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        دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالمي    ساالنه ساالنه ساالنه ساالنه جدول زمان بندي برنامه هاي مسابقات قرآن وعترت جدول زمان بندي برنامه هاي مسابقات قرآن وعترت جدول زمان بندي برنامه هاي مسابقات قرآن وعترت جدول زمان بندي برنامه هاي مسابقات قرآن وعترت 

        

        تاريخ اجراتاريخ اجراتاريخ اجراتاريخ اجرا        موضوع برنامهموضوع برنامهموضوع برنامهموضوع برنامه        رديفرديفرديفرديف

        

  توضيحات

  آبان ماه  20مهر ماه هر سال تا  15از   ثبت نام مسابقات كليه رشته ها  1

(كليه كارهاي تبلغي قبل از تاريخ ياد 

  شده انجام گيرد )

مركز  بهمي زمان ارسال اسا

 20حداكثر توسط كانونها 

 مي باشد. آبان ماه 

  برگزاري مسابقات شفاهي  2

  (مقدماتي )

  هفته قرآن و د انشگاه  آبان    24لغايت    18

برگزاري مسابقات كتبي   3

  استادان  ودانشجويان

  صبح10ساعت 

  تاريخ متعاقبا اعالم خواهد شد 

به صورت همزمان در كليه 

  واحد ها

  ري مسابقات شفاهيبرگزا  4

  ي)(استان

    هر سال دهه سوم بهمن ماه 

برگزاري مسابقات شفاهي   5

  (نهايي)  و اختتاميه

    ارديبهشت ماه 

برگزاري مسابقات كتبي   6

  كاركنان (مرحله مقدماتي )

  در كليه واحد ها  30/9بهمن  ساعت  دهم لغايت چهاردهم 

برگزاري مسابقات شفاهي   7

  كاركنان (مقدماتي)

  آبان 24لغايت   18

  همزمان با مسابقا ت دانشجويان

 هفته قرآن و دانشگاه

  

  اعالم خواهد شد.مركزبرنامه زمان بندي مسابقات دوره هاي بعدي از طريق  •
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        مسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترت دستورالعمل برگزاريدستورالعمل برگزاريدستورالعمل برگزاريدستورالعمل برگزاري

        ه آزاد اسالمي ه آزاد اسالمي ه آزاد اسالمي ه آزاد اسالمي اعضاي هيأت علمي دانشگااعضاي هيأت علمي دانشگااعضاي هيأت علمي دانشگااعضاي هيأت علمي دانشگااستادان  و استادان  و استادان  و استادان  و ويژه ويژه ويژه ويژه 

        

        اهداف:اهداف:اهداف:اهداف:

  اهل بيت عليهم السالم.و م كريقرآن تمسك به ----1111

مقـام معظـم رهبـري مدظّلـه العـالي مبنـي بـر اسـالمي شـدن           انديشه هاي امام خميني (رحمه اله عليه) و منويـات تحقق  ----2222

  دانشگاه ها.

  تعميق دانش قرآني استادان و آشنايي آنان با تعاليم اهل بيت (عليهم السالم) و  توسعه----3333

 .اشاعة فرهنگ قرآني----4444

  

        ندگان:ندگان:ندگان:ندگان:شركت كنشركت كنشركت كنشركت كن

        .دانشگاه آزاد اسالمياساتيد حق التدريس و ت علميأاعضاي هي

        

  ::::بخش كتبيبخش كتبيبخش كتبيبخش كتبي    دستور العملدستور العملدستور العملدستور العمل �

لي حـداقل كارشناسـي   در اين دستورالعمل، عضو هيات علمي به شخصي اطالق مي شود كه داراي مدرك تحصـي  -1

 اشته باشد.نيمه وقت به تدريس اشتغال د يا به صورت تمام وقتدانشگاه آزاد اسالمي رارشد بوده و د

  استادان حق التدريس كليه رشته ها مي توا نند در مسابقات شركت نمايند . -2

دبيرخانه اسـتاني  هيـات    استانقرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمي و منظور از فعاليتهاي  مركز،  مركزمنظور از 

و منظـور  رآن و عترت واحـد  ي هر شهر و منظور از كانون، كانون قدانشگاهواحد واحد، امناي استان و منظور از 

      است.)    WWW. Tasnim.ir(  از سايت ، سايت تسنيم 

كانونها نمي توانند در مسابقات كتبـي  و كارشناسان مسؤوالن وروساي دفتر فرهنگ اسالمي  فرهنگي ،معاونين  - 3

 شركت كنند.
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ترجمه و درك مفـاهيم نهـج   ترجمه و درك مفـاهيم نهـج   ترجمه و درك مفـاهيم نهـج   ترجمه و درك مفـاهيم نهـج   ؛  ترجمه و تفسير قرآن كريمترجمه و تفسير قرآن كريمترجمه و تفسير قرآن كريمترجمه و تفسير قرآن كريمدانشگاه ها در رشته هاي :  استادان مسابقات كتبي   ----4444

جدول جدول جدول جدول رجوع كنيد:(  ترجمه قرآن كريم به زبان انگليسيترجمه قرآن كريم به زبان انگليسيترجمه قرآن كريم به زبان انگليسيترجمه قرآن كريم به زبان انگليسي    و(عليهم السالم)زندگاني چهارده معصوم زندگاني چهارده معصوم زندگاني چهارده معصوم زندگاني چهارده معصوم و البالغهالبالغهالبالغهالبالغه

.(در صورت ضرورت در برخي رشته برگزار مي گرددچهارگزينه ايچهارگزينه ايچهارگزينه ايچهارگزينه ايو  يك مرحله اييك مرحله اييك مرحله اييك مرحله ايبه صورت  ) 1111شماره شماره شماره شماره 

