
 
 
 
 
 

 به نام خداوند جان و خرد

 خوانی جشنواره تقدیر از مروجان کتابششمین فراخوان 
فرهنگ و ارشاد خوانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت  های ترویج کتاب شبکه گروه

های مردمی و نهادهای غیردولتی دارای  ها، تشکل افراد، گروه ،داسالمی در نظر دار

 د.  خوانی را انتخاب و معرفی کن کتابهای مؤثر و نوآورانه در زمینه ترویج  فعالیت

 تعاریف:: الف

 خوانی  های مستمر، کتاب مروج کتابخوانی کسی است که با طراحی و اجرای فعالیت

تر و تاثیرگذارتر  عمیق ،تر لذت بخشرا گسترش می دهد یا فرآیند خواندن را 

 سازد. می

 هایی است که به افزایش، گسترش و استمرار  خوانی شامل فعالیت ترویج کتاب

 انجامد.  خوانی در میان مردم می کتاب

 :کنندگان در شرکت: ب

     خوانی  ها ترویج کتاب که یکی از فعالیت های آنها و نهادهای غیردولتی  بخش گروه

 است مانند:
هاد سازمان مردم ن صنفیهای  حدهای  یه ، وا شی، خیر کز توانبخ ند: مرا نانوایی )مان ، ها ها، 

غازه شگاه، داران م مومیها و آرای خدمات ع کز  صی و مرا خش خصو ند: ) ...(، ب ستانمان ، ها بیمار

مانند: مروجان الکترونیکی )و فضاهای مجازی ...(، مراکز تفریحی و ها، ، آموزشکدهها درمانگاه

شبکه عاالن  ماعی، ف مه های اجت یویی برنا عات، اپ های راد یونی، مطبو شنو تلویز های  لیکی

 و ... و...( ها پادکست کتابخوانی،

     فردی که بخش افراد هر  یت   ) تابخوانی فعال ترویج ک نه  نه در زمی شته داوطلبا دا

  مانند: تواند در این بخش شرکت کند( می باشد
کارکنان ، مروجان عشایر، دار،کشاورزان ، زنان خانهمادران آموزشی،استادان دانشگاه و مراکز 

ستان شکان، )ا ه بیمار عم از پز ستارانا یاران و ... ،پر ندگان،(به ها، ، ران مان نانوا  ،معل

، کتابفروشششان، هنرمنششدان، کششود  مربیششان مهششد، کتابششداران،جماعششت  امامششان، آمششوزان دانششش

 دانشجویان، بازنشستگان، کتابداران مدارس و ...کسبه،  ، قضات،مترجماننویسندگان، 
 

    الملل بخش بین: 
o کشور در خارج از مروج کتاب زبان   ا و افراد فارسیه گروه 
o فعال مروج کتاب در ایران ها و افراد خارجی   گروه 
o یها تیجمعدارای  ازبان ی  کشورهای فارسیدر هاي ترویج کتابخواني  فعالیت 

  زبان  فارسیبزرگ 

    :بخش نگاه ویژه 
o مروجان سیار 
o کردی و...(بلوچی، ترکی، عربی، های  مروجان در مناطق دوزبانه )زبان 
o یابان توانروشندالن، ناشنوایان، جان برای افراد با نیازهای ویژه )مرو 

 جسمی و ذهنی و...(

  :بخش نشان استمرار 
اند  شده یا شایسته تقدیر های گذشته برگزیده هایی که در دوره افراد یا گروه

از توانند با ارائه گزارشی  ها مي هاي دیگر شرکت کنند. آن توانند در بخش نمي

  های نو در این بخش شرکت کنند. طرح های متفاوت جاری و های گذشته و فعالیت فعالیت

 چهارمین دوره( 8931سال  های کتابخوانی کودک و نوجوان ی که در جام باشگاهتسهیلگران و مربیان: نکته( 

 این جشنواره ارائه نمایند. های باشگاه خود را در فعالیت توانند نمیاند،  شرکت کرده

 :های انتخاب شاخص .پ

o خوانی میان مردم تأثیر پایدار در گسترش کتاب 
o های اجرایی ها و شیوه خالقیت و نوآوری در برنامه 
o  ها استفاده مناسب از مشارکت مردم و چهره 
o های عمومی و مردمی استفاده خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیت 
o عنوان الگو قابلیت معرفی به سایر مناطق به 
o های عمومی مردم  های کتابخوانی در رفتارهای اجتماعی یا فعالیت اثربخشی فعالیت 
o (شاخص ترجیحی) انهفعالیت به شکل داوطلب 
o  ( شاخص ترجیحی)فعالیت در قالب گروهی 

