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 :* مقدمه

دانشگاه که با محوریت الفاظ و مفاهیم قرآن با  حهر گونه رقابت مصوب در سط منظور ابقات قرآن:مس -1

 گیرد.تجلیات قرآن در ابعاد مختلف زندگی از جمله ادبیات و هنر صورت می

منظور هر گونه رقابت مصوب در سطح دانشگاه که با محوریت سخنان، آموزه ها و سیره : مسابقات عترت -2

  گردد.عترت برگزار میو ارزشهای 

گیرند. هر ها که زیر چتر یک عنوان کلی مانند مسابقات هنری و شفاهی قرار میتعدادی از رشته بخش: -3

دهد. مانند بخش شفاهی هاست که وجه اشتراک آنها عنوان بخش را تشکیل میبخش شامل تعدادی از رشته

 قرائت، ترتیل و حفظ و ....شامل: 

های مشخص از موضوعات و یا تولیدات قرآن و ریزی مسابقات و زمینهبرنامه کوچکترین واحد :رشته -4

مانند رشته حفظ  ;توانند حول محور آن با یکدیگر رقابت نمایندعترت که تعدادی از دانشجویان عالقمند می

 جزء قرآن  20

رحله کشوری با ای از مسابقات که برگزیدگان مراکز و واحدها برای صعود به ممرحلهمرحله استانی:   -5

 کنند.یکدیگر رقابت می

قرآن و عترت دانشگاهی که قبل از مرحله ملی ویژه بخش آوایی  ای از مسابقات مرحله مرحله کشوری: -6

افراد صعود کننده به مرحله ملی توسط دانشگاه برگزار  عیینبرای مشخص شدن ممتازان قرآنی دانشگاه و ت

 گردد.می

ه یا مرحله ملی آخرین مرحله جشنوار دانشگاهیان )مرحله ملی مسابقات(:جشنواره ملی قرآن وعترت  -10

مسابقات قرآن و عترت است که پس از تصویب میزبان آن توسط شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی 

مؤسسات آموزش عالی کشور، هرساله پس از انجام مراحل قبل با شرکت ممتازین هر دستگاه در باالترین 

 شوند.های قرآن و عترت دانشگاهی محسوب میها، مسابقات و جشنوارهدد و اوج فعالیتگرسطح برگزار می

شود. در دار اجرای جشنواره در دانشگاه میشود که عهدهبه مراکز استانی گفته می میزبان و مجری: -11

 عهده دارند. مسئولیت میزبانی را به اصفهاندوره جشنواره قرآن دانشگاه پیام نور استان  پنجمینبیست و 

 شود.هریک از شرکت کنندگان در مسابقات در تمام مراحل متسابق نامیده می متسابق: -12
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 : اهداف* 

 .هادانشگاهاعتالي اخالق، ایمان و بصیرت دینی دانشجویان وتقویت وتوسعه فضاي معنوي و قرآنی در  -1

 .با قرآن کریم و سیره معصومین بیشتر دانشجویان هر چه راستاي انس و الفت سازي درزمینه -2

 .شناسایی دانشجویان مستعد و برجسته قرآنی و معرفی به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور -3

 .هاي قرآن و عترتبراي سایر اقشار جامعه در فعالیتسازي دانشجویان  الگو -4

 .هاي قرآن و عترتها و پژوهشمفاهیم، آموزشگسترش  -5

 

 : اسیاست ها و رویکرده* 

  .هاي قرآن و عترتپیرامون فعالیت العالی()مد ظله و مقام معظم رهبري ()ره خمینی امامهاي توجه به دیدگاه -1

 .هاي عضو شورامشارکت همه جانبه و فعال همه دستگاه  -2

 .توجه به رویکرد تبلیغی، آموزشی، پژوهشی و تربیتی در جشنواره -3

 .بی جشنوارههاي محتوایی و جناعتالي فعالیت-4

 .استفاده مناسب از استعداد و توانایی نخبگان قرآنی شرکت کننده در جشنواره-5

 

 * دبیرخانه جشنواره

 اصفهانپیام نور استان دانشگاه 
 

 :جشنواره مخاطبان * 
مخاطبان این شاخه عبارتند از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، 

الک دانشجو بودن مخاطبان، تنها در زمان باشد.ضمناَ مسی ارشد، دکترا )فراگیر و سراسری و....( میکارشنا

شود. پس اگر دانشجویی پس از حضور در مرحله دانشگاهی)مقدماتی( فارغ التحصیل شود ثبت نام اعمال می

 تواند در صورت برگزیده شدن در مراحل بعدی نیز شرکت نماید.می

 :برگزاري جشنواره و محل زمان* 
 :  مخاطبان از نام ثبت و بلیغاتت - 1

 :  بخش آوایی مقدماتی مرحله برگزاری -2 

 :   برگزاری مرحله استانی بخش آوایی -3 

 :  داوری بخش های هنری، ادبی و فناوری و پژوهشی -4

 :  معارفی بخش کشوری مرحله برگزاری -5 

:  آوایی بخش کشوری مرحله برگزاری -6 
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 :بخش ها و رشته هاي جشنواره* 

 

 بخش آوایی 1

 قرائت تحقیق 1

 قرائت ترتیل 2

 حفظ کل قرآن کریم 3

 جزء قرآن کریم 20حفظ  4

 جزء قرآن کریم 10حفظ  5

 جزء قرآن کریم 5حفظ  6

 اذان 7

 تواشیح و همخوانی قرآن کریم 8

35* 
 صحیفه بخش به مربوط- حفظ فرازهاي صحیفه سجادیه

 -دارد شفاهی آزمون ولی است سجادیه

36* 
 بخش به مربوط -دعا خوانی )ویژه فرازهاي صحیفه سجادیه(

 -دارد شفاهی آزمون ولی است سجادیه صحیفه

 بخش معارفی 2

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن 9

 آشنایی با احادیث اهل بیت )ع( 10

 آشنایی با سیره معصومین )ع( 11

 حفظ موضوعی قرآن کریم 12

 احکام 13

 پرسمان معارفی 14

 سبک زندگی اسالمی ایرانی 15

33* 
مربوط به بخش صحیفه سجادیه -معارف صحیفه سجادیه 

 -است ولی آزمون کتبی دارد

 بخش پژوهشی 3

 مقاله نویسی 16

 نقد کتاب 17

 تلخیص کتاب 18

 زارتولید نرم اف 19 بخش فن آوری 4
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 تولید اپلیکیشن 20

 کانال هاي مجازي 21

 بخش هنری 5

 خوشنویسی 22

 نقاشی 23

 عکاسی 24

 تذهیب 25

 فیلم کوتاه 26

 معرق و منبت 27

 طراحی پوستر 28

 بخش ادبی 6

 شعر 29

 داستان نویسی 30

 نمایشنامه نویسی 31

 فیلمنامه نویسی 32

 ادیهبخش صحیفه سج 8

 معارف صحیفه سجادیه )کتبی( 33

 مقاله نویسی 34

 حفظ فرازهاي صحیفه سجادیه 35

 دعا خوانی )ویژه فرازهاي صحیفه سجادیه( 36

های بخش نوآفرینی قرآنی )استارت آپ 9

 قرآنی(

37 
 ایده شو )ایده پردازي نو آفرینی قرآنی(
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 :هاي جشنوارهها و رشتهاز بخش هر یکآزمون و منابع  ، مراحلجزئیات* 

 

 ***منابع ویژه اساتید و کارکنان***
 ***الزم به ذکر است به جز منابع کلیه ضوابط براي اساتید و کارکنان و دانشجویان یکسان است ***

 بخش آوایی

 رشته ردیف

 مراحل برگزاری جشنواره جنسیت

 زن مرد
مرحله 

 دانشگاهی
 کشوریمرحله  استانیمرحله 

 قرائت تحقیق 1
  

 توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 قرائت ترتیل 2
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیجهت  مسابقات

توسط میزبان 

 مسابقات

 حفظ کل قرآن کریم 3
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 جزء قرآن کریم 20حفظ  4
  

توسط مرکز

ارسال     توسط مراکز استانی     و            

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 جزء قرآن کریم  15حفظ  5
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 ریمجزء قرآن ک 10حفظ  6
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

مسابقات

 جزء قرآن کریم 5حفظ  7
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیهت مسابقات ج

 

توسط میزبان 

مسابقات

 مداحی 8
 ….. 

