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اصل وجود ترویج کتاب و کتابخواین

اجزاء تشکیل دهنده ترویج کتاب و کتابخواین

اثراگذاری در جامعه

ارتباط ترویج کتابخواین با

ترویج کتاب و کتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخواین از نگاه رهربی

کتابخوان شدن مردم

①دستگاه های دولیت①محصلنی①خانواده①دانشمندان①جوانان

فرهنگسازی کشوربهبود وضعیت فرهنگ کتابخواین

کتاب

افزایش معلومات 
مردم

تن پروری ذهین

حل مسائل زندیگ

فرهنگ

عقب ماندیگ هوشیاری بیشرت
کشور به لحاظ

افزایش خالقیت

رواج روحیه تنبیل تقویت تفکر
در مردم و جوانان

بهبود وضعیت 
فرهنیگ

عادت و انس با میل به کتابخواندن
کتاب

معریف کتاب در تبلیغ
موضوعات مختلف

اثرات منفی نبود ترویجاثرات مثبت ترویج

علمی

فرهنیگ

۱

۱۲۳45۶

۱

4

۲۲

5

۳۳

۶

5



۶

آدا ب کتا بخــواری 

کتاب نیاز 
محور باشد.

تغذیه رویح 
غری اصویل

تغذیه جسمی 
غری اصویل

جاری کردن 
محتوا در زندیگ

اگر پر خواین کنیم دچار آسیب رویح می شویم

نگاه جستجوگرانه  با 
باشد.

اگر کتاب فاســـد بخوانیم فکرمان مسموم 
می شود

 همراه با فراگریی 
مهارت های الزم باشد.

اگر اطالعات کتاب هضم نشود و رساغ کتاب 
دیگری بریم دچار سوءهاضمه فکری می شویم

اگر مطالب کتاب را بدون تامل و با رسعت 
به خورد مغز بدهیم از مطالعه زده شویم

مطالعه و کتابخواندن هم آداب نشسنت و 
خواندن دارد

اگر پر خوری کنیم دچار آسیب جسمی 
می شویم

همراه با طرح سوال 
روشمند باشد.

اگر غذای فاسد بخوریم مسموم می شویم

هدفمند 
باشد.

با محیط و افراد فرهیخته در این 
حوزه ارتباط داشته باشد.

اگر غذا هضم نشود دچار مسمومیت 
می شویم و باال می آوریم!

اگر ما غذایی را تند بخوریم معده ما دچار 
مشکل می شود

غذا خوردن آداب دارد و نمی شود در هر 
حالت غذا خورد

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

اصول تبدیل کتاب خواین به مطالعه و یادگریندیگ مستمر
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کتاب مثل

کتاب خواندن غری فعالمطالعه فعال

فقط مغز از کلمات پر می شودفکر درگری می شود

محتوای کتاب در زندیگ فرد جاری می شود
فـــرد از محتوایی که خوانده دچار توهم 

فهم زیاد می شود

از کتاب برای حل مسائل زندیگ استفاده 
می کند

کتاب را فقـــط می خواند و کمرت بهره مند 
می شود

یک فرایند رشد دهنده و تکمیل 
کننده است

یک کار مقطیع است

در کتابخواندن ارتباط یکطرفه استدر مطالعه، ارتباط دوطرفه وجود دارد

بدون توجه به نیاز کتاب خوانده شودنیاز محور است

نیاز به مهارت نداردنیاز به مهارت های تکمییل دارد

فقط محدود به کتاب استرصفا محدود به کتاب نیست

دارو
حل سواالت و 
درمان مشکالت

غذا
غذای فکر، روح، 
قلب، جسم، عقل

ویتامنی
پیشگریی میکند از 
مسائل و مشکالیت 
که ممکن است در 

آینده پیش بیاید

سفر
به کلمات و 

تصاویر

دوست
دوست دلسوزی 
که به ما در زندیگ 

کمک می کند

زندیگ
تجربه زندیگ 

دیگران
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شبکه تروییج کتابخواین بوکزیستو

یستو، شبکه تروییج کتابخواین در ایران است:  بوکز
یعین تمام طرح ها،و پروژه های، مرتبط با ترویج 

کتاب و کتابخواین را پیش می برد.