 مدارک الزم: .ت

o شرکت در جشنوارههای  معرفی برنامه در قالب فرم 
o شامل گزارش ستندات  فیلم،  م کس،  لف، ع یلهای مخت صوتی،  فا سانه بازتابهای  ای،  های ر

های مختلف چاپی  نامه و قراردادها در قالب نامه، تقدیرنامه، تفاهم های مکتوب، گواهی گزارش

 یا الکترونیک

o به  خوانی ترویج کتابهای خود را در زمینه  ها و مستندات فعالیت توانند گزارش مندان می عالقه

 ششهمین»بشه دبیرخانشه  8931شههریور  81همراه فرم پیوست تکمیل و تا پایان وقشت اداری 

تاب جان ک قدیر از مرو شنواره ت مه( «خوانی ج یق رایانا حا از طر ند )ترجی سال کن ین ار . ا

 www.moravejan.ir؛  www.bookprmotion.ir اه فرم ثبت نام در وبگاه به نشانیهمرفراخوان به 
 قابل دریافت است.          

http://www.bookprmotion.ir/
http://www.moravejan.ir/


 

 -7شماره  –خیابان فجر  -خیابان مطهری -تهران :نشانی پستی دبیرخانه جشنواره
 شبکه مروجان کتابخوانی کشور -طبقه پنجم -ساختمان فجر

  )پست الکترونیک(:رایانامه ؛   88816942 -  88924388 : تلفکس                       

moravejanketab@gmail.com  



 
 

 به نام خداوند لوح و قلم

 خوانی مشخصات مروج کتاب1فرم 

 کنندگان:  مشخصات شرکت

                               :       نام خانوادگی           :         نام 

  شهر/ روستا                استان :           
 
 

 نام گروه یا نهاد خود را  ها و نهادهای غیردولتی بخش گروه(

مشخص کرده و فراخوان صفحه اول  ببا توجه به توضیحات بند 

 بنویسید(
 
 
 
 

  صفحه اول فراخوان ببا توجه به توضیحات بند  )بخش افراد، 

 فعالیت خود را مشخص کرده و بنویسید(
 

 

 صفحه اول فراخوان  ببا توجه به توضیحات بند )الملل  بخش بین

 نوع فعالیت خود را مشخص کرده و بنویسید(

 

 

 

 

  :بخش نگاه ویژه 

o سیار مروجان 

o کردی و...(بلوچی، ترکی، عربی، های  )زبان زبانه دو مناطق در مروجان 

o یابان توان ناشنوایان، روشندالن،) ویژه نیازهای با افراد برای مروجان 

 ...(و ذهنی و جسمی

 

 

 :بخش نشان استمرار 

توانند در  اند نمي های گذشته برگزیده شده هایی که در دوره افراد یا گروه 

های گذشته  ارشی از فعالیتتوانند با ارائه گز هاي دیگر شرکت کنند. آنها مي بخش

 های نو در این بخش شرکت کنند.  طرح های متفاوت جاری و و فعالیت

 

 

 نشانی:

 

 نشانی پستی:

                                                شماره تماس) ثابت(          

 همراه ( تلفن)

 رایانامه )پست الکترونیک(:

 : وبگاه

 

 های ترویج کتابخوانی فعالیت 2فرم 

 کنندگان:  مشخصات شرکت

 

 

 



 

:                                      نام خانوادگی           :         نام 

  استان :                          شهر/ روستا 

 

 (:ای پر شود ضروری است برای هر فعالیت فرم جداگانهعنوان فعالیت ترویجی ) (1

 

 

 شرح فعالیت و  شیوه اجرای آن: (2

 

 

 

 

 های فرهنگی و اجتماعی محل اجرای فعالیت: زمان، مکان و ویژگی (3

 

 

 

 

)همراه با گزارش مکتوب، مستندهای نتایج به دست آمده از اجرای فعالیت:  (4

 )مربوط هم ارسال شود.

 

 

 

 

 :ها آنهمکار و شیوه مشارکت   سازمان ای ، نهاد گروه (5

 

 

 ها و امکانات اجرای طرح: هزینه (6

 

 

 

 ها و امکانات: منبع تأمین هزینه (7

 

 

 های آینده: برنامه (8

 

    


