
 

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(

 

  فراخَاى

 رضَی  کتابخَاًیجشٌَارُ 

 جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع( سیسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9314 هاُ اردیبْشت

 

 (س) هعصَهِ ِوفاط حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 برگسار هی ًوایذ. آرربایجاى ذًیه شْیذ داًشگاُ

 

 اّذاف

 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیح ٍ اضاع  

 (ع) سضا اهام ٍیژُ تِ هعصَهیي ائوِ سیشُ تا هشتثط هزّثی ٍ فشٌّگی فعالیتْای گستشش 

 ( ع) سضا اهام هعاسف ٍ ضخصیت سیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ٍ فشٌّگی تشتش آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ کٌٌذگاى تَلیذ داضت گشاهیٍ 

  آثاس ایي گستشدُ اًتطاس تِ وکک

 شیَُ اجرا

 تشگضاس هی گشدد. ّای کطَسهلی دس سطح داًطگاُصَست ِ ایي هساتقِ دس یک هشحلِ ٍ ت -

 هی تاضذ.داًطگاُ ضْیذ هذًی آرستایداى  ٍ هحتَایی کویتِ علویطشاحی آصهَى تش عْذُ  -

 طشاحی ضذُ است.سی کتاب تا هَضَع سضَی . هعشفی ٍ خالصِ ًَی2. کتاتخَاًی 1ایي هساتقِ دس دٍ تخص:  -

است. فایل ّای قاتل  سضَیتخص اٍل هساتقِ اص یک هٌثع )یک کتاب( ٍ تخص دٍم  هتطکل اص چٌذیي کتاب تا هَضَع  -

 .داًطدَیاى قشاس هی گیشدداًلَد کتاب ّا اص طشیق ٍتسایت اختصاصی هساتقِ دس دستشس عوَم 

چْاس گضیٌِ ای ٍ دس تخص دٍم تش اساس قَاًیي ّیات داٍساى دسج ضذُ دس سقاتت دس تخص اٍل تِ صَست سَاالت  -

 ٍتسایت صَست هی گیشد.

 ّش داًطدَ هی تَاًذ دس ّش ضص تخص خطٌَاسُ ضشکت ًوایذ. -

 ًفش اص تشگضیذگاى ّش تخص خَایضی اسصًذُ اعطا هی ضَد. 8تِ  -

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 جذٍل جَایس هسابقِ

 خیص کتابجذول جوایز هسابقه کتابخوانی و تل

 جوایز هسابقه کتابخوانی

 

 (1جوایز هسابقه تلخیص کتاب )کتاب 

 هبلغ رتبه ردیف

 

 هبلغ رتبه ردیف

 ریال000/000/6 نفر اول 1

 
 ریال000/000/6 نفر اول 1

 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 
 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 
 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 ریال000/500/3 ر چهارمنف 4

 
 ریال000/500/3 نفر چهارم 4

 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 
 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 
 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 
 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 
 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 

 (2جوایز هسابقه تلخیص کتاب )کتاب 

 

 (3جوایز هسابقه تلخیص کتاب )کتاب 

 هبلغ رتبه ردیف

 

 هبلغ رتبه ردیف

 ریال000/000/6 نفر اول 1

 
 ریال000/000/6 نفر اول 1

 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 
 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 
 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 ریال000/500/3 ر چهارمنف 4

 
 ریال000/500/3 نفر چهارم 4

 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 
 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 
 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 
 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 
 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 (4جوایز هسابقه تلخیص کتاب )کتاب        

 

 (5جوایز هسابقه تلخیص کتاب )کتاب 

 هبلغ رتبه ردیف

 

 هبلغ رتبه ردیف

 ریال000/000/6 نفر اول 1

 
 ریال000/000/6 نفر اول 1



 

 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 
 ریال000/000/5 نفر دوم 2

 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 
 ریال000/000/4 نفر سوم 3

 ریال000/500/3 نفر چهارم 4

 
 ریال000/500/3 نفر چهارم 4

 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 
 ریال000/000/3 نفر پنجن 5

 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 
 ریال000/500/2 نفر ششن 6

 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 
 ریال000/000/2 نفر هفتن 7

 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 
 ریال000/500/1 نفر هشتن 8

 تَضیحات: 

ّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایی دس طَل تشگضاسی خطٌَاسُ تِ عْذُ دتیشخاًِ خطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى 

 دس هشحلِ ًْایی هتٌاسة تا هَقعیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.
 

 هسابقِ جذٍل تقَین اجرایی

 تقوین اجرایی ردیف

 1333دِّ سَم دی هاُ  یَُ ًاهِاسسال ض 1

 1333ًیوِ اٍل تْوي هاُ  سًٍوایی اص ٍتسایت هساتقِ ٍ ضشٍع ثثت ًام 2

 1334فشٍسدیي  15حذاکثش تا  دسیافت پاسخ ّای هساتقِ 3

 1334ًیوِ اٍل اسدیثْطت هاُ  اعالم ًتایح ٍ هشاسن هعشفی تشگضیذگاى 4

 

 :آدرس دبیرخاًِ

 azaruniv.ac.irهعاًٍت فشٌّگی ٍ اختواعی    –آرستایداى داًطگاُ ضْیذ هذًی  -تثشیض 

 ketab-razavi.azaruniv.ac.irسایت خطٌَاسُ:     
 2233 داخلی 141- 34322511- 5 ٍ   141- 34322543ضواسُ تواس :   


