
0 

 

 

 نامهشیوه

 قرآن و عترت سراسریجشنواره  نیو هفتم یس

 کشور  انیدانشجو

 
quran37.dmsrt.ir 



1 

 

 

لِمينَ  ااِلّْ خَساًرا »
ّْ
 (82)اسراء « وَ نُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَشِفاِءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ وَ الَيَيدُ الظ 

 

 مقدمه  -1

  ديني   تعالیم  قیو تعم  گسترشها در حوزه  هاي دانشگاهبرنامه  نيرپاترياز د  کشور  دانشجويانجشنواره قرآن و عترت  

  ازپیش بیش  انس  زمینه  هادانشگاه   فضاي  نمودن  عطرآگینبا    هاي گذشته توانسته استسال  طول   در  که  است  قرآني  و

   .نمايدفراهم را  بخش قرآن و عترت ساز الهي و مفاهیم تعاليا کالم انسانب دانشجويان

هاي اجرايي آن را ضروري  جشنواره، بازنگري در محتوا و شیوه  ناي  دوره  شش  و  ي گذشته س  اتیمروري بر تجرب     

  روپیشین جشنواره قرآن و عترت دانشجويان، دستورالعمل پیش  هايچارچوب  ت ينمود. بر اين اساس، ضمن رعامي

 مي گردد.ابالغ   کشور هايدانشگاه به اجرا جهت و تدوين  اهبازنگري  آخرين براساس

    اهداف  -2

 السالم(همی)عل نیمعصوم  رهیبا قرآن و س انيدانشجو شتریهر چه ب و الفت  ايجاد انس −

 ها و مراکز آموزش عالي دانشگاه اني دانشجو ينيد رت یو بص مانياعتالي اخالق، ا −

 ي و مسابقات به جامعه قرآن يو معرف ها نخبگان قرآني دانشگاه تشويق و حمايت از −

   قرآن و عترت   يهاتی اقشار جامعه در حوزه فعال ري سا يبرا  اني دانشجو يالگوساز −

 مراکز آموزش عالي  و  هادانشگاهو پژوهش  آموزش گفتمان قرآن و عترت در حوزه حاکمیت −

 کردهایو رو هااستیس -3

 انقالب در حوزه قرآن و عترت   نیامام   هايدگاهيد جيتوسعه و ترو −

 شورا   عضو  هايمشارکت همه جانبه و فعال همه دستگاه −

 در جشنواره يتیو ترب يپژوهش ،يآموزش  ،يغیتبل کرديتوجه به رو −

 جشنواره يو جنب ييمحتوا  هايتیفعال  ياعتال −

 کننده در جشنوارهشرکت  يقرآن جوان نخبگان يياستفاده مناسب از استعداد و توانا −

 اسالمي ايراني   اعتالي فرهنگ عمومي در جهت تحکیم سبک زندگي −
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  جشنوارهمرحله دانشگاهی  ستاد برگزاری  -4

به منظور تمهید مقدمات ، ايجاد هماهنگي و اجراي منظم برنامه ها در هرچه باشکوه تر برگزار شدن جشنواره، ستاد  

 گردد: يم  لیتشک ليذ بی معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه با ترک استيجشنواره به ر، مرحله دانشگاهيبرگزاري  

 : ستاد  اعضاي

 )به عنوان رئيس ستاد( معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه  •

 ستاد(  نایب رئيس)به عنوان مدير کل امور فرهنگي دانشگاه  •

 )به عنوان دبير ستاد( دبیر کانون قرآن و عترت )ع( •

 دانشگاهنماينده دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  •

 مسئول بسیج دانشجويي دانشگاه •

 کارشناس قرآني دانشگاه )و يا کارشناس امور کانون ها(  •

 نماينده تام االختیار روابط عمومي دانشگاه  •

 : وظایف ستاد 

تصويب برنامه ها و نظارت بر حسن عملکرد دبیر و کمیته هاي مربوطه اعم از کمیته تبلیغات و روابط  •

