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 فصل اول : کلیات جشنواره 

 مقدمه: 

 اقشششار مختلششف دانشششگاهی هششر  ششه بیشششتر آشششنایی لششزوم و میششان دانشششگاهیان قششرآن کششریم در و جایگششاه نقششش 

هشای  جششنواره هشای فشراوان   از ظرفیشت  ( و اسشتفاده السشمم علشیهم  )بیشت   با معارف عمیق قرآن کشریم و سشیره اهشل   

گردیششده  سشب  نشوی  بششرای شناسشایی و هشدایت اسشتعدادهای دانشش ویان        ششیوه ای بشه عنشوان   فرهنگشی و هنشری   

بسشط و  مهمشی را در  ا جششنواره قشرآن و عتشرت بشه عنشوان یکشی از پایشدارتری  جششنواره هشای دانششگاهی نقشش            ت

هشای قشرآن و   الیشت ششورای همشاهنگی فع  هشا و مراکشز آمشوزا عشالی ایفشا نمایشد        ششگاه در دانتوسعه فرهنگ قرآنشی  

سش ام و یکاشار گی در ششیوه اجشرای     همشواره بشه عنشوان سیاسشتگاار ایش  جششنواره بشا ای شاد ان         هشا عترت دانششگاه 

و مراکششز آمششوزا  دانشششگاه هششاهششای قششرآن و عتششرت فراگیرتششری   فعالیششتاز مششرترتری  و را بششه یکششی  آنجشششنواره 

و هششدایت اسششتعدادهای دانششش ویی   نقششش بششه سششزایی در شناسششایی در سششالیان گاشششته کششه تبششدیل نمششوده  عششالی

هشای قشرآن و عتشرت    مدرسان و کارکنان مراکز آمشوزا علمشی کشاربردی بشه سشوی مقاصشد عشالی در اشوزه فعالیشت         

   شته استدا

جهششاد دانشششگاهی  بششه همششت   1364سششا   ر دراولششی  دوره جشششنواره ملششی قششرآن و عتششرت دانششش ویان کشششو   

  استمرار یافت و مراکز آموزا عالی کشور  نهادهای دانشگاهیو با مشارکت سایر گااری پایه

بششه منرششور شناسششایی هششر  ششه بهتششر ظرفیششت هششای دانششش ویی و شایسششته سششاتری در اششوزه قششرآن و عتششرت      

مرالششه دوم ملششی( برگششزار مششی گششردد کششه بششه جشششنواره ملششی بششه صششورت دو مرالششه ای) مرالششه او  دانشششگاهی و 

 1411-1412تحصششیلی دوره برگششزار گردیششده و در سششا    17اششو  و قششوه الهششی مرالششه دانشششگاهی آن تششاکنون   

  (کارکنششانو  مدرسششان-2   یدانششش وی-1)بخششش  دودر  "ه ششدهمی  دوره دانشششگاه جششام  علمششی کششاربردی  "

  گردد   یاهداف جشنواره برگزار م برای تحقق

 

 

شاعه                     سمم  هرکاری برای قرآن  و در جهت فهم قرآن و ا سر دنیای ا سرا ی قرآن ان ام بگیرد  یکی از امروز در 

ست که می  بزرگ شما    تری  اسناتی ا صوّر کرد؛ ای  کار  سابقات قرآن   برگزاری[شود ت شرکت در م یک اسنه  ] و 

ستی ادامه پیدا کند؛ باید آن   بود شور ما بای قدر تما کنیم که مفاهیم قرآنی جزو مفاهیم    ای  ارکت قرآنی در ک

  های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیردهای عمومیِ ملّترایج و گفتمان

 ( 17/12/1396المللی قرآنکنندگان در مسابقات بی العالی( در دیدار با شرکت) بیانات مقام معرم رهبری)مدظله                     
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 کلیات  .0

  : های ااکم بر جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیاناصو   اهداف و سیاست

بخشششی به مسششابقات در راسششتای اهداف و از آن ا که سششیاسششتگااری و تعیی  اهداف و راهبردهای اسششاسششی  موج  جهت   

ها و اهداف زیر به عنوان سششیاسششتها  گاهبه وضششعیت فرهنگی جامعه و دانشششنرر شششود  های متعالی نرام اسششممی میآرمان

 ها و اقدامات تعیی  شده است:زیربنای برنامه

 :های کلی جشنوارهو سیاست ( اصول 0-0
های دینی و اعتقادی تعمیق و ارتقای آگاهیو های جشششنواره تعداد رشششته افزایشتوسششعه کمی و  توسششعه کمّی و کیفی:  

   سطح فنی مسابقاتو ارتقای دانشگاهیان در اوزه قرآن و عترت 
 دانشگاهیان  مشارکت بیشینهنهادها و مسئوتن در  اهتمام عالی همه شکوهمندی:

 تأکید بر اخمص و معنویت در همه مراال معنویت محوری:
  آفری  قرآنساز و ایاتتوجه به همه ابعاد انسان نگری:جام 

 :عمومی( اهداف  0-2
 اعتمی دانش  ایمان  اخمق و بصیرت دینی دانشگاهیان تعریم شعائردینی   1

و  قرآن کریممعارف دانشگاهیان با جهت آشنایی هر  ه بیشتر سازی زمینهو  هاتوسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه  2

 هاسیره معصومی )ع( و تدبر و عمل به آن آموزه

 قرآن و عترتبا محوریت  مهارتی و  های آموزشی  پژوهشی   ادبی و هنریتوسعه فعالیت  3

 رت های دینی مرتبط با قرآن و عتها و جاب جوانان به فعالیت  بسط فرهنگ قرآنی در دانشگاه5

  مضامی  قرآن و عترت  با  فاخر  تولید آتار هنریبه سوی  دانش ویانهنری های بالقوه   هدایت استعدادها و ظرفیت6

 

 :اختصاصی( اهداف  0-3
   شناسایی افراد مستعد و توانمند در اوزه قرآن و عترت و معرفی به جامعه قرآنی کشور 1

  از طریق مطالعه مناب  مکتوب (علیهم السمم)آشنایی هر  ه بیشتر دانشگاهیان با مفاهیم قرآن کریم و سیره اهل بیت   2

 ت سالم بی  متسابقی  های قرآن و عترت از طریق ای اد رقابترغی  دانش ویان به فعالیت  3

 ایرشتهمیانویژه تحقیقات ه ف قرآن و عترت باز معاربرداری هر  ه بیشتر بهره  4

 (عبیت )  تشویق دانش ویان به تولید آتار هنری با رویکرد معارف قران و اهل5

  اطهار)ع( با تأکید بر تدبّرائمه ادعیه مأتورهکریم و مفاهیم قرآنتوأمان به   توجه 6

 های قرآن و عترتمسابقات و جشنواره برگزاریهای آموزا عالی در هماهنگی دستگاهانس ام و   7

 

 ها وگیریریزان مسابقات قرآن و عترت دانشگاهی موظفند در کلیه تصمیماندرکاران و برنامهشود همه دستیادآور می 

قرار دهند و بدیهی است در نرارت و ارزیابی  میزان  های فوق را مدنررهای خود  اصو   اهداف و سیاستاقدامات و برنامه

   ها سن یده خواهد شد ها و اقدامات بر ای  اهداف و سیاستانطباق برنامه
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  :برگزاری مسابقات شیوه -4

  :های غیر افظشیوه برگزاری رشته 1-4

 تقویم زمانی  جشنواره: -3

 آتار به دبیرخانهارسا   ناممهلت تبت عنوان بخش

 بخش شفاهي

 
15/12/1411 

ارسا  فایل اتر به سایت جشنواره توسط دانش و 
quran.uast.ac.ir 

 15/12/1411تا پایان وقت اداری 

آوری، بخش پژوهشي، فن
ادبي ، هنري، نو 

 آفرینی قرآنی

ارسا  فایل اتر به سایت جشنواره توسط دانش و 
quran.uast.ac.ir 

15/12/1411 

 بخش كتبي 
 

31/11/1412 

 31/11/1412شنبه  هار مرحله  مقدماتی:
  شودمتعاقبا اعمم می:  دانشگاهی()مراله کشوری

 متعاقباً اعمم می گردد : مراله ملی 
 

 گردد متعاقبا اعمم می : مراله دانشگاهی زمان برگزاری اختتامیه
 متعاقبا اعمم می گرددزمان برگزاری مراله ملی: 

 هاهای قرآن وعترت دانشگاهشورای هماهنگی فعالیت

 رئیس دانشگاه جام  علمی کاربردی

 رئیس جشنواره

 معاون فرهنگی و دانش ویی 

 نای  رئیس جشنواره

 دبیر علمی و ناظر جشنواره
 های قرآن و عترترئیس مرکز فعالیت

 قم -دبیرخانه دائمی جشنواره قرآن و عترت

 کمیته های اجرایی جشنواره قرآن و عترت
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ان ام خواهد  https://quran.uast.ac.irکلیه مراال مسابقات به صورت غیر اضوری و از طریق سایت جشنواره به آدرس        1-1-4

 شد  

 شرکت کنندگان در مسابقه می بایست پس از تولید اتر مطابق آیی  نامه هر بخش آتار خود را بر روی سایت بارگااری نمایند  

که توسط دبیرخانه اطمع رسانی خواهد شد    از طریق سایت جشنواره و در زمان معی     آزمون متمرکزدر رشته کتبی که بصورت     2-1-4

 برگزار خواهد شد آزمون 

شته     3-1-4 سا  فایل  های)بخشسایر ر سایت جشنواره   های آوایی / معارفی /پژوهشی /ف  آوری/ هنری /ادبی/ نوآفرینی(  با ار به آدرس 
quran.uast.ac.ir   https://ان ام خواهد شد  

 

 برگزاری رشته های حفظ قرآن کریم: شیوه 2-4

 گرددبرگزار میو به شرح ذیل ( )دو مراله ایبصورت م ازی های افظ رشتهکلیه مسابقات 

 آزمون صحت قرائت و صوت و لح    1-2-4

در بخش او  شششرکت کنندگان تزم اسششت تا قرعه تعیی  شششده را به صششورت صششحیح قرائت و در محل مورد نرر بارگااری نمایند  در ای  

 ت بخش دوم افزوده خواهد شد  بخش صحت قرائت و صوت و لح  مورد آزمون قرار خواهد گرفت و پس از داوری به امتیازا

 و از طریق سایت به دبیرخانه جشنواره ارسا  نمایند   طقرعه تعیی  شده را به صورت تصویری ضب  تزم است کلیه شرکت گنندگان