یست+تو بوک+زیبوک+ز

یسنت تو با کتاب ز

تولید کنندهفروشندهترویج کننده

بازی با کتاب

بوکزیستو، مانند؛ یک تسهیل گر با طرح ها و پروژه ها 
مختلف کمک می کند تا مردم کتاب خوان شوند و 

همنی امر موجب رونق گرفنت اجزای چرخه کتابخواین 
مثل؛ کتاب فرویش ها و نارشان می شود. 

یستو در  جایگاه بوکز
صنایع فرهنیگ: 

جایگاه در اسناد 
باال دسیت کشور:

الگوی ایراین اسالمی پیرشفت

بسرتهای تشکیالیت

جایگاه در بنیاد حرکت وکتاب پردازان:

فیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانیمیشنبازی

خواهرانکوثرنرصقدر

از منظـــر ســـاختاری بنیـــاد حرکـــت دو 
بســـرتهای  یـــی  دارد.  اصـــیل  بـــازوی 
ســـازمانهای  دیگـــری  و  تشـــکیالیت 
تخصیص. بوکزیستو یی از سازمانهای 

تخصـــیص بنیـــاد حرکـــت اســـت.

معنویت

۱
فکر

۲
علم

۳
سبک زندیگ

4

اسباب بازی

بنیاد حرکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت )کتاب پردازان(

جایگاه بوکـــــــزیستو 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید عرصه های علم، فکر و پژوهش از اصیل تریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عرصــــه های الگوی پیرشفت و بیانیه گام دوم می باشد و این مطالعه و کتابخواین بطور مستقیم با ترویج تفکر، علم و پژوهش مرتبط می باشد

۱۲۳4
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شبکه تروییج کتابخواین بوکزیستو

فیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

..... ما اینجا هستیم..........

ترویج از نظر 
بوکزیستو:

افزایش آگایه و انتقال نگرش و بینش در موضوع خایص است. که اساس 
این انتقال و آگایه کتاب و کتابخواین است.

رسالت و ماموریت بوکزیستو

ترویج کتابخواین در جامعه 
با نگاه اصویل و یادگریندیگ 

پشتیباین از نیاز های تروییج 
ارگان های مختلف

شبکه سازی کتابخوا ن ها در 
ایران

جریان سازی در زمینه کتاب 
و کتابخواین

محورهای موضویع بنیاد حرکت بنیاد حرکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت )کتاب پردازان(

سازمانهای تخصیص

بیانیه گام دوم مقام معظم رهربی

کتابموسیقیپوشاککمیک

تولید و نرش

یع وفروش توز

ما اینجا هستیم

ترویـــــــــــــــــج

تشکیالتتربیتتفکر

علم و 
پژوهش

۱
معنوّیت و 

اخالق

۲
اقتصاد، عدالت و 

مبارزه با فساد

۳
استقالل و 

آزادی

4
عّزت میّل و روابط خاریج و 

مرزبندی با دشمن

5
سبک زندیگ

۶

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید عرصه های علم، فکر و پژوهش از اصیل تریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عرصــــه های الگوی پیرشفت و بیانیه گام دوم می باشد و این مطالعه و کتابخواین بطور مستقیم با ترویج تفکر، علم و پژوهش مرتبط می باشد



• رشوع ۳  دوره سفريان كتاب كشوري 
• رشوع بخش شبكه سفريان كتایب

برگزاري همايش 400 نفره تابستان 
پرمالت كتاب

• ان شاهللا عضويت 
۳00 نفر در شبكه 

سفريان كتاب
•  راه اندازي و اداره 
جريان هاي كتايب در 

كشور
•  آموزش به بيش از 500 

سفري كتاب

بيش از ۱00 ساعت مشاوره 
تخصيص در حوزه گيميفيكيشن، 

كسب و كار، كتابخواين و...

