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شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا   وزارت بهدا
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 حیمِالرَّ بِسم اللّهِ الرَّحمنِ

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

(28آيه  -)سوره مباركه اسراء  

 

 : مقدمه* 

ز گمراهی و رسیددن بیه مدینیه لا ی ه     مندی از هدایت و دوری ا بوده و شرط بهره)ص(  مرسول خاتبهای  دو ودیعه گرانقرآن و عترت، 

های حاکمدتی لرض است کیه   این باور در جامعه اسالمی بر همگان و به ویژه بر دستگاهبا دندوی و بهشت اخروی، تمسّک به این دو است. 

صیدر ایین    بکوشند. با این تو دح جامعه لرهنگیی و دانشیگاهی در  )ع( قرآن و عترتهای  در توسعه لرهنگ اسالمی منطبق با شاخصه

و ایجاد انس و شور قرآنی در بدن مخاطبان خود بدش از  )ع(عترت های قرآن و  ها قرار داشته و باید در جهت نشر و ترویج آموزه دستگاه

 د.نپدش اهتمام ورز

 و لرهنگیی  معاونیت توسی   ( 4731) سال از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکیجشنواره قرآن و عترت کارکنان، اساتید و دانشجویان 

بیست و ششمین جشنواره "تحت عنیوان   آن دوره مدنشش و بدست و درآمده اجرا به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجویی

 .آمد درخواهد اجرا به حا ر نامه آئدن طبق 4111 سال در "قرآنی هدهد

د کیه  شیو  ذشته غدرحضوری و مجازی برگیزار میی  گدوره همچون دلدل شدوع بدماری کرونا ه ب قرآنی هدهد جشنواره بدست و ششمدن

های آوایی و معارلی بیه   در بخش ای )سراسری( و یک مرح ه ی ادبی، پژوهشی، لناوری و هنری به صورتها در بخشلرایند برگزاری آن 

 )ع( عتیرت  و قیرآن  یم  ی  جشینواره  به ها در برخی از رشته برتر دانشجویان و نهایتاً است( سراسری و دانشگاهیای ) مرح ه دوصورت 

 .شد خواهند معرلیدانشجویان کشور 

 

 و من اهلل التولدق                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                           

 و دانشجویی معاونت لرهنگی                                      

                                                                              )ع(مرکز قرآن و عترت                  

 اداره تب دغ و ترویج                                             

 



3 

 

 

 : سیاست ها* اصول و 

 .)ع(توجه به همه ابعاد انسان ساز و حدات آلرین قرآن و عترت  -4

 تأکدد بر اخالص و معنویت در همه مراحل. -2

  .)ع( های قرآن و عترتلعالدت ۀدربارالعالی(  )مد ظ ه و مقام معظم رهبری )ره( راحل امامهای  توجه به دیدگاه -7

 بخش قرآن در بدن مذاهب اسالمی. اده از جایگاه وحدتمذهبی و استف ونه اختالفزدن به هرگ دوری از دامن -1

 و تعمدق مفاهدم و ارتقای سطح لنی مسابقات. های قرآنی سطح ع می لعالدتتحول رو به ج و و الزایش  -5

 ر اجرای شکوهمند جشنواره و ایجاد شور و نشاطاهتمام عالی و مشارکت همه جانبه نهادها و مسئوالن و دانشگاهدان ذیرب  د -6

 .قرآنی در مخاطبان

 

 : اهداف* 

ها و تشویق ایشان به سوی  اعتالی دانش، ایمان، اخالق و بصدرت دینی دانشگاهدان و توسعه لضای معنوی و قرآنی در دانشگاه -4

 .)ع( های قرآنی و عترت لعالدت

 .)ع( ریم و سدره معصومانبا قرآن ک مخاطبانبدشتر  هر چه راستای انس و الفت سازی در زمدنه -2

 .به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشورایشان مستعد قرآنی و معرلی و کارکنان دانشجویان اساتدد، شناسایی  -7

 .)ع( های قرآن و عترت ها و پژوهش مفاهدم، آموزشگسترش  -1

 .)ع( نو ادب به قرآن کریم و سدره معصوماتعمدق نگرش اهل هنر  -5

 .)ع( های قرآن و عترت ی آموزش عالی در زمدنه جشنوارهها هماهنگی و حرکت همسوی همه دستگاه -6
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 :مشخصات طرح *

 :عنوان جشنواره

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اساتدد و کارکنان  ،دانشجویان ویژه هدهد قرآنیجشنواره ششمدن و  ستدب

 :نوارههای جش ها و رشته بخش

 :رشته به شرح زیر است 55 و بخش 6شامل ی هدهد جشنواره قرآن ششمدنبدست و 

/ اول جزء 5حفظ /اول جزء 7حفظ /سی ام حفظ جزءبا ترجمه/ انسانحفظ سوره : قرائت تحقدق/قرائت ترتدل/رشته 45)شامل  :( بخش آوایی1

 (ل/ ابتهاهمخوانی و تواشدح/ آیدن سخنوری/خوانی ترجمه/خوانی / حفظ کل/ اذان/ دعا و مناجاتاول جزء 21حفظ /اول جزء 41حفظ 

/ آشنایی با مفاهدم (السالم  دهم)ع بدت آشنایی با احادیث اهلآشنایی با ترجمه و تفسدر قرآن کریم/ : رشته 42شامل ) :( بخش معارفی2

/ حفظ مو وعی (السالم ع دهم) نآشنایی با سدره معصوماحفظ صحدفه سجادیه/ سجادیه/ صحدفه  البالغه/ آشنایی با مفاهدم /حفظ نهجلبالغها نهج

 (سبک زندگی قرآنی/ نمازآن کریم/ احکام/ پرسمان معارلی/ قر

 (تألدف کتاب/ شو( )ایدهپردازی  ایده /: مقاله نویسی/ نقد کتاب/ ت خدص کتابرشته 5)شامل  :( بخش پژوهشی3

/ تولدد سامانه مجازی های / کانالاپ دکدشنتولدد نرم الزار/ تولدد : رشته 1)شامل  :ای رسانه تولیدات و مجازی فضای آوری، فن( بخش 4

 (نام جشنواره قرآنی هدهد ثبت

 نویسی( نامه نویسی/ لد م نامه نویسی/ نمایش کالسدک/ داستاننو/ شعر  شعر: رشته 5)شامل  :( بخش ادبی5

/ یخ  / نقاش / نقاشیخوشنویسی به روش نستع دق/  خوشنویسی به روش ث ث /خوشنویسی به روش نسخ: رشته 41 )شامل :( بخش هنری6

 (نماهنگ/ تئاتر صحنه/ / طراحی پوستر/ لد م مستندداستانی تذهدب/ لد م کوتاه // تاب و لرشمعرق و منبت/ یساعک

 :مجری جشنواره

 ی ع وم پزشکی کشور.ها دانشگاه وییدانشجلرهنگی و  معاونتدبدرخانه جشنواره در دانشگاه مستقر در  :مرح ه دانشگاهی

 .، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت )ع( مرکز قرآن و عترتجشنواره مستقر در دبدرخانه مرکزی : سراسریمرح ه 

 :بندی جشنواره زمان

 تاریخ رخداد ردیف

 4111ابتدای مهر ماه  هاتوس  مرکز قرآن و عترت )ع( ها و سازمان ابالغ آیدن نامه اجرایی جشنواره به دانشگاه 4

 71/3/4111لغایت  4/3/4111 ها ها و سازمان ت نام توس  دانشگاهتب دغات و اطالع رسانی به مخاطبان جهت ثب 2

 71/3/4111لغایت  4/3/4111 ثبت نام در سامانه جشنواره توس  شرکت کنندگان 7

 71/3/4111حداکثر تا  بارگذاری آثار مرح ه دانشگاهی بخش آوایی در سامانه توس  شرکت کنندگان 1

 آبان ماه( 21آبان ماه و بخش معارلی:  27تا  41)بخش آوایی:  اه ها و سازمان وایی و معارلی توس  دانشگاههای آ برگزاری مرح ه دانشگاهی بخش 5
 4111آبان ماه  21تا  41

