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باسمه تعالي
حضرت امام رضا

علیهالس

الم:

كس
خدا رحمت كند ي هك ارم ما را احياء نمايد.

فراخوان اولین جشنوارة كتابخواني اختران هدایت
خداوند تبارک وتعالی با آفرینش خلقت رسوالنی را از تبار ابراهیم خلیل اهلل برای هدایت مخلوقات خود مبعوث به رسالت نموده است .این عهد
الهی از ابراهیم به اسماعیل و به محمدبن عبداهلل (ص) خاتم پیامبران رسیده است و به امر خداوند تبارک و تعالی در حجه الوداع با اعالم امامت
علی بن ابی طالب (ع) و یازده فرزند معصوم از فرزندان او توسط رسول اهلل (ص) به اتمام و اکمال رسیده است و همه آن ائمه هدی ذخیره
الهی و بقیه اهلل را مامور انجام کارهای ناتمام خود دانسته و به آمدنش بشارت داده است و بشریت را به انتظار او دعوت نموده است.
 اهداف:
الف :اشاعه و ترویج فرهنگ منور چهارده معصوم ( اختران هدایت).
ب :گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با سیرهی پاک ائمهی معصومین علیهمالسالم .
ج :شناسایی و معرفی کتابهای فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهلبیت علیهمالسالم.
 عناوين موضوعی ومنابع جشنواره كتابخوانی اختران هدايت:
 دوره اول دبستان(كالسهای اول  ،دوم و سوم دبستان)
 مجموعه ی قصه های شیرین از زندگی معصومین ( چهارده معصوم (ع)) نویسنده  :مسلم ناصری
 دوره دوم دبستان (كالسهای چهارم  ،پنجم و ششم دبستان)
 کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب ( جلد هشتم ) حاوی قصه هایی برگزیده از چهارده معصوم (ع) نویسنده  :مهدی آذریزدی
 دوره متوسطه اول (كالسهای هفتم  ،هشتم و نهم)
 کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب ( جلد هشتم ) حاوی قصه هایی برگزیده از چهارده معصوم (ع) نویسنده  :مهدی آذریزدی
 دوره متوسطه دوم ( كالسهای دهم  ،يازدهم و دوازدهم)
 کتاب دو جلدی داستان راستان اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
 جوانان و بزرگساالن(اعم از دانشجويان  ،كارمندان و اعضای محترم هيات علمی و همسران همکاران)
 کتاب علی از زبان علی یا زندگانی امیر مومنان علی (ع) اثر دکتر سیدجعفر شهیدی
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بخشهای جشنواره:
 فردی:

دانشجویان عزیز می توانند به صورت فردی و پس از ثبت نام و ارسال اطالعات شامل ( نام و نام خانوادگی  ،کدملی  ،شماره تماس ) به
دبیرخانه جشنواره کتابخوانی ( آریادوست )59000955190در این مسابقه شرکت نمایند.
 خانوادگی:

اعضای خانواده کارکنان و اساتید اعم از فرزندان در رده های سنی متفاوت و همسران به همراه کلیه همکاران و اساتید می توانند به صورت
خانوادگی پس از ثبت نام و ارسال اطالعات شامل ( نام و نام خانوادگی  ،کدملی  ،شماره تماس ) به دبیرخانه جشنواره کتابخوانی
( آریادوست )59000955190در این مسابقه شرکت نمایند.
رديف

2

3

دوره متوسطه دوم ( کالسهای
دهم ،یازدهم و دوازدهم)
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دوره دوم دبستان
دوره متوسطه اول
دوره اول دبستان ( کالس
( کالس چهارم  ،پنجم و (کالسهای هفتم  ،هشتم و نهم)
اول  ،دوم و سوم)
ششم)

1

رده سني

منابع

قالب مسابقه

شيوه
برگزاري

مکتوب

در روز  0955/00/01ساعت 00
ظهردر نماز خانه مسجد امام کاظم
(ع) در محوطه دانشگاه حضور یافته
و یکی از موضوعات کتاب را نقاشی
می کنید

چهار گزینهای

سامانه آزمون
دانشگاه آزاد
اسالمی( آزما)

با رمزی که از دبیرخانه جشنواره در
روز  0955/00/01به شماره شما
ارسال میگردد وارد سامانه شده و به
سواالت آزمون پاسخ می دهید.

چهار گزینهای

سامانه آزمون
دانشگاه آزاد
اسالمی( آزما)

مجموعه ی قصه های شیرین از زندگی معصومین
( چهارده معصوم (ع)) نویسنده  :مسلم ناصری

نقاشی

کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب
( جلد هشتم ) حاوی قصه هایی برگزیده از چهارده
معصوم (ع) نویسنده  :مهدی آذریزدی

کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب
( جلد هشتم ) حاوی قصه هایی برگزیده از چهارده
معصوم (ع) نویسنده  :مهدی آذریزدی

کتاب دو جلدی داستان راستان اثر متفکر شهید استاد
مرتضی مطهری

مالحظات

چهار گزینهای

سامانه آزمون
دانشگاه آزاد
اسالمی( آزما)

با رمزی که از دبیرخانه جشنواره در
روز  0955/00/01به شماره شما
ارسال میگردد وارد سامانه شده و به
سواالت آزمون پاسخ می دهید.

