
 باسمه تعالی

 انتخاب کتاب سال استان قزوین دورهدومین  فراخوان
نماید. بر این برگزار می 1398را در سال » انتخاب کتاب سال استان قزوین دورهدومین «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 

و  1396در سالهاي بار  خود را که براي اولین آثار دو نسخه از شودمترجمان و مصححان دعوت می اساس از ناشران، پدیدآورندگان،
 .نمایندارسال این رویداد برگ مربوطه به دبیرخانه  همراه کار بهاند را منتشر شده  1397

 
 اهداف:

 .لفان، مترجمان و ناشران استانؤتشویق و ایجاد انگیزه در م *
 .* تجلیل از خادمان و پدیدآورندگان کتاب استان

 هویت فرهنگی ناشران و اهل قلم استان.گاه و ی* ارتقاي جا
 

 و مقررات:شرایط 
 .اعالم وصول باشد هباید داراي برگ کتاب* 
 شده نباشد.برداريو عکسآموزشی کمک باید کتاب* 

 * مالك سال انتشار، شناسنامه ناشر در کتاب خواهد بود.
اند می توانند در این دوره یی و کودك و نوجوان منتشر شده دیو هدهگان که در موضوعاتیا ساکن استان نویسندگان بومی هاي * کتاب

 شرکت نمایند.
 .استان قزوین باشد هدربار کتاب موضوع و مضمونکه  شوندداوري و ارزیابی می دورهدر صورتی در این نویسندگان غیربومی هاي * کتاب

 هاولین دور درکه  يآثار. خواهد بود 1397 پایان تا 1392 سال ابتداي شده باشند مبنا از منتشراستان قزوین  هبارکه در هاییکتاب* 
 .داوري خارج خواهند شد هاز دایر باشند شده دهداوري و ارزیابی یا برنبرنامه این 
 خواهند شد.، داوري و ارزیابی داراي موضوع واحد یا نویسنده واحدي باشنداگر ها مجموعه مقاالت و سخنرانی هايکتاب* 

 پر ghazvin.farhang.gov.irنام را در تارنماي ند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبتشوداوري و ارزیابی می آثاري * فقط
 کند.دبیرخانه ارسال آدرس به  دو نسخه از کتاب همراه کرده و به

 * آثار ارسالی بازگردانده نخواهند شد.
 

 :جوایز
  ریال. 20,000,000ارزش بهنقدي  هدیهلوح تقدیر، تندیس و برگزیده:  اثر

 لوح تقدیر و تندیس رویداد. اثر شایسته تقدیر:
 .1398مرداد  31مهلت ارسال آثار: 

 .)زمان با هفته کتاب جمهوري اسالمی ایران(هم 1398آبان : آیین پایانی
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  آباد، جنب مسجد امام خمینی(ره)، ادارهقزوین، بلوار آزادگان، چهارراه غیاث :نشانی دبیرخانه

 .)دفتر معاونت فرهنگی و هنري (تماس و مراجعه در ساعات اداري قزوین، طبقه سوم،
 02833691404دورنگار:   02833691404: نفتل
 

 معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 موسسه خانه کتاب

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین
 


