
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 تاب ایرانكپایتخت  معرفي وانتخاب فراخوان 
پسند در جذاب و مردم و فعالیت های یو ابتکار نو یشنهادهایپ ،برنامه هات از یحما هدف با ،خوانیکتابج یو ترو یتوسعه فرهنگ منظور به

های وزارت کشور ها و شهرداریبا همکاری سازمان دهیاری یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی، معاونت امور فرهنگخوانیکتابموضوع کتاب و 
نامزد  یمعرفن طرح در یج ایاز نتا کند.معرفی میرا « رانیتخت کتاب ایپا»و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی، از بین شهرهای متقاضی، 

 ز استفاده خواهد شد.یکتاب ن یتخت جهانیانتخاب پا یبراران یا
 خوانیتابکج یگاه کتاب و ترویت جایتقو برایشود که یاعطا م یونسکو به شهری یاست که هر ساله از سو یکتاب، عنوان یتخت جهانیپا

 کرده باشد. یریکوشش چشمگ

ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای رئیس با همکاری دستگاهکه  خوانیکتابج یتروه زمین درهر شهر  ۵۹۳۱سال  یهابرنامه
 ران را دارد.یتخت کتاب ایت شرکت در طرح پایقابلشود، مربوط ارائه می یو شهردار یفرهنگ و ارشاد اسالماداره 

 افت.یص خواهد یتخص یع فرهنگاعتبارات و مناب یرتبه کشوریر مقامات عالیبه شهر منتخب عالوه بر لوح تقد
 های هر شهر حداقلی برنامهط یشرا

اکثر ک سال و حدیحداقل  یدر حوزه کتاب برا یو ابتکار یجی، ترویفرهنگ یهاتیها و فعالمجموعه برنامه یمعرف ید حاویبا یبرنامه ارسال
 ر باشد:یط زیدو سال با شرا

 کتابداران و...(  فروشانکتابدآورندگان، ناشران، یصنعت نشر )پد یمشارکت همه اجزا ، 
 خوانیکتابمرتبط با  یو دولت یردولتیغ یهامشارکت سازمان   
 شاخص و محبوب هنرمندان و  مشاهیر، حضور فعال مفاخر 
 کودکان و نوجوانان(   ،زنان ازجملهف گسترده مخاطبان )یدر نظر گرفتن ط 

 یارسال یهابرنامه یکل یهایژگیو
 باشد. یو مل ینید هایارزشو  یبوم یهانیی، آیمحل یازهایمتناسب با ن .۵
 داشته باشد. خوانیکتابسطح فرهنگ  یدر ارتقا یداریپا تأثیرات .2
 یگذارهیها و سرمانهین هزیتأم یبرا ییاجرا یهادستگاه ها وکارخانه، های بزرگ تجاریشرکت یبانیو پشت یاز مشارکت مردم .۹

 برخوردار باشد.
 داشته باشد. الگوبرداریت یقابل .4
 وه اجرا برخوردار باشد.یت در محتوا و شیفیو ک یاز تازگ .۱
 ت و ضمانت اجرا داشته باشد و اسناد ضمانت اجرایی به پیوست باشد. یقابل .6

 شوند. گرفته می عنوان مستندات تضمینی در نظرها، قراردادهای اجرایی، مصوبات شورای شهر و شوراهای اداره، بهنامهتبصره: توافق
نه توجه ین هزیبا کمتر تأثیرن یشتریو کسب ب یورن منابع، بهرهیبه تأم یبرنامه ارائه شود. در برآورد مال یهانهیاز هز یبرآورد کل .7

 شود.
 باشد. یالمللنیبای و منطقه یو حت یح ملوا در سطیتواند در سطح شهر، یبرنامه م یگستره اجرا .8

 های پیشینبرنامه
 . های سال گذشته را همراه با مستندات ارائه کننداند، باید گزارشی از پیشرفت برنامهشهرهایی که در نخستین دوره پایتخت کتاب ایران شرکت کرده

 مدارک الزم
 اصل طرح .۵
 و شهردار یرکل فرهنگ و ارشاد اسالمیا مدیس اداره یبا امضا و مهر رئ شدهتکمیلفرم  .2
لم، یا یف مکتوب، ها، قراردادهای اجرایی، مصوبات شورای شهر و شورای اداری و غیره در قالب گزارشنامهتوافقشامل مستندات  .۹

 عکس. 

