تح
وزارت علوم ،قيقات و فناوري
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اداره کل فرهنگي و اجتماعي

اداره ابيتشپني از فعاليتاهي ديني و قرآني

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:
برگزاري جشنواره قرآن و عترت دانشجويان از جمله برنامههاي ديرپايي است که در حوزة ترروي آمروزههراي دينري و
قرآني در دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمينهاي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با کالم انسانسراز الهري و مفراهيم
تعالي بخش آن و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن و عترت در محيط دانشگاهي همرواره مرورد اهتمرام
متصديان و مسئولين فرهنگي دانشگاهها بوده است.
مروري بر تجربه برگزاري سي و يك دوره از جشنواره قرآن و عتررت در دانشرگاهها ،برازنگري در محتروا و شريوههراي
اجرايي آن را ضروري مينمود .بر اين اساس ،دستورالعمل پيش رو مشتمل برر آخررين برازنگري هرا ضرمن لحراد نمرودن
چارچوب پيشين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان کشرور و همراهنگي برا آيرين نامره جشرنواره ملري شروراي همراهنگي
فعاليتهاي قرآني دانشگاهها ،تدوين گرديده و قابل اجرا در سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت علروم ،تحقيقرات و فنراوري مري-
باشد.
اهداف:
 -1ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسالمي و اعتالي اخالق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
 -2ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاه ها با قرآن و عترت
 -3تقويت و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاه هاي سراسر کشور
 -4ارج گذاري به فعاليتهاي قرآن و عترت و تشويق نخبگان ديني و قرآني دانشگاهها
 -5شناسايي و معرفي استعدادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جامعه دانشگاهي
مخاطبان

اين جشنواره در سطح دانشجويان در مقاطع مختلف کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري برگزار
خواهد شد.
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.

بخشهاورشتههايجشنواره

الف) بخش آوايي شامل رشته هاي:
1ر تالوت تحقيق
2ر تالوت ترتيل
 -3حفظ  5جزء اول
4ر حفظ  11جزء اول
5ر حفظ  21جزء اول
6ر حفظ کل
 -7دعا و مناجات خواني
 -9اذان (برادران)
 -8تواشيح( برادران)
ب) بخش معارفي شامل رشته هاي:
 -1مفاهيم نه البالغه
 -2مفاهيم صحيفه سجاديه
 -3حفظ موضوعي قرآن کريم
 -4آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن
 -5آشنايي با احاديث اهل بيت(ع)
 -6آشنايي با سيره معصومين(ع)
 -7احکام
 -9پرسمان معارفي
ج) بخش پژوهشي شامل رشته هاي:
 -1تلخيص کتاب
 -2بررسي و نقد کتاب
 -3مقاله نويسي
د) بخش ادبي شامل رشته هاي :
 -1شعر
 -2داستان
 -3فيلمنامهنويسي و نمايشنامهنويسي

ه) بخش هنري شامل رشتههاي :
 -1خوشنويسي
 -2نقاشي
 -3نماهنگ
 -4عکس
 -5تذهيب
 -6فيلم کوتاه
 -7معرق و منبت
 -9طراحي پوستر
-8پويا نمايي
-11تصويرگري آيات و قصص قرآني
و) بخش فناوري:
-1توليد نرم افزار
 -2وبالگ نويسي

زمانبنديبرگزاريمسابقات
1ـ مرحله دانشگاهي:
بهمن ماه 1931
2ـ مرحله منطقهاي:
نيمه اول ارديبهشت 1931
9ـ مرحله کشوري:
تابستان 1931

معرفيرشتههاومنابع
الف) بخش آوايي:
رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل :
سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل به شرح ذيل است :
دانشگاههاي داراي تا  3هزار دانشجو  2نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز) ،دانشگاههاي داراي
تا  9هزار دانشجو از  3نفر سهميه در هر رشته و دانشگاههاي داراي بيش از  9هزار دانشجو از  5نفر سهميه در هر
رشته(به تفکيك برادر و خواهر) برخوردار ميباشند.
* شايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص ارسال فايل تالوت به دبيرخانه مناطق جشنواره ميباشد.
ضروري است دانشگاه ها فايلِ تالوت منتخبين خود را صرفاً به دبيرخانه مناطق (که اسامي آنها متعاقباً اعالم خواهد
شد) ارسال نمايند .بنابراين از ارسال فايل به وزارت علوم خودداري نموده ،در غير اينصورت مسئوليت آن بر عهده
دانشگاه خواهد بود.
نکته مهم  :با توجه به اينکه فايل هاي تالوت ،توسط دبيرخانه مناطق بازبيني مي شود و در نهايت برگزيدگان
جهت حضور به جشنواره مرحله منطقه اي دعوت خواهند شد .لذا دانشگاهها ميتوانند منتخبين خود را بدون رتبه
بندي و صرفاً با عنوان راه يافتگان به مرحله منطقهاي معرفي نمايند.
شايان ذکر است؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طي ارزيابي اوليه توسط دبيرخانه منطقه ،حائز امتياز الزم دانسته شوند
جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقهاي دعوت به عمل خواهد آمد .از اين رو صرفِ ارسال آثار از سوي دانشگاه لزوماً
به معناي راهيابي اثر به مرحله منطقهاي نمي باشد.
نکته  : 1دبيرخانه مناطق وظيفه جمع آوري و ارزيابي مقدماتي آثار را بر عهده دارند.
نکته  : 2مسئوليت ارسال فايل دانشجويان به دبيرخانه مناطق در زمان مقرر و پيگيريهاي بعدي تا زمان اعالم
نتاي راهيافتگان به مرحله منطقهاي جهت آزمون حضوري بر عهده دانشگاه مي باشد .بنابراين اگر دانشجويي
فايل تالوتش به هر دليلي به دبيرخانه منطقه نرسد يا از زمان دقيق جشنواره منطقه خود اطالع پيدا
نکند مسئوليت آن به عهده دانشگاه مربوطه مي باشد.
نکته  : 9مرحله منطقه اي جشنواره در دبيرخانه مناطق برگزار خواهد شد.

