نوقلم گرامی

حضور شما را در جشنواره اولین کتاب من تبریک عرض می کنیم.
تعریف جشــنواره :جشــنواره اولــین کـــتاب من
فرآینــدی است آمـوزشی برای کــمک به ارتـقاء مهارتهای
فردی و اجتماعی افراد از طریق آموزش و توسعه فرهنگ
مطالعه مؤثر و تعمیق آن با تأکید بر خلق اثر ( نویسندگی )

اهداف :

 گسترش فرهنگ و مدیریت جهادی در میان اقشار جامعه ارتقای آگاهی و شناخت جوانان و نوجوانان از اهمیت مدیریت جهادی درمشاغل
 دعوت به مشارکت گروهی و آشنایی مخاطبان با نحوه کار و فعالیت مدیرانجهادی
 ارتقای سرانه مطالعه بابهره مندی از روش های نوین و ایجاد حس رقابت تقویت حس خود باوری ،با اجرای روش های آسان و حمایت شده کمک به آموزش و ترویج هنجارهای فردی و اجتماعی و ارتقای مهارتهایزندگی
 تعمیق کیفیت خواندن متن و آموزش مهارتهای بهتر خواندن آشنایی مخاطبان با مسائل علمی روز و نظام علمی کشور در زمینهمدیریت جهادی ،از طریق آموزش روش تحقیق
 آموزش روش استفاده صحیح از زبان مادری و تقویت مهارتهای ادبی تقویت روحیه خود اتکایی و باورمندی ملی در جوانان و نوجوانان تقویت انگیزه زبان آموزی با آموزش مهارت های برگردان اثر خارجی به فارسی گسترش فضای نشاط علمی بین گروهای سنی مختلف ،با ایجاد حس رقابتدر امر تالیف
حوزه نمایندگی ولی فقیه

رد وزارت جهاد کشاورزی

جوایز شامل:
دبیرخانه جشنواره
اولین کتاب من

نفر اول ،ثبت اثر و

 15/000/000ریال

		
نفر دوم

 10/000/000ریال

 40نفر بعدی هر نفر

 1/500/000ریال

			
نفرسوم

 5/000/000ریال

 ایجاد انگیزه ی تالیف از طریق چاپ کتابهای برتر مخاطبان -خاطره سازی مثبت از حضور در جشنواره و دریافت هدایا و لوح یاد بود.

مراحل و نحوه حضور در جشنواره:

 -1ثبت نام در جشنواره
 -2دریافت بسته های آموزشی
 -3مطالعه
در داخل بسته های آموزشی ،لوح فشرده ی منابع و اطالعات الزم در دو قسمت:
الف -آموزش روش تحقیق و نویسندگی ب -منابع الزم برای مطالعه و افزایش
آگاهی در موضوع انتخابی ،ارائه شده است که داوطلبان نسبت به مطالعه دقیق
اطالعات داخل لوح فشرده و سایر منابع معرفی شده اقدام می نمایند.
 -4شروع به کار نویسندگی
 بعد از مطالعه منابع لوح فشرده یا سایر منابع کتابخانه ای ،نسبت به تهیهپیشنویس ،مطابق میزان اعالم شده برای هر دوره تحصیلی ،اقدام گردد.
 بازخوانی و تطبیق مطالب با صفحات ،متناسب با فضای موجود در کتاب کار،انجام شود.
 بعد از اطمینان از اتمام ویرایش و مکان یابی مطالب در کتاب ،مطالب در کتابپاکنویس شود.
 -5ارسال اثر به دبیرخانه
 داوطلبان می بایست از طریق پست ،نسبت به ارسال اثر به دبیرخانه اقدامکنند.
 توجه :حتما قبل از ارسال آثار خود ،نسبت به درج اطالعات کامل(نام،نام خانوادگی ،شماره ملی ،شماره پستی ،شماره تلفن همراه و نشانی دقیق) در
شناسنامه کتاب ،اطمینان حاصل فرمایید.

فرم ثبت نام

محل
الصاق عکس

پدر جهادی من
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
کد ملی:
مقطع تحصیلی :
استان:
شهرستان:
نشانی منزل:

کد پستی:
تلفن منزل:
تلفن همراه:

*

حوزه نمایندگی ولی فقیه

رد وزارت جهاد کشاورزی

دبیرخانه جشنواره
اولین کتاب من

این بسته با حمایت و پشتیبانی حوزه نمایندگی ولی فقیه
در وزارت جهاد کشاورزی تولید شده است.

تهران خیابان شهید مطهری خیابان شهید مفتح
کوچه بخشی موقر پالک  43طبقه چهارم
تلفن 8 8 3 1 1 5 9 8 - 9 :
وب سایت w w w . a k m p . i r :

امضاء والدین:

واحد ثبت نام کننده :
تلفن:
مسئول ثبت نام:

