
                                                                    ketabdc@          021 – 88951493ثابت پویش:  تلفن خط 

 www.ketabdc.ir                                                                     0938 – 0456386خط همراه پویش: 

 بسمه تعالی
 

   «  کتاب دستت چیه؟! » پویشدستورالعمل اجرایی  

 

 ویدیوی معرفی کتاب بساز و به راحتی در پویش شرکت کن! 

ها و دانش هر  رشد و شکوفایی استعدادها، توانایی  ،حرکت به سمت تحول در فرهنگ مطالعهپویش »کتاب دستت چیه؟!« با هدف  

 پردازد.میت و کیفیت مطالعه کمیّ ارتقاء به ،انسان
 

 مطالعه کنید. به طور کامل را  دستورالعملپیش از شرکت در پویش، محتوای این  لطفاً
 

 شرایط شرکت در پویش: 

پویش   در  شرکت  سنو  عالقمندان  هر  در  کتاب  ضبط    توانندیم  یدوستداران  حداکثر    ویدی و  کیبا  زمان  مدت    ،             هیثان  110در 

 .  ند ینماارسال  شیپو ۀرخانینموده و به دب یاند را معرفقبالً مطالعه کرده  ای آن هستند و  ۀکه در حال مطالع ی کتاب

 ماه خواهد بود. آذر پایان   دریافت آثار آنآغاز و حسن ختام  به مناسبت هفتۀ کتاب و کتابخوانی ماه آبان 21از  پویش این 

 

 

 

 قوانین ارسال ویدیو: 

 « باشد.  معرفی کتاب  باید » موضوع ویدیو حتماً •

 ثانیه در نظر گرفته شده است.  110حداکثر زمان معرفی کتاب  •

 ثانیه باشد.  60مدت زمان ضبط ویدیو نباید کمتر از  •

 باشد.  16:۹نسبت تصویر ویدیو )کادر( باید  کادر ویدیو باید افقی و •

 مگابایت باشد.  100حداکثر حجم ویدئوی ارسالی  •

 .ذکر شود حتماً عنوان کتابو   ، نام و نام خانوادگی، شهر، سن، شغل ویدیودر ابتدای ضبط  •

معرفی نویسنده،  و همچنین    مورد از نقاط قوت و ضعف کتاب گفته شود  کیکتاب در صورت امکان    ی معرف  یویدیدر و •

 د.اهمیت دار ناشر، تعداد صفحات کتاب

 باشد. های جذاب فیزیکی کتاب همانند: طراحی جلد و... از نکات حائز اهمیت میذکر ویژگی

 بالمانع است.  رایتهای بدون مشکل کپیموسیقیویدیو، استفاده از  ۀزمیندر صورت تمایل به استفاده از موسیقی پس •

 شود.  فارسی استفاده عزیز از کلمات زبان االمکانحتیلطفاً  •

های پویش منطبق با قوانین جمهوری اسالمی ایران است و متعاقباً کاربران نیز موظف به رعایت قوانین اصول و رویهتمامی   •

 .هستندمرتبط 
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 ویدیو در سایت پویش: بارگذاری  روش  

توانید  می،  www.ketabdc.irبه نشانی    «  کتاب دستت چیه؟!  »سایت  ر  نام دپس از ثبت  برای شرکت در این پویش •

 .بارگذاری کنید  ویدیوهای خود را

و یا ارتباط   90008877 توانید از طریق ارسال پیامک به شماره میدر صورت برخورد با هرگونه مشکل در آپلود ویدیو،  •

را پیگیری   خود  مشکل  info@ketabdc.irبه  در صفحات مجازی و یا ارسال ایمیل   ketabdcadmin@با نشانی  

 . دکنی

جوایز نقدی خواهد بود که با   تومان  )یکصد میلیون(میلیون    100«    کتاب دستت چیه؟!  جوایز نخستین دوره از پویش » •

توانند  مندان برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در این پویش میانتخاب هیئت داوران به برگزیدگان اهدا خواهد شد. عالقه

 مراجعه فرمایند.  www.ketabdc.irبه سایت 

رسانی خواهد  چیه؟!« اطالع زمان برگزاری اختتامیه و اهداء جوایز در صفحه اول سایت و صفحات اجتماعی »کتاب دستت •

 . شد
 

 سواالت متداول: 

 ویدیوی معرفی کتاب چیه؟ •

 شه ویدیوی معرفی کتاب ساخت؟ برای هر کتابی می •

 کنم؟  معرفی کتاب ضبطتونم ویدیوی با کتابی که قبالً خوندم می •

 چطوری شانس خودم رو برای برنده شدن در پویش زیاد کنم؟  •

 تونم بیش از یک ویدیو ارسال کنم؟ چیه؟!« میدر پویش بزرگ »کتاب دستت  •

 تونم ویدیو رو تدوین کنم؟ هایی میافزارها و اپلیکیشنبا چه نرم •

 در آپلود ویدیو به مشکل خوردم؛ چکار کنم؟  •

 افته؟کردم و تایید شدن میبارگذاری   صرف نظر از این که برنده شدم یا نشدم، چه اتفاقی برای ویدیوهایی که •

 رایت کدامند؟ دون مشکل کپیهای بموسیقی •

 چطوری می تونم حجم ویدیوی ارسالی را کاهش بدم؟  •
 

 های ارتباط با پویش: راه

 ا( افزار روبیکافزار شاد، نرمرسان ایتا، نرمرسان بله، پیامدر صفحات اجتماعی )پیام katabdc@نشانی  •

 info@ketabdc.irارسال ایمیل به نشانی  •

 www.ketabdc.irمراجعه به سایت  •

 0۹380456386و شماره همراه  021-88۹514۹3تماس با شماره ثابت پویش  •

 

 انگیزه و اشتیاق معرفی کتاب دارید، به »کتاب دستت چیه؟!« بپیوندید.  ،عالقهاگه 

http://www.ketabdc.ir/

