ی مرحله ی استانی بیست و چهارمین جشنواره بین الم

قصه گو در بخش استانی 57و رقابت 

ترویج فرهنگ قصه گویی و آیئن و سنت و راه و روش های زندگی : هدف



للیاختتامیه ی  مرحله ی استانی بیست و چهارمین جشنواره بین الم

قصه گوی برتر در بخش های مختلف جشنواره 13و برگزیده شدن 

ترویج فرهنگ قصه گویی و آیئن و سنت و راه و روش های زندگی : هدف



برپایی غرفه  نقاشی در تجمع زنـان نبـوی

همکاری با سایر ادارات و حضور کانون در برنامه های : هدف
ترویج فرهنگی عفاف و حجاب



تقدیر از مربیان کارگاه های  تخصصی تابستانی

تقدیر از مربیان تخصصی کارگاه های تابستانی : هدف
که با کانون همکاری داشت هاند



انیمیشن در مراکز کانون استان و نقد دو فیلم 47نمایش 

با حضور کارگردان فیلم

آشنایی مخاطبین کودک نوجوان با تولیدات کانون: هدف
و دریافت پیام های اخالقی نهفته در فیلم های به نمایش درآمده



د از مربیان کانون استان به جهت شرکت در برنامه های متعدتقدیر 

...از جمله لیگ کتابخوانان برتر، جشنواره قصه گویی و 

قدردانی و ایجاد اشتیاق در همکاران جهت رسیدن : هدف
به اهداف کانون و خدمت به کودکان و نوجوانان



برجسته نشست تخصصی قصه گویی و نمایش مونولوگ با حضور اساتید

کانون و دانشگاه رازی کرمانشاه

افزایش اطالعات عمومی مخاطبین در هنر قصه گویی : هدف



ل تجدید میثاق با شهیدان کودک نوجوان و مربی و گالب افشانی و گ

افشانی قبور مطهر این شهیدان

گرامیداشت شهداء واالمقام که با ایثار ونثار جان خویش : هدف
در راه حق و حقیقت ارزش ها را تفسیر کردند



10مرکز شماره اجرای ویژه برنامه های جشن بزرگ هفته ملی کودک در 

نانارتقاء سطح نگرش جامعه به  کودکان و نوجوافرهنگ سازی و : هدف



والدین برای "روانشناسی تربیت"برگزاری دور های آموزشی 

4در مرکز شماره 

ارتقاء سطح دانایی والدین در تربیت کودکان و نوجوانان:هدف



تیم از کانون 2برگزاری نهایی لیگ کتابخوانان برتر و برگزیده شدن 

نتوسعه و ترویج کتابخوانی و مطالعه ی عمیق نوجوانا:هدف



میهمانــی عروســک های غول پیــکر در اولین روز هفته ملی کودک 

2در مدرسه ی استثنایی ارشـــاد

افزایش سطح کیفیت و تعامل بین کانون و سایر نهادهای فرهنگی : هدف



یاجرای سرود کردی سالم فرمانده در معاونت اجتماعی نیروی انتظام

پیوند نسل های انقالب وابراز عشقو ارادت به  والیت فقیه : هدف



رونمایی از پنجره ی خدمات الکترونیکی کانون استان ویژه 

تلفن های همراه

اطالع رسانی و دسترسی مخاطبان به سایت های کانون: هدف



برگزاری جشن بزرگ وحدت با محوریت  مرکز روانسر

بزرگداشت شعائر اسالمی و تقویت روحیه برداری و اخوت :هدف
و وحدت در بین مسلمانان است



رونمایی از قفسه ی کتاب های دوستی با طبیعت با موضوع 

"کودک و محیط زیست"

ایجاد دغدغه و دلسوزی در کودکان و نوجوانان نسبت به حفظ : هدف
.طبیعت نهادینه کردن دوستی با طبیعت میان کودکان است



مللی برگزاری مرحله ی استانی بیست و چهارمین جشنواره بین ال: یک

ترویج فرهنگ قصه گویی و آیئن و سنت و راه و روش های زندگی : هدف

اعزام گروه به مناطق کم برخوردار و  اجرای برنامه در روستاهای 

حاشیه نشین شهر کرمانشاه

توجه و تحقق عدالت تربیتی در مناطق کم برخوردار: هدف



(محوطه پارک معلم) 4جشن بزرگ هفته ملی کودک در مرکز شماره 

نانارتقاء سطح نگرش جامعه به  کودکان و نوجوافرهنگ سازی و : هدف



مللی برگزاری مرحله ی استانی بیست و چهارمین جشنواره بین ال: یک

ترویج فرهنگ قصه گویی و آیئن و سنت و راه و روش های زندگی : هدف

کبرنامه برای کودکان و نوجوانان در هفته ملی کود600اجرای بیش از 

ان افزایش آگاهی جامعه نسبت به رشد و تکامل همه جانبه کودک:هدف
با ایجاد شور و نشاط در کودکان



اعزام گروه جهادی هاتف در منطقه کم برخوردار آقاجان

توجه و تحقق عدالت تربیتی در مناطق کم برخوردار: هدف



کـاری کودکان فعال اجتماعی حـوزه تقدیر از 

تشکر از تالش و همت نیروهای جهادی فرهنگی:هدف



(10مرکز شماره ) در خانه موزه ی جلیلی شورای فرهنگی جلسه تشکیل 

گانه ی کانون در 40تبیین کیفیت اجرای برنامه های ستاد و مراکز : هدف
"هفته ملی کودک "



بازدید فرمانداز شهرستان قصرشیرین از مرکز

شناساندن کانون به سایر نهادهای جامعه: هدف



شروع به کار مجدد خانه علم و فناوری مجتمع آفرینش ها

...انیمیشن و , انجام فعالیت های حرفه ای مانند ضبط صدا: هدف



امنیت ، هدیه ای برای کودکان ماستتهیه نماهنگ 

تقدیر از نیروی انتظامی استان کرمانشاه: هدف



نون همکاری با میراث فرهنگی جهت بازدید رایگان اعضاء و مربیان کا

در هفته ملی کودک

تعامل با نهادها و سازمان های فرهنگی در استان و شناساندن: هدف
تاریخ و فرهنگ ایران اسالمی به کودکان و نوجوانان



نصب بنر در سطح شهر کرمانشاه با همکاری شهرداری 

و مدرسه ی فرهوشان

آشنایی جامعه با کانون و فعالیت های فرهنگی آن: هدف



جلد کتاب به کودکان کم برخوردار آقاجان100اسباب بازی و 50اهداء 

تحقق عدالت تربیتی در جامعه و توجه به مناطق کم برخوردار: هدف



تعیین سطح و ثبت نام رایگان کانون زبان ایران در استان

و در هفته ملی کودک

توجه به کودکان و نوجوانان در هفته ملی کودک و شناساندن :هدف 

فعالیت های کانون



(شهرک امام) 11در مرکز شماره آغاز به کار پروژه ی  خانه بازی 

توجه به نشاط و شادی کودکان و نوجوانان و عدالت تربیتی: هدف