شرايط ارسال فيلم تالوت نفرات برتر در رشته هاي تحقيق و ترتيل:
 )1تالوت بايد يکسان و با سيستم صوتي و بدون اکو باشد.
 )2دانشگاه مي بايست صرفاً فيلم تالوت نفرات برگزيده را از کل فيلم جشنواره جدا و ارسال نمايد .شايان ذکر است
در صورتيکه کل فيلم جشنواره (بدون جداسازي) ارسال گردد داوري نخواهد شد.
 )3تالوت بايد به صورت  CDيا  DVDقابل پخش با دستگاه رايانه و سيستم هاي پخش خانگي باشد.
 )4دانشگاه موظف است براي هر شخص يك  CDجدا همراه با شناسنامه شامل نام شخص ،نام دانشگاه و نام
رشته ارسال نمايد.
 )5به دليل لزوم يکسان بودن تالوتها در رشته قرائت و ترتيل براي کليه افراد ،محتواي تالوت شرکت کنندگان از
سوي اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني به دانشگاهها اعالم خواهد شد .بنابراين الزم است تا کارشناس
محترم دانشگاه يک روز قبل از شروع جشنواره جهت دريافت محتواي تالوت با اداره پشتيباني از فعاليتهاي
ديني و قرآني وزارت علوم تماس گيرد.
* قابل ذکر است در صورتي که فايل ارسال شده فاقد هرگونه شرايط فوق باشد از مرحله داوري حذف
گرديده و مسئوليت آن به عهده دانشگاه خواهد بود .

رشته هاي حفظ :
مرحله دانشگاهي :
رشته هاي حفظ در مرحله دانشگاهي بصورت کتبي در دانشگاههاي مبدا برگزار خواهد شد(.آزمون بصورت تستي و
از محفوظات خواهد بود).الزم به ذکر است آزمون بصورت همزمان در کليه دانشگاهها برگزار گرديده و سواالت 2
ساعت قبل از برگزاري آزمون توسط اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني به آدرس پست الکترونيکي کارشناس
قرآني دانشگاه ارسال ميگردد .نمرات آزمون پس از تصحيح برگههاي امتحاني توسط کارشناس محترم قرآني
دانشگاه ،بر اساس فرمت ارسال شده از سوي اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني ،به اين اداره اعالم مي گردد.
مرحله منطقه اي:
در اين مرحله آزمون بصورت حضوري و در دبيرخانه مناطق برگزار مي گردد.
قابل ذکر است افرادي که در مرحله دانشگاهي حائز نمره برتر شوند توسط اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و
قرآني جهت حضور در مرحله منطقهاي دعوت خواهند شد.
تبصره :نفرات برگزيده آزمون کتبي رشتههاي حفظ و اسامي برگزيدگان رشتههاي قرائت(تحقيق و
ترتيل) حداکثر تا تاريخ  21اسفند ماه  1931به اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني ارسال
گردد.

