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ترویج  گسترش  برای  برنامه ای   khanak.org بخوان  من  با 
کتاب خوانی برای همه کودکان از صفر تا 18 سال در وضعیت های 
گوناگون اجتماعی و فرهنگی به ویژه کودکان مناطق محروم و 

دوردست و ترویج کتابخانه های کودک محور است.

آموزش  مواد  تهیه  و  پژوهش  بخش   amoozak.org آموزک 
خالق از راه ادبیات کودکان است که به عنوان یک راهبرد بنیادین 

در تقویت سواد پایه، در موسسه دنبال می شود.

آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان شهید وفاکیش توحیدی 
)بیست و سوم(، پالک 26

تلفن: 021-88716954  /   021-88552318
نمابر: 021-88552318

خانه با من بخوان: 021-88716442

انتشار  کودکان،  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  انتشارات 
کتاب های پژوهشی، مرجع و آکادمیک در حوزه تاریخ و فرهنگ
در  را  کودکان  ادبیات  باکیفیت  کتاب های  همچنین  و  کودکی 
نیاز  به  پاسخ گویی  بر  افزون  تا  داده است  قرار  کار خود  دستور 
به جامعه  کودک  کتاب  نشر  برای  مناسب  الگوهایی  مخاطبان، 

بشناساند.

و  کودکان  باکیفیت  کتاب های   hodhod.com هدهد  کتاب 
نوجوانان را از راه برگزاری نمایشگاه و فروش آنالین در دسترس 

همگان به ویژه خانواده ها و آموزشگاه ها قرار می دهد.

اجرای کارگاه های آموزشی با من بخوان



محور  چندین  در  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه 
هم راستا، مانند پژوهش های تاریخی و مطالعات کودکی فعالیت 
می کند. نخستین کار بنیادی موسسه، پژوهش و انتشار مجموعه 
جلد  سه  که  است  کودکان  ادبیات  تاریخ  کتاب های  جلدی  ده  
پایانی آن کتاب برگزیده سال 1394 شناخته شد. از سال 1386 
طرح گسترده مطالعات کودکی که در مرحله پژوهش و نگارش 
است، در محور پژوهش های بنیادی موسسه قرار گرفته است. 
پژوهش  درباره زندگی شخصیت های فرهنگ کودکی مانند میرزا 
حسن رشدیه، جبار باغچه بان، توران میرهادی، معصومه سهراب 
فعالیت های  جمله  از  دیگر،  شخصیت  ده ها  و  مافی  یحیی  و 

موسسه به شمار می آید. 

فرهنگ  مجازی  موزه  و  داده ها  پایگاه   Iranak.org ایرانک 
کودکی است که خدمات کتابخانه ای، پردازش اسناد و اطالعات 
پایه گذاری  روند  ادبیات کودکان و مطالعات کودکی و  در حوزه 

موزه فرهنگ و تاریخ کودکی را برعهده دارد.

کتابک ketabak.org پنجره ای به جهان خواندن، پایگاه ترویج 
کتاب خوانی و انتشار گزارش  و خبر در حوزه فرهنگ کودکی است 
که با نزدیک به یک دهه فعالیت مستمر، مخاطبان گسترده ای 

دارد.

و  غيردولتی  نهادی  کودکان،  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
ناسودبر است. این نهاد در سال 1379 از سوی پژوهشگرانی که در 
حوزه ادبیات کودکان فعال هستند، پايه گذاشته شد و اکنون با 17 
سال پیشینه فعالیت های گسترده در سطح ملی و بین المللی، به 
کار خود ادامه می دهد. موسسه افزون بر موفقیت های داخلی که 
نام آن را به عنوان نهادی بی همتا در گستره پژوهش های تاریخی 
توانست   2016 سال  در  است،  کرده  تثبیت  کودکی  مطالعات  و 
معتبرترین جایزه ترویج کتاب خوانی در سطح جهان )جایزه ایبی 
-آساهی Ibby-Asahi( را برای برنامه »با من بخوان« به دست 
آورد. این برنامه در سال ۲۰۱۸ از سوی چند سازمان بین المللی و 
 )ALMA( دو سازمان داخلی نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن

شده است. 
و  کودکان هزينه های سازمانی  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
پروژه های  اجرای  و  مردمی  کمک های  راه  از  را  خود  پژوهشی 

فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد.

