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 (1397سیر مطالعاتی ) مسابقهدستورالعمل 

و در راستای ارتقاء سطح دانش طالب و مبلغان "گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی "این مسابقه با هدف  .1

های تبلیغی و گسترش فرهنگ ناب محمدی صلی ا...علیه وآله وسلم ، در موضوعات مختلف تدوین در حوزه رسالت

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

اعم از حضوری و غیر حضوری و اساتید، مدیران، معاونان، مشاوران، دانش  4و  3و  2تمامی طالب  سطح  .2

 می توانند در این مسابقه شرکت نمایند؛متناسب با سطح علمی خود آموختگان و مبلغان 

 داوطلبان به شرح ذیل در نظرگرفته شده است :سطح بندی کتب مسابقه با توجه به مقاطع تحصیلی  .3

 رودی سیکل )پایه های اول ، دوم و سوم(؛و.طالب 1

 (؛ ورودی سیکل و طالب ورودی دیپلمسطح دو)پایه های چهارم به باالداوطلبان . 2

 سطح سه و چهار؛ داوطلبان. 3

فرهنگی نسبت به اطالع رسانی مسابقه از طریق راههای مختلف ارتباطی، تمهیدات الزم است معاونان محترم  .4

هتمام حداکثری طالب و نظارت و مدیریت اجرایی مسابقه ا الزم را مبذول نموده و در خصوص ایجاد زمینه مشارکت

 ؛و دقت الزم را داشته باشند

اضافه شده  4و 2،3ی جهت مخاطبان سطح در لیست منابع مطالعات کتاب جدید 50افزون بر کتب قبلی حدود  .5

مرتبط با سطح علمی خود شرکت کنند؛ متذکر می گردد  در یک یا چند کتابو داوطلبان می توانند به انتخاب خود 

شرکت در عناوین کتاب های گذشته، ویژه افرادی است که در مسابقات قبلی این کتاب ها شرکت نکرده و یا حد 

 باشند؛ نصاب الزم را کسب ننموده

کتب جدید در دو دسته عمومی و تخصصی تنظیم گردیده است و پیشنهاد می گردد داوطلبان محترم قبل از  .6

 شرکت در سیر ها ی تخصصی، در آزمون کتب عمومی شرکت نمایند؛

همانند دوره های گذشته برروی پایگاه اطالع رسانی جدول منابع آزمون و فایل الکترونیکی تعدادی از کتب  .7

 بارگزاری می گردد؛ www.Farhangi.whc.irی به آدرس فرهنگ

 17/2/96مدارس می توانند درخواست خرید کتب داوطلبان را تا تاریخ م معاونان محترالزم به ذکر است که  .8

درخواست مدارس استان را تجمیع و تا تجمیع و به مدیریت استان ارسال نمایند ،و معاونان محترم استان نیز باید
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 اعالم نمایند؛تبلیغی  –فرهنگی   به معاونت از طریق نامه 30/2/1397

، "کتاب یار "معاونان محترم مدارس الزم است با ترغیب طالب به مباحثه کتب، درج نکات کلیدی در گروه  .9

در مدارس، زمینه ترویج کتابخوانی در مدارس علمیه را فراهم "تشکل های مطالعاتی کتاب یار "برگزاری جلسات و 

 وگزارش اقدامات خود را به استان ارسال نمایند؛آورده 

سؤال تستی  بوده و سؤاالت مرحله اول تمامی 20مرحله اول مسابقه به صورت کتاب باز در قالب سواالت  .10

در سامانه معاونت فرهنگی بارگزاری می شود؛ انتظار می رود داوطلبان کتب انتخابی خود،   15/3/97منابع، از تاریخ 

 مناسب مطالعه و مباحثه نمایند؛را در فرصت 

وط به گذراندن آزمون مرحله اول همان کتاب شرکت در آزمون مرحله دوم هر یک از کتاب ها، مشر .11

 ؛وکسب حد نصاب الزم امتیاز می باشد

فعال است و داوطلبان می توانند با  01/9/97الی  01/4/97تاریخ به آزمون مرحله اولزمان آغاز  سامانه از .12

 ، به سامانه معاونت فرهنگی مراجعه و پاسخ سؤاالت را ثبت نمایند؛ماه پنج در بازه زمانیتنظیم زمان ، 