 آزمون صحت افظ   2-2-4

شته  در  سته دو   یک جزء)افظ  های افظر سته   پنج  جزء پیو سته     دهجزء پیو ست جزء  جزء پیو سته    بی و افظ کل پیو

 ان ام خواهد شد   با متسابقی  آزمون صحت افظ به شیوه غیر اضوری و از طریق تماس تلفنی قرآن کریم( 

 دبیرخانه اجرایی: نشانی -5

 

 اداره فرهنگی و دانش ویی   -دانشگاه جام  علمی کاربردی وااداستانی قم -جن  اداره پست –بلوار دانشگاه  –پردیسان  –م ق

                                                                            1253-2817521 تلف : 

   https://quran.uast.ac.ir:سایت جشنواره وب 

     quran@uast.ac.irپست الکترونیکی جشنواره :

 jashnvare_qom81@ :یدی شبکه اجتماعیآ

 
  

 شماره تماس )میزبان(محل دبیرخانه مراله

 12532817521 وااد استانی قم استانی و دانشگاهی

 متعاقبا اعمم می گردد دانشگاه فرهنگیان مراله ملی

 



 اجرایی  شیوه نامه

 جامع علمی کاربردیهجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 عمومی جشنواره: ضوابط و شرایط  -7

 بخش ها و رشته های جشنواره: -6

 رشته ها بخش

 آوایی)شفاهی(

)مراله افظ دو جزء پیوسته  -4)مراله ملی ندارد( جزءیک افظ  -3قرائت ترتیل  -2قرائت تحقیق -1

افظ  -8افظ بیست جزء پیوسته   -7افظ ده جزء پیوسته   -6افظ پنج جزء پیوسته    -5  ملی ندارد(

   مداای   -11  مناجات خوانی )فرازهای صحیفه س ادیه( -11اذان    -9کل قرآن کریم  

 نامهمحتوا و جزئیات: براساس مقررات مندرج در مت  آیی  

 کتبی )معارفی(

آشششنایی با سششیره  -3آشششنایی با ااادیا اهل بیت)ع( -2آشششنایی با ترجمه و تفسششیر قرآن کریم   -1

صومی )ع(   سمان معارفی   - 5 ااکام -4مع ضوعی قرآن کریم   -6پر سممی    - 7افظ مو سبک زندگی ا

س ادیه       -8  نیایرا صحیفه  شنایی با  شنایی با نهج البمغه                                           -9آ     آ

 نامهمناب : براساس مناب  مندرج در مت  آیی 

   نقد کتاب -3    تابتلخیص ک -2    مقاله نویسی -1 پژوهشی

 فناوری،

و تولیدات رسانه ای 

 قرآنی

 و اپلیکیش  ای افزار رایانهتولید نرم -1
تولید محتوای صوتی و تصویری با مضامی  قرآن وعترت )پادکست/کتاب صوتی   تیزر   کلیپ  -2

 و پویا نمایی( 

 نویسیفیلمنامه -4 نویسینمایشنامه -3نویسی   داستان  -2 شعر  سرایش  -1 ادبی

 هنری
 – 7  طراای پوستر -6معرق و منبّت   -5     فیلم کوتاه-4    تاهی  -3  نقاشی -2خوشنویسی    -1

 عکاسی

 )مراله ملی ندارد(  کار آفرینی قرآنی2       )ایده پردازی قرآنی(  قرآنیشو  ایده – 1 نوآفرینی
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 شرکت نماید( نوآفرینی/ هنری /ادبی /وریفنا/پژوهشی/)آوایی های از م موع بخش یک رشته درتواند فقط هر دانش و می  1

 به عنوان رشته دوم بممان  است  یکی از رشته های بخش کتبی شرکت دانش ویان در و 
د  نهای بعد در آن رشته شرکت کندر سا  دنتواننمی  های قبلدوره در مراله ملیدر هر رشته جشنواره  او های رتبه   2

 ها  بممان  است بدیهی است که شرکت در سایر رشته
 ند   شرکت نمایتر در همان مقط  یا مقاط  پایی توانند نمیهای افظ رتبه او  در مراله ملی در رشتهزی  ئنکته: اا -1/2

ت ارائه شود  در ای  صورتواند با مشارکت دانش ویان دیگر و یا اساتید آوری  ادبی و هنری دانش ویان میآتار پژوهشی  ف   3

 گیرد نام دانش و به عنوان صاا  اتر شناخته و در صورت ااراز رتبه  مورد تقدیر قرار می
 گیرد تعلق می به نفر او تنها در صورتی که  ند نفر دانش و ان ام داده باشند لوح تقدیر  و هدایا  تاکر:
اگر دانش ویی همزمان از دو وااد استان یا دو دانشگاه )مثم دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد( شرکت نموده و به   4

ریافتی های دو کلیه هدایا و لوح طبق قواعد انضباطی با متسابق برخورد و پیگرد قانونی خواهد شد؛معرفی شود   ملیمراله 

 باید عودت داده شود 
های گاشته در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جام  علمی کاربردی شرکت داده شده        تکراری که در سا  از ارسا  آتار    5

 است خودداری فرمایید  درصورت مشاهده دانش و از جشنواره ااف خواهد شد 
لزامی شنواره اارسا  کای کارت دانش ویی یا اصل گواهی اشتغا  به تحصیل  کای کارت ملی و عکس راه یافتگان  به دبیرخانه ج  6

 است 
 81او  رتبهامتیاز را کس  نماید  جدو  ااراز رتبه عبارت است از: ) %71شرکت کننده برای کس  رتبه باید اداقل   7

( با دقت در ای  بند موارد زیر را مدنرر شریف خود داشته 111از 99/74تا  71رتبه سوم- 99/79تا  75 رتبه دوم - 111تا

 باشید:
مثم اگر در یک رشته باتتری  امتیاز سه نفر ) به شرط کس  ادنصاب امتیاز  قابل ااراز است   در هر رشته سه رتبه کمً

 ( اایز رتبه سوم خواهد بود (99/74باشد  فقط یک نفر )دارای امتیاز  72و  73  99/74او   به ترتی  

الی علمی کاربردی وابسته و یا تحت نرارت دانشگاه جام  علمی داوطل  شرکت در مسابقات باید دانش وی یکی از مراکز آموزا ع  8

صورت عدم ااراز دانش و بودن شرکت کننده در  لیت ااراز دانش و بودن به عهده واادهای استانی است ودرئومس کاربردی باشد 

ایشان  از به تشخیص دبیرخانه بنا خسارات ها و هزینهکلیه  وعمل خواهد آمد به از ادامه اضور شرکت کننده ممانعت مراله هر

  گرددمیدریافت 

  م از به شرکت در بخش کتبی یا شفاهی جشنواره نمایندهمکاری میعنوان عوامل اجرایی هدانش ویانی که بتاکر: 

 نیستند 
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 ارسا  آتار : و نحوه  شرایط  -8
پس از تبت نام در مهلت فایل آتار خود را تا  باید خش افظغیر از به ها بتمام بخشکننده دردانش ویان شرکت  1

  محل تعیی  شده بارگااری نمایند   درمقرر بر روی سایت جشنواره 
   توانند ارسا  نمایندصوتی تصویری می فقط یک فایل: دانش ویان محترم 1تاکر مهم

 یند نمااز ارسا  فایل از وصو  آن توسط دبیرخانه  اطمینان ااصل  پس: دانش ویان محترم 2تاکر مهم

شود و دبیرخانه جشنواره گونه اتری پایرفته نمیدر مراله او  از دانش ویان به صورت دستی و یا از طریق پست هیچ  2

 گونه مسئولیتی را در خصوص پایرا آتار ارسالی از طریق پست و یا اضوری نخواهد داشت هیچ
از که توسط تصاویر ارسا  شده از آتار ان ام خواهد شد( اصل آتار هنری توسط دبیرخانه دانشگاه )اولیه پس از داوری   3

 و تا پایان برگزاری مسابقات مراله ملی در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت  برگزیدگان دریافت خواهد گردید
واره جشششن سششایتبر روی تصششاویر آتار خود را با کیفیت مطلوب و قابل ارزیابی  بایدهنری های در بخش شششرکت کنندگان

    بارگااری نمایند
 

  توجه:
ارسا  کای در کلیه آتار ارسالی تخلف محسوب شده و در هر مراله از برگزاری مسابقات تشخیص داده شود  طبق الف( 

 (ارسا  آتار دقت تزم صورت پایرد لاا در) قواعد انضباطی با متسابق برخورد و پیگرد قانونی خواهد شد 

دانش و بوده و مسئولیت آن پس از ب( مسئولیت افظ و محافرت آتار تا قبل از وصو  به دبیرخانه جشنواره به عهده 

و پس از ااراز رتبه برتر و ارسا   هده دبیرخانه جشنواره خواهد بودوصو  به دبیرخانه و در مراله کشوری به ع

 باشد  اره ملی به عهده دبیرخانه ملی میجشنوبه دبیرخانه 

تعرفه طبق اوادث ااتمالی و عدم رعایت قوانی  توسط اداره پست  ارزا گااری میزان پرداخت خسارت  بروز در صورت 

 و پرداخت خواهد شد  تعیی  دبیرخانه دانشگاه و قوانی  

 

 ان: مخاطب-9

کاربردی در مقاط  مختلف  عبارتند از دانششش ویان دانشششگاه جام  علمی دانشششگاهی مخاطبان ای  جشششنواره  در مراله 

 است  کاردانی و کارشناسی 

نام در جشششنواره فارا التحصششیل نشششده   به فردی اطمق می گردد که در زمان تبتدانششش و در ای  آیی  نامه   تبصششره:

ر سایر   شرکت د التحصیل شود    فارادر جشنواره از دانشگاه    از زمان تبت نامدانش ویی پس  در صورتی که  بنابرای  باشد  

 امکان یایر می باشد مراال جشنواره 
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 های هفتگانه جشنواره دوم : ضوابط اختصاصی شرکت در بخشبخش  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-1-2 

  آواییبخش نحوه ارسا  و داوری آتار  دستورالعمل

  بیست جزء    دهجزء    پنججزء  دویک جزء  افظ )شرکت در رشته های کلی ضوابط  1-1-1-2 

 جزء و کل قرآن کریم(
گردد و هیأت داوران بخش شفاهی در مسابقات شفاهی برای برادران و خواهران به صورت م زا برگزار می  1

 شود کننده تعیی  میمراال مختلف  به طور م زا برای خواهران و برادران شرکت
های مشخص شده قرائت قرعهاز محل  ( باید دقیقاًدعاخوانی و )در رشته قرائت تحقیق و ترتیلمحترمکنندگان شرکت  2