13971397

14011401 14021402

13941394

برگزاري همايش ۱50 
نفره افتتاحيه باشگاه 

يستو كتابخواين بوكز

• گونه شنایس 
مخاطبني مرتبط با 

فضای كتابخواین

• جمع آوری ايده ها 
و طرح های عمليایت 

در حوزه كتابخواین

13981398

رشوع ايده معریف كتاب 
نياز محور

خلق ایده " سه میم " ارائه 
نیازمحور کتاب به مخاطب

سه میم یعین: مخاطب کتاب، 
موضوع کتاب، مناسبت کتاب

فاز تحقيقات و 
پژوهش 

جمع آوري ۲00 نمودار  چرایی 
يشه يایب علل كتابنخواین و ر

يستو راه اندازي باشگاه کتابخواین  بوكز
بعد از کتابشنایس تصمیم گرفتیم باشگاه کتابخواین جذایب را راه 

بیندازیم که هم کتابخواندن جذاب باشد و هم نیاز محور. 

برگزاری دوره اول کتابشنایس 
چون استخراج این سه مولفه از همه 

کتاب ها به تنهایی کار سخیت بود گرویه 
به اسم کتابشنایس را راه انداختیم

خلق و تولد 
يستو بوكز

13991399

  بوکزیستو ،پیشینه، حال، آیندهداستان ما



بيشربد طرح هایي 
در حوزه كتابخواین 

همچون: 
كتاب مادر، كتابجور 

، كتاب متاب و 
باشگاه كتابفروشان

شكل گريي و ايجاد 
زيرساخت هاي 
شبكه سفريان 

كتاب

139۵139۵

139۶139۶

14001400

برگزاري 9 دوره ۲۱ روز با کتاب
 در این دوره افراد روزانه تعداد صفحه ای 

مشخص را مطالعه می کردند.

برگزاري 9 دوره  ۶ ماهه كتابستاگرام؛ كتابخوان حرفه اي: 
 در این دوره افراد مطالعه هدفمند رو یاد

می گرفتند. و اعضا توسط پشتیبان های خربه پیگریی می شدند.

ایجاد دوره طرایح رفتار و 
عادتسازی

 اولنی متد عادتسازی با کتاب 
را از دل کتابهای عادتسازی 

طرایح کردیم. 

برگزاری دوره دوم کتابشنایس 

برگزاری دوره سوم کتابشنایس  نريوسازي و توانمندسازی رسگروه ها

راه اندازي سايت جستجوي كتاب 
هوشمند

انتخاب كتاب براساس مخاطب، موضوع 
و مناسبت كامال براساس نياز مخاطب

برگزاري همايش ۲00 نفره بوكزيستوپيا  و 
رويداد ۱50 نفره كتابخواين

رشوع اولني و دومني 
دوره سفريان كتاب
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یستو  ساختار اجرایی بوکز

آفالین در سایت

 زنجریه محصوالت

وبینار هاو دوره آنالین/حضوری

 ستاد

محتوا های متین در سایت

 شبکه سفریان کتاب

اسرتاتژی رشوع

 باشگاه مشرتیان تولید محصول

چک لیست مطالعهسلسله وبینارهای معریف کتاب

کتابخواین پیرشفته

 سایت فروش

همایش
شبهات کتاب

هدفمند کتاب بخانیم

شبکه باشگاه مشرتیان

سمینار

انواع روش های درآمد زایی از کتاب
مدیریت زمان برای مطالعه کردن

دورهمی

جمالت قصار کتابخواین
مهارت مطالعه)تندخواین(

دوره مقدمایت سفریان کتاب

چک لیست انتخاب و خرید کتاب

دوره رشد سفریان کتاب

چرایی های مطالعه کتاب
چطور از کتاب درامد بسازیم

معریف کتاب
مدیریت مطالعه و کتابخواین

مقاله

تکنیک های مقدمایت کتابشنایس

پادکست

چند رسانه ای پشتیباین تولید محتوا طرح و برنامه معاونت اجرایی  سایت

محصوالت و خدمات
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یک حرکت ماندگار
یـــی از فعالیـــت هـــایی که اعضای گروه های کنابشـــنایس در راســـتای ایحاد ســـاییت بـــرای معریف نیاز محـــور کتاب انجام 
مـــی دادنـــد ، مطالعـــه و تهیه نقشـــه ذهین آن کتاب بود. در این ذیل تنها چند نمونه از این صدها نقشـــه ذهین اســـت.

