
 عملکرد  گزارش

 1400 اول سال ماهه6 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در

 

 *آفرینش های فرهنگی

  در جشنواره بین المللی قصه گویی / فروردین ماهثانیه ای 90اولین نشست قصه گویی با موضوع قصه گویی 

 گزارش کارگاه های تخصصی و  کانون با موضوع  اولین گردهمایی فصلی با حضور کارشناسان و مربیان

 عمومی در فصل بهار / اردیبهشت ماه

 دومین نشست قصه گویی با موضوع پادکست در قصه گویی / اردیبهشت ماه 

 سومین نشست قصه گویی با موضوع بررسی شیوه نامه جشنواره بین المللی قصه گویی / اردیبهشت ماه 

 ی فرهنگی هنری فی مابین کانون و حوزه هنری و تجهیز و رونق بخشی برگزاری جلسه همکاری و هم افزای

 سینماهای کودک در شیراز / اردیبهشت ماه

  23چهارمین نشست قصه گویی با موضوع بحث و گفتگو پیرامون بخش بین المللی و قصه گوی برتر در 

 جشنواره بین المللی قصه گویی / اردیبهشت ماه

 کز شیراز با حضور مسووالن کانون با موضوع بررسی فعالیت های برخط نشست حضوری مربیان مسوول مرا

 / اردیبهشت ماه kpfو عمومی در سایت 

  جشنواره قصه گویی / 23پنجمین نشست قصه گویی با موضوع بحث و گفتگو پیرامون بخش علمی

 اردیبهشت ماه

  ا،نی ریز،استهبان،صفاشهرصدر فارس) مربیان مراکزهمکاران و دیدار حضوری مدیر کل کانون فارس با 

  جادوی صدا و زبان بدن / خردادماهششمین سلسه آموزش های قصه گویی با موضوع 

 با همکاری کانون فارس و محیط زیست / خردادماه "همسایه با طبیعت"رونمایی مجموعه داستان کوتاه 

 تیرماه/  "ع"غ جلسه بررسی و تقویت زمینه های همکاری کانون فارس و آستان مقدس حضرت شاه چرا 

  برگزاری جلسه دیدار مدیر کل کانون و جمعی از کارکنان فارس با نماینده محترم ولی فقیه و عضو خبرگان

 / تیرماه با موضوع مراحل تربیت و استمرار کار تربیتی برای کودکان و نوجوانان  رهبری



  مدیر کل و مسووالن امور نشست مجازی کارکنان خدمات مراکز فرهنگی هنری کانون استان فارس با

 اداری / تیرماه

  به مناسبت عید بزرگ والیت و امامت / مردادماه "میثاق"ویژه برنامه مجازی 

 برگزاری آیین پایانی مرحله استانی جشنواره قصه گویی کانون فارس در خانه زینت الملوک / مردادماه 

  های برخط استانی، برنامه ریزی برای برگزاری شورای فرهنگی مجازی با موضوع آسیب شناسی کارگاه

 اجرای کارگاه های تخصصی و عمومی فصل پاییر / شهریورماه

  جشنواره بین المللی قصه گویی / شهریورماه23نشست توجیهی و بررسی قصه های منتخب مرحله استانی 

  ماهبا حضور دکتر سنگری / شهریور "دریغ قصه همه ماست"برگزاری هفدهمین سوگواره عاشورایی 

 

 *آفرینش های هنری

 نماینده انجمن عکاسی استان  با حضور مریم آل مومن  اولین نشست مجازی انجمن عکاسان نوجوان

 / اردیبهشت ماهجادوی نور در عکاسی و با موضوعچهارمحال و بختیاری 

  کارشناس، مدرس و هنرمند  دومین نشست مجازی انجمن عکاسان نوجوان با حضور سید مهدی سراج

 و با موضوع مبانی سواد بصری و زبان تصویر / خردادماهحوزه عکاسی استان فارس 

 با    استان پست کل اداره و فارس کانون مشترک همکاری و تعامل های زمینه بررسی جلسه برگزاری

تا  1390چاپ و انتشار نقاشی های برگزیده اعضای کانون فارس در مسابقات بین المللی از سال  موضوع 

 خردادماه / بر روی تمبر 1399

 علی خوش جام عکاس، طراح گرافیک و نماینده  نشست مجازی انجمن عکاسان نوجوان با حضور سومین

 ی / مردادماهانجمن عکاسان نوجوان استان تهران و با موضوع خالقیت در عکاس

 معصومه آقایی کارشناس ارشد عکاسی از  نشست مجازی انجمن عکاسان نوجوان با حضور چهارمین