 ؛ ل به مرحله دوم راه خواهند یافتدرصد امتیاز مرحله او 70داوطلبان با کسب حداقل   .13

فعال است و داوطلبانی که به   03/11/97الی 20/9/97آزمون مرحله دوم از تاریخ  از زمان آغاز  سامانه .14

به سامانه معاونت فرهنگی مراجعه و  ،بیش از دوماهدر بازه زمانی مرحله دوم راه یافته اند، می توانند با تنظیم زمان ، 

 در آزمون کتب انتخابی خود شرکت نمایند؛

بایسته است مدارسی که به علت بروز نواقص فنی و یا عدم دسترسی اینترنتی قادر به شرکت در مسابقه به  .15

صورت برخط )آنالین( نبوده اند می توانند در زمان برگزاری مسابقات در هر مرحله برخط )آنالین (، مسابقه را به 

وری کلیه شرکت کنندگان اعم از برگزیدگان صورت حضوری برگزار نموده ، نتایج هر دو مرحله ی اول و دوم حض

 به این معاونت ارسال نمایند؛  20/11/97و غیر برگزیدگان را حداکثر تا تاریخ 

افرادی که در مرحله اول به صورت حضوری در آزمون شرکت کرده و حدنصاب الزم را کسب نموده اند،  .16

 آزمون دهند؛ باید به صورت حضوریمرحله دوم را نیز 

را کسب نمایند، به نسبت امتیاز کسب کرده و تعداد کتاب ها ،  امتیاز و باالتر 80 افرادی که در مرحله دوم  .17

مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و در صورت پایین بودن تعداد کتاب های شرکت  "کتاب یار"در جشنواره استانی 

 می شود؛ کنندگان و تساوی امتیاز، اهدای جوایز بر اساس قرعه کشی انجام
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خواهد بود و برگزیدگان   اردیبهشت ماه سال بعددر  "جشنواره کتاب یار"مراسم تقدیر برگزیدگان در  .18

؛ الزم به ذکر است که دستور العمل و نحوه برگزاری کتب مورد تقدیر قرار خواهند گرفتبر اساس امتیاز و تعداد 

 اعالم خواهد شد ؛متعاقباً جشنواره 

معاونان به  در سال جاری،  "جشنواره کتاب یار"الزم به ذکر است که بخشی از تقدیر  .19

 باشندداشته  (را) بر حسب تعداد افراد کل مدرسهاستانی موفق که باالترین درصد مشارکت طالب 

ترویجی  ایده های برتر؛ بر همین اساس طرح ها و و نیز به فعاالن و مروجان کتابخوانی اختصاص می یابد

کتابخوانی که توسط معاونان، طالب ودیگر مخاطبان مسابقات کتابخوانی در سطح مدارس، خوابگاهها و یا سایر 

 مراکز علمی فرهنگی اجرا شده باشد،مورد ارزیابی قرار می گیرد؛

 معاونان فرهنگی استان الزم است گزارش فعالیت های ترویجی طالب، اساتید، مدیران و معاونان مدارس  .20

اعم از تأسیس پایگاه ها و مقرهای کتاب در مناطق و مراکز مختلف، ایجاد و فعال نمودن تشکل های مطالعاتی و ... 

به اداره   20/11/97تاریخ حداکثرتا  ،گ کتابخوانیبرگزیدگان بخش فعاالن فرهنجهت ارزیابی نهایی  را تجمیع و 

 نمایند؛کل تربیتی ارسال 

شبکه کوثر "گروه کتاب یار "در طرح مطالعاتی شرکت می نمایند در کهداوطلبانیالزم به ذکر است که  .21

با یوزر و پسورد درخواستی سامانه ، عضو گردیده و نظرات ، نکات .kosarnet.whc.ir wwwنت به آدرس 

 برگزیده وحاصل مطالعات خود از کتب سیر را به اشتراک بگذارند؛

کتابخوانی و نشریات ازطریق پیام اتوماسیونی و شماره تماس الزم به ذکر است که همکاران اداره  .22

پاسخگوی سؤاالت احتمالی معاونین محترم استانی خواهند بود؛ همچنین 12تا 10در ساعات 025-32144357و35

 ارسال نمایند. tarbiati@whc.irداوطلبان محترم می توانند سؤاالت خود را از طریق ایمیل تربیتی به آدرس 
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