
 بسمه تعالی

 و برای مدارس نذر فرهنگیمبتنی بر  کتابخوانیبزرگ : مسابقه موضوع پروپوزال

 سازمان ها و شرکت ها و...

این مسااابقه کتابخوانی برااورد م دوص و  اارفا برای اک ااای یا سروم یا سااازمان  -1

 ورد که کتاب ها برورد از پوش  براورد خخراری برسزار موشوص. بدین مشاخ  و

یا موضوع مورص نظر به متخرران  ون شادم و انتخاب شادم به ربابت سذارصم موشوصوخع

 امر سفارش صاصم شدم و پس از نگارش و انتشار کتاب، به ربابت سذارصم موشوص.

ها  و مغازمصر این مساااابقه شااارکت کنندسان نوازی به مرا عه به کتابفروشااای ها  -2

برای شارکت صر مسابقه نوز پویی از کسی صریافت نیوشوص و نوازی به مرا عه نداشاته و 

های بایست کتاب را به بمی  رفاًا ی ندارص. شرکت کنندسان به ساایت یا اپیویوشان  

 از مسئول مسابقه خهوه کنند. پشت  ید آن برای  وصشان

رکت کنندسان پرسشنامه کوچیی )صر حد چند خست مفهومی( به هیرام کتاب به ش -3

صاصم موشااوص و شاارکت کنندسان فر اات صارند خا پایان زمان مسااابقه ) حداکزر صو روز( 

 پرسشنامه را پر کنند.کتاب را  وب بخوانند و 

پرساشانامه ها بابک ک ی کرصن نوساتند زیرا سریال صارند و هر پرسشنامه متعیه به  -4

صیگری نشان نخواهد صاص یا نفر اسات. و هو  شارکت کنندم ای پاساا های  وصرا به 

زیرا صر این  ورد شانس پوروزی  وص را کم کرصم. بنابراین منافع شخری افراص مانع از 

 .است %111امنوت این مسابقه رخ صاصن هرسونه خقیب صر این مسابقه است و 

اسر شااخراای  ار  از سااازمان یا سروم مربومه یا مدرسااه مربومه ابدار به پرکرصن  -5

مزال اویوای صانش آموزان بجای صانش آموز کتاب را بخواند و پرسشنامه  پرسشنامه بیند،



و ما بسوار از این اخفاق  وش ال موشویم چراکه هدف از این  هو  مانعی ندارصرا پر کند 

مسااابقه این اساات که حدابک یا نفر با صبت کتاب را بخواند و پوغار های مارا صریافت 

پرسشنامه را به صرستی پر کند که مفاهوم را  وب کند. بدیهی است خنها کسی موتواند 

 ما از اویوای صرک کرصم باشد و نتوجتاً کسی که  وب صرک بیند،  وب هم کیک مویند!

 کتابخوان استقبال موینوم.

و  باشد ایزم حتیا برورد نقدی میس است.  ایزم مساابقه یا  ایزم بزرگ و نفو -6

 .باشدبه باال می ریال 0101110111 نوز  رفا به یا نفر اهدا موشوص و مبیغ آن

 موشوص. خهوه )انتشاراد ایرانارسانه( این نذر فرهنگی رط بانی  ومبیغ این  ایزم خوس -7

 .اشدمشروط بر اینکه ظرفیت مسابقه پر شده ب

نفر است.و مسابقه صر ورخی برسزار موشوص که حدابک  111حدابک ظرفوت مساابقه  -8

 نفر ثبت نار کنند. 111

برای روز اهدای  ایزم مراسام کوچیی خرخوب صاصم شدم و از موی  یا نویسندم کتاب  -9

برای اهدای  ایزم به برندم صکود موشوص و پس از ب ث و بررسی موضوع م توای کتاب 

 و...  ایزم نقدی بدست نویسندم به برندم اهدا موشوص.

پس از  یع آوری پرسشنامه ها، و پس از خر وح آنها، صر ورخی که برندم یا نفر  -11

ر ص باشاد  ایزم بدان خعیه موگورص و صر  اورخی چندین نفر صرساات پاساا صاصم باشااند

انجار  ح ور هیه شرکت کنندسان خوسط نویسندم صرمراسام اهدای  ایزم برکه کشای 

 موشوص.

 