  نمایند

نفرات راه یافته به مراله دانشگاهی در بخش شفاهی  بعد از بررسی و داوری م دد  توسط دبیرخانه اعمم   3

 گردد       می
 دربرگزیدگان است و تقدیر از  دانشگاهیمختص مراله  "پیوستهدو جزء افظ "و  "یک جزءافظ "رشته   4

 شود سطح دانشگاه ان ام می

شود و نفرات برگزیده در مراله دانشگاهی به برگزار مینیز ملی مراله جزء در  31و  21  11  5های افظ رشته  5

 دبیرخانه مسابقات ملی معرفی خواهند شد  

  آواییهای بخش رشته
 تحقیق قرائت  1

 ترتیلقرائت  2

  )ویژه برادران(اذان 3

 )صرفا مراله دانشگاهی( یک جزءافظ  4

  )صرفا مراله دانشگاهی(افظ دو جزء پیوسته 5

 جزء پیوسته 5افظ  6

 جزء 11افظ  7

 جزء21افظ  8

 افظ کل 9

   دعا خوانی) فرازهای صحیفه س ادیه( 11

 مداای  11

 دستور العمل بخش شفاهی:  1-2
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شته در  تاکر: سابق از جم  امتیازات     ر سط مت سابی تو سبه  های افظ امتیاز اکت خواهد بخش او  و دوم محا

    شد 
  صورت صد  31 فینا   مراله برگزاری در صدامتیاز د 71با  مقدماتی مراله امتیاز در   جم  فینا  مراله ر

 .شوندمی مشخص برتر هایرتبه واائزان شده
 بررسششی از پس برتر رتبه تعیی  کنندگان  شششرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات تسششاوی درصششورت  

اس     از: است  عبارت مختلف های دررشته  اولویت ترتی  به پایردکهمی صورت  دهینمره هایبخش

 ابتدا و وقفلح   صوت   افظ  ت وید 
 بر مکاا اصو  با رعایت مسابقات  برگزاری ستاد و داوران هیئت گیریتصمیم نامه آیی  ای  در نشده بینیپیش مطال  درباره

 است نافا نامهآیی 
 

 افظ قرآن کریم: شیوه داوری رشته های  2-1-1-2    

 های افظ داوری در دو بخش ان ام می پایرد  در رشته

اساس  کنندگان در ای  بخش برارزیابی شرکت بخش او  : داوری بخش ت وید   صوت و لح   وقف و ابتدا:

 شود قرعه ذیل ان ام می

) اافروا علی الصلوات     تا     اقا علی سوره بقره  241تا  238از آیه  39صفحه  قرعه انتخابی بخش افظ:

المتقی ( که متسابقی  می بایست محل قرعه تعیی  گردیده را مطابق ضوابط بخش شفاهی قرائت و به از طریق 

 ارسا  نمایند   quran.uast.ac.irShttp//: سایت جشنواره به آدرس 

 

 بخش دوم: داوری اس  افظ

 و بر اساس قرعه به صورت ذیل داوری خواهد شد  صورت تلفنیداوری اس  افظ به 

افظ دو جزء پیوسته  افظ پنج جزء پیوسته  افظ ده جزء پیوسته و افظ بیست جزء پیوسته:   جزء یکافظ 

  خطی 7دو سوا  

 خطی 7سرا   3جزء ) کل قرآن (:  31افظ 

 مراله ملی: بر اساس تصمیم هیأت داوران و طبق آیی  نامه داوری اوقاف

 
  شرکت در رشته های قرائت تحقیق  قرائت ترتیل  اذان  و مناجات خوانی و مداای ضوابط   3-1-1-2

 ضوابط اجرا:  -
 شود روایت افص از عاصم( برگزار می) به قرائت به روا ترتیل -قرائت به روا تحقیق)الف 

 و مداای  دعاخوانی)قرائت فرازهای صحیفه س ادیه( -
 آزمون ای  بخش براساس دستورالعمل مسابقات جشنواره 

 قرائت به روا تحقیق:  -الف
 سارعوا الی مغفره      تا     و هم یعلمون(و ) 133-135سوره مبارکه آ  عمران 67: صفحه دانشگاهی مراله 
 ملی: کل قرآن کریممر اله 

  

https://quran.uast.ac.ir/
https://quran.uast.ac.ir/
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 قرائت به روا ترتیل:  -ب
بما کنتم الناس رامة    تا     و اذا اذقنا)   23تا  21مبارکه یونس آیات سوره  211: صفحه دانشگاهی مراله 

 (تعلمون 

 یممراله ملی: کل قرآن کر
 

 دعاخوانی فرازهایی از صحیفه س ادیه: ج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صولی      کننده در رشته دعاخوانی در مراله او  باید صرفا فراز   دانش وی شرکت    1 انتخاب شده را به صورت صحیح و ا

 قرائت نماید و پس از ضبط  فایل صوتی مربوطه را جهت داوری به دبیرخانه ارسا  نماید 

شد دقیقه می 5م از برای قرائت دعا مدت زمان    2 سر امتیاز ندارد  اما اگر از   31  )با شتر ک  31دقیقه 4تانیه کمتر و بی

 بیشتر باشد کسر امتیاز دارد (تانیه 31دقیقه  5تانیه کمتر و 

  د: اذان 
بایست طبق ضوابط جشنواره اقدام به فیلمبرداری از طریق دوربی  گوشی شخصی خود نموده و          متسابقی  می   1

 فایل مربوطه را در سامانه جشنواره بارگااری نمایند   
شرکت کنندگان ای  بخش قرائت اذان خود را از عبارت     2 ست  قرائت اذکار پیش   نموده و از آغاز« اهلل اکبر»تزم ا

 به اتمام رسانند « ای علی الصمه»اذان امتناع نمایند و تا ابتدایاز 
 تاکر: هر گونه ذکر اضافی به جز واژه های اذان  کسر امتیاز دارد 

 
 ه: مداای 

   شد متعاقبا اعمم خواهد  آیی  نامه نحوه ارسا  و داوری پس از تصوی  در دبیرخانه جشنواره ملی 1

 

  

 دعای چهلم  صحیفه شریفه سجادیه: قرائت

ا ِبِصْد ِِ ُمحَمٍَّد َو آِلهِ، َو اْكِفَنا طُوَل اْلََملِ، َو َقصِّْرُه عَنَّ اللَُّهمَّ صَلِّ عََلى ( ۱)

 َیْوٍم، اْلَعَملِ حَتَّى َل ُنَؤمَِّل اسِْتْتَمامَ سَاعَةٍ َبْعَد سَاعَةٍ، َو َل اسِْتیَفاَء َیْوٍم َبْعدَ 

 َو َل اتِّصَاَل َنَفسٍ بَِنَفسٍ، َو َل ُلحُو َِ َقَدٍم بَِقَدمٍ 

ا َو سَلِّْمَنا ِمْن ُغُرورِِه، َو آِمنَّا ِمْن شُُروِرِه، َو اْنِصبِ اْلَمْوَت َبیَْن َأْیِدینَ ( ۲)

 َنْصبًا، َو َل َتجَْعْل ِذْكَرَنا َلُه ِغبّاً 

 َنحِْر ُُ ( وَ اجَْعلْ َلَنا ِمنْ َصاِلحِ اْلَْعَمالِ عََمًل َنسَْتبِْطئُ َمَعُه اْلَمِصیرَ ِإَلیْكَ، وَ ۳) 

ْأَلَفَنا عََلى َوشْكِ اللَّحَا ِِ ِبكَ حَتَّى َیكُونَ اْلَمْوتُ َمْأَنسََنا الَِّذي َنْأَنسُ بِهِ، وَ مَ  َلهُ 

 الَِّتي ُنحِبُّ الدُُّنوَّ ِمْنَها َناالَِّذي َنشَْتا ُِ ِإَلیْهِ، َو حَامَّتَ 

َزاِئرًا، َو آِنسَْنا بِهِ  هِ ( َفِإَذا َأْوَرْدَتُه عََلیَْنا َو َأْنَزْلَتُه بَِنا َفَأسِْعْدَنا بِ ۴) 

َقاِدمًا، َو َل ُتشِْقَنا بِضِیَاَفِتهِ، َو َل ُتخِْزَنا بِزَِیاَرِتهِ، َو اجَْعْلُه َبابًا مِْن 

 َرحَْمِتكَ َأْبَوابِ َمْغِفَرِتكَ، َو ِمْفَتاحًا ِمْن َمَفاِتیحِ 

َتاِئبِیَن غَیَْر  ُمسَْتكِْرِهیَن، ( َأِمْتَنا ُمْهَتِدیَن غَیَْر ضَالِّیَن، طَاِئِعیَن غَیْرَ ۵) 

 َن.عَاِصیَن َو َل ُمِصرِّیَن، َیا ضَاِمَن جََزاِء اْلُمحِْسِنیَن، َو ُمسَْتْصِلحَ عََملِ اْلُمْفِسِدی
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 مراال برگزاری  جنسیت رشته های بخش شفاهی  ردیف 

 مرد
 

 مراله ملی مراله دانشگاهی  زن

     قرائت تحقیق 1
     قرائت ترتیل 2
     افظ کل قرآن کریم 3
     جزء قرآن کریم 21افظ  4
     جزء قرآن کریم 11افظ  5
     جزء قرآن کریم 5افظ  6
 -    جزء قران کریم  2افظ  7
 -    جزءیک افظ  8

  -   اذان 9
     مناجات خوانی   11
     مداای  11
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 دانلود است () مناب  کتبی از سایت جشنواره و سایتهای معرفی شده قابل بخش کتبی:های رشتهناب  م