 و ثبت نام، کمیته علمي، کمیته پشتیباني، کمیته فرهنگي، کمیته مالي و ... عمومي، کمیته اطالع رساني 

اتخاذ تدابیر الزم به منظور فضاسازي گسترده تبلیغي و اطالع رساني در سطح دانشکده ها، خوابگاه ها و   •

 دانشجويي  هاي ديگر فضاهاي پرديس

 تعیین نوع و سطح جوايز درمرحله دانشگاهي  •

 جشنواره مخاطبان  -5

در مقاطع    ،تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  يو مراکز آموزش عال  دانشگاه هادانشجويان    ، ويژهاين جشنواره

،  ندردا  لی اشتغال به تحص  1402- 1401  يلی مختلف کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري که در سال تحص

 برگزار خواهد شد. 

  کاربردي،   علمي  جامع  نور،  پیام  بهداشت،  وزارت  هايجشنواره ويژه دانشجويان دانشگاهبا توجه به برگزاري مستقل  

وانند  ت نمي  شده  ذکر  مراکز  دانشجويان  دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم،و    ايو حرفه  يفن  ان،فرهنگی  اسالمي،  آزاد

 جشنواره شرکت کنند( نيتوانند در ا يم  يانتفاع ری غ يدر اين جشنواره شرکت کنند.)دانشگاهها 

شود، بنابراين اگر دانشجويي پس از حضور اعمال مي   دانشگاهي مالک دانشجو بودن مخاطبان، تنها در مرحله    توجه:

 تواند در صورت برگزيده شدن در مراحل بعدي نیز شرکت نمايد. در مرحله دانشگاهي فارغ التحصیل شود مي

 است.  دانشگاه بر عهدة مدیریت فرهنگي و اجتماعيدانشجو بودن شركت كنندگان  احرازضمناً 
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 جشنوارهمرکزی  رخانهیدب -6

در   وعترت  قرآن  سراسري  جشنواره  هفتمین  و  سي  مرکزي  علوم،  دبیرخانه  وزارت  اجتماعي  و  فرهنگي  کل  اداره 

 مستقر مي باشد.  تحقیقات و فناوري 

جشنواره قرآن و عترت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي ثبت نام و راهبري جشنواره همچنین سامانه جامع  

 طراحي شده است.

 quran37.dmsrt.irآدرس سامانه:  

: تهران، میدان صنعت، بلوار خوردين،  نبش پیروزان جنوبي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  دبیرخانه مرکزي  آدرس

 ي قرآن و ديني هاي ه فعالیتادار ،2/1201، اتاق 12طبقه  

 021  - 82233264شماره تماس: 

رسمآدرس   هفتم  يس  يکانال  پ  نیو  در  عترت  و  قرآن  ا  امیجشنواره    @quran37dmsrt  :تايرسان 

(msrt37https://eitaa.com/quran  ) 

 جشنواره دانشگاهی رخانهیدب -7

 ها به عنوان دبیرخانه برگزاري جشنواره مي باشند. دفاتر امور فرهنگي دانشگاه

ايجاد دبیرخانه دانشگاهي در سامانه جامع جشنواره، الزم    ي برا  قرآني دانشگاه )يا عناوين مشابه(کارشناس    توجه:

و   تکمیل  سامانه(  )در  را  دانشگاهي  دبیرخانه  فرم درخواست مديريت  کتب  ي معرفاست  فرهنگ  ينامه  معاونت    ياز 

وارد شده در مرحله اول(    ي)با کدکاربر   گاه، کارشناس دانش   يمرکز   رخانهیدب  ديی پس از تارا بارگذاري نمايد.  دانشگاه  

 داشته باشد .  يدانشگاه دسترس ان یتواند به اطالعات متقاض يم

 