توسط مرکز

توسط مراکز استانی   و                  ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

 

توسط میزبان 

 مسابقات
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 بخش پژوهشی

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 له ملیمرح مرحله سراسری

 مقاله نویسی 1

 

 الف(سالمت جسم و روان از منظر قرآن و عترت علیهم السال

 موضوعات:

 اب آوری فردی و اجتماعی در ابتالئاتت-1

 اه کارهای ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روانر-2

ب(فضای مجازی با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر قرآن 

 و عترت علیهم السالم

 موضوعات:

انه تبلیغ آموزه های قرآن و عترت علیهم السالم در روش های خالق-1

 فضای مجازی

اه کارهای پاسخگویی به شبهات و سواالت قرآنی در فضای ر-2

 مجازی

 المج(پشتیبانی و مانع زدایی از تولید از منظر قرآن و عترت علیهم الس

 موضوعات:

 بررسی موانع تولید-1

 اشتغال ایگاه کار آفرینی و بررسی ج-2

بررسی مجدد آثار 

 برتر

بررسی مجدد آثار  قرآن و عترت تالیف کتاب 2

 برتر
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 رشته های بخش معارفی

 ردیف رشته مرحله کشوری

وم ی علکتاب آشنایی با صحیفه سجادیه ،  تألیف محمدعلی مجد فقیهی،انتشارات مرکز جهان

 3و2و1و محتوا شناسی اسالمی،بخش های امام سجاد و دعا،آشنایی اجمالی با صحیفه 

 آشنایی با

 مفاهیم صحیفه سجادیه

1 

 تفسیر آیات برگزیده )پرسش ها و پاسخ های قرآنی( ،

 تألیف حجت االسالم و المسلمین  علیرضا مستشاری ، نشر معارف ، کل کتاب

 آشنایی با

 ترجمه و تفسیر قرآن

2 

 شر مشعردرسنامه سیره معصومین )ع( ،  تألیف محمدحسین واثقی راد ، ن

 فصل پنجم )سیره اقتصادی( و فصل ششم )مبانی اعتقادی(

 آشنایی با

 سیره معصومین )ع(

3 
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 دانشجویان***منابع ویژه ***
 

 : بخش معارف قرآنی -1

 

 ردیف رشته جشنواره ملی

کتاب حکمت نامه جوان )عربی، فارسی( حجت السالم و المسلمین محمد 

 انتشارات دارالحدیث، کل کتابمحمدی ری شهری، 
 1 آشنایی با احادیث اهل بیت )ع(

کتاب تفسیر آیات مهدویت، اثر حجت االسالم کلباسی و همکاران مرکز 

انتهای بخش جیم از  281تخصصی مهدویت، از ابتدای کتاب تا صفحه 

 فصل سوم

 2 آَشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن

محمدحسین واثقی راد، انتشاران کل کتاب درسنامه سیره معصومین)ع( ، 

 شعر، کل کتاب
 3 آشنایی با سیره معصومین )ع(

موضوع قرآن کریم،اثر حجت  365کل کتاب هر روز با قرآن و عترت، حفظ 

 االسالم و المسلمین حاج ابوالقاسم و همکاران، انتشارات نور الثقلین
 4 حفظ موضوعی قرآن کریم

جت االسالم و المسلمین محمود دانیم. حکل کتاب از واجبات چه می

 اکبری، نشر فتیان
 5 احکام

های دوم، ویژه محرم فصل 13های دانشجویی جلد ها و پاسخکتاب پرسش

 نشر معارف 283تا  85سوم، چهارم و پنجم صفحات 
 6 پرسمان معارفی

های اسالمی با رویکرد رسانه ای حمید فاضل سبک زندگی بر اساس آموزه

 هشهای اسالمی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانقانع، مرکز پژو
 7 سبک زندگی ایرانی و اسالمی

 و گناه به اعتراف در دعای سجادیه صحیفه12  دعای شرح و ترجمه متن، 

 استاد اثر سجادیه صحیفه شرح عاشقان، دیار کتاب براساس توبه توفیق

 عرفان نشر444 ،  صفحه تا367  صفحه6 جلد انصاریان حسین

 حوزه حسینی، حمید سید اثر سجادیه، صحیفه مفاهیم با آشنایی تابک و

 دانشگاهیان اسالمی علوم

 8 عارف صحیفه سجادیهم آشنایی با
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 : بخش پژوهشی -2
 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسری

 مقاله نویسی 1

 

 ن و عترت علیهم السالالف(سالمت جسم و روان از منظر قرآ

 موضوعات:

 تاب آوری فردی و اجتماعی در ابتالئات-1

 راه کارهای ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان-2

ب(فضای مجازی با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر قرآن 

 و عترت علیهم السالم

 موضوعات:

الم در روش های خالقانه تبلیغ آموزه های قرآن و عترت علیهم الس-1

 فضای مجازی

راه کارهای پاسخگویی به شبهات و سواالت قرآنی در فضای -2

 مجازی

 ج(پشتیبانی و مانع زدایی از تولید از منظر قرآن و عترت علیهم السالم

 موضوعات:

 بررسی موانع تولید-1

 بررسی جایگاه کار آفرینی و اشتغال -2

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 تلخیص کتاب 2

ایی قرآن و اهل البیت)علیهم السالم(تالیف آیت اله الف(کتاب همت

 جوادی آملی 

 ب(کتاب مسئولیت و سازندگی تالیف علی صفایی حائری

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 نقدکتاب 3
سازمان –یمحمدحسن قدردان قراملکتالیف  /سمیقرآن و سکوالر

 یاسالم شهیانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند
بررسی مجدد آثار 

 برتر
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 ( بخش آوایی : 3

 

 رشته ردیف

 مراحل برگزاری جشنواره جنسیت

 زن مرد
مرحله 

 دانشگاهی
 کشوریمرحله  استانیمرحله 

 قرائت تحقیق 1
  

 توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 ئت ترتیلقرا 2
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 حفظ کل قرآن کریم 3
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیجهت  مسابقات

توسط میزبان 

 مسابقات

 جزء قرآن کریم 20حفظ  4
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

 مسابقات

 جزء قرآن کریم 10حفظ  5
  

توسط مرکز

ارسال         توسط مراکز استانی     و        

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

توسط میزبان 

مسابقات

 جزء قرآن کریم 5حفظ  6
  

توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

 

توسط میزبان 

مسابقات

7 
وانی)فراز دعا و مناجات خ

   های صحیفه سجادیه(
توسط مرکز

توسط مراکز استانی     و                ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

 

توسط میزبان 

مسابقات

 اذان 8
 ….. 

توسط مرکز

توسط مراکز استانی   و                  ارسال 

ان تصویری برای میزب  یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

 

توسط میزبان 

 مسابقات

 تواشیح و همخوانی قرآن 9
 ….. 

توسط مرکز

توسط مراکز استانی    و                 ارسال 

تصویری برای میزبان   یا  

 بازبینیمسابقات جهت 

 

توسط میزبان 

 مسابقات
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 فناوری،فضای مجازی و تولیدات رسانه ای قرآنی -4

ردی

 ف
 هاشتهر

 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسری

بررسی مجدد آثار  علیهم السالمعترت  و قرآن تولید نرم افزار قرآنی 1

 برتر

بررسی مجدد آثار  علیهم السالمعترت  و قرآن تولید اپلیکیشن قرآنی 2

 برتر

3 
کانال ها و صفحات مجازی 

 قرآنی
بررسی مجدد آثار  یهم السالمعلعترت  و قرآن

 برتر

 : بخش هنری -5

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسری

1 
 خوشنویسی

 فقط خط نستعلیق

بررسی مجدد آثار  زمر/"لْبَابِأُوْلُواْ الْأَ تَذَکَّرُیَإِنَّمَا  عْلَمُونَیَلَا  نَیوَالَّذِ عْلَمُونَیَ نَیالَّذِ سْتَوِىیَقُلْ هَلْ "

 برتر

بررسی مجدد آثار  4طالق/"سْراًیُلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ  جْعَلیَاللَّهَ  تَّقِیَوَمَن  " معرّق و منبّت 2

 برتر

 عکاسی 3
سوره مبارک انسان و موضوعات مدافعان سالمت ، مواسات و  11 یال 3 اتیآ

 کمک مومنانه

ی پوستر سی وهفتمین جشنواره ملی قرآن و موضوع در رشته طراحی پوستر،طراح

 عترت است.

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 طراحی پوستر 4

 فیلم کوتاه 5

 نقاشی 6

بررسی مجدد آثار  علیهم السالمعترت  و قرآن تذهیب 7

 برتر
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 بخش ادبی: -6

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 رحله ملیم مرحله سراسری

 شعر 1

سوره مبارک انسان و موضوعات مدافعان سالمت ، مواسات و  11 یال 3 اتیآ

 بررسی مجدد آثار برتر کمک مومنانه

 داستان نویسی 2

 نمایشنامه نویسی 3

 فیلمنامه نویسی 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



15 

 

 صحیفه سجادیه-7

 

 هارشته ردیف
 مونمراحل برگزاری جشنواره و منابع آز

 مرحله ملی مرحله سراسری

 مقاله نویسی 1

 

 الف(سالمت جسم و روان از منظر نهج البالغه

 موضوعات:

 تاب آوري فردي و اجتماعی در ابتالئات-1

 راه کارهاي ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان-2

ب(فضاي مجازي با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر  

 نهج البالغه

 موضوعات:

روش هاي خالقانه تبلیغ آموزه هاي  نهج البالغه در فضاي -1

 مجازي

راه کارهاي پاسخگویی به شبهات و سواالت  نهج البالغه  در -2

 فضاي مجازي

 ج(پشتیبانی و مانع زدایی از تولید از منظر  نهج البالغه

 موضوعات:

 بررسی موانع تولید-1

 بررسی جایگاه کار آفرینی و اشتغال-2

 آثار برتر بررسی مجدد

2 

 آشنایی با

عارف صحیفه م

 سجادیه

 تعیین منبع با نظر دانشگاهها

درسنامه صحیفه "کتاب 

( مولف: حجت 2)جلد  "سجادیه

االسالم حمید محمدي)برمبناي 

 نسخه الکترونیکی موجود(

3 
حفظ فرازهای 

 صحیفه سجادیه
 متعاقبا اعالم خواهد شد. متعاقبا اعالم خواهد شد.

