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بسمه تعالي
القرآن عهداهلل الي خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرأ منه في کل يوم خمسين آية
قرآن منشور الهي انسانهاست پس شايسته است که هر مسلمان به عهدنامه و منشور خود بنگرد و هر روز پنجاه آيه از آن را
بخواند.
وسائل الشيعه ،ج ،2ص948
مقدمه:
به یقین انسان در هیچ عصر و دوره ای بی نیاز از قرآن و رهنمودهای قرآنی نبوده و نخواهد بود  ،آنان که راهیی بیه ی
صراط مستقیم را برگ ینند و خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بدانند ،در ضاللت ،گمراهی و سرگردانی خواهند بود.
از اين رو مرحله دانشگاهي سي و دومين جشنواره قرآني دانشجويان به منظور فراهم آوردن زمينهاي جهت انسس بسي
از پي دانشجويان با کالم انسانساز الهي و مفاهيم تعالي بخ آن و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قسرآن
و عترت در محيط دانشگاهي همواره مورد اهتمام متصديان و مسئولين فرهنگي برگزار مي گردد.
مخاطبان
 اين جشنواره در سطح دانشجويان در مقاطع مختلف کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري و
ويژه دانشجویان دانشگاه اصفهان مي باشد.
 ضمناً مالک دانشجو بودن مخاطبان ،تنها در مرحله اول اعمال مي شود ،بنابراين اگر دانشجويي پس
از حضور در مرحله دانشگاهي فارغ التحصيل شود ميتواند در صورت برگزيده شدن در مراحل بعدي
نيز شرکت نمايد.
بخش ها و رشته هاي جشنواره
الف) بخش آوایي شامل رشته هاي:
6س حفظ کل
 -7دعا و مناجات خواني
 -9اذان (برادران)
 -8تواشيح( برادران)

1س تالوت تحقيق
2س تالوت ترتيل
 -3حفظ  5جزء اول
4س حفظ  11جزء اول
5س حفظ  21جزء اول
ب) بخش معارفي شامل رشته هاي:

 -5آشنايي با احاديث اهل بيت(ع)
 -6آشنايي با سيره معصومين(ع)
 -7احکام
 -9پرسمان معارفي

 -1مفاهيم نهج البالغه
-2مفاهيم صحيفه سجاديه
 -3حفظ موضوعي قرآن کريم
 -4آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن
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ج) بخش پژوهشي شامل رشته هاي:
-3مقاله نويسي

 -1تلخيص کتاب
-2بررسي و نقد کتاب
د) بخش ادبي شامل رشته هاي :

 -3فيلمنامه نويسي و نمايشنامه نويسي

 -1شعر
 -2داستان
ه) بخش هنري شامل رشته هاي :

 -6فيلم کوتاه
-7معرق و منبت
-9طراحي پوستر
-8پويا نمايي
-11تصوير گري آيات و قصص قرآني

 -1خوشنويسي
 -2نقاشي
 -3نماهنگ
 -4عکس
 -5تذهيب
و) بخش فناوري:
-1توليد نرم افزار
 -2وبالگ نويسي

