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 دوستدار کتاب و عشایر جشنواره روستاهادوره  ن ششمینفراخوا

خوانی و جلب توجه  های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح
سراسر  ریو عشا در سطح روستاها« دوستدار کتاب و عشایر جشنواره روستاها»دوره  ششمین ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، سازمان

 شود. کشور برگزار می

اجرا  ئیان و عشایرروستامیان های فعال در  های مردمی، نهادها و سازمان ه با مشارکتک یخوان کتابهای فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با  جموعه فعالیتم
باید شده،  بینی تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد. در هر برنامه، اعم از اجرا شده یا پیش ریزی شده است، می سال آینده برنامهشده یا برای اجرا در 

 مشخص شود.  کننده و نحوه تأمین بودجه آن ارکتاهداف، شیوه اجرا، نهادهای مش

مسئول ، و رئیس شورای اسالمی، مدارک و مستندات با امضای دهیار ها، برنامهها،  مجموعه فعالیتضروری است در این جشنواره، برای شرکت 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداراتبه دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در  شده لیتکم یها برگه، به همراه یخوان کتاب یها طرحیا متولی  کتابخانه

 شود.ارسال مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران  صورت بهیا ها  استان

 عشایر و روستاهامعرفی خواهد کرد.  «دوستدار کتاب» عنوان بهرا ی برگزیده یا گروه عشایر روستا ۰۱جشنواره از میان نامزدان نهایی،  داوران ئتیه
ها نیز به نحو مقتضی از  در استان قرار خواهند گرفت. ریموردتقدهای فرهنگی و سیاسی کشور در تهران  شخصیتبرگزیده در مراسمی با حضور 

 برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد. عشایر و روستاها

شده ، هر ساله ده روستا و گروه عشایری به عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیدهو در طول پنج دوره از برگزاری این جشنواره ۰131از سال 
 فق به دریافت جایزه استمرار شده است. ها موبرگزیده ۀو یک روستا به عنوان برگزید

 های زیر باشد: تواند شامل مجموعه فعالیت های ارسالی می برنامه

 کتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی ازجمله یخوان کتابنهادهای مرتبط به  اقدامات زیربنایی شامل تأسیس (۰

ای به ترویج کتاب و  ها، و هر فعالیتی که به نحو مبتکرانه و خالقانه ها، نمایشگاه های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره فعالیت (2
 بیانجامد. یخوان کتاب

 های انتخاب شاخص

 باشد. یو مل ینید های ارزشو  یبوم یها نیی، آیمحل یازهایمتناسب با ن .۰

 داشته باشد. خوانی کتابسطح فرهنگ  یدر ارتقا یداریپا تأثیرات .2

 برخوردار باشد. و عشایر واحدهای اجرایی روستا یبانیو پشت یاز مشارکت مردم .1

 قرار دهد. موردتوجهزنان، کودکان و نوجوانان را  خصوص بهو  پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد .4

 داشته باشد.و اجرا در سایر مناطق را  الگوبرداریت یقابل .5

 وه اجرا برخوردار باشد.یت در محتوا و شیفیو ک یاز تازگ .6

 مدارک الزم

 اصل طرح .۰

 و مسئول طرح  عشایری تیره یا روستارئیس شورای اسالمی  ،دهیارمهر و امضای با  شده تکمیلفرم  .2

 مطالب و مستندات ارسال شود.( یالمقدور لوح فشرده حاو ی)حت یشاخص و ابتکار یها تیفعال یرنامه( برایلم، عکس، گزارش، تقدیمستندات )ف .1

 نحوه شرکت

مستقر در اداره استانی  های رخانهیق پست به دبیاز طر ،۰138 آذر 1۱مورخ  شنبهروز  یان وقت اداریست مدارک الزم را تا پایبا یان شرکت میمتقاض
 :زیر ارسال کنند یبه نشان« کتاب دوستدار عشایر و روستاها جشنواره»دبیرخانه مرکزی مستقیم به  صورت بهیا ها و  کل ارشاد اسالمی استان

ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای  ۰583741۰۰۰ کدپستی، 5 طبقه، ساختمان فجر، 7 شمارهابان فجر )جم سابق(، ی، خید مطهریابان شهیهران، خت
 ارسال کنند.دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

   iranbookpromotion@gmail.comپست الکترونیک: 8814238۱  - 8886۰124 – 88142373 و نمابر یها شماره تماس
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 یتعال بسمه

 متقاضی شرکت در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب / آبادی عشایری روستا یلکمشخصات  -1فرم شماره 

 روستا:    بخش:     شهرستان:   استان:
 آبادی عشایری:     رده ایلی:                 

 د:یح دهی...( توض ، قدمت و موقعیت جغرافیایینویسندگان، شاعران، برندگان مسابقات فرهنگی ،روستا یافتخارات فرهنگشامل ) یاجتماع ،یت فرهنگیوضعدرباره  .1

 
 

 

 

 

 
 وضعیت فضاهای فرهنگی .2

  دسترسی به روزنامه و نشریات  اینترنتدسترسی به   کتابخانه  های فرهنگی کانون  یفروش کتاب
  دارالقرآن  مهدکودک  رستان  یدب    ییمدرسه راهنما     ییمدرسه ابتدا

  یسالن ورزش    یارتین زکاما  ه  ینیحس   مسجد  
سایر فضاهای فرهنگی 

 )نام ببرید( 
 

 
 های فرهنگی  وضعیت تولیدات و فعالیت .3

   های اجتماعی  شبکه سایت  وب  فیلم  نشریه ادواری  کتاب 

 (در صورت لزوم، توصیفی از وضعیت فضاها و تولیدات فرهنگی روستا یا گروه عشایری پیوست شود.)

  وضعیت کتابخانه .4
         تعداد کودکان و نوجوانان عضو   تعداد بانوان عضو  تعداد عضو  تعداد کتاب  مساحت

 
 تجهیزات موجود در کتابخانه 

 سایر تجهیزات )نام ببرید(   چاپگر  رایانه  ای افزار کتابخانه نرم
 

 نحوه فعالیت کتابخانه
   سه روز در هفته  وقت تمام

 
 نحوه اداره کتابخانه 

   مردمی )خیرین(   )مشارکتی(  یدولت مهین  دولتی
داوطلبانه و 

   شورا یا مسجد ریبگ حقوق  دولتی ریبگ حقوق  افتخاری

 ؟ دیا حضورداشتهاین جشنواره از دوره  چند در -
 

 در طول سال گذشته به پیوست ارسال شود. شده ارائه یها تیفعال وها  شرکت، گزارشی از برنامهدر صورت  -

 

 نام خانوادگی دهیار:نام و 
 
 
 

 تلفن ثابت: 
 

 تلفن همراه:
 

 
 
 

 مهر و امضا:
 
 

نام و نام خانوادگی رئیس شورای 
 :روستا یا تیره عشایری اسالمی

 
 تلفن ثابت: 

 
 تلفن همراه:

 
 
 
 

 مهر و امضا:
 
 

 طرحنام و نام خانوادگی مسئول 
 :یخوان کتاب

 
 
 

 تلفن ثابت: 
 

 تلفن همراه:
 

 
 مهر و امضا:

 

تواند  توضیح: مسئول طرح می
 یکی از افراد زیر باشد: 

  مسئول کتابخانه

  روحانی محلی

  معلم محلی

  مسجد یامنا ئتیه

  مسئول پایگاه بسیج

  مجری مستقل
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 یتعال بسمه

 *شده انجامهای  فعالیت -2فرم شماره 

 :عنوان فعالیت

 

 اهداف اجرا:

 

 

 

 وه اجرا:یش

 

 

 

 :ها آنت کار و نحوه مشارکهم ینهادها

 

 

 (:فعالیت یاجرا ییایگستره اجرا )منطقه جغراف

 

 (:یت مردمکن از مشاریزان تأمی، مین از اعتبارات داخلیزان تأمین منابع )مینه و نحوه تأمیزان هزیم

 

 اجرا: یبازه زمان

 

 :فعالیت یج حاصله از اجراینتا
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 یتعال بسمه

 شده ینیب شیپهای  برنامه و فعالیت -1فرم شماره 

 ند(کشنهاد یبرنامه پ 5تواند  مییا گروه عشایری )هر روستا 

 

 نام برنامه:

 

 اهداف:

 

 

 

