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 وند جان و خردبه نام خدا
 خوانیکتاب مروجانتقدیر از جشنواره  چهارمینفراخوان 

 
ها، د افراد، گروهندر نظر دار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمعاونت امور فرهنگی  حمایتخوانی با های ترویج کتابگروهشبکه 
   د.نرا انتخاب و معرفی کن خوانیکتابزمینه ترویج ه در ی مؤثر و نوآورانهافعالیتدارای و نهادهای غیردولتی های مردمی تشکل
 انجامد. خوانی در میان مردم میکتابو استمرار گسترش  ،هایی است که به افزایشترویج کتابخوانی شامل فعالیت الف.

 در: کنندگانشرکت ب:
  ها و نهادهای غیردولتیگروهبخش 

  افراد بخش 
 الملل بخش بین 

o زبان در خارج از کشور؛ارسیفافراد ها و گروه 
o ها و افراد خارجی فعال مروج کتاب در ایران؛گروه 
o افغانستان،  زبانفارسیبزرگ  یهاتیجمعدارای  ازبان یفارسیکشورهای کتابخوانی های ترویج فعالیت(

 تاجیکستان، هندوستان و ...(.

  ویژهنگاه بخش:  
o ؛مدرسه معلمان 
o ؛اساتید دانشگاه 
o ؛اعتامامان جم 
o ؛انکتابدار 
o ؛و کتابفروشان هایکتابفروش  
o ؛و مربیان مهد کودک هامهد کودک  
o ؛عمومیخدمات و مراکز  بخش خصوصی ،واحدهای صنفی 
o مروجان الکترونیکی و دنیای مجازی.  

  استمرارنشان بخش: 
o  کنند. آنها های دیگر شرکتتوانند در بخشاند نمیگذشته برگزیده شده یهاهایی که در دورهگروه یاافراد 

  های نو در این بخش شرکت کنند.های گذشته و ارائه طرحاز فعالیت یگزارش با ارائهتوانند می

 های انتخابشاخص .پ
 خوانی میان مردم، تأثیر پایدار در گسترش کتاب 
 یی،های اجراها و شیوهخالقیت و نوآوری در برنامه 
  ها،ده مناسب از مشارکت مردم و چهرهاستفا 
 های عمومی و مردمیفاده خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیتاست،  
 عنوان الگوقابلیت معرفی به سایر مناطق به، 
  های عمومی مردم،در رفتارهای اجتماعی یا فعالیتهای کتابخوانی فعالیتاثربخشی  
  شاخص ترجیحی(فعالیت به شکل داوطلبی( 
  شاخص ترجیحی( فعالیت در قالب گروهی( 

 رک الزممدا .ت
  شرکت در جشنواره فرم در قالبمعرفی برنامه 

 تقدیرنامه، نامهگواهیهای مکتوب، گزارشای، های رسانهبازتاب، فیلمعکس، ، های مختلفمستندات شامل گزارش ،
 های مختلف چاپی یا الکترونیکقراردادها در قالبو  نامهتفاهم

تا  و تکمیلفرم پیوست به همراه  خوانیکتابترویج در زمینه را های خود و مستندات فعالیت هاتوانند گزارشمندان میعالقه
)ترجیحا از  ارسال کنند« خوانیکتابمروجان تقدیر از شنواره مین جچهار»دبیرخانه به  1396 مهر 30پایان وقت اداری 

 قابل دریافت www.moravejan.irی به نشان وارهنشجوبگاه  ازاین فراخوان به همراه فرم شرکت در آن  .طریق رایانامه(
 است. 

 و اسناد سازمان –بلوار کتابخانه ملی  - یبعد از ایستگاه مترو حقان -بزرگراه حقانی )محور غرب به شرق(  : پستی نشانی
  رانیا یرسانو اطالع کتابداری انجمن - رانای اسالمی جمهوری ملی کتابخانه

   پست الکترونیک(:ایانامه )؛ ر09124440321 -09198298046 - 021-81622984تلفاکس:  
moravejan4.96@gmail.com 

http://www.moravejan.ir/
mailto:moravejan4.96@gmail.com
mailto:moravejan4.96@gmail.com
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 لوح و قلمبه نام خداوند 

 خوانیهای ترویج کتابفرم مشخصات فعالیت

 کننده: رکتش (1

 نام و نام خانوادگی: -

 نهاد یا مؤسسه: ،نام گروه -

 

مرکز  □ واحد صنفی | □مهد کودک  | □کتابفروشی  | □کتابدار  | □ امام جماعت | □ ، استادمعلم): مند به شرکت در بخشعالقه (2

 زنید. ( فقط یک مورد را عالمت ب□مروجان الکترونیکی و دنیای مجازی  □بخش خصوصی   □خدمات عمومی 

 

 (کننده در حوزه کتاب پیوست شود)کارنامه و سوابق شرکتکننده: معرفی فرد یا گروه شرکت (3

 

 

 عنوان فعالیت: (4

 

 

 

 شرح فعالیت و  شیوه اجرای آن: (5
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 های فرهنگی و اجتماعی محل اجرا:مشخصات زمانی، مکانی و ویژگی (6

 

 

 

 

 

 )مستندهای مربوط هم ارسال شود. )همراه با گزارش مکتوب، فعالیت انجام شده: تأثیر (7

 

 

 

 
 

 :هاآنهای همکار و شیوه مشارکت سازمان اها، نهادها یگروه (8

 

 

 ها و امکانات اجرای طرح:هزینه (9

 

 

 :ها و امکاناتمنبع تأمین هزینه (10

 

 

 :آیندههای برنامه (11

 

 

 نشانی: (12

 پستی:  نشانی

 :(پست الکترونیکرایانامه )      شماره تماس: 

 

 

 

 

 