زمان بندي برگزاري مسابقات
1ـ مرحله دانشگاهي:
بهمن-اسفندماه 1931

 -آزمون هاي کتبي حفظ و رشته هاي بخش معارف 31/11/11

به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.
1ـ مرحله منطقهاي:
نيمه اول اردیبهشت 1931
9ـ مرحله کشوري:
تابستان 1931
*** مهلت تحویل آثار در بخش هاي ادبي ،هنري ،پژوهشي و فناوري و رشته هاي دعا،
مناجات خواني و تواشيح  11اردیبهشت ماه  1931مي باشد.
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معرفي رشته ها و منابع و توضیحات ضروري
محتواي رشته هاي بخش آوایي:
رشته هاي حفظ در مرحله دانشگاهي بصورت کتبي در دانشگاههاي مبدا برگزار خواهد شد(.آزمون
بصورت تستي و از محفوظات خواهد بود) .و در صورت صالحديد دانشگاه مبدا اين آزمون به صورت شفاهي
نيز برگزار خواهد شد.
در رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل پس از برگزاري مرحله دانشگاهي ،فايلِ تالوت منتخبين به
دبيرخانه مناطق ارسال خواهد شد و پس از بازبيني توسط دبيرخانه مناطق ،برگزيدگان جهت حضور به
جشنواره مرحله منطقه اي دعوت خواهند شد.
شایان ذکر است؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طي ارزيابي اوليه توسط دبيرخانه منطقه ،حائز امتياز الزم
دانسته شوند جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقه اي دعوت به عمل خواهد آمد .از اينرو صرفِ ارسال آثار
از سوي دانشگاه لزوماً به معناي راهيابي اثر به مرحله منطقه اي نميباشد.
فايل تصويري شرکت کنندگان در رشته هاي دعا و مناجات خواني و تواشيح همراه با شناسنامه اثر به
دبيرخانه مرحله کشوري جشنواره (تاريخ ارسال آثار و دبيرخانه مرحله کشوري متعاقباً به دانشگاهها اعالم
خواهد شد) ارسال خواهد شد.
در رشته دعا و مناجات خواني ،تواشيح بايستي زمان و شرايط مساوي براي هر شرکتکننده در نظر گرفته
شود .محتواي غني و فاخر و باارزش ،صوت و لحن تأثيرگذار و معنوي و تسلط بر اجرا از جمله مالكهاي
ارزيابي خواهد بود.
حداکثر زمان در نظر گرفته شده براي رشته هاي دعا و مناجات خواني و تواشيح 11دقيقه مي باشد.
منابع بخ دعا و مناجات خواني:
مرحله دانشگاهي :مناجات الذاکرين ،مناجات التائبين
مرحله سراسري :مناجات المحبين ،مناجات الزاهدين ،دعاي ابوحمزه ثمالي
مرحله ملي :متن کامل دعاي عرفه

محتواي رشته هاي کتبي:
)1مفاهيم نهج البالغه  :مرحله دانشگاهي  :کتاب سيري در نهج البالغه(استاد شهيد مطهري) فصلهاي 1
و  3و  4و  5و  6نشر صدرا.
)1مفاهيم صحيفه سجادیه  :مرحله دانشگاهي :متن ،ترجمه وشرح دعاي هشتم صحيفه سجاديه از کتاب
ديار عاشقان اثر استاد حسين
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)9رشته حفظ موضوعي قرآن کریم  :مرحله دانشگاهي:کتابچه درسنامه حفظ موضوعي ،دکتر حاج
ابوالقاسم ،از ابتداي کتاب تا صفحه  ،161نشر سازمان اوقاف و امور خيريه.
)4رشته آشنایي با ترجمه و تفسير قرآن  :مرحله دانشگاهي :مجموعه آشنايي با قرآن استاد شهيد مرتضي
مطهري ،جلد  ،6نشر صدرا.
)1رشته احکام :مرحله دانشگاهي  :کتاب رساله دانشجويي از ابتداي کتاب تا احکام نذر ،نشر معارف.
)1رشته آشنایي با احادیث اهل بيت(ع) مرحله دانشگاهي :کتاب واژه هاي اخالقي از اصول کافي( 311واژه
اول) نشر بوستان کتاب.
 )7رشته آشنایي با سيره معصومين(ع)  :مرحله دانشگاهي :کتاب امير گلها ،زندگينامه اميرمومنان(ع)،
حسين سيدي ،از ابتدا تا صفحه  ،171نشر معارف.
)8پرسمان معارفي  :کتاب پيامبراعظم سيره و تاريخ (جلد  24از مجموعه پرس ها و پاسخهاي دانشجويي) ،نشر
معارف.

محتواي رشته هاي پژوهشي:
-1تلخيص کتاب
منابع تلخيص به شرح ذيل مي باشد و دانشجويان مي توانند یکي از کتابها را به عنوان منبع،
تلخيص نمايند.
*کتاب انسان شناسي(آيت اهلل مصباح يزدي) نشر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
*کتاب منزلت عقل در هندسه معرفتي ديني(آيت اهلل جوادي آملي) نشر اسر.
*کتاب مردم ساالري ديني از منظر امام خامنه اي(مهدي سعيدي) انتشارات مرکز اسناد انقالب
اسالمي
*کتاب سيري در تحول نظريه واليت فقيه( حجت اله علي محمدي) انتشارات مرکز اسناد انقالب
اسالمي.
-1بررسي و نقد کتاب
منابع بررسي و نقد کتاب متعاقباً اعالم مي شود.
-9مقاله
محورهاي مقاله به شرح ذيل مي باشد و دانشجويان مي توانند یکي از محورها را به عنوان موضوع،
انتخاب نمايند.
* شايسته ساالري در جامعه اسالمي براساس آموزه هاي قرآن و نهج البالغه
* اهميت توليد علم و راهکارهاي پيشرفت علمي جامعه براساس رهنمودهاي قرآن و نهج البالغه
* دشمن شناسي و استکبار ستيزي در پرتو تعلميات قرآن و عترت
* سبك زندگي دانشجويي با الهام از مباني قرآن وعترت
نکته  :1آثار پژوهشي دانشجويي شامل پاياننامه نميباشد .زيرا پاياننامه در جشنواره ويژه پاياننامههاي
قرآني هر ساله در نمايشگاه قرآن ارزيابي ميشوند.پژوه
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و مقاالت ارسالي بايد داراي ساختار علمي

باشند.
نکته  :2اگر مقاله يا پژوهشي بصورت مشترك توسط چند نفر(غير از استاد) ارائه گردد يك نفر بايد به
عنوان نويسنده مسئول معرفي شود.
نکته  :3شيوه نامه نگارش مقاله در انتهاي شيوه نامه موجود مي باشد.