 ت:یضرورت و اهم

 

 

 وه اجرا:یش

 

 :ها آنت کار و نحوه مشارکهم ینهادها

 

 طرح(: یاجرا ییایاجرا )منطقه جغراف گستره

 

 

 (:یت مردمکن از مشاریزان تأمی، مین از اعتبارات داخلیزان تأمین منابع )مینه و نحوه تأمیزان هزیم

 

  اجرا: یبازه زمان
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 یتعال بسمه

 دوستدار کتاب ریو عشا جشنواره روستاهادوره  ششمین دستورالعمل اجرایی

 شود: ، دستورالعمل اجرایی، زیر اعالم می«دوستدار کتاب و عشایر جشنواره روستاها»فراخوان  یاجرا منظور به

جشنواره به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و عضویت  دبیرخانه استانی، ۰138 اول تیرمورخ  شنبه روز حداکثر تا  -۰

 شود: افراد زیر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تشکیل می

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  

  هنری مساجد در استان –های فرهنگی  کانون مسئول 

   های عمومی استان کتابخانه ادارهمدیرکل 

   استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایرانمدیرکل 

   قلم اهل های تشکلنماینده 

   سازمان تبلیغات اسالمیرئیس 

  استان کشاورزیرئیس سازمان جهاد 

  های عمومی استان  انجمن کتابخانه رئیس 

 شهرستان  وپرورش آموزشاداره  رئیس 

 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 

  اجتماعی نیروی مقاومت بسیج –مسئول واحد فرهنگی 

  غیردولتی نشر های تشکلنماینده 

  خیرین و معتمدین محلی ،ها انجمننماینده 

  در استان سازمان امور عشایریرئیس 

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون استانی مدیر واحد 

ه ی مربوطو مناطق عشایر شهرستان، بخش و روستاهاخصوص فراخوان جشنواره در سطح استان،  دبیرخانه استانی جشنواره موظف است در -2

 . رسانی الزم را انجام دهد اطالع

های مندرج در فراخوان  ویژگی اساس برآثار را  پس از بررسی اولیه،کنندگان در جشنواره را دریافت و  ارسالی شرکت یها برگهدبیرخانه استانی  -1

  بندی کرده و به دبیرخانه مرکزی ارسال نماید. دسته

های  دبیرخانهنسبت به تشکیل  ،۰138 تیر ۰۰مورخ  شنبه سهروز تا موظف هستند، نیز ها  ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانبر همین اساس،  -4

 کنند.  های مربوطه اقدام این جشنواره و با حضور نمایندگان دستگاه شهرستانی

 .شود به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال ،۰138آذر  1۱ روز شنبه مورخ  اداریحداکثر تا پایان وقت  بایدهر روستا  پرونده و مستندات -5

 شود. های فرهنگی و سیاسی برگزار می با حضور شخصیت ماهبهمن   درمراسم و معرفی برگزیدگان  -6

 مدارک زیر باشد: باید شاملمتقاضی شرکت در جشنواره و عشایری های روستایی  تمامی برنامه -7

 شده ینیب شیپهای  اصل طرح برای برنامه 

  و مسئول کتابخانهیا تیره عشایری  رئیس شورای اسالمی روستا ،گانه با امضاء و مهر دهیار سه شده لیتکمفرم 

 المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.( )حتی شده انجامهای  مستندات )فیلم، عکس، گزارش، تقدیرنامه( برای فعالیت 

 تواند با استفاده از منابع استانی از برگزیدگان استان خود تجلیل به عمل آورد.  دبیرخانه استانی می 

 تواند با استفاده از منابع استانی از برگزیدگان استان خود تجلیل به عمل آورد.  دبیرخانه استانی می -8

ساختمان  ـ 7شماره ـ خیابان فجر )جم سابق( ـ خیابان شهید مطهری ـ تهران ـ « دوستدار کتاب و عشایر دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها» :آدرس

   iranbookpromotion@gmail.comپست الکترونیک  8814238۱- 8886۰124 – 88142373تلفن و فاکس:  ۰583741۰۰۰کدپستی   5طبقهـ فجر 

 .قابل دریافت است www.bookpromotion.irهای اجرایی در سایت  خام و دستورالعمل یها برگهتمامی 


