
  .گردد در سال جاري نيز جشنواره به دو شيوه مكتوب و اينترنتي و در دو قالب فردي و خانوادگي برگزار مي

  :افراد جهت شركت در مسابقه نسبت به رعايت نكات زير توجه نمايند
 .مراجعه نمايند) افدي  به صورت فايل پي( www.iranpl.irهاي شهرستان نيكشهر يا آدرس  به كليه كتابخانه

 .براي شركت در بخش خانوادگي حضور حداقل يكي از والدين در بخش بزرگسال الزامي است

 .مراجعه نمايند

  .ها فراهم گرديده است نام و شركت در مسابقه با اختصاص يك دستگاه رايانه در كتابخانه

 .به طور كامل آمده است

:  

  .و با ذكر نام داستان كتاب، ارسال نمايند

  .يا يك قصه از كتاب را بازگو كنند هايي از كتاب كه برايشان جذاب بوده است را بخوانند و

  .هم زمان شركت نمايند) ضبط و ارسال فيلم موبايلي

 توصيه نماييد از كپي برداري و ارسال  باشد، لذا به والدين و كودكان عزيز هاي انتخاب برگزيده در هردو بخش نقاشي و پويش مجازي،خالقيت و تناسب با موضوع قصه مي

 هاي موبايل والدين، به راحتي در چند دقيقه به توضيح اجمالي پيرامون كتاب، توانند با استفاده از گوشي

@recive_ketabclip  رضوي ارسال نمايند_كتابخواني#با هشتگ. 
 

 
 

  

ملي هفتمين جشنوارة

سپاس و تنديس جشنواره، 

نفر از  

نفره،  2دو خانواده 

 )نفره يا بيشتر

000/5 

ريال

     ريال

     ريال           

در سال جاري نيز جشنواره به دو شيوه مكتوب و اينترنتي و در دو قالب فردي و خانوادگي برگزار مي

افراد جهت شركت در مسابقه نسبت به رعايت نكات زير توجه نمايندهمكاران و كتابداران گرامي توجه داشته باشند 
 به كليه كتابخانه 19/01/96از تاريخ ) به صورت اماني(توانند  هاي مسابقه مي عالقمندان براي دريافت كتاب

 براي شركت در بخش خانوادگي حضور حداقل يكي از والدين در بخش بزرگسال الزامي است

 توانند به سايت  افراد جهت مشاركت به صورت اينترنتي ميwww.shamstoos.ir مراجعه نمايند

  نام و شركت در مسابقه با اختصاص يك دستگاه رايانه در كتابخانه ثبتامكان ارائه خدمات اينترنتي جهت

 نام اينترنتي در سايت  توضيحات مربوط به شيوه ثبتwww.shamstoos.ir به طور كامل آمده است

 شيوة زير در مسابقه شركت نمايندتوانند به يكي از دو  در جشنواره امسال كودكان مي:

 و با ذكر نام داستان كتاب، ارسال نمايند) نقاشي(ترين بخش كتاب از نظر خودشان را تصويرسازي  جذاب) الف

 هايي از كتاب كه برايشان جذاب بوده است را بخوانند و با ضبط و ارسال يك فايل ويدئويي، كتاب را به ديگران معرفي نمايند و يا بخش) ب

 ضبط و ارسال فيلم موبايلي(كودكان مي توانند در هر دو بخش نقاشي و پويش مجازي

 هاي انتخاب برگزيده در هردو بخش نقاشي و پويش مجازي،خالقيت و تناسب با موضوع قصه مي يكي از مالك

 هاي كتاب خودداري كنند آثار غير مرتبط با قصه.  

 توانند با استفاده از گوشي كودكان عزيز جهت ضبط فايل ويدئويي مربوط به معرفي كتاب مي

  اقدام نموده و آن را به شناسه... خواندن بخشي از كتاب و  اب،اي از كت بازگويي قصه@recive_ketabclip

 
 

  

 هفتمين جشنوارة

 
 جوايز: 

سپاس و تنديس جشنواره،  به برگزيدگان جشنواره عالوه بر لوح
  :شود هدايايي به شرح ذيل اهدا مي

 313  313براي  ميليون رياليجايزةيك 
  برگزيدگان بخش انفرادي جشنواره

 8  دو خانواده ( خانواده 8جايزة ويژه براي

نفره يا بيشتر 5نفره ، دو خانواده  4نفره، دو خانواده  3دو خانواده 
  000/000خانوادة اول و دوم دونفره هر كدام مبلغ

  ريال
 ريال 000/500/7نفره مبلغ  خانوادة اول سه

  ريال 000/000/5: نفره خانوادة دوم سه 
  ريال 000/000/10خانوادة اول چهارنفره مبلغ

 ريال 000/500/7: نفره خانوادة دوم چهار 

ريال 000/000/15نفره مبلغ  خانوادة اول پنج                  

ريال            000/000/10: نفره خانوادة دوم پنج                  

 

     جهت دانلود كتاب  

مي توانيد از طريق نرم 

افزار اسكنر گوشيتان 

 اقدام نماييد