محتواي رشته هاي ادبي:
در بخ

ادبي جشنواره ،رشتههاي زير برگزار خواهد شد:

 -1شعر :در قالبهاي سنتي ،کالسيك ،نو و آزاد و شامل آثار شعري کالسيك ،سپيد و نيمايي و با
مضامين قرآني يا مدح و توصيف اهل بيت (ع) و تبيين آموزهها و ارزشهاي اسالمي
 -2داستاننويسي :داستانهاي کوتاه يا بلند يا داستانك را بر اساس داستانهاي قرآن و يا با استفاده
از مضامين آيات قرآني و روايات و سيره معصومين(ع)
 -3نمايشنامه نويسي و فيلمنامه نويسي :هرگونه نمايشنامه يا فيلمنامه براساس مفاهيم و آموزه هاي قرآن
و عترت
نکته  :1آثارادبي با محوريت موضوع يا موضوعاتي که دبيرخانه مرکزي جشنواره اعالم مي کند توليد و در مسابقه
شرکت خواهند کرد.
نکته  :2ارسال خالصه آثار ادبي نمايشنامه و فيلمنامهنويسي قرآن و عترت الزامي است.
نکته  :3به همراه يك نسخه از اثر ادبي ،ارسال فايل تايپي مناسب ،ترجيحاً در قالب لوح فشرده الزم است.
نکته  :4منابع نمايشنامه يا فيلمنامه در پايان متن ذکر شود.

محتواي رشته هاي هنري:

 -1رشته خوشنویسي :در شاخههاي مختلف خوشنويسي از قبيل :نستعليق ،ثلث ،نسخ  ،فعاليت و
حول محور موضوعيسوره قدر ،اندازه اثر حداکثر  51*71سانتي متر و داراي قاب
 -2نقاشي :در قالب نقاشي داراي مضمون قرآن و عترت بر اساس محور سوره قدر ،اندازه اثر حداقل
 31*41و حداکثر 111*71
 -3نماهنگ :در زمينه نماهنگ (کليپ و وُله)( ،صوتي و تصويري) بر اساس محور سوره قدر ،بر اساس
معيارهايي همچون مضمون غني ،تکنيك عالي ،سوژه جذاب و موارد ديگر ارزيابي خواهند شد .زمان
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نماهنگ بايد حداقل  3و حداکثر  5دقيقه تصويري باشد.
 -4عکس :عکسها و تصاويري با محوريت سوره توحيد و شامل انواع تکنيكهاي عکاسي ،اندازه
چاپ عکس بايد  41*31سانتي متر ،ارسال فايل اصلي با فرمت  JPGبا رزولشن 311
 -1تذهيب
 -1فيلم کوتاه
 -7معرق و منبت ،اندازه اثر حداکثر بايد  111*71باشد.
 -8پویانمایي
 -3طراحي پوستر ،اندازه اثر حدکثر بايد  51*71سانتي متر بصورت پرينت شده با کيفيت همراه
با  CDحاوي فايل  JPGو فايل اصلي با فورمت برنامه گرافيکي که پوستر با آن طراحي شده
است.
 -11تصويرگري آيات و قصص قرآني(محور آثار داستان زندگاني حضرت موسي(ع) و پيامبر
اکرم(ص) بر مبناي کتاب قصه هاي قرآني تاليف ایت اهلل مکارم شيرازي به کوشش
سيد حسين حسيني و آموزه هاي مطرح شده در کتاب مثالهاي زیباي قرآني ایت اهلل
مکارم شيرازي به کوشش ابولقاسم عليان نژادي مي باشد).
نکته  :1با توجه به احتمال شکستن قاب و شيشه آثار در هنگام پست و حمل ،بايد آثار هنري فاقد شيشه و قاب
ارزشمند باشد .ضمنا ًدبيرخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار بايد
با رضايت کامل دانشجو صورت پذيرد.
نکته  :2درج نام  ،نام خانوادگي و نام دانشگاه روي همه آثار الزامي است.
نکته  :3در هر رشته از هر دانشجو فقط يك اثر پذيرفته مي شود.
نکته  :4ابعاد آثار بايد به شرح اعالم شده در زير باشد :
 )6-1رشته هاي خوشنويسي ،طراحي و نقاشي و پوستر  51* 71 :سانتي متر
 )6-2رشته عکس  31* 41 :سانتي متر
 )6-3رشته تذهيب 35 * 51 :سانتي متر
به استثناي رشته تذهيب ،بايستي بر محور موضوع اعالم