ب) بخش معارفي:
مرحله دانشگاهي:
سواالت اين بخرش ،از سروي اداره پشرتيباني از فعاليرتهراي دينري و قرآنري وزارت علروم در اختيرار دانشرگاههرا قررار
خواهدگرفت .دانشگاهها مي بايست آزمون کتبي مرحله دانشگاهي را به صورت همزمران در تاريخ  1931/12/11برگرزار
نمايند.
زمان ارسال اسامي :برگزيدگان مرحله دانشگاهي بايد بر اسـاس سـهميه اعـالم شـده ،حـداکثر تـا تـاريخ
 21اسفند ماه  1931به اين اداره اعالم گردد.
 سهميه دانشگاهها در رشتههاي معارفي به شرح ذيل است :
دانشگاههاي داراي تا  3هزار دانشجو  2نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز) ،دانشگاههاي داراي تا
 9هزار دانشجو از  3نفر سهميه در هر رشته و دانشگاههاي داراي بيش از  9هزار دانشجو از  5نفر سهميه در هر رشته
برخوردار ميباشند.
تذکر :در بخش معارفي سهميه بين خواهران و برادران به صورت مشترك مي باشد.
مرحله منطقه اي:
آزمون کتبي مرحله منطقهاي در نيمه اول ارديبهشت ماه در مناطقي که متعاقباً اعالم خواهد شد برگرزار مريگرردد.
دانشگاه موظف است بر اساس سهميه اعالم شده ،زمان دقيق برگزاري مرحله منطقه اي را اعالم نمايد و زمينه حضور
برگزيدگان مرحله دانشگاهي را در اين مرحله فراهم نمايد.

محتواي رشته هاي کتبي:
)1مفاهيم نهج البالغه :
مفاد اين رشته در هر مرحله به شرح زير مي باشد:
*مرحله دانشگاهي :کتاب سيري در نه البالغه(استاد شهيد مطهري) فصلهاي  1و  3و  4و  5و  6نشر صدرا.
*مرحله منطقه اي :متعاقباً اعالم مي شود.
*مرحله سراسري :مجموعه پيام امام ترجمه و شرح نه البالغه جلد( 2آيت اهلل مکارم شيرازي) شرح خطبه هاي
 26،34،39،41،41نشر درالکتب االسالميه.
*مرحله ملي :کل مجموعه پيام امام شرح نه البالغه جلد ( 2آيت اهلل مکارم شيرازي) نشر درالکتب االسالميه.

)2مفاهيم صحيفه سجاديه :
مفاد اين رشته در هر مرحله به شرح زير مي باشد:
*مرحله دانشگاهي :متن ،ترجمه و شرح دعاي هشتم صحيفه سجاديه از کتاب ديار عاشقان اثر استاد حسين انصاريان-
جلد چهارم ،نشر پيام آزادي
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :متعاقباً اعالم مي شود.
*مرحله ملي :متعاقباً اعالم مي شود.
)9رشته حفظ موضوعي قرآن کريم
مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:
* مرحله دانشگاهي :کتابچه درسنامه حفظ موضوعي ،دکتر حاج ابوالقاسم ،از ابتداي کتاب تا صفحه  ،161نشر سازمان
اوقاف و امور خيريه.
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :کتاب درسنامه حفظ موضوعي بخش عبادات (انتشارات تالوت) از درس  5تا آخر کتاب .
*مرحله ملي:کل کتاب درسنامه حفظ موضوعي( انتشارات تالوت).

)4رشته آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن :
مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:
* مرحله دانشگاهي :مجموعه آشنايي با قرآن استاد شهيد مرتضي مطهري ،جلد  ،6نشر صدرا.
*مرحله سراسري :متعاقباً اعالم مي شود.
*مرحله ملي :متعاقباً اعالم مي شود.
)1رشته احکام:
مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:
* مرحله دانشگاهي  :کتاب رساله دانشجويي از ابتداي کتاب تا احکام نذر ،نشر معارف.
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :کل کتاب رساله دانشجويي ،نشر معارف.
*مرحله ملي :متعاقباً اعالم مي شود.

)1رشته آشنايي با احاديث اهل بيت(ع)
مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:
*مرحله دانشگاهي :کتاب واژه هاي اخالقي از اصول کافي( 311واژه اول) نشر بوستان کتاب.
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :متعاقباً اعالم مي شود.
*مرحله ملي :متعاقباً اعالم مي شود.
 )7رشته آشنايي با سيره معصومين(ع)
مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:
*مرحله دانشگاهي :کتاب امير گلها ،زندگينامه اميرمومنان(ع) ،حسين سيدي ،از ابتدا تا صفحه  ،171نشر معارف.
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :کتاب انسان  251ساله( بيانات مقام معظم رهبري) از فصل فصل نهم تا پايان کتاب ،نشر صهبا.
*مرحله ملي :کل کتاب انسان  251ساله( بيانات مقام معظم رهبري) ،نشر صهبا .کل کتاب امير گلها ،زندگينامه
اميرمومنان(ع) ،حسين سيدي ،نشر معارف.
)8پرسمان معارفي
مفاد اين رشته در هر مرحله به شرح زير مي باشد:
*مرحله دانشگاهي :کتاب پيامبر اعظم سيره و تاريخ (جلد  24از مجموعه پرسشها و پاسخهاي دانشجويي) ،نشر معارف.
*مرحله منطقهاي :متعاقباً اعالم ميشود.
*مرحله سراسري :متعاقباً اعالم مي شود.
*مرحله ملي :متعاقباً اعالم مي شود.

