
 گزارش برنامه

 کی ایرانکموزه کودید از بازد نام برنامه

 14۰1خرداد  ۳۰ برنامه تاریخ اجرای مدیریت فرهنگی انجمن مجری برنامه
 

 5۰.۰۰۰و سایر   ۳۰.۰۰۰اعضا  هزینه برنامه فرهنگی نوع برنامه

 :هدف اجرای برنامه

 جهت آشنایی با موزه برای برگزاری تور در این موزه معرفی و شناسایی موزه کودکی ایرانک به راهنمایان تور، در

 نهادن به ادبیات کودک و کار بی وقفه در حوزه کودک.آگاهی و آشنایی از تالش های خانم طاهری و تیم پژوهشی شون در راستای ارج
 

 الهام خادم حسینی سرپرست برنامه

 ، مدیر موزه کودکی ایرانکخانم طاهری راهنما/سخنران

 آبادینفیسه جعفر عکس/فیلم

 علیرضا مقدم نیا، الهام خادم حسینی تیم اجرایی

 فرنوش بادرستانی مسئول ثبت نام

 تشکر و قدردانی

 علیرضا مقدم نیا، الهام خادم حسینی

 احسان جعفری، نفیسه جعفرآبادی، فرنوش بادرستانی، نرگس اکرمی

 یپور مسئول روابط عمومغالم مدیر موزه کودکی ایرانک، خانم طاهری، آقای 
 

 موزه کودکی ایرانک شهر تهران محل اجرا

 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانگنجینه اسناد ملی ایران،  مدیریت مجموعه

 توضیح در خصوص محل بازدید / ویژگی های خاص

 اسناد ملی ایران می باشد. موزه کودکی ایرانک به مدیریت سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری؛ واقع درمجموعه گنجینه

 تاریخچه تاسیس موزه کودکی ایرانک

 یموزه را به کمک چند تن از اعضااین  شانیا دارای تحصیالت کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی می باشد. خانم فرزانه طاهری قندهاری؛

 کردند. سیکرمان و اهواز حضور داشتند، تاس زد،ی ز،یمختلف همچون تهران، مشهد، تبر یگروه خود که در شهرها

مخاطب  ارتباط با در با رویکرد موزه تعاملی و...( استان قزوین پارک الله، افه نیاوران،ک)در موزه-نمایشگاه چند برگزاریبا  1۳۹۰از سالخانم طاهری 

مردم  هم چنین اندرکاران فرهنگ کودکی ودست و وگو با کارشناسانگفت بهموفق  ،پژوهشگر در ارتباط با مخاطب بزرگسال-رویکرد راهنما وکودک 

نسبت  هاموزه-این نمایشگاهکنندگان بسیاری از بازدیدهمچنین . ندرا تکمیل کنخود هایی از اطالعات بخش و توانستندشدند  مند به این حوزهعالقه

ها موزه-این نمایشگاه در شی 5۰۰بیش از در مجموع که  ابراز تمایل کردندتکمیل مجموعه موزه کودکی  جهت دوران کودکی خود یاشیا یاهدا به

 هدا شد. به مجموعه ا

 البسه، ،اسباب بازی مانند انمربوط به کودک اشیااست که در هر بخش  الب دوره های مختلف تاریخیدر قسالن  چند متشکل ازموزه کودکی ایرانک 

که در معرف یک دوره تاریخی هستند  ،بخش هااین یک از  ره وجود درم اشیا و قصه در معرض نمایش قرار گرفته است. شعر کتب آموزشی، ظروف،

کتاب های  نوع پوشش کودک در ادوار مختلف، راه و رسم زندگی، بازی و سرگرمی های مختلف، تعلیم و تربیت، ،انکودک از دارینگهآنها شیوه 

 ه است. پرداخته شدو غیره  تاریخچه تاسیس مکتب خانه ها کودکان،

از الواح گلی است که معلم به نوآموزان به شامل نمونه هایی کوچک و  اختصاص داردسال پیش از میالد  2۰۰۰ زش درآمو تین بخش موزه بهنخس

داری می شوند در موزه ایران باستان نگه هالوحاین  ینمونه اصلروی الواح گلی حک کردند.  بر به صورت مشق، کودکانو  دادندمیخط میخی آموزش 