 مناب  آزمون ملی  مناب  آزمون مراله کشوری )دانشگاهی( رشته ردیف

1 
 آشنایی با ترجمه 

 و تفسیر قرآن
)سوره لقمان( تالیف ایت اهلل مکارم 17ه جلد نتفسیر نمو  

 شیرازی

 اازاب(+ )سششوره لقمان 17جلد  تفسششیر نمونه

 تالیف ایت اهلل مکارم شیرازی

2 
 آشنایی با

 اهل بیت)ع(ااادیا 

کتاب اکمت نامه جوان)عربی فارسی( ا ت اتسمم 

دی ری شهری  انتشارات دارالحدیا  والمسلمی  محمد محم

 (قابل دانلود از سایت جشنواره)  1-211صفحه 

 )کل کتاب( کتاب اکمت نامه جوان

 ری شهری ا ت اتسمم مراوم 

3 
 آشنایی با

 سیره معصومی )ع(
-221ساله  سخنان مقام معرم رهبری صص 251کتاب انسان   

 با قابلیت خرید اینترنتی ()   1

مقام معرم    سششخنانسششاله 251کتاب انسششان 

صهبا  ویرایش دوم   رهبری   )کل  1391مرکز 

 کتاب (

 ااکام 4
رساله » م موعه پرسمان ؛ دفتر شانزدهم پرسش ها و پاسخ ها 

سینی  از ابتدا تا ابتدای ااکام زکات سید م تبی ا« دانش ویی

 (قابل دانلود از سایت جشنواره) تا  156فطره ص 

م موعه پرسمان ؛ دفتر شانزدهم پرسش ها و    

سششید م تبی « رسششاله دانششش ویی» پاسششخ ها

 )کل کتاب ( اسینی

 پرسمان معارفی 5
پرسش ها و پاسخ های » م موعه پرسمان ؛ دفتر هفتم 

م از ابتدا تا پایان بخش پن  رضا شاکری تالیف امید « برگزیده

 (قابل دانلود از سایت جشنواره)  236ص 

سمان ؛ دفتر هفتم   سش ها و  » م موعه پر پر

 تالیف امید رضا شاکری « پاسخ های برگزیده

 )کل کتاب (  

 افظ موضوعی قرآن کریم 6
موضوع قرآن کریم(  365کتاب هر روز با قرآن و عترت  )افظ 

اتسمم ابوالقاسم و همکاران  انتشارات نورالثقلی  اتر ا ت

 تا ابتدای بخش دومابتدای کتاب 

 «خوشبخت شوید با قرآن » کتاب 

 )کل کتاب( تالیف سید مهدی هاشمی

 آشنایی با نهج البمغه  7
قابلیت دانلود ) 165تا خطبه 151از خطبه  6کتاب پیام امام جلد 

 (از سایت جشنواره  PDFنسخه 

تا خطبه   151از خطبه   6پیام امام جلد    کتاب  

165 

 آشنایی با صحیفه س ادیه  8

شرح دعای  5شرح صحیفه س ادیه استاد اسی  انصاریان ج

از سایت  PDFقابلیت دانلود نسخه )  156-318هفتم صص

 (جشنواره

  تالیف 2کتاب درسششنامه صششحیفه سشش ادیه ج 

 ا ت اتسمم امید محمدی

 سبک زندگی اسممی  9
 کتاب سبک زندگی اسممی تالیف ا ت اتسمم قرائتی

 (از سایت جشنواره PDFقابلیت دانلود نسخه )

کتاب سشششبک زندگی اسشششممی تالیف ا ت       

اتسششمم قرائتی + کتاب مسششئله ا اب اسششتاد 

 شهید مرتضی مطهری  

 
 معارف قرآنی و سیره معصومی )ع( :شرایط و ضوابط بخش کتبی 2-2-2

  مت     صرفاهاکلیه رشتهآزمون در  منبPDF است   جشنواره بارگااری شده در سایت  
  د  خواهد شبارگااری در سایت جشنواره در هر رشته به صورت تصادفی برای داوطلبان تعیی  و سرا  تستی  31 اداکثرتعداد

 دانش ویان با مراجعه به سایت  به سراتت در مدت زمان مشخص پاسخ خواهند داد 
 

تشریحی تصحیح خواهد سواتت  رتبه های او  تا سوم در صورت تساوی امتیازات در بخش دانشگاهی جهت تعیی   تاکر :

 شد 
  آزمون دارای نمره منفی است 

  توجه: هر دانش و فقط یک بار اق ورود و شرکت در آزمون را خواهد داشت 
 صرفا )که دانش ویی به علت نقص فنی و مشکمت اینترنتی نتواند شرکت نماید  زمان دیگری را در صورتی

 دبیرخانه برای امکان شرکت م دد آن دانش و فراهم خواهد آورد یکبار( 

 کتبی دستور العمل بخش :  2-2
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  در هر رشته   نفر 21اداکثر تعداددر صورتی که دبیرخانه تصمیم به برگزاری مراله کشوری)در یک یا  ند رشته( گرفته باشد

 امتیاز به مراله بعد راه خواهند یافت  %75به شرط کس  اداقل 
ری تعیی  شده نگردند تعداد نفرات کمتکس  اد نصاب امتیاز ی که دانش ویان هر رشته بخش کتبی موفق به توجه: درصورت

 به مراله کشوری معرفی خواهند شد  
   را جهت آمادگی و اضور در مراله کشوری   مقدماتی برگزیده مراله نفرات اسامی  های تزم  دبیرخانه جشنواره بعد از بررسی

 نماید به واادهای استانی اعمم می)دانشگاهی( 
 و یا معرفی افراد به دبیرخانه به منزله راهیابی به مراله دانشگاهی نیست استانی  توجه:کس  رتبه در مراله 

 مراله کشوری  :
 سابقی   بندیرتبه سابقی  به     به توجه با مت سخگویی مت ستی  اتتسر میزان پا شد می ت صورت اما   با ساوی  در  یازاتامت ت

   شد خواهد تصحیح تشریحی سواتت برای تعیی  رتبه   در سواتت تستیمتسابقی  
 ٌاعمم خواهد شد  نحوه برگزاری مراله کشوری )دانشگاهی( بخش کتبی متعاقبا 
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 های بخش ادبی رشته 1-3-2

 سرایش شعر

 نویسیداستان

  نویسینمایشنامه

 نویسیفیلمنامه

 

 بخش ادبی:ضوابط کلی   2-3-2

  :اتموضوع 1-2-3-2

 اجتماعی و سیاسی مرمنانه  موضوعات مرتبط با زیست فردی  
  ذکر شود  در ابتای اترمورد نرر  و روایت آیهباید خاصی و روایت الهام از آیه  در صورت* 

 

 اختصاصی بخش ادبی: شرایط و ضوابط 2-2-3-2

 ضوابط کلی: -

 صفحه بیشتر نگردد  21مت  آتار از   1
 های مختلف بممان  است نوشت  داستان کوتاه و بلند و سرودن شعر در سبک  2
 صفحه ارائه گردد  1های بلند  در خمصه موضوع اصلی نمایشنامه  فیلمنامه و داستان  3
و متونی که فقط موضوع نمایش یا فیلم را الزامی است نویسی نویسی و فیلمنامهاصو  کلی نمایشنامهرعایت در ادبیات نمایشی    4

 توضیح دهند پایرفته نخواهند شد 
 موضوع اتر باید منطبق با موارد اعمم شده توسط دبیرخانه جشنواره باشد   5
 الزامی است   آیه   ادیا و یا منب  مربوطه با موضوع  بهره گرفته شود ذکر که در نوشت  آتار از مناب  دینی مرتبط  نان  6
باشد و از ارسا  مت  مورد نرر در قال  سایر فرمت ها خودداری   Word 7082 تاWord 7002 بایدتنها ارسالی فرمت مت    7

 شود  
 بصورت ت می  شده در قال  لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسا  نمایند تاکر: درصورتی که واادهای استانی آتار را دریافت کردند باید کلیه آتار را 

سطر  جای نگیرد )فونت پیشنهادی:  18رعایت فاصله منطقی سطور در نگارا مت  رعایت گردد و سعی گردد در هر صفحه بیش از   8

«14BNazanin»  :متر(سانتی5/1و فاصله پیشنهادی بی  دو سطر 
 آتار مشترك  دبیرخانه جشنواره  جایزه و لوح به نام او  قید شده  اهدا خواهد نمود در صورت برگزیده شدن   9
 شوند آتار دریافت شده به نویسنده بازگردانده نمی  11
 درصورت  اپ آتار  اق ویرایش  برای دبیرخانه محفوظ است   11
 

 
 

 ضوابط اختصاصی:  3-3-2
 رشته شعر: 1-3-3-2
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 شرکت کنندگان در انتخاب قال  شعری اعم از شعر سنتی  نو یا ساید آزاد هستند   -1
 محتوای آتار می بایست مبتنی بر محورهای جشنواره باشد؛ از ای  رو آتار نامرتبط از فرآیند جشنواره ااف خواهند شد   -2
سا  از  2ابت ها ااف خواهد شد و متساب تا  نانچه عدم تأیید اصالت اتر در هریک از مراال جشنواره ااراز شود   اتر از رق -3

 شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد  
 اتر به دبیرخانه جشنواره می باشد هر نفر صرفا م از به ارسا  یک  -4
 آتار ارسالی نباید تا کنون در هیچ مسابقه یا جشنواره ای اایز رتبه شده باشد   -5
 تایپ گردد    word2117-woord2113( و در محیط 13) و اندازه فونت  b-nazaninمت  شعر با فونت  -6
 

 رشته داستان نویسی: 2-3-3-2

 کلمه می باشد    5111تا  2111اداقل و اداکثر تعداد کلمات م از برای داستان کوتاه بی   -
 مان ها ترتی  اتر داده نخواهد شد  دانش ویان در انتخاب قال  داستان اعم از کوتاه یا داستانک آزاد هستند   به داستان های بلند و ر -
 تایپ گردد    word2117-woord2113( و در محیط 13) و اندازه فونت  b-nazaninمت  شعر با فونت  -

 
 رشته فیلم نامه نویسی و نمایشنامه نویسی: 3-3-3-2

 شرایط اختصاصی: -

 صفحه 21( اشداکثر در A4اندازة )   pdfو  wordارسا  فایل  -1
شامل نام  نام خانوادگی  نام دانشگاه  شماره تماس همراه آتار ارسا  شود  ) آتار فاقد مشخصات در مشخصات کامل نویسنده  -2

 شود (مسابقه شرکت داده نمی

 نوشتش  خمصه داستان در صفحشة او  فیلمنامه/ نمایشنامه ضشروری است  -3

دبی  عموه بر ذکر مشخصات کامل )شامل عنوان  مناب  نمایشنامه یا فیلمنامه در پایان متاکر شود  درصورت اقتشباس از منب  ا -4

 نویسنده  ناشر  سا  انتشار( در صورت سابقه اقتباس سینمایی از آن اتر  مشخصات اتر سینمایی نیز ذکر شود 

  ائه شده باشدراای نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهآتار ارسالی  -5

 صورت مشترك نوشته شده باشد تنها یک جایزه دریافت خواهدکرد در صورتی که اتر ارائه شده توسط  ند نفر به  -6

 شود  بنابرای  از ارائه طرح خودداری گردد فقط فیلم نامة کامل برای ارزیابی پایرفته می -7

 در زمان اشتغا  دانش و به تحصیل ان ام پایرد   بایدمراال تولید اتر کلیه  -8
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 : رشته ها و مناب  بخش هنری  1-4-2
 

   

 

 

 

 اختصاصی بخش هنری ضوابط : 2-4-2
 

 ضوابط کلی: 1-2-4-2
فرم تبت نام به دقت تکمیل و در کنار در صورت درخواست دبیرخانه برای ارسا  اتر برای دانش و تزم است   1

