بسمه تعالی

دستورالعمل برگزاری اولین دوره مسابقات کتابخوانی مشترک مراکز حوزوی
«امروز کتابخوانی و علم آموزي نه تنها یک وظیفه ملی است که یک واجب دینی است» .

مقام معظم رهبري

(مدظله العالی)

با استعانت از خداوند متعال و نظر به تأکید مقام معظم رهبري(مدظله العالی) بر مسأله کتاب و کتابخوانی" اولین مسابقه کتابخوانی مشترک
بین مراکز حوزوي" زیر نظر ستاد ترویج فرهنگ کتابخوانی حوزههاي علمیه" برگزار میشود و دستورالعمل اولین دوره از مسابقات
مشترک این ستاد به شرح ذیل میباشد.
جامعه هدف:
برادران و خواهران طلبه و دانشآموختگان مراکز حوزوي سراسر کشور اعم از ایرانی و غیر ایرانی و خانوادههاي آنان (همسر و فرزندان)
منابع مسابقه:
الف) کتب پیشنهادي طالب و روحانیون اعم از خواهران و برادران
نام کتاب

مؤلف

ناشر

شیوه تهیه نسخه چاپی

نسخه الکترونیک

فرهنگنامه تهجد

محمد محمدي ريشهري

انتشارات دارالحدیث

فروش اینترنتی:
www.darolhadith.ir

در سامانه پژوهان

ناصر مکارم شیرازي

انتشارات مرکز مدیریت حوزههاي علمیه

راه و رسم پرهیزکاران
(شرح خطبه متقین)

فروش تلفنی:
 37735547-025و 025-37748383

در سامانه پژوهان

ب) کتب پیشنهادي همسران
نام کتاب

مؤلف

ناشر

شیوه تهیه نسخه چاپی

نسخه الکترونیک

سبک زندگی زنان

امیرحسین بانکی پور

حدیث راه عشق

فروش اینترنتی:
www.hadisbook.ir
تلفن:

در سامانه پژوهان

همسران همراه

جمعی از نویسندگان

انتشارات مرکز مدیریت حوزههاي علمیه

هنر رضایت از زندگی

عباس پسندیده

دفتر نشر معارف

95011051-031
09133165543
تلفن:
 37735547-025و 025-37748383

فروش اینترنتی:
www.ketabroom.ir
تلفن:
31077-025

در سامانه پژوهان

در سامانه پژوهان

ج)کتب پیشنهادي فرزندان
مؤلف

ناشر

گروه سنی

سید حمیدگرمارودي

انتشارات بُراق

ابتدایی( 10تا 12سال)

تَن تَن و سندباد

محمد میرکیایی

انتشارات قدیانی

متوسطه

آن بیست نفر

احمد یوسف زاده

انتشارات سوره مهر

دانشگاهی (دختران)

دخیل عشق

مریم بصیري

دانشگاهی (پسران)

توقف ممنوع

اسماء حیدري

ابتدایی( 7تا  9سال)

نام کتاب
هر آیه ،یک قصه
جلد2

شیوه تهیه نسخه چاپی
تلفن:
37848262-025
فروش اینترنتی:
www.ghadyani.org
تلفن:

نسخه الکترونیک
در سامانه پژوهان

---

66404410-021
فروش اینترنتی:
www.sooremehr.ir
تلفن:

در سامانه پژوهان

 61942-021داخلی 313
مسجد مقدس
جمکران

فروش اینترنتی:
www.ketabejamkaran.ir
تلفن:

در سامانه پژوهان

025-37253340

جوایز مسابقه:
 هزینه سفر به عتبات عالیات هزینه سفر به مشهد مقدس سکه بهار آزادي بن خرید کتاب -و دیگر جوایز نفیس نقدي و غیرنقدي

فروش اینترنتی:

انتشارات شهید

www.nashreshahidkazemi.ir

کاظمی

تلفن:
37840844-025-6

در سامانه پژوهان

دستور العمل اجرایی مسابقه :
 -1تاریخ برگزاري آزمون:
از ( 96/11/22سالروز پیروزي انقالب اسالمی) تا ( 96/12/18سالروز والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها) میباشد.
 -2کتابهاي معرفی شده براي گروههاي مختلف جامعه هدف ،پیشنهادي میباشد؛ لذا افراد در انتخاب کتاب مسابقه از بین کتب معرفی

