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  و فنیو فنی  انهم اجراییانهم اجرایی  آنییآنیی

  و عترتو عترت  جشنواره قرآنجشنواره قرآنمین مین هفت هفت بیست وبیست و

شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا   وزارت بهدا

شتی ردمانی و مراکز و سازمان  و کارکنان دااگشنهو کارکنان دااگشنه  انانددتاتااس اس   وژیه دانشجویان،وژیه دانشجویان، شتی ردمانی و مراکز و سازماناهی علوم زپشکی  و خدمات بهدا شت  اهی علوم زپشکی  و خدمات بهدا شتاهی وابسته هب وزارت بهدا   اهی وابسته هب وزارت بهدا

  

  
  معاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت فرهنگی و دانشجویی

  (()ع)ععترت عترت مرکز قرآن و مرکز قرآن و 

  داره تبلیغ و رتویج داره تبلیغ و رتویج اا

  10411041  پاییز پاییز 
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 حیمِالرَّ بِسم اللّهِ الرَّحمنِ

«لُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارًا و نُنَزِّ» 
 .افزايد در حاليکه ستمگران را جز زيان نمى و كنيم و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

(28آيه  -)سوره مباركه اسراء  

 

 : مقدمه* 

های فردی و اجتماعي بشر در طول تاريخ پرمخاطره اوست كهه در ادامهه حركهت    بخش حركتآن كريم، يگانه رهنمود جاودان و جهتقر

ها و مصدق و مهيمن بر ساير كتب آسهماني بهر ق هب مبهار       الخطاب كالم مستمر انبياء الهي و ارسال رسل و انزال كتب به عنوان فصل

ای است كه در عمل،  بخش فرد و جامعه نازل گرديد. بدون ترديد تالوت و انس با اين كتاب مبار ، تعاليوآلهه   يهع اهلل)ص يآخرين رسول الهي 

 در پي اجابت دعوت ب يغ الهي باشد.)ع يهم السّالم  نوشي از چشمه زالل عترت طاها  آن را امام و مقتدای خود قرار داده و در سايه جرعه

است كهه   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو هفتمين جشنواره قرآن و عترت  نامه بيستآيينروی داريد، آنچه پيش   

 به تصويب رسيده است و مال  عمل در دوره جديد خواهد بود. كارشناسيهای متعدد در ج سات پس از بحث و بررسي

 گاهيان باشيم.ها شاهد نشاط معنوی هر چه بيشتر دانش اميد است در پرتو همياری مشفقانه دانشگاه

 

 و من اهلل التوفيق                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي                                                                           

 و دانشجويي نگيمعاونت فره                                      

                                                                              )ع مركز قرآن و عترت                  

 اداره تب يغ و ترويج                                             
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 : اهداف* 

 السالم همي)ع  نيمعصوم رهيس با قرآن و انيدانشجو شتريهر چه ب و الفت ايجاد انس 

 ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه انيدانشجو ينيد رتيو بص مانياعتالی اخالق، ا 

 ي و مسابقاتبه جامعه قرآن يو معرف هانخبگان قرآني دانشگاه تشويق و حمايت از 

 قرآن و عترت  یها تياقشار جامعه در حوزه فعال ريسا یبرا انيدانشجو یالگوساز  

 مراكز آموزش عالي و  ها آموزش و پژوهش دانشگاه گفتمان قرآن و عترت در حوزه حاكميت 

 

 : سياست ها* اصول و 

 انقالب در حوزه قرآن و عترت  نيامام های دگاهيد جيتوسعه و ترو 

 در جشنواره يتيو ترب يپژوهش ،يآموزش ،يغيتب  کرديتوجه به رو 

 جشنواره يو جنب ييمحتوا هایتيفعال یاعتال 

 كننده در جشنوارهشركت يقرآن جوان نخبگان ييفاده مناسب از استعداد و توانااست 

 اعتالی فرهنگ عمومي در جهت تحکيم سبک زندگي اسالمي ايراني 
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 :مشخصات طرح *

 :عنوان جشنواره

های  اركنان دانشگاهاستادان و ك ،دانشجويان ويژهوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي  قرآن و عترتجشنواره مين هفتو  ستيب

 های وابسته به وزارت بهداشت ع وم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و مراكز و سازمان

 :نوارههای جش ها و رشته بخش

 :رشته به شرح زير است 35 و بخش 6شامل  و عترت جشنواره قرآن مينهفتبيست و 
همخواني / اذان/  پيوسته جزء 3حفظ / پيوسته جزء 72حفظ / پيوسته جزء 73حفظ / پيوسته جزء 02حفظ / حفظ كل/ /قرائت ترتيل : قرائت تحقيقرشته 71)شامل  :( بخش آوايی1

  خواني نماز فصيح/ آيين سخنوریخواني قرآن / جزء پيوسته /صحيح 5جزء پيوسته /حفظ  7حفظ سوره م ک /حفظ / /مداحي خوانيو تواشيح /دعا

/ احکام/ پرسمان   السالم ع يهم)نسيره معصومي/   السالم  يهم)عمعصوميناحاديث قرآن كريم/ حفظ و مفاهيم  حفظ و مفاهيمكريم/  تفسير قرآن: رشته 73شامل ) :( بخش معارفی2

و  قاخالزندگي مهدوی // نماز  /صحيفه سجاديهحفظ فرازهايي از / معارف صحيفه سجاديه / البالغه /حفظ فرازهايي از نهج البالغه معارف نهج / سبک زندگي اسالمي ايرانيمعارفي/ 

   /ترجمه سور منتخب ای حرفه پوشش

  تأليف كتاب/ شو  پردازی )ايده ايده/ نقد كتاب: مقاله نويسي/ت خيص كتاب /رشته 3)شامل  :( بخش پژوهشی3

  ای /توليدات رسانه اپ يکيشن/ توليد  افزار توليد نرم: رشته 5)شامل  :ای رسانه توليدات و آوری فن( بخش 4

 نويسي  نامه في م/ نويسي نامه نمايش/ نويسي داستان/ شعر : رشته 4)شامل  :( بخش ادبی5

 اينفو گرافي / في م مستند/تذهيب / نقاشي/معرق و منبت /عکاسي /طراحي پوستر /في م كوتاه داستاني /: خوشنويسي رشته 9)شامل  :( بخش هنری6

 :بندی جشنواره زمان
 تاريخ رخداد رديف

 7427ماه  نيمه اول آبان هاتوسط مركز قرآن و عترت )ع  ها و سازمان اره به دانشگاهابالغ آيين نامه اجرايي جشنو 7

 7427نيمه اول آبان ماه  و نيز معرفي مسئول دبيرخانه جشنواره دانشگاه به مركز قرآن و عترت رساني به مخاطبان تب يغات، فضاسازی محيطي و اطالع 0

5 
 در سامانه جشنوارهثبت نام 

 پذير خواهد بود. بدون تمديد مجدد امکان 7427دی ماه  73تا  ادبي، پژوهشي، فناوری و هنری بخش 4ام در ن تبصره: ثبت
 02/9/7427لغايت  72/8/7427