   تصویر آتار گن انده شود
ها به صورتی بر روی اتر الصاق گردد که ) فرماست تار هنری الزامیبر روی فرم تبت نام()الصاق برگه مشخصات اتر  توجه:

اتر  دبیرخانه هیچ ضمنا درصورت عدم الصاق فرم مشخصات و عدم امکان شناسایی صاا   –با امل و نقل از آتار جدا نگردد 

 ارجاع آتار فاقد مشخصات نخواهد داشت (لیتی در مسر

 موضوع جشنواره در آتار ارسالی رعایت گردد    2

 باشد  شده اائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید آتار ارسالی  3
 که اندازه آتار بیشتر از اندازه تعیی  شده باشد پایرفته نخواهد شد صورتی  4
دبیرخانه م از است آتار برگزیده را در نمایشگاه هایی نریر نمایشگاه بی  المللی قرآن کریم و       با نام صاا  اتر به   5

 نمایش بگاارد  
دبیرخانه جشنواره م از است از کلیه آتار ارائه شده در جشنواره جهت ترویج فرهنگ قرآنی با ذکر نام صاابان اتر استفاده   6

 نماید   
 گیرد موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمی کای شده همچنی  بهبه آتار  7
 ارسا  اتر به منزله پایرفت  ضوابط کلی جشنواره می باشد   8
فرم اصالت اتر را از سایت  بایدشرکت کنندگان در صورت درخواست دبیرخانه برای ارسا  اتر برای دانش و   9

 ویر اتر برای دبیرخانه ارسا  نمایند  جشنواره دانلود نموده و پس از درج اطمعات به پیوست تص
   quran.uast.ac.irارسا  فایل اتر توسط دانش و ازطریق  سایت جشنواره   11

تصویر شفاف و  3تصاویر اتر خود را که به صورت شفاف و واضح گرفته شده در اداکثر  بایدشرکت کنندگان   11

   ارسا  نمایند quran.uast.ac.irسایت جشنواره ازطریق  در نماهای مختلف تهیه نموده

 موضوع مت   عنوان رشته

 نستعلیق  خوشنویسی
 اند  در غم دوری رویش همه در تاب و ت 

 اند همه ذرّات جهان در پی او در طل 

 (81اسراء «)و قل جاءَ الحقُّ و زَهَقَ الباطِلُ انَّ الباطِلَ کانَ زَهوقا »  معرّق و منبّت

 عکاسی

 سوره مبارکه انسان 
 

 فیلم کوتاه
 نقاشی

 طراای پوستر

  زاد با محوریت قرآن و عترت موضوع : آ تاهی 
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توجه: در مراله نخست هیچ اتری از دانش ویان قبو  نخواهد شد و دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبا  اصل    12

 کنندگان نخواهد داشت  توسط شرکت آتار ارسالی
 اصل آتار برتر پس از داوری های ان ام شده از نفرات برگزیده خواسته خواهد شد   13
ای هتواند در سا رتبه او  در هر رشته در مراله کشوری دانشگاه علمی کاربردی و ملی دوره های قبل  نمی دانش وی اائز  14

 ها  بممان  است بعد در آن رشته شرکت کند  بدیهی است که شرکت وی در سایر رشته
پس  بایستنخواهد شد و افراد میدر مراله مقدماتی قبل از اعمم دبیرخانه به آتار برتر هیچ اتری توسط دبیرخانه دریافت   15

در صورت ارسا  اتار توسط دانش و و عدم اعمم دبیرخانه جشنواره از اعمم نفرات به دبیرخانه دانشگاه آتار خود را به دبیرخانه ارسا  نمایند  

 به عهده دانش و خواهد بود  مسئولیت افظ اتر 
 اتر درج شودامضاء صاا  اتر و سا  تولید اتر)سا  جاری( در ذیل   16

کلیه آتار می بایست بدون قاب و صرفا طبق درخواست دبیرخانه ارسا  گردد مگر اینکه قاب اتر جزو اتر محسوب گردد و   17

ااف آن موج  کاهش ارزا هنری اتر گردد  در غیر اینصورت مسئولیت افظ و سممت اتر به عهده دانش و خواهد بود و دبیرخانه در ای  

 شت  خصوص مسئولیتی به عهده نخواهد دا
موضوعات اعمم  آتار نامرتبط با رو ای  های اعمم شده در آیی  نامه است؛ از بر محور مبتنی آتار محتوای و مایهدرون  18

 خواهند شد  ااف جشنواره از گردونة هم باشند  زیبا نامه اگر هشده در آیی 
 2ها ااف خواهد شد  و متسابق تا رقابت  نانچه عدم تأیید اصالت اتر در هر یک از مراال جشنواره ااراز شود  اتر از  19

 سا  از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد 
 بایست طبق فرم پیوست تکمیل و بر روی اتر الصاق گردیده و همراه اتر به دبیرخانه جشنواره ارسا  شود شناسنامه اتر می  21
 هیچ در تاکنون نباید برای ای  جشنواره تولید شده باشد و اتر ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید در یک سا  اخیر و  21

 باشد  شده اائز رتبه دیگری جشنواره یا مسابقه

 : ضوابط اختصاصی2-2-4-2

 رشته تاهی : 

 باشد  سانتیمتر 51×71اداکثر اتر اندازه 

 75% باشد  قاب دارای و اتر خلق برای کادر 

  دارد  را اتر یک ارسا  اق تنها هر داوطل 

  باشد  سانتیمتر 8الی  6 ساارتورپا عرض و طو 

 باشد  می ممنوع اجرا جهت رایانه از استفاده 
 باشد  شناسنامه دارای و اخیر سا  2به  مربوط باید اتر 

 آتاری که دارای قاب می باشند ابعاد اعمم گردیده با ااتساب پاساارتو می باشد. 

 :نستعلیق  رشته خوشنویسی

 شریفه مورد استناد قرآن کریم و ترجمه فارسی   ذکر نام سوره و آیه  1
بایست الزاماً با خط نستعلیق نگارا شوند و به آتاری که با سایر خطور همچون تلا و     نگاشته و ارسا  آتار تولید می  2

 گردند ترتی  اتر داده نخواهد شد  

 امتیاز کسر خواهد شد  21در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد   3

بدون قاب باشد  شرکت کنندگان در صورتی م از به ارسا  اتر با قاب هستند که از متر و سانتی 51×71کثر اندازه ادا  4

 طرف دبیرخانه درخواست شود و یا قاب جزئی از اتر محسوب گردد  
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 درج نام و نام خانوادگی صاا  اتر الزامی است   5

 هر داوطل  تنها اق ارسا  یک اتر را دارد   6

 گیرد مچنی  به موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمیبه آتار کای شده ه  7

 سانتیمتر باشد  8الی  6طو  و عرض پاساارتو   8

  رشته عکاسی:           

 سانتی متر باشد  41×31اندازه اتر اداکثر  1

 عکس می تواند رنگی  سیاه و سفید  آنالوگ و یا دی یتا  باشد   2

 الزامی است  311رزولش   JPGارسا  فایل اصلی با فرمت   3

 بعد از تأیید و درخواست دبیرخانه  عکس در بسته بندی مناس  ارسا  شود ) به صورت لوله  رو  و تاشده نباشد (  4

 را دارد  تنها اق ارسا  یک اترهر داوطل    5

 استفاده از رایانه به شرط افظ اصالت اتر بممان  است   6
مگابایت باشد  اداقل رزولوش   5پیکسل و اداکثر ا م فایل  2451در اندازه ضل  کو ک اداقل  jpgها بایستی با فرمت عکس  7

 مگاپیکسل  باشد   8های موبایلی باید عکس
تبصره: ویرایش عکس در اد اصمح نور و رنگ و کراپ تا آن ایی م از است که به اصالت عکس خدشه ای وارد نکند  دبیرخانه از   8

 معاور است  HDRونتاژ  کوتژ و پایرا عکس های فتوم

 رشته نقاشی:          

 سانتیمتر باشد  51×71اندازه اتر اداکثر   1

 نوع تکنیک آزاد می باشد   2

 رشته طراای پوستر:

 باشد  71×51اندازه اتر اداکثر  1

 الزامی است  TIF- Psdو یاJPG ( با فرمتA4در قط ) 311ارسا  فایل اصلی با رزولوش    2
 جشنواره در طراای پوستر ضروری است استفاده از نام   3

 . اپ پوستر در اندازه اصلی جهت نمایش آن درمراله ملی  به عهده دبیرخانه جشنواره است  4

 رشته معرق و منبّت: 

 نوع تکنیک آزاد می باشد   1

 امتیازی تعلق نمی گیرد  به آتار کای شده همچنی  به موضوعات مغایر  2

 تواند از فلز   وب و یا غیره استفاده کند   داوطل  می  3

 باشد  71×51اندازه اتر اداکثر  4

 شته فیلم کوتاه:ر

 گردند  می ااف مسابقه بخش از باشند نداشته نمایش کیفیت و فنی استانداردهای که هاییفیلم  1
 شود  رعایت آن باید در ... و فنی  زمان لحاظ به کوتاه فیلم استانداردهای   2

 شود  درج فیلم هر روی بر کامل طور به فیلم زمان مدت و فیلمساز و فیلم نام  3

 . نام فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم به طور کامل بر روی هر فیلم درج شود  4
 ) قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم های پخش خانگی( تحویل دبیرخانه گردد  DVDتزم است نسخه اصلی فیلم در یک نسخه  5
 فنی  زمان و     در آن رعایت شود  لحاظهای فیلم کوتاه به استاندارد  6
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 : رشته ها و مناب  بخش پژوهشی:  1-5-2

 

 

 اختصاصی بخش پژوهشی: شرایط و ضوابط: 2-5-2

 مقاله نویسی:
 نام و درج در صفحه او  مقالهتکمیل فرم تبت  1
مند و معتبر نویسنده )نویسندگان( بوده و قبمً در جایی منتشر نشده و پژوهشهای نرام مقاله ااصل مطالعات  ت ارب  2

 باشد 
 شناختی معتبر باشد مقاله دارای اطمعات کتاب  3
 مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارا تدوی  شده باشد   4
  مقاله باید به زبان فارسی نوشته شود  5

 

 فراتر نرود  کلمه 6111ا م مقاله از               

کاغا و میان سطرها  اروفچینی شود و همراه با فایل  هایبرای سهولت ارزیابی و ویرایش  مقاله با رعایت فضای مناس  در ااشیه  1