4 
ات دعا و مناج

 خوانی
 براساس نظر داوران براساس نظر داوران
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 بخش نو آفرینی قرآنی-8

ردی

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسری

بررسی مجدد ایده  داوری ایده ها ایده پردازی )ایده شو( 1

 های برتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 : * نکات حائز اهمیت 

عالوه بر شیوه نامه و ضوابطی که برای هر بخش بیان شده ضوابط مشترکی برای همه بخشها  در شاخه دانشجویی،

 شود:مقرر گردیده که به ترتیب زیر اعالم می

پیش از شروع هر مرحله از مسابقات، کمیته اجرایی موظف است در مورد آیین نامه، مشخصات هیأت  -1

 را انجام دهد.داوران و آیین نامه ویژه داوری اطالع رسانی کافی 

می تواند  و نیز بخش نوآفرینی قرآنی عالوه بر رشته انتخابی خود در یک رشته بخش کتبی هر دانشجو -2

شرکت کند)به غیر از داوطلبان بخش کتبی(اما صعود او به مرحله ملی فقط در یک رشته امکان پذیر 

 است.

 های رشته از دیگر یکی با همزمان تصور به تواشیح رشته در منتخب دانشجوی یک حضور: تبصره         

 .باشد می بالمانع  جشنواره

امتیاز در  75شرط ورود از مرحله مقدماتی به استانی و از استانی به مرحله نهایی مسابقات، احراز حداقل  -3

 امتیاز برای خواهران است. 70های قرائت، ترتیل و حفظ برای برادران و کسب حداقل رشته

نیمه نهایی )استانی(، ارایه معرفی نامه از مرکز یا واحد دانشگاهی مربوطه و برای برای شرکت در مرحله  -4

شرکت در مرحله نهایی)کشوری(، معرفی نامه از سوی مرکز استان به ستاد برگزاری مسابقات الزامی 

 است.

به مسؤولیت احراز دانشجو بودن   .باشد پیام نور در مسابقات باید دانشجوی دانشگاهشرکت  داوطلب -5

دانشجو نبودن شرکت کننده محرز گردد حق ادامه و  عهده واحدهای استانی است و اگر در هر مرحله
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ایشان  از خسارات بنا به تشخیص دبیرخانه، حضور در جشنواره را ندارد و جوایز و کلیه هزینه ها و

 .دریافت می گردد

 نزله فارغ التحصیل می باشد.دانشجویی که واحدهای درسی خود را کامل گذرانده باشد به م نکته:

برای شرکت در مرحله نیمه نهایی )مراکز استانها(، نفرات اول تا سوم مرحله مقدماتی  آواییهای در رشته -6

در صورت تایید در مرحله ها شوند و نفرات اول هر یک از رشتهخواهران و برادران )مجزا( اعزام می

 یابند.می به مرحله نهایی راه استانیاز مرحله بازبینی 

تواند در سالهای بعد در آن رشته شرکت کند. دانشجوی حائز رتبه اول در هر رشته در مرحله ملی، نمی -7

ها، بالمانع است.) در رشته حفظ با شرط باال ثبت نام بالمانع بدیهی است که شرکت وی در سایر رشته

 است.(

 ثبت نام در جشنواره است. شرط پذیرش دانشجویان در جشنواره، اشتغال به تحصیل در زمان -8

ها( و دعا و تمامی رشتههاي قرائت )تحقیق و ترتیل(، حفظ )ه اعالم شده در رشتهیم: نیمی از سه 1نکته 

 خوانی، مربوط به برادران و نیمی دیگر مربوط به خواهران است.مناجات

 تواشیح فقط مربوط به بخش برادران است. : سهمیه اعالم شده در رشته 2نکته 
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 فصل دوم :

 اجراییضوابط فنی و 
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 شامل :معارف قرآنی بخش 
 عنوان رشته ردیف

 السالم علیهم بیتاهل احادیث با آشنایی 1

 سجادیه صحیفه مفاهیم با آشنایی 2

 کریم قرآن موضوعی حفظ 3

 کریم قرآن تفسیر و ترجمه با آشنایی 4

 السالم یهمعل معصومین سیره با آشنایی 5

 احکام 6

 قرآنی پرسمان 7

 ایرانی اسالمی زندگی سبک 8
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 ها: تمامی رشته بخش معارف قرآنی

 شود.کشوري و ملی برگزار میدر دو مرحله   )بخش معارف قرآنی و سیره معصومین )ع آزمون -1

جوایز اعمال نخواهد شد و  ، تفکیکی از حیث سؤاالت و  )در آزمون بخش معارف قرآنی و سیره معصومین )ع -2

نفرات برگزیده بر اساس نمره و بدون در نظر گرفتن جنسیت اعالم خواهد شد. البته در اجراي آزمون فضاي 

 خواهران و برادران مجزا خواهد بود.

مرحله سراسري جهت انتخاب نفرات برتر از بین باالترین    )در آزمون معارف قرآنی و سیره معصومین )ع -3

آزمون تشریحی مالک انتخاب برگزیده ها هاي موجود در صورت همسانی نمره هاي تمامی استانها  در رشتهامتیاز

 در صورت همسانی مجدد قرعه کشی براي انتخاب نفرات برگزیده به عمل می آید.خواهد بود و 
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بخش پژوهشی)همچنین رشته مقاله نویسی بخش 

 صحیفه سجادیه(:

 عنوان رشته ردیف

 مقاله نویسی 1

 تلخیص کتاب 2

 نقد کتاب 3
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 بخش پژوهشی:

 رشته مقاله نویسی 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی:

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این ها می باشد؛ ازموضوع جشنواره، مطابق جدول معرفی رشته -1

 شوند. می حذف جشنواره گردونة

 زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود.مطابق  -2

 مقاله در سامانه جشنواره بارگزاری گردد. pdfو  WORDمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -3

 هر نفر فقط مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -4

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید یارسال مقاالت -5

 مقاالت در هیچ یک از مجالت علمی و یا فضای مجازی نباید منتشر شده باشد. -6

 .شد نخواهد مسترد شده دریافت مقاالت -7

باشد؛ و در صورت برگزیده تهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما نفر اصلی باید دانشجوی شرکت کننده  -8

 گردد.شدن مقاله در جشنواره، تنها از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد و به سایر نویسندگان، لوح تقدیر اهداء می

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80: حداقل امتیاز  رتبه دوم 85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 باشد:دستورالعمل نگارش مقاالت از قرار زیر می -10

 * متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد.

 * مقاالت ارسالی، تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای علمی باشند.

 باشد.  word 2010 و با ویرایش docxیا  doc* فایل متن مقاله با پسوند 

 واژه بیشتر نباشد. 7500کلمه و حداکثر از  4000صفحه و تعداد کلمات مقاله حداقل  20* حجم مقاالت از 

متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، تایپ متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیسانتی 1* مقاالت با فاصله 

 شده باشد.

 باشد. 13و اندازه فونت ها  noor nazanin* کلیه متن مقاله با فونت 

قرار گیرد و »« * آیات و روایات از نرم افزار جامع التفاسیر نور آورده شود. متن عربی آیات در بین عالمت آیات

ادع الی سبیل ربک »آدرس آیه بالفاصله پس از آیه در داخل پرانتز به صورت )نام سوره/شماره آیه(، درج شود مثال : 

 (.125)نحل/« وعظه الحسنه...بالحکمه و الم
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شود، حتماً مشخصات مترجم و * اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا منابع روایی نظیر نهج البالغه در مقاله استفاده می

 کتابشناسی ترجمه در بخش منابع بیاید.

 های زیر باشد:الزم است مقاالت مشتمل بر بخش -11

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحقیق، موضوع به ناظر  :مقاله عنوان* 

 : گردد ذکر زیر صورت به مشخصات نویسنده)نویسندگان( باید نویسندگان: مشخصات* 

 تلفن شماره و ایمیلن، دانشگاه محل اشتغال به تحصیل، مقطع تحصیلی، نویسندگا /نویسنده خانوادگی نام و نام ذکر

  تماس

 نوشتار محتویات از جامعی و مختصر شرح گرنانمای که ای گونه به) فارسی زبان به کلمه 300 حداکثر دارای :چکیده* 

 (.باشد بحث نتیجه مهم هاینکته و پژوهش ماهیت هدف، مسئله، بیان شامل

 (کنند ایفا را فهرست و نمایه نقش که کلماتی میان از) واژه 10 حداکثرو   3حداقل  ا:هواژه کلید* 

 موضوع با آنها ارتباط و پژوهش قبلی هایزمینه به نیز و آن انتشار و وهشپژ از پژوهشگر هدف به آن در :مقدمه* 

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار

 : مقاله اصلی * بدنه

 ها زیرفصل این که است دیگری هایصلزیرفشامل  نیز فصل هر که است یمختلف فصول بر مشتملمتن اصلی  -

 .است ف با موضوع مشخصپاراگرا چندین بر مشتمل کدام هر

 .گیرند قرار خاص زیرفصلی در عنوان یک ذیل در مرتبط موضوعات از دسته هر -

 شاکله یک از مقاله مجموعه که گونه ای به گیرند قرار فصل عنوان به ترکلی عنوان ذیل عناوین، از دسته هر -

 .باشد شده رعایت آن در مطلب رتأخّ و تقدم و بوده برخوردار فصلی چند منسجم

قرار داده شود و »«  گیومه مطلب، انتهای و ابتدا شود،می نقل منبعی از عیناً مطلبی که مواردی در :تقیممس قول نقل *

اما در پایان با  .ندارد گیومه از منابع دیگر نیازی به درج  و مضموندر پایان نقل قول آدرس منبع ذکر شود. نقل به 