 52/9/7427لغايت  02/9/7427 )در صورت لزوم در سامانه جشنواره ثبت نام  زمان تمديد 4

 دی ماه  3و  4) 7427اه هفته اول دی م برگزاری مرح ه دانشگاهي در بخش معارفي 3

 دی ماه  73تا  72) 7427هفته دوم دی ماه  برگزاری مرح ه دانشگاهي در بخش آوايي 6

1 

، طبقه Aتحويل موارد زير به مركز قرآن و عترت واقع در شهر  غرب، خيابان ايوانک شرقي، ساختمان اص ي وزارت بهداشت، ب و  

 چهارم از سوی دانشگاه:

 های آوايي و معارفي در قالب فايل اكسل تعيين شده ان بخش.  ليست برگزيدگ7

 .  فايل صوتي برگزيدگان بخش آوايي در قالب ف ش0

 بخش ادبي، پژوهشي، فناوری و هنری در قالب فايل اكسل تعيين شده و ف ش 4كنندگان در  . ليست و آثار شركت5

وشنويسي، و معرق و منبت بجای مركز مستقيماً به صندوق رفاه ، خرشته شامل: تذهيب، نقاشي 4تبصره: الزم است آثار حجمي در 

القاني نبش كوچه گيالن تحويل شود و صرفاً تصوير آثار در قالب ف ش به دانشجويي واقع در خيابان وليعصر )عج ، باالتر از خيابان ط

 مركز ارسال شود.

 )حداكثر تا پايان دی ماه  7427نيمه دوم دی ماه 

8 
 ها مقدماتي مرح ه سراسری در بخش آوايي به صورت غيرحضوری جهت تعيين فيناليستبرگزاری آزمون 

 های حفظ از طريق ارتباط آنالين تصويری  های غير حضوری رشته های غير از حفظ و برگزاری آزمون ها در رشته )بررسي فايل

 7427ها: نيمه اول بهمن ماه  بررسي فايل

 7427من ماه های حفظ: هفته سوم به برگزاری آزمون

 بهمن ماه  03و  04) 7427هفته آخر بهمن ماه  ها برگزاری آزمون  مقدماتي مرح ه سراسری در بخش معارفي به صورت غيرحضوری و از طريق آزمون برخط جهت تعين فيناليست 9

 7427بهمن ماه  ادبي، پژوهشي، فناوری و هنریهای  انجام فرآيند داوری بخش 72

 7427نيمه اول اسفند ماه  ها نهايي مرح ه سراسری در بخش آوايي به صورت حضوری با حضور فيناليست برگزاری آزمون 77

 7427اسفند ماه  73 ها برگزاری آزمون نهايي مرح ه سراسری در بخش معارفي به صورت حضوری با حضور فيناليست 70

 7427اسفند ماه  برگزاری آيين اختتاميه 75

 7420ارديبهشت ماه  به ميزباني دانشگاه فرهنگيان برگزاری مرح ه م ي 74

 https://quran.behdasht.gov.ir :نشانی سامانه ثبت نام جشنواره

 های ع وم پزشکي كشور. معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه :جشنواره در دانشگاه نشانی دبیرخانه

مک جنوبي و زرافشان، خيابان سيمای ايران، ستاد مركزی وزارت بهداشت، تهران، ميدان شهر  قدس، بين فال :جشنوارهمرکزی  نشانی دبیرخانه

 207-87433345شماره تماس:  –( )ع ، طبقه چهارم، مركز قرآن و عترتA درمان و آموزش پزشکي، ب و 
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 های جشنواره ها و رشته * جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش

 بخش آوایی :  -1

 منابع دانشجو کارمند اداست مرحله رشته ردیف
 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 قرائت به روش تحقيق 7

 های وابسته ها و مراكز و سازمان به انتخاب دانشگاه       دانشگاهي

 02تا انتهای آيه  78سوره مائده از ابتدای آيه جهت مرح ه مقدماتي سراسری:        سراسری

 قرآن كريم   -- -- -- -- م ي

 قرائت به روش ترتيل 0

 های وابسته ها و مراكز و سازمان به انتخاب دانشگاه       دانشگاهي

 76تا انتهای آيه  70سوره حديد از ابتدای آيه جهت مرح ه مقدماتي سراسری:        سراسری

 قرآن كريم   -- -- -- -- م ي

 ن كريمحفظ كُل قرآ 5

       دانشگاهي

       سراسری كل قرآن كريم 

   -- -- -- -- م ّي

 جزء پيوسته 02حفظ  4

   -- -- -- -- دانشگاهي

   -- -- -- -- سراسری قرآن كريم از جزء پيوسته 02

   -- -- -- -- م ي

 جزء پيوسته 73حفظ  3

 -- --     دانشگاهي

 -- --     سراسری قرآن كريم از جزء پيوسته 73

 -- -- -- -- -- -- م ي

 جزء پيوسته 72حفظ  6

   -- -- -- -- دانشگاهي

   -- -- -- -- سراسری قرآن كريماز جزء پيوسته  72

   -- -- -- -- م ي

 جزء پيوسته 3حفظ  1

       دانشگاهي

       سراسری قرآن كريماز جزء پيوسته  3

   -- -- -- -- م ّي

 اذان 8

 --  -- -- -- -- دانشگاهي

 --  -- -- -- -- سراسری ---

 --  -- -- -- -- م ي

 همخواني و تواشيح 9

 --  --  --  دانشگاهي
02 تا پايان آيه 78 مائده از آيه سوره:  ينهمخوا  

 حجاب و عفاف: تواشيح
 --  --  --  سراسری

 --  -- -- -- -- م ي

 مداحي 72

   -- -- -- -- دانشگاهي

   -- -- -- -- سراسری السالم  )ع يهمبيت مدح اهل

   -- -- -- -- م ّي

77 
 خوانيدعا 

 )فرازهايي از صحيفه سجاديه 

  --  --   دانشگاهي
 هفتم صحيفه سجاديهدعای 

  فاطمه احمدی خانم ترجمه با اسوه شده توسط انتشاراتچاپ بر اساس نسخه 
  --  --   سراسری

   -- -- -- -- م ّي

 آيين سخنوری 70
       دانشگاهي

 السالم  )ع يهمگيری از آيات قرآن كريم و احاديث معصومين ای با بهره پوشش و اخالق حرفه
       سراسری

 جزء پيوسته 5حفظ  75
       دانشگاهي

 جزء پيوسته از قرآن كريم 5
       سراسری

 جزء پيوسته از قرآن كريم       7 شگاهيدان جزء پيوسته 7حفظ  74

 سوره م ک       دانشگاهي حفظ سوره م ک 73

 و الرحمن واقعه های يس، م ک، سوره       دانشگاهي خواني قرآن كريم صحيح 76

 تماميِ اذكار نمازهای يوميه       دانشگاهي خواني نماز فصيح 71
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 :بخش معارفی -2
 منابع دانشجو کارمند استاد مرحله رشته ردیف

 كريم تفسير قرآن 7

    دانشگاهي

 تفسير سوره مجادله عنوان کتاب:

 ه مقام معظم رهبری)مد ظ  مولف:

  203-51146990 ه  )ای)مد ظ اهلل خامنه ثار حضرت آيتموسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آ ناشر:

    سراسری

 تفسير نمونه ج د هفدهم )سوره لقمان  عنوان کتاب:

   مطالعه شود.782فقط تفسير سوره لقمان )از ابتدای كتاب تا پايان صفحه 

 ناصر مکارم شيرازی مولف:

  207-55954511دار الکتب االسالميه ) ناشر:

  -- -- م ّي

  های لقمان و احزاب تفسير نمونه ج د هفدهم )سوره عنوان کتاب:

 كل كتاب مطالعه شود.