 برگزاری جشنواره بندیزمان -7

 quran37.dmsrt.ir در سامانه  1401آذرماه  آغاز مرحله دانشگاهی و ثبت نام

 quran37.dmsrt.ir در سامانه  1401پایان بهمن ماه  و پایان داوری بخش آوایی   مهلت ارسال آثار

 quran37.dmsrt.ir در سامانه  1401هفته اول اسفند  آزمون کتبی معارفی و حفظ 

 دانشگاه های سراسر کشور  1401اسفند ماه   اختتامیه مرحله دانشگاهی و تجلیل از برگزیدگان 

 دانشگاه لرستان  1402اردیبهشت ماه   مرحله سراسری  

 دانشگاه فرهنگیان  1402مرداد ماه  مرحله ملی 

 

 

 

 

https://eitaa.com/quran37msrt
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 جشنواره های  رشته و هاش بخ -7

 : باشديم ريرشته به شرح ز  40بخش و  9در  انيقرآن و عترت دانشجو سراسريجشنواره  نیو هفتم يس

 ردیف  ها بخش  ها رشته

 1 قرائت تحقیق 

 1 بخش آوا یی*

 2 قرائت ترتیل

 3 حفظ کل قرآن کریم 

 4 جزء قرآن کریم  20حفظ  

 5 جزء قرآن کریم  10حفظ  

 6 جزء قرآن کریم  5حفظ  

 7 اذان 

 8 تواشیح و همخوانی قرآن کریم 

 9 مداحی 

 10 کریم  تفسیر قرآن

 ی معارف بخش

 
2 

 11 قرآن کریم  مفاهیمو  حفظ  

 12 )ع(معصومین  احادیث    مفاهیمحفظ و  

 13 )ع(   سیره معصومین

 14 احکام 

 15 معارفی پرسمان  

 16 سبک زندگی اسالمی ایرانی 

 17 مقاله نویسی

 18 نقد کتاب 3 بخش پژوهشی 

 19 تلخیص کتاب

 ی فن آور بخش 20 اپلیکیشن   و  تولید نرم افزار

 
4 

 21 ای تولیدات رسانه

 22 خوشنویسی 

 ی هنر  بخش

 
5 

 23 نقاشی 

 24 عکاسی 

 25 تذهیب

 26 فیلم کوتاه

 27 معرق و منبت 

 28 طراحی پوستر 

 29 شعر 

 ی ادب بخش
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 30 داستان نویسی

 31 نمایشنامه نویسی 

 32 فیلمنامه نویسی
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 33 مقاله نویسی

 34 معارف نهج البالغه )کتبی( 7 بخش نهج البالغه 

 35 حفظ فرازهای نهج البالغه 

 36 مقاله نویسی

 8 بخش صحیفه سجادیه 
 37 معارف صحیفه سجادیه )کتبی( 

 38 حفظ فرازهای صحیفه سجادیه

 39 دعاخوانی )فرازهای صحیفه سجادیه( 

 40 ایده شو )ایده پردازی نو آفرینی قرآنی(
 بخش نوآفرینی قرآنی 

 های قرآنی( )استارت آپ
9 

 

 برادران خواهد بود. ژهيقرآن صرفاً و  يو همخوان ح یاذان و تواش يها رشته *
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 جشنواره یهاها و رشتهاز بخش  کیمراحل و منابع آزمون هر  ات،یجزئ -10

 بخش آوایی -1- 10

 

 قابل توجه: 

 یریو تصو  ی صوت  یها  لیفا   ه ی( و تهیبخش های آوایی )مرحله دانشگاهرشته های  برگزاری شایسته مسابقات در    -1

 است.  یتوسط دانشگاه الزام  دگانیبرگز

)بر اساس محتوای اعالم شده( به    ی فایل صوتی و تصویری برگزیدگان در رشته های قرائت تحقیق و ترتیل و مداح  -2

دبیرخان توسط  مجزا،  دانشگاهصورت  فا  یه  و  مطابق سهم   لیضبط شده  برتر،  دانشگاه،    هینفرات  توسط مسئول  هر 

 خواهد شد.  ی در سامانه بارگذار ی دانشگاه رخانهیدب

 حذف خواهد شد. ی:فایل های بی کیفیت و نامناسب از مرحله داوری در مرحله سراسرتبصره

کریم و براساس مصحف خط عثمان طه )به روایت حفص از  آزمون رشته های قرائت )تحقیق و ترتیل( از کل قرآن   -3

 عاصم( می باشد. 