 الکترونیکی ارسا  گردد 

 اد شود ها و مفاهیم ناآشنا  با استفاده از الفبای صوتی)آوانویسی( پس از فارسی آن یتلفظ نام  2

 ها و مفاهیم مهم به کاررفته در مت   جلوی نام یا مفهوم مربوط میان پرانتز آورده شود معاد  خارجی نام  3

استناد و ارجاع در پایان نقل قو ) با ذکر نام نویسنده  سا  نشر و شمارة جلد و صفحه اتر  مانند نمونة زیر آورده شود)در نقل قو    4

و مانند آن خودداری پیشی  همو   همان هاید و در تکرار ارجاع  مثل بار او  نوشته شود و از کاربرد واژهمستقیم از گیومه استفاده گرد

 (121-127  صص6  ج1384گردد(؛)مطهری  

 یک سا  بیش از یک اتر انتشار یافته باشد  با ذکر اروف الفبایی پس از سا  انتشار از یکدیگر متمایز در ای ه از نویسنده نان  5

 شوند 

 های توضیحی در پایان مقاله)پیش از کتابنامه( آورده شود یادداشت  6

 موضوع عنوان رشته

 مقاله نویسی

  "از دیدگاه قرآن و عترت جهاد تبیی  "محورهای اصلی : مساله اصلی پژوهش باید در اوزه

 و معطوف به محورهای زیر باشد : 

  در جامعه و خود باوری امید و راه کارهای امید آفرینی 
  شیوه های بیان اق و مقابله با ترویج باطل 
  شیوه های مقابله با نفوذ دشم  در جامعه اسممی 
  شیوه های تعمیق ارزا های دینی و ملی در خانواده 
 نشگاهیان شیوه های تقویت هویت اسممی ایرانی در دا 
  و دستاوردهای انقمب اسممی در فضای م ازی شیوه های تبیی  مبانی 
  شیوه های پاسخگویی به شبهات اوزه انقمب اسممی در فضای م ازی 
  وظایف امت در قبا  رهبر اکومت اسممی بر نرریه مبنای امامت و امت 
 ای دانش بنیان نرم شیوه های اصمح و تعالی رفتارهای سیاسی جامعه از طریق شرکت ه  

 علی اائری استاد ( )سوره مبارکه ماعون تا ناس( تالیف 1تفسیر جزء سی ام قرآن کریم) «تطهیر با جاری قرآن» تلخیص کتاب

 دستورالعمل بخش پژوهشی: 5-2
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 کتابنامة مآخا فارسی و تتی  به طور جداگانه با ترتی  الفبایی  در پایان مقاله با ذکر مشخصات زیرآورده شود:  7

 کتاب: نام خانوادگی  نام) سا  انتشار( عنوان کتاب  شمارة جلد  محل انتشار: نام ناشر   8

 ی  مقاله ا ان ام و آغازی  هاینام نشریه  شمارة نشریه  شمارة صفحه« عنوان مقاله» مقاله: نام خانوادگی  نام)سا  انتشار(   9

 یاد شود نتایج تحقیق و در صورت امکان  گونگی ارتباط وکاربرد آن در جامعه  در پایان مقاله  11

به همراه فهرستی از  و تهیه گیرینتی ه و تحقیق روا مقاله  موضوع و عنوان بردارندة در ایواژه 211ادود ای کیده  11

 طور جداگانه ضمیمة مقاله گردد واژه(  به 7ها)اداکثر کلیدواژه

 شود شده بازگردانده نمیمطال  ارسا   12

 

 رشته مقاله نویسی
 باشد:دستورالعمل نگارا مقاتت از قرار زیر می -11

 فارسی باشد * مت  مقاتت ارسالی به زبان 

 * مقاتت ارسالی  تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای علمی باشند 

 باشد   word 2111 و با ویرایش docxیا  doc* فایل مت  مقاله با پسوند 

 واژه بیشتر نباشد  7511کلمه و اداکثر از  4111صفحه و تعداد کلمات مقاله اداقل  21* ا م مقاتت از 

 متر در سطر او  پاراگراف و به صورت خوانا  تایپ شده باشد متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیسانتی 1* مقاتت با فاصله 

 باشد  13و اندازه فونت ها  noor nazanin* کلیه مت  مقاله با فونت 

قرار گیرد و آدرس آیه بمفاصله پس »« * آیات و روایات از نرم افزار جام  التفاسیر نور آورده شود  مت  عربی آیات در بی  عممت آیات

 ( 125)نحل/« ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعره الحسنه   »از آیه در داخل پرانتز به صورت )نام سوره/شماره آیه(  درج شود مثا  : 

مترجم و کتابشناسی ترجمه شود  اتماً مشخصات * اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا مناب  روایی نریر نهج البمغه در مقاله استفاده می

 در بخش مناب  بیاید 

 های زیر باشد:تزم است مقاتت مشتمل بر بخش -11
 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحقیق  موضوع به ناظر  مقاله: * عنوان

 گردد:  ذکر صورت زیر به مشخصات نویسنده)نویسندگان( باید نویسندگان: * مشخصات

 تماس  تلف  و شماره   مقط  تحصیلی  ایمیلاشتغا  به تحصیلنویسندگان  دانشگاه محل  نویسنده/ خانوادگی نام و نام ذکر

بیان  شامل نوشتار محتویات از جامعی و مختصر شرح گرنمایان که گونه ای )به فارسی زبان به کلمه 311 اداکثر دارای *  کیده:

 باشد(  بحا نتی ه مهم هاینکته و پژوهش ماهیت هدف  مسئله 

 کنند( ایفا را فهرست و نمایه نقش که کلماتی میان )از واژه 11 و  اداکثر 3اداقل  ها:* کلید واژه
 به صورت نوشتار موضوع با آنها ارتباط و پژوهش قبلی هایزمینه به نیز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در * مقدمه:

 .شود اشاره واضح
 مقاله : اصلی * بدنه

 کدام هر ها ای  زیرفصل که است دیگری هایشامل زیرفصل نیز فصل هر که است مختلفی فصو  بر مت  اصلی مشتمل -
 است  پاراگراف با موضوع مشخص  ندی  بر مشتمل
 .گیرند قرار خاص زیرفصلی در عنوان یک ذیل در مرتبط موضوعات از دسته هر -
 منس م شاکله یک از مقاله م موعه که گونه ای به گیرند قرار فصل عنوان به ترکلی عنوان ذیل عناوی   از دسته هر -
 .باشد شده رعایت آن در مطل  تأخّر و تقدم و بوده فصلی برخوردار  ند
قرار داده شود و در پایان نقل »« گیومه  مطل   انتهای و ابتدا شود می نقل منبعی از عیناً مطلبی که مواردی در مستقیم: قو  * نقل

 آدرس آن منب  ذکر شود « ر ك»اما در پایان با ذکر  .ندارد گیومه از مناب  دیگر نیازی به درج  و منب  ذکر شود  نقل به مضمون قو  آدرس
  باید با ذکر آدرس باشد:  شده از سایر مناب  نقل مطال  مت : درون * ارجاع

 منب  یک از صفحه  ند به اگر و (211ص  1 ج   1381  مثا : )طباطبائی و صفحه( جلد شماره انتشار  سا  مرلّف  خانوادگی )نام
  صص 1 ج   1381مثم: )طباطبائی  گردد؛ عممت )صص( تنریم گااشت  با و  پ راست به سمت از صفحات شماره شودمی داده استناد



 اجرایی  شیوه نامه

 جامع علمی کاربردیهجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه 

21 

 

 دو سا   یک در نویسنده یک از اگر گیرد  قرار اشاره مورد هم وی باید اسم است مشترك مرلّف  خانوادگی نام که صورتی در (27و25 26
 .گیردمی صورت تفکیک اتر دو میان انتشار سا  از بعد الفبا اروف آوردن با گرفته است  قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بیشتر یا اتر
جلد  شماره اوّ   اتر انتشار سا  خانوادگی  گیرد: )ناممی صورت شکل بدی  منب  ذکر شده است  استفاده اتر یک از بیش نویسنده یک از اگر

 ذکر با و شودمی آورده نفر یک خانوادگی نام باشند  فقط نفر سه از بیش اتر یک مرلفانِ صفحه( اگر و جلد شماره دوم  اتر انتشار سا  و
 گردد به سایر مرلفان اشاره می« و دیگران»واژه

 طور مستند به مقاله در را آنها نویسنده که مسائلی تری مهم از خمصه گیری و بندی جم  ااوی کلمه  411-211ادود  * نتی ه:
 .است داده بسط و شرح

 در فهرست مناب  است   کرده مطل  نقل آنها از یا و نموده استناد آنها به اامقاله در نویسنده که مقاتتی و کت  مناب : * فهرست
 گردد: تنریم زیر دستورالعمل با مرلف( خانوادگی )نام الفبا اروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان

 فونت با کتاب نام نشر  ناشر  ضمناً محل مترجم محقق/مصحح  نام خانوادگی  نام)سا  انتشار(  عنوان کتاب  نام کتاب:  -
Italic وBold گردد   تایپ 
 م له  شماره م له  عنوان مقاله داخل گیومه و نام م له با فونت    نام«عنوان مقاله»مقاله: نام خانوادگی  نام)سا  انتشار(   -
Italic وBold گردد   تایپ 
 دانشکده  دکتری  رشته   /ارشد کارشناسی نامه ؛ پایان«عنوان پایان نامه»خانوادگی  نام)سا  دفاع(   پایان نامه: نام -

 گردد   تایپ Boldو Italic دانشگاه  عنوان پایان نامه داخل گیومه و نام م له با فونت 
  برای )بدون ناشر(« نابی»برای )بدون محل نشر(  « جابی»الفاظ مشخصات  از برخی تعیی  عدم صورت پایانی: در نکته -

 برای )بدون تاریخ( است« تابی»
 
 ب( جدو  امتیازات: -

 

 محور موضوع امتیاز

5 

 بیان مساله

  کیده

 وجوه ساختاری

 پرسش اصلی تحقیق

 هدف یا اهداف کلیبیان 

 روا تحقیق

 ارائه خمصه نتایج تحقیق

11 

 طرح مساله تحقیق

 مقدمه
 سواتت یا فرضیات اصلی و فرعی متناس  با پژوهش

 بیان اهداف اصلی و فرعی تحقیق متناس  با سواتت مطرح شده

 ضرورت ان ام تحقیق

5 
 جامعیت پیشینه

 پیشینه
 های نوآوری پژوهش در پایان پیشینهبیان جنبه 

 پاسخ به سواتت و یا فرضیات تحقیق 11
 نتی ه گیری

 جم  بندی مراال و یافته ها

 رعایت اصو  نگارا علمی 15

 نرم منطقی و توالی مناس  در ساختار مقاله

41 

 گویایی عنوان و تناس  آن با محتوا

 ارزیابی محتوایی
 وجوه محتوایی

 استواری استدت  ها و تازگی استنتاج ها در ارایه یافته های مقاله

 غنا اصالت  جامعیت و اعتبار مناب 
 میزان پاسخگویی به نیاز ها و اولویت های علمی جامعه

