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  «من و کتاب»با عنوان  برگزاری جشنواره بزرگ کتابخوانی سپاه راهنمای

 8931رمضان 

 

ااره سراساری  لرحلاط د   شنان  در راستای گسترش فرهنگ کتااخواای    افایا س سارایط لعا کاط کتاا       

لعااخ  خاا   خرگرفتط از کتا  اشاخط االساتتتااا   «  احکا  ر زه»    اح صات  لحتاای کتا  از کتاخواای  

 یما د.خرگیار خط صار  لجازی خا تاضیحا  ز ر  )لدظلط ا کا  (فتا ای لقا  لکظم رهبری

 

 :کتابخوانی شرکت کنندگان در جشنوارهشرایط الف: 

ا ت های لوتلف، سرخازان   خازینستگان  کارکنان سپاه در عض -1

خایااده های کارکنان سپاه در عضا ت های لوتلف   خایااده های خازینستگان   -2

خایااده های شهدای پاسدار   خایااده های لتافیان پاسدار -3
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روش دسترسی کارکنان به محتوای مسابقه کتابخوانی:ب: 

 ز ستتای   یربن یبتتد تد صتت  پتتد دا  ک ابتتاب ی فایتت   تتاا  فایتت دریافتت  /ب:  1

 ،(شتیم  سازمان فن رگتد اتای  د) )  ، سای   اا  یربنیبد ()پاسد ر

معاییت  تنبمت  ی ومت زق دتمتدتد     ستای   ( ی سای  معایی  سماسد )بصمنت

 (.، سای  اای ن بازیشسبگان سپا))صادقان (سن ج  یدیشه سماسد )

طن حد شد) در پ سبن ی دیگن  طالع رساید  اا فن ا  ن  ز طنیق  سکن باراد :  /ب2

 ینم  فز ر بارادا  ن در گ شد تلفن  ین ) ی دریاف  محب  ا مسابته؛

 

 :نحوه شرکت در مسابقه کتابخوانیج: 

 5لاد  حاد د   فا ل ا ن کتا  صات  کط خاط   32 پ  دی اف کتا    فا ل در افتخکد از  لواطبین، -1

در کاط  اشاخط االستتتااا  لقا  لکظم رهبری   فتا ای لکظم  اط(  کتا  خرگرفتط از ساعت احکا  ر زه را )

 است، اقدا  خط خهره خرداری از فا ل های  اد شده یما ند؛ تا ید شدهقا ب یما ننالط راد ا     شذا  

تادای لااه لباار     از اخلوااطبین   شاده اسات  اذا    گی ناط ای، طراحا    4اال س 22پاسونالط خر اساس  -2

ساا ت  خاا لراشکاط خاط     خط لد   ک لاه   در طال شبایط ر ز ل  تاایناد ر ز عید فعر  24تا ساعت رلضان 

)خارای شلااگیری از   در آزلاان ا ان لسااخقط خایرک شارکت یما ناد،        شمیم سازلان خایااده 

ال خط صار  سیستم    اتتاق  سا 22طراح  شده تکداد ساال  122از تکداد  ...   در سااال   کنااخت  

 در اختیار شرکت کنندگان قرار ل  گیرد.(خط لد  زلان لکین 

خا تاشط خط ا نکط لبنای یها   شرکت افراد در آزلان تأ ید گی نط ثبات در  شاده در پا اان ساااال       -3

 ذا در صار  قعع ا نتریت   عد  ثبت یهاا   آزلاان تاسار شارکت کنناده، فارد لا  تاایاد          ،ل  خاشد

 لجدداً یسبت خط  ر د خط سالایط خا کد لل  خاد اقدا    در آزلان شرکت یما د؛

در تاار    ااد   ساا ت شامیم   افراد در شننااره کتاخواای  شرکت در آزلان لجازی تنها راه شرکت  -4

ل  خاشد؛شده)لاه لبار  رلضان( 

خاا  فرزیدان هم لا  تاایناد   لنظار از شرکت خایااده ها در ا ن لساخقط کل افراد خایااده ل  خاشد،  ذا  -5

  کد لل  در ا ن لساخقط شرکت یما ند؛
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 به قبل می توانند در این آزمون شرکت نمایند.( 0931)تنها فرزندان متولد سال تبصره: 

.لبنای شرکت افراد کد لل  خاده   هر فرد تنها ل  تااید  کبار خا کد لل  خاد شرکت یما د -6

قرعه کشی و اهداء جوائز:د: 

تیر لصادف خا لیالد خاسکاد  الا  رضا)ع(  23در تار    ا  خرتر لساخقطقرعط کن  یتر لراسم  -1

خرگیار خااهد شد؛

 دخیرخایط شننااره طراح  شده استیحاه ایتوا  یترا  خرتر از طر   ساز کار سیستم  کط تاسر   -2

ایجا  خااهد شد؛

 

 جوائز جشنواره:: ر

  میلیارد ریال جایزه نقدییک بیش از 