 شود.  یسامانه انجام م  قیدریافت قرعه تالوت رشته های تحقیق و ترتیل از طر -4

 شود. ی سامانه برگزار م قیاز طر ی به صورت تست ، بخش حفظرشته های چهارگانه آزمون  -5

 

 

 

ف 
ردی

 

 رشته 
 مراحل برگزاری جشنواره  جنسیت

 مرحله ملی  مرحله سراسری  مرحله دانشگاهی زن  مرد 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 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  8

 یمداح 9
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 خش معارفی ب -2- 10

 

 

 قابل توجه: 

 شود.   يسامانه برگزار م قياز طر يبه صورت تست يمعارفآزمون بخش  -1

 کلیه منابع بخش معارفي در سامانه بارگذاري شده است. -2

 اعالم خواهد شد. زمان دقیق برگزاري آزمون معارفي، متعاقباً از طريق سامانه  -3

 

 

 

 

 

 

 

ف 
ردی

 

 مرحله ملی  مرحله سراسری  دانشگاهیمرحله  رشته 

 تفسیر و ترجمه قرآن کریم   1
 17جلد  (  یرازیاهلل مکارم ش ت یآ) «نمونه ریتفس »کتاب 

 سوره لقمان و احزاب  سوره احزاب   ریتفس سوره لقمان   ریتفس

 حفظ و مفاهیم قرآن کریم   2
 ( یهاشم یمهد  دیس ) د« یکتاب » با قرآن خوشبخت شو

 کل کتاب  کتاب  یتا انتها 86صفحه از  85صفحه کتاب تا یاز ابتدا

3 
حفظ و مفاهیم احادیث  

 معصومین)ع( 

    ( ی شهر یحجت االسالم ر « )حکمت نامه جوان»کتاب 

 کل کتاب  کتاب  انیتا پا 201از صفحه    200از ابتدا تا صفحه 

 سیره معصومین   4

 شیرای)تنظم:مرکز صهبا، ویسخنان مقام معظم رهبرساله « 250کتاب » انسان  

 ( 1391دوم،

 کل کتاب  کتاب  انیتا پا نهمفصل  یاز ابتدا هشتم فصل  یاز ابتدا تا انتها

 احکام  5
 ی(نیحس  یمجتب  دی س) «دانشجویی رساله»مجموعه پرسمان؛ دفتر شانزدهم 

 کل کتاب  کتاب  انیتا پا 201از صفحه     200از ابتدا تا صفحه 

 معارفی پرسمان  6
 ( نیشاکر درضایحم )ده«یبرگز  پاسخهای و هامجموعه پرسمان؛ دفتر هفتم »پرسش 

 کل کتاب  کتاب ینتهاتا اچهارم  بخش یاز ابتدا سوم  بخش یاز ابتدا تا انتها

 سبك زندگی ایرانی و اسالمی  7
 « یاسالمیزندگسبك» کتاب

 ( یحجت االسالم محسن قرائت)

 « مسئله حجابکتاب »

 مرتضی مطهری( )شهید 

 « ی اسالم یکتاب »سبک زندگ 

 و کتاب » مسئله حجاب « 
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 بخش پژوهشی -3- 10
ف 

ردی
 

 هارشته 
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 دانشگاهیمرحله 
سراسری مرحله 

 ملیو مرحله  

1 
مقاله  

 نویسی

پژوهش  اصلی:  هایمحور اصلی  حوزه    مسأله  در  تبیین"باید  و    جهاد  قرآن  دیدگاه  از 