 دست بودن ادبیات نگاراشیوایی  سادگی  روانی کمم و یک
 شیوه نگارا

 عاری بودن از زیاده نویسی

 انتخاب روا مناس  تحقیق 15
 وجوه روشی

 بیان رابطه روا واهداف تحقیق
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 تلخیص کتاب
 شیوه نامه تلخیص:            

تر برای مختصشششر سشششازی متون و اقتباس نکات مهم مناب  مکتوب اسشششت که با اهدافی نریر  نویسشششی راهکاری مرتلخیص و گزیده

ضمون و محتوای   بهره شتر از م سان   کتاب گیری بی سری  و آ تر عمقمندان به بط  مناب  های ارزنده و نیز فراهم کردن امکان مراجعه 

سی و زبده علمی ان ام می پایرد  خمصه  سایر فعالیت  نوی صو  و  گزینی به ویژه در عرصه تلخیص کتاب هم  ون  های علمی دارای ا

های تزم امری ضروری است  خمصه نویسی        زمینه کس  مهارت تردید برای خلق اتری ارزشمند در ای باشد و بی قواعد خاصی می 

 باشد از سه منرر محتوایی  روشی و ساختاری قابل بررسی و سن ش میمتون مکتوب 

 

 جشنواره ارسا  شود  اتر به دبیرخانه  pdfو word مطابق زمانبندی تعیی  شده  تزم است فایل   -1

 درصد ا م منب  اعمم شده باشد   11تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از  - 2

 درصد بیشتر باشد  21درصد ا م منب  اعمم شده کمتر و اداکثر نباید از  11تعداد صفحات تلخیص نباید اداقل از  تبصره:

 جدو  امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 محتوایی

 نمره( 11خمصه شده ) روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در مت  -1
 نمره( 12وجود انس ام و ارتباط معنایی و مفهومی ) -2
 نمره( 15جام  و مان  بودن مطال  تلخیص شده ) -3
 نمره( 15رعایت امانت داری و وفاداری به اصل کتاب )میزان انطباق با مت  اصلی( ) -4
 نمره( 8میزان تسلط بر زمینه تخصصی منب  ) -5

 نمره 61

 روشی

 نمره( 5نرم مطال  )ترتی   توالی و  -1
 نمره( 5دسته بندی علمی و هدفمند ) -2
 نمره( 5رعایت اسلوب ساده و سره نویسی ) -3
 نمره( 5استفاده از نمودار ها  جداو  و سایر تکنیک های گزیده نویسی ) -4

 نمره 21

 ساختاری

 نمره ( 3روانی و شیوایی مت  خمصه شده ) -1
 نمره( 3رعایت نکات نگارشی  ویرایشی و دستوری ) -2
 نمره( 3خمقیت و نوآوری )در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی( ) -3
 نمره( 5استحکام   انس ام و پیوستگی ساختار ) -4
 نمره( 3توفیق در انتقا  ویژگی های سبکی کتاب ) -5
 نمره( 3تناس  ا م کمی مطال  ) -6

 نمره 21

 نمره 111 م موع
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  هارشته: 1-2-6

        

 ی:  وربخش فناضوابط کلی  2-2-6 

 

 :و اپلیکیش  قرآنی تولید نرم افزار   1-2-2-6         

 و محتوای آتار مبتنی بر محور قرآن و عترت است و موضوعات ااف می شوند  درون مایه   1
 نام صاا  اتر و نام نرم تفزار و اپلیکیش  الزاما می بایست در قسمت درباره ما یا امثا  آن درج گردد    2
  خواهد شد و متسابق    تبصره:  نانچه عدم تایید اصالت اتر در هریک از مراال جشنواره ااراز گردد اتر از رقابت ها ااف

 تا دو سا  از شرکت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد  
 هر نفر م از به ارسا  یک اتر به دبیرخانه جشنواره خواهد بود    3
 به شده باشند  چ مسابقه  یا جشنواره ای اایز رتآتار ارسالی نباید تا کنون در هی  4
؛ اما تنها یک نفر م از به شرکت در جشنواره خواهد بود و در صورت انتخاب ارائه آتار به صورت گروهی امکان پایر است   5

 اتر در جشنواره   از نفر اصلی تقدیر خواهد شد  
 به آتار کای شده امتیازی تعلق نخواهد گرفت    6

 

 ای: رشته تولیدات رسانه 2-2-2-6
 : تیزر  کلیپ  موش  گرافی  پویا نمایی  پادکست و کتاب صوتی است  تولیدات رسانه ای شامل  1
 مبتنی بر محوریت قرآن و عترت و موضوعات نامرتبط ااف می شوند  درون مایه و محتوای آتار   2
 نام صاا  اتر باید در  آتار تولید ذکر گردد   3

ود  اتر از رقابت ها ااف خواهد شد و متسابق تا  نانچه عدم تأیید اصالت اتر در هریک از مراال جشنواره ااراز ش تبصره:

 دو سا  از شرکت در جشنواره محروم می شود  

 مطابق زمان بندی تعیی  شده تزم است اصل آتار )تیه باز( در قال  لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسا  گردد    4
 هر نفر صرفا م از به ارسا  یک اتر به دبیرخانه جشنواره می باشد    5
 آتار ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره ای اایز رتبه شده باشند    6
ارائه تولیدات رسانه ای جشنواره به صورت گروهی امکان پایر است؛ اما تنها یک نفر م از به شرکت در جشنواره خواهد   7

 بود و در صورت برگزیده شدن اتر در جشنواره   نفر اصلی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت  
دقیقه   پادکست یا کتاب صوتی اداکثر  8 دقیقه  پویانمایی اداکثر 5دقیقه  کلیپ اداکثر  3زمان بندی تیزر اداکثر   8

 دقیقه )از خمصه یا بخش هایی از یک محتوای کامل (  11
 ل دفاع و معتبر باشند  نه ای جشنواره می بایست متق   قابمطال  به کار رفته در تولیدات رسا  9
اابیت و کشش کافی تولیدات رسانه ای جشنواره می بایست کاربردی  منطبق بر نیازهای روز جامعه   دارای ج  11

 برای جاب مخاط  و دارای خمقیت و نو آوری در شیوه بیان و روایتگری باشد  

 

 
 

 موضوع رشتهعنوان 

 قرآنی اپلیکیشی   و تولید نرم افزار 
 قرآن وعترت

  )تولید تیزر  کلیپ  پویا نمایی و پادکست یا کتاب صوتی( ایات رسانهتولید
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 امتیازات: ارزشیابی و تعیی   جدو  3-2-2-6
 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

1 

 ساختار و محتوا
 * صفحه شروع         * معرفی محصو  وپدید آورنده

 تنوع          و سازی غنی محتوا           * صحتاطمعات        *  * دقت
         (اینسرت ها  تایتل ها   ساند افکت و   * پیروی از یک سبک تابت در طو  محتوا)محل قرار گرفت  اجزاء مانند تصاویر  

  *کیفیت تدوی   * کیفیت تولید

51 

2 
 مخاط  پسندی 

 میزان تناس  محتوای اتر با زمان اتر ظاهر جاابیت و زیبایی ظاهری *            سادگی بیان مطال  * 
 *گرافیک و  ینش افزونه های هنری * کیفیت صدا و تصویر 

15 

 خمقیت و نوآوری  3
 11 *قابلیت ویژه 

4 
 یادگیری مخاطبی  

 تدوی  اهداف آموزشی   *   تعیی  ایطه هدف*
 

11 

* تناس  رسانه با اهداف آموزشی  * تناس  نوع رسانه با طبیعت پیام * تناس  نوع رسانه با خصوصیات انتخاب رسانه    5
 11 مخاطبی  

6 
 تعیی  نحوه انتشار رسانه 

  کانا  ها و صفحات  1-انتخاب نحوه انتشار رسانه )شبکه های اجتماعی   شبکه های رسانه ملی
 اجتماعی و   ( 

 دلیل انتخاب مکان  
5 

 111 امتیاز جم 
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 :نوآفرینی قرآنیضوابط کلی بخش  1-2-7

ای ههدایت ایده هر  خمق و کارآفری  و شناسایی وزمینه تربیت نیروهای ما استای تحقق شعار اصلی دانشگاه دردر ر

زمینه های قرآن و خمق جشنواره قرآن و عترت دانشگاه نیز در ای  راستا از کلیه دانش ویان صاا  ایده در 

 جهت شرکت در جشنواره دعوت بعمل می آید  عترت

 

 های قرآنی:نحوه شرکت در بخش ایده 2-2-7

 باشد محصوتت مرتبط با آن  زمینه قرآن و عترتبایست در محور اصلی ایده الزاما می -
ست از طریق پنل تبت نام   یبا( می4شرکت کنندگان پس از تکمیل فرم مشخصات ایده پردازان )پیوست شماره       -

 در سایت ارسا  نمایند 
 quran.uast.ac.ir ارسا  فایل اتر توسط دانش و ازطریق  سایت جشنواره  -

 

 های ایده پردازی:اوزه 1-2-2-7

 ایده های بهبود بخش  -1
 ایده های تغییر بخش -2
 ایده های ابداعی -3

 

 زمینه های ایده پردازی شامل: 2-2-2-7

کلیه محصوتت سخت افزاری و نرم افزاری قرآنی از قبیل ت هیزات آموزشی و کمک آموزشی  ت هیزات   -1

 هوشمند  ت هیزات انتقا  پیام   نرم افزارهای تحت وب و      
های بومی ها و مناسک  جشنوارهآئی  بیل آموزا  ترویج   فرهنگ سازی  سفر و کاروان خدمات قرآنی از ق  -2

 و محلی و     
های قرآنی های قرآنی  استارت آپهای کودك قرآنی   خانهرآنی  مهدهای قرآنی از قبیل مدارس قتشکل -3

 و    
   روستایی  سازمانی  جاده و مسیرهای شهریفضاسازی بصری و المان -4
 های مرتبطسایر زمینه -5
 و ماهیت و های قرآنی بوده هایی پایرفته خواهد شد که در زمینه فعالیتتزم به ذکر است که فقط ایده

همچنی  ای  بخش درون دانشگاهی بوده و مرتبط با جشنواره ملی قرآن و عترت   هویت قرآنی داشته باشد

