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  تاب ایرانکپایتخت  یمعرف وانتخاب  دوره شمینش فراخوان

توسعه فرهنگی و ترویج  هدف بارا « انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران»طرح  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت امور فرهنگی

عنوانی است  «پایتخت کتاب ایران» .کند ، اثربخش و پایدار برگزار مییو ابتکار نو یشنهادهایپو  ها برنامهخوانی از طریق حمایت از  کتاب

ارائه کرده باشند، اعطا خوانی  ترویج کتاب را برایبهترین برنامه  ،ت داورانئکه هر سال به یک شهر شرکت کننده که بر اساس نظر هی

ی ها و دهیاری ها شهرداریسازمان کمیسیون ملی یونسکو، برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله این طرح با مشارکت . شود می

اتحادیه ناشران و کتابفروشان رسانی، انجمن کتابداری و اطالع ،کشورهای عمومی  و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانه ، سازمان اسنادکشور

شهر  شود. می اجرامند در این زمینه  های فعال و عالقه و دیگر نهادها و سازمانهای نشر  تشکلهای فرهنگی و هنری مساجد، تهران، کانون

 .کنندمیدریافت  یاعتبارات و منابع فرهنگتسهیالت، ای از  مجموعه ،یرتبه کشور یر مقامات عالیمنتخب عالوه بر لوح تقد

( 4931( و یزد )4931(، کاشان )4931(، بوشهر )4931(، نیشابور )4931به ترتیب شهرهای اهواز ) برگزاری این برنامهدر پنج دوره 

 را کسب کنند.« پایتخت کتاب ایران»ن عنوااند توانسته

 ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای خوانی که با همکاری دستگاه هر شهر در زمینه ترویج کتاب 4933های سال  برنامه

 شود، قابلیت شرکت در طرح پایتخت کتاب ایران را دارد. ارائه میاسالمی  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد و شهردار

طرح انتخاب و معرفی پایتخت های ارائه شده به دبیرخانه  از پیشرفت برنامهای منظمی  دورهای هگزارشبه ارائه شهر انتخاب شده ملزم 

نداشته قابل توجهی بندی ارائه شده فعالیت  ها و جدول زمان اگر شهر انتخاب شده تا پاییز آن سال بر اساس برنامه است.کتاب ایران 

 وجود خواهد داشت.  انت داورئرأی هی و پس گرفتن عنوان پایتخت کتاب براساستجدید نظر اشد، احتمال ب

 اهداف کلی 

 محور شهرها  فرهنگی و اجتماع توسعه پایدار، کمک به 

 خوانی های فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتاب بخشی به فعالیت انسجام 

  ،خوانی برای ترویج کتابهای محلی و بومی  فیتگیری از امکانات و ظر بهره ساماندهی وجذب، کشف 

 نگاه به آینده و ریزی برنامه تقویت  

 شهرها های ارسالی های کلی برنامه ویژگی

 ها به طور ویژه برای پایتخت کتاب طراحی شده باشد. ها و اقدام ها، فعالیت برنامه .4

 د.های دینی و ملی باش های بومی و ارزش متناسب با نیازهای محلی، آیین .2

 خوانی داشته باشد. تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب .9

گذاری  ها و سرمایه های اجرایی برای تأمین هزینه ها و دستگاه های بزرگ تجاری، کارخانه از مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکت .1

 برخوردار باشد.

 قابلیت الگوبرداری داشته باشد. .1

 باشد.ی نوآورانه و کیفدر محتوا و شیوه اجرا  .1

 ها و روستاهای آن باشد.  برنامه های هر شهر می تواند شامل تمام شهرستان .1
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ها، قراردادهای  نامه توافق)اسنادی همچون داشته و اسناد الزم برای ضمانت اجرایی به پیوست باشد.  ییقابلیت و ضمانت اجرا .1

 (شوند. ات تضمینی در نظر گرفته میعنوان مستند ه، بات فرهنگ و ارشاد اسالمیمصوبات شورای شهر و شوراهای اداراجرایی، 

وری و کسب بیشترین تأثیر  بهرههای  شیوهتأمین منابع، منابع . در برآورد مالی به ها داشته باشد های برنامه برآورد کلی از هزینه .3

 اشاره شود. 

