
 کتابخوانی دستورالعمل مسابقات 

 (مطالعاتی  )طرح سیر

ریزی شده های علمیه خواهران در موضوعات مختلف برنامهدر حوزه« گسترش و تعمیم فرهنگ کتابخوانی»این مسابقه با هدف  .1

 تا داوطلبان محترم بتوانند بر اساس انگیزه و سلیقه مطالعاتی خود، در آزمون شرکت نمایند؛

 مبلغاان  و آموختگانشدان اوران،شم معاونان، مدیران، اساتید، رحضوری،غی و حضوری  از اعم  4 و  3 و  2 سطح طالب عموم  .2

 نمایند؛ شرکت مسابقات این در توانندمی

بااه آدرس  بااه سااامانه معاوناات فرهنگاای   31/6/95تاا   10/5/95داوطلبااان ماای تواننااد ت اات اباات نااام از تاااری     .3

farhangi@whc.ir ؛مراتعه نمایند 

 مسابقه شرکت نمایند؛های از کتاب یک ی  چند عنواندر به انتخاب خود می توانند داوطلبان  .4

 گیرد؛در اختیار داوطلبان قرار میه  ف یل الکترونیکی کت ب همزمان با ابت نام و انتخاب کتب مسابقه، .5

 که داوطلبانی از دسته آن وص برگزاری مجدد مرحله اول مسابقه مودت و وصال برایدر خص 95الف/1357شماره پیرو نامه  .6

اند؛ ابت نام و آزمون مرحله قبل در این طرح اند و یا نمره قبولی  را کسب نکردهنشده آزمون در ابت نام و یا شرکت به موفق

 شود؛تکرار می

 برگزار می شود؛ دو مرحله و به صورت آنالینمسابقه در  .7

 شوند؛در سامانه معاونت فرهنگی بارگزاری می  10/7/95و سؤاالت آن از تاری   مرحله اول به صورت کتاب باز بوده  .8

 برگزار می شود؛ 29/7/95الی  22/7/95مرحله اول از تاری   .9

 دهند؛از هر کتاب پاس  میای سؤال چ ارگزینه 20داوطلبان در هر مرحله  به  .10

 یابند؛ه مرحله دوم مسابقه راه میمرحله اول، ب تی زدرصد ام 60 داوطلبان با کسب .11

 برگزار می شود؛  22/9/95الی  15/9/95مرحله دوم آزمون از تاری    .12

 مسابقات در نظر گرفته شده است؛ تکمیلیدر صورت برابری امتیاز نفرات برتر ، مرحله  .13

طارح  مtarbiati@whc.ir  ل تربیتی باه آدرس   اداره ک طریق ایمیلتوانند سواالت احتمالی خود را از شرکت کنندگان می .14

 پاسخگوی سؤاالت هستند.13-11از ساعت  02532144339در موارد ضرورت سرکار خانم ظفری به شماره تماس ؛ نمایند

 « بق ت سیر مط لعا تی شرکت در مس»گواهی مرحله دوم را کسب نمایناد،   درصد امتی ز 70به شرکت کنندگانی که  .15

 گردد.اعطاء می
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