 مصادف با هفته قرآن و دانشگاه

 71/1/4111کثر تا حدا ها ها و سازمان های آوایی و معارلی توس  دانشگاه ثبت و تأیدد اسامی راهدالتگان به مرح ه سراسری در بخش 6

 45/41/4111حداکثر تا  ها ها و سازمان بارگذاری آثار راهدالتگان به مرح ه سراسری در بخش آوایی در سامانه توس  دانشگاه 3

 45/41/4111 های ادبی، پژوهشی، لناوری و هنری در سامانه توس  شرکت کنندگان بارگذاری آثار بخش 1

 45/41/4111 ها ها و سازمان ه مرکز قرآن و عترت توس  دانشگاهجمع آوری و ارسال آثار حجمی ب 9

 4111بهمن ماه  (4111ها: بهمن ماه  بهمن ماه و سایر بخش 25برگزاری مرح ه سراسری توس  مرکز قرآن و عترت )ع()بخش معارلی:  41

 4114بهار  برگزاری مرح ه م ی ویژه دانشجویان به مدزبانی وزارت ع وم 44

 https://quran.behdasht.gov.ir/login :انه ثبت نام جشنوارهنشانی سام

 های ع وم پزشکی کشور. معاونت لرهنگی و دانشجویی دانشگاه :جشنواره در دانشگاه نشانی دبیرخانه

وزارت بهداشت،  تهران، مددان شهرک قدس، بدن لالمک جنوبی و زرالشان، خدابان سدمای ایران، ستاد مرکزی :جشنوارهمرکزی  نشانی دبیرخانه

 124-14155517شماره تماس:  –( )ع ، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترتA درمان و آموزش پزشکی، ب وک
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 های جشنواره ها و رشته * جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش
 رشته در ان گروه یا مرح ه است.به معنای عدم برگزاری آن  --به معنای برگزاری و عالمت  قابل ذکر است در جداول زیر عالمت 

 

 بخش آوایی :  -1

ف
دی

ر
 

 مرحله رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید منابع
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

 قرائت به روش تحقدق 4

 15تا انتهای آیه  12سوره ابراهدم از ابتدای آیه  --   --   --   دانشگاهی

 26تا انتهای آیه  49سوره رعد از ابتدای آیه  --   --   --   سراسری

 گردد متعاقباً اعالم می --   -- -- -- -- -- -- م ی

 قرائت به روش ترتدل 2

 411تا انتهای آیه  415آیه سوره مائده از ابتدای  --   --   --   دانشگاهی

 25تا انتهای آیه  24ابتدای آیه سوره یونس از  --   --   --   سراسری

 گردد متعاقباً اعالم می --   -- -- -- -- -- -- م ی

 اول جزء 5حفظ  7

 --   --   --   دانشگاهی

 --   --   --   سراسری قرآن کریمجزء اول  5حفظ 

 --   -- -- -- -- -- -- م  ی

 اول جزء 41حفظ  1

 --   --   --   دانشگاهی

 --   --   --   سراسری قرآن کریمجزء اول  41حفظ 

 --   -- -- -- -- -- -- م ی

 اول جزء 21حفظ  5

 --   --   --   دانشگاهی

 --   --   --   سراسری قرآن کریمجزء اول  21حفظ 

 --   -- -- -- -- -- -- م ی

 حفظ کُل قرآن کریم 6

 --   --   --   دانشگاهی

 --   --   --   سراسری قرآن کریم

 --   -- -- -- -- -- -- م  ی

 خوانی دعا و مناجات 3

 سجادیه صحدفه هفتم دعای --   --   --   دانشگاهی

 پایان عبارت تا «الْمَکَارِهِ عُقَدُ بِهِ تُحَلُّ مَنْ یَا» از عبارت

 «الْعَظِدمِ الْعَرْشِ ذَا یَا»

 --   --   --   سراسری

 --   -- -- -- -- -- -- م ی

 اذان 1

 -- --  -- --  -- --  دانشگاهی

 -- --  -- --  -- --  سراسری ---

 -- --  -- -- -- -- -- -- م ی

 همخوانی و تواشدح 9

 -- --  -- --  -- --  دانشگاهی
473 تا پایان آیه 477 از آیه آل عمران سوره:  همخوانی  

 لارسی و عربی صورت به سالمت شهداء مدالع:  تواشدح
 -- --  -- --  -- --  سراسری

 -- --  -- -- -- -- -- -- م  ی

 خوانی ترجمه 41
 --   --   --   دانشگاهی

 ه آیت اهلل مکارم شدرازیبا ترجم شمسسوره 
 --   --   --   سراسری

 آیدن سخنوری 44
گدری  با بهره مقام شهدد با رویکرد شهداء مدالع سالمت --   --   --   دانشگاهی

 --   --   --   سراسری السالم( )ع دهم نز آیات قرآن کریم و احادیث معصوماا

 )ع دهم السالم( نمدح یکی از معصوما --   --   --   سراسری ابتهال 42

 با ترجمه آیت اهلل مکارم شدرازی انسانسوره  --   --   --   دانشگاهی انسانسوره  و ترجمه حفظ 47

 جزء سی ام قرآن کریم --   --   --   دانشگاهی فظ جزء سی امح 41

 جزء اول قرآن کریم 7حفظ  --   --   --   دانشگاهی جزء اول 7حفظ  45
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 :بخش معارفی -2

ف
دی

ر
 

 مرحله رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید منابع
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

4 
آشنایی با مفاهدم 

 البالغه نهج

 ( /مولف: حجت االسالم حمدد محمدی4 کتاب درسنامه نهج البالغه )ج د  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی2کتاب درسنامه نهج البالغه )ج د   -- --  -- --  -- -- سراسری

 (451 خطبه) کتاب پایان تا 426 خطبه از 5 ج د "امام پدام" کتاب  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

2 

حفظ متن و ترجمه 

لرازهایی از 

 البالغه جنه

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی5کتاب درسنامه نهج البالغه )ج د   -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی6کتاب درسنامه نهج البالغه )ج د   -- --  -- --  -- -- سراسری

 گردد متعاقباً اعالم می  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

7 
 آشنایی با مفاهدم

 سجادیه صحدفه

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی4کتاب درسنامه صحدفه سجادیه )ج د   -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی2کتاب درسنامه صحدفه سجادیه )ج د   -- --  -- --  -- -- سراسری

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی2کتاب درسنامه صحدفه سجادیه )ج د   -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

1 

حفظ متن و ترجمه 

لرازهایی از 

 سجادیه صحدفه

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی4کتاب درسنامه صحدفه سجادیه )ج د   -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 (/مولف: حجت االسالم حمدد محمدی2حدفه سجادیه )ج د کتاب درسنامه ص  -- --  -- --  -- -- سراسری

 گردد متعاقباً اعالم می  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

5 
 آشنایی با

 احادیث اهل بدت

 (السالم  دهم)ع

 شهری ریاالسالم  )هر دو ج د به غدر صفحات عربی(/مولف:حجت کتاب ع م و حکمت  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 کتاب حکمت نامه جوان/مولف: حجت االسالم ری شهری  -- --  -- --  -- -- راسریس

 کتاب حکمت نامه جوان/مولف: حجت االسالم ری شهری  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

6 
 آشنایی با

ترجمه و تفسدر 

 کریم قرآن

 ولف: آقای مستشاریهای دانشجویی/م کتاب پرسش و پاسخ  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 گردد )کتاب توس  آقای دولتی در حال تألدف است( متعاقباً اعالم می  -- --  -- --  -- -- سراسری

 /مولف: آقای مستشاریتفسدر آیات برگزیدهکتاب   -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

3 
 آشنایی با

ن سدره معصوما

 (السالم  دهم)ع

  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی
لصل اول تا آخر اصل عدم مداهنه  7)"عم یمنطق "ج د دوم کتاب سدره نبوی

 مصطفی دلشادآقای مولف: (/413صفحه 

  -- --  -- --  -- -- سراسری
لصل دوم تا آخر اصل عدالت اجتماعی  7)"عم یمنطق "ج د دوم کتاب سدره نبوی

  شادمصطفی دل آقای (/مولف:724تا صفحه  411از صفحه 

 سددی حسدن آقای تالدف دو هر/ "گل نازک خاطر" کتاب و "گ ها امدر" کتاب  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