* پژوهش های تاریخی ادبیات کودکان 

* مطالعات کودکی 

* ثبت و نگه داری میراث مادی و معنوی کودکان در ایران

* راه اندازی موزه تاریخ فرهنگ کودکی

* ترویج کتاب خوانی و راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 

* ترویج و شکوفایی سواد پایه از راه ادبیات کودکان

* الگوسازی و تولید مواد آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

* انتشار آثار مرجع در حوزه ادبیات کودکان و مطالعات کودکی

* انتشار کتاب های باکیفیت برای کودکان و نوجوانان

هدف های ما:

فعالیت های ما:

انتشارات موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان



محور  چندین  در  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه 
هم راستا، مانند پژوهش های تاریخی و مطالعات کودکی فعالیت 
می کند. نخستین کار بنیادی موسسه، پژوهش و انتشار مجموعه 
جلد  سه  که  است  کودکان  ادبیات  تاریخ  کتاب های  جلدی  ده  
پایانی آن کتاب برگزیده سال 1394 شناخته شد. از سال 1386 
طرح گسترده مطالعات کودکی که در مرحله پژوهش و نگارش 
است، در محور پژوهش های بنیادی موسسه قرار گرفته است. 
پژوهش  درباره زندگی شخصیت های فرهنگ کودکی مانند میرزا 
حسن رشدیه، جبار باغچه بان، توران میرهادی، معصومه سهراب 
فعالیت های  جمله  از  دیگر،  شخصیت  ده ها  و  مافی  یحیی  و 

موسسه به شمار می آید. 

فرهنگ  مجازی  موزه  و  داده ها  پایگاه   Iranak.org ایرانک 
کودکی است که خدمات کتابخانه ای، پردازش اسناد و اطالعات 
پایه گذاری  روند  ادبیات کودکان و مطالعات کودکی و  در حوزه 

موزه فرهنگ و تاریخ کودکی را برعهده دارد.

کتابک ketabak.org پنجره ای به جهان خواندن، پایگاه ترویج 
کتاب خوانی و انتشار گزارش  و خبر در حوزه فرهنگ کودکی است 
که با نزدیک به یک دهه فعالیت مستمر، مخاطبان گسترده ای 

دارد.

و  غيردولتی  نهادی  کودکان،  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
ناسودبر است. این نهاد در سال 1379 از سوی پژوهشگرانی که در 
حوزه ادبیات کودکان فعال هستند، پايه گذاشته شد و اکنون با 17 
سال پیشینه فعالیت های گسترده در سطح ملی و بین المللی، به 
کار خود ادامه می دهد. موسسه افزون بر موفقیت های داخلی که 
نام آن را به عنوان نهادی بی همتا در گستره پژوهش های تاریخی 
توانست   2016 سال  در  است،  کرده  تثبیت  کودکی  مطالعات  و 
معتبرترین جایزه ترویج کتاب خوانی در سطح جهان )جایزه ایبی 
-آساهی Ibby-Asahi( را برای برنامه »با من بخوان« به دست 
آورد. این برنامه در سال ۲۰۱۸ از سوی چند سازمان بین المللی و 
 )ALMA( دو سازمان داخلی نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن

شده است. 
و  کودکان هزينه های سازمانی  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
پروژه های  اجرای  و  مردمی  کمک های  راه  از  را  خود  پژوهشی 

فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد.

* پژوهش های تاریخی ادبیات کودکان 

* مطالعات کودکی 

* ثبت و نگه داری میراث مادی و معنوی کودکان در ایران

* راه اندازی موزه تاریخ فرهنگ کودکی

* ترویج کتاب خوانی و راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 

* ترویج و شکوفایی سواد پایه از راه ادبیات کودکان

* الگوسازی و تولید مواد آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

* انتشار آثار مرجع در حوزه ادبیات کودکان و مطالعات کودکی

* انتشار کتاب های باکیفیت برای کودکان و نوجوانان

هدف های ما:

فعالیت های ما:

انتشارات موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان



محور  چندین  در  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه 
هم راستا، مانند پژوهش های تاریخی و مطالعات کودکی فعالیت 
می کند. نخستین کار بنیادی موسسه، پژوهش و انتشار مجموعه 
جلد  سه  که  است  کودکان  ادبیات  تاریخ  کتاب های  جلدی  ده  
پایانی آن کتاب برگزیده سال 1394 شناخته شد. از سال 1386 
طرح گسترده مطالعات کودکی که در مرحله پژوهش و نگارش 
است، در محور پژوهش های بنیادی موسسه قرار گرفته است. 
پژوهش  درباره زندگی شخصیت های فرهنگ کودکی مانند میرزا 
حسن رشدیه، جبار باغچه بان، توران میرهادی، معصومه سهراب 
فعالیت های  جمله  از  دیگر،  شخصیت  ده ها  و  مافی  یحیی  و 

موسسه به شمار می آید. 

