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دنیایکودکانآیقصه



بهیادمعلمیکهبرایبچههاقصهمینوشت!

قـصـــههـایرودابــه
رادرآیقصهبشنوید

رودابـه کمــالی
۱۴۰۰ - ۱۳۵۰



دنیایکودکانآیقصه
در۱۴۰۰

مــادرآیقصــهبــاورداریــمدنیــایقصههــا،دنیــایزیباتــریبــرای
پــرورشخالقیــتکــودکانونوجواناناســت.بههمینخاطردرســال
۹۷،پوریــاعالمــیوامیــدترابــی،شــرکتدنیــایکــودکانآیقصــهرا

ــد. ــدازیکردن راهان
ایــناســتارتآپنوپــاتــاســال۹۸درشــبکههایاجتماعــیچــون
اینستاگرامفعالیتمیکردودرسال۹۸اپلیکیشنخودراراهاندازی

کــردوبــهعنــواناپلیکیشــنراهخــودراادامــهداد.
حــاالپــسازگذشــت۳ســالازفعالیتمــان،پلتفــرمشــنیدنکتــاب
صوتیبراینوجواننیزشــدهایمواهدافدیگریپیشرویماســت.
حــوزهتولیــدمحتــواوارائــهیخدمــاتبــهکــودکونوجــوان،دردنیــای
بــزرگدیجیتــالحــوزهاینــودرجهــانمحســوبمیشــود،امیدواریــم
و چشــماندازها و اقدامــات از اطالعاتــی و آمــار گــزارش ایــن بــا
چالشهایمــاندرآیقصــهبــهشــمابــرایطراحــیمســیردقیقوبهتر

کمــککنــد.
پسبااینگزارشهمراهشوید.



بخشاول:
آمـــــــــــارها



مخاطبــانآیقصــهبــادیگــرپلتفرمهــاکمــیمتفاوتنــد.آنهــایــاکودکانــی
هســتندکــهبــرایشــنیدنقصههــااپلیکیشــنرانصــبکردهانــد،یــا
والدینــیکــهبــرایبچههــاایــنکارراانجــاممیدهنــد.بــههمیــنمنظــور
پرســشنامههاییبــرایمخاطبــانارســالمیشــودکــهبــهتحلیــلایــن

مخاطبــانکمــکمیکنــد.

نکته ی مهم:
محتوایــی کــه در اپلیکیشــن آی قصــه ارائــه می شــود شــامل دو بخــش 

اصلــی اســت: ۱( قصه هــای کــودکان   ۲( کتاب هــای نوجــوان
قصه های کودکان از ابتدای فعالیت آی قصه تولید شــده اند و کتاب های 
نوجــوان جدیدتریــن بخــش ایــن مجموعــه هســتند کــه در زمســتان ۱۴۰۰ 
رونمایــی شــده اند. بــه همیــن دلیــل آمارهایــی کــه در ایــن گــزارش آمــده 

اســت، بــر قصه هــای کــودکان متمرکــز اســت.



طرح ایده آی قصه
فروردین ۱۳۹۸زمستان ۱۳۹۷تابستان ۱۳۹۷

شهریور ۱۳۹۸
ادامهتولیدوانتشار
قصههادرپادگیرها،

تلگرام،ساندکلودو...
خرداد ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۹

دی ۱۴۰۰

انتشار گسترده قصه ها در پادگیرهاانتشار اولین قصه

رونمایی از شهر آی قصه رونمایی اپلیکیشن اندروید

تبدیل شدن به پلتفرم ارائه قصه و 
کتاب صوتی برای کودکان و نوجوانان

نخستین فروش اشتراک

مسیر اپلیکیشن آی قصه

آیقصــهازدیمــاه۱۴۰۰بــهعنــوانپلتفرمــیبــرایارائــه
قصههــا،کتابهــاوترانههــایصوتــیفعالیــتمیکنــدو
ناشــرانمیتواننــدآثــارتولیــدیخــودرادرایــناپلیکیشــن

منتشــرکننــد.



تصویرگر نویسنده قصهگو
۱۴ ۶۰ ۵۲

برایتولیدقصههاچندنفرمشغولکارند؟

اینآمارشاملهمکارانوتولیدکنندگانمستمروغیرمستمردر۱۴۰۰است.بخشعمدههمکارانآیقصهبهصورتپروژهایدرتولیدقصههانقشدارند.

+۳۳نفردیگرباتخصصهایبرنامهنویسی،
تدوین،گرافیک،حسابداری،پشتیبانیو...



مخاطبانآیقصهچطوروچقدربهقصههاگوشمیکنند؟

Android Application
+150K install

WebApplication

Podcatchers &...