شده آزاد هستند بجز دو کتاب ویژه فرزندان طالب در سنین  7تا  9سال و  10تا  12سال که اختصاصی آنها میباشد و دیگر گروه-
ها مجاز به انتخاب آن دو کتاب براي شرکت در مسابقه نمیباشند .اعتبارسنجی تناسب سن شرکتکنندگان و گروههاي انتخابی

در مسابقه بر اساس کدملی ثبتشده و مدارک احراز هویت شرکتکنندگان میباشد.
 -3کتب به دو صورت جهت شرکت در مسابقه ارائه میگردد.
 نسخه چاپی کتاب :در ستون "شیوه تهیه نسخه چاپی" اطالعات مورد نیاز موجود می باشد. نسخه الکترونیک کتاب :کتابهایی که نسخه الکترونیک آن در سامانه پژوهان موجود می باشد در ستون "نسخهالکترونیک" ،ذکر شده است.

 -4نحوه ورود به سامانه جهت تهیه کتاب و شرکت در مسابقه:

 oورود به سامانه پژوهان به آدرس www.pajoohaan.ir
 oدریافت اپلیکیشن اندرویدي یا نسخه ویندوزي پژوهان و نصب برنامه؛
 oثبتنام در پژوهان؛
 oرفتن به بخش مسابقات و انتخاب گزینه مسابقه موردنظر؛
 oدریافت کتابهاي مسابقه بصورت الکترونیک و مطالعه کتابها؛
 oشرکت در آزمون الکترونیک (قبل از شرکت در مسابقه الزم است داوطلب مشخصات خواسته شده را ثبت نماید)؛

 -5آزمون مسابقه ،آنالین و در یک مرحله برگزار میشود و نمره منفی ندارد.

 -6مخاطبان ایرانی با مراجعه به سامانه کتابخوان پژوهان به آدرس  www.pajoohaan.irدر مدت زمان مشخص شده به
صورت آنالین در آزمون کتب مورد نظر شرکت میکنند.

 -7مخاطبان غیرایرانی با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه به آدرس  www.cev.miu.ac.irدر
مسابقه شرکت میکنند.

 -8تعداد سئواالت آزمون مسابقه  20سؤال و به صورت چهارگزینهاي است.
 -9مدت زمان پاسخگویی به سواالت  30دقیقه میباشد.

-10
-11

والدین محترم می توانند پس از مطالعه کتاب توسط کودکان به این عزیزان در آزمون آنالین یاري رسانند.
افراد مجاز می باشند در بیش از یک کتاب در آزمون شرکت کنند و با توجه به تعداد کتب و امتیاز کسب شده از جایزه

ویژه برخوردار خواهند شد.

 -12در صورتی که کاربر به دالیل مختلف از قبیل قطع شدن اینترنت یا  ...نیاز به شرکت مجدد در آزمون داشته باشد ،حساب پشتیبان
پژوهان به آدرس  @pajoohaanدر مدت زمان برگزاري مسابقه پاسخگوي کاربران می باشد.

-13برگزیدگان از افرادي که حداقل امتیاز  70را کسب نمایند انتخاب میشوند.

-14درصورتی که امتیازها مساوي باشد ،نفرات برتر به قید قرعه مشخص میگردند.

-15برگزیدگان از طریق مراکز حوزوي و دیگر مراجع اطالع رسانی حوزوي اعالم میگردد.
-16برگزیدگان نهایی در اولین جشنواره ستاد ،مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

-17شرکتکنندگان جهت کسب اطالعات با تلفنهاي زیر تماس حاصل نمایند.
نام مراکز

تلفن

ساعات تماس

معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیه

09198513012

 8تا 14

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی

09126529030

 8تا 16

معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

09334490560

 9تا 13

معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه

 025 – 31200داخلی 3

 8تا 14

معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

025-32144357

 8تا 13:30

معاونت فرهنگی تربیتی جامعة المصطفی العالمیه

025-37172294

 8تا 14

معاونت فرهنگی تبلیغی جامعة

الزهراء(سالم اهلل علیها)

به سایت  www.jz.ac.irمراجعه فرمایید