نکته  : 5آثار ارائه شده در رشتههاي اين بخ
شده دبيرخانه جشنواره توليد و ارائه شوند.
نکته  : 6رشته طراحي و نقاشي ،شامل کليه آثار نگارگري ،تصويرسازي ،گرافيك ،طراحي و نقاشي عمومي
ميباشد.
نکته  :7در رشته خوشنويسي ،آثار انواع خطوط اسالمي و ايراني قابل عرضه خواهد بود.
نکته  : 9کليه آثار هنري بايستي داراي شاسي يا قاب بدون شيشه و قابل ارائه در نمايشگاه باشد.
استفاده از هر تکنيکي در ساخت نماهنگ امکانپذير بوده و حداکثر زمان آن  7دقيقه ميباشد.
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نکته  : 8نماهنگها و بايستي با فرمت MP4يا  Mpegو با حداکثر حجم  511کيلوبايت ارائه شود.
شيوه نامه رشته هاي هنري از سایت  www.quranmsrt.irقابل دریافت مي باشد.

در خصوص رشته هاي فناوري :
 -1نرمافزار :کليه دانشجويان عالقمند به مباحث قرآن و عترت و آشنا به مباني و زبان رايانه ميتوانند
با ابتکار و خالقيت نرمافزاري بر مبناي يکي از موضوعات مهم ،به روز و پرکاربرد قرآني و حديثي
اثر توليد نموده و در اين جشنواره شرکت نمايند.
*آثار اين رشته در دو بخ

محتوا و ظاهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

*محتواي غني و وسعت اطالعات از نظر کمي و کيفي،ارتباط محتوا با موضوع،منابع نرم افزار،
ترکيب منسجم مطالب و دسترسي آسان به دادهها و زيبايي و جذابيت اثر ،قابليت اجرا در سيستم
عامل هاي مختلف ،قابليت جست و جو ،فهرست بندي ،چند زبانه بودن ،ابداع و نوآوري و جلوه
هاي ويژه از جمله معيارهاي ارزيابي نرمافزارها خواهد بود.
 -1وبالگنویسي :دانشجويان ميتوانند به صورت فردي و گروهي به توليد و عرضه سايت و وبالگ
اقدام نموده و در اين رقابت شرکت کنند.
نکته :1عالوه بر معرفي آدرس وبالگ مي بايست نام شخص مسئول و شماره تماس نيز ذکر شود.
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شيوهنامة نگارش مقاله:
 .1حجم مقاله از  31صفحه( 311واژهاي) فراتر نرود.
 .2براي سهولت ارزيابي و ويراي  ،مقاله بر يك روي کاغذ  A4و با رعايت فضاي مناسب در حاشيههاي
کاغذ و ميان سطرها ،حروفچيني شود و همراه با فايل الکترونيکي ارسال گردد.
 .3تلفظ نامها و مفاهيم ناآشنا ،با استفاده از الفباي صوتي(آوانويسي) پس از فارسي آن ياد شود.
 .4معادل خارجي نامها و مفاهيم مهم به کاررفته در متن ،جلوي نام يا مفهوم مربوط ميان پرانتز آورده
شود.
 .5استناد و ارجاع در پايان نقل قول(با ذکر نام نويسنده ،سال نشر و شمارة جلد و صفحه اثر،مانند نمونة
زير آورده شود(در نقل قول مستقيم از گيومه استفاده گردد و در تکرار ارجاع ،مثل بار اول نوشته شود و
از کاربرد واژههاي همان ،همو ،پيشينو مانند آن خودداري گردد):
(مطهري ،1394 ،ج ،6ص)127-121
س چنانچه از نويسندهاي در يك سال بي از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذکر حروف الفبايي پس از
سال انتشار از يکديگر متمايز شوند.
 .6يادداشتهاي توضيحي در پايان مقاله(پي از کتابنامه) آورده شود.
 .7کتابنامة مآخذ فارسي و التين به طور جداگانه با ترتيب الفبايي ،در پايان مقاله با ذکر مشخصات
زيرآورده شود:
کتاب :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار).عنوان کتاب .شمارة جلد .محل انتشار :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار)« .عنوان مقاله».نام نشریه .شمارة نشريه ،شمارة صفحههاي آغازين
و انجامين مقاله.
 .9نتايج تحقيق و در صورت امکان چگونگي ارتباط وکاربرد آن در جامعه ،در پايان مقالهياد شود.
 .8چکيدهاي حدود 211واژهاي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و نتيجهگيري تهيه و به
همراه فهرستي از کليدواژهها(حداکثر  11واژه) ،بهطور جداگانه ضميمة مقاله گردد.
 .11مطالب ارسالشده بازگردانده نميشود.
نکات مهم :
هريك از موارد زير به تنهايي ميتواند موجب رد مقاله گردد:
عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله ،با محورهاي مسابقه.
عدم رعايت ساختار مقاالت علمي.
مقاله متعلق به ديگري باشد.
مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد.
مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استنادباشد.
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نش
جدول رشتهاهي جشنواره ملي رقآن و عترت دا جويان
رشته ها