 المللی باشد. بین ای و ملی و حتی منطقهمحلی، تواند در سطح شهر، یا در سطوح  گستره اجرای برنامه می .41

 قابل ارزیابی و پیگیری دقیقی را ارائه دهد. جدول زمانی  .11

 

 های هر شهر  حداقلی برنامهط یشرا

ک سال و یحداقل  یدر حوزه کتاب برا یو ابتکار یجی، ترویفرهنگ یها تیها و فعال مجموعه برنامه یمعرف ید حاویبا یبرنامه ارسال

 ر باشد:یط زیحداکثر دو سال با شرا

 داران و...( ، کتابفروشان کتاب کنندگان، توزیع دآورندگان، ناشران،یصنعت نشر )پد یمشارکت همه اجزا  

 غیره. داران و ها ، کتاب خوانی مانند کتابخانه مشارکت همه نهادها و فعاالن حوزه کتاب و کتاب 

 خوانی کتابمرتبط با  یو دولت یردولتیغ یها مشارکت سازمان  

 شاخص و محبوب و هنرمندان  مشاهیر ،حضور فعال مفاخر 

 زنان، کودکان و نوجوانان( ازجملهف گسترده مخاطبان )یدر نظر گرفتن ط  

 های باید اثربخش، خالقانه و پایدار باشند.  برنامه 

  مورد نیاز:و مدارک اسناد 

 رئیس اداره یا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهردار شده با امضا و مهر تکمیل های فرم .4

 ها ها و برنامه مشروح طرح .2

و صورت جلسات  شهرستان مصوبات شورای شهر و شورای اداریها،  تعهدنامهها، قراردادهای اجرایی،  نامه مستندات شامل توافق .9

 .غیره و امضا شده شورای تدوین برنامه شهر

 بندی ماهیانه جدول زمان .1

 )برای شهرهایی که درتصویری و  همراه با مستندات مکتوب و براساس جدول ارائه شده های سال گذشته گزارش پیشرفت برنامه .1

 اند(.  پایتخت کتاب ایران شرکت کردهبرنامه گذشته   دوره دو

 :نحوه شرکت

 و انتخاب یرخانه مرکزیق پست به دبیاز طر 4931 آذر 29مورخ  شنبهروز  یان وقت اداریمدارک الزم را تا پا باید یمتقاضشهرهای 

 کد پستی، 1، ساختمان فجر، طبقه1ابان فجر )جم سابق(، شمارهی، خید مطهریابان شهی: تهران، خیران به نشانیب اتخت کتایپامعرفی 

  ارسال کنند. 4113119444

 11912311- 11114921 – 11912313 یها شماره تماس
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 های آن اندازها و برنامه ها، چشم معرفی شهر، زیرساخت – 1فرم شماره
 

  بخش در حداکثر یک صفحه()هر معرفی شهر  .1

 های جمعیتی و اجتماعی )توصیف وضعیت اقتصاد، سواد، میانگین سنی، اشتغال، و غیره(  زیرساخت 
  )پیشینه و وضعیت فرهنگی )توصیف سوابق و اقدامات فرهنگی شهر و هویت فرهنگی آن 
 نشر های تشکلادبی و هنری،  های انجمن ،ها شیفرو ، کتابها کتابخانهفرهنگی )شامل وضعیت کمی و کیفی ناشران،  های زیرساخت ،

 غیره( مفاخر فرهنگی و و  پدیدآورندگان و مؤلفان

 

 )در حد یک بند(انداز شهر در حوزه کتاب  . چشم۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانی . راهبردها و اهداف شهر برای توسعه کتاب و کتاب۳

 اهداف: 

 

 راهبردها: 
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 *اتی عملی های برنامهفهرست ـ  ۲فرم شماره

 لطفاً مشخصات هر برنامه یا طرح را در این فهرست وارد نمایید.

فعالیتعنوان  ردیف  
مجری و نهادها و 

های همکار گروه  
مخاطبو گستره   توضیحات هزینه 

1      

۲      

۳      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

 

 
 نام و نام خانوادگی شهردار:

 
 

 کد شهر:
           شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:

  
سالمی افرهنگ و ارشاد اداره نام و نام خانوادگی رئیس 

 :رستانشه
 
 

          شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:
 
 
 

 
 ی معرفی کند.عملیات برنامه 41تواند در صورت توان اجرایی و مالی بیش از  ر شهر میه 

 تنظیم شود.  ایاگانهفرم جد برای هر برنامه عملیاتی 
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 *عملیاتی های برنامهشرح  – ۳فرم شماره

 «پایتخت کتاب ایران یمعرفو  انتخاب »

 :فعالیتعنوان 

 

 :و راهبرد اهداف

 

 

 

 شیوه اجرا:

 

 

 

 

 

 های همکار: نهادها و گروه

  امان جماعتام هنرمندان و اهل فرهنگ های دولتی سازمان

 ها  سایر سازمان ورزشکاران های غیردولتی  سازمان

 لطفاً نام ببرید: ................ مشاهیر   ها صنایع و کارخانه

 

 اجزای صنعت نشر همکار:

 فروشان کتاب ناشران  پدیدآورندگان 

 لطفاً نام ببرید: ................ ها  سایر گروه کتابداران

 

 

 

 فرم پر شود.  جداگانهبرای هر برنامه عملیاتی،  *

 * اهداف و راهبردها با ارجاع به موارد مندرج در فرم شماره یک استخراج شود.