 نحوه شرکت
 معرفی و یمرکز رخانهیق پست به دبیاز طر ۵۹۳4آبان  2۲ چهارشنبهروز  یوقت اداران یست مدارک الزم را تا پایبایان شرکت میمتقاض

 کد پستی، 6، ساختمان فجر، طبقه7ابان فجر )جم سابق(، شمارهی، خید مطهریابان شهی: تهران، خیران به نشانیا تخت کتابیانتخاب پا
  ارسال کنند. ۵۱8۳74۹۵۵۵

 ketabkhani@farhangmail.irپست الکترونیک:    8886۵۹24 – 88۹42۳7۳ یهاشماره تماس

  



 

 

 ........ شهردر  خوانيكتابترویج  ها ي برنامه – ۱فرم شماره
 «رانیتخت كتاب ایپا معرفي و انتخاب »

 
 
  )هر بخش در حداکثر یک صفحه(.  معرفی شهر ۱

 های جمعیتی و اجتماعی )توصیف وضعیت اقتصاد، سواد، میانگین سنی، اشتغال، و غیره( زیرساخت 
  )پیشینه و وضعیت فرهنگی )توصیف سوابق و اقدامات فرهنگی شهر و هویت فرهنگی آن 
 هایتشکلادبی و هنری،  هایانجمن،هافروشی، کتاب هاکتابخانه، فرهنگی )شامل وضعیت کمی و کیفی ناشران هایزیرساخت 

 نشر و غیره( 

 (در حد یک بند) انداز شهر در حوزه کتاب. چشم۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای توسعه کتاب و کتاب خوانیاهداف شهر راهبردها و . ۳

 اهداف: 

 

 

 

 

  راهبردها:

 

 

  



 

 

 *عملیاتي  هايبرنامهفهرست جدول  – ۲شماره فرم

 

 د.یین فهرست وارد نمایا طرح را در ایلطفاً مشخصات هر برنامه 

 های همکارنهادها و گروه گستره و مخاطب اهداف و راهبرد برنامه عنوان برنامه ردیف
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 شهر: یس فرهنگ و ارشاد اسالمیرئ ینام و نام خانوادگ

 

 :شهر کد

 

 شماره تلفن ثابت:                                  شماره تلفن همراه:

 

 محل امضا و مهر:

 

 

 شهردار:                             ینام و نام خانوادگ

 

 :شهر کد 

 

 شماره تلفن همراه:               شماره تلفن ثابت:                         

 

 محل امضا و مهر:

 

 برنامه  عملیاتی معرفی کند. ۵۲در صورت توان اجرایی و مالی بیش از  تواندهر شهر می 

  .اهداف و راهبرد و در این فهرست با ارجاع به موارد مندرج در فرم شماره یک استخراج شود 

  طور جداگانه تنظیم شود.عملیاتی به برای هر برنامه  ۹فرم شماره  

 

  



 

 

 *عملیاتي هايبرنامهمشخصات  - ۳شمارهفرم 

 «رانیتخت كتاب ایپا معرفيو  انتخاب »

 عنوان برنامه:

 

 اهداف:

 

 وه اجرا:یش

 

 

 :هاآنهمکار و نحوه مشارکت  هایگروه ونهادها 

 : ................دینام ببر لطفاً  ها ر گروهیسا  کتابداران   فروشانکتاب   ناشران      دآورندگان یپد

 

 امامان جماعت   ر یمشاه  ورزشکاران  هنرمندان و اهل فرهنگ هاع و کارخانهیصنا    یردولتیغ یهاسازمان   یدولت یهاسازمان

 : ................دینام ببر لطفاً   هایر  سازمانسا

 

 د.یح دهیات توضیها با ذکر نام و جزئو سازمان هاگروهو مشارکت  یدر خصوص نحوه همکار لطفاً 

 

 اجرا: ییایگستره جغراف

 

 ف مخاطبان اعم از مردان، زنان، کودکان و نوجوانان(:یگستره مخاطبان اجرا )ط

 

 نه:یزان هزیم

 

 منابع:  تأمیننحوه 

 

 

 اجرا: یبازه زمان

 

 

 برنامه: یج حاصل از اجراینتا

 

 :سازدمیز یها متماها و طرحبرنامهر ین طرح را از سایآنچه ا

  پر شود. ایفرم جداگانهعملیاتی، هر برنامه  ی* برا



 

 

 هاي سال گذشته جدول عملکرد برنامه -  ۴مارهش فرم

 

 د.یین فهرست وارد نمایا طرح را در ایلطفاً مشخصات هر برنامه 

 توضیحات عملکرد نهادهای همکار عنوان برنامه ردیف
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 فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر:اداره نام و نام خانوادگی رئیس 

 

 شهر: کد

 شماره تلفن ثابت:         

 شماره تلفن همراه: 

 مهر و امضا

 

 

 

 نام و نام خانوادگی شهردار:                            

 

 شهر: کد 

 شماره تلفن ثابت:         

 شماره تلفن همراه: 

 و امضا مهر

 

 

 