 شبیه نمونه اصل آن ساخته شده اند. باستان شناسان به صورت دقیق و توسط در این موزهموجود و نمونه های 

 که دیرینگی آن به سه هزار سال پیش بر استهن ترین متن ادبی کودکان ایران ک "درخت آسوریگ"یکی دیگر از بخش های این موزه در خصوص 

 محور بنیادین این افسانه رجز می شود. برای کودکان روایت ،با فضایی شبیه به نخلستان یک سالن مجزا رد ،در قالب یک نمایش افسانه این. گرددمی

 .پردازدمی ،ی تواند داشته باشدخواص خرما و مصارفی که بز مبه معرفی که  است؛ بزیک  خوانی درخت خرما و

داستان های کوچه بازاری و داستان های قدیمی  بادکان وبا هدف اشنایی ک کهیمه شب بازی است تئاتر خ نمایش های موزه کودکی، دیگر از

  شود.اجرا می ،مرسوم در جامعه



موزشی آاز پایه گذاران نظام  رشدیهقرار دارد.  (رُشدیه)معروف به نمونه شبیه سازی شده آرامگاه میرزا حسن تبریزی  ،بخش دیگری از این موزهدر 

یک نفر بیسواد است و در ایران از  در اروپا از هر هزار نفر،" خوانده بود:از روزنامه های ثریا  در یکیوی  تا اوایل پهلوی دوم است. در دوره قاجار نو

در دو کار بزرگ  و دستاوردشنظام آموزشی گذاشت در راه تغییر پس زندگی اش را  ."این از ایراد در نوع آموزش است و یک نفر باسواد ،هر هزار نفر

وی در قم به خاک سپرده شده  که امروزه فراگیر شده است. بای صوتی،ام دبستانی نو و دیگری خلق الفیکی شکل گیری نظفرهنگ ایران شد. 

به صورت آرامگاهی  به ایجادخانم طاهری تصمیم دفن شود،  کودکان میاندر  تا هستند عالقه مندگفته بودند که با توجه به وصیت ایشان  اما ،است

 . گرفتند در بین کودکاندر موزه و  ایشانبرای نمادین 

برخی و  کتب لباس های کودکی، ،اسباب بازی ها ساخت چند فیلم کودک از انها استفاده شده بود وعروسک هایی که در  در بخش انتهایی موزه،

 .استنمایش گذاشته شده  به پرویز کالنتری و جعفر تجارتچی ،بیژن مفید فضل اله مهتدی، زویا پیرزاد، از جمله ر،موقوفه هنرمندان معاص اشیا

 
 

 - مقصد موزه کودکی ایرانک مبدا

 1۹ ساعت پایان 15 ساعت آغاز

 :مسیر بازدید و زمانبندی

 ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران واقع در میرداماد جنب کوشا و حصاری ، موزه کودکی ایرانک

 - نقلحمل و 

 2۳ نفراتتعداد 

مشکالت و موانع 

 برنامه

 

 فرنوش بادرستانی تهیه و تنظیم

 



 اعضای حاضر در برنامه

 نوع عضویت نام و نام خانوادگی ردیف نوع عضویت نام و نام خانوادگی ردیف

    تیم اجرایی علیرضا مقدم نیا 1

    تیم اجرایی الهام خادم حسینی 2

    تیم اجرایی نفیسه جعفرآبادی ۳

    تیم اجرایی فرنوش بادرستانی 4

    عضو مژگان ذره 5

    عضو آذین رحمتی ۶

    عضو فاطمه اصالنی ۷

    عضو نغمه بیدقی فر ۸

    غیرعضو زهرا رضایی ۹

    عضو ایراندخت شیرازی 1۰

    عضو محسن فاتح پور 11

    عضو محمدرضا ایزدپناهی 12

    عضو لیال ثقفی 1۳

    عضو مجتبی حمزه 14

    عضو شادی سرپولکی 15

    عضو معصومه سیماب 1۶

    عضو زهرا محمودی 1۷

    عضو الهام قمری 1۸

    غیرعضو شهال چپری 1۹

    عضو آرا حق نظریان 2۰

    غیرعضو فربد فرهاد 21

    عضو سمانه بیدمشکی پور 22

    عضو مجید اسماعیلی 2۳

      

      

 

 