 آدرس آن منبع ذکر شود.« ر.ک»ذکر 

  با ذکر آدرس باشد:  باید از سایر منابع شده نقل لبامط ن:مت درون ارجاع* 

 از صفحه چند به اگر و (200ص ،1 ج ، 1380 طباطبائی،: )مثال (صفحه و جلد شماره انتشار، سال مؤلّف، خانوادگی نام)

: مثال گردد؛ تنظیم( صص) عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شودمی داده استناد منبع یک

 مورد هم وی اسم باید است مشترک مؤلّف، خانوادگی نام که صورتی در (27و26،25، صص 1 ج ، 1380طباطبائی،)

 است، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بیشتر یا اثر دو سال، یک در نویسنده یک از اگر د.گیر قرار اشاره

 اثر یک از بیش نویسنده یک از اگر .گیردمی صورت تفکیک اثر دو میان انتشار سال از بعد الفبا حروف آوردن با

 انتشار سال و جلد شماره اوّل، اثر انتشار سال خانوادگی، نام: )گیردمی صورت شکل بدین منبع ذکر شده است، استفاده

 با و شودمی آورده نفر یک خانوادگی نام فقط، باشند نفر سه از بیش اثر یک مؤلفان   ( اگرصفحه و جلد شماره دوم، اثر

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره می« و دیگران»واژه ذکر

 به مقاله در را آنها نویسنده که مسائلی ترینمهم از گیری خالصه و بندی جمع حاوی کلمه، 400-200 حدود * نتیجه:

 .است داده بسط و شرح مستند طور



24 

 

 . است کرده مطلب نقل آنها از یا و نموده استناد آنها هب اشمقاله در نویسنده که مقاالتی و کتب :منابع فهرست* 

 زیر دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگی نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان در منابع فهرست

 د:گرد تنظیم

 کتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل محقق/مصحح،مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان کتاب، خانوادگی نام : کتاب -

 . گردد تایپ Boldو Italic فونت با

جله، شماره مجله. عنوان مقاله داخل گیومه و نام م نام، «عنوان مقاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگی نام: مقاله -

 . گردد تایپ Boldو Italic مجله با فونت 

 رشته،، دکتری  /ارشد کارشناسی نامه نپایا؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگی نام پایان نامه: -

 . گردد تایپ Boldو Italic . عنوان پایان نامه داخل گیومه و نام مجله با فونت دانشگاه دانشکده،

برای « نابی»برای )بدون محل نشر(، « جابی»الفاظ ازت، مشخصا برخی تعیین عدم صورت درپایانی:  نکته -

 یخ( استفاده شود.برای )بدون تار« تابی»)بدون ناشر(، 
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 ب( جدول امتیازات:

 محور موضوع امتیاز

5 

 بیان مساله

 چکیده

وجوه 

 ساختاری

 پرسش اصلی تحقیق

 بیان هدف یا اهداف کلی

 روش تحقیق

 ارائه خالصه نتایج تحقیق

10 

 طرح مساله تحقیق

 مقدمه
 سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 ن اهداف اصلی و فرعی تحقیق متناسب با سواالت مطرح شدهبیا

 ضرورت انجام تحقیق

5 
 جامعیت پیشینه

 پیشینه
 بیان جنبه های نوآوری پژوهش در پایان پیشینه

10 

 پاسخ به سواالت و یا فرضیات تحقیق
 نتیجه گیری

 جمع بندی مراحل و یافته ها

15 

 رعایت اصول نگارش علمی

 نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

40 

 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا

 ارزیابی محتوایی

وجوه 

 محتوایی

 استواری استدالل ها و تازگی استنتاج ها در ارایه یافته های مقاله

 غنا،اصالت ،جامعیت و اعتبار منابع

 جامعه میزان پاسخگویی به نیاز ها و اولویت های علمی

 دست بودن ادبیات نگارششیوایی، سادگی، روانی کالم و یک

 شیوه نگارش

 عاری بودن از زیاده نویسی

15 

 انتخاب روش مناسب تحقیق

 وجوه روشی

 بیان رابطه روش واهداف تحقیق

 مجموع 100
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 رشته تلخیص کتاب 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی:

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این باشد؛ ازها میمعرفی رشتهموضوع جشنواره، مطابق جدول  -1

 شوند. می حذف جشنواره گردونة

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -2

 جشنواره ارسال شود. بیرخانهاثر به د  pdfو word مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -3

 هر نفر فقط مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -4

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -5

 درصد حجم منبع اعالم شده باشد.  10تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از  -6

درصد بیشتر  20درصد حجم منبع اعالم شده کمتر و حداکثر نباید از  10خیص نباید حداقل از تبصره: تعداد صفحات تل

 باشد.

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -7

 75 زامتیا حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 محتوایی

 نمره( 10روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده ) -1

 نمره( 12وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی ) -2

 نمره( 15جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده ) -3

 15) (ن اصلی)میزان انطباق با مت رعایت امانت داری و وفاداری به اصل کتاب -4

 نمره(

 نمره( 8میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع ) -5

 نمره 60

 روشی

 نمره( 5ترتیب، توالی و نظم مطالب ) -1

 نمره( 5دسته بندی علمی و هدفمند ) -2

 نمره( 5رعایت اسلوب ساده و سره نویسی ) -3

 نمره( 5استفاده از نمودار ها، جداول و سایر تکنیک های گزیده نویسی ) -4

 نمره 20

 یارساخت

 نمره ( 3روانی و شیوایی متن خالصه شده ) -1

 نمره( 3رعایت نکات نگارشی، ویرایشی و دستوری ) -2

 نمره( 3) )در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی(خالقیت و نوآوری  -3

 نمره( 5استحکام ، انسجام و پیوستگی ساختار ) -4

 نمره( 3توفیق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب ) -5

 نمره 20
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 نمره( 3تناسب حجم کمی مطالب ) -6

 نمره 100 مجموع
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 فناوری،فضای مجازی و تولیدات رسانه ای قرآنی:

 عنوان رشته ردیف

 تولید نرم افزار  1

 تولید اپلیکیشن  2

 کانال ها و صفحات مجازی قرآنی 3
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 بخش فناوری:

 رشته تولید نرم افزار 

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

از  کارآمد و زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این قرآن و عترت:  است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

  شوند. می حذف گردونة جشنواره

 نام صاحب اثر و نام نرم افزار الزاماً می بایست در نرم افزار)در قسمت درباره ما یا امثال آن( درج گردد. -2

 و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از یک هر در اثر اصالت تأیید عدم تبصره: چنانچه

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در شرکت از سال 2 تا متسابق

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

یا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به )فایل سورس( افزار نرم صلامطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -4

DVD  جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه 

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -6

؛ اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در م افزار به صورت گروهی امکان پذیر استه نرئارا -7

 صورت برگزیده شدن اثر در جشنواره، از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد.

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار به -8

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحتوسط شرکت کسب شده ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 امتیازات: ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

1 

 ساختار و محتوا

 * معرفی محصول وپدید آورنده      * صفحه شروع         * داشتن فهرست مطالب)شامل پیوند به عناوین(   

 منابع به مناسب ارجاع و استفادهع         * تنو و سازی نیغ *           محتوا صحت*         اطالعات دقت* 

 * پیروی از یک سبک ثابت در طول محتوا)محل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه ها و متن(

20 

2 
 عملیاتی بودن 

 عدم امكان دسترسی غیر مجاز*                    صحیح بودن نتایج*                      ایفنظیر اجرای وظ* 
15 

3 

  پسندی کاربر

 * میزان تناسب رنگ های به کار رفته و جذابیت آنها                 سیستم با کار سادگی نظیر* 
 ابزارها شچین و گرافیک*                            زیبا و جذاب ظاهر* 

 )قابلیت کنترل حجم صدا  و کنترل پخش ویدیو(             فیلم و صدا مدیریت*                 ظاهر سازی سفارشی امكان* 

15 
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4 
  کارآمدی 

 منابع از کاربردی استفاده*             جستجو* قابلیت های               درخواست به پاسخ سرعت نظیر* 
15 

5 

 حمل قابلیت

 آسان نصب*                                دیگر تم هایسیس به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر *

 استاندارد با هماهنگی*                       مشابه  های افزار نرم دیگر جای به افزار نرم جایگزینی امكان* 

15 

6 

 اطمینان قابلیت

 بازیابی قابلیتهم نریختن فونت ها(        *  به و صدا فیلم پخش - صفحات )ارتباط خطاها مدیریت نظیر* 

 (محتوا عدم وجود خطا هنگام استفاده از)نفوذ  تست و امنیت* 

10 

7 
 خالقیت و نوآوری

 * قابلیت های ویژه
10 

 100 امتیاز جمع
 

 

 تولید اپلیکیشن  شتهر

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

از  کارآمد و زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این قرآن و عترت:  است؛ از بر محور مبتنی آثار وایمحت و مایهدرون -1

  شوند. می حذف گردونة جشنواره

 نام صاحب اثر و نام اپلیکیشن الزاماً می بایست در اپلیکیشن )در قسمت درباره ما یا امثال آن( درج گردد. -2

 و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از یک هر در اثر اصالت تأیید عدم تبصره: چنانچه

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در شرکت از سال 2 تا متسابق

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

  DVDیا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به اپلیکیشن)سورس( اصلزم است مطابق زمانبندی تعیین شده، ال -4

 جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -6

؛ اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در به صورت گروهی امکان پذیر استپلیکیشن اه ئارا -7

 صورت برگزیده شدن اثر در جشنواره، از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد.