 در بخش عملکرد میزان پیشرفت را توضیح دهید 

 قالب در غیره و اداری شورای و شهر شورای مصوبات اجرایی، قراردادهای ها،نامهوافقمستندات مربوط به میزان پیشرفت شامل )ت 

 ( ارسال شود. فیلم و عکس مکتوب، هایگزارش

 ها، دالیل آن در ستون توضیحات ارائه شود. در صورت عدم اجرای برنامه 



 

 

 پایتخت کتاب ایران معرفی وانتخاب دستورالعمل اجرایی شرکت در 

 شود:منظور اجرای فراخوان انتخاب پایتخت کتاب ایران، دستورالعمل زیر اجرایی میبه
عهده ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و  بر خوانیکتابترویج  هزمین ساالنه هر شهر درهای ازآنجاکه تدوین و ارائه برنامه -۵

هاست، ضروری است تشکیل ستاد تدوین برنامه پایتخت کتاب ایران در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی هر شهر به ریاست شهرداری
 داشته باشند. توانند در شورا حضورمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در دستور کار قرار گیرد. افراد زیر

  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

   شهردار 

 نماینده شورای شهر 

 های عمومی مدیر نهاد کتابخانه 

 مسئول واحد دانشگاه آزاد اسالمی شهر 

 مسئول واحد صداوسیما 

 رئیس واحد سازمان تبلیغات اسالمی در شهر 

 وپرورش مدیر آموزش 

 فکری کودکان و نوجوانان مدیر کانون پرورش 

 های غیردولتی نشرنمایندگان تشکل 

 های ادبی شهرقلم  مانند نماینده انجمنهای غیردولتی اهلنماینده تشکل 

 فروشان نماینده کتاب 

 ها و مؤسسات بزرگ تجاریصاحبان صنایع، کارخانه 

 خوانیکتابو نهادهای داوطلبانه غیردولتی فعال در حوزه  هانسم 

خصوص امامان جمعه(، استادان دانشگاه و مدیران های نخبگان، روحانیون )بهشود در تدوین برنامه شهر از مشورتپیشنهاد می تبصره:
 ربط بهره گرفته شده و پشتیبانی آنان نیز جلب شود. های دولتی ذیدستگاه

 مرکزی برگزاری برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران است.   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر، رابط با ستاد -2

ازآنجاکه برگزیده این طرح فقط یک شهر است و آن شهر هم در یک رقابت فشرده برای معرفی پایتخت جهانی کتاب نامزد خواهد  -۹
 وین و تنظیم نهایی شود. شد، مناسب است برنامه ارسالی کامالً در ستاد تدوین پایتخت کتاب ایران هر شهر بررسی، تد

از مشارکت همه اجزای صنعت نشر  خوانیکتاب ٔ  های فرهنگی ترویجی درزمینهشده ضمن معرفی مجموعه فعالیتبرنامه تدوین -4
ور فعال ، حضخوانیکتابهای دولتی و غیردولتی مرتبط با فروشان، کتابداران(، مشارکت سازمان)پدیدآورندگان، ناشران، کتاب

 مند باشد.مفاخر و مشاهیر و طیف گسترده مخاطبان ازجمله زنان و کودکان و نوجوانان بهرههنرمندان، 

 های ارسالی لحاظ شود.ها و طرحدر برنامه حتماًهای کلی که در فراخوان قیدشده است، ویژگی -۱

ستاد برگزاری معرفی و   دبیرخانه مرکزیبه  ۴931آبان ماه  02شنبه چهاراداری روز های واجد شرایط باید حداکثر تا پایان وقت برنامه -6
 انتخاب پایتخت کتاب ایران واقع در تهران ارسال شود.

 اعالم خواهد شد. متعاقباًزمان برگزاری مراسم و معرفی شهر برگزیده،  -7

 مدارک زیر باشد: شاملهای ارسالی برای شرکت در این رویداد باید برنامه -8

 پیوست هایفرمصورت تفصیلی بر اساس های پیشنهادی بهبرنامه و طرح 
 شده با امضا و مهر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهردار شهرهای تکمیلفرم 
 ( های مکتوب، عکس گزارشو غیره در قالب اداری  ی، قراردادهای اجرایی، مصوبات شورای شهر و شوراهانامهتوافقمستندات

 های انجام شده در شهرستان )لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود(م( برای فعالیتفیلو 
 ، 6، ساختمان فجر، طبقه7فراهانی، خیابان فجر، شماره مقامقائمتهران، میدان هفت تیر، خیابان  دبیرخانه مرکزی: آدرس  -۳

   1116۴901نمابر:    11910373تلفن:      ۴113719۴۴۴: پستی کد
  ketabkhani@farhangmail.ir الکترونیک: پست