 : باشد  و معطوف به محورهای زیر  "عترت 

   در جامعه  ینیدآفریام  یو راهکار  دیام .1

   های بیان حق و مقابله با ترویج باطل  شیوه .2

   های مقابله با نفوذ دشمن در جامعه اسالمیشیوه .3

 خانواده ی دینی و ملی در  هاارزش تعمیق  های  شیوه .4

 دانشگاهیان تقویت هویت اسالمی ایرانی در میان  های  شیوه .5

   یمجاز  یفضا  در  انقالب اسالمیو دستاوردهای  های تبیین مبانی  شیوه .6

 فضای مجازی   در  حوزه انقالب اسالمی  به شبهات  ییپاسخگوهای  شیوه .7

 وظایف امت در قبال رهبر حکومت اسالمی بر مبنای نظریه امام و امت  .8

 نرم  انیدانش بن  هایشرکت  قیاز طر  سیاسی جامعه  یرفتارها  یاصالح و تعال  یها وهیش .9

 بررسی مجدد 

 آثار برتر 

2 
تلخیص  

 کتاب 

 ماعون تا ناس( مبارکه  ( )سوره  1ام )تفسیر جزء سی  «تطهیر با جاری قرآن»

 تالیف علی صفایی حائری 

 بررسی مجدد 

 آثار برتر 

 گروه معارف اسالمی   2و   1کتاب اندیشه  نقدکتاب  3
 بررسی مجدد 

 آثار برتر 

 

 

 بخش فناوری  -4- 10

ف 
ردی

 

 هارشته 

 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 یدانشگاهمرحله 
 ی مرحله سراسر

 ی مرحله  ملو 

 آثار برتر   بررسی مجدد ت عتر  و  قرآن قرآنی اپلیکیشنو   تولید نرم افزار 1

 بررسی مجدد آثار برتر  عترت    و  قرآن ای رسانه دات یتول 2
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 بخش هنری  -5- 10
ف 

ردی
 

 هارشته 

 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 یدانشگاهمرحله 
 ی مرحله سراسر

 ی مرحله  ملو 

1 
 ی س یخوشنو

 ( قی )فقط خط نستعل

 اند همه در تاب و تب  شیرو  یدر غم دور

 بررسی مجدد آثار برتر  اند او در طلب  یذرّات جهان دَر پ  ۀهم

 بررسي مجدد آثار برتر  (90)اسراء   الْحَقُُّ َوزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَُّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًاَوقُلْ جَاءَ  معرّق و منبّت  2

 عکاسی  3

 بررسی مجدد آثار برتر  انسان مبارکه  سوره  
 طراحی پوستر  4

 فیلم کوتاه  5

 نقاشی 6

 بررسی مجدد آثار برتر  قرآن و عترت  تذهیب 7

 

 قابل توجه: 

  رخانهیبه دب 1401تا پايان بهمن ماهشده و اصل اثر  يدر سامانه بارگذار  ي آثار هنر ريالزم است تصو   يدر بخش هنر 

 )الصاق شناسنامه اثر به منظور شناسايي صاحب اثر الزامي است.( داده شود. ليدانشگاه تحو

یشه و قاب ارزشمند  توجه به احتمال شکستن قاب و شیشه آثار در هنگام پست و حمل، بايد آثار هنري فاقد ش  با

باشد.  ضمنا ًدبیرخانه هیچگونه مسئولیتي در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار بايد با رضايت کامل  

 دانشجو صورت پذيرد. 

