
 راهنمای دوره جشنواره کتابخوانی:

اقل  ند جشنواره تکمیل گردد. تذکر مهم برای هر فرد حدیدر فرآده کنن مشخصات فردی افراد شرکت بخش اول:

 د.شته باشصفحه دا 150یک تیم سه نفره کتاب مورد نظر باید صفحه کتاب باشد.یعنی برای  50ت بایس می

 سته شغلیمی بایست رده کاری اعضا مشخص گردد و همه افراد تیم در یک ر 1-1در بخش 

 باشند.

ین نحوی که به بهترر شش کلمه کلیدی از مطالعه بخشهای کتاب مشخصات کتاب و ناشر و حد اکث بخش دوم:

 معرف کتاب باشد تکمیل گردد.

 .ویری در کادر مشخص شده درج گردداز جلد کتاب مورد تصوم:بخش س

محل مذکور  نکات کلی درباره کتاب و تعداد فصول و سر فصلها و خالصه هر فصل به اختصار درچهارم : شبخ

 درج گردد.

مطالب،نوآورانه بودن اثر(و هر نکته مثبت  نقاط قوت کتاب)طراحی،سادگی نگارش،کاربردی بودن :بخس پنجم

 کر گردد.دیگری ذ

 .ف کتاب در صورت وجود و تشخیص در محل مشخص شده ذکر گرددنقاط ضع بخش ششم:

مورد با  5مطالعه برای خواننده جالب بوده است حد اقل جمالت کلیدی و تاثیر گذار که در حین  بخس هفتم:

 حه کتاب درج گردد.ذکر صف

توصیه  در صورت مثبت بودن و کاربری بودن کتاب با ذکر چه مزایایی به افراد و گروههای هدف بخش هشتم:

 خواهند کردو چه مطالب مفیدی در اختیار آنان قرار خواهد داد.

گردد و  کیفی محسوب میارزیابی دارد و به نوعی دوره نیازی به آزمون نبا توجه به اینکه ارزیابی این  بخش نهم:

 .ان در راستای توسعه فردی خودشان است  نظر خود را بفرماییدمستند به تالش همکار

 



ده تحویل داخود  آموزشبط را بهدی اف پی  ما به صورت ورد والزم به ذکر است بعد از تکمیل فرم جشنواره حت

مدیریت دانشگاه به طور مستقیم به اداره آموزش و توسعه  ونت توسعه ود. همچنین همکاران شاغل در ستاد معاشو

 تحویل دهند. 

در صورت کسب امتیاز الزم ساعت آموزشی به صورت شغلی  1401در سال به جهت افزایش انگیزه همکاران 

 تخصصی باشند.یک رده شغلی  از تیم حتما می بایست شد.لذا اعضایلحاظ خواهد 


