
گزارش فعالیت های گروه دوستداران با من بخوان
1400در سال 



برایکتاب خوانیوکتابترویجعالقه مندانازگروهیهمکاریباو1397سالاز»بخوانمنبادوستداران«گروه
وناگونگپروژه هایازمالیواجراییپشتیبانیوبرنامهاینبهتراجرایراستایدر»بخوانمنبا«برنامه یباهمراهی

.گرفتشکلمحروممناطقدر

اینضایاع.می شودادارهتندهازبیشهمکاریبااکنونشد،پایه گذاریعالقه مندانازنفرسهباابتداکهگروهاین
هبمالیکمکجذبباومی کنندمعرفیسازمان هاوافرادبهرا»بخوانمنبا«برنامه داوطلبانهصورتبهگروه

.می رسانندیاریآنگسترش

ونکتابدارانیازهایشده اند،راه اندازیبسیاریکتابخانه هایگروهاینپشتیبانیوهمکاریباسال هااینطی
کمپینبهکودکادبیاتوکتابدوستدارانوترویج گراناززیادیشماراست،شدهرفعگوناگونمناطقدرکتابخانه ها

بهودهشآشنا»بخوانمنبا«برنامه یبادیگریسازمان هایوافرادپیوسته اند،»کتابکیسهیکترویج گر،یک«
.پیوسته اندبرنامهاینبهپشتیبانعنوان

دازیراه انروزنخستیناز»ایرانککودکیموزه ی«همیشگییاورانازیکیهمچنین»بخوانمنبادوستداران«گروه
.بوده اندآن



نیز گروه 1400در سال 

دوستداران با من «

مانند همیشه » بخوان

با«همراه و یاور برنامه ی 

.بودند» من بخوان

در ادامه گزارشی از 

فعالیت های این گروه در

.را می بینید1400سال 



»یک ترویج گر، یک کیسه کتاب«کمپین 

ترویج گر در 27از » با من بخوان«گروه دوستداران 1400در سال 
این . ی کردندپشتیبان» یک ترویج گر، یک کیسه کتاب«قالب کمپین 

ترویجگران در کارگاه های آموزشی آنالین آموزش دیدند و برای 
 های ترویج کتاب خوانی در منطقه ی خود کوله ی کتاب، کتابخانه

با دیواری و کتاب های باکیفیت برای بلندخوانی و سهیم شدن
.کودکان دریافت کردند

ندج، در مناطق یزد، الیگودرز، شهرکرد، سندر این سال ترویج گرانی 
، کردستان، کرمان، ایالم، زاهدان، سیستان و بلوچستان، قشم

ن املش، تربت حیدریه، کیش، قم، اسالمشهر و شهرری از طریق ای
.پیوستند» با من بخوان«کمپین به 