قصههایآیقصهبیشاز۱۰.۰۰۰.۰۰۰

دقیقهشنیدهشدهاست

از گوگل پلی و کافه بازار
دانلودونصبشدهاست

اپلیکیشناندرویدآیقصه

۱۵۰.۰۰۰بار

کجا؟



هرچنــدکــودکانمخاطبــاناصلــیآیقصــههســتند،اماازابتــدایزمســتان۱۴۰۰،خطتولیدکتابهایصوتی
نوجوانــاننیــزدرآیقصــهایجــادشــدهاســت.مــاقصــدداریــممخاطبانــیکــهدرایــنسهســالجــذبکردهایــم

راهمچنــاننگهداریــم.

نوجوانوالدین

٪۵۰

٪۳۰

٪۱۰

کودک

دختر
پسر

چهکسانیازاپلیکیشنآیقصهاستفادهمیکنند؟



۵تا۷ ۷تا۱۰ ۳تا۵باالی۱۰

٪۴۰

٪۲۵

٪۱۰

زیر۳سال

کودکان۵تا۷سال،بیشتربهقصههایآیقصهگوشمیدهند!

ردهبندیسنیکودکاِنمخاطبآیقصه

هرچندبااضافهشدنکتابصوتیبچههایباالی۱۰سالنیزازامروزمخاطبجدیآیقصههستند.



٪۴۰

٪۲۵

٪۱۰

کودکاِنمخاطِبآیقصه،چقدرازگوشیاستفادهمیکنند؟
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ایران

تهران

کانادا

مشهد

آلمان

کرج

تبریز

اهواز

٪۸۸.۳

٪۳۹.۸

٪۴.۷

٪۴.۲

٪۳.۶

٪۳

آیقصهایهابیشتر
کجازندگیمیکنند؟

کشورها شهرهایایران



جنسشخصیتهایداستانیآیقصه!

٪۲۸ ٪۴۲

٪۳۰

انسانها

حیوانات

اشیاء،
گیاهان

و...

پسر
٪۴۸ دختر

٪۵۲

تــالشتحریریــهآیقصــههمــوارهبــرایــنبودهاســتکهکلیشــههایمنفیموجود
درجامعــهبــهقصههــاســرایتنکنــد.بــههمیــندلیــلدرآیقصــهشــماقصــهی

دخترانــهیــاپســرانهپیــدانمیکنیــدوحتــیجنســیتشــخصیتهابرابــراســت.



بخشدوم:
قـصـــــــــههـا



درآیقصــههــرهفتــهقصههــایجدیــدیبــرایبچههــاتولیــدومنتشــرمیشــود.ایــن
قصههــابــهصــورتســریالییــاتکقســمتیهســتندوشــخصیتهاوداســتانهای
میتواننــد مخاطبــان آیقصــه، کارگاه در همچنیــن دربرمیگیرنــد. را مختلفــی
قصههایشــانرابــاکمــکتحریریــهتکمیــلکننــدوآیقصــهایــنقصههــارادراپلیکیشــن

منتشــرمیکنــد.

ــنقصههــاوشــخصیتهای ــن،پرشــنوندهترینوبحثبرانگیزتری درادامــهمحبوبتری
ســال۱۴۰۰رامشــاهدهمیکنیــد.

باجذابترینقصههایآیقصهدر۱۴۰۰آشناشوید



امســالهــممثــلســالگذشــته،درنظرســنجیایکــه
درمــوردمحبوبیــتشــخصیتهاانجــامشــد،دایناماینــا
بــهعنــوانمحبوبتریــنشــخصیتقصههــایآیقصــه
انتخــابشــد.البتــههاپهــاپکــهپیــشازایــنپشــت
ســر»کرگدنــیبــهنــامکرگــدن«مانــدهبــود،توانســتبــرای
را شــخصیت محبوبتریــن دوم مقــام نخســتینبار،
بهدســتآورد.هاپهــاپیــکســگتنبــلوبامــزهاســت.

محبوب ترین شخصیت ها
در سال ۱۴۰۰

مقام اول مقام دوم
داینامایناهاپهاپ



پرطرفدارترین قصه سریالی
در ۱۴۰۰

قصه های سیاره گردو



پرشنونده ترین قصه سریالی
در ۱۴۰۰

خاطرات محرمانه ی شرمین
و بحث برانگیزترین قصه  سریالی



پربحث ترین قصه تک قسمتیپرشنونده ترین قصه تک قسمتیپرطرفدارترین قصه تک قسمتی
در ۱۴۰۰در ۱۴۰۰در ۱۴۰۰

درخت کریسمسماجرای دونه انار شماره ۷سوزن نخ!