 

 

 بخش ادبی -6- 10

 

 

ف 
ردی

 

 هارشته 
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 یدانشگاه مرحله  
 ی مرحله سراسر

 ی مرحله  ملو 

 شعر 1

 نسان سوره مبارکه ا
 بررسی مجدد 

 آثار برتر 

 داستان نویسی  2

 نمایشنامه نویسی 3

 فیلمنامه نویسی  4
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 بخش نهج البالغه -7- 10

 

از   يبه صورت تست ، همزمان با آزمون بخش معارفي،نهج البالغهفرازهاي و حفظ نهج البالغه معارف رشته آزمون  *

 شود.   يبرگزار م ، سامانه  قيطر

 

 

 

 

 

 

ف 
ردی

 

 هارشته 

  مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 یدانشگاهمرحله 
 ی مرحله سراسر

 ی مرحله  ملو 

 مقاله نویسی  1

پژوهش  اصلی:محورهای   اصلی  حوزه    مسأله  در  از  "باید  تبیین  جهاد 

 :و معطوف به محورهای زیر باشد  "نهج البالغهدیدگاه 

   در جامعه  ینیدآفریام  یو راهکار  دیام .1

 های بیان حق و مقابله با ترویج باطل   شیوه .2

 های مقابله با نفوذ دشمن در جامعه اسالمی  شیوه .3

 خانواده ی دینی و ملی در  هاارزش های تعمیق  شیوه .4

 های تقویت هویت اسالمی ایرانی در میان دانشگاهیان شیوه .5

 ی  مجاز   یفضا  در  های تبیین مبانی و دستاوردهای انقالب اسالمیشیوه .6

 فضای مجازی در    حوزه انقالب اسالمی  به شبهات  ییپاسخگوهای  شیوه .7

 ر حکومت اسالمی بر مبنای نظریه امام و امت وظایف امت در قبال رهب  .8

 بررسی مجدد 

 آثار برتر   

2 
عارف  م*

 البالغه نهج 

 6( جلد  یرازیاهلل مکارم ش تیامام« )آ امیکتاب »پ

 157خطبه  یتا انتها151از خطبه 

  158خطبه سراسری: از 

 165انتهای خطبه  تا

تا   151ملی: از خطبه 

 165انتهای خطبه 

3 
حفظ فرازهای  *

 نهج البالغه 

       )نسخه صبحی صالح(نهج البالغه  ی حکمت ها

   82حکمت  یاز ابتدا 

 150حکمت  یتا انتها
 همان 
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 صحیفه سجادیه   بخش  -8- 10

 

به صورت    ،يهمزمان با آزمون بخش معارف،    هيسجاد  فهیصحفرازهاي  و حفظ  صحیفه سجاديه  معارف  رشته    آزمون  *

 شود. يسامانه، برگزار م  ق ياز طر يتست

 بخش نو آفرینی قرآنی -9- 10

ف 
ردی

 

 هارشته 

 برگزاری جشنواره و منابع آزمون مراحل  

 یدانشگاهمرحله 
 ی مرحله سراسر

 ی مرحله  ملو 

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

   

 اين بخش، به صورت مجزا، در سامانه بارگذاري شده است.  اجرايي * آيین نامه

ف 
ردی

 

 هارشته 

 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون 

 یدانشگاه مرحله  
 ی سراسرمرحله  

 ی مرحله  ملو 

 مقاله نویسی  1

صحیفه جهاد تبیین از دیدگاه  "باید در حوزه    مسأله اصلی پژوهش  اصلی:محورهای  

 و معطوف به محورهای زیر باشد:   "سجادیه

   در جامعه  ینیدآفریام  یو راهکار  دیام .1

 های بیان حق و مقابله با ترویج باطل   شیوه .2

 های مقابله با نفوذ دشمن در جامعه اسالمی  شیوه .3

 خانواده ی دینی و ملی در  هاارزش های تعمیق  شیوه .4

 دانشگاهیان های تقویت هویت اسالمی ایرانی در میان  شیوه .5

 ی  مجاز  یفضا  در  های تبیین مبانی و دستاوردهای انقالب اسالمیشیوه .6

 در فضای مجازی   حوزه انقالب اسالمی  به شبهات  ییپاسخگوهای  شیوه .7

 وظایف امت در قبال رهبر حکومت اسالمی بر مبنای نظریه امام و امت  .8

بررسی مجدد  

 آثار برتر 

2 
عارف صحیفه  م*

 سجادیه

 ی(محمد د یحجت االسالم حم) 2جلد    هیسجاد فهیدرسنامه صحکتاب 

 همان  ل کتابک 

3 
حفظ فرازهای  *

 صحیفه سجادیه

 ( چاپ و نشر اسوه ی)ترجمه : فاطمه احمد هیسجاد فهیصح

 همان 27 یدعا یتا انتها 21 یدعا یاز ابتدا 

4 
 ی دعاخوان

 ( هیسجاد فهیصح یفرازها)