1 
 حفظ مو وعی

 قرآن کریم

 آبادی مدردامادنجفع ی  :مؤلف/)اعتقادات، احکام و اخالق(کتاب حفظ مو وعی قرآن  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 /مولف: آقای سددمهدی هاشمیمو وع( 765)حفظ  کتاب هر روز با قرآن  -- --  -- --  -- -- سراسری

 /مولف: آقای سددمهدی هاشمیمو وع( 765)حفظ  کتاب هر روز با قرآن  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 احکام 9

 سدنیح مجتبیآقای : مؤلف/بدماران و پزشکی احکام کتاب  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 داندم/مولف: حجت االسالم محمود اکبری کتاب از واجبات چه می  -- --  -- --  -- -- سراسری

 داندم/مولف: حجت االسالم محمود اکبری کتاب از واجبات چه می  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 پرسمان معارلی 41

 مولف: آیت اهلل سبحانیکتاب عقاید امامده/  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 مهدی نکویی سامانی آقای مؤلف:/کتاب دین و دندای مدرن  -- --  -- --  -- -- سراسری

 محرم ویژه برگزیده های پاسخ و ها پرسش 47 ج د دانشجویی های پاسخ و پرسش  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

44 
 سبک زندگی

 ایرانی -اسالمی

 کتاب سبک زندگی منتظرانه/مولف: آقای حسن موالیی  -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 حجت االسالم محسن قرائتی :مؤلف/کتاب سبک زندگی اسالمی  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی
 کتاب سبک زندگی منتظرانه/مولف: آقای حسن موالیی

 حجت االسالم محسن قرائتی :مؤلف/کتاب سبک زندگی اسالمی و

 نماز 42
 نکته درباره نماز/مولف: حجت االسالم محسن قرائتی 441کتاب   -- --  -- --  -- -- دانشگاهی

 مهدی اسماعد ی(آقای کتاب نماز در قرآن/مولف )حجت االسالم محسن قرائتی و   -- --  -- --  -- -- سراسری

 

 

 



7 

 

 ی :بخش پژوهش -3

ف
دی

ر
 

 مرحله رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید موضوعات
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

 نویسی مقاله 4

  -- --  -- --  -- -- سراسری

الف( موضوعات زیر ذیل محور سالمت جسم و روان از منظر قرآن 

 و عترت )علیهم السالم(:

 ابتالئات . تاب آوری لردی و اجتماعی در4

 کارهای ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان . راه2

ب( موضوعات زیر ذیل محور فضای مجازی با رویکرد مسائل 

 فرهنگی و اجتماعی از منظر قرآن و عترت )علیهم السالم(:

های قرآن و عترت )ع دهم  های خالقانه تب دغ آموزه . روش4

 السالم( در لضای مجازی

یی به شبهات و سواالت قرآنی در لضای کارهای پاسخگو . راه2

 مجازی

ج( موضوعات زیر ذیل محور پشتیبانی و مانع زدایی از تولید از 

 منظر قرآن و عترت )علیهم السالم(:

 . بررسی موانع تولدد4

 . بررسی جایگاه کار آلرینی و اشتغال2

 د( سایر محورها:

 . صحدفه سجادیه4

 . نهج البالغه2

 م ی(. نماز )لاقد مرح ه 7

 . امر به معروف و نهی از منکر )لاقد مرح ه م ی(1

 )لاقد مرح ه م ی(. شهدای عرصه سالمت و کرونا 5

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 نقد کتاب 2
 سازمان –قرام کی قدردان محمدحسن سکوالریسم/ تالدف و قرآن  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی اسالمی ندیشها و لرهنگ پژوهشگاه انتشارات

 ت خدص کتاب 7
 اهلل جوادی آم ی /تألدف آیت)ع دهم السالم(بدت  لکتاب همتایی قرآن و اه  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی کتاب مسئولدت و سازندگی/ تألدف ع ی صفایی حائری

 شو( )ایدهپردازی  ایده 1
  -- -- -- -- -- -- -- -- سراسری

 ها در حوزه قرآن عترت )ع( داوری ایده
  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 قرآن و عترت )ع(های  با محوریت آموزه  -- --  -- --  -- -- سراسری کتاب تألدف 5

 

 : ای رسانه تولیدات و مجازی فضای آوری، فنبخش  -4

ف
دی

ر
 

 رحلهم رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید موضوعات
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

 تولدد نرم الزار 4
  -- --  -- --  -- -- سراسری

 ن و عترت )ع(قرآ

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 اپ دکدشنتولدد  2
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- یم 

 های مجازی کانال 7
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

1 

 تولدد سامانه

نام بدست و هفتمدن  ثبت

 جشنواره قرآنی هدهد

  -- --  -- --  -- -- سراسری
 سامانه

 هدهد قرآنی جشنواره هفتمدن و بدست نام ثبت
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 بخش ادبی : -5

ف
دی

ر
 

 مرحله رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید موضوعات
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

 شعر کالسدک 4
  -- --  -- --  -- -- سراسری

مو وعات  و انسان مبارک سوره 44 الی 7 آیات

 مومنانه های کمک و مواسات سالمت، مدالعان

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 نویسی داستان 2
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 نویسی نمایشنامه 7
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 نویسی لد منامه 1
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

  -- --  -- --  -- -- سراسری شعر نو 5

 

 

 بخش هنری: -6

ف
دی

ر
 

 مرحله رشته
 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید موضوعات
 مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا مشترک خانم آقا

 طراحی پوستر 4
  -- --  -- --  -- -- سراسری

 كشور های دانشگاه عترت و قرآن ملی ارهجشنو هفتمين و سی
  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 عکاسی 2
  -- --  -- --  -- -- سراسری

مو وعات  و انسان مبارک سوره 44 الی 7 آیات

 مومنانه های کمک و مواسات سالمت، مدالعان

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 داستانی لد م کوتاه 7
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م ی

 نقاشی 1
  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 تذهدب 5
  -- --  -- --  -- -- سراسری

--- 
  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

 معرق و منبت 6
  -- --  -- --  -- -- سراسری

 4/ طالق"يُسْراً أَمْرِهِ مِنْ لَّهُ يَجْعَل اللَّهَ يَتَّقِ وَمَن"
  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی

3 
به روش  خوشنویسی

 نستع دق

 يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِى هَلْ قُلْ"  -- --  -- --  -- -- سراسری

  -- -- -- -- -- -- -- -- م  ی 9/زمر"الْأَلْبَابِ أُوْلُواْ يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا

 371سوره آل عمران / حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ  -- --  -- --  -- -- سراسری تاب و لرش 1
 )ع( قرآن و عترت  -- --  -- --  -- -- سراسری نمایش )تئاتر صحنه( 9

 )ع( قرآن و عترت  -- --  -- --  -- -- سراسری نماهنگ 41

 )ع( قرآن و عترت  -- --  -- --  -- -- سراسری نقاشی خ  44

 371سوره آل عمران / حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ  -- --  -- --  -- -- سراسری خوشنویسی به روش ث ث 42

 371سوره آل عمران / حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ  -- --  -- --  -- -- سراسری خوشنویسی به روش نسخ 47

 همانند رشته فيلم كوتاه داستانی  -- --  -- --  -- -- سراسری لد م مستند 41

 زاد مو وعات خود را انتخاب کنند.به صورت آتوانند  میر حوزۀ قرآن و عترت )ع( *شرکت کنندگان محترم د
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 :عمومیوابط * ض
 و تواشدح رشته در تواند می آن بر عالوه. کند شرکت جداگانه بخش 6 از رشته 6 در همزمان تواند می داوط بهر در مراحل دانشگاهی و سراسری  -4

، تحقدقهای  در رشته تواند میطور همزمان ه داوط ب ب یکبرای مثال  رشته شرکت نماید؛ 1و مجموعاً در  کند شرکت دارد گروهی جنبه که نمایش

