
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال    کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افقگزارش پروژه  

 

 افق  کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار 

 تسهیلگر پروژه: ملیکا دشتگرد 

 ریال   1.346.148.805هزینه پروژه:  

احمد مهدوی، سعید احمدیان، سید اسماعیل ایوب نژاد، علی ثانی، مهدی حاج ابراهیمی،  آقایان  شرکت فراسیستم افق و حامیان مالی:  

محمدجواد حاجی زاده، محمدحسین حجتی، سعید دانش، محمدعلی شوشتری، یوسف شیری، اکبر صحراگرد، مهران علیدوست نیا،  

پناه، قدرت قصابی، سید محمد  ناصر نوربخش، سید نیکان    فرهاد فخیم زاده، سید ایمان فیض بخش، محمد قائم  مرتضوی، سید 

 نوربخش، مجتبی نوروزی، نجمی هاشمی فشارکی، سید محسن ناصری، محمدحسن تقی زاده، عباسیان و فرهنگ منش 

فائزه سادات ترابی، مریم جان احمدی، ملیکا دشتگرد، فاطمه رجبی، زهرا رجبی، فاطمه   خانم ها بتول اکبری، محبوبه پارسایی، 

ساقی، ندا شمسی، زهرا سادات صدر قاینی، امینه سادات قاسم زاده، الهام مراد، مریم مقیمی، زهرا سادات نوربخش،    رشیدی، مریم 

 زهرا نوروزنژاد، شیما وزوایی و خانم کالهدوز 

 حق عضویت کتابخانه 

کودکان،    ادبیات   تاریخ   هشی پژو  سازمان های اهدا کننده کتاب: دانشگاه عالمه طباطبایی، نهاد کتابخانه ها عمومی کشور، موسسه 

   صنعتی   مدیریت   مراتع و سازمان   و  ها جنگل    تحقیقات  اجتماعی، موسسه   تامین و   کار   ومعادن، موسسه  صنایع   بازرگانی اتاق 

پروژه این  اصلی  است.    هدف  کتابخوانی  ترویج  با  مستعد  افراد  توانمندسازی  و  ظرفیت  و  ارتقا  فرهنگی  توسعه  بنیاد 

در جلسه هیات مدیره تصمیم به راه اندازی مرکز توانمندسازی و کتابخانه سیار    1399توانمندسازی سپهر در دی ماه   

ریال توسط شرکت    2.250.000.000لغ  گرفت. طی صحبتی که با حامیان شد هزینه کامل خودرو »کارا دوکابین« به مب

 خودرو به نام بنیاد خریداری شد.  1399فراسیستم افق پرداخت و در اسفند 

برگزاری پویش برای تامین هزینه خرید کتاب و همچنین تجهیز کتابخانه و مرکز توانمندسازی   تصمیم به  1400در خرداد  

 برگزار شد. 25/08/1400تماعات اداره هالل احمر در تاریخ مراسم افتتاحیه در سالن اجسیار گرفته شد و در نهایت 

: خودرو کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار افق 58تصویرشماره    



 داوطلبان همکار: 

 داوطلب با بنیاد همکاری داشته اند.  25برای راه اندازی کتابخانه 
 داوطلبان همکار در راه اندازی کتابخانه :   53جدول شماره 

 : افتتاحیه کتابخانه سیار   59تصاویرشماره 

 

 

 

 امینه سادات قاسم زاده  زهرا سادات صدر قاینی  اسدی  مرتضی بنی مرتضی نوری ابوذری  مهدی نوربخش سید 

 ملیکا دشتگرد  علیرضا رفیعی  سید سروش مرتضوی  کوثر دشتگرد ی پارسای محبوبه

 سید هاشم هاشمی نیا  فاطمه رجبی رویا سادات قاسم زاده سید مرتضی صدر قاینی  سمیرا علیرضایی

 فائزه سادات مهدوی زبرجدیان امیرحسین فاطمه جعفرزاده  سید سعید محمودی حکیمی راد  محسن

 سید احسان فقیه  حمید بورگانی  مهرداد جعفری  زهره سادات صدر قاینی  طاهره سادات صدرقاینی 



 کتاب های اهدایی: 

 کنندگان کتاب به شرح جدول زیر می باشد:تعداد اهدا  54طبق جدول شماره 

 :  اهدا کنندگان کتاب 54جدول شماره  

 تعداد کتاب اهدایی  نام اهدا کننده  ردیف 

 جلد  16 دانشگاه عالمه طباطبایی  1

 جلد  26 ایران  کشاورزی و  معادن  صنایع، بازرگانی، اتاق  2

 جلد 29 موسسه کار و تامین اجتماعی  3

 جلد 9 کالهدوز خانم سوسن  4

 جلد 147 نهاد کتابخانه های عمومی کشور 5

 جلد 39 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان  6

 جلد 3 مراتع کشور  و  جنگل ها تحقیقات موسسه 7

 جلد 20 تحقیق   و مشاوره  آموزش، صنعتی؛ مدیریت سازمان 8

 جلد20 خانم زهرا رجبی 9

 309 جمع 

 

روستای شیرمرغ، محمدآباد علم، نوغاب پسکوه، روم، نیگ، شاهیک، جعفرآباد، قومنجان و زول توسط    9این کتابخانه به  

 می باشد: 55به شرح جدول شماره  1400نیروهای داوطلب سرویس می دهد. لیست داوطلبان کتابخانه سیار  در سال 

 :  لیست داوطلبان کتابدار و راننده کتابخانه سیار 55جدول شماره 

سادات صدر قاینی زهرا   سید مرتضی صدر قاینی  

 سید ناصر نوربخش  طاهره سادت صدر قاینی 

 علیرضا رفیعی  فخری دالوری

 سید مهدی نوربخش  عصمت صبیانی 

 معین قوی شوکت مداح

 مصطفی محمدی مطلق  معصومه سادات ترابی

 ملیکا دشتگرد  زهره ادیب

 محبوبه پارسایی  فاطمه رجبی

 امینه سادات قاسم زاده  حسن سلطانی

 سیده زهرا موسوی  نسرین سادات قریشی

 سید سعید محمودی 

 

نفر آقا هستند، که به تفکیک هر روستا تعداد اعضا   8نفر خانم و  86عضو دارد که  94،  1400این کتابخانه تا پایان سال

 آورده شده است.  56به شرح جدول شماره 

 

 

 



 اعضای کتابخانه سیار :  تعداد  56جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب به امانت داده شده است.  184تعداد  1400جلد است و تا اسفند ماه  1836تعداد کتاب های کتابخانه سیار 

این کتابخانه عالوه بر امانت کتاب، مطالعه گروهی کتاب و پخش فیلم های مستند از صاحبان کسب و کار و افراد موفق  کار  

 می باشد. 

 

 

 

:حضور کتابخانه سیار در روستاها   60تصویر شماره    

 

 

 

 نام منطقه  تعداد اعضا 

 نوغاب پسکوه  18

 نیگ 15

 محمدآباد علم  5

 شیرمرغ  14

 روم 9

 قومنجان 13

 جعفرآباد 11

 قاین  9

 جمع  94


