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پنجمین دوره
جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان

معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا مشــارکت دســتگاهها و نهادهــا
و ســازمانهای مختلــف دولتــی و غیردولتــی پنجمیــن دوره جــام باشــگاههای کتابخوانــی

کــودک و نوجــوان را در ســطح کشــور برگــزار میکنــد .در دوره پنجــم جــام باشــگاههای
کتابخوانــی کــودک و نوجــوان تاکنــون  ۲۵هــزار باشــگاه کتابخوانــی کــودک و نوجــوان
تشــکیل شــده اســت.جام باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان در بخشهــای

مختلفــی اجــرا و برگــزار میشــود کــه شــامل باشــگاه برگزیــده ،نامــه بــه نویســنده ،فیلــم
موبایلــی معرفــی کتــاب و نویســنده برگزیــده ،مهدکــودک برگزیــده و تســهیلگر برگزیــده از

بخشهــای مختلــف ایــن برنامــه اســت و در ســال گذشــته کتابفروشــی فعــال نیــز بــه ایــن

دوره جــام باشــگاهها افــزوده شــد.

مهلت ارسال آثار و مستندات باشگاههای شرکت کننده در
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امســال بــه دلیــل شــیوع و گســترش
بیمــاری کوویــد  ، ۱۹ســه روش را
بــرای ارســال مســتندات باشــگاههای
کتابخوانــی کــودک و نوجــوان در نظــر
گرفتهشــده اســت.

 .١ارســال مــدارک از طریق ســایت شــبکه
ترویــج کتابخوانــی بــه آدرس اینترنتــی
www.bookpromotion.ir
در ایــن ســایت یــک فــرم بــا عنــوان ارســال
آثــار و مســتندات باشــگاههای کتابخوانــی
تهیهشــده اســت و تســهیلگران میبایســت
بــرای ارســال آثــار بــه ایــن نــکات توجــه کننــد.
الــف .در قســمت ورود بــه فــرم از نــام کاربــری و
رمــز عبــوری کــه باشــگاه خــود را ثبــت کردهایــد
اســتفاده کنید.
* اگــر رمــز را فرامــوش کردهایــد از همانجــا
گزینــه فراموشــی رمــز را اســتفاده کنیــد.
ب .پــس از ورود بــه فــرم مشــخصات فــردی خود
را کامــل وارد کنید.

ج .یــک پرونــده حداکثــر بــا حجــم  ٢٠مگابایــت
و در قالــب  pdfاز قبــل کــه حــاوی فعالیتهــای
باشــگاه شــما میباشــد آمــاده کنیــد و در قســمت
ارســال پرونــده باشــگاه بارگــذاری کنیــد.
د .حداکثــر  ١٠نامــه از اعضــای باشــگاه را اســکن
یــا بــا گوشــی موبایــل عکــس بــا کیفیــت بگیریــد
و در قســمت ارســال نامههــای باشــگاه بارگــذاری
کنیــد.
ه .فیلمهــای معرفــی کتــاب توســط اعضــای
باشــگاه را حداکثــر در  5فیلــم در ســایت آپــارات
و یــا اینســتاگرام بارگــذاری کنیــد و لینــک ایــن
فیلمهــا را در قســمت ارســال فیلمهــای باشــگاه
جــای گــذاری کنیــد.
توجــه داشــته باشــید اگر فیلمهــا را در اینســتاگرام
بارگــذاری میکنیــد حتمــاً اینســتاگرام شــبکه
ترویــج کتابخوانــی ایــران بــه آدرس
instagram.com/bookpromotion.ir
را دنبــال نماییــد تــا داوران بتواننــد بــه ایــن
فیلمهــا دسترســی داشــته باشــند.