 ناصر مکارم شيرازی مولف:

  207-55954511دار الکتب االسالميه ) ناشر:

0 
 حفظ و مفاهيم

 كريم قرآن

    دانشگاهي

 با قرآن خوشبخت شويد عنوان کتاب:

كتاب تا پايان از ابتدای  كه صفحه است 012فقط تا پايان فصل هشتم كتاب مطالعه شود. )مطابق نسخه الکترونيکي كه شامل 

 مطالعه شود   بايد 758صفحه 

 سيدمهدی هاشمي مولف:

  203-51859414مركز نشر آيه نور ) ناشر:

    سراسری

 با قرآن خوشبخت شويد عنوان کتاب:

صل ابتدای ف - 759از  صفحه  كه صفحه است 012فصل نهم كتاب مطالعه شود. )مطابق نسخه الکترونيکي كه شامل  از ابتدایفقط 

 مطالعه شود   بايد نهم تا پايان كتاب

 سيدمهدی هاشمي مولف:

  203-51859414مركز نشر آيه نور ) ناشر:

  -- -- م ّي

 با قرآن خوشبخت شويد عنوان کتاب:

 كل كتاب مطالعه شود.

 سيدمهدی هاشمي مولف:

  203-51859414مركز نشر آيه نور ) ناشر:

5 
حفظ و مفاهيم 

احاديث معصومين 
 السالم   يهم)ع

    دانشگاهي

 نامه جوان حکمت عنوان کتاب:

   و نيز صرفاً متن فارسي كتاب مطالعه شود.017فقط سه بخش اول كتاب )از ابتدای كتاب تا پايان صفحه 

 هریش محمد محمدی ری مولف:

  203-51142343دارالحديث ) ناشر:

    سراسری

 نامه جوان حکمت عنوان کتاب:

 تا پايان كتاب  و نيز صرفاً متن فارسي كتاب مطالعه شود. 010خش پاياني كتاب )از صفحه فقط دو ب

 هریش محمد محمدی ری مولف:

  203-51142343دارالحديث ) ناشر:

  -- -- م ي

 نامه جوان حکمت عنوان کتاب:

 مطالعه شود.شامل متن عربي و فارسي كل كتاب 

 هریش محمد محمدی ری مولف:

  203-51142343الحديث )دار ناشر:

سيره معصومين  4
 السالم  )ع يهم

    دانشگاهي

 ساله 032انسان  عنوان کتاب:

   مطالعه شود.785تا صفحه ابتدای كتاب تا پايان فصل هشتم )از  فقط

   برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری)مد ظ ه مولف:

  203-55337070وسسه ايمان جهادی )م ناشر:

    سراسری

 ساله 032انسان  عنوان کتاب:

   تا پايان كتاب مطالعه شود.784فقط از ابتدای فصل نهم )از صفحه 

   برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری)مد ظ ه مولف:

  203-55337070وسسه ايمان جهادی )م ناشر:

  -- -- م ي

 ساله  032انسان  عنوان کتاب:

 بايد مطالعه شود. 7597تنظيم شده توسط مركز صهبا، ويرايش دوم،  بر اساس نسخه كتاب کلدر مرح ه م ي

   برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری)مد ظ ه مولف:

  203-55337070موسسه ايمان جهادی ) ناشر:

    دانشگاهي احکام 3

دفتر لکترونيکي موجود + اپرسش و پاسخ بر اساس فايل  005 ه  شامل کام پزشکي مقام معظم رهبری )مد ظاح عنوان کتاب:

  pdf اول فايل الکترونيکي موجود )فايل ابتدايي پرسش و پاسخ 719شامل رساله دانشجويي »ها   ها و پاسخ ششانزدهم )پرس

 سيدمجتبي حسيني مولف:

  203-51142224) معارف نشر دفتر ناشر:
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    سراسری

 «ه دانشجوييرسال»ها   ها و پاسخ دفتر شانزدهم )پرسش عنوان کتاب:

  pdf های اول و دوم الکترونيکي موجود )فايل ابتدايي فايل پرسش و پاسخ 479شامل 

 سيدمجتبي حسيني مولف:

  203-51142224) معارف نشر دفتر ناشر:

  -- -- م ّي

 «رساله دانشجويي»ها   ها و پاسخ دفتر شانزدهم )پرسش عنوان کتاب:

  pdfسه فايل هر يکي موجود )پرسش و پاسخ فايل الکترون 647شامل 

 سيدمجتبي حسيني مولف:

  203-51142224) معارف نشر دفتر ناشر:

 پرسمان معارفي 6

    دانشگاهي

 جاذبه و دافعه ع ي)ع  عنوان کتاب:

 شهيدمرتضي مطهری مولف:

  207-55779196انتشارات صدرا ) ناشر:

    سراسری

 های برگزيده  ها و پاسخ ر هفتم )پرسشدفت –ها ها و پاسخ پرسش عنوان کتاب:

 حميدرضا شاكرين مولف:

  203-51142224) معارف نشر دفتر ناشر:

  -- -- م ي

 های برگزيده  ها و پاسخ دفتر هفتم )پرسش –ها ها و پاسخ پرسش عنوان کتاب:

 حميدرضا شاكرين مولف:

  203-51142224) معارف نشر دفتر ناشر:

1 
 سبک زندگي

 يرانيا اسالمي

    دانشگاهي

 سبک زندگي اسالمي عنوان کتاب:

 محسن قرائتي مؤلف:

  207-66941515هايي از قرآن ) درسمركز فرهنگي  ناشر:

    سراسری

 مسئ ه حجاب عنوان کتاب:

 مرتضي مطهری مؤلف:

  207-55779196انتشارات صدرا ) ناشر:

  -- -- م ي

 هر دو کتاب زیر باید مطالعه شود:

 سبک زندگي اسالمي . عنوان کتاب:1

 محسن قرائتي مؤلف:

  207-66941515هايي از قرآن ) مركز فرهنگي درس ناشر:

 مسئ ه حجاب عنوان کتاب:. 2

 مرتضي مطهری مؤلف:

  207-55779196انتشارات صدرا ) ناشر:

 البالغه نهج معارف 8

    دانشگاهي

 سيری در نهج البالغه عنوان کتاب:

 تضي مطهریمر مؤلف:

 دان ود شده از كتابخانه سايت نسيم مطهر ناشر:

    سراسری

 6 پيام امام اميرالمومنين)ع  ج د عنوان کتاب:

 مطالعه شود.كتاب   028تا صفحه  7از صفحه )خطبه  9شامل  739تا پايان خطبه  737 خطبهابتدای  از

 ناصر مکارم شيرازی مؤلف:

  امام ع ي بن ابيطالب )ع ناشر:

  -- -- م ي

 6 پيام امام اميرالمومنين)ع  ج د عنوان کتاب:

 مطالعه شود.كتاب   423تا صفحه  7از صفحه )خطبه  73شامل  763تا پايان خطبه  737 خطبهابتدای  از

 ناصر مکارم شيرازی مؤلف:

 امام ع ي بن ابيطالب )ع  ناشر:

9 
 فرازهايي ازحفظ 

 البالغه نهج

    دانشگاهي

 نامه امام ع ي)ع  به مالک اشتر  )فرمان 35نامه و  حسن)ع   ع ي)ع  به امام نامه امام )وصيت 57البالغه / نامه  نهج ن کتاب:عنوا

 مطالعه شود.متن عربي و فارسي 

 فايل الکترونيکي موجود  563تا  548و  509تا  573)صفحات  محمد بن حسين شريف رضي با ترجمه محمد دشتي مؤلف:

  203-51005757وری اسالمي ايران )ز طبع و نشر قرآن حمهمرك ناشر:

    سراسری

 87تا انتهای حکمت  7)نسخه صبحي صالح  از حکمت  البالغه نهج عنوان کتاب:

 متن عربي و فارسي مطالعه شود.