فرهنگ  مجازی  موزه  و  داده ها  پایگاه   Iranak.org ایرانک 
کودکی است که خدمات کتابخانه ای، پردازش اسناد و اطالعات 
پایه گذاری  روند  ادبیات کودکان و مطالعات کودکی و  در حوزه 

موزه فرهنگ و تاریخ کودکی را برعهده دارد.

کتابک ketabak.org پنجره ای به جهان خواندن، پایگاه ترویج 
کتاب خوانی و انتشار گزارش  و خبر در حوزه فرهنگ کودکی است 
که با نزدیک به یک دهه فعالیت مستمر، مخاطبان گسترده ای 

دارد.

و  غيردولتی  نهادی  کودکان،  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
ناسودبر است. این نهاد در سال 1379 از سوی پژوهشگرانی که در 
حوزه ادبیات کودکان فعال هستند، پايه گذاشته شد و اکنون با 17 
سال پیشینه فعالیت های گسترده در سطح ملی و بین المللی، به 
کار خود ادامه می دهد. موسسه افزون بر موفقیت های داخلی که 
نام آن را به عنوان نهادی بی همتا در گستره پژوهش های تاریخی 
توانست   2016 سال  در  است،  کرده  تثبیت  کودکی  مطالعات  و 
معتبرترین جایزه ترویج کتاب خوانی در سطح جهان )جایزه ایبی 
-آساهی Ibby-Asahi( را برای برنامه »با من بخوان« به دست 
آورد. این برنامه در سال ۲۰۱۸ از سوی چند سازمان بین المللی و 
 )ALMA( دو سازمان داخلی نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن

شده است. 
و  کودکان هزينه های سازمانی  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
پروژه های  اجرای  و  مردمی  کمک های  راه  از  را  خود  پژوهشی 

فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد.

* پژوهش های تاریخی ادبیات کودکان 

* مطالعات کودکی 

* ثبت و نگه داری میراث مادی و معنوی کودکان در ایران

* راه اندازی موزه تاریخ فرهنگ کودکی

* ترویج کتاب خوانی و راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 

* ترویج و شکوفایی سواد پایه از راه ادبیات کودکان

* الگوسازی و تولید مواد آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

* انتشار آثار مرجع در حوزه ادبیات کودکان و مطالعات کودکی

* انتشار کتاب های باکیفیت برای کودکان و نوجوانان

هدف های ما:

فعالیت های ما:

انتشارات موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان



محور  چندین  در  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه 
هم راستا، مانند پژوهش های تاریخی و مطالعات کودکی فعالیت 
می کند. نخستین کار بنیادی موسسه، پژوهش و انتشار مجموعه 
جلد  سه  که  است  کودکان  ادبیات  تاریخ  کتاب های  جلدی  ده  
پایانی آن کتاب برگزیده سال 1394 شناخته شد. از سال 1386 
طرح گسترده مطالعات کودکی که در مرحله پژوهش و نگارش 
است، در محور پژوهش های بنیادی موسسه قرار گرفته است. 
پژوهش  درباره زندگی شخصیت های فرهنگ کودکی مانند میرزا 
حسن رشدیه، جبار باغچه بان، توران میرهادی، معصومه سهراب 
فعالیت های  جمله  از  دیگر،  شخصیت  ده ها  و  مافی  یحیی  و 

موسسه به شمار می آید. 

فرهنگ  مجازی  موزه  و  داده ها  پایگاه   Iranak.org ایرانک 
کودکی است که خدمات کتابخانه ای، پردازش اسناد و اطالعات 
پایه گذاری  روند  ادبیات کودکان و مطالعات کودکی و  در حوزه 

موزه فرهنگ و تاریخ کودکی را برعهده دارد.

کتابک ketabak.org پنجره ای به جهان خواندن، پایگاه ترویج 
کتاب خوانی و انتشار گزارش  و خبر در حوزه فرهنگ کودکی است 
که با نزدیک به یک دهه فعالیت مستمر، مخاطبان گسترده ای 

دارد.