ج) بخش پژوهشي:
-1تلخيص کتاب
منابع تلخيص به شرح ذيل مي باشد و دانشجويان مي توانند يکي از کتابها را به عنوان منبع ،تلخيص نمايند.
خميني(ره)

*کتاب انسان شناسي(آيت اهلل مصباح يزدي) نشر موسسه آموزشي و پژوهشي امام
*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.
-2بررسي و نقد کتاب
منابع بررسي و نقد کتاب متعاقباً اعالم مي شود.
-9مقاله
محورهاي مقاله به شرح ذيل مي باشد و دانشجويان مي توانند يکي از محورها را به عنوان موضوع ،انتخاب نمايند.
* شايسته ساالري در جامعه اسالمي براساس آموزه هاي قرآن و نه البالغه
* اهميت توليد علم و راهکارهاي پيشرفت علمي جامعه براساس رهنمودهاي قرآن و نه البالغه
* دشمن شناسي و استکبار ستيزي در پرتو تعليمات قرآن و عترت
* سبك زندگي دانشجويي با الهام از مباني قرآن وعترت
*نکته:کليه رشته هاي پژوهشي داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشد و آثار برگزيده دانشگاهي
اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال  31به دبيرخانه جشنواره سراسري که از طريق نامه و
سايت  www.quranmsrt.irاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود .برگزيدگان مرحله سراسري به
مرحله ملي معرفي مي شوند.

د) بخش ادبي
در بخش ادبي جشنواره ،رشتههاي زير برگزار خواهد شد:
 -1شعر :در اين رقابت ،کليه اشعار دانشجويان شرکتکننده که در قالبهاي سنتي ،کالسيك ،نو و آزاد سروده
شدهاند ،و داراي مضامين قرآني يا مدح و توصيف اهل بيت (ع) و تبيين آموزهها و ارزشهاي اسالمي
ميباشند مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
 -2داستاننويسي :اين مسابقه مربوط به دانشجوياني است که داستانهايي کوتاه يا بلند يا داستانك را بر اساس
داستانهاي قرآن و يا با استفاده از مضامين آيات قرآني و روايات و سيره معصومين(ع) به رشته تحرير
درآورده و در اين رقابت حاضر شدهاند.
 -3نمايشنامهنويسي و فيلمنامهنويسي :براي رقابت نويسندگان هرگونه نمايشنامه يا فيلمنامه براساس مفاهيم و
آموزههاي قرآن و عترت مي باشد.
***نکته:کليه رشته هاي ادبي داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشد و آثار برگزيده دانشگاهي
اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال  31به دبيرخانه جشنواره سراسري که از طريق نامه و
سايت  www.quranmsrt.irاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود .برگزيدگان مرحله سراسري به
مرحله ملي معرفي مي شوند.

ه) بخش هنري
در بخش هنري جشنواره ،رشته هاي زير برگزار خواهد شد :
 -1رشته خوشنويسي :رقابت بين دانشجويان هنرمندي است که در شاخههاي مختلف خوشنويسي از قبيل:
نستعليق ،ثلث ،نسخ ،فعاليت و حول محور موضوعي اعالم شده (سوره قدر) ،اثر خوشنويسي را خلق کرده و
براي رقابت فرستادهاند .اندازه اثر حداکثر  51*71سانتي متر و داراي قاب باشد،
شايان ذکر است آثار رسيده در شاخه هاي مختلف ،جداگانه ارزيابي شده (در صورتي که تعداد آثار در آن شاخه به
حد نصاب برسد) و در هر شاخه يك اثر برتر معرفي خواهد شد .
 -2نقاشي :اين رشته ،پذيراي آثاري است که در قالب نقاشي توليد شده و داراي مضمون قرآن و عترت ميباشد.
البته آثار ارائه شده بايستي بر اساس محور (سوره قدر) توليد شوند .اندازه اثر حداقل  31*41و حداکثر
 111*71باشد.
 -3نماهنگ :در اين مسابقه ،آثار توليدي دانشجويان در زمينه نماهنگ (کليپ و وُله)( ،صوتي و تصويري) به رقابت
ميپردازند و بر اساس معيارهايي همچون مضمون غني ،تکنيك عالي ،سوژه جذاب و موارد ديگر ارزيابي خواهند
شد .محور توليدات بر اساس (سوره قدر) مي باشد .زمان نماهنگ بايد حداقل  3و حداکثر  7دقيقه تصويري باشد.
 -4عکس :اين مسابقه مربوط به عکسها و تصاويري است که توسط دانشجويان با محوريت (سوره قدر) و
شامل انواع تکنيكهاي عکاسي ميگردد .اندازه چاپ عکس بايد  41*31سانتي متر باشد .ارسال فايل
اصلي با فرمت  JPGبا رزولشن  311الزامي مي باشد.
 -5تذهيب
 -6فيلم کوتاه
 -7معرق و منبت ،اندازه اثر حداکثر بايد  111*71باشد.
 -8پويانمايي
 -9طراحي پوستر ،اندازه اثر حداکثر بايد  51*71سانتي متر بصورت پرينت شده با کيفيت همراه با CD
حاوي فايل  JPGو فايل اصلي با فورمت برنامه گرافيکي که پوستر با آن طراحي شده است.
تصويرگري آيات و قصص قرآني(محور آثار داستان زندگاني حضرت موسي(ع) و پيامبر اکرم(ص) بر مبناي
کتاب قصه هاي قرآني تاليف آيت اهلل مکارم شيرازي به کوشش سيد حسين حسيني و آموزه هاي مطرح
شده در کتاب مثالهاي زيباي قرآني آيت اهلل مکارم شيرازي به کوشش ابولقاسم عليان نژادي مي باشد).
***نکته:کليه رشته هاي هنري داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشد و آثار برگزيده دانشگاهي
اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال  31به دبيرخانه جشنواره سراسري که از طريق نامه و
سايت  www.quranmsrt.irاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود  .برگزيدگان مرحله سراسري به
مرحله ملي معرفي مي شوند.