 فايل الکترونيکي موجود  126تا  685)صفحات  جمعي از راويان مؤلف:

 مجمع البحوث االسالميه ناشر:

  -- -- م ي

 732تا انتهای حکمت  80از حکمت  )نسخه صبحي صالح  البالغه نهج عنوان کتاب:

 متن عربي و فارسي مطالعه شود.

 فايل الکترونيکي موجود  109تا  126)صفحات  جمعي از راويان مؤلف:

 مجمع البحوث االسالميه ناشر:
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72 
 معارف

 سجاديه صحيفه

    دانشگاهي

  7درسنامه صحيفه سجاديه )ج د  عنوان کتاب: 

 حميد محمدی مؤلف:

  207-66933423ترجمه و نشر آفاق )الم  ي  مركز بين ناشر:

    سراسری

  0درسنامه صحيفه سجاديه )ج د  عنوان کتاب:

 حميد محمدی مؤلف:

  207-66933423ترجمه و نشر آفاق )الم  ي  مركز بين ناشر:

  -- -- م ّي

  0درسنامه صحيفه سجاديه )ج د  عنوان کتاب:

 حميد محمدی مؤلف:

  207-66933423ترجمه و نشر آفاق )الم  ي  مركز بين ناشر:

77 
حفظ فرازهايي از 

 سجاديه صحيفه

    دانشگاهي

 امام سجاد)ع  دعای پانزدهم صحيفه سجاديه )دعا هنگام بيماری  + مناجات خمسه عشر عنوان کتاب:

 زها بر اساس نسخه الکترونيکي موجود مطالعه شود.متن عربي و فارسي فرا

 --- مؤلف:

 موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت )ع يهم السالم  و فروشگاه قرآن استور ناشر:

    سراسری

 رساله حقوقي امام سجاد)ع    +االخالق مکارمبيستم صحيفه سجاديه )دعای دعای  عنوان کتاب:

 بر اساس نسخه الکترونيکي موجود مطالعه شود.متن عربي و فارسي فرازها 

 --- مؤلف:

 تهيه شده توسط مركز قرآن و عترت WORDفايل  ناشر:

  -- -- م ي

 صحيفه سجاديه 01تا انتهای دعای  07دعای از ابتدای  عنوان کتاب:

 مطالعه شود. ترجمه فاطمه احمدیمتن عربي و فارسي فرازها بر اساس 

 حمدیترجمه فاطمه ا مؤلف:

 چاپ و نشر اسوه ناشر:

 فايل الکترونيکي كتاب موجود نيست.

 

70 
 نماز

    دانشگاهي

 در قرآننماز  عنوان کتاب:

 محسن قرائتي مؤلف:

  207-88896666موسسه فرهنگي انتشاراتي ستاد اقامه نماز ) ناشر:

    سراسری

 نماز رازهای عنوان کتاب:

 عبداهلل جوادی آم ي مؤلف:

  207-66966972) اسراءموسسه  :ناشر

 فايل الکترونيکي كتاب موجود نيست.

 

75 
 زندگي مهدوی

    دانشگاهي

 انتظار )عاميانه، عالمانه، عارفانه  عنوان کتاب:

 ها نياز به مطالعه ندارد  مطالعه شود. )پاورقي 067از ابتدای كتاب تا پايان صفحه 

 ع يرضا پناهيان مؤلف:

  207-11632316) بيان معنوی ناشر:

    سراسری

 انتظار )عاميانه، عالمانه، عارفانه  عنوان کتاب:

 ها نياز به مطالعه ندارد  كل كتاب مطالعه شود. )پاورقي

 ع يرضا پناهيان مؤلف:

  207-11632316بيان معنوی ) ناشر:

74 
اخالق و پوشش 

 ای حرفه

    دانشگاهي

 های قرآن موزهسبک زندگي بر اساس آ عنوان کتاب:

 حميد فاضل قانع مؤلف:

 های اسالمي صدا و سيما ركز پژوهشم ناشر:

    سراسری

 مسئ ه حجاب در جمهوری اسالمي عنوان کتاب:

 ع ي غالمي مؤلف:

  207-66934625انتشارات دانشگاه امام صادق)ع  ) ناشر:

 فايل الکترونيکي كتاب موجود نيست.

73 
ترجمه سور 

 منتخب
    هيدانشگا

 های لقمان، واقعه و قيامه  قرآن كريم )سوره عنوان کتاب:

 با ترجمه ناصر مکارم شيرازی مؤلف:

 ای قائميه اصفهان تحقيقات رايانهنسخه ديجيتالي مربوط به مركز  ناشر:
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 ی :بخش پژوهش -3

ف
دی

ر
 

 دانشجو کارمند استاد مرحله رشته
 /منابعموضوعات

 نشجودا کارمند استاد

 نويسي مقاله 7

    سراسری

 حجاب و عفاف خانوادهجواني جمعيت و 

 يکي از موضوعات زير به دلخواه:

 ديدگاه قرآن و عترت)ع از  تبيين جهادموضوع اول: 

 البالغه از ديدگاه نهج تبيين جهادموضوع دوم: 

 از ديدگاه صحيفه سجاديه تبيين جهادموضوع سوم: 

 :حورهای زيرهر سه موضوع معطوف به م 

 ی اميد آفريني در جامعههاراهکار .7

 ترويج باطل با مقاب ه و حق بيان های . شيوه0

 دشمن در جامعه اسالمي های مقاب ه با نفوذ . شيوه5

 های ديني و م ي در خانواده های تعميق ارزش . شيوه4

 های تقويت هويت اسالمي ايراني در ميان دانشگاهيان . شيوه3

 يين مباني و دستاوردهای انقالب اسالمي در فضای مجازیهای تب . شيوه6

 های پاسخگويي به شبهات حوزه انقالب اسالمي در فضای مجازی . شيوه1

 امت و امام نظريه مبنای بر اسالمي حکومت رهبر قبال در امت وظايف .8

های  های اصالح و تعالي رفتارهای سياسي جامعه از طريق شركت . شيوه9

 مدانش بنيان نر

  -- -- م ي

 ت خيص كتاب 0
    سراسری

 «شيعه در اسالم»كتاب 

 تأليف محمدحسين طباطبايي

 «قرآن جاری با تطهير»كتاب 

 های ماعون تا ناس   سوره7ام ) تفسير جزء سي

 حائری صفايي ع ي تأليف
  -- -- م ي

 نقد كتاب 5
 «مسئ ه حجاب»كتاب     سراسری

 هریمرتضي مط تأليف

 گروه معارف اسالمي 0و  7كتاب انديشه 
  -- -- م ّي فايل الکترونيکي كتاب موجود نيست

4 
 پردازی ايده

 شو  )ايده

/ خانواده و جمعيت وانييکي از موضوعات شامل: ج  -- -- سراسری

 عفاف و حجاب
 )ع يهم السالم قرآن و عترت

  -- -- م ّي

 های شاخص قرآني نظام سالمت زندگينامه چهره/ عفاف و حجاب/ خانواده و جمعيت جوانييکي از موضوعات شامل:     سراسری تأليف كتاب 3

