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 بٍ وام خذايوذ جان ي خرد

 خًاوی فراخًان پىجمیه جطىًارٌ تقذیر از مريجان کتاب
ّای  ّا، تطکل خَاًی تا حوایت هعاًٍت اهَر فزٌّگی ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی در ًظز دارًذ افزاد، گزٍُ ّای تزٍیج کتاب ضثکِ گزٍُ

 خَاًی را اًتخاب ٍ هعزفی کٌٌذ.   ّای هؤثز ٍ ًَآٍراًِ در سهیٌِ تزٍیج کتاب هزدهی ٍ ًْادّای غیزدٍلتی دارای فعالیت
 اوجامذ.  خًاوی در میان مردم می َایی است کٍ بٍ افسایص، گسترش ي استمرار کتاب امل فعالیتالف. تريیج کتابخًاوی ض

 کىىذگان در: ضرکت ب:
 ٌَا ي وُادَای غیرديلتی بخص گري : 

o ً ْادساسهاًْای هزدم 

o ٍاحذّای صٌفی 

o تخص خصَصی ٍ هزاکش خذهات عوَهی 

o فضاّای هجاسی هزٍجاى الکتزًٍیکی 

o ....  
  بخص افراد: 

o  هعلواى 

o اىداًص آهَس 

o اهاهاى جواعت 

o کتاتذاراى 

o هزتیاى هْذکَدک 

o ٌّزهٌذاى 

o کتاتفزٍضاى 

o ًَیسٌذگاى ٍ هتزجواى 

o ... 
 الملل  بخص بیه: 

o ٍُستاى در خارج اس کطَر ّا ٍ افزاد فارسی گز 

o ٍُدر ایزاى ّا ٍ افزاد خارجی فعال هزٍج کتاب گز 

o ستاى  فارسیتشرگ  یّا تیجوعدارای  استاى ی  ّای تزٍیج کتاتخَاًی کطَرّای فارسی فعالیت  

o هزٍجاى ایزاًی ٍ غیز ایزاًی کتاب تِ ستاى فارسی در داخل ٍ خارج اس کطَر 

o ... 
  :ٌبخص وگاٌ يیژ 

o تاسًطستگاى 

o  داًطجَیاى 

o کتاتذاراى هذارس 

 :بخص وطان استمرار 

o ٍُتَاًٌذ تا ارائِ گشارضی اس  ّای دیگز ضزکت کٌٌذ. آًْا هی تَاًٌذ در تخص اًذ ًوی ّای گذضتِ تزگشیذُ ضذُ ّایی کِ در دٍرُ افزاد یا گز

 ّای ًَ در ایي تخص ضزکت کٌٌذ.  ّای گذضتِ ٍ ارائِ طزح فعالیت

 َای اوتخاب ضاخص پ.
o خَاًی هیاى هزدم در گستزش کتاب تأثیز پایذار 
o  ییّای اجزا ّا ٍ ضیَُ ٍ ًَآٍری در تزًاهِخالقیت 
o  ُّا هٌاسة اس هطارکت هزدم ٍ چْزُ استفاد 
o ّای عوَهی ٍ هزدهی استفادُ خالقاًِ ٍ تْیٌِ اس اهکاًات ٍ ظزفیت 
o ِعٌَاى الگَ قاتلیت هعزفی تِ سایز هٌاطق ت 
o ّای عوَهی هزدم جتواعی یا فعالیتّای کتاتخَاًی در رفتارّای ا اثزتخطی فعالیت  
o  ضاخص تزجیحی(فعالیت تِ ضکل داٍطلثی( 
o  ضاخص تزجیحی( فعالیت در قالة گزٍّی( 

 :مذارک الزم ت.
 ُهعزفی تزًاهِ در قالة فزم ضزکت در جطٌَار 

 ًاهِ ٍ قزاردادّا در ًاهِ، تقذیزًاهِ، تفاّن ّای هکتَب، گَاّی ای، گشارش ّای رساًِ ّای هختلف، عکس، فیلن، تاستاب هستٌذات ضاهل گشارش 
 ّای هختلف چاپی یا الکتزًٍیک قالة