پربحث ترین قصه تولیدی مخاطبانپرشنونده ترین قصه تولیدی مخاطبانپرطرفدارترین قصه تولیدی مخاطبان
در ۱۴۰۰در ۱۴۰۰در ۱۴۰۰

رویاهای شگفت انگیز دانا و درنااسباب بازی های سوفیمن یک دایناسور دارم!



دفتــر همــکاری بــا حیوانکــی، قصههــای جدیدتریــن
یونســکودرایــرانتولیــدشــدهاندودرهــرقســمتبــه
یکــیازگونههــایجانــوریایــرانکــهدرگیــربحرانهــای

میپــردازد. هســتند، محیطزیســتی
ایــنقصههــادرقالــبســیدیوهمچنیــندراپلیکیشــن

آیقصــهازفروردیــن۱۴۰۱منتشــرمیشــوند.

قصه های حیوانکی!

در نوروز ۱۴۰۱

جدیدترین قصه ها



قصههــایدایناشــهر،کــهدرنــوروز۱۴۰۱،بــراینخســتینبار
منتشــرمیشــوند،مجموعــهداســتانهاییاســتکــهبــه

آمــوزشســوادمالــیبــرایکــودکانمیپــردازد.
شــخصیتهایایــنمجموعــه،۹دایناســورهســتندکــه
بــرایرفــعنیازهایشــانبایــدبــایکدیگــردادوســتدداشــته

باشــند.

ــاهمــکاریآکادمــیهــوش ــنمجموعــه۴۰قســمتب ای
ــارتدرآیقصــهتولیــدشــدهاســت. ــیپ مال

دایناشهر؛
بامزه ترین شهر دایناسوری دنیا

در نوروز ۱۴۰۱جدیدترین قصه ها



تــوی اپیزودهــای»خاطــراتشــرمین« ســهرابعاشــق
مــن ــه. آیقصــهشــده.هــرشــبباهاشــونمیخواب
 خــودمهــمدوســتدارم.خیلــیقشــنگن.مرســی.
ایــنروزهــاهــمدربــهدردنبــالبســتنیدوقلــوداریــم

میگردیــمکــهببینــهچیــه!

-بستنیدوقلوکجاگیرمیاد؟
-کجامیتونیمیهمیتسوبیشیگاالنت۱۹۸۸ببینیم؟

-بیگودیهایموهایشرمینچهرنگیه؟

بــه مربــوط ســواالتعجیبوغریــبهمگــی ایــن بلــه!
قصــهیســریالی»خاطــراتمحرمانــهیشــرمین«اســت
کــهازپشــتیبانیآیقصــهپرســیدهمیشــود.قصــهایکــه
درآنشــرمیننــادری،خاطــراتکودکــیاشدردهــه۶۰را

بــرایبچههــاتعریــفمیکنــد!

سواالت عجیب و غریب!



اززمانــیکــهاولیــنقســمتشــهرآیقصــهدرتابســتان
ــن ــناالن،یکــیازپرتکرارتری ــاهمی ۱۳۹۸،منتشــرشــدت
ســوالهاییکــهبچههــادرکامنتهــایــادرتمــاسبــا
پشــتیبانیازمــامیپرســندایــناســتکــه»دایناماینــا
چندســالداره؟«وخــب!ایــنســوالآنقــدرپرتکــراربــوده
کــههمــکارانمــاآنرابــهبخــشســواالتمتــداولآیقصه

اضافــهکردهانــد!:(

دایناماینــادایناســورچندهزارســالهایاســتکــهپشــت
کوههــایشــهرعجیــبوغریــبآیقصــهزندگــیمیکنــدو

همهچیــزرابهشــکلشــعرتعریــفمیکنــد.

یک سوال پرتکرار

دایناماینا چند سالشه؟



ــارهیــکنشســت ــاکمتــرشــد،باالخــرهموفــقشــدیمدوب امســالکــهکمــیفشــارکرون
آیقصــهایبرگــزارکنیــم.ایــننشســتکــهبــاحضــورفعــاالنحــوزهافــراددارایمعلولیــت
برگــزارشــد،ایــنســوالرامطــرحمیکــردکــهجایــگاهکــودکانبــانیازهــایويــژهکجاســت

وچطــورمیتوانیــمایــنکــودکانراواردقصههــاکنیــم؟

ش|بهمن۱۴۰۰
سازرضاسرو

عک

نشست تخصصی
»چطورکودکانبانیازهایویژهراواردادبیاتکنیم؟



جوایز و افتخارات



www.iGhe3.com
قصه گوش کن و پرواز کن!