 

 : ای رسانه تولیدات و آوری فنبخش  -4

 موضوع دانشجو کارمند استاد مرحله رشته ردیف

 توليد نرم افزار قرآني 7
  -- -- سراسری

 )ع يهم السالم قرآن و عترت

  -- -- م ي

 قرآني اپ يکيشنتوليد  0
  -- -- سراسری

  -- -- م ي

 ای توليدات رسانه 5
  -- -- سراسری

  -- -- م ّي

 

 بخش ادبی : -5
 موضوع دانشجو کارمند استاد مرحله رشته ردیف

 شعر 7
    سراسری

 انسان مباركه سوره

  -- -- م ي

 نويسي داستان 0
    سراسری

  -- -- م ي

 نويسي نمايشنامه 5
    سراسری

  -- -- م ّي

 نويسي في منامه 4
    سراسری

  -- -- م ّي
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 بخش هنری: -6
 موضوع دانشجو کارمند استاد مرحله رشته ردیف

 به روش نستع يق خوشنويسي 7
 اند در غم دوری رويش همه در تاب و تب    سراسری

  -- -- م ّي اند جهان در پي او در ط بهمه ذرات 

 معرق و منبت 0
  92 –و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا )سوره اسراء     سراسری

  -- -- م ّي )اعراب گذاری آيه ضروری است 

 طراحي پوستر 5
    سراسری

 سوره مباركه انسان

  -- -- م ي

  عکاسي 4
    ریسراس

  -- -- م ّي

 داستاني  في م كوتاه 3
    سراسری

  -- -- م ّي

 نقاشي 6
    سراسری

  -- -- م ّي

 تذهيب 1
    سراسری

 )ع يهم السالم قرآن و عترت
  -- -- م ّي

 سوره مباركه انسان    سراسری في م مستند 8

 از منظر قرآن كريم و احاديث و روايات ازدواج    سراسری اينفو گرافي 9
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 :عمومیوابط ض *
 و تواشيح رشته در تواند مي آن بر عالوه. كند شركت جداگانه بخش 6 از رشته 6 در همزمان تواند مي داوط بهر در مراحل دانشگاهي و سراسری  .7

، تحقيقهای  در رشته تواند ميطور همزمان ه داوط ب ب يکبرای مثال  رشته شركت نمايد؛ 1 و مجموعاً در كند شركت دارد گروهي جنبه كه نمايش

 .شركت كند و تواشيحاپ يکيشن، شعر  ،خوشنويسي احکام، مقاله نويسي،

 .است از دو بخش جداگانه رشته به شركت در دو جازدر مرح ه م ي هر فرد تنها م .0

 شرط پذيرش دانشگاهيان در جشنواره : .5

 الف  اساتيد: با تأييد معاونت آموزشي دانشگاه

مايند. لذا اساتيدی كه جهت دانشجويان را در دانشگاه تدريس ن رسمينامه استاد ت قي مي شوند كه يکي از دروس  : تنها كساني در اين آيينتبصره

دانشگاه به  مثال اگر فردی به عنوان استاد تجويد در ند. به طورول تدريس هستند شامل اين بند نيستها مشغ فوق برنامه در دانشگاههای  آموزش

 تواند در جشنواره به عنوان استاد شركت نمايد. نمايد نمي هر بخش ديگری اقدام به تدريس مي يا دعوت معاونت فرهنگي

 .است اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نام در جشنواره ،مال  دانشجو بودنب  دانشجويان: 

اری داشته و دارای يا وزارتخانه همکبا دانشگاه  جاریحداقل تا پايان سال  كهطرحي  و شركتي ،قراردادی ركنان رسمي، پيماني،: شامل كاج  كاركنان

 شود. و برای آنها حق بيمه پرداخت مي هستنديا حکم كارگزيني  قرارداد رسمي

های ع وم پزشکي اشتغال  و جهاد دانشگاهي  كه در دانشگاه  ر دانشگاه: كاركنان و اساتيد ساير نهادها )نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری د 7تبصره 

 را ندارند.جشنواره  امکان شركت دردارند 

 بايست با تأييد معاون محترم فرهنگي و دانشجويي به مركز قرآن و عترت معرفي شوند. مييافته به مرح ه سراسری  : نفرات راه 0تبصره 

 گيرد؛ اين قرار اثر خالق به اثر انتسابِ اثباتِ ارزيابي مورد ارائه شده، ك يه آثار كه است شده بيني پيش داتيتمهي جشنواره، از دوره اين در .4

خواهد  غيرهصالح و  الم از مراجع ذیاثر يا اخذ استع توليد مراحل از في م و عکس ارسال يا برگزاری آزمون عم ي يا اثر زنده اجرای طريق از ارزيابي

ل توليد اثر كه طي آن اثر و های هنری همزمان با توليد اثر، نسبت به اخذ عکس و في م از مراح كنندگان در ك يه رشته است شركتالزم  لذابود؛ 

 را داشته باشند.يا موارد ذكر شده الزم  ائه مستنداتو آمادگي الزم جهت ار نماينداثر به طور مشخص قابل شناسايي باشند اقدام  صاحب

 ند.نيسترشته  شركت در همان از بهمج ،اند شده م ي در مرح ه اول ز رتبهپيشين حائ های كه در دوره ، افرادیم ي است مرح ه دارای ههايي ك دررشته. 3

از به شركت مج اند، بهداشت شده وزارت ر مرح ه سراسریحائز رتبه اول ددر دوره پيشين افرادی كه  ،مرح ه م ي هستند فاقدهايي كه  در رشته .6

 د.سال نخواهند بو دوان رشته به مدت در هم

پيشين حائز رتبه اول تا سوم  های حفظ در مرح ه م ي دوره شركت كنندگاني كه در يکي از مقاطع دارای مرح ه م ي است، هايي كه  در رشته .1

 تر حفظ نيستند و بايد در مقطع باالتر شركت كنند. جاز به شركت در مقطع پاييناند م شده

پيشين  های حفظ در مرح ه سراسری وزارت بهداشت در دوره شركت كنندگاني كه در يکي از مقاطع فاقد مرح ه م ي است، ايي كه ه در رشته .8

 تر حفظ نيستند و بايد در مقطع باالتر شركت كنند. در مقطع پايين سال مجاز به شركت دواند تا  حائز رتبه اول شده

 .ممنوع استهای حفظ بخش آوايي   )تمامي رشتهظ ترتيبي شركت همزمان در رشته حفظ موضوعي و حف .9

ند، ممنوع شو ی سراسری به عنوان اثر برتر دستگاه دانشگاهي، شناخته مي يا كيفي  در آثاری كه در مرح هونه تغيير )اعم از تغييرات كمي هر گ .72

 ه جشنواره م ي ارسال شود.بخش ادبي، هنری، پژوهشي و فناوری  عيناً بايد به دبيرخانو آثار برتر ) است

كمتر باشد، درآن  72و در صورتي كه تعداد آثار در هر رشته گروه از عدد  اثر است 72ر رشته گروه حداقل حدنصاب تعداد آثار جهت داوری در ه .77

 رشته گروه داوری صورت نخواهد پذيرفت.