 ِتِ ّوزاُ فزم پیَست تکویل ٍ تا پایاى ٍقت اداری  خًاوی تريیج کتابّای خَد را در سهیٌِ  ّا ٍ هستٌذات فعالیت تَاًٌذ گشارش هٌذاى هی عالق
ارسال کٌٌذ )تزجیحا اس طزیق رایاًاهِ(. ایي فزاخَاى  «خًاوی پىجمیه جطىًارٌ تقذیر از مريجان کتاب»( تِ دتیزخاًِ  1031ضْزیَر  03)

 قاتل دریافت است .    www.moravejan.irتِ ّوزاُ فزم ضزکت در آى اس ٍتگاُ تِ ًطاًی 
 0پالک  -کاهیاب کَچِ  -خیاتاى غفاری –خیاتاى فجز  -خیاتاى هطْزی -:   تْزاى وطاوی پستی دبیرخاوٍ جطىًارٌ

 moravejan79.5@gmail.com  )پست الکتزًٍیک(:رایاوامٍ ؛ 00055588: تلفکس 33318153733  - 00071308: تلفه                       

http://www.moravejan.ir/
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 تِ ًام خذاًٍذ لَح ٍ قلن

 خًاوی مطخصات مريج کتاب1فرم 

 کىىذگان:  مطخصات ضرکت

 وام :                                       وام خاوًادگی:                                  وام گريٌ / وُاد:    

              
 ٌَا ي وُادَای غیرديلتی بخص گري 

  ْای هزدم ًْادساسهاً -

 ٍاحذّای صٌفی -                      

 تخص خصَصی ٍ هزاکش خذهات عوَهی  -

 فضاّای هجاسی هزٍجاى الکتزًٍیکی  -
  بخص افراد 

 هعلواى  -

 اىًص آهَسدا -

 اهاهاى جواعت -

 کتاتذاراى - 

 هزتیاى هْذکَدک  - 

 ٌّزهٌذاى  - 

 کتاتفزٍضاى - 

 ًَیسٌذگاى ٍ هتزجواى  - 
 الملل  بخص بیه 

 ستاى در خارج اس کطَر فزاد فارسیّا ٍ ا گزٍُ -

 فعال هزٍج کتاب در ایزاىد خارجی ّا ٍ افزا گزٍُ -

  ستاى  فارسیتشرگ  یّا تیجوعدارای  استاى ی  ّای تزٍیج کتاتخَاًی کطَرّای فارسی فعالیت -

 هزٍجاى ایزاًی ٍ غیز ایزاًی کتاب تِ ستاى فارسی در داخل ٍ خارج اس کطَر - 
  :ٌبخص وگاٌ يیژ 

 تاسًطستگاى  -

 داًطجَیاى  -

 کتاتذاراى هذارس -

 استمرار: بخص وطان 

تَاًٌذ تا ارائِ  ّای دیگز ضزکت کٌٌذ. آًْا هی تَاًٌذ در تخص اًذ ًوی ّای گذضتِ تزگشیذُ ضذُ ّایی کِ در دٍرُ افزاد یا گزٍُ -

 ّای ًَ در ایي تخص ضزکت کٌٌذ.  ّای گذضتِ ٍ ارائِ طزح گشارضی اس فعالیت

 

 

 وطاوی: 

 وطاوی پستی:

 ) َمراٌ (                                         ضمارٌ تماس) ثابت(                 

 رایاوامٍ )پست الکتريویک(:

 

 يبسایت :

 

 

 



 0 

 َای تريیج کتابخًاوی فعالیت 2فرم 

 .(:ضريری است برای َر فعالیت فرم جذاگاوٍ ای پر ضًدعىًان فعالیت تريیجی ) (1

 
 

 ضرح فعالیت ي  ضیًٌ اجرای آن: (2

 

 

 

 

 

 فرَىگی ي اجتماعی محل اجرای فعالیت:َای  زمان، مکان ي يیژگی (3

 

 

 

 

 

 ))ّوزاُ تا گشارش هکتَب، هستٌذّای هزتَط ّن ارسال ضَد.وتایج بٍ دست آمذٌ از اجرای فعالیت :  (4

 

 

 

 
 

 :َا آنَمکار ي ضیًٌ مطارکت   سازمان ا، وُادی گريٌ (5

 

 

 َا ي امکاوات اجرای طرح: َسیىٍ (6

 
 

 

 َا ي امکاوات: مىبع تأمیه َسیىٍ (7

 

 

 َای آیىذٌ: بروامٍ (8
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