        ها سؤال تشريحي نيز طراحي مي شود)

        ....ريق واحد ها تهيه و به صورت رايگان در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد ريق واحد ها تهيه و به صورت رايگان در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد ريق واحد ها تهيه و به صورت رايگان در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد ريق واحد ها تهيه و به صورت رايگان در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد منابع مسابقات از طمنابع مسابقات از طمنابع مسابقات از طمنابع مسابقات از ط ----5555

اطالعـات داوطلبـان را   مسـئوالن كـانون هـا    اسـت   الزمثبت نام كليه رشته ها از طريق كانون انجام مـي پـذيرد .    -6

  ثبت نمايند .در سايت جهت تأييد نهايي از طريق اينترنت 

  .ارسال مي شود تان هااسطراحي و به مركزسواالت مسابقات توسط  - 7

  .نتايج از طريق سايت اعالم خواهد شد  پس از برگزاري آزمون  - 8

از طريـق كـانون هـر واحـد انتخـاب  و      از طريـق كـانون هـر واحـد انتخـاب  و      از طريـق كـانون هـر واحـد انتخـاب  و      از طريـق كـانون هـر واحـد انتخـاب  و      واحد ها بر اساس نمره آزمون اعالم شده در سايت ،  اول تا سوماول تا سوماول تا سوماول تا سوم    نفرات -9

   معرفي مي شود .معرفي مي شود .معرفي مي شود .معرفي مي شود .

رتبه اول را كسب كرده رتبه اول را كسب كرده رتبه اول را كسب كرده رتبه اول را كسب كرده و و و و         گذشته شركتگذشته شركتگذشته شركتگذشته شركت    دو دوره دو دوره دو دوره دو دوره اعضاي هيأت علمي در رشته اي كه دراعضاي هيأت علمي در رشته اي كه دراعضاي هيأت علمي در رشته اي كه دراعضاي هيأت علمي در رشته اي كه دراستادان و استادان و استادان و استادان و شركت شركت شركت شركت  -10

  مجاز نيست.مجاز نيست.مجاز نيست.مجاز نيست.    (در سطح كشور)(در سطح كشور)(در سطح كشور)(در سطح كشور)اند اند اند اند 

  ثبت نام نمايد. يك رشتهيك رشتهيك رشتهيك رشتههر بخش در هر داوطلب تنها مي تواند در -11

يك روز پس از برگزاري آزمون حداكثرهر واحد مي بايست پاسخ نامه ها را برگزاري مسابقات در  والنمسؤ-12

  ارسال نمايند .مركزر از طريق پست پيشتاز به دبير خانه مسابقات مستقر د

o يادآورييادآورييادآورييادآوري:  

خود را خود را خود را خود را كد داوطلبي كد داوطلبي كد داوطلبي كد داوطلبي داوطلبان محترم داوطلبان محترم داوطلبان محترم داوطلبان محترم  با توجه به اينكه نتايج مسابقات بر اساس كد داوطلبي اعالم مي شود الزم است  -1

  . به همراه داشته باشندبه همراه داشته باشندبه همراه داشته باشندبه همراه داشته باشندنتايجنتايجنتايجنتايج    تا اعالمتا اعالمتا اعالمتا اعالم

اي ريـيس واحـد   بـا امضـ   لـوح تقـدير   را كسب كننـد   درصد امتياز 60به شركت كنندگان در آزمون كتبي كه حداقل  -2

 اعطا مي شود.

 پاسخ نامه هايي كه به هرنحوي خدشه دار(منگنه ، كپي ، تا شده ) باشد به هيچ عنوان تصحيح نخواهدشد. - 3
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  هيأت علمي مدرسان واعضاي: رشته ها و منابع مسابقات كتبي  1111جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ 

  

        ::::بخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهي

 30،20،10،5(حفـظ حفـظ حفـظ حفـظ رشـته هـاي    و در (نهـايي) ييييكشـور كشـور كشـور كشـور واسـتاني اسـتاني اسـتاني اسـتاني (مقـدماتي)، يواحدواحدواحدواحدسه سطح  مسابقات شفاهي در -1

 .ار مي گردد(تحقيق و ترتيل) برگز قرائتقرائتقرائتقرائت    جزء) و

 انجام مي گيرد . هابراساس زمان اعالم شده در واحدآزمون بخش شفاهيمرحله مقدماتي  ----2222

از رشتة انتخابي بر اساس توسط واحد و )% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند70707070حداقلحداقلحداقلحداقلكه كه كه كه     داوطلبانيداوطلبانيداوطلبانيداوطلباني(منتخبان واحد   ----3333

بـر   استانمعرفي مي شوند و  ناستابه يك نفر  ديگر واحدها و مراكز نفر و  2واحد هاي جامع و بسيار بزرگ  

 .را برگزار مي كند استانياساس جدول زماني مشخص مسابقات

معرفـي مـي    مركـز مركـز مركـز مركـز بـه   جهت برگزاري مرحله نهـايي  )%%%%77770000حداقل حداقل حداقل حداقل ( پس از كسب امتياز الزم استانبرگزيدگان  ----4444

انشـگاهي  به ميزبـاني يكـي از واحـدهاي د   مركزمرحله نهايي طبق يك جدول زماني با همكاري و نظارت  .شوند

 برگزار مي گردد.

