به نام خدا

شیوه نامه برگساری مسابقه بسرگ کتابخوانی
با محوریت کتاب «آینذه انقالب اسالمی» اثر استاد شهیذ مطهری
تٌذُ اػتقاد راسخ دارم ٍ تارّا ّن گفتِام کِ جزیاى فکزی اسالهی اًقالب ٍ ًظام اسالهی ها در تخص ػوذُای هتکی تِ
تفکزات شهید مطهری است.
رّثز اًقالب اسالهی(هذظلِ الؼالی)1382/12/18-
 )1مقذمه
 یکی اس هْوتزیي ضاخصِ ّای رضذ فزٌّگی یک جاهؼِ ،سزاًِ هغالؼِ آى است .در کٌار تطَیق تِ فزٌّگ هغالؼِ،
هؼزفی کتاتْای هفیذ اس اّویت خاصی تزخَردار است ٍ تزگشاری هساتقات کتاتخَاًی یکی اس راّْای تطَیق جاهؼِ تِ
هغالؼِ است.
 تا ػٌایت تِ آًکِ آثار ضْیذ هغْزی تِ دلیل جاهؼیت ٍی در سهیٌِ ػلَم اسالهی ،اس غٌای ػلوی ٍ فکزی تاالیی
تزخَردار است ٍ ػلیزغن گذضت حذٍد ًین قزىٌَّ ،س تاسگی خَد را حفظ کزدُ است ،آضٌایی ًسل جذیذ تا ایي آثار ٍ
تطَیق آًاى تِ هغالؼِ آى هیتَاًذ ًقص هؤثزی را در تقَیت تٌیاًْای فکزی ٍ َّیت تخطی جَاًاى ٍ هؼزفی اسالم
حقیقی در رٍسگاری کِ اعالػات اس ّز سَ آًاى را احاعِ کزدُ است ایفا کٌذ.
 تا ایي ًگزش ،تٌیاد ػلوی ٍ فزٌّگی استاد ضْیذ هغْزی تا ّوکاری ساسهاًْا ٍ ًْادّای فزٌّگی تصوین دارد تا
ّذف تزٍیج فزٌّگ اسالهی ،هساتقات کتاتخَاًی را تا هحَریت آثار آى استاد فزساًِ تزگشار کٌذ.
ٍ رٍد اتشارّا ٍ فٌاٍریْای جذیذ ،اقتضا هیکٌذ کِ ضیَُ تزگشاری ایي هساتقات ًیش تِ فزاخَر حال تغییز کٌذ .تا ػٌایت تِ
آًکِ ًزم افشارّای هَتایل در حال حاضز تا اقثال گستزدُ جاهؼِ تِ خصَظ جَاًاى هَاجِ است ایي هساتقات در تستز
ًزم افشار هَتایل تزگشار هیضَد.
 )2اهمیت ،ضرورت ،حیطه و وسعت برگساری مسابقه
اس آًجا کِ تزگشاری هساتقات کتاتخَاًی ،در آهَسش هستقین افزاد در سغح ػوَهی جاهؼِ ًقص هْوی دارد ٍ ظزفیتی کِ
کتاتْا ٍ آثار ٍ اًذیطِّای ضْیذ هغْزی اس آى تزخَردار است ٍ تِ دلیل اّویت آضٌایی ًسل جذیذ تا هؼارف اسالهی ٍ تِ
جْت آًکِ اًذیطِّا ٍ آثار ضْیذ هغْزی ،ضالَدُ هثاًی فکزی ًظام اسالهی را تطکیل هیدّذ ،ضایستِ است کِ ایي افکار
ٍ اًذیطِّا در سغح هلی تزٍیج ضَد.
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گذضتِ اس ایيً ،ظز تِ آًکِ ایي هساتقِ اس عزف تٌیاد ضْیذ هغْزی تزگشار هیضَد ٍ ًقص ٍ ٍظیفِای کِ تٌیاد در ایي راستا
تز ػْذُ دارد ،ضایستِ است کِ تِ ایي هَضَع تا ًگاُ ٍیژُ تَجِ ضَد ٍ اگز قزار است کِ هساتقِ کتاتخَاًی اس سَی ایي
هجوَػِ تزگشار ضَد هخاعثیي ٍ حیغِ تزگشاری آى در سغح هلی تؼزیف ضَد.