 

7 
 

 

 ها با ذکر نام و جزئیات توضیح دهید. ها و سازمان ر خصوص نحوه همکاری و مشارکت گروهد

 

 

 ستره جغرافیایی اجرا:گ

 

 

 گستره مخاطبان اجرا )طیف مخاطبان اعم از مردان، زنان، کودکان و نوجوانان(:

 

 

 میزان هزینه:

 

 : هر یک از حامیان و درصد مشارکت منابع نحوه تأمین

 

 

 

 مانی اجرا:بازه ز

 

 از اجرای برنامه:انتظار  دمورنتایج بینی  پیش

 

 

 

 

 شیوه ارزیابی حصول نتایج مورد انتظار:

 

 

 

 به مردم و مخاطبان:رسانی و معرفی فعالیت  شیوه اطالع
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 سال گذشتههای  فعالیتدول عملکرد ج - 4فرم شماره

 د.لطفاً مشخصات هر برنامه یا طرح را در این فهرست وارد نمایی

 توضیحات نتایج حاصله میزان پیشرفت نهادهای همکار فعالیتعنوان  ردیف

1      

۲      

۳      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

 نام و نام خانوادگی شهردار:
 
 

 کد شهر:
 شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:

 :ستانیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرنام و نام خانوادگی رئ
 
 

 شماره تلفن ثابت:
 شماره تلفن همراه:

 امضا و مهر:
 
 

 
 ( ارسال شود.و غیره عکس و فیلمهای اجرایی،  گزارشمستندات مربوط به میزان پیشرفت شامل )
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 ها بندی اجرای برنامه جدول زمان -5فرم شماره 

  نهادهای همکارمشارکت  نحوه مصرف بودجه درصد پیشرفت درصد ها برنامه عنوان ماه ردیف

1 
   فروردین

 
 

۲ 
   اردیبهشت

 
 

۳ 
   خرداد

 
 

4 
   تیر

 
 

5 
   مرداد

 
 

6 
   شهریور

 
 

   مهر 7
 

 

   آبان 8
 

 

   آذر 9
 

 

   دی 11
 

 

   بهمن 11
 

 

   اسفند 1۲
 

 

   توجه: 

 توان بیش از یک برنامه اجرا کرد.  در هرماه می .4

و درصد  شود های اجرا شده، عنوان برنامه نوشته می دراین صورت در همه ماه نجامد.یک برنامه چندماه به طول بیا ممکن است .2
 آید.  پیشرفت آن و توضیحات متناسب در ادامه می

 گیرد. این جدول مبنا قرار می ،های شهر پایتخت کتاب ارزیابی فعالیتو در داوری  .9
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 فهرست اسناد و مدارک ارسال شده

ایتخت کتاب ایران موارد ذیل را برای شرکت در برنامه پ      ....... ستانرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرینجانب ................... ا
 کنم. ارسال می

  فعالیت برای تعداد .............. ۱فرم شماره 

  برای تعداد ........... برنامه  ۲فرم شماره 

  ۳فرم شماره  

 
جلسات  ها، مصوبات اجرایی، صورت نامه شامل تفاهم)مستندات 

 (و غیره
 ............ مورد

 جلد کتاب ........ 

 در قالب ............... مورد  تصویر ...... 

 در قالب ............ مدت کلی فیلم: ................. دقیقه فیلم ............ 

 سایر موارد  ......... 

 در ............... صفحه و شامل ................. مورد  ها بندی اجرای برنامه جدول زمان 

 : دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در شهررابط مشخصات 

  :نام و نام خانوادگی

 شماره تلفن همراه:

 شماره فاکس:

 آدرس پست الکترونیک:

 

 ها مالکیت معنوی اسناد و گزارش

های ارسالی برای این طرح در سایر  و گزارش ها ، تصاویر، فیلمتواند از اسناد ونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میمعا
 ها از صاحبان آثار دریافت شده است. مجوز استفاده از آن و ای این معاونت استفاده کند سانهو رترویجی  ،های پژوهشی برنامه
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 پایتخت کتاب ایران ششمین یمعرف وانتخاب برنامه در  دستورالعمل اجرایی شرکت

 شود: پایتخت کتاب ایران، دستورالعمل زیر اجرایی میششمین و معرفی منظور اجرای فراخوان انتخاب  به

بر عهده ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و  خوانی کتابترویج  هزمین های ساالنه هر شهر در که تدوین و ارائه برنامه ازآنجا -1

ستاد تدوین برنامه پایتخت کتاب ایران در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی هر  یادبیرخانه  هاست، ضروری است تشکیل شهرداری

چنانچه فرماندار یا استاندار یا مقام تشکیل شود.  ،4931 تیر اول مورخ شنبه روزاین دبیرخانه باید تا شهر در دستور کار قرار گیرد. 