 صورت خواهد پذيرفت.م شده در بخش مشخصات جشنواره به نشاني اعالاز طريق سامانه مربوطه  صرفاً نام در جشنواره ثبت .70

نامه نسبت به تشکيل ستاد برگزاری جشنواره با  پس از ابالغ اين آيين ،های مخت ف دانشگاه شود به منظور استفاده از ظرفيت بخش توصيه مي .75

مسئول محترم بسيج  حترم اداره قرآن و عترت )ع ،حضور معاون محترم فرهنگي و دانشجويي، مدير محترم فرهنگي، رئيس محترم يا كارشناس م

 اقدام شود. ي هيئات مذهبمسئولين محترم ها و  های قرآن و عترت )ع ، دبيران محترم كانون دبير محترم كانون دانشجويي،

 باشد. تعيين و معرفي مسئول دبيرخانه جشنواره در دانشگاه به مركز قرآن و عترت )ع  الزامي مي .74

 ها بخش ويژه در نظر گرفته شود. جشنواره تالش بر آن خواهد بود كه برای دانشجويان غير ايراني در تعدادی از رشتهن ايدر  .73
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 :بخش آوایی اختصاصی* ضوابط 
 .باشد بر عهده دانشگاه مي  حضوری يا غير حضوری)در بخش آوايي  مرح ه دانشگاهيشيوه برگزاری انتخاب . 7

مطابق جدول منابع، آثار  های حفظ به جزء رشته ها تمامي رشتهنفرات اول مرح ه دانشگاهي در الزم است  ،انشگاهيپس از برگزاری مرح ه د. 0

در قالب يک ف ش به همراه تحويل دانشگاه نموده و دانشگاه نيز اين آثار را مگابايت  72و حجم MP3 با فرمت  را آن فايل صوتيجديد ضبط نموده و 

 ليستالزم است  صرفاً های حفظ نيز در رشته؛ دنماي به مركز قرآن و عترت ارسالسراسری  مقدماتي زيابي در مرح هجهت ارليست برگزيدگان 

 .شود به مركز قرآن و عترت ارسالسراسری  مقدماتي جهت ارزيابي در مرح هانشگاهي نفرات اول مرح ه د

و  متن تواشيح  pdfفايل انضمام به مگابايت 722حداكثر و حجم  MP4ا فرمت تواشيح به صورت تصويری بهمخواني و فايل رشته الزم است : 7 تبصره

 ارسال شود.مشخصات گروه 

بندی شود و آثار هر رشته به تفکيک جنسيت و گروه در ف ش قرار داده شود و فايل اثر با نام و  فايل آثار بطور منظم دسته: الزم است 0تبصره 

 .گذاری شود ناماثر  خانوادگي صاحب نام

 نخواهد شد. داده : ف ش مربوط به آثار عودت5تبصره

از نظر رعايت فرمت و به ستاد مركزی ارسال  را قبل از شركت كنندگان آثار ها های جشنواره در دانشگاه ن محترم دبيرخانهمسئوالالزم است . 5

فرمت و حجم بر اساس يا  مخدوش باشندوضوعيت يا فاقد مكه  آثاریبديهي است  نمايند؛بررسي حجم اثر، صحت محتوا، كيفيت و سالمت فايل 

 آن قبال در مسئوليتي جشنواره دبيرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و يند داوری شركت داده نخواهند شددر فرآتعيين شده تهيه نشده باشند 

 نخواهد داشت.

 فردی هر از و شد خواهد بررسي حضوری غير صورت به آثار ،مقدماتي مرح ه در بود؛ خواهد فينال و مقدماتي مرح ه دو شامل سراسری مرح ه. 4

 مرح ه در منظور بدين. آمد خواهد بعمل دعوت شود مي برگزار حضوری صورت به كه فينال مرح ه در شركت برای نمايد كسب را امتياز% 82 باالی كه

 غير صورت به تصويری تماس طريق از آزمون حفظ، های رشته در و شد خواهد داوری غيرحضوری صورت به آثار حفظ از غير های رشته در مقدماتي

 .دآم خواهد بعمل حضوری

مركز به بايست  ميبه شرط كسب حد نصاب  ن رتبه اول در هر رشته و هر گروهحائزاآثار ، فقط مرح ه دانشگاهيپس از برگزاری شود  تأكيد مي. 3

 ای دوم و سوم  جداً خودداری شود.ه رتبه )رتبهاز ارسال فايل ساير نفرات حائز  و شود ارسال قرآن و عترت

نمايند و همچنين نبايد از  استفاده صوتي سيستم نبايد از آثار ضبط در كنندگان شركت شرايط، در سازی يکسان و عدالت اجرای منظور . به6

يا  صوتي سيستم از استفاده صورت در ستا بديهي نمايند؛يا تقويت صوت كاربرد دارند استفاده  ارهايي كه در زمينه رفع اشکاالتافز نرم

 جشنواره دبيرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شركت داوری فرآيند در شده ارسال اثر آثار، ضبط درافزارهای مزبور  نرم

 نخواهد داشت. آن قبال در مسئوليتي

 رشته در يا باشد شده تالوت ديگری قطعه قرائت رشته در مثالً) نباشد شده اعالم موضوع با مرتبط بخش آوايي شركت كنندگان در آثار . چنانچه1

 دبيرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شركت داوری فرآيند در شده ارسال اثر  باشد شده اجرا ديگری موضوع تواشيح

 .ندارد آن قبال در مسئوليتي جشنواره

، رتبه اول اعطایبرای  % امتياز12 كسب ،دانشگاهيدر مرح ه ها  حد نصاب تعيين شده است؛ اين حد نصاب ،برای اعطای رتبه به شركت كنندگان .8

 ها در مرح ه سراسری، كسب رتبه سوم خواهد بود. همچنين اين حد نصاباعطای % امتياز برای 62برای اعطای رتبه دوم و كسب  % امتياز63 كسب

 رتبه سوم خواهد بود. اعطای% امتياز برای 12برای اعطای رتبه دوم و كسب  % امتياز13 برای اعطای رتبه اول، كسب % امتياز82

 د شد.خواهشركت داده سراسری مقدماتي در مرح ه به شرط كسب حد نصاب تمامي نفرات اول مرح ه دانشگاهي آثار  .9

سراسری مورد ارزيابي قرار خواهند مقدماتي يافته به مرح ه  اههای حفظ ابتدا به صورت غيرحضوری از طريق تماس تصويری نفرات اول ر در رشته .72

ها پس از  % امتياز را كسب نمايند به بخش حضوری مرح ه سراسری دعوت خواهند شد؛ همچنين در ساير رشته82گرفت و نهايتاً افراديکه باالی 

ند به ا % امتياز را كسب نموده82يکه باالی افراد ،ند گرفت و پس از آنوصول آثار نفرات اول، ابتدا آثار به صورت غير حضوری مورد ارزيابي قرار خواه

 بخش حضوری مرح ه سراسری دعوت خواهند شد.