 باشد نمی
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اشد که بکاربردی میهای اصلی دانشگاه جام  علمیعنوان یکی از رسالتکارآفرینی به نوآفرینی و توسعه فرهنگ 

 گردد برای تحقق آن در اوزة قرآن و عترت نیز ای  رشته ویژه دانش ویان علمی کاربردی برگزار می

 

 آفرینی قرآنی:نونحوه شرکت در بخش  3-2-2-7

  قرآن و عترت محصوتت مرتبط با آن   بایست در زمینههای صورت گرفته الزاماً میآفرینینومحور اصلی

 باشد 
 بایست از طریق پنل تبت ( می5کنندگان پس از تکمیل فرم مشخصات کارآفرینان )پیوست شماره شرکت

 نام در سایت ارسا  نمایند 
 ضوابط ای  بخش و موارد مربوطه متعاقبا اعمم خواهد گردید  

 قرآنی: کار آفرینیضوابط کلی بخش  2-2-7

 دستور العمل نحوه شرکت در ای  بخش پس از بازنگری متعاقبا اعمم خواهد گردید  
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 قسمت دوم ؛ پیوست ها   فرم ها و ضمایم 
 

 1پیوست شماره 

 درج گردد  پژوهشیفنآوری و هنری  ادبی  و در صفحه او  آتار هنری بر پشت یا روی آتار صورت تکمیل شده   ای  فرم اتما به :1توجه 

   دبیرخانه هیچگونه مسرولیتی در قبا  گم شدن اتر و     نخواهد داشت عدم الصاق فرم به اتر یا کنده شدن آندر صورت :2توجه 

 

 جشنوارة قرآن و عترت دانش ویان دانشگاه جام  علمی کاربردیهمی  ده آتارفرم تبت مشخصات 

 (فیلمنامه نویسی         ادبیات نمایشی: ) نمایشنامه نویسی          داستان نویسی    بخش ادبی: شعر 

 تیزرکتاب صوتی ) پادکست تولیدات رسانه ای           تولید نرم افزارو اپلیکیش  قرآنی  فنآوری:بخش

                                      (   پویا نمایی ویدئو کلیپ 

                         عنوان مقاله:قرآن و عترتمقاله بخش پژوهشی:

 تکمیل شود ( 5)در پیوست شماره کارآفرینی قرآنی           تکمیل شود (   4)در پیوست شماره رشته ایده قرآنی        تلخیص کتاب

 عکاسی     طراای پوستر        معرق و منبت        فیلم کوتاه       تاهی        نقاشی     بخش هنری:خوشنویسی

 کاربردی:علمیمرکز آموزا عالی     وااد استانی:

 موضوع / عنوان اتر:

 تکنیک اتر هنری: اندازه اتر هنری:

 شماره دانش ویی: خانوادگی:نام    نام:

 رشته تحصیلی: کد ملی:

 پست الکترونیکی: مقط  تحصیلی:

 کد شهر: تلف  تابت: تلف  همراه :

 نشانی پستی: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                      کد پستی:                                                                                                                                                                        
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 )برگ او (دهمی  جشنوارة قرآن و عترت دانش ویان دانشگاه جام  علمی کاربردی ه نوآفرینی قرآنی فرم تبت نام رشتة 
 مشخصات فردی: -1

 کاربردی:علمیمرکز آموزا عالی     وااد استانی:

 موضوع / عنوان ایده:

 شماره دانش ویی: خانوادگی:نام    نام:

 رشته تحصیلی: کد ملی:

 پست الکترونیکی: مقط  تحصیلی:

 کد شهر: تلف  تابت: تلف  همراه :

 

 

 

 ( خمصه ایده:2-1

 

 

 

 

 ( محور اصلی ایده:2-2

 

 

 

 ( شرح کامل ایده: )بیان مسئله و ضرورت ان ام کار(2-3 

 

 

 

 

 جشنوارة قرآن و عترت دانش ویان دانشگاه جام  علمی کاربردی )برگ دوم( دمی ه  نوآفرینی قرآنیفرم تبت نام رشتة 

 ( وضعیت ایده از نرر اجرا:2-4

 

 2هپیوست شمار
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 ⃝نمونه اولیه                                   ⃝مد  نرم افزاری یا ماکت                               ⃝ایده اولیه

 ⃝تحقیقات بازار و امکان سن ی ایده                                      ⃝در اا  ساخت و راه اندازی 

 ( وضعیت ایده در داخل و خارج از کشور)پیشینه ایده(2-5

 

 

 ه با طرح های مشابه:( ویژگی ها و وجوه تمایز و برتری طرح پیشنهادی در مقایس2-6

 

 

 ( نوآوری شما در کدام اوزه قرار دارد؟2-7

           ⃝محصو  جدید                ⃝نوآوری در عملکرد                ⃝نوآوری در فرآیند               ⃝نوآوری در محصو 

 ( ضرورت و اهمیتی که ای  ایده می تواند در رف  نیازهای جامعه داشته باشد را بیان کنید:2-8 

 
 

 تاییدیه و گواهینامه های کس  شده مرتبط با ایده: -3

 مشتریان محصو  نهایی ایده  ه افرادی هستند: )معرفی بازار هدف( -4

 

  در مورد قابلیت ت اری سازی ایده توضیح دهید -5

 

 هزینه مورد نیاز برای ان ام ایده؟ )برآورد هزینه( -6

 توان مالی و میزان مشارکت شما در اجرای ایده:  -7

 در صورت نیاز به سرمایه گااری   ه مراکز خصوصی یا دولتی می توانند روی اتر شما سرمایه گااری نمایند؟  -8

 (زمان بندیزمان تزم برای ان ام و اجرای مراال مختلف طرح )برنامه  -9

 آیا تاکنون مااکره یا قراردادی برای ایده خود داشته اید یا خیر؟ -11

                                                                                  

 نام و نام خانوادگی:       امضاء                                                          
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 اجرایی  شیوه نامه

 جامع علمی کاربردیهجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه 

31 

 

 

 )برگ او (دهمی  جشنوارة قرآن و عترت دانش ویان دانشگاه جام  علمی کاربردیه  کارآفرینیرشتة پرسشنامه فرم تبت نام و 

 

 مشخصات فردی:الف( 

 کاربردی:علمیمرکز آموزا عالی     وااد استانی:

 موضوع کارآفرینی:

 شماره دانش ویی: خانوادگی:نام    نام:

 رشته تحصیلی: ملی:کد 

 پست الکترونیکی: مقط  تحصیلی:

 کد شهر: تلف  تابت: تلف  همراه :

 نشانی پستی: 
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 دهمی  جشنوارة قرآن و عترت دانش ویان دانشگاه جام  علمی کاربردی)برگ دوم(ه آفرینینورشتة پرسشنامه فرم تبت نام و 

 ج(پرسشنامه کارآفرینی
 سا 51باتتراز            سا 51تا41بی             سا 41تا31بی           سا 31تا21بی    س  کارآفری :          1

 فوق لیسانس         لیسانس        مدرك تحصیلی کارآفری :      فوق دیالم 2

 نفر(111بزرگ)بیش از    نفر(111تا51متوسط)بی       نفرشاغل(51کو ک)کمتراز       نوع کس  وکارای ادشده:    خانگی)انفرادی(3

 شرکت تبت وتاسیس شده       شرکت تازه تاسیس      تبت شده درشرف تاسیس شرکت      وضعیت اقوقی کارآفرینی:   تبت نشده4

  ا م اشتغا  ای ادشده در کس  و کار )تابت وپاره وقت(5

 بیش ازصدنفر             نفر111تا51بی               نفر51تا11بی               نفر11کمتراز                                      

  ا م سرمایه گااری صورت گرفته در کس  و کار)م موعا(6

 میلیون تومان811بیش از میلیون تومان811تا311بی               میلیون تومان311تا51بی             میلیون تومان51کمتراز

 شرکت تعاونی                شرکت سهامی               شرکت مسئولیت محدود            ماهیت قانونی کس  وکار:  فردی یا شراکتی7

  ماهیت کات/خدمات ارائه شده توسط کس  وکار 8

 دانش بنیان              فناوری پیشرفته             پروژه ای              مصرفی/عمومی 

  دریافت گواهینامه های مدیریت کیفیت محصو /خدمت:9

  CEگواهینامه استاندارد اروپا             9111گواهینامه ایزو                 گواهینامه استاندارد ایران          فاقد گواهینامه 

  درصد تامی  سرمایه کس  وکار از دارائی شخصی کارآفری  و یا شرکا:11

 درصد71بیش از      درصد71تا31بی         درصد31تا11بی           درصد11کمتراز

  موقعیت جغرافیائی کس  وکار:11

 ویژه ت اری-مناطق آزاد      مراکزرشدوپارك های علم وفناوری            شهرك های صنعتی              درون شهر

 بی  المللی                   ملی                   منطقه ای                  دامنه فروا محصو /خدمت ارائه شده توسط کس  وکار:       درون استانی12

  ا م فروشی محصو  /خدمت سالیانه:13

 میلیون تومان111بیش از        میلیون تومان111تا511بی            میلیون تومان51تا21بی               میلیون تومان21کمتراز

  میزان شاغلی  دارای تحصیمت دانشگاهی درکس  وکار:14

 درصد71بیش از           درصد 71تا31بی              درصد 31تا11بی               درصد 11کمتراز

  میزان جاب مناب  مالی ازطریق تسهیمت بانکی/ کمک نهادهای امایتی:15

 درصد71بیش از           درصد 71تا31بی              درصد 31تا11بی               درصد 11کمتراز

 خارج ازکشور                       کشور                          استان                          منب  تامی  مناب  انسانی درکس  وکار:          شهرستان16

 خارج ازکشور                      کشور                           استان                         منب  تامی  مواداولیه و ملزومات کاری:      شهرستان17

 تعداد در هر مورد ذکر شود  -تقدیرازکارآفری )غیرکاغای( لوح و  نشان های دریافت شده به جهت 18

 درسطح بی  المللی             درسطح ملی            درسطح استان               درسطح شهرستان 

  نقطه شروع کارآفرینی ای  کس  وکار:19

 الگوبرداری  ایده اولیه ازداخل کشور                                                                    ارائه ایده اولیه  توسط کارآفری 

 ت اری سازی یک اختراع تبت شده                                                             الگوبرداری ایده اولیه ازخارج کشور 

 درصد11بیشتراز              دوره11تا6بی               دوره 6تا2بی               دوره 2وسط کارآفری :کمترازدوره های تخصصی طی شده ت21

 نام و نام خانوادگی:                 امضاء                                                   
 

 با آرزوی توفیق الهی 
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