 .شرکت کند اپ دکدشن، شعر، نمایش و تواشدح ،خوشنویسی احکام، مقاله نویسی،

 .به شرکت در یک رشته است جازدر مرح ه م ی هر لرد تنها م -2

 شرط پذیرش دانشگاهدان در جشنواره : -7

 اساتدد: با تأیدد معاونت آموزشی دانشگاهالف( 

مایند. لذا اسیاتددی  دانشجویان را در دانشگاه تدریس ن رسمیمی شوند که یکی از دروس نامه استاد ت قی  : تنها کسانی در این آیدنتبصره

ند. به طور مثال اگر لردی به عنوان استاد تجوید ول تدریس هستند شامل این بند ندستها مشغ لوق برنامه در دانشگاههای  که جهت آموزش

 تواند در جشنواره به عنوان استاد شرکت نماید. نماید نمی به تدریس میهر بخش دیگری اقدام  یا دانشگاه به دعوت معاونت لرهنگی در

 .است اشتغال به تحصدل در زمان ثبت نام در جشنوارهمالک دانشجو بودن : دانشجویانب( 

ری داشیته و دارای  ایا وزارتخانه همکی با دانشگاه  جاریکه حداقل تا پایان سال  و شرکتی قراردادی : شامل کارکنان رسمی، پدمانی،کارکنانج( 

 شود. و برای آنها حق بدمه پرداخت می هستندیا حکم کارگزینی  قرارداد رسمی

های ع وم پزشکی  و جهاد دانشگاهی( که در دانشگاه  : کارکنان و اساتدد سایر نهادها )نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 4 تبصره

 توانند در این جشنواره شرکت نمایند. لذکر میاشتغال دارند ندز به شرط احراز شرای  لوق ا

 بایست با تأیدد معاون محترم لرهنگی و دانشجویی به مرکز قرآن و عترت معرلی شوند. مییالته به مرح ه سراسری  : نفرات راه 2 تبصره

 گدیرد؛ ایین   قرار اثر خالق به اثر انتسابِ ثباتِا ارزیابی مورد ارائه شده، ک ده آثار که است شده بدنی پدش تمهدداتی جشنواره، از دوره این در -1

 غدیره صیالح و   الم از مراجع ذیاثر یا اخذ استع تولدد مراحل از لد م و عکس ارسال یا برگزاری آزمون عم ی یا اثر زنده اجرای طریق از ارزیابی

اثر، نسبت به اخذ عکس و لد م از مراحل تولدد اثر که های هنری همزمان با تولدد  کنندگان در ک ده رشته بود؛ بنابراین الزم است شرکت دخواه

را داشته یا موارد ذکر شده طی آن اثر و صاحب اثر به طور مشخص قابل شناسایی باشند اقدام نمایند و آمادگی الزم جهت ارائه مستندات الزم 

 باشند.

از به شرکت در همان رشیته  مج ،اند شده در مرح ه م ی ز رتبه اولهای پدشدن حائ که در دوره ، الرادیمرح ه م ی است دارایهایی که  در رشته -5

 ند.ندست

از بیه شیرکت در   مج اند، ر مرح ه سراسری بهداشت شدهحائز رتبه اول ددر دوره پدشدن الرادی که  ،مرح ه م ی هستند لاقدهایی که  در رشته -6

 د.سال نخواهند بوهمان رشته به مدت یک 

جاز به شرکت در مقطیع  اند م پدشدن حائز رتبه اول تا سوم شده های حفظ در مرح ه سراسری و م ی دوره ی از مقاطعشرکت کنندگانی که در یک -3

 تر حفظ ندستند و باید در مقطع باالتر شرکت کنند. پایدن

 .ممنوع استهای حفظ بخش آوایی(  )تمامی رشتهشرکت همزمان در رشته حفظ مو وعی و حفظ ترتدبی  -1

ند، ممنوع شو ی سراسری به عنوان اثر برتر دستگاه دانشگاهی، شناخته می یا کدفی( در آثاری که در مرح هغددر )اعم از تغددرات کمی ونه تهر گ -9

 و آثار برتر ) بخش ادبی، هنری، پژوهشی و لناوری( عدناً باید به دبدرخانه جشنواره م ی ارسال شود. است

کمتر باشد، درآن  41و در صورتی که تعداد آثار در هر رشته گروه از عدد  اثر است 41رشته گروه حداقل ر حدنصاب تعداد آثار جهت داوری در ه -41

 رشته گروه داوری صورت نخواهد پذیرلت.

 صورت خواهد پذیرلت.به نشانی اعالم شده در بخش مشخصات جشنواره از طریق سامانه مربوطه  صرلاً نام در جشنواره ثبت -44

 ها بخش ویژه در نظر گرلته شود. بدست و ششم تالش بر آن خواهد بود که برای دانشجویان غدر ایرانی در تعدادی از رشتهدر جشنواره  -42

نامه نسبت به تشکدل ستاد برگزاری جشنواره با  پس از ابالغ این آیدن ،های مخت ف دانشگاه شود به منظور استفاده از ظرلدت بخش توصده می -47

های  لرهنگی و دانشجویی، مدیر محترم لرهنگی، رئدس محترم یا کارشناس محترم اداره قرآن و عترت )ع(، دبدر محترم کانونحضور معاون محترم 

 ها و هدئات مذهبی، بسدج و ... اقدام شود.  قرآن و عترت )ع(، دبدران محترم کانون

 باشد. رت )ع( الزامی میتعددن و معرلی مسئول دبدرخانه جشنواره در دانشگاه به مرکز قرآن و عت -41
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 :بخش آوایی اختصاصی* ضوابط 
ی و تواشدح، آیدن تحقدق، ترتدل، اذان، دعاخوانی، همخوان قرائت های با توجه به شدوع بدماری کرونا مسابقات در رشتهدر مرح ه دانشگاهی . 4

ک از شرکت کنندگان مطابق منابع اعالم شده در حضوری برگزار خواهد شد و الزم است هر یصورت غدر به و ابتهال خوانی ترجمه سخنوری،

در سامانه جشنواره  مگابایت 11 حداکثر حجم و MP3 لرمت بانسخه صوتی  در یکلایل مربوطه را جدول بخش آوایی آثار خود را  ب  و 

با لرمت و  های مذکور ی در رشتههمچندن الزم است پس از برگزاری مرح ه دانشگاهی لایل صوتی نفرات اول مرح ه دانشگاه بارگذاری نمایند.

های حفظ نداز به  در رشته اامّمجدداً جهت ارزیابی در مرح ه سراسری در سامانه بارگذاری شود؛ و بر اساس منابع جدید  حجم اعالم شده

 های بهداشتی ایت پروتکلات با رعاعم از حضوری برگزار نمودن مسابقهای حفظ  در رشتهانتخاب روش برگزاری مسابقات  بارگذاری آثار ندست و

دبدرخانه به اختدار  در مرح ه دانشگاهی غدرهادوب کانکت و ارتباط مجازی مانند های  یا استفاده از برنامه با حفاظ تماس تصویریبرقراری یا 

 .رخانه ستاد مرکزی جشنواره استو در مرح ه سراسری به اختدار دبد ستاد دانشگاهی جشنواره

 و ارسال لایل صوتی نداز ندست. بارگذاری شودمگابایت باید  11و حجم MP4 همخوانی و تواشدح لایل تصویری با لرمت  تبصره: در رشته      

لایل مرح ه سراسری را  ب  و مربوط به شده، آیات  اعالممطابق منابع  ترتدل الزم است نفرات اول مرح ه دانشگاهی های تحقدق و رشتهدر . 2

 رورتی به و ابتهال ترجمه خوانی  همخوانی و تواشدح، آیدن سخنوری، اذان، دعاخوانی، یها رشته در امّادر سامانه بارگذاری نمایند؛ مربوطه را 

اری اثر جدید ندز بارگذالبته  و بارگذاری شوددر سامانه  تواند می اثر قب یاثر جدید توس  نفرات اول مرح ه دانشگاهی ندست و همان تولدد 

د و ندازی به بارگذاری انشگاهی در سامانه جشنواره صورت پذیرنفرات اول مرح ه د تأیددالزم است  صرلاً های حفظ ندز در رشته .ع استبالمان

 لد م برگزاری مسابقات حفظ در مرح ه دانشگاهی ندست.

