برگزیدگان دومین دوره اعطای جایزه کاالهای فرهنگی

الف) برگزیدگان بخش محصوالت

برگزیدگان بخش کتاب اسباب بازی
رتبه اول :خانم سمانه قاسمی -بدلیل ایده پردازی در طراحی مجموعه آثار از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
رتبه دوم :مشترکاً به دو اثر تعلق میگیرد:
 -1خانم سپیده فتحی مولف کتاب «ملیله کاغذی »از انتشارات رایکا بدلیل ایجاد نسخه خانگی از هنرهای سنتی ارتقاء
مهارتهای دستی
 -2آقای رضا سراج مولف ناشر کتاب "شناخت کامل الکترونیک "از مرکز تولید کیت های آموزشی الکترونیک ذهن
×سه به دلیل بازسازی خالقانه و امروزی از یک سرگردمی علمی و بسته آموزشی مناسب برای نوجوانان

آثار تقدیری:
 -1آقای سیاوش ذوالفقاریان پیشکسوت تولید کتاب اسباب بازی و مدیر مسوول انتشارات تولد ،بدلیل کارآفرینی و
تولید کتابهای پرکار
 -2خانم تهمینه کرمانی مدیر مسوول انتشارات پیام مشرق بدلیل تولید و تصویرگری مناسب برای مخاطب سنی در
مقایسه با کتابهای هم تراز
 -3آقای علی خدایی طراح کتاب "همین و همان "بدلیل فعالیت پیوسته در طراحی و تصویرگری کتابهای تعاملی

برگزیدگان بخش اسباب بازی و سرگرمی
رتبه اول :شرکت مهارت پژوهان اشل به مدیریت آقای علیرضا جراحی به اثر"پل خواجو"به دلیل تولید محصوالت
خالقانه  ،محتوای ارزشی  ،اجرا و بسته بندی مناسب و کارآفرینی
رتبه دوم :تعاونی زنان مهر پروین به مدیریت خانم رفیعی به اثر "کیف و عروسک های مهمان ناخوانده "به دلیل ارائه
ایده جدید از یک سرگرمی  ،قابلیت قصه گویی و نمایش وکارآفرینی
آثار تقدیری :شرکت سرگرمی های صنایع آموزشی به اثر "گوی ران "به دلیل تولید مطلوب و کیفیت محصول

برگزیدگان بخش نوشت افزار
رتبه اول :شرکت ایما  -آقای امیر اله ورن به دلیل طراحی و استفاده مناسب از نمادهای هنری ایرانی _اسالمی
رتبه دوم :شرکت کتیبه -آقای کشاورز به دلیل کیفیت و طراحی مناسب از نمادهای هنری ایرانی _اسالمی و تنوع
محصوالت برای مخاطب سنی نوجوانان و بزرگساالن
آثار تقدیری:
 -1مجموعه محصوالت شرکت فّطرس به مدیریت آقای رمضانپور ،به دلیل کیفیت در طراحی وتولید و استفاده از
شخصیت های محبوب در مخاطب سنی مختلف
 -2دفاتر آراد به مدیریت آقای شیخ الملوکی به دلیل تولید دفاتر با کیفیت فنی باال ،فروش و صادرات به سایر کشورها
وبه کار گیری عناصر بصری در محصوالت
 -3تعاونی زنان مهر پروین به مدیریت خانم رفیعی به دلیل کیفیت وطراحی مناسب و تنوع محصوالت

ب) برگزیدگان بخش پژوهش

در حوزه کتاب
 -1آقای دکتر عباس کاظمی به دلیل مجموعه پژوهش های انجام شده در حوزه مصرف کاالهای فرهنگی و بطور خاص
کتاب :مطالبات فرهنگی ،مصرف فرهنگ و زندگی روزمره ایرانیان
 -2برگزیده نفر دوم سرکار خانم دکتر طلیعه خادمیان به دلیل نگارش کتاب سبک زندگی و مصرف فرهنگی؛ مطالعه ای
در حوزه جامعه شناسی فرهنگی و دیباچه ای به سبک زندگی فرهنگی ایرانیان

در حوزه پایان نامه
 جناب آقای داتیس خواجه ئئیان به عنوان نفر اول در حوزه پایان نامه پایان نامه سرکار خانم سهیال کاظمی به عنوان اثر شایسته تقدیر -پایان نامه سرکار خانم طاهره موسوی کاخکی به عنوان اثر شایسته تقدیر