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار به -8

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحتوسط شرکت کسب شده ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 
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 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

1 

 ساختار و محتوا

 * معرفی محصول وپدید آورنده        * صفحه شروع         * داشتن فهرست مطالب)شامل پیوند به عناوین( 

 منابع به مناسب ارجاع و استفادهع         * تنو و سازی نیغ *           محتوا صحت*         اطالعات دقت* 

 * پیروی از یک سبک ثابت در طول محتوا)محل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه ها و متن(

20 

2 
 عملیاتی بودن 

 عدم امكان دسترسی غیر مجاز*                    صحیح بودن نتایج*                      وظایفنظیر اجرای * 
15 

3 

  پسندی کاربر

 * میزان تناسب رنگ های به کار رفته و جذابیت آنها                 سیستم با کار سادگی نظیر* 
 ابزارها ینشچ و گرافیک*                            زیبا و جذاب ظاهر* 

 )قابلیت کنترل حجم صدا  و کنترل پخش ویدیو(             فیلم و صدا مدیریت*                 ظاهر سازی سفارشی امكان* 

15 

4 
  کارآمدی 

 منابع از کاربردی استفاده*             جستجو* قابلیت های               درخواست به پاسخ سرعت نظیر* 
15 

5 

 حمل قابلیت

 آسان نصب*                                دیگر تم هایسیس به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر* 

 استاندارد با هماهنگی*                       مشابه  های افزار نرم دیگر جای به افزار نرم جایگزینی امكان* 

15 

6 

 اطمینان قابلیت

 بازیابی قابلیتهم نریختن فونت ها(        *  به و صدا فیلم شپخ - صفحات )ارتباط خطاها مدیریت نظیر* 

 (محتوا عدم وجود خطا هنگام استفاده از)نفوذ  تست و امنیت* 

10 

7 
 خالقیت و نوآوری

 * قابلیت های ویژه
10 

 100 امتیاز جمع
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 ها و صفحات مجازی قرآنیرشته کانال  

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

از  کارآمد و زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این قرآن و عترت: است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 شوند. می حذف جشنواره گردونة

 متسابق و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از یک هر در اثر اصالت تأیید عدم چنانچه -2

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در کتشر از سال 2 تا

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 جشنواره بارگزاری گردد. در سامانه مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است آدرس دقیق کانال و صفحه -4

 جشنواره بارگزاری نماید. نفر فقط یک اثر باید در سامانههر  -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -6

تهیه کانال و صفحه توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در  -7

 انال و صفحه مربوطه در جشنواره، از نفر اصلی ثبت نام شده در سامانه تقدیر بعمل خواهد آمد.صورت برگزیده شدن ک

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 و تعدد مخاطبین واقعی پسندی کاربر 1

 20 محتوا صحت 2

 20 ع مطالبتنو و سازی غنی 3

 10 سطح تخصصی مطالب 4

 20 فعال بودن کانال و صفحه و درج مطالب در آن به صورت روزانه 5

 10 قدمت و تداوم کانال و صفحه 6

 100 امتیاز جمع
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 بخش هنری:

 عنوان رشته ردیف

 خوشنویسی 1

 نقاشی 2

 عکس 3

 تذهیب 4

 فیلم کوتاه 5

 معرّق و منبّت 6

 طراحی پوستر 7
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 بخش هنری:

 رشته خوشنویسی

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

 سوره مبارک زمر می باشد. 9متن خوشنویسی آیه  -1

ها حذف خواهد شد. و متسابق لت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأیید اصا -2

 سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده و همراه اصل اثر به دبیرخانه جشنواره شناسنامه اثر می -3

 ارسال شود.

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -4

 هر نفر صرفا مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 هیچ در اکنونت نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -6

 باشد.  شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار توجه: به

-سانتی متر باشد. )جهت جلوگیری از آسیب رسیده به آثار، پیشنهاد می 70*50و حداکثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 گردد آثار ارسالی دارای قاب باشند.(

 70*50متر برای اثر سانتی 8 الی A3  6متر برای اثر سانتی 6 الی 4و عرض آن  وجود پاسپارتو، طولدر صورت  -8

 باشد. سانتی متر

 باشد. پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -9

 اصل آثار در پایان جشنواره به نماینده دستگاه ها عودت داده می شود. -10

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -11

 

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 : امتیازات ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 کلمات و حروف خوانی هم تناسب رعایت 1

 15 و جلوت( خلوت کشی، خط کرسی، )رعایت بندی ترکیب 2

 15 مناسب )از نظر دید بصری( کادربندی 3
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 15 اثر دست )اجرا( صاحب قدرت 4

 5 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 5

 5 شناسی زیبا نظر از کاغذ( مناسب )زمینه کاغذ انتخاب 6

 10 مختلف هایدانگ از جاب استفاده و قلم اندازه انتخاب 8

 15 ترکیب در ابتکار و منظر زمینه و زیبایی و نوشته با برخورد در خالقیت 9

 100 جمع کل
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 رشته نقاشی 

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

موضوعات اعالم  باآثار نامرتبط  رو این اعالم شده در آیین نامه است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا شده در آیین نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد.  2تا 

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار به توجه:

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده و همراه اصل اثر به دبیرخانه جشنواره شناسنامه اثر می -4

 ارسال شود.

 هر نفر صرفا مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -6

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 سانتی متر باشد. 70*50و حداکثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 است. آزاد تکنیک نوع -8

 نقاشی باید دستی باشد و نباید بوسیله فتوشاب در رایانه تغییر کرده باشد. -9

 اصل آثار در پایان جشنواره به نماینده دستگاه ها عودت خواهد شد. -10

 است: لیذ جدول حکنندگان به شرکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -11

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 15 جشنواره و محورهای موضوعات با اثر تطابق 1

 10 مخاطب جذب جهت بصری جذابیّت ایجاد 2

 20 و ...( رنگ ، بندی ترکیب)بصری  ناصرع بر هنرمند تسلط 3

4 
 و معانی به نزدیکی(/ مورد نظر موضوع یا آیه تاثیر) اثر در موضوع جانمایه بیان ینحوه

 مفاهیم
15 

 10 (رنگ کمپوزیسیون) رنگ از مناسب برداری بهره و مبانی شناخت 5



37 

 

 10 اثر ارایه و موضوع در خالقیّت و ابداع 6

 10 اجرا و بیان موضوع سبک در ک مناسبتکنی از استفاده 7

 10 مناسب  نهایی ارائه و اثر ساماندهی 8

 100 جمع کل
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 رشته عکاسی

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

موضوعات اعالم  آثار نامرتبط با رو این اعالم شده در آیین نامه است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا رچهشده در آیین نامه اگ

و چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  باشند عکاس به متعلق باید ارسالی های عکس -2

 2 و همچنین متسابق تا .داشت خواهد پی در را اثر صاحب طرف از قانونی پیگیری، جشنواره از حذف بر شود،  عالوه

 سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد.

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -3

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار توجه: به

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -4

 اثر در سامانه جشنواره بارگزاری گردد. مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل -5

 هر نفر صرفا مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -6

 از پس حتی مناسبی کیفیت از باید ارسالی آثار بنابراین. کرد خواهند داوری دیجیتال طریق به را ها عکس داوران -7

 .باشند برخوردار اندازه کاهش

مگابایت باشد.  5پیکسل و حداکثر حجم فایل  2450در اندازه ضلع کوچک حداقل  jpgعکس ها بایستی با فرمت  -8

 پیکسل  باشد.مگا 8حداقل رزولوشن عکس های موبایلی باید 

 تبصره: در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ مناسب نباشد، عکس از جشنواره حذف خواهد شد.

 باشد. دیجیتال و یا و سفید، آنالوگ رنگی، سیاه تواندمی عکس -9

 عکس نباید بوسیله فتوشاب در رایانه تغییر کرده باشد.  -10

گ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه ای وارد نکند. تبصره: ویرایش عکس در حد اصالح نور و رن

 معذور است. HDRدبیرخانه از پذیرش عکس های فتومونتاژ، کوالژ و 

برگزار کننده جشنواره حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد  -11

 ا ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می دارد.تبلیغاتی مربوط به جشنواره، ب

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -12

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 
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 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز داوریامتیاز شاخص های  ردیف

 15 جشنواره موضوعات محورها و با اثر تطابق 1

 20 بصری از عناصر درست و استفاده صحیح بندی ترکیب 2

 20 در عکاسی متفاوت و نگاه و نوآوری خالقیّت 3

 10 مخاطب جذب و بیننده با آسان ارتباط 4

 15 ...( و دید زاویه, نور، کیفیت)عکاسی فنی و اولیه اصول رعایت 5

 10 ویژه های جلوه یا برداری عکس در خاص تکنیک کارگیری به 6

 10 پیام اثر 7

 100 جمع کل

 رشته تذهیب

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

موضوعات اعالم شده در  آثار نامرتبط با رو این قرآن و عترت: است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة اشند،هم ب زیبا آیین نامه اگرچه

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -2

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -3

 ر جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد.سال از شرکت د 2تا 

 نخواهد گرفت. تعلق امتیازی شده کپی آثار توجه: به

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده و همراه اصل اثر به دبیرخانه جشنواره شناسنامه اثر می -4

 ارسال شود.

