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نوآورى هاى پویش 

جوایز مسابقه 

مســابقــه 
برگزارى مسابقه کتابخوانى «روز هاى دور از خانه» 

متوقف شدن فعالیت آموزشى دانشگاه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا از اوایل اسفند 98 و تاکید متخصصان امر سالمت بر 
قرنطینه خانگى و نیز در پیش بودن تعطیالت نوروز، باعث شد 
تا براى حفظ ارتباط دانشجویان با دانشگاه و مطالعه، این پویش 

کتابخوانى برنامه ریزى و اجرا شود. 

شیوه اجراى مسابقه 
رقابت در دو بخش مطالعه و نگارش برگزار 
شامل مطالعه  گردید. بخش مطالعه 
عمومى(رمان، داستان، خاطرات و ...) و مطالعه 
تخصصى (کتب علمى و تخصصى)، و بخش 
نگارش شامل «معرفى و مرور کتاب» و «نقد و 
تحلیل تخصصى فیلم» بود. این پویش حدود 
یک ماه ادامه داشت و گزارش مطالعه به صورت 

هفتگى در کانال پویش منتشر مى شد. هفتگى در کانال پویش منتشر مى شد. 
زمان برگزارى پویش تا 14 فروردین 99 اعالم 
شده بود اما به دلیل استقبال  شرکت کنندگان 

تا 5 اردیبهشت ماه تمدید گردید. 

شرکت کنندگان مسابقه 
مسابقه با شرکت 46 نفر از دانشجویان رشته 
معارف اسالمى و فرهنگ و ارتباطات برگزار 
شد. در این مسابقه دانشجویان از ورودى هاى 
93 تا 98 شرکت داشتند و در پایان 26500 

صفحه مطالعه انجام شد. 

گروه هاى همکار 
-انجمن علمى دانشجویى معارف اسالمى و 

فرهنگ و ارتباطات 
-دانشکده معارف اسالمى و فرهنگ و ارتباطات 

-جمعى از دانشجویان ورودى 95

این دوره در بازه 36 روزه از 29 اسفند 98 لغایت 5 اردیبهشت 99 برگزار شد 

در طول برگزارى پویش مجموعه اى از کتاب ها و فیلم 
ها در حوزه ها و با موضوعات مختلف توسط اساتید 
معرفى گردید که این مجموعه ها به عنوان کتب ها و 
فیلم هاى ستاره دار در کانال پویش معرفى شدند و 
داراى امتیاز باالترى براى شرکت کنندگان بودند. 

تبلیغات و اطالع رسانى پویش 
کانال اطالع رسانى پویش در تاریخ 27 اسفند 98 آغاز به کار 
کرد. تبلیغات ابتدایى و معرفى پویش در کانال انجمن علمى 
انجام شد و فعالیت هاى ابتدایى کانال پویش شامل پست هاى 
انگیزشى، تبلیغات اولیه، آیین نامه و قوانین پویش بود و در طول 
برگزارى نیز به معرفى آثار ستاره دار همچنین اطالع رسانى 
هفتگى فرایند پویش و نفرات بر گزیده و تعداد صفحات مطالعه 

شده پرداخت. کانال پویش 210 نفر عضو داشت. 

در بخش مطالعه بر اساس امتیازات کسب شده 5 نفر به 
عنوان برگزیده انتخاب شدند که به ترتیب از نفر اول تا 
نفر پنجم، 500 هزار تومان، 400 هزار تومان، 300 هزار 
تومان، 200 هزار تومان، و 100 هزار تومان براى تقدید 

از ایشان در نظر گرفته شد. 
در بخش نگارش نیز براساس امتیازات داده شده توسط در بخش نگارش نیز براساس امتیازات داده شده توسط 
هیات داوران، دو نفر انتخاب شدند که براى نفر اول 500 
هزار تومان و نفر دوم 250 هزار تومان در نظر گرفته شد. 
اعالم نتایج و نفرات برتر نیز در مراسم مجازى بیستمین 
جشنواره تقدید از آثار پژوهشى برتر دانشکده در تاریخ 

13 اردیبهشت 99 صورت گرفت. 


