
گام نهـم

اقدام26+ اقدام20روز 20
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.نـدنمایمیفعالیـت
(مدظله العالی)مقام معظم رهبری

بسم اهلل الرحمن الرحیم 





بازدید دکتر محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه

مجلس شورای اسالمی 

معرفی فعالیت های فرهنگی و هنری کانون : هدف

برای متولیان استان



نشست صمیمانه دکتر رشیدی نماینده مردم کرمانشاه 

در مجلس شورای اسالمی

پاسخگویی به سواالت و دغدغه های و تاکید بر نقش مربیان در: هدف

پیشبرد اهداف کانون



سنقرری امام جمعه شهرستانــبا حجت االسالم اکبدیدار 

روز یک شهرستـــان20در راستـــای طرح 

سنقردر شهرستانفعالیت های کانونو بسط رح ـش،معرفی : هدف



سنقرانــشهرستفرمانـدار و نماینده مردم با دیدار 

روز یک شهرستـــان20در راستـــای طرح 

سنقردر شهرستانفعالیت های کانونو بسط رح ـش،معرفی : هدف



اء تشکیل شورای فرهنگی در مرکز سنقر با حضور اعض

شورا و مربیان مرکز

ایجاد رابطه ی وسیع تر میان ستاد و مراکز: هدف



ان ادای احترام اعضای شورای فرهنگی کانون استان به شهدای نوجو

انقالب اسالمی در شهرستان سنقر

تقدیر ایثار و شهامت شهداء کودک و نوجوان انقالب اسالمی: هدف



عضویت کانون در شورای فرهنگ عمومی استان 

تاثیرگذاری  در تصمیمات کالن فرهنگی به عنوان نهادی رسمی : هدف
کودک و نوجوان



اجرای فعالیت های مشترک فرهنگی و هنری برای کاهش : هدف

و کنترل آسیب های اجتماعی مددجویان نوجوان

امضای تفاهم نامه بین کانون و اداره کل زندان ها



اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با هدف کنترل و کاهش : هدف
آسیب های اجتماعی

اء  حضور در  ویژه برنامه جشن نوجوان  کانون اصالح و تربیت و اهد

جلد کتاب از سوی کانون پرورش فکری به مددجویان نوجوان۲۰۰



درصدی خرید کتاب و محصوالت کانون به مناسبت15تخفیف 

هفته نوجوان

توجه و تعامل بیشتر با مخاطبین نوجوان  در هفته نوجوان: هدف



وز نوجوان پیام تبریک مدیر کل استان کرمانشاه به مناسبت ر

و برگزاری مسابقه  پادکست از این پیام

توجه به نوجوانان و آینده سازان ایران اسالمی : هدف



ردارانتشار فراخوان اعزام مربیــان جهادی به مناطق کم برخو

شکوفایی و کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان مناطق :هدف
روستایی و حاشیه نشین شهر کرمانشاه



تقویت حس دینی و اعتماد به نفس در نوجوانان:هدف

ا موضوع برگزاری اولین گفت وگوی بحث آزاد نوجوانان در راستای جهاد تبیین ب

خداباوری و جایگاه آن در زندگی نوجوانان امروز»



ایجاد خودباوری و اهمیت دادن به نوجوانان به عنوان بازوهای : هدف
مهم تصمیم گیری های کالن

عضو فعال نوجوان مراکز کانون،  به عنوان کارگروه ۲۰انتصاب 
مشورتی مدیر کل کانون استان



ایجاد همبستگی، شادی و نشاط در بین نوجوانان کشور: هدف

برای اولین بار انتشار نماهنگ پیام خنده و شادی نوجوانان 
کرمانشاهی برای نوجوانان سراسر ایران



تجدید میثاق با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی: هدف

گالب افشانی مزار شهداء گمنــام دانشگاه رازی 



ایجاد روحیه نشاط و شادی در نوجوانان و والدین: هدف

کوه پیمایی اعضاء، والدین و مربیان کانون در هفته ی نوجوان



با محوریت « سردار دل ها»با محوریت ایران و « ای سرزمین من»اجرای دو سرود 

کانون کرمانشاه در مزار شهدا2سردار سلیمانی ، مجتمع آفرینش مرکز شماره 

همدردی با کودکان و نوجوانان دانش آموز شهید در حادثه شاه چراغ : هدف
ه ی استانشیراز، همکاری با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و ضبط و پخش در شبک



ئول کانون افتتاح نمایشگاه آثار سفالی و حجم ساخته آقای مسعود میاور مربی مس

اب پرورش فکری استان کرمانشاه در نگارخانه آفتاب، مرکز آفرینش های حج

برگزاری نمایشگاه های استانی در سطح ملی و حمایت از : هدف
هنرمندان توانمند کانونی در سراسر کشور



توجه به نیروهای اتانی در سطح ملی و حمایت از هنرمندان : هدف
توانمند کانونی در سراسر کشور