 اره می باشد.هر نفر صرفا مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنو -5

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -6

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 سانتی متر باشد. 70*50و حداکثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 باشد. قاب اراید و اثر خلق برای کادر درصد 75 -8

 باشد. متر سانتی 8 تا 6 عرض و در صورت وجود پاسپارتو طول -9

 است. ممنوع اجرا جهت رایانه از استفاده -10

 است. پاسپارتو احتساب با گردیده اعالم ابعاد -11

 اصل آثار در پایان جشنواره به نماینده دستگاه ها عودت خواهد شد. -12
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 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتلیمکسب رتبه در مرحله  یبرا -13

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 

 امتیازات : ب ( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 (اجرا در تسلط)نقوش دقیق اجرای 1

 20 ، ... (پرداز و سایه، نقوش کامل اجرای، نقوش دورگیری)  ها تکنیک صحیح کارگیری به 2

 15 رنگ صحیح کارگیری به 3

 20 آن و مبانی اصول به توجه با در اثر و نوآوری خالقیّت 4

 10 نقوش با متناسب بندی ترکیب 5

 15 اثر مناسب ارائه و ساماندهی 6

 100 جمع کل
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 کوتاهرشته فیلم 

  :اجرایی فنی و ضوابطالف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو این های اعالم شده در آیین نامه است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا اعالم شده در آیین نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق ز مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک ا -2

 سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

)قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم  dvdنسخه  یک در فیلم اصلی یهمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است نسخ -4

 جشنواره ارسال شود. های پخش خانگی( به دبیرخانه

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شناسنامه اثر می -5

 شود.

 اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک -6

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -7

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 خواهد تعلق جایزه یک فقط باشد، داشته کنندهتهیه و نویسنده کارگردان، یک از بیش که برگزیده هایفیلم به -8

 گرفت.

 گردند. می حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نمایش کیفیت و فنی استانداردهای که هاییفیلم -9

 شود. رعایت آن باید در ... و فنی، زمان لحاظ به کوتاه فیلم استانداردهای -10

 شود. درج فیلم هر روی رب کامل طور به فیلم زمان مدت و فیلمساز و فیلم نام -11

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری

 نامه فیلم

 7 ایده و تم

 8 داستان

 5 شخصیت پردازی

 و بازیگری کارگردانی
 15 دکوپاژ

 15 هابازی و پرداخت بازیگران انتخاب

 10 تصاویر کیفیت تصویر و صدا
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 5 صدا

 تدوین

 5 تداوم

 5 ریتم)تمپو(

 3 رعایت اصل تدوین

 2 موسیقی

 نکات برجسته
 12 پیام انتقال

 8 خالقیت ویژه

 100 کلجمع 
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 رشته معرّق و منبّت

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 سوره مبارک طالق می باشد 4متن اثر معرق و منبت آیه  -1

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 وم خواهد شد.سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محر 2تا 

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده)به نحوی که به اصل اثر آسیب نرساند( شناسنامه اثر می -4

 و به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 رفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد.هر نفر ص -5

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -6

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 است. آزاد تکنیک نوع -7

و سایر تکنولوژی های به روز که جنبه  cncشد. استفاده از هر گونه تجهیزات از قبیل: لیزر، نوع برش باید دستی با -8

 الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد. هنری اثر را تحت

 متریال( از استفاده در محدودیت کند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند می داوطلب -12

 باشد. قاب بدون و دآزا اثر اندازه -13

 اصل آثار در پایان جشنواره به نماینده دستگاه ها عودت خواهد شد. -14

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -15

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 ایرانی اصیل های طرح و اسلیمی شامل : طراحی 1

 20 اثر اصالت و جنس رنگ و با همخوانی نظر از بندی ترکیب و انتخاب 2

 20 اسالمی ایرانی هویت با اجرا و نقش هماهنگی 3

 20 اجرا مورد تکنیک و خالقیت 4

 20 سنتی های هنرهای تکنیک با متناسب اجزا دقیق نصب و کار تظراف 5

 100 جمع کل
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 رشته طراحی پوستر

 :اجرایی فنی و ضوابطالف( 

آثار  رو این بر طراحی پوستر سی وهفتمین جشنواره ملی قرآن و عترت است؛ از مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا اگرچه موضوعات اعالم شده در آیین نامه نامرتبط با

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 طالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود.مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است ا -3

بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اثر الصاق گردیده و همراه ، شناسنامه اثر میمطابق زمانبندی تعیین شده -4

 جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه (پرینت رنگی آناصل اثر)

 رخانه جشنواره می باشد.هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبی -5

 هیچ در تاکنون نباید برای این جشنواره تولید شده باشد و اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سال اخیر و -6

 باشد. شده حائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.، dpi  300آن با رزولوشن   psdهمراه با فایل   jpgفرمت با بایستی ارسالی پوستر -7

 در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، اثر از جشنواره حذف خواهد شد. -8

برگزار کننده حق استفاده از پوسترهای پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبلیغاتی  -8

 دارد.ه، با ذکر نام صاحب اثر برای خود محفوظ میمربوط به جشنوار

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز های داوری امتیاز شاخص ردیف

 16 کلمات  سانتی متر(/ اندازه 50*70نامه) آیین طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعایت 1

 16 رنگها ترکیب مناسب/ کنتراست از گیری بهره 2

 14 لوگو طراحی 3

 12 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 4

 14 تکنیک و فرم 5

 14 خالقیت و نوآوری 6

 14 ایجاز و پویایی مفهوم/ انتقال میزان و مناسب اصرعن از استفاده 7

 100 جمع کل
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 بخش ادبی شامل:

 عنوان رشته ردیف

 شعر 1

 داستان نویسی 2

 نامه نویسینمایش 3

 نامه نویسیفیلم 4
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 بخش ادبی:

 رشته شعر

 

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو این های اعالم شده در آیین نامه است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا اعالم شده در آیین نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 ل از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد.سا 2تا 

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 بارگزاری گردد. جشنواره در سامانه دبیرخانه اثر  pdf  و word فایل است الزم شده، تعیین زمانبندی مطابق -4

 فاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد.هر نفر صر -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 در انتخاب قالب شعری اعم از شعر سنتی، نو یا سپید آزاد هستند. شرکت کنندگان -7

 گردد. تایپ word 2010محیط  ر( و د13)و اندازه فونت  b nazanin فونت شعر با متن -8

 گیرد. قرار صفحه میانة باال، درtitr فونت  با اثر نام یا عنوان  -11

برگزار کننده حق استفاده از آثار پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبلیغاتی مربوط  -12

 د.به جشنواره، با ذکر نام صاحب اثر برای خود محفوظ می دار

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -13

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 (... و قافیه، آهنگ عروضی، قالب )وزن درست ساختار 1

 20 رسایی( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ایجاد واژگان، )گزینش شعر زبان 2

 20 (...  و کالم کلمه موسیقی ادبی، هایآرایه صور خیال، کارگیری به و شناختی )زیبایی زیبا 3

 10 و ...( خالقیت ، فرم ، محتوا مضمون، سازی )وحدت، هماهنگی مضمون و نوآوری 4
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 10 احساسات مخاطب( و هیجانات بروز )شگرد عاطفه 5

 10 پایندگی و ماندگاری 6

 7 (...و  قرآنی های سمبل و کارگیری عناصر عترت )به و قرآن از پذیری تاثیر 7

 3 شعر سیر در پختگی و اندیشه 8

 100 جمع کل

 

 

 رشته داستان نویسی

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو این های اعالم شده در آیین نامه است؛ از بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا اعالم شده در آیین نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق رقابتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از  -2

نخواهد  تعلق امتیازی شده کپی آثار سال از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. )توجه: به 2تا 

 گرفت.(

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 جشنواره بارگزاری گردد. در سامانه اثر pdfو  wordده، الزم است مطابق زمانبندی تعیین ش -4

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

به  هستند. آزاد (Minimalism)داستانک یا (Short story)کوتاه  از اعم داستان قالب انتخاب در دانشجویان -7

 شد. نخواهد داده اثر ترتیب ها رمان و بلند هایداستان

 امالیی هایغلط گردد. وجود تایپ word 2010محیط  ( و در13)و اندازه فونت  b nazanin فونت داستان با متن -8

 کاهد. می راث ارزش از نبودن نوشته شکیل یا واژگان فاصله رعایت عدم یا

 گیرد. قرار صفحه میانة باال، در titr خط با اثر نام یا عنوان -9

کلمات  تعداد حداکثر و کوتاه، حداقل داستان کلمات تعداد و تعریف درمورد نظران صاحب اختالف به توجه با-10

 باشد. کلمه 5000 تا 2000 بین باید مجاز

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -10

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85رتبه اول : حداقل امتیاز 
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 جدول امتیازات : ب(

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 5 عترت( و قرآن مبانی و ها آموزه به موضوع، تم )توجه 1

 5 موضوع در ابداع 2

 10 داستان( چهارچوب یا رنگ )نقشه پی یا طرح 3

 5 قلم رسایی و روانی 4

 5 مناسب )شروع( آغاز 5

 10 پردازی شخصیّت 6

 10 گفتگو 7

 10 داستان( دید )روایت زاویة 8

 10 ( بندی پایان ، داستان اوج تعلیق، حوادث )کشمکش، 9

 10 داستان لحن 10

 5 صحنه( و مکان ، نزما گانه سه )وحدت سازی فضا 11

 5 پرداخت 12

 5 های تصویرگراداستان در دادن نشان و مندنزبا هایداستان در زبان 13

 5 تکنیک از استفاده 14

 100 جمع کل

 نامه نویسینامه نویسی و نمایشهای فیلمرشته

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو این م شده در آیین نامه است؛ ازهای اعال بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زیبا اعالم شده در آیین نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

نخواهد  تعلق امتیازی شده کپی آثار کت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. )توجه: بهسال از شر 2تا 