. (در بخش حفظ  به شرط دارندگان رتبه اول كشوري نمي توانند در دو دوره بعدي اين مسابقات شركت كننددارندگان رتبه اول كشوري نمي توانند در دو دوره بعدي اين مسابقات شركت كننددارندگان رتبه اول كشوري نمي توانند در دو دوره بعدي اين مسابقات شركت كننددارندگان رتبه اول كشوري نمي توانند در دو دوره بعدي اين مسابقات شركت كنند -5

 بال مانع است). و شركت  شركت در مقطع باالتر ثبت نام

د شـخص  د شـخص  د شـخص  د شـخص  ثبت نام نمايد و ايـن امـر بـراي مسـئولين احـراز شـو      ثبت نام نمايد و ايـن امـر بـراي مسـئولين احـراز شـو      ثبت نام نمايد و ايـن امـر بـراي مسـئولين احـراز شـو      ثبت نام نمايد و ايـن امـر بـراي مسـئولين احـراز شـو          و يا در دومقطع و يا در دومقطع و يا در دومقطع و يا در دومقطع     چنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزه -6

  .ديگر حق شركت در مسابقات دوره هاي بعدي را نخواهد داشتديگر حق شركت در مسابقات دوره هاي بعدي را نخواهد داشتديگر حق شركت در مسابقات دوره هاي بعدي را نخواهد داشتديگر حق شركت در مسابقات دوره هاي بعدي را نخواهد داشتداوطلب از دور مسابقات حذف خواهد شد داوطلب از دور مسابقات حذف خواهد شد داوطلب از دور مسابقات حذف خواهد شد داوطلب از دور مسابقات حذف خواهد شد 

  مأخذ  عنوان رشته  رشته كد

   كتاب مركز  تفسير قرآن كريمترجمه و   111

  كتاب مركز  نهج البالغه آشنايي با مفاهيم   112

  كتاب مركز  زندگاني چهارده معصوم  113

  كتاب مركز  ترجمه انگليسي قرآن كريم  114



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  

٧ 
 

تسهيالت ضروري را جهت رفاه حال داوطلبان و برگزاري باشكوه مسابقات در تسهيالت ضروري را جهت رفاه حال داوطلبان و برگزاري باشكوه مسابقات در تسهيالت ضروري را جهت رفاه حال داوطلبان و برگزاري باشكوه مسابقات در تسهيالت ضروري را جهت رفاه حال داوطلبان و برگزاري باشكوه مسابقات در     استان هااستان هااستان هااستان هاواحدهاي دانشگاهي وواحدهاي دانشگاهي وواحدهاي دانشگاهي وواحدهاي دانشگاهي و - 7

  .گذاشت گذاشت گذاشت گذاشت اختيار خواهند اختيار خواهند اختيار خواهند اختيار خواهند 

o :يادآوري:يادآوري:يادآوري:يادآوري  

 اسـتان آن نمايندبعد از معرفي شـدگان  ارسال نمركزر مهلت تعيين شده به ليست منتخبان خود را دها استانچنانچه  -1

 د شد.ناز ادامه مسابقات حذف خواه ها

تحويل خواهد مركزروز پس از اجراي مسابقات به  20) حداكثر ظرف DVDفيلم مسابقات را (به صورت  استان -2

  داد.

با امضاي  لوح تقديرهدايا ورا كسب كنند  % امتياز60، حداقل واحديبه شركت كنندگاني كه در آزمون مرحله  - 3

  .رييس واحداعطا خواهد شد

، دعــوت از منتخبــان، انتخــاب داوران، اعــالم نتــايج  شــركت كننــدگان و معرفــي   اســتانيبرنامــه ريــزي مرحلــه  -4

 است. استاناستاناستاناستانبر عهده به مركز،  استانبرگزيدگان 

و به نتيجه قابـل قبـولي نرسـند مرجـع تصـميم      تبصره : چنانچه نتايج مسابقات استاني مورد اعتراض واقع شود 

  گيري مركز خواهد بود .  

بـه صـورت رسـمي     اسـتان تغيير بكنـد   استانتبصره :در صورت تغيير در نتايج و يا به هر علت ديگري منتخبان 

  اعالم نمايد.مركزتغييرات انجام شده را ده روز مانده به آزمون نهايي بايستي به 

 هدايا:هدايا:هدايا:هدايا:

واحـد  واحـد  واحـد  واحـد  ، در سـطح واحـد توسـط    3333و و و و     2222    ارهارهارهارهجـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  بـر اسـاس    شـفاهي شـفاهي شـفاهي شـفاهي و  كتبـي كتبـي كتبـي كتبـي بخـش   هداياي برگزيـدگان  ....1111

        .اعطا مي گرددمركزمركزمركزمركزو برگزيدگان كشوري توسط استاناستاناستاناستانتوسط  استاني، منتخبان  دانشگاهيدانشگاهيدانشگاهيدانشگاهي

 پرداخت مي گردد.در قالب كارت هديه دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهفرهنگي فرهنگي فرهنگي فرهنگي بودجه بودجه بودجه بودجه هدايا از محل  .2

. شـركت نماينـد   اني تعلـق مـي گيـرد كـه در مراسـم اختتاميـه      هداياي مرحله كشوري مسابقات تنها به برگزيـدگ  .3

 اطالع رساني به برگزيدگان، برعهده مسؤوالن كانونها است.