بخش
آوایي

-1قرائت به روش تحقيق -2قرائت به روش ترتيل
-6حفظ کل قرآن کريم
-3حفظ پنج جزء -4حفظ ده جزء  -5حفظ بيست جزء
 -8تواشيح(برادران)
 -7دعا و مناجات خواني  -9اذان (برادران)

معارفي

-1مفاهيم نهج البالغه  -2آشنايي با سيره معصومين(ع) -3حفظ موضوعي قرآن کريم
 -4آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن -5احکام -6آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه
 -9پرسمان معارفي
-7آشنايي با احاديث اهل بيت

پژوهشي
فنآوري

 -1مقاله  -2بررسي و نقد کتاب -3تلخيص کتاب
 -1توليد نرمافزار  -2وبالگنويسي
 -2داستان نويسي

 -3فيلمنامهنويسي و نمايشنامهنويسي

ادبي

 -1شعر

هنري

 -3نماهنگ
 -2نقاشي
 -1خوشنويسي
 -7معرق و منبت
 -6فيلم کوتاه
 -11تصويرگري آيات و قصص قرآني

 -4عکس
 -9پويانمايي

 -5تذهيب
 -8طراحي پوستر

توضيح :جشنواره ملي قرآن و عترت بعد از جشنواره سراسري وزارت علوم برگزار مي گردد که برگزيدگان وزارت
علوم در اين مرحله با توجه به رشتههاي ذکر شده در جدول فوق جهت شرکت در اين جشنواره معرفي خواهد
شد.
جشنواره ملي قرآن و عترت در سطح کليه دستگاهها اعم وزارت بهداشت ،دانشگاههاي پيام نور ،علمي کاربردي ،
آزاد اسالمي ،فني و حرفه اي ،فرهنگيان و دانشگاه علوم قرآن و معارف اسالمي برگزار خواهد شد.

نکات مهم
نکته  )1آزمون رشته هاي حفظ و بخ

کتبي بصورت چهارگزينه اي بوده و داراي نمره منفي مي باشد از

سوي اداره پشتيباني از فعاليت هاي ديني و قرآني وزارت علوم به دانشگاهها ارسال خواهد شد.
نکته  )1مقاالت بايد به صورت دانشجويي (تك اسم) ارائه گردد.
نکته  )9اگر مقاله يا پژوهشي بصورت مشترك توسط چند نفر ارائه گردد يك نفر(دانشجو) بايد به عنوان
نويسنده مسئول معرفي شود.

11

ضوابط و مقررات
-1دانشجوياني که درجشنواره هاي مليدانشجویان درسالهاي گذشته حائز رتبه اول تا سوم و در
مرحله سراسري حائز رتبه اول شدهاند حق شرکت درهمان رشته در جشنواره را نخواهندداشت.
 -2در تمامي زير گروههاي رشته حفظ ،دانشجوياني که طي دوره هاي گذشته حائز رتبههاي اول تا سوم
مرحله سراسري و ملّي شدهاند نميتوانند در زير گروه پايينتر شرکت نمايند.
 -3آزمون رشته هاي قرائت (تحقيق و ترتيل) از کل قرآن کريم و براساس مصحف خط عثمان طه (به
روايت حفص از عاصم) و ترجمه استاد فوالدوند مي باشد.
-4دانشجویان در مرحله دانشگاهي از مجموع  91رشته مي توانند در بخشهاي
مختلف(آوایي ،معارفي ،هنري ،ادبي ،پژوهشي و فناوري) بار عایت ضوابط و مقررات شرکت
نمایند.
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