 نقشه ذهین کتاب مفاتیح الحیات

 نقشه ذهین کتاب سه دقیقه در قیامت

 نقشه ذهین کتاب مسئولیت و سازندیگ

یک مغز تا هوش هیجاین  نقشه ذهین کتاب از تحر

 نقشه ذهین کتاب آن بیست و سه نفر

 نقشه ذهین کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم

 نقشه ذهین کتاب آن مرد با باران می آید



طرح توانمندسازی مروجان کتاب و کتابخـواینسفیــــران کتاب

۱4

با توجه به دغدغه ای که بوکزیستو برای ترویج کتاب و کتابخواین دارد. و تجربه هایی که از دوره ها، فعالیت هِا مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف از ســــــال 9۴ تا 1400 کسب کرده است. روزها و ساعت ها وقت گذاشت و با اساتید و کارشناسان خربه در 
زمینه کتاب و کتابخواین مشورت کرد. کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نهایتا به طریح به نام سفریان کتاب رسید. 

ایجاد فرهنگ 
مطالعه و 
کتابخواین

شکل دیه 
گفتمان های 

کتابخواین

ایجاد جریان 
کتابخواین

شکل گریی و جمع شدن 
افراد مولد

 )تربیت  و شبکه سازی سفریان کتاب(

نقش سفریان کتاب در ایجاد فرهنگ کتابخواین 
مـــا اگـــر بخواهیـــم فرهنـــگ کتابخـــواین را در جامعـــه ایجـــاد کنیـــم اول بایـــد گفتمان های مختلفی شـــکل بگـــرید و ایـــن گفتمان ها 
نیازمنـــد ایـــن اســـت کـــه از جریـــان هـــای مختلفی شـــکل بگرید و ایـــن جریان ها بـــه افراد مولـــد و توانمند نیـــاز دارد که جریـــان ها را 

بســـازند و راهـــربی کننـــد بـــه  این افـــراد مولد ســـفریان کتاب مـــی گوییم.

گذراندن دوره رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگذراندن دوره مقدمایت

رسفصل هارسفصل ها

مدت دوره: مدت دوره: 
۵ مــــــــاه رشکت در جلسات: 4 جلسه 

هفته ای 3 ساعت 90 دقیقه ای 

افراد قبل از ورود به دوره رشـــد برای این که هم بیشـــرت با ســـفریان کتاب آشـــنا بشـــوند 
و هـــم مهـــارت هـــایی را در این زمینه یادبگریند. وارد دوره مقدمایت ســـفریان می شـــوند.

در دوره رشـــد افـــراد بـــه صـــورت تخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و حرفه ای ســـفریکتاب شـــدن را 
آمـــوزش مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بینند. 

معریف بوکزیستو و سفریان سطح اول؛ 1
خودت رو قوی کن 1

فرمول عادتسازی به کتاب ۳۲

مطالعه یا کتابخواین؟ 5۳
کتاب یا دیگر رسانه ها؟ 

چرا کتاب؟ 74

تفکر سیستمی ۲
مدیریت مطالعه و کتابخواین 4

تکنیک پنج چرا ۶

معریف کامل شبکه سفریان 
و کارگاه رشد 8

سطح دوم؛ 
کمک کن دیگران 

کتابخوان بشوند

سطح سوم؛ 
رسانه قوی خودت رو بساز

سطح چهارم؛ 
از کتاب درآمد داشته باش

نقشه راه سفیـــران کتاب

1۲



با توجه به دغدغه ای که بوکزیستو برای ترویج کتاب و کتابخواین دارد. و تجربه هایی که از دوره ها، فعالیت هِا مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف از ســــــال 9۴ تا 1400 کسب کرده است. روزها و ساعت ها وقت گذاشت و با اساتید و کارشناسان خربه در 
زمینه کتاب و کتابخواین مشورت کرد. کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نهایتا به طریح به نام سفریان کتاب رسید. 