نظور صدانت از آثار و ممانعت از ایجاد اخالل در لرآیند . با توجه به جدید بودن سامانه جشنواره و امکان بروز خطا و اشکاالت احتمالی در آن، به م7

تحویل شود؛ همچندن الزم است یک  ستاد دانشگاهی جشنوارهتوس  شرکت کنندگان به دبدرخانه  الزم است یک نسخه از لایل آثار ،ها داوری

به دبدرخانه ستاد مرکزی جشنواره در جشنواره ی دانشگاهستاد  توس  دبدرخانهنسخه از لایل آثار نفرات اول مرح ه دانشگاهی در قالب ل ش 

 وزارت بهداشت ارسال شود.

از به ستاد مرکزی ارسال  یا بارگذاری در سامانه را قبل از شرکت کنندگان آثار ها های جشنواره در دانشگاه ن محترم دبدرخانهمسئوالالزم است . 1

بر یا  مخدوش باشندلاقد مو وعدت یا که  آثاریبدیهی است  نمایند؛بررسی ل نظر رعایت لرمت و حجم اثر، صحت محتوا، کدفدت و سالمت لای

 دبدرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و یند داوری شرکت داده نخواهند شددر لرآلرمت و حجم تعددن شده تهده نشده باشند اساس 

 نخواهد داشت. آن قبال در مسئولدتی جشنواره

در سامانه جشنواره به شرط کسب حد نصاب  ن رتبه اول در هر رشته و هر گروهحائزاآثار ، لق  ح ه دانشگاهیمرپس از برگزاری شود  . تأکدد می5

 ای دوم و سوم( جداً خودداری شود.ه از ارسال لایل سایر نفرات حائز رتبه )رتبه و شود ارسالبه دبدرخانه مرکزی جشنواره  یا بارگذاری شود

نمایند و همچندن نباید از  استفاده صوتی سدستم نباید از آثار  ب  در کنندگان شرکت شرای ، در سازی یکسان و عدالت اجرای منظور . به6

یا  صوتی سدستم از استفاده صورت در است بدیهی نمایند؛یا تقویت صوت کاربرد دارند استفاده  ارهایی که در زمدنه رلع اشکاالتالز نرم

 جشنواره دبدرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شرکت داوری لرآیند در شده الارس اثر آثار،  ب  درالزارهای مزبور  نرم

 نخواهد داشت. آن قبال در مسئولدتی

 با مرتب  تواشدح و همخوانی ، ابتهال وخوانی، آیدن سخنوری خوانی، دعا ترجمه ترتدل، و های تحقدق رشته شرکت کنندگان در آثار . چنانچه3

 ارسال اثر( باشد شده اجرا دیگری مو وع تواشدح رشته در یا باشد شده تالوت دیگری قطعه قرائت رشته در مثالً) نباشد شده ماعال مو وع

 .ندارد آن قبال در مسئولدتی جشنواره دبدرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شرکت داوری لرآیند در شده

، رتبه اول اعطایبرای  % امتداز31 کسب ،دانشگاهیدر مرح ه ها  حد نصاب تعددن شده است؛ این حد نصاب ،انبرای اعطای رتبه به شرکت کنندگ .1

ها در مرح ه سراسری،  % امتداز برای کسب رتبه سوم خواهد بود. همچندن این حد نصاب61برای اعطای رتبه دوم و کسب  % امتداز65 کسب

 % امتداز برای کسب رتبه سوم خواهد بود.31برای اعطای رتبه دوم و کسب  % امتداز35 برای اعطای رتبه اول، کسب % امتداز11 کسب

شرکت داده در مرح ه سراسری به شرط کسب حد نصاب تمامی نفرات اول مرح ه دانشگاهی آثار  ،هدهدقرآنی بدست و ششمدن جشنواره در  .9

 د شد.خواه

با نظر  الراد برتر امتداز نزدیک بودن د؛ لکن در صورتسراسری لاقد لدنال باش دانشگاهی واحل مرهر یک از در  مسابقاتاصل بر این است که  .41

 نفر اول وجود خواهد داشت. 5امکان برگزاری لدنال بدن  الذکر ی دارای شرای  لوقها در رشته دبدرخانه جشنوارهتأیدد داوران و  محترمهدئت 
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نامه  ها آیدن نامه اوقاف خواهد بود و برای سایر رشته دعاخوانی و همخوانی و تواشدح آخرین آیدن های حفظ و قرائت، اذان، مالک داوری در رشته .44

 .قرار خواهد گرلتداوری دبدرخانه جشنواره قرآنی هدهد مالک 

ظات حالظ که در ودن اجزاء مورد نظر در هر رشته، مو وع پدوسته بودن یا پدوسته نبودن محفوهای حفظ با توجه به مشخص ب رشته تبصره: در

ها و منابع  خش معرلی رشتهنامه داوری اوقاف تصریح شده است م قی بوده و مالک سنجش محفوظات حالظ لق  محدوده اعالم شده در ب آیدن

 جزء اول قرآن کریم خواهد بود.  5جزء اول، سواالت داور محترم صحت حفظ لق  از محدوده  5. به عنوان نمونه در رشته حفظ است

 از متن و یک سوال از ترجمه برای متسابقدن طرح خواهد شد. ر رشته حفظ و ترجمه سوره انسان یک سوالد .42

ت به صورت بایست ابتدا کل آیات را تالوت و سپس ترجمه آن را قرائت نمایند؛ منظور از تالوت آیا در رشته ترجمه خوانی شرکت کنندگان می .47

 .ترتدل یا دک مه است

به ایراد سخنرانی آوایی  بخش جدول در شده اعالم منابع مطابقدقدقه  3 الی 5 بایست ظرف می شرکت کنندگانن سخنوری در رشته آید .41

 جشنواره دبدرخانه و شد خواهد حذف اثر صاحب و شد نخواهد داده شرکت داوری لرآیند بپردازند. آثاری که در محدوه زمانی مزبور نباشند در

 .دندار آن قبال در مسئولدتی

 مسابقات در دو گروه )دانشجویان( و )اساتدد و کارکنان( برگزار خواهد شد. ،در رشته همخوانی و تواشدح .45

داشت؛ همچندن با توجه به  . در رشته همخوانی و تواشدح، مسابقات در یک مرح ه به صورت کشوری برگزار خواهد و مرح ه دانشگاهی نخواهد46

از است، لرصت ثبت اثر در دح و تعددن آیات برای بخش همخوانی که مدت زمان بدشتری برای تولدد اثر ندودن مو وع برای بخش تواشمشخص ب

 یا ارسال آن به دبدرخانه جشنواره در این رشته خواهد بود. سامانه

 نامه، نالذ است. نیدآکم بر اصول حا تی، با رعادبدرخانه جشنواره یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ .43
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 :معارفیبخش  اختصاصی* ضوابط 
برگزار خواهد شد که مسئولدت برگزاری مرح ه دانشگاهی با شامل مرح ه دانشگاهی و مرح ه سراسری مرح ه  دو آزمون بخش معارلی در. 4

 خواهد بود.دانشگاه و مسئولدت برگزاری مرح ه سراسری با مرکز قرآن و عترت 

. آزمون در مرح ه سراسری به صورت مجازی برگزاری خواهد شد؛ لکن نحوه برگزاری آزمون در مرح ه دانشگاهی توس  دبدرخانه جشنواره در 2

 دانشگاه تعددن خواهد شد.