 میلیون ناموت89:  شدهتامینبودجه ی



جذب پشتیبان برای راه اندازی کتابخانه ها

» دوستداران با من بخوان«یکی از فعالیت های گروه 

ه و جذب معرفی برنامه ی با من بخوان به پشتیبانان بالقو

کمک مالی برای اجرای برنامه در مراکز و راه اندازی 

ه این در سال گذشت. کتابخانه ها در مناطق گوناگون است

طه ی کتابخانه ها با پشتیبانی مالی همیارانی که به واس

ه آشنا شد» با من بخوان«گروه دوستداران با برنامه ی 

:بودند، راه اندازی شده اند



کتابخانه ی پرنده ی قرمز

روستای قاسم آباد، شهرری، استان تهران

۱۴۰۰خرداد : آغاز به کار

آوا رستگار: پشتیبان

کتابخانه ی آرش

زابل، استان سیستان و بلوچستان

۱۴۰۰خرداد : آغاز به کار

رنتودر تو» با من بخوان«دوستداران : پشتیبان

کتابخانه ی آفتاب

بندر سیریک، استان هرمزگان

۱۴۰۰خرداد : آغاز به کار

خانم منیر صالحیان: پشتیبان



کتابخانه ی دبستان آزادگان

انروستای چاهشوره، کوهدشت، استان لرست

۱۴۰۰بهمن : آغاز به کار

موسسه فرزانگان پیشگام: پشتیبان

کتابخانه ی دریا

زگانروستای بنگالی، جزیره ی قشم، استان هرم

۱۴۰۰آذر : آغاز به کار

موسسه فرزانگان پیشگام: پشتیبان

کتابخانه ی هیوا

)هاجاره ی مکان دائمی و انتقال کتابخانه ب(

سرپل ذهاب، استان کرمانشاه

۱۴۰۰خرداد : راه اندازی دوباره

موسسه فرزانگان پیشگام: پشتیبان



)آموزش و ارسال کتاب(کتابخانه ی اورنگ 

تانروستای اورنگ، نیک شهر، سیستان و بلوچس

در حال راه اندازی

مریم قاجار: پشتیبان

کتابخانه ی متسنگ

تانروستای متسنگ، نیک شهر، سیستان و بلوچس

در حال راه اندازی

مریم قاجار: پشتیبان

یتکتابخانه ی کانون فرهنگی تربیتی هدا

طرهان، کوهدشت، استان لرستان

۱۴۰۰بهمن : آغاز به کار

خانم دکتر طاهری: پشتیبان



»با من بخوان«تامین بودجه برای بازآموزی آموزگاران و مربیان زیر پوشش 

در سامانه ی » با من بخوان«با راه اندازی کارگاه های آنالین 

آموزش آنالین آموزک فرصتی پیش آمد تا گروه هایی از 

با «آموزگاران و مربیانی که در سال های گذشته زیر پوشش 

بودند و در کارگاه های آموزشی حضوری که در » من بخوان

صورت مناطق برگزار شده بود شرکت کرده بودند، بتوانند به

مجازی برای بازآموزی و مروری بر آموخته های پیشین در این

در این سال آموزگاران و مربیانی از. کارگاه ها شرکت کنند

در ) خوزستان(زاهدان، سراوان، خراسان جنوبی و گوریه 

.شرکت کردند» با من بخوان«کارگاه های آموزشی 

 میلیون ناموت۲۰:  شدهتامینبودجه ی



نه هاتامین نیازهای کتابخانه های زیر پوشش گروه پی گیری کتابخا

ن با م«هر ساله با ارسال کتاب و تجهیزات، کتابخانه های فعال » دوستداران با من بخوان«گروه 
برای که بدون پشتیان مالی هستند را برای اجرای بهتر برنامه و داشتن فضای مناسب» بخوان

.کودکان پشتیبانی می کند

تاب در سال گذشته این کتابخانه ها با بودجه ی تامین شده از سوی گروه دوستداران بسته های ک
:دریافت کردند

کتابخانه ی روجا، روستای کووه ای، جزیره ی قشم، استان هرمزگان

 جزیره ی قشم، استان هرمزگانو نوجوان سلخ، روستای سلخ، مادر، کودککتابخانه ی

 ،جزیره ی قشم، استان هرمزگانکتابخانه ی نوید وحی، درگهان

ستانکتابخانه ی سیار قروه، قروه، استان کرد

کتابخانه ی کمیته، روستای کمیته، استان تهران

 میلیون ناموت19:  شدهتامینبودجه ی



نه هاتامین نیازهای کتابخانه های زیر پوشش گروه پی گیری کتابخا

فعالیت به جز کتاب، نیازهای دیگر کتابخانه ها شامل تجهیزات، ابزار و وسایل

.تامین می شوند» دوستداران با من بخوان«نیز از سوی گروه ... و 

:شدنددر سال گذشته این اقالم برای کتابخانه هایی در مناطق مختلف تهیه

وسایل گرمایشی

وسایل سرمایشی

پرده و موکت

جاروبرقی

کپسول آتش نشانی

)  آبان24(به جز موارد فوق، به مناسبت روز کتابدار و هفته ی بلندخوانی 

.دهدایایی برای کتابداران کتابخانه های با من بخوان تهیه و فرستاده ش

 میلیون ناموت27:  شدهتامینبودجه ی



با فراخوان این گروه برای 1400همچنین در زمستان سال 

جمع آوری کمک برای بازدید کودکان کار و کم برخوردار از 

کودک توانستند از این موزه 1000موزه ی کودکی ایرانک، 

ه کنند و بازدید کنند، به قصه ها گوش بسپارند، تاریخ را تجرب

.خاطره ی یک روز متفاوت را با خود به خانه ببرند

میلیون ناموت100:  شدهتامینبودجه ی 



همه ی کودکان حق دارند کتاب های با کیفیت بخوانند

ران گروه دوستدا«با سپاس فراوان از 

ــوان ــن بخ ــا م ــی » ب ــرای همراه ب

ــه ی  ــا برنام ــگی ب ــن «همیش ــا م ب

بـا هـدف تـامین امکانـات » بخوان

شـی آموزشی و زیستی بهتر برای بخ

از کودکان ایران، شما هم می توانیـد

بـا برای کمک به صندوق دوستداران

.برویدلینکمن بخوان به این 

https://khanak.org/PRibX

	گزارش فعالیتهای گروه دوستداران با من بخوان
	Slide Number 2
	در سال 1400 نیز گروه «دوستداران با من بخوان» مانند همیشه همراه و یاور برنامهی «با من بخوان» بودند.�در ادامه گزارشی از فعالیتهای این گروه در سال 1400 را میبینید.
	کمپین «یک ترویجگر، یک کیسه کتاب»
	جذب پشتیبان برای راهاندازی کتابخانهها
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	تامین بودجه برای بازآموزی آموزگاران و مربیان زیر پوشش «با من بخوان»
	تامین نیازهای کتابخانههای زیر پوشش گروه پیگیری کتابخانهها
	تامین نیازهای کتابخانههای زیر پوشش گروه پیگیری کتابخانهها
	Slide Number 12
	همهی کودکان حق دارند کتابهای با کیفیت بخوانند