نکات مهم در خصوص بخش هنري:
 )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.
 )2درج نام  ،نام خانوادگي و نام دانشگاه روي همه آثار الزامي است.
 )3در هر رشته از هر دانشجو فقط يك اثر پذيرفته مي شود.
 )4در هنگام ارسال اثر ،براي سالم ماندن و مخدوش نشدن احتياط الزم صورت پذيرد.
 )5پس از برگزاري مرحله ملي جشنواره ،دانشگاهها موظفند نماينده خود را جهت تحويل گرفتن آثار
برگزيده ،به دبيرخانه اعزام نمايند.
 )6ابعاد 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

و) بخش فنآوري:
نرمافزار :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 بخش 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 عاملهاي مختلف ،قابليت جست و جو ،فهرست بندي،
چند زبانه بودن ،ابداع و نوآوري و جلوه هاي ويژه از جمله معيارهاي ارزيابي نرمافزارها خواهد بود.
وبالگنويسي :با توجه به اينکه در عصر گسترش رسانههاي ديجيتال ،يکي از کارسازترين ابزارهاي تعامل و تبادل
انديشهها ،وبالگنويسي و ايجاد سايتهاي اينترنتي است ،رقابت دانشجويان عالقمند از عرصه وبالگنويسي با
محوريت آموزههاي قرآن و عترت ميتوانند باشکوه ،روزآمد و تأثيرگذار باشد .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.
***نکته :2رشته هاي فن آوري داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشد و آثار برگزيده دانشگاهي
اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال  86به دبيرخانه جشنواره سراسري که از طريقنامه و
سايت  www.quranmsrt.irاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود .برگزيدگان مرحله سراسري به
مرحله ملي معرفي ميشوند.

شيوهنامه و نحوه اجراي بخش آوايي:
 -1با توجه به مشارکت کانونهاي قرآن و عترت در برگزاري جشنواره ،دانشجوي متسابق نبايستي هيچ
دخالتي در برگزاري جشنواره رشته خود داشته باشد.
 -2هيأت داوران بخش آوايي در مراحل مختلف ،بايستي به طور مجزا براي خواهران و برادران شرکتکننده تعيين
شوند.
نکته  :دانشگاه موظف است 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 نمايد .آثاري که پس از تاريخ ذکر شده ارسال شود ارزيابي نخواهد شد.

شيوهنامه و نحوه اجراي بخش پژوهشي :
 -1آثار پژوهشي دانشجويي شامل پاياننامه نميباشد .زيرا پاياننامه در جشنواره ويژه پاياننامههاي قرآني هر
ساله در نمايشگاه قرآن ارزيابي ميشوند .پژوهش و مقاالت ارسالي بايد داراي ساختار علمي باشند.
 -2اگر مقاله يا پژوهشي بصورت مشترك توسط چند نفر(غير از استاد) ارائه گردد يك نفر بايد به عنوان
نويسنده مسئول معرفي شود.
*شيوه نامه نگارش مقاله در انتهاي شيوه نامه موجود مي باشد.

شيوهنامه و نحوه اجراي بخش ادبي:
آثار ادبي با محوريت موضوع يا موضوعاتي که دبيرخانه مرکزي جشنواره اعالم مي کند توليد و در مسابقه شرکت خواهند
کرد.
رشته شعر ،شامل آثار شعري کالسيك ،سپيد و نيمايي ميشود و رشته داستان نيز شامل کوتاه و بلند و داستانك ميباشد.
ارسال خالصه آثار ادبي نمايشنامه و فيلمنامهنويسي قرآن و عترت الزامي است.
به همراه يك نسخه از اثر ادبي ،ارسال فايل تايپي مناسب ،ترجيحاً در قالب لوح فشرده الزم است.
منابع نمايشنامه يا فيلمنامه در پايان متن ذکر شود.