 گرفت.(

 مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اطالعات برگزیدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه اثر  pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -4
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 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال یک اثر به دبیرخانه جشنواره می باشد. -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 یا ییامال هایغلط گردد. وجود تایپ word 2010محیط  ( و در13)و اندازه فونت  b nazanin فونت اثر با متن -7

 کاهد. می اثر ارزش از نبودن نوشته شکیل یا واژگان فاصله رعایت عدم

 است. ضروری نامه نمایش نامه/ فیلم اوّل صفحة در داستان خالصه نوشتن -8

کامل،  مشخصات ذکر بر عالوه ادبی، منبع از اقتباس در صورت شود. ذکر متن پایان در نامهفیلم یا نامهنمایش منابع -11

 شود. معرفی نیز اثر انتشار سال ناشر، نویسنده، وان،عن شامل

 شود. ذکر نیز داستان و خالصة سینمایی اثر مشخصات اثر، آن از سینمایی اقتباس سابقة صورت در -12

 باشد شده نوشته مشترک صورت به نفر)دانشجوی یک دستگاه دانشگاهی( چند توسط شده ارائه اثر که صورتی در -13

 شد. خواهد داده آن تخصیص به جایزه یک تنها باشد، مقام سبدارای شرایط ک و

 شود. خودداری خالصه طرح ارایة از بنابراین می شود، پذیرفته ارزیابی برای کامل نامة فیلم تنها -14

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -15

 75 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتیاز  85ل امتیاز رتبه اول : حداق

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 10 زدگی( شعار از پرهیز سوژه، و موضوع اهمیت در موضوع، ابتکار پذیری، اندیشه )باور و مضمون موضوع، 1

 10 پردازی شخصیت 2

 5 دراماتیک ساختار 3

 10 اجرایی قابلیّت 4

 10 پردازی دیالوگ 5

 5 نمایشی زبان 6

 10 نوآوری و خالقیّت 7

 10 اثر شاخص های ویژگی 8

 5 آن گذاری تاثیر و جشنواره های اوّلویت 9

 10 ساختار بودن مناسب 10

 5 پردازی موقعیت در موفقیت 11

 10 داور ویژة نظر 12

 100 جمع کل
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رشته دعا و مناجات خوانی)فراز های  بخش آوایی و

 شامل: (بخش صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه

 عنوان رشته ردیف

 قرائت تحقیق 1

 قرائت ترتیل 2

 جزء قرآن کریم 5حفظ  3

 جزء قرآن کریم 10حفظ  4

 جزء قرآن کریم 20حفظ  5

 حفظ کل قرآن کریم 6

 اذان 7

 دیه(دعا و مناجات خوانی)فراز های صحیفه سجا 8

 تواشیح و همخوانی قرآن کریم 9
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 بخش آوایی: 

 الف( مقدمات

های مسابقات )غیر از تواشیح و ها و رشتهکنندگان در تمام مراحل، جنسیت* تعیین قطعات اجرای برنامه شرکت

 گیرد.همخوانی قرآن و اذان( به قید قرعه انجام می

شود؛ کنندگان قرار داده میداوری مسابقات در معرض دید شرکتنامه * قبل از انجام مسابقات در تمام مراحل، آیین

 گردد.کنندگان برگزار مینامه در فرصتی مناسب برای شرکتای برای آموزش آیینهمچنین در صورت امکان، جلسه

 ب( کلیات اجرایی
 برنامه خواهند پرداخت.حضور در جایگاه و اعالم مجری یا داور، به اجرای  محض بهکنندگان در هر مرحله، . شرکت1

شود، درصورت عدم حضور کنندگان بر اساس قرعه تعیین می. در مراحلی که نوبت مسابقه هریک از شرکت2

گردد. در مراحلی که قرعه تعیین ها حذف میکننده از دور رقابتکننده، حداکثر با دو نفر فاصله، شرکتشرکت

کننده از دور مسابقه حذف طور مجزا و عدم حضور، شرکتکنندگان به شود، با دو مرتبه خواندن نام تمام شرکتنمی

 شود.می

ها، در هیئت نظارت درصد در امتیازات سایر بخش 10درصد امتیاز در بخش صحت حفظ و  5. وجود مغایرت بیش از 3

توسط  جلسهصورتگیرد. چنانچه پس از شنیدن یا بررسی توسط داوران نتیجه تغییری نیافت، مورد رسیدگی قرار می

 شود.رییس هیئت داوران و ناظر مسابقه، تنظیم می

کنندگان، جایگاه و داوران است، برعهده ناظر فنی و در صورت نبود . کنترل مصحف واحد که مورد استفاده شرکت4

 .استداوران  ئتیهناظر، برعهده رییس 

ها، شیوه انتخاب قرعه و انجام قرنطینه بر اساس نظر کمیته یافته به مرحله نهایی مسابقات در تمام رشته. برای افراد راه5

 شود.فنی و ستاد برگزاری مسابقات انجام می

ها، بنابر تشخیص ستاد برگزاری مسابقات و با مشورت به مرحله نهایی مرحله ملی در تمام رشته افتگانیراه. تعداد دقیق 6

 شود.داوران، مشخص می ئتیه

های داوری از طریق فرم مشخص، شده خودشان در هریک از بخشانند درباره امتیاز کسبتوکنندگان می. شرکت7

 نظر ارائه دهند.تقاضای تجدید 

 بعد از دریافت کارنامه است. دو ساعتتذکر: حداکثر زمان ارائه درخواست تجدید نظر، حداکثر 

ه فنی و ستاد برگزاری مسابقات، با رعایت اصول گیری کمیتنامه، تصمیمنشده در این آیینبینی. درباره مطالب پیش10

 .استنامه، نافذ حاکم بر آیین

 

 های قرائت و حفظج( کلیات فنی رشته

ها و مراحل، روایت حفص از عاصم است. در مرحله ملی * مبنای مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در تمام جنسیت

 .استمشروط به اجتناب از ترکیب طرق ضروری جشنواره، رعایت روایت حفص از عاصم از طرق معتبر و 

 باشد.* مبنای مسابقات همخوانی قرآن کریم در تمام مراحل، روایات و قرائات سبع می
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 های قرائت تحقیق و ترتیل. کلیات رشته1ج ـ 
 های مختلف رشته تحقیق، به شرح زیر محاسبه می شود :امتیاز بخش -1

 امتیاز 30لحن :  امتیاز 20صوت :  امتیاز 15 وقف و ابتدا : امتیاز 35تجوید : 

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. ای یو اعالم مجر اهگیمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -4

 به توجه با و سطری پانزده ایصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس تحقیق، رشته شرکت کنندگان در قرائت میزان -5

 باشد:تعیین می ذیل جدول

 قرائت تحقیق: 

 خواهران برادران

 سطر 15مرحله فینال :  سطر 10مقدماتی : مرحله  سطر 15مرحله فینال :  سطر 10مرحله مقدماتی : 

 قرائت ترتیل: 

 خواهران برادران

 سطر 20مرحله فینال :  سطر 15مرحله مقدماتی :  سطر 20مرحله فینال :  سطر 15مرحله مقدماتی : 

 ا دارد.ر شیافزا ایکاهش و  تیقابل یفن تهیکم ایمحترم داوران و  أتیبا نظر ه ،ملیتبصره: تعداد سطور در مرحله 

آزمون قرائت در مرحله ملی، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر و با نظر  -6

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. هیئت محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات می

درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده و  70درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  30در صورت برگزاری مرحله فینال،  -7

 های برتر مشخص می شوند.حائزان رتبه

ای یکسان انتخاب ای شدن مسابقات در بخش تحقیق، برای افراد راه یافته به مرحله فینال، قرعهدر صورت دو مرحله -8

 شده و با فاصله یک نفر در قرنطینه به وی اعالم می گردد.

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -9

لحن، وقف و  از : تجوید، است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 ابتدا، صوت.

 شود.تعیین می مختلف، هایشبخ منتخب داوران کارگروه توسط ملّی دانشجویان مرحله در تحقیق قطعات -10
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گردد. همچنین در در رشته قرائت تحقیق آیات قرائت هر قاری با فاصله قرائت نفر قبل و به قید قرعه تعیین می -11

 رشته قرائت ترتیل، قرعه تالوت قبل از اجرا و بدون فاصله با فرد دیگری انتخاب خواهد شد.