ع يـ مساوي توزهديه همان رتبه بين افراد چنانچه در هر مرحله از مسابقات نفراتي امتياز مشترك داشته باشند  .4

 . منتخبان به قيد قرعه مشخص مي شوند مي شود و يا اين كه 
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        (كتبي)(كتبي)(كتبي)(كتبي)عضاي هيأت علميعضاي هيأت علميعضاي هيأت علميعضاي هيأت علميقرآن و عترت اقرآن و عترت اقرآن و عترت اقرآن و عترت ا    مسابقاتمسابقاتمسابقاتمسابقاتهداياي هداياي هداياي هداياي ::::    2222جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته
نفرات برتر واحد (بر حسب هزار  نفرات برتر واحد (بر حسب هزار  نفرات برتر واحد (بر حسب هزار  نفرات برتر واحد (بر حسب هزار  

        تومان)تومان)تومان)تومان)

نفرات برتركشوري (بر حسب هزار  نفرات برتركشوري (بر حسب هزار  نفرات برتركشوري (بر حسب هزار  نفرات برتركشوري (بر حسب هزار  

        تومان)تومان)تومان)تومان)

        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول

        400400400400        500500500500        600600600600 150  180  200  تفسير قرآن كريم ترجمه و 

        400400400400        500500500500        600600600600 150  180  200  نهج البالغه   

        400400400400        500500500500        600600600600 150  180  200  سيره معصومين (كل كتاب )

        400400400400        500500500500        600600600600 150  180  200  ترجمه انگليسي قرآن كريم



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  

٩ 
 

        

        

        مسابقات قرآن و عترت اعضاي هيأت علمي (شفاهي)مسابقات قرآن و عترت اعضاي هيأت علمي (شفاهي)مسابقات قرآن و عترت اعضاي هيأت علمي (شفاهي)مسابقات قرآن و عترت اعضاي هيأت علمي (شفاهي)    هدايايهدايايهدايايهداياي: : : : 3333    ارهارهارهارهجدول شمـجدول شمـجدول شمـجدول شمـ

        

        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته

نفرات برتر واحد (بر حسب نفرات برتر واحد (بر حسب نفرات برتر واحد (بر حسب نفرات برتر واحد (بر حسب 

        هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)

ان (بر حسب ان (بر حسب ان (بر حسب ان (بر حسب نفرات بر تر استنفرات بر تر استنفرات بر تر استنفرات بر تر است

        هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)

كشوري (بر حسب كشوري (بر حسب كشوري (بر حسب كشوري (بر حسب مرحله مرحله مرحله مرحله 

        هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)هزار  تومان)

        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول

حفظ قرآن كريم 

  جزء 5
200200200200        180180180180        150150150150        250250250250        220220220220        200200200200        500500500500        400400400400        300300300300        

حفظ قرآن كريم 

  جزء 10
300300300300        280280280280        250250250250        350350350350        320320320320                                                                                                                                    300300300300        800800800800        700700700700        600600600600        

م حفظ قرآن كري

  جزء20
350350350350        320320320320        300300300300        500500500500        450450450450        400400400400        1200120012001200        1000100010001000        800800800800        

حفظ قرآن كريم 

  (كل)جزء 30
400400400400        380380380380        350350350350        600600600600        550550550550        500500500500        1500150015001500        1200120012001200        1000100010001000        

 قرائت قرآن كريم 

  (تحقيق)
250250250250        230230230230        200200200200        450450450450        400400400400        350350350350        700700700700        600600600600        500500500500        

قرائت قرآن كريم 

  (ترتيل)
180180180180        150150150150        120120120120        300300300300        250250250250        200200200200        500500500500        400400400400        300300300300        
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  نامنامنامنامبرگ ثبت برگ ثبت برگ ثبت برگ ثبت 
        ومدرسان دانشگاه آزاد اسالمي ومدرسان دانشگاه آزاد اسالمي ومدرسان دانشگاه آزاد اسالمي ومدرسان دانشگاه آزاد اسالمي     قرآن و عترت اعضاي هيات علميقرآن و عترت اعضاي هيات علميقرآن و عترت اعضاي هيات علميقرآن و عترت اعضاي هيات علمي    مسابقاتمسابقاتمسابقاتمسابقات
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 و شفاهيو شفاهيو شفاهيو شفاهي    رشته هاي بخش كتبيرشته هاي بخش كتبيرشته هاي بخش كتبيرشته هاي بخش كتبي

        

  عنوان رشته  تهرش كد  محل انتخاب رشته  زمونآنوع 

  كتبي

  تفسير قرآن كريمترجمه و     

  نهج البالغه آشنايي با مفاهيم     

  زندگاني چهارده معصوم (كل كتاب )    

  ترجمه انگليسي قرآن كريم    

  شفاهي

  5تا  1حفظ قرآن كريم جزء هاي     

  10تا   1حفظ قرآن كريم جزء هاي     

  20تا 1حفظ قرآن كريم جزء هاي     

  30تا  1ظ قرآن كريم جزء هاي حف    

  (تحقيق)قرائت قرآن كريم     

  (ترتيل)قرائت قرآن كريم     

        

        امضاي داوطلبامضاي داوطلبامضاي داوطلبامضاي داوطلب
 

.......................... حد. مسئول كانون قرآن و عترت وانجانب: ............................اي

  و تاريخ امضاء                                                               نمايم .صحت مندرجات فوق را گواهي مي 
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دستور دستور دستور دستور 

        مسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتالعمل العمل العمل العمل 

        (كتبي)(كتبي)(كتبي)(كتبي)دانشجويان دانشگاه آزاد اسالميدانشجويان دانشگاه آزاد اسالميدانشجويان دانشگاه آزاد اسالميدانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

        

        هداف:هداف:هداف:هداف:اااا

  ثقلين.قرآن و تمسك به  .1

  اشاعه فرهنگ قرآني در دانشگاهها .2

  گاه ها.تحقق فرمان مقام معظم رهبري مدظلّه العالي مبني بر اسالمي شدن دانش .3

  )ليه السالمآشنايي دانشجويان با معارف قرآني و زندگاني اهل بيت (ع .4

  تقويت زمينه هاي معنوي و باورهاي ديني .5

        
        شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:

 و سماآزاد اسالمي دانشگاه  و تخصصي دانشجويان مقاطع كارداني تا دكتري حرفه اي

        دستور العمل بخش كتبي:دستور العمل بخش كتبي:دستور العمل بخش كتبي:دستور العمل بخش كتبي: �

آشـنايي بـا زنـدگاني     آشـنايي بـا زنـدگاني     آشـنايي بـا زنـدگاني     آشـنايي بـا زنـدگاني     ،تفسـير قـرآن كـريم   تفسـير قـرآن كـريم   تفسـير قـرآن كـريم   تفسـير قـرآن كـريم       ،،،،قـرآن كـريم  قـرآن كـريم  قـرآن كـريم  قـرآن كـريم  ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه  :  در رشـته هـاي   مسابقات كتبي دانشـجويان   ....1111

ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه   ،خـواهران ،احكـام بـرادران   خـواهران ،احكـام بـرادران   خـواهران ،احكـام بـرادران   خـواهران ،احكـام بـرادران       احكاماحكاماحكاماحكام    ،،،،نماز نماز نماز نماز ،زيارت عاشورا و جامعه كبيره زيارت عاشورا و جامعه كبيره زيارت عاشورا و جامعه كبيره زيارت عاشورا و جامعه كبيره     حفظ و ترجمهحفظ و ترجمهحفظ و ترجمهحفظ و ترجمهمين  ،مين  ،مين  ،مين  ،معصومعصومعصومعصو

و يك مرحله اييك مرحله اييك مرحله اييك مرحله اي به صورت    (صلي اهللا عليه و آله)(صلي اهللا عليه و آله)(صلي اهللا عليه و آله)(صلي اهللا عليه و آله)زندگاني پيامبر زندگاني پيامبر زندگاني پيامبر زندگاني پيامبر ونهج البالغه نهج البالغه نهج البالغه نهج البالغه ، قرآن كريم به زبان انگليسيقرآن كريم به زبان انگليسيقرآن كريم به زبان انگليسيقرآن كريم به زبان انگليسي

                                                            برگزار مي گردد (در صورت ضرورت در برخي رشته ها سؤاالت تشـريحي نيـز طراحـي    برگزار مي گردد (در صورت ضرورت در برخي رشته ها سؤاالت تشـريحي نيـز طراحـي    برگزار مي گردد (در صورت ضرورت در برخي رشته ها سؤاالت تشـريحي نيـز طراحـي    برگزار مي گردد (در صورت ضرورت در برخي رشته ها سؤاالت تشـريحي نيـز طراحـي        ايايايايچهارگزينه چهارگزينه چهارگزينه چهارگزينه 

 مي شود).مي شود).مي شود).مي شود).

تهيه كتب مسابقات و هزينه مربوط به آن  بر عهده واحد هاي دانشگاهي مي باشد كـه بـه صـورت رايگـان در     تهيه كتب مسابقات و هزينه مربوط به آن  بر عهده واحد هاي دانشگاهي مي باشد كـه بـه صـورت رايگـان در     تهيه كتب مسابقات و هزينه مربوط به آن  بر عهده واحد هاي دانشگاهي مي باشد كـه بـه صـورت رايگـان در     تهيه كتب مسابقات و هزينه مربوط به آن  بر عهده واحد هاي دانشگاهي مي باشد كـه بـه صـورت رايگـان در          ....2222

و چاپ كتب به و چاپ كتب به و چاپ كتب به و چاپ كتب به     (هماهنگي تهيه(هماهنگي تهيه(هماهنگي تهيه(هماهنگي تهيه. . . . شد شد شد شد مي بامي بامي بامي با    فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي    و محل تامين آن از بودجهو محل تامين آن از بودجهو محل تامين آن از بودجهو محل تامين آن از بودجهاختيار داوطلبان  قرار مي گيرداختيار داوطلبان  قرار مي گيرداختيار داوطلبان  قرار مي گيرداختيار داوطلبان  قرار مي گيرد

 ))))استاستاستاست    مركزمركزمركزمركز    عهدهعهدهعهدهعهده
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بـه واحـد هـاي     اسـتان هـا  توسـط   سـپس  ودانشگاهي ارسال  استان هاطراحي و به  مركزاالت مسابقات توسط سؤ .3

 ت احكام به صورت مشترك خواهد بود)التابعه ارسال مي گردد (سئو

 طريق سايت معرفي خواهند شد.  و از مركزمركزمركزمركزتوسط  اول تا سوم كشورياول تا سوم كشورياول تا سوم كشورياول تا سوم كشوريپس از برگزاري آزمون نفرات   .4

اعالم شده از طريق سـايت توسـط كانونهـاي قـرآن و عتـرت      بر اساس نمره آزمون  واحد هاواحد هاواحد هاواحد ها    پنجمپنجمپنجمپنجم    اول تااول تااول تااول تانفرات  .5

 د.  مي گردپرداخت  و در قالب كارت هديهفرهنگي از محل بودجه  انتخاب و هدايا نيز توسط واحد

تابسـتاني درس يـا دروسـي را انتخـاب      تـرم  و يـا   ربوطـه  مچنانچه داوطلب در نيم سال اول و دوم سال تحصـيلي   .1

بـه  بـه  بـه  بـه      بـه شـرط شـركت  در آزمـون     بـه شـرط شـركت  در آزمـون     بـه شـرط شـركت  در آزمـون     بـه شـرط شـركت  در آزمـون     دارد؛  سـنخيت   با رشته يا رشته هايي از مسابقاتكرده است كه محتواي آن 