گذراندن دوره رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

در دوره رشـــد افـــراد بـــه صـــورت تخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و حرفه ای ســـفریکتاب شـــدن را 
آمـــوزش مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بینند. 

خودش کتاب 
خوان باشد

بتواند دیگران را 
کتابخوان کند

تریبون و رسانه 
داشته باشد

بتواند از کتاب 
دارآمدزایی کند

۱5

سفری کتاب کیست؟

1۲۳4

ســـفریان کتـــاب ماننـــد قطـــرات آیب هســـتند کـــه قرار اســـت فرهنگ کتـــاب و کتابخـــواین را پرقدرت احیـــاء کنند و بوکزیســـتو قصد 
دارد ایـــن قطـــرات را بـــه یکدیگـــر برســـاند تـــا یک ســـونامی را در جامعـــه ایجاد می کننـــد. خالء ترویج کتاب ســـفریان کتاب اســـت.

ورود به شبکه سفریان

چشم انداز

یت مامور

دستاورد ها

پایـــه ایـــن شـــبکه بر اســـاس هم افزایی افـــراد با  یکدیگر اســـت.اعضایی که رسفصل هـــای دوره 
رشـــد را گذراندن و به توانمندی های یک ســـفری رســـیدند. وارد شبکه سفریان کتاب می شوند.

توانمند هستند 1

ترویج کتابخواین، ریشه ای و اوصویل 
در کشور با نگاه مطالعه گری 1

تشکیل شبکه ای از سفریان که

ایجاد فرهنگ کتابخواین از طریق جریان 
ها و جریان سازی ها با سفریان ۲  خودشان به یک کتابخوان

1حرفه ای تبدیل می شوند

هم هدف هستند: ایجاد 
فرهنگ کتابخواین در جامعه ۳

۲

۳

4

۲ تریبون دارند
جریان ساز هستند 4

 تخصیص کمک می کنند 
دیگران کتاب خوان شوند

 حرفه ای می توانند از کتاب
درآمد داشته باشند

 حرفه ای رسانه قوی
 خودشان را در فضا مجازی و
حقیقی می توانند بسازند

نقشه راه سفیـــران کتاب

یان سازی سفری کتاب= آدم توانمند+ جر

۳



دوره رشــد

خودت رو قوی کن سطح 1

چیسیت و چرایی سفری کتاب پله 1

123
• سفری کتاب کیست؟ 

رسالت، ویژیگ ها و وظایفش 
چیست؟

• چرا جامعه نیاز به سفری 
کتاب دارد؟

• اهمیت سفری شدن برای 
خودمان و جامعه کوچک 

خانواده مان چیست؟

کتاب بخواین هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفمند و قوی  پله 4

12 • چطوری جایگاه کتاب را در زندیگ مشخص کنیم؟

شبکه مسائل کتابخواین پله 3

123
• نگاه سیستمی به کتاب و 

کتابخواین چگونه است؟
• چه مسائیل با کتاب در 

ارتباط است؟
• کتاب چه ارتباطی با بزهکاری ها، 

زندیگ شاد و سالم  و از همه 
مهم تر فرهنگ جامعه دارد؟

مدیریت مطالعه و کتابخواین پله 2

123 • مدل های کتابخواین • چرا باید کتاب بخوانیم ؟
چیست؟

• کتابخواین و مطالعه چه 
تفاویت دارند؟ یِک باید مطالعه 

کنیم و یِک کتاب بخوانیم؟

۱۶

هر سفری در پله اول باید مهارت های 
فردی خودش را تقویت کند. 

• چطور هدفمند کتاب بخوانیم؟ و زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مطالعه   تان را مدیریت کنیم؟



دوره رشــد

کتاب بخواین هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفمند و قوی 

3 • چطوری از کتاب بهره برداری کنیم؟• چطور هدفمند کتاب بخوانیم؟ و زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مطالعه   تان را مدیریت کنیم؟

خالقیت پله 7

123
• با فکر خالق می توانید 
کتابخواین را برای خود و 

دیگران جذاب تر کنید.