شيوهنامه و نحوه اجراي بخش هنري:
آثار ارائه شده در رشتههاي اين بخش به استثناي رشته تذهيب ،بايستي بر محور موضوع اعالم شده دبيرخانه
جشنواره توليد و ارائه شوند.
رشته طراحي و نقاشي ،شامل کليه آثار نگارگري ،تصويرسازي ،گرافيك ،طراحي و نقاشي عمومي ميباشد.
در رشته خوشنويسي ،آثار انواع خطوط اسالمي و ايراني قابل عرضه خواهد بود.

کليه 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.
 -1نماهنگها و بايستي با فرمت MP4يا  Mpegو با حداکثر حجم  511کيلوبايت ارائه شود.
 -2شيوه نامه رشته هاي هنري از سايت  www.quranmsrt.irقابل دريافت مي باشد.
نکته :دانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش هاي ادبي  ،هنري و پژوهشي را جمع آوري و به
دبيرخانه مرحله کشوري جشنواره (تاريخ ارسال آثار تا پايان ارديبهشت ماه  86و دبيرخانه مرحله کشوري
متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد) ارسال نمايد .آثاري که پس از تاريخ ذکر شده ارسال شود ارزيابي نخواهد
شد.
شيوهنامة نگارش مقاله:
 .1حجم مقاله از  31صفحه( 311واژهاي) فراتر نرود.
 .2براي سهولت ارزيابي و ويرايش ،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 ،پيشين و مانند آن خودداري گردد):
(مطهري ،1394 ،ج ،6ص)127-121
ر چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذکر حروف الفبايي پس از سال انتشار
از يکديگر متمايز شوند.
 .6يادداشتهاي توضيحي در پايان مقاله(پيش از کتابنامه) آورده شود.
 .7کتابنامة مآخذ فارسي و التين به طور جداگانه با ترتيب الفبايي ،در پايان مقاله با ذکر مشخصات زير آورده شود:
کتاب :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار) .عنوان کتاب .شمارة جلد .محل انتشار :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار)« .عنوان مقاله» .نام نشريه .شمارة نشريه ،شمارة صفحههاي آغازين و
انجامين مقاله.
 .9نتاي تحقيق و در صورت امکان چگونگي ارتباط و کاربرد آن در جامعه ،در پايان مقاله ياد شود.
 .8چکيدهاي حدود  211واژهاي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و نتيجهگيري تهيه و به همراه
فهرستي از کليدواژهها(حداکثر  11واژه) ،به طور 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 استناد باشد.
رشته های دعا و مناجات خوانی و تواشیح :
در رشته دعا و مناجات خوانی ،تواشیح بايستي زمان و شرايط مساوي براي هر شركتكننده 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.
حداكثر زمان در نظر گرفته شده براي رشته هاي دعا و مناجات خواني و تواشيح  01دقیقه مي باشد.
 منابع بخش دعا و مناجات خوانی:

مرحله دانشگاهي :مناجات الذاكرين ،مناجات التائبين
مرحله سراسري :مناجات المحبين ،مناجات الزاهدين ،دعاي ابوحمزه ثمالي
مرحله ملي :متن كامل دعاي عرفه
 شرایط ارسال فایل :
 .1رشته هاي اذان (ويژه آقايان) ،تواشيح(ويژه آقايان) ،دعا و مناجات خواني فقط مرحله دانشگاهي ،سراسري و ملي دارد.
(مرحله منطقهاي ندارد)
 .2فايل شركت كنندگان در رشتههاي اذان (ويژه آقايان) ،تواشيح(ويژه آقايان) ،دعا و مناجات خواني بايد به صورت تصويري
با كيفيت باال بر روي  CDيا  DVDقابل پخش بر روي دستگاه رايانه و سيستم هاي پخش خانگي باشد.
 .3فايل هر شركتكننده بايد به صورت مجزا بر روي يک  CDيا  DVDو همراه با شناسنامه آن (نام و نام
خانوادگي ،نام دانشگاه) باشد.
 .4آثار شركت كنندگان در اين رشته ها بايد به ميزبان مرحله سراسري جشنواره ارسال گردد .بنابراين مقتضي است دانشگاهها
از ارسال فايل به وزارت علوم و يا دبيرخانه مناطق خودداري نمايند.

نکته  :دانشگاه موظف است فايل تصويري شرکتکنندگان در رشته های دعا و مناجات خوانی ،تواشیح و
اذان را به دبيرخانه مرحله سراسري جشنواره (تاريخ ارسال آثار تا پايان ارديبهشت ماه  86و دبيرخانه مرحله
سراسري متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد) ارسال نمايد .آثاري که پس از تاريخ ذکر شده ارسال شود
ارزيابي نخواهد شد.

