بسمه تعالی

شیوه نامه برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار می نمایند.

دمرییت رفهنگی و اجتماعی

اداره کل رفهنگی و اجتماعی
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مقدمه

یا ایها النبی ،قل الزواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فال
یؤذین و کان اهلل غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر! به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسریهای بلند بر
خود بیفکنند ،این عمل مناسبتر است ،تا(به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و
خداوند آمرزنده ی مهربان است( )۱(.سوره احزاب ،آیه ی )۹۵
با توجه به اهمیت مسئله حجاب در شرع مقدس اسالم و تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای معاونت
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری در زمینه پرداختن به حجاب و عفاف دانشگاه ها و
اجرای برنامه های تاثیرگذار در این زمینه و همچنین شرایط ویژه ای که ناشی از وجود ویروس منحوس
کرونا در حال حاضر کشور و جهان درگیر آن شده اند و ادامه فعالیت ها در این شرایط در فضای مجازی،
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات
و فناوری اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب از کتاب "ناشنیده هایی در مورد
قدرت و شکوه زن در کالم امام و رهبری" نموده است تا بخشی از رسالت خود را در این زمینه ادا نمایند.
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اهداف
 ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
 اشاعه فرهنگ کتابخوانی
 افزایش آگاهی دانشگاهیان نسبت به مقوله حجاب
 معرفی منابع صحیح و مناسب برای کسب اطالعات پیرامون عفاف و حجاب

نحوه شرکت در مسابقه

شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص ثبت نام ،دریافت منبع و نحوه امتحان
به آدرس دبیرخانه حجاب و عفاف دانشگاه جیرفت به آدرس های ذیل مراجعه فرمایند:
@Hijabujiroft, www.ujiroft.ac.ir, 03928028996

زمانبندی مسابقه
 مهلت ثبت نام از تاریخ  55الی  85تیر ماه مصادف با روز حجاب و عفاف می باشد.
 زمان آزمون مجازی  90تیر ماه می باشد


زمان اعالم نتایج  5مرداد مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) می
باشد.
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جوایز مسابقه
 نفر اول مبلغ  600000000ریال  +لوح تقدیر
 نفر دوم مبلغ  500000000ریال  +لوح تقدیر
 نفر سوم  400000000ریال  +لوح تقدیر
 نفر چهارم  900000000ریال  +لوح تقدیر
 نفر پنجم  800000000ریال  +لوح تقدیر

ارتباط با ما
آدرس دبیرخانه حجاب و عفاف دانشگاه جیرفت به نشانی :
استان کرمان – شهرستان جیرفت – کیلو متر  2بزرگراه خلیج فارس – دانشگاه جیرفت –
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس  9-09449944065داخلی 453
جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی از طریق شماره  ( 03594428996مهندس نیک نفس)
تماس حاصل فرمائید.
موفق و موید باشید.
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