 تیمسابقات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -12

 نامه، نافذ است. نییاصول حاکم بر آ
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 های حفظ قرآن کریم. کلیات رشته2ج ـ 

 حفص از عاصم است. تی، روامیقرآن کر حفظمسابقات  یمبنا -1

 های مختلف رشته حفظ، به شرح زیر محاسبه می شود :امتیاز بخش -2

 100حسن حفظ  امتیاز 30لحن :  امتیاز 20صوت :  امتیاز 15وقف و ابتدا :  امتیاز 35ید : تجو

 صورت به حافظ یینها ازیمسابقات که صحت حفظ و حسن قرائت مورد نظر است، امت یتذکر: در تمام مراحل برگزار

 .شودی حسن قرائت محاسبه م ازیدرصد امت 30صحت حفظ و  ازیدرصد امت 70

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتملیکسب رتبه در مرحله  یبرا -3

 140 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 150رتبه دوم : حداقل امتیاز  160رتبه اول : حداقل امتیاز 

د برتر و با نظر آزمون حفظ در مرحله ملی، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افرا -4

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.هیئت محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات می

 در صورت برگزاری مرحله فینال،  امتیاز مرحله مقدماتی  با مرحله فینال به شرح جدول زیر می باشد: -5

 در نگاه کلی مرحله نهایی مرحله مقدماتی

  ازیدرصد امت 15

 + قرائت حسن

 ازیدرصد امت 40

 حفظ صحت

 ازیدرصد امت 15

 +قرائت حسن

 صحت ازیدرصد امت 60

 حفظ

درصد مرحله  15)حسن قرائت  ازیدرصد امت 30

 ازیدرصد امت 70+ یی( درصد مرحله نها 15ی+مقدمات

درصد  60+  یمرحله مقدمات درصد40 ) صحت حفظ

 یی(مرحله نها

 هایبخش بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو زا بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -6

وقف و ابتدا، لحن،  از : حسن حفظ، تجوید، است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره

 صوت

کنند و نمره نهایی تجوید صورت جداگانه منظور میداوران تجوید برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را به  -7

ها )وقف و ابتدا، صوت و لحن( نمره حافظ را برای کل سؤاالت خواهد بود. داوران سایر بخش هاآنحافظ، معدل 

 کنند.منظور می

تبصره: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط 

کنند. امتیاز تجوید حافظ ان قطع شد، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر میهادی حافظ

در چنین مواردی، میانگین امتیاز سؤاالتی است که حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد. در 

ت و لحن(، امتیاز سؤاالتی است که حافظ تا آنجا قرائت ها )وقف و ابتدا، صوچنین مواردی، امتیاز حافظ درسایر بخش

 کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد.

:انتخاب سوال،هدایت حفاظ)رشته های حفظ قرآن کریم(و داوری در بخش آوایی براساس آخرین آیین نامه 1تبصره

 تقدیم شده است.مصوب ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور خواهد بود که به پیوست 
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 ئی دعا و مناجات خوانی ضوابط فنی و اجرا

 : متیاز بخشهاي مختلف رشته دعا و مناجات خوانی، به شرح زیر محاسبه می شودا -1

 15صحت قرائت و تجوید : 

 امتیاز

 امتیاز 20اصول اجرا :  امتیاز 30لحن :  امتیاز 10وقف و ابتدا : 

 

 کنندگان به شرح جدول ذیل حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکت براي کسب رتبه در مرحله کشوري، -2

 :است

 70رتبه سوم : حداقل امتیاز  75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل  امتیاز 

 

 دقیقه، یک قطعه کامل دعا را قرائت نمایند. این زمان با توجه 5 شرکت کنندگان می بایست حداکثر در مدت  -3

 .محترم داوران میتواند کاهش و یا افزایش یابد به نظر هیئت

 مرثیه خوانی و روضه خوانی منوع می باشد .  -4

 .شرکت کنندگان، به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور، به قرائت دعا و مناجات خواهند پرداخت -5

 ه اعالم خواهد شد؛ لکن درمطابق ضوابط جشنواره، نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون، حداکثر دو مرتب -6

 .صورت عدم حضور، شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود

 مسابقه دعا و مناجات خوانی در مرحله کشوري، یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی -7

 .له برگزار گرددامتیازات افراد برتر و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرح

 درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده72درصد امتیاز مرحله مقدماتی با 32در صورت برگزاري مرحله فینال،  -8

 .هاي برتر مشخص می شوند و حائزان رتبه

 در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعیین رتبه برتر پس از بررسی -9

 نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از : لحن، صوت، بخشهاي

 .صحت قرائت و تجوید، وقف و ابتدا و اصول اجرا

 درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه، تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات، با -10

 : ب( جزئیات امتیازات.افذ استرعایت اصول حاکم بر آیین نامه، ن

 .  مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده
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 ئی رشته اذان )ویژه برادران( ضوابط فنی و اجرا

 : متیاز بخشهاي مختلف رشته دعا و مناجات خوانی، به شرح زیر محاسبه می شودا -1

و شرایط اجراي ممتاز : آداب  امتیاز 35لحن :  امتیاز 40صوت :  امتیاز 15:  صحت فصاحت

 امتیاز 10

 

 کنندگان به شرح جدول ذیل براي کسب رتبه در مرحله کشوري، حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکت -2

 :است

 70رتبه سوم : حداقل امتیاز  75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل  امتیاز 

 

 نمایند. این زمان با توجه ارائهرا  اذان کاملقه، یک دقی 4ت  کنندگان می بایست حداکثر در مد شرکت -3

 یابد و از بندهاي اذان صرف نظر شود . به نظر هیئت محترم داوران میتواند کاهش 

 .خواهند پرداخت اذانشرکت کنندگان، به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور، به قرائت  -4

 جهت اخذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در کنندگان مطابق ضوابط جشنواره، نام شرکت -6

 .صورت عدم حضور، شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود

امتیازات افراد برتر  در مرحله کشوري، یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی اذانمسابقه  -7

 .یتواند در دو مرحله برگزار گرددو با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات م

 رصد امتیاز مرحله فینال جمع شدهد 70رصد امتیاز مرحله مقدماتی با د 30در صورت برگزاري مرحله فینال،  -8

 .هاي برتر مشخص می شوند و حائزان رتبه

 پس از بررسیدر صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعیین رتبه برتر  -9

 هاي مختلف عبارت است از : لحن، صوت، دهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشته هاي نمره بخش

 آداب و شرایط و اجراي ممتاز . ، و فصاحتصحت 

 نامه، تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات، با درباره مطالب پیش بینی نشده در این آیین -10

 .حاکم بر آیین نامه، نافذ است رعایت اصول

 .  مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده: ب( جزئیات امتیازات
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ها کرده و از معرفی مراکز و واحدها موظفند که در مرحله مقدماتی، اقدام به برگزاري مسابقه در تمامی رشته

 ري نمایند.نفرات بدون برگزاري مسابقه خوددا

 شرح وظایف مراکز و واحدهاو مراکز استانی در ارتباط با مسابقات
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مراکز استانی موظفند که جهت آمادگی برگزیدگان مرحله نیمه نهایی )استانی( در مسابقه کشوري،  -1

 ها و کارگاههاي آموزشی برگزار نمایند.دوره

هر مرکز موظف است گزارش مسابقات برگزار شده و تعداد نفرات و... را با توجه به فرمهاي در نظر  -2

سال و مرکز استانی نیز گزارش مرحله نیمه نهایی و مقدماتی را به گرفته شده به مرکز استانی ار

 دبیرخانه مرکزي مسابقات ارسال نماید.

آوري شده را از استانها و نیز گزارش استان میزبان جشنواره قرآنی موظف است بانک اطالعات جمع -3

 گزارش نماید.مرحله سراسري را به صورت کامل و مصور به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

هاي متنوع براي دانشگاهیان عالقمند به شرکت در مسابقات مختلف مانند آموزش اجراي آموزش -4

تجوید، ارتقاي قرائت، کارگاه،ترجمه، کارگاه تدبر و مفاهیم قرآنی، روش تحقیق و نظریه پردازي در مباحث 

 قرآنی و... براي دانشجویان و اساتید و کارمندان عالقمند.

 هاي آموزشی، پژوهشی و ترویجی قرآنی به همه اقشار )دانشجو، استاد و کارمند(.الیتتوسعه فع -5

ها و مسابقات قرآن و عترت و اطالع رسانی مفید و برنامه ریزي، تهیه و ارائه تقویم ساالنه فعالیت -6

 مطلوب براي آنها.

ند هفته قرآن و هاي قرآن و عترت مانبهره برداري از مواقع خاص جهت ترویج و توسعه فعالیت -7

 دانشگاه، هفته پژوهش، ماه رمضان و ...

تجلیل و تشویق فعاالن قرآنی، بویژه افراد ممتاز مسابقات قرآنی اعم از خواهران و برادران و  -8

 ییشکسوتان 

هاي قرآنی دانشگاهیان به درون شهرها و محافل قرآنی مردمی و ایجاد پل ارتباط و تسري دادن فعالیت -9

 ها.تعامل میان آن

تشکیل جلسات منظم قرآن و عترت براي دانشگاهیان بویژه دانشجویان مانند: جلسه قرائت، جلسه  -10

 حفظ، جلسه مطالعه گروهی قرآنی، جلسه پرسش و پاسخ، جلسات تفسیر و مفاهیم قرآن و ....

ها و هاي قرآن و عترت دانشگاهساماندهی و تقویت بنیه علمی، اقتصادي و تشکیالتی و مدیریتی کانون -11

 ها.هاي بدیع ترویجی و علمی به آنارائه طرح

هاي آموزشی ویژه جهت آموزش و مهارت افزایی چگونگی برگزاري مسابقات و برگزاري کارگاه -12

 هاي قرآن و عترت.رقابت

 گزارش برگزاري کارگاهها و فهرست شرکت کنندگان در کالسها ، کارگاهها به معاونت ارسال گردد. -13

 

 

 

 

 

 های قرآنیهای قرآن و عترت و انجمنکانونشرح وظایف 
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 ي و مشارکت فعال در تشویق دانشجویان و اجراي باشکوه مسابقات مرحله دانشگاهی.ریزبرنامه

 سازماندهی دانشجویان عالقمند به منظور ایجاد فضاي قرآنی همزمان با مسابقات.

 هاي متنوع قرآنی در حاشیه مسابقات.انجام برنامه

 قرآنی. ها و اردوهاياستفاده از فرصت سفرهاي قرآنی متسابقین براي برنامه

 جذب متسابقین براي کمک و راهبري فعالیتهاي قرآن و عترت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