• انجام تمرین های جذاب 
تفکر خالق 

• چطور ایده های خالق و 
عمیل ارائه بدیم؟

طرایح رفتار و عادتسازی پله ۵

123
• یک سفری باید مطالعه جزو 

کار های روزانه اش باشد
• چطوری مطالعه کتاب را به 

عادت روزانه تبدیل کنیم؟
• فرمول عادت سازی 

چیست؟

اسرتاتژی رشوع پله ۶

123 • کمال گرایی نداشنت• تکنیک دور ریخنت حوایش• تکنیک تشنیگ

۱7

تکنیک های آسان کردن تکنیک های آسان کردن 
رشوع عادتسازی :رشوع عادتسازی :



۱8

دوره رشــد

کمک کن دیگران کتابخوان بشوند سطح 2

کتاب شنایس/کتاب شناخیت پله 1

123
• چطور تشخص بدهیم 

هر کتاب برای چه مخاطیب 
مناسب است؟

• چطور تشخص بدهیم 
کتاب حول چه موضویع 

است؟

• چطور قالب و قلم هر 
کتاب را تشخص بدهیم؟

اعتماد به نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و رفع خجالت پله 4

12 • چطور برای حرف زدن خجالت نکشیم؟

ارتباط موثر و بیان قوی  پله 3

12
• ارتباط سازی با مخاطب• تکنیک های ارتباط موثر

قالب پله 2

123 • ویژیگ های یک معریف کتاب 
خوب

• چطور طعم کتاب را به 
مخاطب بشناسیم؟

• چطور قالب هر کتاب را 
برای مخاطب های مختلف 

کشف کنیم؟

۱8

در این پله یادمی گریید چطور کمک کنید تا 
کتاب وارد زندیگ اطرفیانتان شود.

یک سفری باید کتابشنایس خویب داشته باشد تا بتواند معریف کتاب خویب ارائه بدهد.

یک سفری کتاب باید بتواند با مخاطب خود ارتباط مو

• تکنیک های اعتماد به نفس



۱9

دوره رشــد

اعتماد به نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و رفع خجالت

3 • چطور ابراز وجود کنیم؟• تکنیک های اعتماد به نفس

گیمیفیکیشن پله 7

123
• چطور کمپنی های جذاب 

راه بندازیم؟
تبدیل کنیم؟

• چطور خشی کتاب ها را از 
بنی بربیم؟

• چطور کتابخواین به بازی 
برای خودمان و دیگران 

ارائه متین و حضوری پله ۵

123
• تکنیک های ارائه متین در 

شبکه های اجتمایع 
• تکنیک های ارائه متین در 

گفتگو ها، ویدئو ها و وبینارها
• تکنیک های منت نوییس و 

محتوا نوییس از کتاب

مخاطب شنایس/روحیه شنایس
پله ۶

123 • معریف کتاب متناسب با هر 
مخاطب

• نحوه گفتگو و رفتار با هر • نیاز شنایس مخاطب
مخاطب

۱9

یک سفری باید کتایب را که معریف میکند متناسب با مخاطب آن کتاب باشد. چون کتاب ها مثل دارو 
هستند هر سفری باید با توجه به روحیه مخاطب کتایب را معریف کند و به او پیشنهاد بدهد.



۲0

دوره رشــد

هـــر ســـفری باید یـــک کتابخوان قوی باشـــد و یک رســـانه قدرتمند داشـــته 
باشـــه و درآمد خویب از کتاب داشـــته باشـــد.