نامه  ها آيين نامه اوقاف خواهد بود و برای ساير رشته های حفظ و قرائت، اذان، دعاخواني و همخواني و تواشيح آخرين آيين مال  داوری در رشته .77

 .قرار خواهد گرفتمال   جشنواره قرآن و عترتاوری دبيرخانه د

 بايست به صورت ساده و روان تالوت كنند. خواني قرآن، شركت كنندگان مي . در رشته صحيح70
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 بايست نماز را با لهجه عربي و رعايت ت فظ حروف به روش عربي قرائت نمايند. خواني نماز، شركت كنندگان مي . در رشته فصيح75

به ايراد سخنراني آوايي  بخش جدول در شده اعالم منابع مطابقدقيقه  1 الي 3 بايست ظرف مي شركت كنندگانن سخنوری در رشته آيي .74

 جشنواره دبيرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شركت داوری فرآيند بپردازند. آثاری كه در محدوه زماني مزبور نباشند در

 .دندار آن قبال در مسئوليتي

يک مرح ه به صورت كشوری برگزار خواهد  و نيز در قالبمسابقات در دو گروه )دانشجويان  و )اساتيد و كاركنان   ،در رشته همخواني و تواشيح .73

 .داشت و مرح ه دانشگاهي نخواهدشد 

 نامه، نافذ است. نييكم بر آاصول حا تي، با رعادبيرخانه جشنواره یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ .76
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 :معارفیبخش  اختصاصی* ضوابط 
و انتخاب شيوه برگزاری مرح ه دانشگاهي در  برگزار خواهد شدشامل مرح ه دانشگاهي و مرح ه سراسری مرح ه  دو آزمون بخش معارفي در. 7

 .باشد بر عهده دانشگاه مي  حضوری يا غير حضوری)بخش معارفي 

% امتياز 82درصد امتياز مرح ه دانشگاهي خواهد بود و تمام افراديکه باالی  82كسب حداقل نيز حد نصاب الزم جهت راهيابي به مرح ه سراسری . 0

 بخش معارفي خواهند بود. نمايند مجاز به شركت در آزمون مرح ه سراسری مرح ه دانشگاهي را كسب مي

پس  بدين منظور،شد؛ خواهد  برگزار )آزمون حضوری  نهاييطي دو مرح ه شامل: مرح ه مقدماتي )آزمون بر خط  و مرح ه نيز راسری ح ه سمر. 5

حضوری دعوت بعمل  نهايي به صورت آزمون شركت در برای ،نموده باشندكسب  را امتياز% 82 باالی از افراديکهاز برگزاری آزمون مرح ه مقدماتي، 

 خواهد آمد.

در های ظرفيت آزمون حضوری، صرفاً  % شده باشد، به دليل محدوديت82كنندگان باالی  هايي كه امتياز بخش قابل توجهي از شركت تبصره: در رشته

در جهت شركت د در آزمون مقدماتي )آزمون بر خط  باالترين امتياز را كسب نموده باشن نفر اولي كه 02از هر گروه )استاد، كارمند و دانشجو  

  مرح ه نهايي )آزمون حضوری  دعوت بعمل خواهد آمد.

 خواهد شدستاد مركزی جشنواره طراحي دبيرخانه به صورت تستي توسط سراسری مقدماتي بخش معارفي برای دو مرح ه دانشگاهي و االت ؤس. 4

 شت. امتياز منفي خواهد دا 7، پاسخ غ طهر امتياز داشته و  5سواالت تستي هر پاسخ صحيح در  كه

 در مرح ه نهايي سراسری سواالت به صورت تستي و تشريحي خواهد بود.. 3

برای اعطای رتبه اول،  % امتياز12 كسب ،دانشگاهيدر مرح ه ها  اين حد نصابحد نصاب تعيين شده است؛  ،برای اعطای رتبه به شركت كنندگان. 6

 ها در مرح ه سراسری، كسب رتبه سوم خواهد بود. همچنين اين حد نصاب اعطای% امتياز برای 62برای اعطای رتبه دوم و كسب  % امتياز63 كسب

 رتبه سوم خواهد بود. اعطای% امتياز برای 12برای اعطای رتبه دوم و كسب  % امتياز13 برای اعطای رتبه اول، كسب % امتياز82

 نامه، نافذ است. نييكم بر آاصول حا تي، با رعاوارهجشن دبيرخانه یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ. 1
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 :پژوهشیبخش  اختصاصی* ضوابط 
 های اين بخش، مرح ه دانشگاهي نخواهند داشت. رشته. 7

از  نامرتبط موضوعات رو اين ؛ ازاست يا موضوعات و مطابق با جدول معرفي منابع  )ع قرآن و عترت بر محور مبتني آثار، محتوای و مايه درون. 0

 .شوند مي حذف مسابقات

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتناصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز  در صورتي كه .5

 .ندبايد از همان گروه باش و ساير نويسندگانِ همکار ص يها )اساتيد، كاركنان و دانشجويان  نويسنده ا در هر يک از گروه. 4

 نمايد. ارائهفقط يک اثر به دبيرخانه جشنواره  تواند هر نفر ميهای بخش پژوهشي  تمامي رشتهدر . 3

 .باشند حائز رتبه شده ای جشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد شركت كنندگان آثار. 6

به مركز ارسال  ف شدر قالب اين بخش های  رشته اميِآثار در تم PDF و فايلWORD  فايل ليست مشخصات شركت كنندگان به همراه الزم است. 1

 .شود

بندی شود و آثار هر رشته به تفکيک جنسيت و گروه در ف ش قرار داده شود و فايل اثر با نام و  : الزم است فايل آثار بطور منظم دسته7تبصره 

 گذاری شود. اثر نام خانوادگي صاحب نام

 نخواهد شد.داده : ف ش مربوط به آثار عودت 0تبصره

 شد. دننخواه مسترد شده دريافت آثار. 8

 اول، رتبه اعطای برای امتياز% 82 كسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد اين است؛ شده تعيين نصاب حد كنندگان شركت به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه اعطای برای امتياز% 12 كسب و دوم رتبه اعطای برای امتياز% 13 كسب

 نامه، نافذ است. نيياصول حاكم بر آ تي، با رعادبيرخانه جشنواره یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ. 72
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 :ای رسانه تولیدات و آوری فنبخش  اختصاصی* ضوابط 
 ي نخواهند داشت.مرح ه دانشگاهصرفاً برای گروه دانشجويان بوده و های اين بخش،  رشته. 7

 از دور نامرتبط موضوعات رو اين است؛ از يا موضوعات و مطابق با جدول معرفي منابع  ع) قرآن و عترت بر محور مبتني آثار، محتوای و مايه درون. 0

 .شوند مي حذف مسابقات

از  دهيرس یمحتواهاصحت سنجش  یبرا ياساس یارهاياز مع يکيو  است )ع  تيب قرآن و اهلجشنواره حول محور معارف  نکهيبا توجه به ا. 5

و مطالب استخراج شده از منابع  اتيروا ات،يآ یمنبع برا د آدرسشو ن محتواهای ديجيتالي توصيه ميبه پديدآورندگا ، منابع و مآخذ آنها استنيثق 