جدول رشتههاي جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان
رشته ها

بخش
آوايي

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

معارفي

-3حفظ موضوعي قرآن کريم
-1مفاهيم نه البالغه  -2آشنايي با سيره معصومين(ع)
 -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.

نکاتمهم
نکته  )1اسامي برگزيدگان در کليه بخش ها بر اساس موارد زير ارسال گردد :
دانشرررگاه هرررا مررري بايسرررت اسرررامي برگزيررردگان را در قالرررب فايرررل ورد و جررردول زيرررر بررره آدرس
 quranmsrt.ir@gmail.comارسال نمايند.
رديف

نام و نام خانوادگي

رشته آزموني

شماره دانشجويي

کد ملي

شماره همراه

پست الکترونيکي

نکته  )2آزمون رشته هاي حفظ(مرحله دانشگاهي) و بخش کتبي در مرحله دانشگاهي بصورت همزمان در
دانشگاههاي مبدا برگزار مي گردد.
نکته  )9آزمون رشته هاي حفظ و بخش کتبي بصورت چهارگزينه اي بوده و داراي نمره منفي مي باشد.
نکته  )4سواالت آزمون کتبي رشته هاي حفظ و بخش کتبي از سوي اداره پشتيباني از فعاليت هاي ديني و قرآني
وزارت علوم به دانشگاهها ارسال خواهد شد.
نکته  )1دانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش هاي ادبي  ،هنري و پژوهشي و نيز فايل تصويري
شرکت کنندگان در رشته هاي دعا و مناجات خواني ،تواشيح و اذان را به دبيرخانه مرحله سراسري جشنواره (تاريخ
ارسال آثار و دبيرخانه مرحله سراسري متعاقباً به دانشگاه ها اعالم خواهد شد) ارسال نمايد .آثاري که پس از تاريخ ذکر
شده ارسال شود ارزيابي نخواهد شد.
نکته  )1فايل تصويري شرکت کنندگان در رشته هاي دعا و مناجات خواني ،اذان بايد به صورت مجزا و براي هر
شرکت کننده روي يك لوح فشرده به همراه شناسنامه اثر(نام ،نام دانشگاه و رشته) ارسال گردد .درصورتيکه آثار ارسال
شده شرايط فوق را نداشته باشد از مرحله داوري حذف مي گردد.
نکته  )7مقاالت بايد به صورت دانشجويي (تك اسم) ارائه گردد.
نکته  )8اگر مقاله يا پژوهشي بصورت مشترك توسط چند نفر ارائه گردد يك نفر(دانشجو) بايد به عنوان نويسنده
مسئول معرفي شود.

ضوابطومقررات

 -1دانشجوياني که در جشنواره هاي ملي دانشجويان در سالهاي گذشته حائز رتبه اول تا سوم و در مرحله
سراسري حائز رتبه اول شدهاند حق شرکت در همان رشته در جشنواره را نخواهند داشت.
 -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.
 -3داوري جشنواره بر اساس آخرين آيين نامه تدوين شده سازمان اوقاف و امورخيريه مي باشد( .آيين نامه و فرم
هاي داوري به پيوست موجود مي باشد).
 -4آزمون 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.
 -5با توجه به برگزاري مستقل جشنواره ويژه دانشجويان دانشگاههاي وزارت بهداشت ،پيام نور ،جامع علمي
کاربردي ،آزاد اسالمي ،فرهنگيان ،فني و حرفهاي و دانشکدههاي علوم قرآني ،دانشجويان مراکز ذکر شده نمي-
توانند در اين جشنواره شرکت کنند(.دانشگاههاي غير انتفاعي مي توانند در اين جشنواره شرکت کنند)
 -1دانشجويان در مرحله دانشگاهي از مجموع  91رشته ميتوانند در بخشهاي مختلف (آوايي،
معارفي ،هنري ،ادبي ،پژوهشي و فناوري) بار عايت ضوابط و مقررات شرکت نمايند.
 -7الزم به ذکر است در طول برگزاري جشنواره هزينه اياب و ذهاب دانشجويان در تمامي مراحل به عهده دانشگاه
مي باشد.