 .نمره اضافه مي شودنمره اضافه مي شودنمره اضافه مي شودنمره اضافه مي شود    2222داره آموزش داره آموزش داره آموزش داره آموزش ااااوووو        با هماهنگي كانون قرآن وعترتبا هماهنگي كانون قرآن وعترتبا هماهنگي كانون قرآن وعترتبا هماهنگي كانون قرآن وعترته پايان نيم سال درس تعيين شده ه پايان نيم سال درس تعيين شده ه پايان نيم سال درس تعيين شده ه پايان نيم سال درس تعيين شده نمرنمرنمرنمر

نمره تشويقي فقط به  2شركت نمايد و امتياز الزم را كسب كند  .(كتبي و شفاهي  )رشته 2چنانچه داوطلب در  .2

 .يك درس اضافه مي شود

توسط كـانون  آمار كانون قرآن و عتر ت مي باشد و در نهايت ارسال از طريق  ي مسابقات  ثبت نام كليه رشته ها .3

 رد .مي گي انجام)  www.tasnim.ir(سايت تسنيم  نتطريق اينتر زا

، مجـاز  ، مجـاز  ، مجـاز  ، مجـاز      كسب كـرده انـد  كسب كـرده انـد  كسب كـرده انـد  كسب كـرده انـد      اول اول اول اول     رتبهرتبهرتبهرتبه    در سطح كشوريدر سطح كشوريدر سطح كشوريدر سطح كشوري    در رشته اي كه در دوره هاي گذشتهدر رشته اي كه در دوره هاي گذشتهدر رشته اي كه در دوره هاي گذشتهدر رشته اي كه در دوره هاي گذشته    داوطلبانداوطلبانداوطلبانداوطلبانشركت شركت شركت شركت  .4

و ديگـر در هـيچ دوره اي اجـازه شـركت در     و ديگـر در هـيچ دوره اي اجـازه شـركت در     و ديگـر در هـيچ دوره اي اجـازه شـركت در     و ديگـر در هـيچ دوره اي اجـازه شـركت در         ودر صورت مشاهده از دور مسابقات حـذف خواهنـد شـد   ودر صورت مشاهده از دور مسابقات حـذف خواهنـد شـد   ودر صورت مشاهده از دور مسابقات حـذف خواهنـد شـد   ودر صورت مشاهده از دور مسابقات حـذف خواهنـد شـد           نيستنيستنيستنيست

 الن كانون هاي قرآن وعترت است .ومسئوليت اين امر به عهده مسو.مسابقات ندارندمسابقات ندارندمسابقات ندارندمسابقات ندارند

ز شود داوطلـب از دور  ز شود داوطلـب از دور  ز شود داوطلـب از دور  ز شود داوطلـب از دور  برگزاري محربرگزاري محربرگزاري محربرگزاري محرو اين امر براي مسئولين و اين امر براي مسئولين و اين امر براي مسئولين و اين امر براي مسئولين نمايد نمايد نمايد نمايد     نام نام نام نام         نانچه داوطلبي از دو حوزه ثبتنانچه داوطلبي از دو حوزه ثبتنانچه داوطلبي از دو حوزه ثبتنانچه داوطلبي از دو حوزه ثبتچچچچ .5

  .به عهده كانونها مي باشد) اطالع رساني اين موضوع (مسابقات حذف خواهد شدمسابقات حذف خواهد شدمسابقات حذف خواهد شدمسابقات حذف خواهد شد

هر واحد مـي بايسـت پاسـخ نامـه هـا را يـك روز پـس از برگـزاري آزمـون از           برگزاري مسابقات دروالن مسؤ .6

 .ارسال نمايند مركزبه دبير خانه مسابقات مستقر در  ريق پست پيشتازط

اعالم نتايج ازسايت مي باشد.بديهي است بعد مهلت تعيين شـده  روز بعداز  10زمان اعتراض به نتايج مسابقات كتبي  .7

  به اعتراض ها رسيدگي نخواهد شد .

o يادآورييادآورييادآورييادآوري:  

 تا اعالم نتايج به همراه داشته باشند .  كد داوطلبي خود راتذكر داده شودداوطلبان محترم به  -1

درصـد امتيـاز مسـابقات را كسـب كننـد از سـوي واحـد هـاي          60به شركت كنندگان در آزمون كتبي كـه حـداقل    -2

        دانشگاهي و با امضاي رييس واحد لوح تقدير اعطا مي شود.
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  .فقط در يك رشته ثبت نام كنددر هر بخش هر داوطلب مي تواند  - 3

زمون شركت نمايد امـا چنانچـه دانشـجويي امكـان     آه داوطلب در واحدي كه ثبت نام كرده در ك استاصل بر اين  -4

زمـون كتبـي طـي نامـه اي كـه از كـانون واحـد        آباشد مي تواند تنهـا بـراي   نداشته زمون كتبي واحد آحضور در 

اين مسأله را بـه   ي ديگري شركت نماييد. كانون مقصد مي بايست طي مكاتبه ايدانشگاهدريافت مي كند در واحد 

 اعالم نمايد. مركزموقع به 
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  : رشته ها و منابع مسابقات كتبي دانشجويان1111جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ 

  

كد كد كد كد 

        رشتهرشتهرشتهرشته
        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته

مرحله مرحله مرحله مرحله مأخذ*مأخذ*مأخذ*مأخذ*

        دانشگاهي دانشگاهي دانشگاهي دانشگاهي 

مرحله مرحله مرحله مرحله 

        ملي ملي ملي ملي 
        ماخذ ماخذ ماخذ ماخذ 

          ****        مركزكتاب   تفسير قرآن كريم  211

(عليه زندگاني چهارده معصوم   212

  السالم)
          ****  مركز كتاب

ترجمه زيارت عاشوراو حفظ و   213

  جامعه كبيره 
                  مركزكتاب 

            مركز كتاب   نماز   214

ترجمه قرآن كريم  به زبان   215

  انگليسي
            مركز كتاب  

         ****  مركزكتاب   احكام برادران    216
  

        ****  مركزكتاب   احكام خواهران   217

(صلي اهللا عليه زندگاني پيامبر   218

  و آله)
            مركزكتاب 

          ****  مركز كتاب   آن كريم( فارسي)ترجمه قر  219

      مركز كتاب   نهج البالغه  210
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 ::::بخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهي

        شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:

 و سماآزاد اسالمي دانشگاه  و تخصصي دانشجويان مقاطع كارداني تا دكتري حرفه اي

  

        توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 
 

(جزءسي ،سه جز  حفظحفظحفظحفظ(نهايي)  و در رشته هاي كشوركشوركشوركشورو استانياستانياستانياستاني(مقدماتي)   واحدواحدواحدواحدمسابقات  شفاهي در سه سطح  -1

 برگزار مي گردد. اذاناذاناذاناذان    قرائت ترتيل و ،تحقيق قرائتقرائتقرائتقرائتجزءقرآن كريم ) ،  30، و10،20،  5متوالي، 

برگـزار مـي گـردد و مرحلـه     اسـتان   واحـد و  وسه جـزءفقط در مرحله مقدماتي تبصره :  مسابقه حفظ جزء سي 

 .  كشوري ندارد 

 در واحد مربوطه برگزار مي گردد.  توسط كانون  طلبانمرحله مقدماتي آزمون بخش شفاهي پس از ثبت نام داو ----2222

تبصره : برخي واحد هاي همجوار مي توانند به منظور صرفه جويي مسـابقات شـفاهي را مشـترك برگـزار     تبصره : برخي واحد هاي همجوار مي توانند به منظور صرفه جويي مسـابقات شـفاهي را مشـترك برگـزار     تبصره : برخي واحد هاي همجوار مي توانند به منظور صرفه جويي مسـابقات شـفاهي را مشـترك برگـزار     تبصره : برخي واحد هاي همجوار مي توانند به منظور صرفه جويي مسـابقات شـفاهي را مشـترك برگـزار     

 نمايند.نمايند.نمايند.نمايند.

بـر  تعـداد نفـرات هـر واحـد       ( واحـد واحـد واحـد واحـد توسط  )% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند% امتياز را كسب كرده اند70707070كه حداقلكه حداقلكه حداقلكه حداقل    ساني ك( منتخبان واحد  ----3333

بر اساس جدول زمـاني مشـخص مسـابقات را     استاناستاناستاناستانمعرفي مي شوند و  استان) به استانالن اساس صالحديد مسئو

 .برگزارمي كند

در هر رشـته يـك   در هر رشـته يـك   در هر رشـته يـك   در هر رشـته يـك   (معرفي مي شوندمركزبه  % امتياز)70(حداقل  پس از كسب امتياز الزم استانبرگزيدگان   ----4444

بـه ميزبـاني يكـي از     و اسـتان توسـط   ،مركـز . مرحله نهايي طبق يـك جـدول زمـاني بـا همكـاري و نظـارت       )نفرنفرنفرنفر

 واحدهاي دانشگاهي برگزار مي گردد.

. (در بخش حفـظ  بـه شـرط    دارندگان رتبه اول كشوري نمي توانند در دو دوره بعدي اين مسابقات شركت كنند -5

 شركت در مقطع باالتر ثبت نام بال مانع است).

ز شود شخص داوطلب از ز شود شخص داوطلب از ز شود شخص داوطلب از ز شود شخص داوطلب از مسئولين محرمسئولين محرمسئولين محرمسئولين محرم نمايد و اين امر براي م نمايد و اين امر براي م نمايد و اين امر براي م نمايد و اين امر براي ثبت ناثبت ناثبت ناثبت نا    يا دو مقطع يا دو مقطع يا دو مقطع يا دو مقطع     چنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزهچنانچه داوطلبي از دو حوزه -6

  .را نداردرا نداردرا نداردرا ندارد    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهو ديگر حق شركت در مسابقات سراسري و ديگر حق شركت در مسابقات سراسري و ديگر حق شركت در مسابقات سراسري و ديگر حق شركت در مسابقات سراسري دور مسابقات حذف خواهد شد دور مسابقات حذف خواهد شد دور مسابقات حذف خواهد شد دور مسابقات حذف خواهد شد 
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    و داوران وو داوران وو داوران وو داوران و    داوطلبـان داوطلبـان داوطلبـان داوطلبـان     و اسـكان و اسـكان و اسـكان و اسـكان     تسـهيالت ضـروري را جهـت رفـاه حـال     تسـهيالت ضـروري را جهـت رفـاه حـال     تسـهيالت ضـروري را جهـت رفـاه حـال     تسـهيالت ضـروري را جهـت رفـاه حـال         اسـتان هـا  اسـتان هـا  اسـتان هـا  اسـتان هـا  واحدهاي دانشگاهي و نيز واحدهاي دانشگاهي و نيز واحدهاي دانشگاهي و نيز واحدهاي دانشگاهي و نيز  - 7

 .برگزاري باشكوه مسابقات در اختيار قرار خواهند دادبرگزاري باشكوه مسابقات در اختيار قرار خواهند دادبرگزاري باشكوه مسابقات در اختيار قرار خواهند دادبرگزاري باشكوه مسابقات در اختيار قرار خواهند داد

  

o :يادآوري:يادآوري:يادآوري:يادآوري  

از ادامـه مسـابقات حـذف     اسـتان ارسال نكند آن  مركزرا در مهلت تعيين شده به ليست منتخبان خود  استانچنانچه  -1

  خواهد شد.