ی بازدید مدیر عامل کانون های کشور از نمایشگاه آثار هنری آقا
مسعود میاور در تهران



4راه اندازی مرکز علوم کانون در مرکز شماره 

باال بردن سطح دانش و علوم تجربی در کودکان: هدف



وان شورای فرهنگی و تبیین برنامه های هفته نوج3تشکیل 

در مراکز کانون استان 

توجه به مخاطبین نوجوان و برگزاری برنامه های متناسب : هدف

در کلیه ی مراکز کانون استان



۲جشن روز نوجوان در مجتمع فرهنگی هنری آفرینش، مرکز شماره 

2تعامل با اعضاء و والدین نوجوان در مرکز شماره : هدف



حضور واحد سیار روستایی و نیروهای جهادی در مناطق ۲1

کم برخوردار

تحقق عدالت اجتماعی و ارائه ی خدمات فرهنگی به کودکان : هدف

و نوجوانان در مناطق کم برخوردار روستایی و شهری



برگزاری دومین اردوی جهادی همکاران کانون پرورش فکری

دارکودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در مناطق کم برخور

تقویت و توجه به فعالیت های تربیتی در مناطق کم برخوردار: هدف



انجام به وظایف و رسالت های کانون و توجه به : هدف
مناطق کم برخوردار

برگزاری جشن روز دانش آموز در مناطق روستایی و کم برخوردار 



4ماره حضور کارشناس استاندارد به مناسبت روز استاندارد در مرکز ش

آشنایی کودکان و نوجوانان با معیارها و نشان استاندارد: هدف



به مناسبت روز نوجوان4نمایش فیلم سمپاش در مرکز شماره 

آشنایی کودکان و نوجوانان با فیلم های مناسب و تولیدات کانون: هدف



«  د توستکانون خانه ی امی»افتتاح  نمایشگاه هفته ی نوجوان با شعار 

۲در مرکز شماره 

جهت حضور و جذب نوجوانانغرفه  متنوع نوجوان محور۱2ارائه ی : هدف



ایجاد شادی و آگاهی اعضای نوجوان : هدف
نسبت به آثار و فرهنگ و تمدن ایران اسالمی

بازدید نوجوانان مراکز کانون از اماکن تاریخی با همکاری
اداره کل میراث فرهنگی



همیت به اوقات فراغت و تخلیه انرژی و ایجاد روحیه ی شادی ا:هدف
و نشاط برای نوجوانان

به مناسبت هفته ی نوجوان  1۲راه اندازی اتاق بازی در مرکز شماره 



ضرورت اهمیت دادن به نوجوانانی که آینده ساز : هدف
این مرز و بوم هستند

"ما فرزندان ایران، تو را خواهیم ساخت"اجرای طرح برجسته ی 



تجدید بیعت با آرمان های واالی انقالب: هدف

غرفه ی کانون 2حضور پرشور همکاران و اعضاء و مخاطبین  در 

آبان ۱3پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز 



ایجاد شور و نشاط در بین نوجوانان : هدف
"روز یک شهرسان20طرح "و در اجرای

برگزاری جشن بزرگ هفته نوجوان به صورت ویژه 
در مرکز فرهنگی هنری سنقر



توجه به نوجوانان آینده ساز ایران اسالمی: هدف

برنامه از جمله جشن های نوجوان در مدارس، مراکز و  4۰برگزاری بیش از 
5۰۰۰مکان های عمومی در شهر کرمانشاه و شهرستان های استان برای بیش از 

نوجوان دختر و پسر



حضور همکاران مراکز در شورا ها و آشنایی و همفکری در: هدف
تصمیم گیری های ستاد 

4برگزاری جلسه ی شورای فرهنگی در مرکز شماره 



ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نوجوانان: هدف

4برگزاری جشن آبنبات های چوبی در مرکز شماره 



اهمیت جایگاه نوجوانان اندیشه ورز در تصمیم گیری ها : هدف
و برنامه ریزی های کانون

برگزاری اولین  جلسه ی کارگروه مشورتی نوجوانان پسر با مدیر کل 

کانون کرمانشاه



اهمیت جایگاه نوجوانان اندیشه ورز در تصمیم گیری ها : هدف
و برنامه ریزی های کانون

برگزاری اولین  جلسه ی کارگروه مشورتی نوجوانان دختر با مدیر کل 

کانون کرمانشاه



ارج نهادن به جایگاه ارزشمند مربیان و پاسخگویی : هدف
به سواالت و دغدغه های آنان

برگزاری دیدار عمومی مربیان پاره وقت با مدیر کل کانون کرمانشاه



تقدیر و تکریم فعالیت های جهادی همکاران به مناسبت : هدف
(س)سالروز شهادت حضرت معصومه 

در سالروز ( س)تهیه و انتشار نماهنگ موکب حضرت زینب 
( س)شهادت حضرت معصومه



توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی: هدف

آغاز مسابقه بزرگ کتابخوانی شهرستان سرپل ذهاب



جذب و پایدار سازی اعضا ء در نمایش عروسکی و باال بردن : هدف
اعطالعات عالقمندان

برگزاری چهارمین انجمن تخصصی هنرهای نمایشی ویلکان



تهیه و تدارک خوراک محتوایی تربیتی مناسب برای کودکان و نوجوانان: هدف

راه اندازی رادیو کانون برای اولین بار در کشور



«آناتومی در عروسک های نمایشی»آموزش تخصصی : هدف

1۰برگزاری چهارمین جلسه ی  انجمن هنرهای نمایشی در مرکز شماره 



اثربخشی در بهبود شرایط انجام  فعالیت های تخصصی: هدف

تفاهم در بهرمندی از ظرفیت های موسسات تربیت محور در نمایشگاه 

هم افزایی فعاالن فرهنگی اجتماعی


