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 ستاد مرکزی مجری طرح:

 

  سه دقیقه با کتاب عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین       سرفصل فعالیت:

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی. -

 خوانی.آشنایی و انس دانشجویان با کتاب و اشتراک گذاشتن تجربه های کتاب -
 

 : خالصه طرح
ا وظیفه مروزه ما شاهد این هستیم که در بیشتر افراد جامعه به ویژه قشر دانشجو، جایگاه کتاب و کتابخوانی به فضای مجازی داده شده است، همه ما    

شودتا شاهد  داریم تا با ترغیب و ترویج مطالعه راه را برای توسعه هموار سازیم، تعقل و تامل در کتاب و قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی موجب می

 پیشرفت فرهنگی و کاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.

خوانی و با بهره گیری از ظرفیت باهدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب )مقدماتی( سه دقیقه با کتابه کتابخوانی مسابقاتوجه به این مهم در نظر داریم، ب    

 ها و موسسات عالی کشور به این مهم بپردازیم.حصیلی همه دانشگاههای فضای مجازی برای تمامی دانشجویان مقاطع ت

شرکت کنندگان در به شکل ویدئو در سه دقیقه معرفی کرده و در رقابت شرکت نمایند.  عالقه مندان به شرکت در این مسابقات کتاب مورد نظر خود را    

  یر به رشته تحریر در آمده است به ارسال ارائه های خود بپردازند.دو بخش الف. ایران شناسی ب. آزاد به کتاب هایی که در دوسال اخ

مورد ارزیابی و کارشناسان حوزه هنر و رسانه و فن بیان و زبان بدن و همچنین اساتید آشنا با کتاب و کتابخوانی، در ادامه نیز، آثار توسط داوران     

به ازای هر ده نفر یک نفر به مرحله نیمه نهایی معرفی خواهد شد، و در نهایت برای مرحله  امتیازدهی قرارخواهد گرفت و سپس بعد از اعالم نفرات برگزیده

این برنامه با الزم به ذکراست،  واهد شد.کشوری و ملی تعداد سه نفر معرفی خواهند شد. در انتها نیز به افراد برگزیده جوایز نقدی و غیر نقدی اعطا خ

 همکاری سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.
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