
مسابقهراهنمای شرکت در 
کتابآخرین پاییز قرن  تا اولین بهار قرن با از 



رپوست



:توضیحات و اهداف مسابقه 

مشهد مقدس و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در راستای هفته کتاب و ۴این مسابقه با تدبیر مدیریت آموزش و پرورش ناحیه •
کتابخوانی طرح و برنامه ریزی شد

حوزه ی اجرایی این طرح ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی کارشناسی فوق برنامه و کانون ها قرار گرفت •

می باشد (( آخرین پاییز قرن تا اولین بهار قرن با کتاب )) کانون فرهنگی و تربیتی آیه مجری  مسابقه •

ماعی در مورد شرکت کنندگان عزیز توجه داشته باشید هدف از برگزاری این مسابقه ترویج فرهنگ کتابخوانی و آگاهی بخشی اجت•
ت برنامه ریزی فلذا  پنج مرحله ی این مسابقه در رابطه با همین موضوعا. اسالمی می باشد -موضوعات بالینی مورد نیاز جامعه  ایرانی

(این طرح یک مسابقه کتابخوانی صرف با سؤاالت چهار گزینه ای نخواهد بود. ) و امتیاز دهی خواهد شد 

معدل امتیازات برندگان ۱۴۰۰امتیاز داشته و در اردیبهشت ماه ۲۰هر مرحله . خواهد بود هر ماه یک مرحله مرحله ، ۵این مسابقه در •
!تمامی شرکت کنندگان شامل قرعه کشی دریافت بن های تخفیف خرید کتاب خواهند شد . نهایی را مشخص خواهد نمود 

۴زشی ناحیه انتشارات ضریح آفتاب ، کارشناسی فناوری و اطالعات ، حوزه مشاوره ، کانون فرهنگی و تربیتی رشد و تکنولوژی آمو•
همکاران فرهیخته ی یاری گر اجرای این مسابقه هستند 



:چگونگی ثبت نام و دریافت مراحل مسابقه 
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ه باشید توجه داشت. در این قسمت فیلد های مشخص شده را طبق راهنمای زیر تکمیل نمایید •
هد شد در همین قسمت کتاب ها یا مراحل مختلف مسابقه قرار داده خوابین اول تا پنجم هر ماه 

!اجرای مرحله اول مسابقه 

اعداد را به انگلیسی وارد کنید



ه اید درست متوجه شدید با ثبت نام خود در مسابقه و معرفی آخرین کتابی که خواند
!امتیاز مثبت به پایان رساندید ۲۰مسابقه را با ( ۱۳۹۹مرحله آذرماه   ) اولین مرحله 

دریافت این پیام نشانه ثبت نام شما در مسابقه است



فرماییدضریح آفتاب و به صورت آنالین تهیه توانید از سایت کتاب های معرفی شده در طی مسابقه را می 



برای اطالع از اخبار مسابقه و نیز پیشنهادات خود از راه های زیر با ما در تماس باشید



مشهد مقدس۴تهیه شده در کانون فرهنگی و تربیتی آیه آموزش و پرورش ناحیه 