هر  که خواهد شداره طراحی ستاد مرکزی جشنودبدرخانه به صورت تستی توس  بخش معارلی برای هر دو مرح ه دانشگاهی و سراسری االت ؤس. 7

 .گردد نمرۀ یک پاسخ درست کسر می، سه پاسخ غ  امتداز داشته و به ازاء هر  7پاسخ صحدح در سواالت تستی 

% امتداز 11واهد بود و تمام الرادیکه باالی درصد امتداز مرح ه دانشگاهی خ 11. حد نصاب الزم جهت راهدابی به مرح ه سراسری کسب حداقل 1

 خواهند بود.  بخش معارلی نمایند مجاز به شرکت در آزمون مرح ه سراسری انشگاهی را کسب میمرح ه د

برای اعطای رتبه اول،  % امتداز31 کسب ،دانشگاهیدر مرح ه ها  این حد نصابحد نصاب تعددن شده است؛  ،برای اعطای رتبه به شرکت کنندگان. 5

ها در مرح ه سراسری،  % امتداز برای کسب رتبه سوم خواهد بود. همچندن این حد نصاب61برای اعطای رتبه دوم و کسب  % امتداز65 کسب

 % امتداز برای کسب رتبه سوم خواهد بود.31برای اعطای رتبه دوم و کسب  % امتداز35 برای اعطای رتبه اول، کسب % امتداز11 کسب

 االتسؤ کنندگان، شرکت از نفر دو از بدش یا امتداز دو تساوی صورت در و است تستی االتسؤ به توجه با شرکت کنندگان بندی رتبه در . اولویت6

 ها صورت خواهد پذیرلت. رسان ه صورت ت فنی یا از طریق یکی از پدامب تشریحی

 ست.نامه، نالذ ا نیدکم بر آاصول حا تی، با رعاجشنواره دبدرخانه یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ. 3
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 :پژوهشیبخش  اختصاصی* ضوابط 
 های این بخش، مرح ه دانشگاهی نخواهند داشت. رشته. 4

 حذف از مسابقات نامرتب  مو وعات رو این و مطابق با جدول معرلی منابع است؛ از ()ع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار، محتوای و مایه درون. 2

 .شوند می

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتناصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  در صورتی که .7

ها باشند،  اگر نویسندگان بعدی از سایر گروه ص ی باید از همان گروه باشند امّاها )اساتدد، کارکنان و دانشجویان( نویسنده ا در هر یک از گروه. 1

 ت.شرکت در جشنواره بالمانع اس

تواند حداکثر دو اثر  هر نفر می« تالدف کتاب»لق  یک اثر و در رشته  تواند هر نفر می« ت خدص کتاب»و « نقد کتاب» ، «نویسی مقاله»های  در رشته. 5

 به دبدرخانه جشنواره ارسال نماید.

 .باشند حائز رتبه شده ای جشنواره یا مسابقه هدچ در تاکنون نباید شرکت کنندگان آثار. 6

 مقاله از طریق سامانه بارگذاری گردد. PDFلایل  و WORDالزم است لایل . 3

 شد. نخواهد مسترد شده دریالت آثار. 1

 اول، رتبه اعطای برای امتداز% 11 کسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد این است؛ شده تعددن نصاب حد کنندگان شرکت به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه کسب برای امتداز% 31 کسب و دوم رتبه اعطای برای امتداز% 35 کسب

 در رشته مقاله نویسی مختصات و ساختار مقاالت باید بر اساس تو دحات ارائه شده در آیدن نامه داوری باشد.. 41

 . در رشته تالدف کتاب موارد زیر ندز رعایت شود:44

 با اخذ مجوزهای قانونی)شابک( چاپ شده باشند. های ارائه شده بایست کتاب یا کتاب میست و طرح پژوهشی و پایان نامه مورد قبول ند ارائه*      

 کتاب در سامانه جشنواره، اصل اثر ندز به دبدرخانه ارسال گردد. pdfدر خصوص تالدف کتاب الزم است، عالوه بر بارگزاری لایل *      

 باشد. 4795زمان نشر کتاب نباید پدش از سال *      

 25درصد حجم کتاب اص ی کمتر و به صورت بدشدنه نباید از  41 رسی کتاب به صورت کمدنه نباید ازنقد و بر تعداد صفحات. در رشته نقد کتاب 42

 درصد آن بدشتر باشد. 

 درصد بدشتر باشد. 21اید از درصد حجم منبع اعالم شده کمتر و حداکثر نب 41تعداد صفحات ت خدص نباید حداقل از . در رشته ت خدص کتاب 47

 باشد. مورد نظر می 47اندازه ق م  B Nazaninهای ت خدص کتاب و نقد کتاب لونت  در رشته .41

 نامه، نالذ است. نیداصول حاکم بر آ تی، با رعادبدرخانه جشنواره یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ. 45
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 :ای رسانه تولیدات و مجازی فضای آوری، فنخش ب اختصاصی* ضوابط 
 های این بخش، مرح ه دانشگاهی نخواهند داشت. رشته. 4

 مسابقات از دور نامرتب  مو وعات رو این و مطابق با جدول معرلی منابع است؛ از (ع) قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار، محتوای و مایه درون. 2

شوند که به  می، انقالب اسالمی،  اساتدد، سبک زندگی ، آثار هنری و ع وم انسانی، در صورتی پذیرلته آثار مرتب  با شهدا .شوند می حذف

ن و عترت و ع وم اسالمی اشاره شده و در ساخت محتوایی اثر از آنها بهره برده شده باشد. ک ده آثار تولددی مرتب  با صورت مستقدم به قرآ

 ت در جشنواره را دارند.اجازه شرک صورت  ع وم اسالمی، در این

از  دهدرس یمحتواهاصحت سنجش  یبرا یاساس یارهاداز مع یکیو  است )ع( تدب قرآن و اهلجشنواره حول محور معارف  نکهیبا توجه به ا. 7

ب استخراج شده از و مطال اتیروا ات،یآ یمنبع برا د آدرسشو ن محتواهای دیجدتالی توصده میبه پدیدآورندگا ، منابع و مآخذ آنها است ندثق 

 درج گردد. یتالدجید یمحتواها انددر م یمنابع اسالم

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

الزم است در آثار گروهی  . این مو وع یکی از شاخص های مورد تاکدد دبدرخانه جشنواره است لذاار به صورت گروهی امکان پذیر استارائه آث. 1

د. در صورت برگزیده شدن اثر در جشنواره، از نفر اص ی ثبت ه و تداوم آن به دبدرخانه ارسال گردمشخصات همه الراد دخدل در ساخت و توسع

 .شود نام شده در سامانه تقدیر بعمل خواهد آمد و به سایر الراد لوح تقدیر داده می

 ر به دبدرخانه جشنواره ارائه نماید.تواند تنها یک اث هر نفر می. 5

 .دنباش شده حائز رتبه ای جشنواره یا مسابقه هدچ در تاکنون نباید ارائه شده آثار. 6

 و نصب لایل انضمام به  pdfخانوادگی، گروه، رشته، نام دانشگاه و شماره م ی در قالب لایل شامل نام و نام آناصل اثر و شناسنامه الزم است . 3

 جشنواره ارسال شود.ستاد مرکزی  به دبدرخانه  DVDیا CDدر قالب و ندز اری ر سامانه جشنواره بارگذد راهنما

 شد. نخواهد مسترد شده دریالت آثار. 1

 اول، رتبه اعطای برای امتداز% 11 کسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد این است؛ شده تعددن نصاب حد کنندگان شرکت به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه کسب برای امتداز% 31 کسب و دوم رتبه اعطای برای امتداز% 35 بکس

های معارلی و آوایی دانشگاه خود را با  شنواره همچون زمان برگزاری آزمونهای مهم ج های مجازی صاحب کانال م زم است تاریخ در رشته کانال. 41

ت غدر رباتی و با عامل انسانی اری مطالب به صورید. این عمل به منظور بررسی بارگذل درج نمادرج آدرس کانال دبدرخانه دائم جشنواره، در کانا

 گدرد. خش، کانال مورد ارزیابی قرار نمی. در صورت عدم وجود این باست

 نمره تع ق خواهد گرلت. 41های داخ ی امتداز ویژه تا سقف  های مجازی به پدام رسان . در رشته کانال44

نامه  بایست قبل از تولدد اثر موارد مطروح در آیدن پذیرش آثار براساس موارد درج شده در آیدن نامه داوری است. لذا شرکت کنندگان می لرایند .42

 داوری را مطالعه نمایند.