 افراد زیررا به او واگذار کرد.  ها توان ریاست دبیرخانه یا نشست ستاد یا دبیرخانه حضور داشته باشد، میبرجسته دیگری در این 

 :داشته باشند حضوری برنامه ریزی توانند در شورا می

  شهر)ریئس شورا( فرماندار 

 نائب  ریس شورا( شهردار( 

 دبیر شورا( رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی(  

  یا یک نفر به نمایندگی ایشانامام جمعه شهر 

 شورای شهر رئیس 

 های عمومی  کتابخانه اداره رئیس 

  واحد صداوسیمایا نماینده مسئول 

 رئیس واحد سازمان تبلیغات اسالمی در شهر 

  وپرورش آموزشرئیس اداره 

 ها( مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان )برای مراکز استان  

 ان و نوجوانانمدیر کانون پرورش فکری کودک 

 های غیردولتی نشر نمایندگان تشکل 

 های ادبی شهر انجمنو قلم  های غیردولتی اهل نماینده تشکل 

  نماینده انجمن مرکزی اولیا و مربیان 

 فروشان  نماینده کتاب 

 های عمومی شهرستان  رئیس انجمن کتابخانه 

 ها و مؤسسات بزرگ تجاری صاحبان صنایع، کارخانه 

 خوانی کتابای داوطلبانه غیردولتی فعال در حوزه و نهاده ها نسم 

  نماینده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

 های ورزشی و هنری  ها و گروه نماینده تیم 

 های مرتبط کارشناسان متخصص رشته 

ی ها در هرصورت حضور نمایندگان تشکل شود، اما ای تعیین می مقتضیات محلی و منطقه : اعضای شورا براساس4تبصره

 نشر و قلم و کتابفروشان ضروری است.
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خصوص امامان جمعه(، استادان  های نخبگان، روحانیون )به شود در تدوین برنامه شهر از مشورت : پیشنهاد می2تبصره

 ربط بهره گرفته شده و پشتیبانی آنان نیز جلب شود.  های دولتی ذی دانشگاه و مدیران دستگاه

  انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران است. دبیرخانه مرکزیی شهر، رابط با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالم -2

که برگزیده این طرح فقط یک شهر است و آن شهر هم در یک رقابت فشرده برای معرفی پایتخت جهانی کتاب نامزد  آنجا از -3

یران هر شهر بررسی، تدوین و تنظیم ستاد تدوین پایتخت کتاب ا دبیرخانه یا خواهد شد، مناسب است برنامه ارسالی کامالً در

 نهایی شود. 

از مشارکت همه اجزای صنعت نشر  خوانی کتابزمینه  های فرهنگی ترویجی در شده ضمن معرفی مجموعه فعالیت برنامه تدوین -4

حضور فعال  ،خوانی کتابهای دولتی و غیردولتی مرتبط با  فروشان، کتابداران(، مشارکت سازمان )پدیدآورندگان، ناشران، کتاب

 مند باشد. هنرمندان، مفاخر و مشاهیر و طیف گسترده مخاطبان ازجمله زنان و کودکان و نوجوانان بهره

 های ارسالی لحاظ شود. ها و طرح در برنامه حتماًشده است،  های کلی که در فراخوان قید ویژگی -5

ستاد برگزاری  به دبیرخانه مرکزی ،4931 ذرآ 91 مورخ شنبهسه های واجد شرایط باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز  برنامه -6

 پایتخت کتاب ایران واقع در تهران ارسال شود.معرفی انتخاب و 

 اعالم خواهد شد. متعاقباًزمان برگزاری مراسم و معرفی شهر برگزیده،  -7

 مدارک زیر باشد: شاملهای ارسالی برای شرکت در این رویداد باید  برنامه -8

 پیوست های فرمصورت تفصیلی بر اساس  پیشنهادی به های برنامه و طرح 

 شهردار و  شده با امضا و مهر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی های تکمیل فرم 

 ( ّهای مکتوب،  و غیره در قالب گزارشاداری  ی، قراردادهای اجرایی، مصوبات شورای شهر و شوراها نامه توافقمستندات

 انجام شده در شهرستان )لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود(های  فیلم( برای فعالیتعکس و 

 ، 1، ساختمان فجر، طبقه1فراهانی، خیابان فجر، شماره مقام قائمتهران، میدان هفت تیر، خیابان  دبیرخانه مرکزی: آدرس  -9

 iranbookpromotion @gmail.comپست الکترونیک  11114921نمابر: 11912311- 11912313تلفن:  4113119444: کد پستی

 قابل دریافت است.  www.bookpromotion.irهای اجرایی در سایت  های خام و دستورالعمل فرم