 دانشکده هنرهای زیبا و با موضوع مثلث نوردهی / شهریورماه

 ینقاش یجهان ی جشنواره نیاول»فارس در  عضو کانون ۴ تیموفقتالش وبرنامه ریزی واحد هنری استان در 

 ی این جشنواره توسط یکی از اعضای کانون فارسمدال طال  ریافتو د«کودک کرمان

 کانون پرورش فکری کودکان و برگزیده شدن دو عضو و   تیموفقتالش وبرنامه ریزی واحد هنری استان در

 کشور ژاپن« جی کیو ای»المللی نقاشی محیط زیست  ویکمین مسابقه بین نوجوانان استان فارس در بیست



 ،توسط تک تک  رنگ هفت کاشی شیوه به "ع" هشتم امام موضوع با نقاشی تابلو نصب و اجرا طراحی

 السالم علیه رضا امام میالد مناسبت فارس به کانوننری و با مدیریت واحد هنری مربیان ه

  های بومی، محلی، آیینی و نمایشی ساخت عروسکاستانی جشنواره برگزاری 

 در کانون استان فارس پیگیری و اجرای طرح راه اندازی موزه عروسکها 

  اجرای طرح مشترک واحد هنری و واحد روابط عمومی استان برای مصاحبه با اعضای موفق در مسابقات بین

 .المللی چند سال اخیر

 

 *آفرینش های ادبی

 شاعر،پژوهشگر و کارشناس  حمیرا خدابنده برگزاری یازدهمین انجمن شاعران نوجوان سروناز با حضور

 مسوول آفرینش های ادبی گیالن / فروردین ماه

 نویسنده و کارشناس  برگزاری یازدهمین انجمن نویسندگان و شاعران نوجوان با حضور عالمه میرشفیعی

 و پرداختن به مبحث داستان / اردیبهشت ماه ادبی استان مازنداران

 شاعر و کارشناس مسوول استان  برگزاری دوازدهمین انجمن شاعران سروناز با حضور نرگس برهمند

 / اردیبهشت ماه خراسان شمالی

 شابوری ، برنامه مشترک کانون به مناسبت بزرگداشت حکیم خیام نی "اردیبهشت شعر"ویژه برنامه مجازی

 فارس و خراسان رضوی

  خردادماهنویسنده کودک و نوجواندوازدهمین انجمن نویسندگان نوجوان سروناز با حضور بتول شیخ / 

 نشست فصلی مربیان، رابطان و کارشناسان ادبی ویژه فصل بهار / خردادماه 

  شاعروکارشناس ادبی استان مازندران متاجیسیزدهمین انجمن شاعران نوجوان سروناز با حضور میثم  /

 خردادماه

 تیرماه نویسنده سیزدهمین انجمن نویسندگان نوجوان سروناز با حضور طیبه پوربصیری / 

 بررسی راه های همکاری مشترک کانون و مرکز مطالعات ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز / تیرماه 

 با حضور فرزانه رحمانی نویسنده و کارشناس ادبی کشور و  ویژه برنامه روز ادبیات کودک و نوجوان

 سخنرانی دکتر سعید حسام پور، دکتر محبوبه البرز / تیرماه

 چهاردهمین انجمن شاعران نوجوان سروناز با حضور میترا یگانه شاعر کودک و نوجوان / تیرماه 

https://www.kanoonnews.ir/news/307127/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C


  گشر ادبیات کودک و نوجوان / با حضور فاطمه قانع پژوه نوجوان سروناز نویسندگانچهاردهمین انجمن

 مردادماه

 شماره مجله ققنوس ویژه کودک و نوجوان کاری از مرکز فرهنگی هنری آباده / مردادماه31انتشار 

 پانزدهمین انجمن نویسندگان نوجوان سروناز با حضور تقی ابراهیمیان منتقد ادبی / شهریورماه 

  یگانه کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان شاعر و کارگاه قصه گویی و نوشتن خالق  با حضور میترا

 پژوهشگر،توسط کتابخانه عمومی بیضاوی با همکاری بخش مکاتبه ای کانون فارس / شهریورماه

 

 برخط استان فارسفرهنگی هنری و ادبی *نمودار مقایسه ای کارگاه های 

 1400ماهه اول سال6 1399ماهه اول سال6 عنوان شاخص

 229 13 ای برگزارشدهتعداد کارگاه ه

 2829 165 کت کنندگان در کارگاه هاتعداد شر
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