 )3زمان برگساری
تْوي هاُ 1398

 )4منبع مسابقه
 57صفحِ هٌتخة اس کتاب آیٌذُ اًقالب اسالهی ایزاى اثز استاد ضْیذ هغْزی

 )5نحوه برگساری مسابقه
هساتقِ در فضای هجاسی (ایٌتزًت) ٍ در تستز اپلیکیطي جاهغ استاد هغْزی ٍ ًسخِ ٍب ساهاًِ ضْیذ هغْزی تِ ًطاًی
motahari.ir
اپلیکیطي را هیتَاى اس عزیق ساهاًِ تٌیاد ػلوی ٍ فزٌّگی ضْیذ هغْزی ٍ یا تا ارسال ػذد  1تِ ضوارُ پیاهک
1000404404دریافت ٍ ًصة ًوَد.
ایي اپلیکیطي ضاهل تواهی آثار قلوی ٍ تیاًی استاد ضْیذ هغْزی ٍ قذرت جستجَی در آثار ٍ ...است کِ دستزسی تِ
تواهی تخصّای آى رایگاى است.
هساتقِ تِ صَرت هزحلِای تزگشار خَاّذ ضذ .هٌثغ هساتقِ تِ صَرت تقغیغ ضذُ ٍ در چٌذ هزحلِ ارائِ خَاّذ ضذ .پس اس
ارائِ هتي ّز هزحلِ ،کارتز هیتَاًذ تِ سؤاالت هزتَط تِ آى هزحلِ پاسخ گَیذ .سؤاالت هساتقِ تِ صَرت تستی ٍ چْار
گشیٌِای خَاّذ تَد.
تؼذاد هزاحل هساتقِ 5هزحلِ (تا آسهَى پایاًی) هی تاضذ.
تقغیغ هتي تز اساس ارائِ یک هثحث کاهل اس هٌثغ هساتقِ صَرت هیگیزد تا اًسجام تحث حفظ ضَدٍ .لی سؼی هیضَد
حتی االهکاى حجن هغالة ًسثتا هساٍی تاضذ.
تؼذاد سؤاالت هساتقِ  26سؤال (ّز آسهَى هقذهاتی  4سؤال ٍ آسهَى ًْایی  10سؤال) است.
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تؼذاد سؤاالت تاًک آسهَى چٌذ تزاتز تؼذاد سؤاالت هساتقِ است ٍ کارتز در ّز تا هزاجؼِ تا سؤاالت تصادفی هتغیز اس تاًک
سؤال هَاجِ هی ضَد.
کارتز ٍقتی در آسهَى هزحلِ اٍل ضزکت هی کٌذ تایذ حتوا اس  4سَال تِ  3سَال پاسخ صحیح تذّذ تا تتَاًذ ٍارد هزحلِ تؼذ
ضَد .اگز ًوزُ حذ ًصاب را کسة کزد تالفاصلِ هی تَاًذ در آسهَى هزحلِ تؼذ ضزکت کٌذ ٍ اگز حذ ًصاب را کسة ًکزد
هیتَاًذ  24ساػت تؼذ هزاجؼِ ًوایذ ٍ در ّواى آسهَى هجذد ضزکت ًوایذ ٍ اگز هجذد حذ ًصاب را کسة ًکزد هیتَاًذ در
 24ساػت تؼذی ّوچٌاى هزاجؼِ ًوایذ(هساتقِ هحذٍدیت ضزکت تزای دفؼات هتؼذد ًذارد) تزای هزاحل تؼذی تا هزحلِ
پایاًی ّن ّویي رٍال اداهِ دارد.

 )6امتیاز بنذی مسابقه
ضیَُ اهتیاس تٌذی هساتقِ تِ ضزح سیز است.
ّز هزحلِ هقذهاتی  10اهتیاس ٍ هزحلِ پایاًی  70اهتیاس دارد .تٌاتزایي هجوَع اهتیاسات هزتَط تِ پاسخگَیی تِ
سؤاالت  110اهتیاس است.
افزادی کِ تتَاًٌذ هساتقِ را تِ دیگزاى هؼزفی کٌٌذ ٍ سایز افزاد اس عزیق لیٌک اختصاصی آًْا ٍارد هساتقِ ضًَذ ،تِ
اسای هؼزفی ّز ًفز اس عزیق اپلیکیطي  5اهتیاس کسة هیکٌٌذ.
ضزکت کٌٌذگاًی کِ هَفق ضًَذ ّوِ هزاحل هساتقِ را تِ اتوام تزساًٌذ در قزػِ کطی ضزکت دادُ هی ضًَذ.
 )7روش مشارکت سازمانها و نهادها
تا ارائِ یک کذ اختصاصی اس جاًة تٌیاد ضْیذ هغْزی ٍ اعالع رساًی آى تَسظ ساسهاىّا تِ هخاعثیي خَد ٍ در ًْایت
ٍارد کزدى ایي کذ اس سَی هخاعثیي در قسوت پزٍفایل اپلیکیطي ،اهکاى ضٌاسایی ضزکت کٌٌذگاى را تزای ساسهاى
هطارکت کٌٌذُ ٍ اختصاظ اهتیاسات هادی ٍ هؼٌَی فزاّن هیکٌذ.

 )8تعذاد برنذگان و جوایس مسابقه
 41جایشُ  10هیلیَى ریال تزای ً 41فز
 4جایشُ  50هیلیَى ریالی
ٍ سایز جَایش اّذایی اس سَی ساسهاًْا ٍ ًْادّا
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