 امه، نالذ است.ن نیداصول حاکم بر آ تی، با رعادبدرخانه جشنواره یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ .47
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 :ادبیبخش  اختصاصی* ضوابط 
 های این بخش، مرح ه دانشگاهی نخواهند داشت. رشته. 4

جشنواره  یورااز د نامرتب  مو وعات رو این و مطابق با جدول معرلی منابع است؛ از ()ع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار، محتوای و مایه درون. 2

 .شوند می حذف

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتنانچه اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز چن .7

بعمل ارائه آثار به صورت گروهی امکان پذیر است و در صورت برگزیده شدن اثر مربوطه در جشنواره، از نفر اص ی ثبت نام شده در سامانه تقدیر . 1

 شود. می به سایر الراد لوح تقدیر دادهخواهد آمد و 

نویسی  هر  نویسی و نمایشنامه های لد منامه ئه نماید و در رشتهتواند دو اثر به دبدرخانه جشنواره ارا های شعر و داستان نویسی هر نفر می . در رشته5

 تواند به دبدرخانه جشنواره ارسال نماید. مینفر لق  یک اثر 

 .باشد شده حائز رتبه ای نوارهجش یا مسابقه هدچ در تاکنون نباید ارائه شده آثار. 6

اری در سامانه جشنواره بارگذخانوادگی، گروه، رشته، نام دانشگاه و شماره م ی  اثر و شناسنامه آن شامل نام و نام  pdfو wordلایل الزم است . 3

 های این بخش و در سایر رشته گدرد قرار صفحه باال و مدانة و نام صاحب اثر و دانشگاه در اثر نام یا عنوان در رشته شعرالزم بذکر است  شود.

 گدرد. قرار صفحه اول در اثر و نام صاحب اثر و دانشگاه نام یا عنوان

 شد. نخواهد مسترد شده دریالت آثار. 1

 اول، تبهر اعطای برای امتداز% 11 کسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد این است؛ شده تعددن نصاب حد کنندگان شرکت به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه کسب برای امتداز% 31 کسب و دوم رتبه اعطای برای امتداز% 35 کسب

حداقل و حداکثر تعداد ک مات مجاز باید  با توجه به اختالف صاحب نظران درمورد تعریف و تعداد ک مات داستان کوتاه،نویسی  در رشته داستان .41

 ک مه باشد.  5111تا  2111بدن 

 منابع؛  مناً است  روری نامه نامه/نمایش لد م اوّل صفحة در داستان خالصه نوشتننویسی  نامه نویسی و نمایش نامه های لد م ر رشته. د44

 سال ناشر، نویسنده، عنوان، کامل، شامل مشخصات ذکر بر عالوه ادبی، منبع از اقتباس درصورت شود. ذکر متن پایان در نامه لد م یا نامه نمایش

 شود. ذکر ندز داستان و خالصة سدنمایی اثر مشخصات اثر، آن از سدنمایی اقتباس سابقة صورت درهمچندن  .شود معرلی ندز اثر شارانت

 خودداری خالصه طرح ارایة از بنابراین شود، می پذیرلته ارزیابی برای کامل نامة لد م تنهانویسی  امهن نویسی و نمایش نامه های لد م در رشته .42

 .شود

 نامه، نالذ است. نیداصول حاکم بر آ تی، با رعادبدرخانه جشنواره یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ .47
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 :هنریبخش  اختصاصی* ضوابط 
 های این بخش، مرح ه دانشگاهی نخواهند داشت. رشته. 4

 مسابقات از دور نامرتب  مو وعات رو این و مطابق با جدول معرلی منابع است؛ از ()ع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار، محتوای و مایه درون. 2

 .شوند می حذف

 ها حذف خواهد شد. شود، اثر از رقابتنچنانچه اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  .7

 .ستآثار به صورت گروهی امکان پذیر ند ارائه. 1

 ر باید به دبدرخانه جشنواره ارسال نماید.هر نفر لق  یک اث .5

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره یا مسابقه هدچ در تاکنون نباید ارسالی اثر .6

در سامانه جشنواره  و شماره همراه صاحب اثر شماره م یخانوادگی،  م و نام، نانام دانشگاه: آن، شاملشناسنامه  . الزم است عکس اثر به همراه3

 همراه تایپ شود و ندزای جداگانه  در صفحه و در جایی که به اصل اثر آسدب نرسد نصب شودشناسنامه اثر  الزم است شود. همچندنبارگذاری 

 به دبدرخانه جشنواره ارسال شود.در زمان تعددن شده اثر  اصل

 اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. .1

 اول، رتبه اعطای برای امتداز% 11 کسب سراسری، مرح ه در ها نصاب حد این است؛ شده تعددن نصاب حد کنندگان تشرک به رتبه اعطای برای. 9

 .بود خواهد سوم رتبه کسب برای امتداز% 31 کسب و دوم رتبه اعطای برای امتداز% 35 کسب

 سانتی متر و دارای قاب باشد. 31در 51 اندازه اثر باید های منبت و معرق، خوشنویسی، نقاشی و تذهدب . در رشته41

 .است پاسپارتو احتساب با ابعاد و این باشد سانتی متر 1 الی 6 پاسپارتو، و عرض طول. در رشته خوشنویسی 44

 احتساب با ابعاد و این باشد متر سانتی 1 تا 6 پاسپارتو عرض و طول؛ همچندن باشد قاب دارای و اثر خ ق برای کادر درصد 35 . در رشته تذهدب42

 .است پاسپارتو

 .است ممنوع اجرا جهت رایانه از استفادهدر رشته تذهدب  .47

 . از دور مسابقات حذف خواهند شد.آثار نقاشی در یک بخش نقاشی مورد بررسی قرار خواهند گرلت و سایر آثار از جم ه آثار گرالدکی و .. .41

های به روز  و سایر تکنولوژی  cncاستفاده از هر گونه تجهدزات از قبدل: لدزری، هی است تی باشد؛ بدینوع برش باید دس. در رشته منبت و معرق 45

کند.  استفاده ... و چوب ل ز، از تواند می داوط ب مناً  جب حذف اثر از جشنواره خواهد شد.تحت الشعاع قرار دهد مو که جنبه هنری اثر را

 متریال( از استفاده در محدودیت )عدم

 گدرد. های خوشنویسی، نقاشی خ  و نقاشی به آثار کپی شده نمره تع ق نمی . در رشته46

 موارد زیر باید مورد نظر قرار گدرد. رشته عکاسی. در 43

 .تک عکس به دبدرخانه جشنواره ارسال کند 7  تواند لق هر عکاس می *     

رسال آثار باید در سایت جشنواره ثبت نام و طبق دستور کار درج شده در پذیر است و برای ا دریالت آثار تنها از طریق سایت جشنواره امکان *     

 .گرددسایت عمل 

مگابایت، بر روی سایت جشنواره بارگذاری  5پدکسل و حداکثر حجم لایل  2151ی،   ع کوچک حداقل  در اندازه jpg با لرمت بایدها  عکس *     

 .دکسل باشدمگاپ 1های موبای ی باید  شوند. حداقل رزولوشن عکس

ی جشنواره از پذیرش  ای وارد نکند. دبدرخانه ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه *     

 .معذور است HDR های لتومونتاژ، کوالژ و عکس

 .ی تصویری باشند نشانه رمارک، لوگو یا هرهای ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشده، تاریخ، وات عکس *     

 .در صورتی که کدفدت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، عکس از جشنواره حذف خواهد شد *     

پدامدهای حقوقی ناشی از  شود. هرگونه مسئولدت ناشی از آن و پاسخگویی به ی عکس مالک اثر شناخته می از نظر برگزار کننده، ارسال کننده *     

 .ی اثر خواهد بود آن با ارسال کننده

های پذیرلته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تب دغاتی مربوط به جشنواره، با ذکر نام  کننده حق استفاده از عکس برگزار *     

 .دارد عکاس برای خود محفوظ می

 موارد زیر باید مورد نظر قرار گدرد. مستندو لد م  رشته لد م کوتاه. در 41
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جشنواره ارسال  سدستم های پخش خانگی( به دبدرخانه )قابل پخش با دستگاه رایانه و  dvdنسخه  یک در لد م اص ی ی الزم است نسخه *     

 شود.