با رمزی که از دبیرخانه جشنواره در
روز  0955/00/01به شماره شما
ارسال میگردد وارد سامانه شده و به
سواالت آزمون پاسخ می دهید.
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دانشجویان  ،کارکنان ،اساتید و
همسران( اعم ازهمسران کارمندان و
اعضای هیات علمی)
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کتاب علی از زبان علی یا زندگانی امیر مومنان علی (ع)
اثر دکتر سیدجعفر شهیدی

چهار گزینهای

سامانه آزمون
دانشگاه آزاد
اسالمی( آزما)

با رمزی که از دبیرخانه جشنواره در
روز  0955/00/01به شماره شما
ارسال میگردد وارد سامانه شده و به
سواالت آزمون پاسخ می دهید.

* در صورت هرگونه ابهام و موردی با شماره -59000955190خانم آریادوست تماس حاصل فرمایید.
شرايط و مقررات:
 .0شرکت برای کلیه خانواده دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی و در تمامی گروههای سنی میسّر است.
 .0عالقهمندان به نقاشی در بخش دوره اول دبستان ( کالسهای اول  ،دوم و سوم) در ترسیم نقاشی خود فقط از مداد رنگی استفاده کنند.
 .3مسابقهی نقاشی در بخش دوره اول دبستان ( کالسهای اول  ،دوم و سوم) منوط به خواندن کتاب و ارائه تصویر متناسب با مفاهیم موجود
در کتاب با ذکر مورد داستان مورد نظر است.
 .9ارسال اطالعات شامل ( نام و نام خانوادگی  ،کدملی  ،شماره تماس ) به دبیرخانه جشنواره کتابخوانی ( آریادوست )59000955190جهت
شرکت در مسابقه الزامی است.
جوايز :به برگزیدگان جشنواره در سطح استانی هدایایی به شرح ذیل اهدا میشود:
 سطح استانی

گروه سني
رشته

مبلغ به
تومان

دوره اول دبستان

دوره دوم دبستان

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

(کالسهای اول ،

(کالسهای چهارم،

(کالسهای هفتم ،

(کالسهای دهم ،

دوم و سوم)

پنجم و ششم)

هشتم و نهم)

یازدهم و دوازدهم)

نقاشی

چهار گزینهای

چهار گزینهای

چهار گزینهای

نفر اول پانصد

نفر اول پانصد

دانشجویان  ،کارکنان ،اعضای هیات علمی ،
همسران کارمندان و همسران اساتید

چهار گزینهای

هزار تومان ،

هزار تومان ،

نفر اول پانصد

نفر اول پانصد هزار

نفر اول پانصد هزار تومان ،

نفر دوم

نفر دوم

هزار تومان  ،نفر

تومان  ،نفر دوم

نفر دوم چهارصد هزار تومان و

چهارصد هزار

چهارصد هزار

دوم چهارصد هزار

چهارصد هزار تومان

نفر سوم سیصد هزار تومان در هر بخش

تومان و نفر

تومان و نفر

تومان و نفر سوم

و نفر سوم سیصد

( اعم از سه دانشجو ،سه کارمند  ،سه استاد

سوم سیصد

سوم سیصد

سیصد هزار تومان

هزار تومان

 ،سه همسر کارمند و سه همسر استاد)

هزار تومان

هزار تومان
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 مهلت جشنواره :
مهلت شرکت در مسابقه و نام نویسی  :سوم بهمن ماه 0955مصادف با والدت با سعادت فاطمه زهرا (س) و روز زن
روز برگزاری آزمون  :هفدهم بهمن ماه 0955
روز اختتامیه و اهدای جوایز پس از داوری نقاشی و تصحیح پاسخنامه ها  :بیست و سوم بهمن ماه  0955ساعت  09در سالن شهید
مطهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند  ،مصادف با والدت امام محمد تقی (ع) جواداالئمه و جشن میالد مبارک حضرت علی ( ع)
حضور جهت کلیه دوستداران اهل بیت بال مانع می باشد.
 توضيحات:
 به علت تهیه کتاب به صورت محدود توسط دبیرخانه کمیته برگزاری مسابقه کتابخوانی اختران هدایت  ،دوستانی که سریعتر ثبت نام نمایند
یک جلد کتاب مورد آزمون با عنایت به گروه سنی شرکت در مسابقه به آنها اهدا می گردد.
 نشانی دبيرخانه:
بیرجند انتهای بلوار شهید غفاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند – معاونت فرهنگی و دانشجویی .
شمارهی تلفن :داخلی500-30305-0051

شماره تلفن همراه 59000955190 :

سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندiaubir.ac.ir :
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