
 کارگاه قصه گویی برای کودکان در استان گلستان   

 .خانه کتاب انجام شداز سوی : روتیتر

 درهفته کتاب در استان گلستان و نوجوانان کارگاه قصه گویی برای کودکان  : تیتر

الی  62در تاریخ   هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران دوره در ایام بیست و هفتمین شهر استان گلستان 3در  کارگاه قصه گویی: لید

 برگزار شد. 8332آبان سال  62

 ، استان گلستانهفته کتاب جمهوری اسالمی ایرانخانه کتاب، و نوجوانان،  کارگاه قصه گویی برای کودکان: کلمات کلیدی

ازی های سنتی ایران، باهدف ترویج فرهنگ کودک و پژوهشگر بهای نویسنده کتاب  ،خانم مهدوی اصل کارگاه توسط: این خالصه

)گرگان، آزادشهر و آق قال( هایدر مدارس شهر باحمایت وهماهنگی خانه کتاب به مدت یک هفتهمطالعه و شیوه های روایت قصه 

 . برگزارشد

 گزارش
در   ایرانشهر گرگان، آزاد شهر و آق قال از شهرستان های استان گلستان در طول هفته کتاب  3این طرح در مدارس 

. انتخاب استان گلستان در راستای شعار ایران تهران نیست و نیز به منظور برگزار شد 8332آبان سال  62الی  62تاریخ 

امی که اس سنی نشین به دلیل همزمانی با هفته وحدت انجام گرفتتوجه به مناطق آسیب دیده ازسیل و همچنین مناطق 

 مدارسی که این کارگاه آموزشی در آنها برگزارشده به شرح زیر است:

 گرگان – 8دبستان فرهنگ  -8

 گرگان – 6دبستان فرهنگ  -6

 آق قال –دبستان تربیت )نوبت صبح(  -3

 آق قال –دبستان تربیت )نوبت عصر(  -4

 آق قال – دبستان نبوت -5

 آزادشهر –دبستان هاجر )نوبت صبح(  -2

 آزادشهر –دبستان هاجر)نوبت عصر(  -7

 آزاد شهر –دبستان شهید بذر افشان  -2

 آزادشهر –دبستان ابوریحان بیرونی  -3

 

 

 

 

 



 

 توضیحات موسسه خانه کتاب مشارکت اداره کل استان و مجری شرح ردیف

 غیرنقدی نقدی هزینه تعداد قیمت واحد

    000/000/68 7 000/000/3 هزینه اقامت 8

    000/000/7 7 000/000/8 ایاب و ذهاب 6

    000/000/20 86 000/000/5 پذیرایی 3

    000/000/64 86 000/000/6 آماده سازی محل وصوت 4

  000/000/54   86 000/500/4 هدایای اهدایی 5

    000/000/82 86 000/500/8 هدایای مجری 2

گزارش و فیلمبرداری  7

 پوشش خبری محلی

000/000/5 86 000/000/20    

   000/000/50    مشارکت خانه کتاب 2

 000/000/492 جمع کل هزینه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