 درج گردد. يتاليجيد یمحتواها انيدر م ياسالم

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتناره احراز چنانچه اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنو. 4

لذا الزم است در آثار گروهي  ؛. اين موضوع يکي از شاخص های مورد تاكيد دبيرخانه جشنواره استار به صورت گروهي امکان پذير استارائه آث. 3

برگزيده شدن اثر در جشنواره، از نفر اص ي ثبت نام  د. در صورته و تداوم آن به دبيرخانه ارسال گردمشخصات همه افراد دخيل در ساخت و توسع

 .شود شده در سامانه تقدير بعمل خواهد آمد و به ساير افراد لوح تقدير داده مي

 تواند تنها يک اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد. هر نفر مي. 6

 .دنباش شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارائه شده آثار. 1

های اين بخش در قالب  در تماميِ رشته ی اثرراهنما و نصب فايلاصل اثر، شناسنامه اثر و  ليست مشخصات شركت كنندگان به همراه الزم است. 8

 .به مركز ارسال شود  ف ش

 ش قرار داده شود و فايل اثر با نام و بندی شود و آثار هر رشته به تفکيک جنسيت و گروه در ف : الزم است فايل آثار بطور منظم دسته7تبصره 

 گذاری شود. اثر نام خانوادگي صاحب نام

 نخواهد شد. داده : ف ش مربوط به آثار عودت0تبصره

 شد. دننخواه مسترد شده دريافت آثار. 9

 اول، رتبه اعطای برای امتياز %82 كسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد اين است؛ شده تعيين نصاب حد كنندگان شركت به رتبه اعطای برای. 72

 .بود خواهد سوم رتبه اعطای برای امتياز% 12 كسب و دوم رتبه اعطای برای امتياز% 13 كسب

 نامه، نافذ است. نيياصول حاكم بر آ تي، با رعادبيرخانه جشنواره یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ .77
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 :ادبیبخش  اختصاصیوابط * ض
 های اين بخش، مرح ه دانشگاهي نخواهند داشت. رشته. 7

از  نامرتبط موضوعات رو اين است؛ از يا موضوعات و مطابق با جدول معرفي منابع  )ع قرآن و عترت بر محور مبتني آثار، محتوای و مايه درون. 0

 .شوند مي حذفجشنواره  یوراد

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتنيک از مراحل جشنواره احراز  چنانچه اصالت اثر در هر .5

در سامانه تقدير بعمل  ارائه آثار به صورت گروهي امکان پذير است و در صورت برگزيده شدن اثر مربوطه در جشنواره، از نفر اص ي ثبت نام شده. 4

 خواهد آمد.

 دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. تواند به ميهر نفر فقط يک اثر  ها تمامي رشته. در 3

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارائه شده آثار. 6

به مركز   ف شهای اين بخش در قالب  اثر و شناسنامه آن در تماميِ رشته  pdfو wordفايل  ليست مشخصات شركت كنندگان به همراه الزم است. 1

 .ارسال شود

بندی شود و آثار هر رشته به تفکيک جنسيت و گروه در ف ش قرار داده شود و فايل اثر با نام و  : الزم است فايل آثار بطور منظم دسته7تبصره 

 گذاری شود. اثر نام خانوادگي صاحب نام

 نخواهد شد.داده : ف ش مربوط به آثار عودت 0تبصره

 شد. نخواهد مسترد شده دريافت آثار. 8

 اول، رتبه اعطای برای امتياز% 82 كسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد اين است؛ شده تعيين نصاب حد كنندگان شركت به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه اعطای برای امتياز% 12 كسب و دوم رتبه اعطای برای امتياز% 13 كسب

 نامه، نافذ است. نيياصول حاكم بر آ تي، با رعادبيرخانه جشنواره یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ .72
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 :هنریبخش  اختصاصی* ضوابط 
 های اين بخش، مرح ه دانشگاهي نخواهند داشت. رشته. 7

 از دور نامرتبط موضوعات رو اين ست؛ ازا يا موضوعات و مطابق با جدول معرفي منابع  )ع قرآن و عترت بر محور مبتني آثار، محتوای و مايه درون. 0

 .شوند مي حذف مسابقات

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتنچنانچه اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز  .5

 .ستآثار به صورت گروهي امکان پذير ني ارائه. 4

 هر نفر فقط يک اثر بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. .3

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالي اثر .6

های پوستر، اينفو گرافي، عکاسي، في م كوتاه، في م  اصل اثر و شناسنامه آن در رشته ليست مشخصات شركت كنندگان به همراه الزم است. 1

 .به مركز ارسال شود  ف شمستند، نماهنگ و تئاتر صحنه در قالب 

بندی شود و آثار هر رشته به تفکيک جنسيت و گروه در ف ش قرار داده شود و فايل اثر با نام و  : الزم است فايل آثار بطور منظم دسته7ه تبصر

 گذاری شود. اثر نام خانوادگي صاحب نام

 نخواهد شد.داده : ف ش مربوط به آثار عودت 0تبصره

در شناسنامه اثر  الزم است همچنينرفاه دانشجويي ارسال شود.  بايد به صندوق معرق و منبتو  خوشنويسيتذهيب، نقاشي،  رشته 4اصل اثر در  .8

 به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.در زمان تعيين شده اثر  همراهتايپ شود و ای جداگانه  در صفحه و جايي كه به اصل اثر آسيب نرسد نصب شود

 رسال شود.ايز به مركز آثار حجمي در قالب ف ش ن تصويرتبصره: الزم است 

 در پايان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد.حجمي اصل آثار  .9

 اول، رتبه اعطای برای امتياز% 82 كسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد اين است؛ شده تعيين نصاب حد كنندگان شركت به رتبه اعطای برای. 72

 .بود خواهد سوم رتبه اعطای برای امتياز %12 كسب و دوم رتبه اعطای برای امتياز% 13 كسب

 نامه، نافذ است. نيياصول حاكم بر آ تي، با رعادبيرخانه جشنواره یريگ ميتصم نامه، نييآ نينشده در ا  ينيب شيدرباره مطالب پ .77
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 :ضوابط رسیدگی به اعتراضات* 
های حقوقي )كارشناس قرآن و نماينده دانشگاه   اعتراض شخصيت اهد بود؛ بديهي استخو قبولشركت كننده قابل  عتراض فقط به امتياز شخصا. 7

 .قبول نبوده و بررسي نخواهد شداعتراض به امتياز يا رتبه ديگران قابل  و نيز

مسابقات حضوری  درت ساع 0بايد حداكثر ظرف مدت ه نظر داوران اعتراض داشته باشد، كننده ب در صورتي كه شركتپس از اعالم رسمي نتايج، . 0

د؛ بديهي به دبيرخانه جشنواره ارائه نماي، مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب و با ذكر داليل متقن در مسابقات غير حضوری روز 0و حداكثر 

 ر داده نخواهد شد.ترتيب اثو يا فاقد داليل متقن باشند يا اعتراضاتي كه پس از مدت زمان تعيين شده واصل شود  است به اعتراضات شفاهي

 د.رساني خواهد ش اطالع يا نماينده دانشگاه س ت فني به شخص شركت كنندهيا تمااعتراضات از طريق ارسال پيامک  نتايج بررسي. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