و در انتها گزینه ارسال آثار را کلیک نمایید.
 . ٢ارسال آثار از طریق لوح فشرده
آن دســته از مربیــان و تســهیلگرانی کــه دسترســی
بــه اینترنــت ندارنــد میتواننــد آثــار خــود را در یــک
لــوح فشــرده بــا شــرایط زیــر بــه دبیرخانــه ادارات
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان محــل ســکونت
خــود ارســال کننــد.
 .١در لوح فشرده  3فولدر مجزا آماده کنید.
 .٢یــک فولــدر بــا نــام پرونــده باشــگاه نامگــذاری
شــود.
*در ایــن فولــدر پرونــده فعالیتهــای کتابخوانــی
باشــگاه در قالــب فرمــت  PDFحداکثــر در ٢٠
مگابایــت بارگــذاری شــود.
* ســایر فعالیتهــا ماننــد عکــس و فیلمهــای
فعالیــت باشــگاه را میتوانیــد در آن جــای گــذاری
کنیــد.
 .٣یــک فولــدر بــا عنــوان نامههــای باشــگاه نامگــذاری
و  10نامــه از نامههــای اعضــا کــه اســکن یــا از آنهــا
عکــس بــا کیفیــت گرفتهشــده اســت در ایــن فولــدر
جــای گــذاری شــود.
 .۴یــک فولــدر بــا عنــوان فیلمهــای معرفــی کتــاب
نامگــذاری شــود و حداکثــر  5فیلــم از فیلمهــای
معرفــی کتــاب در آن قــرار داده شــود .در اینجــا نیازی
نیســت کــه فیلمهــا در فضــای مجــازی بارگــذاری
شــود .اصــل فیلــم بالمانــع اســت.
 3ارسال آثار به روش پستی
آن دســته از تســهیلگران و مربیــان کــه امــکان ارســال
آثــار بــه دو روش بــاال بــرای آنــان مقــدور نباشــد
میتواننــد آثــار و مســتندات باشــگاه کتابخوانــی
خــود را بــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان
محــل ســکونت خــود تحویــل دهند تــا پس از بررســی
آثــار برتــر بــه دبیرخانــه مرکــزی ارســال شــوند.
الــف .تعــداد نامههــای اعضــای باشــگاهها حداکثــر
 10نامــه باشــد.
ب .فیلمهــای معرفــی کتــاب باشــگاه در قالــب یــک
لــوح فشــرده و حداکثــر  5فیلــم باشــد.
آثــار و مســتندات باشــگاههای کتابخوانــی کــودک

و نوجــوان حداکثــر در روش پســتی و ارســال آثــار
بــه روش اســتفاده از لــوح فشــرده تــا تاریــخ ٣١
خــرداد  ١۴٠٠بــه ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی
شهرســتانهای محــل تشــکیل باشــگاه تحویــل داده
شــود.
فرصــت ارســال آثــار در روش الکترونیــک نیز
 31خرداد  1400اســت.
نحوه داوری و ارسال آثار مرحله شهرستان

داوری مرحلــه نخســت (شهرســتان) از تاریــخ 1
تیرمــاه لغایــت  10تیرمــاه  1400میباشــد.
الــف .دبیرخانههــای ترویــج کتابخوانــی مســتقر
در ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــر شهرســتان
پــس از جمـعآوری آثــار رســیده بــه دبیرخانــه با ســه
روش فــوق بــا اســتفاده از شــاخصهای داوری کــه
از ســوی دبیرخانــه مرکــزی اعــام شــده اســت بــه
داوری آثــار و مســتندات باشــگاههای کتابخوانــی
در تاریــخ مشــخص شــده خواهنــد پرداخــت.
ب .پــس از داوری آثــار در هــر بخــش بــا توجــه بــه
شــاخصهای اعالمــی
 پنج باشگاه برگزیده به همراه تمامی مستندات پنج فیلم برگزیده باشگاههای شهرستان پنج نامه برگزیده باشگاههای شهرستانرا معرفی و به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایید.
تبصره
* شهرســتانهای دارای  1تــا  50باشــگاه
کتابخوانــی حداکثــر  5اثــر برگزیــده در هــر بخــش
* شهرســتانهای دارای  50تــا  100باشــگاه
کتابخوانــی  8اثــر برگزیــده در هــر بخــش
* شهرســتانهای دارای  100تــا  200باشــگاه
کتابخوانــی  10اثــر برگزیــده در هــر بخــش
* شهرســتانهای دارای بیــش از  200باشــگاه
کتابخوانــی  15اثــر برگزیــده در هــر بخــش بــه
دبیرخانــه مرکــزی ارســال کننــد.

نحوه ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی
دبیرخانههــای ترویــج کتابخوانــی در ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه ســه شــکل میتواننــد آثــار
برگزیــده را بــه دبیرخانــه مرکــزی ارســال کننــد:
الف .آثار برگزیده فیزیکی یا پستی را به همان شکل ارسال کنند.
ب .آثار برگزیده که به صورت لوح فشرده ارسال شدهاند به دو روش زیر ارسال شود:
* لــوح فشــرده باشــگاههای برگزیــده را بــه همــان شــکل دریافتــی بــا تمامــی مســتندات بــه دبیرخانــه
مرکــزی ارســال شــود
* برگزیدههای بخشهای دیگر را در یک لوح فشرده مجزا ارسال نمایید.
ج .آثــار الکترونیکــی کــه در ســایت بــه دبیرخانــه ارســال شــدهاند پــس از داوری آثــار توســط اعضــای داوران
طــی نامـهای بــه دبیرخانــه مرکــزی معرفــی شــود.

در هــر شهرســتان دبیرخانــه ترویــج کتابخوانــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــک
کتابفروشــی برتــر را بــا توجــه بــه شــاخصههای تعییــن شــده در شــیوهنامه پنجمیــن
دوره جــام باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان (صفحــه  17و  )18بــه دبیرخانــه
مرکــزی معرفــی نمایــد.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دفترمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگی
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