 .شود درج لد م هر روی بر کامل طور به لد م زمان مدت و لد مساز و لد م نام *     

 هر نفر حداکثر می تواند دو لد م به دبدرخانه جشنواره ارسال نماید.  *     

 .گرلت خواهد تع ق جایزه یک لق  باشد، داشته کننده تهده و نویسنده کارگردان، یک از بدش که برگزیده های لد م به *     

 انی ندارد.لد م مستند سقف زم دقدقه است؛ امّا 21داستانی حداکثر  مدت زمان لد م کوتاه *     

 .شود رعایت آن باید در ... و لنی، زمان لحاظ به کوتاه لد م استانداردهای *     

 موارد زیر باید مورد نظر قرار گدرد. رشته طراحی پوستر. در 49

روی سایت جشنواره  مگابایت، بر 5پدکسل و حداکثر حجم لایل  2151ی،   ع کوچک حداقل  در اندازه jpg با لرمت بایستی پوستر ارسالی *     

 بارگذاری شوند. 

 .از جشنواره حذف خواهد شد پوستردر صورتی که کدفدت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد،  *     

دامدهای حقوقی ناشی از شود. هرگونه مسئولدت ناشی از آن و پاسخگویی به پ مالک اثر شناخته می پوستری  از نظر برگزار کننده، ارسال کننده *     

 .ی اثر خواهد بود آن با ارسال کننده

پذیرلته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تب دغاتی مربوط به جشنواره، با ذکر نام  پوسترهایکننده حق استفاده از  برگزار *     

 .دارد برای خود محفوظ می صاحب اثر

 موارد زیر باید مورد نظر قرار گدرد. نه(رشته نمایش )تئاتر صح. در 21

 همراه تاثدرگذار و خالقانه های با ایده که قرآن و عترت مو وع با جامعه نداز مورد و لاخر متون با هایی نمایش ترویج منظور به رشته این *     

 خواهند شد. حذف مسابقات از گردونة باشند، هم زیبا نامرتب  اگرچه مو وعات رو این از .گردد می برگزار ای صحنه زمدنه در باشند، می

 انعکاس را جامعه روز ندازهای داشته و ارزشمند و لاخر متونی که غدرایرانی و ایرانی های نمایشنامه از توانند می بخش این در شرکت کنندگان *     

 .می دهند،بهره برداری نمایند

 و حقوقی، هویت عنوان به نمایشی، های گروه درخواست بخش این تئاتر، در تولدد مند نظام لرآیند و گروه مفهوم به دادن اهمدت به منظور *     

 .ت قی خواهد شد گروه شده نماینده معرلی عنوان به نمایش کارگردان

خانه جشنواره ارسال ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبدر نامه و سایر م زومات باید در صفحه مشخصات کامل اعضای گروه به همراه نمایش *     

 شود.

 تدوین صورت به ارسالی اثر نباید همچندن .بود خواهد CDدر قالب  آثار )لد م( تصویری نسخة پذیرای تنها بخش این در جشنواره دبدرخانه *     

 .پذیرد صورت لد مبرداری کردن، قطع بدون باید و باشد شده

 نامه مربوطه ندز ارسال شود. ، نمایش CDرا در قالب در رشته نمایش الزم است  من ارائه لد م اج *     

 و ساخت قبال در مسئولدتی جشنواره گدرد؛ دبدرخانه می صورت دائم دبدرخانه توس  نمایش یک ندازهای نوع به توجه با اجرا های سالن انتخاب *     

 .کرد خواهد ارائه را صحنه سازی آماده معمول خدمات صرلا و ها نداشته نمایش تب دغی مالاق چاپ و لباس دوخت دکور، ساز

 .گردند معرلی جشنواره به یک دانشگاه سوی از باید الزاما تئاتر های گروه اعضای *     

 .گردد تدد و کارکنان( برگزار و داوری میمسابقات در دو گروه )دانشجویان( و )اسا تئاتردر رشته  *     

 .نمایند رشته شرکت این در (... و هدبند ساقچه، از استفاده )مانند اسالمی وناتشئ و حجاب رعایت با خانم دانشجویان *     

 :بود خواهند انتخاب اولویت در باشند زیر های ویژگی با که آثاری *     

 های متعالی اسالمی. ها با مضامدن دینی و ترویج ارزش نامه نمایش -        

 .غدرایرانی شده ترجمه تازه یا و اص ی( )اولویت رانیای شده نوشته تازه های نامه نمایش -        

 .شده اجرا پدشتر های نامه نمایش از خالق و روزآمد اجراهای -        

 نشاط، بخشی، آگاهی مفهوم امدد، به و باشند شده انتخاب اجرا برای امروزی اجتماعی و لرهنگی ندازهای به توجه با که هایی نمایشنامه -        

 .پردازند می صحدح زندگی بکس ترویج

 .دهد هنری نشان های خالقدت کارگدری به و ورزی اندیشه در را ایران تئاتر نوین نسل پراستعداد و نوگرا روح که اجراهایی -        
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 موارد زیر باید مورد نظر قرار گدرد. نماهنگ رشته. در 24

 .گرلت خواهد تع ق جایزه یک لق  باشد داشته کننده تهده و ندهنویس کارگردان، یک از بدش که برگزیده های لد م به *     

 .شود لد م درج روی بر کامل طور به زمان مدت و سازنده و نماهنگ نام *     

 ارسال شود. )قابل پخش با دستگاه dvdنسخه  یک در لد م اص ی ی نسخه است الزم .دقدقه تصویری است 5و حداکثر  7زمان نماهنگ حداقل  *     

 رایانه و سدستم های پخش خانگی(

 .گردند اشته باشند از بخش مسابقه حذف میآثاری که استانداردهای لنی و کدفدت نمایش ند *     

 .مجاز برای نماهنگ الزامی است استفاده از موسدقی *     

 نامه، نالذ است. نیداصول حاکم بر آ تیعا، با ردبدرخانه جشنواره یردگ مدتصم نامه، نیدآ نینشده در ا  یندب شددرباره مطالب پ .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 :ضوابط رسیدگی به اعتراضات* 
قبول نبوده و بررسی خواهد بود؛ بدیهی است اعتراض به امتداز یا رتبه دیگران قابل  قبولاعتراض لق  به امتداز شخصی شرکت کننده قابل . 4

 .نخواهد شد

لحن، تجوید و بخش شامل: صوت،  1در رشته قرائت تحقدق که دارای  یک بخش قابل پذیرش خواهد بود؛ به عنوان نمونه به امتداز لق  . اعتراض2

و بررسی  ها قابل قبول نبوده تمامی بخش لق  به یک بخش مانند صوت قابل پذیرش خواهد بود؛ بنابراین اعتراض بهاعتراض ، وقف و ابتدا است

 نخواهد شد.

مسابقات حضوری و  درساعت  2باید حداکثر ظرف مدت ه نظر داوران اعتراض داشته باشد، ب امتدازکننده پس از اعالم  رکتدر صورتی که ش. 7

د؛ بدیهی است به دبدرخانه جشنواره ارائه نمای، مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب و با ذکر دالیل متقن در مسابقات غدر حضوری روز 2حداکثر 

 یا اعترا اتی که پس از مدت زمان تعددن شده واصل شود ترتدب اثر داده نخواهد شد. یبه اعترا ات شفاه

و با توجه به  و رعایت شئونات اخالقی به منظور ممانعت از بروز مشکالت احتمالیاز آنجا که کارشناسان دبدرخانه در صدور امتدازات نقشی ندارند، . 1

صرلاً اعتراض خود را مکتوب ارائه نمایند و با کارشناسان دبدرخانه جشنواره  الراد معترضشود  کدد میتأند، مطالب شفاهی مستند ندستاینکه اصوالً 

 .وارد گفتگو نشونددرباره مو وع اعتراض و نحوه صدور امتدازات 

 د.رسانی خواهد ش س ت فنی به شخص شرکت کننده اطالعیا تمااعترا ات از طریق ارسال پدامک  نتایج بررسی. 5

صورتی که اعتراض وارد نباشد و امتداز لرد پس از بررسی مجدد تغددر نکند )الزایش ندابد( لرد معترض به مدت یکسال حق شرکت در  . در6

تواند رأساً به نمایندگی از شرکت کننده اقدام به اعتراض نماید  در مرح ه سراسری، دانشگاه نمی ؛ بنابراینجشنواره در همان رشته را نخواهد داشت

 باشد.نامه دانشگاه ها بررسی خواهد شد که تصویر اعتراض شرکت کننده  مدمه  نها در صورتی اعترا ات ارسال شده از سوی دانشگاهو ت
 