 ( چاپ و نشر اسوه ی)ترجمه : فاطمه احمد هیسجاد فهیصح

 همان صحیفه سجادیه  دعای هفتم
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 نکات اجرایی حائز اهمیت:    -9

 .شده است، با جزئیات کامل در سامانه بارگزاري هر رشته یيو اجرا يضوابط فن -1

 است.   يدر سامانه ضرور يقرآن ينيو نوآفر يادب ،يهنر ،ي، فن آور يارسال آثار پژوهش -2

 .دي تواند شرکت نما يم  هم بخش ر يدو رشته غهر دانشجو حداکثر در  -3

 باشد.  يبالمانع م ييبخش آوا ياز رشته ها گريد يکي به صورت همزمان با  حیدر رشته تواششرکت   استثنائاً: تبصره

 در   رشته  همان  در  شرکت  حق  اندشده  اول  رتبه  حائز   گذشتهدانشجويان در سال  دانشجوياني که در جشنواره ملي    -4

 . داشت نخواهند را جشنواره

حائز رتبه    سال گذشته  ي از مقاطع حفظ مرحله مل  يکيکه در    ياني دانشجو،  هاي رشته حفظدر تمامي زير گروه  تبصره:

 شرکت کنند. باالتردر مقطع  ديو با ستندین ترنپايی مقطع در  شرکت  به مجاز انداول شده

  يدسترس دبیرخانه دانشگاهي و امکان    جادي ا  ي برا  شانيا  ت يدانشگاه در سامانه و احراز هو  قرآنيثبت نام کارشناس    -5

 است.   يضرورو آثار شرکت کنندگان آن دانشگاه ،  يبه اسام

و انجام    ردیگ  يقرار م  دانشگاهي   رخانهیدب  ري مد  اریسامانه در اخت  قياز طر  شانيشرکت کنندگان و آثار ا  ياسام  -6

است ( توسط    يو حفظ  که به صورت کتب  يدر همه بخش ها )به جز بخش معارف  دهيو اعالم افراد برگز  يداور

  خواهد شد.سامانه اعالم   طريق)بر اساس سهمیه دانشگاه ( از  دگاني انجام شده و برگز دانشگاه

 . مي باشد  سازمان اوقاف و امورخیريهداوري جشنواره بر اساس آخرين آيین نامه تدوين شده  -7

  شود.   يانجام مدانشگاه   ي سواز  )در مرحله دانشگاهي( هماهنگي با تیم داوري  -8

  ي انجام شده و اسام  دبيرخانه سراسريتوسط    هياول  شی پا  ،يمرحله سراسر آغاز  در  پس از پايان مرحله دانشگاهي،    -9

 اعالم خواهد شد.   ، از طريق سامانهيبه مرحله سراسر  افتگانيراه 

 در طول برگزاري جشنواره هزينه اياب و ذهاب دانشجويان در تمامي مراحل  به عهده دانشگاه مي باشد. -10

از طر  يبرا   اني دانشجو  تي و هدا  يطالع رسان ا  -11 به موقع  نام  توسط  سامانه  قيثبت  دانشگاه ،    مديريت فرهنگي 

 ضروري است.

شايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمند به فعالیت هاي قرآني، از شرکت کنندگان در هر رشته در    - 12

 به عمل آيد.  تقدیرمرحله دانشگاهي به نحو مقتضي 

 

 

 

 

 

 

 