آدرسدبیرخانه

* جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني به نشاني
 www.quranmsrt.irمراجعه کرده و يا با شماره تلفن 12192233121 – 121-92234213تماس حاصل
فرماييد.
آدرس ايميل quranmsrt.ir@gmail.com :
شماره نمابر 121 - 99575674 :
آدرس  :تهران ميدان صنعت بلوار خوردين نبش پيروزان جنوبي وزارت علوم تحقيقات و فناوري طبقه 5
اداره پشتيباني از فعاليت هاي ديني و قرآني

شیوهنامهاجرایي
ستاد برگزاري جشنواره:
نظر به اهميت و حساسيت برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره قرآن کريم به عنوان نخستين و مهم ترين بستر ورود
دانشجويان به عرصه فعاليت هاي ديني و قرآني و به منظور تمهيد مقدمات  ،ايجاد هماهنگي و اجراي منظم برنامه ها در
هرچه باشکوه تر برگزار شدن اين دوره از جشنواره ضمن بهره گيري از اهتمام و تشريك مساعي مجموعه تشکل ها و
نهادهاي فعال فرهنگي دانشگاه ،ستاد برگزاري جشنواره قرآن کريم دانشجويان با مسئوليت معاون فرهنگي و
اجتماعي دانشگاه متشکل از مدير امور فرهنگي ،نمايندگان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،دبير کانون
قرآن و عترت (ع) ،مسئول بسي دانشجويي دانشگاه ،کارشناس قرآني دانشگاه (و يا کارشناس امور کانونها) و مسئول
روابط عمومي دانشگاه ،بر اساس اين شيوه نامه اجرايي نسبت به برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره اهتمام مي نمايد.
اعضاي ستاد برگزاري جشنواره:
 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه(به عنوان رئيس ستاد)
 مدير کل امور فرهنگي دانشگاه (به عنوان دبير ستاد)
 نماينده دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 دبير کانون قرآن و عترت (ع)
 مسئول بسي دانشجويي دانشگاه
 کارشناس قرآني دانشگاه (و يا کارشناس امور کانون ها)
 نماينده تام االختيار روابط عمومي دانشگاه
وظايف ستاد برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي:

 .1تصويب برنامه ها و نظارت بر حسن عملکرد دبير و کميته هاي مربوطه اعم از؛ کميته تبليغات و روابط عمومي،
کميته اطالع رساني و ثبت نام ،کميته علمي ،کميته پشتيباني ،کميته فرهنگي ،کميته مالي و ...
 .2اتخاذ تدابير الزم به منظور فضاسازي گسترده تبليغي و اطالع رساني در سطح دانشکده ها ،خوابگاه ها و ديگر فضاهاي
پرديس دانشجويي
 .3تعيين نوع و سطح جوايز درمرحله دانشگاهي
دبيرخانه برگزاري جشنواره :
دفاتر امور فرهنگي دانشگاهها به عنوان دبيرخانه برگزاري جشنواره مي باشند.
وظايف دبيرخانه برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي :رعايت زمان بندي اعالم شده در اجراي جشنواره (با توجه به اينکه
زمانبندي اعالم شده از سوي دبيرخانه جشنواره جهت برگزاري مطلوب و به موقع در مراحل بعد حائز اهميت مي باشد از ستاد
برگزاري خواهشمند است که زمانبندي آيين نامه را رعايت نمايند)

 .1ثبت نام به موقع از داوطلبان شرکت در جشنواره
 .2هماهنگي با تيم داوري
 .3تماس با اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم جهت دريافت محتواي تالوت رشته هاي
تحقيق و ترتيل و بانك سواالت بخش کتبي
 .4برگزاري شايسته مسابقات در بخش هاي آوايي و معارفي و جمع آوري آثار درساير بخش ها
 .5اعالم نتاي مرحله دانشگاهي بر اساس قالب ارائه شده به دبيرخانه جشنواره تا تاريخ 85/12/25
 .6ضبط و ارسال فايل صوتي و تصويري برگزيدگان در رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل بر اساس محتواي اعالم
شده از سوي دبيرخانه
نکته :1در ابتداي هر فايل نام ونام خانوادگي ،رشته امتحاني و نام دانشگاه متسابق به صورت واضح اعالم شود.
نکته :2فايل هاي بي کيفيت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواهد شد.
* نظر به آنکه داوطلب شرکت در جشنواره بايد دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقيقات
وفناوري ،مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي و يا ديگر دانشگاههاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي باشد لذا
احراز دانشجو بودن شرکت کنندگان بر عهدة مديريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است.
* رشتههاي معارفي ميان برادران و خواهران مشترك مي باشد.
 .7تهيه ،تدوين و ارسال به موقع گزارش تفصيلي به همراه مستندات تصويري از روند برگزاري جشنواره

 مقتضي است گزارش تفصيلي مکتوب و مستندات تصويري از روند برگزاري جشنواره مرحله دانشگاهي در قالب فيلم و
عکس طي لوح فشرده ( )DVDبه صورت کامالً گويا و قابل بهره برداري تنظيم گرديده همراه با اسامي برگزيدگان،
داوران و اطالعات کامل از کليه شرکت کنندگان جشنواره در قالب ذيل حداکثر تا  1931/1/93به اداره کل فرهنگي
و اجتماعي وزارت ارسال گردد.

 شايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمند به فعاليت هاي قرآني ،از شرکت کنندگان در هر رشته
در مرحله دانشگاهي به نحو مقتضي تقدير به عمل آيد.

لح
والسالم علي عباداهللالصا ين

