
@iums_quran    . جهت کسب اطالع بیشتر به کانال ما مراجعه کنید
ثبت نام بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، اساتید ، کارکنان (سال تحصیلی ۹۸-۹۷)

مشخصات فردی: لطفا تمامی موارد با دقت نوشته شود.

 دانشجو/ استاد/ کارکنان :                                   نام و نام خانوادگی:                                

  شماره ملی:                                     شماره دانشجویی:                                 مقطع تحصیلی:

 شماره  همراه:                                  دانشکده:                                          رشته:                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

توجه: هر داوطلب میتواند در سه رشته از سه بخش مجزا شرکت کند.
داوطلب  محترم لطفا زمینه تخصصی خود را مشخص کنید.

الف) بخش آوایی:
۱)قرائت به روش تحقیق        ۲) قرائت به روش ترتیل       ۳)حفظ سوره نباء تا انتهای فجر باترجمه (کتبی و 

شفاهی  )      

       ۴) حفظ یک جز پیوسته        ۵) حفظ سه جزپیوسته            ۶)حفظ پنج جز پیوسته
       ۷)حفظ ۱۰ جز پیوسته         ۸) حفظ ۱۵ جز پیوسته           ۹)حفظ ۲۰ جز پیوسته                  

      ۱۰)حفظ کل              ۱۱) اذان                       ۱۲)دعا ومناجات خوا نی(ابو حمزه ثمالی)
      ۱۳) ترجمه خوانی(سوره نباء)             ۱۴)ایین سخنوری                  ۱۵) تواشیح و همخوانی

توجه:  رشتههای ترجمهخوانی،اذان، دعا و مناجاتخوانی، آیین سخنوری و همخوانی و تواشیح مرحله دانشگاهی 
نخواهند داشت؛ لذا الزم است فایل صوتی تمامی شرکتکنندگان در قالب CD جهت ارزیابی در مرحله سراسری به طور 

مستقیم به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

ب)بخش معارف قرآنی و سیره معصومین: ( منابع همگی قابلیت دانلود دارند.)
۱)اشنایی با احادیث اهل بیت (ع) ( کتاب حکمت نامه جوان ( عربی فارسی) محمدی ری شهری انتشارات دارالحدیث 

بخش دوم عوامل شکوفایی جوان از صفحه 73تا صفحه  199  )
۲)مفاهیم نهج البالغه(سیری در نهج البالغه ، استاد مطهری، نشر صدرا،از مقدمه تا پایان فصل ششم)

 ۳)مفاهیم صحیفه سجادیه (اخالق اجتماعی در صحیفه سجادیه ، حمیدرضا حقشناس، مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما)
۴)حفظ موضوعی قران کریم (کتاب هر روز با قرآن و عترت ، حجت االسالم ابوالقاسم و همکاران، انتشارات نورالثقلین،

 از ابتدای فصل دوم آیات اخالقی صفحه 162تا ابتدای فصل چهارم آداب معاشرت صفحه 278)
۵)آشنایی با تفسیر و ترجمه قرآن کریم (کتاب آشنایی با قران جلد 2  ، استاد مطهری ، کل کتاب)

۶) اشنایی با سیره معصومین(درسنامه سیره معصومین ع، محمد حسین واثقی راد،نشر مشعر از ابتدای کتاب تا صفحه١٧٥)
۷)احکام (احکام پزشکی نشر معارف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران  –کل کتاب)

۸)پرسمان معارفی (کتاب آفتاب مهر ( پرسش ها و پاسخ های مهدوی) تالیف مرکز تخصصی مهدویت ( از ابتدای کتاب تا
 انتهای فصل ششم١٤٣ )

۹) سبک زندگی قرآنی (کل کتاب زندگی مهدوی درسایه دعای عهد،محسن قرائتی  –موسسه مهدی موعود)١۰
١۰) بخش کتبی حفظ سوره های نباء تاانتهای سوره فجر 



ج) بخش پژوهشی:  زمان ارائه آثار:
  ۱)مقاله نویسی (موضوع) : دانشگاه و رسالت تولید علم در آیینه تعالیم قرآن و عترت ع

آرمان شهر مهدوی  عج الگویی برای سبک زندگی جامعه منتظر 
 قرآن و سالمت  

                         
2)تالیف کتاب (قرآن و عترت (ع)         ۳) بررسی و نقد کتاب (کتاب اسالم و تجدد ، مهدی نصیری نشرکتاب صبح)                                 

۴)تلخیص کتاب (کتاب خداشناسی  آیت الله مصباح یزدی جلد اول از مجموعه معارف قرآن نشر موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی ره)

د) بخش فناوری : زمان ارائه آثار: 
۱)تولید اپلیکیشن و ربات        ۲)کانالهای مجازی قرآنی

معارف و مهارتهای آموزشی،پژوهشی و تبلیغی و ترویجی درحوزه فعالیتهای قران و عترت (ع)

  و)بخش هنری: زمان ارائه آثار:
۱)خوشنویسی (عنکبوت-٩)           ۲ )معرق و منبت(زمر-٦٢)       ۳)عکاسی             ۴)تذهیب         ۵)فیلم 

کوتاه               ۶ )نقاشی                 ۷)طراحی پوستر               ۸)نمایش (تئاتر صحنه)( قرآن وعترت)                                       
9 )پی نما(کمیک استریپ) (قرآن و عترت)

ن)بخش ادبی : 
۱)شعر       ۲)داستان نویسی         ۳) نمایشنامه نویسی         ۴)  فیلم نامه نویسی

موضوع(هنری و ادبی): ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت// اهل بیت ع و سبک زندگی،حمایت از 
تولید ملی و کاالی داخلی،عفاف و حجاب، تکریم قران،استکبار ستیزی،امر به معروف و نهی از منکر،محیط زیست از 

منظر قرآن و اهل بیت و یا الهام از آیات: سوره  نور آیه٤١ ،سوره مبارکه لقمان آیه٦، سوره لقمان آیه١٦ ، احزاب آیه ٧٢

ه) بخش تیمی: ( دانشجو)
حافظ حداقل ۱۰جزء اول قرآن      یک نفر قاری      یک نفر فرد مسلط بر مفاهیم  و سیره معصومین    

            

                   "اداره توسعه فعالیت های قرآنی  معاونت دانشجویی و فرهنگی  ۸۸٦۰٩۰٤٧  "
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