  تریبون و رسانه 
خودت رو بساز

   از کتاب درآمد داشته باش

سطح
3 

سطح
4 

ســـفری در شبکه های اجتمایع پله 1

1234۵ • پیام رسان ها• پادکست• آپارات/یوتیوب• توییرت• اینستاگرام

ارتباط گریی حضوری   پله 2

12 • تکنیک های ارتباط سازی با ارگان ها و 
مجموعه های مختلف

• روش های مذاکره

شبکه سازی پله 3

1

1

2

2

3

3

• چطور شبکه ایجاد کنیم

• فروش چیست؟

• رچطور شبکه خودمان را 
عمیق و گسرتده کنیم

• تکنیک های فروش درست

• چطور از شبکه بهره بربیم

• چگونه محصول و خدمت 
کتایب را بفروشیم

مدل های درآمدی از کتاب پله 1

• معریف 15 مدل درآمدزایی از کتاب1

فروش محصوالت و خدمات پله 2



۲۱

شبکه سفریان کتاب
①ابتـــدا هـــر ســـفری بعـــد از ورود به شـــبکه گرایش تخصـــیص  خود را انتخاب می کنـــد تا در این گرایش بـــه صورت عمیق  و 

ویـــژه تـــو حوزه کتـــاب باتوجه به زمان خـــود وقت بگذارد و جریان ســـازی کند

1

4

2

۵

3

۶

جریان سازی های مستمر

محتواهای نگریش، انگزییش

بده بستون

آموزش های تخصیص ویژه 
هر گرایش

تاالر گفتگو

نشست ها و دورهمی های 
ویژه سفریان

استفاده از محتواهای 
سفریان

بن تخفیف های دوره ها

کتابخانه اختصایص

بن تخفیف های خرید 
کتاب

وصل شدن به کتابفرویش 
شهر و استفاده از خدمات 

کتابفرویش

سیستم دراپ شیپینگ

وقیت قطره ها دریا شوند...

شیوه  های فعالیت در شبکه

خدمات شبکه برای اعضا

بریخ از فواید شبکه

ارتباطات 
گسرتده بنی 
کتابخوان ها 
و سفریان در 

کشور

1
حمایت های 

بوکزیستو 
به عنوان 
تسهیلگر

2
فرصت های 

شغیل و 
درآمدی

3
سیرنژی و هم 

افزایی

4
عمیق تر و 
تخصیص 
تر شدن در 
گرایش هر 

فرد

۵
انقالیب در 
فرهنگ 

کتابخواین 
کشور

۶



 استفاده از اساتید مختلف در کالس ها؛ مهندس بهرام علزیاده

  برنامه های جذاب و مفرح در همایش ها برگزاری کالس عادتسازی به کتاب

 استفاده از اساتید مختلف در کالس ها؛ استاد معماریاین در 
همایش تابستان پرمالت کتایب تری 1401

 استفاده از اساتید مختلف در کالس ها؛ دکرت انصاری زاده و 
مطالعه سیستمی

 استفاده از اساتید مختلف در کالس ها؛ صالح مدرس زاده 
تجربیات فروش در اینستاگرام

۲۲

گزارش تصویری



 ایجاد دیوار کتایب توسط یی از سفریان کتاب منطقه حاشیه شهر

 تولید محصوالت آنالین

 کالس های سفریان به دلیل کار عمیل به صورت دایره ای تشکیل می شود

 معریف کتاب آنالین برای ستاد ازدواج دانشجویی

 بسرت مهد کودک برای فرزندان والدیین که به همایش می آیند

  دکور و فضای کتایب مجموعه بوکزیستو

 کیک دوسالیگ بوکزیستو

 همایش پرمالت کتایب

۲۳



بـــر  ایـــن کار  بایـــد در جامعـــه ترویـــج شـــود؛ و  کتابخـــواین 
عهـــده ی همـــه ی دســـتگاه هایئ اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه 
مســـئولند؛ از مـــدارس ابتـــدایئ بگرییـــد - کـــه برنامه هـــایئ 
بایـــد باشـــد کـــه کـــودکان مـــا را از اوان کـــودیک بـــه خواندن 
کتـــاب عادت بدهـــد؛ خواندن با تدبر، خوانـــدن با تحقیق و 
تأمـــل - تـــا دســـتگاه های ارتباط جمـــی، تا صدا و ســـیما، تا 

تبلیغـــایت گوناگون. وســـائل 

۱39۰/۰۴/29