و  غيردولتی  نهادی  کودکان،  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
ناسودبر است. این نهاد در سال 1379 از سوی پژوهشگرانی که در 
حوزه ادبیات کودکان فعال هستند، پايه گذاشته شد و اکنون با 17 
سال پیشینه فعالیت های گسترده در سطح ملی و بین المللی، به 
کار خود ادامه می دهد. موسسه افزون بر موفقیت های داخلی که 
نام آن را به عنوان نهادی بی همتا در گستره پژوهش های تاریخی 
توانست   2016 سال  در  است،  کرده  تثبیت  کودکی  مطالعات  و 
معتبرترین جایزه ترویج کتاب خوانی در سطح جهان )جایزه ایبی 
-آساهی Ibby-Asahi( را برای برنامه »با من بخوان« به دست 
آورد. این برنامه در سال ۲۰۱۸ از سوی چند سازمان بین المللی و 
 )ALMA( دو سازمان داخلی نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن

شده است. 
و  کودکان هزينه های سازمانی  ادبيات  تاريخ  پژوهشی  مؤسسه 
پروژه های  اجرای  و  مردمی  کمک های  راه  از  را  خود  پژوهشی 

فرهنگی و انتشاراتی به دست می آورد.

* پژوهش های تاریخی ادبیات کودکان 

* مطالعات کودکی 

* ثبت و نگه داری میراث مادی و معنوی کودکان در ایران

* راه اندازی موزه تاریخ فرهنگ کودکی

* ترویج کتاب خوانی و راه اندازی کتاب خانه های کودک محور 

* ترویج و شکوفایی سواد پایه از راه ادبیات کودکان

* الگوسازی و تولید مواد آموزش خالق از راه ادبیات کودکان

* انتشار آثار مرجع در حوزه ادبیات کودکان و مطالعات کودکی

* انتشار کتاب های باکیفیت برای کودکان و نوجوانان

هدف های ما:

فعالیت های ما:

انتشارات موسسه پژوهشی 
تاریخ ادبیات کودکان



koodaki.org

ترویج  گسترش  برای  برنامه ای   khanak.org بخوان  من  با 
کتاب خوانی برای همه کودکان از صفر تا 18 سال در وضعیت های 
گوناگون اجتماعی و فرهنگی به ویژه کودکان مناطق محروم و 

دوردست و ترویج کتابخانه های کودک محور است.

آموزش  مواد  تهیه  و  پژوهش  بخش   amoozak.org آموزک 
خالق از راه ادبیات کودکان است که به عنوان یک راهبرد بنیادین 

در تقویت سواد پایه، در موسسه دنبال می شود.

آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان شهید وفاکیش توحیدی 
)بیست و سوم(، پالک 26

تلفن: 021-88716954  /   021-88552318
نمابر: 021-88552318

خانه با من بخوان: 021-88716442

انتشار  کودکان،  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  انتشارات 
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در  را  کودکان  ادبیات  باکیفیت  کتاب های  همچنین  و  کودکی 
نیاز  به  پاسخ گویی  بر  افزون  تا  داده است  قرار  کار خود  دستور 
به جامعه  کودک  کتاب  نشر  برای  مناسب  الگوهایی  مخاطبان، 

بشناساند.

و  کودکان  باکیفیت  کتاب های   hodhod.com هدهد  کتاب 
نوجوانان را از راه برگزاری نمایشگاه و فروش آنالین در دسترس 

همگان به ویژه خانواده ها و آموزشگاه ها قرار می دهد.

اجرای کارگاه های آموزشی با من بخوان



koodaki.org

ترویج  گسترش  برای  برنامه ای   khanak.org بخوان  من  با 
کتاب خوانی برای همه کودکان از صفر تا 18 سال در وضعیت های 
گوناگون اجتماعی و فرهنگی به ویژه کودکان مناطق محروم و 

دوردست و ترویج کتابخانه های کودک محور است.

آموزش  مواد  تهیه  و  پژوهش  بخش   amoozak.org آموزک 
خالق از راه ادبیات کودکان است که به عنوان یک راهبرد بنیادین 

در تقویت سواد پایه، در موسسه دنبال می شود.

آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان شهید وفاکیش توحیدی 
)بیست و سوم(، پالک 26

تلفن: 021-88716954  /   021-88552318
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