 بـه بايـد  مسـابقات   اجـراي روز پـس از   20حداكثر ظرف  )DVD(به صورت  فيلم مسابقات را استاندبيرخانه  -2

  .دهدتحويل مركز

با امضاي ريـيس   % امتياز را كسب كنند لوح تقدير60، حداقل يواحدبه شركت كنندگاني كه در آزمون مرحله  - 3

  .واحداعطا خواهد شد

، دعــوت از منتخبــان، انتخــاب داوران، اعــالم نتــايج  شــركت كننــدگان و معرفــي   اســتانيبرنامــه ريــزي مرحلــه  -4

  است. استاندبيرخانه  ، بر عهدهمركزبه استانبرگزيدگان 

 .نيستمركزدگان بخش شفاهي به نيازي به ارسال نمرات و نتايج شركت كنن -5

        

        هدايا:هدايا:هدايا:هدايا: �

واحـد  واحـد  واحـد  واحـد  ، در سـطح واحـد توسـط    3333و و و و     2222    اره اره اره اره جـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  جـدولهاي شمــ  هداياي برگزيدگان بخـش كتبـي و شـفاهي بـر اسـاس       -1

  اعطا مي گردد.مركزمركزمركزمركزو برگزيدگان كشوري توسط  استاناستاناستاناستانتوسط  استاني، منتخبان دانشگاهيدانشگاهيدانشگاهيدانشگاهي

 خت مي گردد.پردا در قالب كارت هديه    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهفرهنگي فرهنگي فرهنگي فرهنگي بودجه بودجه بودجه بودجه هدايا از محل  -2

. هداياي مرحله كشوري مسابقات تنها به برگزيـدگاني تعلـق مـي گيـرد كـه در مراسـم اختتاميـه شـركت نماينـد          - 3

 اطالع رساني اين امر بر عهده مسؤوالن كانونها است.
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  (بخش كتبي)بخش دانشجويي3: : : : 2222جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ 

        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        شماره رشتهشماره رشتهشماره رشتهشماره رشته

هزار هزار هزار هزار نفرات برتر واحد(بر حسب نفرات برتر واحد(بر حسب نفرات برتر واحد(بر حسب نفرات برتر واحد(بر حسب 

        ))))تومانتومانتومانتومان

(بر حسب (بر حسب (بر حسب (بر حسب ت برتر كشوريت برتر كشوريت برتر كشوريت برتر كشورينفرانفرانفرانفرا

        هزار تومان)هزار تومان)هزار تومان)هزار تومان)

        دومدومدومدوم        اولاولاولاول
تا تا تا تا     سومسومسومسوم

        1111نجم نجم نجم نجم پپپپ
        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول

        400400400400        500500500500        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        تفسير قرآن كريمتفسير قرآن كريمتفسير قرآن كريمتفسير قرآن كريم        211211211211

212212212212        
زندگاني معصومين (عليه زندگاني معصومين (عليه زندگاني معصومين (عليه زندگاني معصومين (عليه 

        السالم)السالم)السالم)السالم)
200200200200        180180180180        150150150150 600600600600        500500500500        400400400400        

حفظ و ترجمه ادعيه و حفظ و ترجمه ادعيه و حفظ و ترجمه ادعيه و حفظ و ترجمه ادعيه و         213213213213

        زياراتزياراتزياراتزيارات
200200200200        180180180180        150150150150 600600600600        500500500500        400400400400        

        400400400400        555500000000        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        نمازنمازنمازنماز        214214214214

ترجمه قرآن به زبان ترجمه قرآن به زبان ترجمه قرآن به زبان ترجمه قرآن به زبان         215215215215

        انگليسيانگليسيانگليسيانگليسي
200200200200        180180180180        150150150150 600600600600        500500500500        400400400400        

        400400400400        500500500500        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        احكام خواهراناحكام خواهراناحكام خواهراناحكام خواهران        216216216216

        400400400400        500500500500        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        احكام برادراناحكام برادراناحكام برادراناحكام برادران        217217217217

زندگاني پيامبر (صلي اهللا زندگاني پيامبر (صلي اهللا زندگاني پيامبر (صلي اهللا زندگاني پيامبر (صلي اهللا         218218218218

        عليه و آله)عليه و آله)عليه و آله)عليه و آله)
200200200200        180180180180        150150150150 600600600600        500500500500        400400400400        

        400400400400        500500500500        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        قرآن كريمقرآن كريمقرآن كريمقرآن كريمترجمه ترجمه ترجمه ترجمه         219219219219

        400400400400        500500500500        600600600600 150150150150        180180180180        200200200200        نهج البالغهنهج البالغهنهج البالغهنهج البالغه        210210210210

        

                                                
  فقط واحد هاي جامع و بسيار بزرگ و بزرگ را شامل مي شود .فقط واحد هاي جامع و بسيار بزرگ و بزرگ را شامل مي شود .فقط واحد هاي جامع و بسيار بزرگ و بزرگ را شامل مي شود .فقط واحد هاي جامع و بسيار بزرگ و بزرگ را شامل مي شود .    اين بنداين بنداين بنداين بند١
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تومان)هزاربرحسب ( هداياي مسابقات دانشجويان بخش شفاهي:     3333جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ جدول شمـ   

  با توجه به تفكيك مسابقات خواهران وبرادران هدايا نيز به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

        

        

        

شماره 

  رشته
  عنوان رشته

  كشوريمرحله   نفرات بر تر استان  نفرات برتر واحد

  دوم  اول
سوم 

  تا

  پنجم  
  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد  120  130  150  حفظ جزئ سي  230

 ندارد ندارد  ندارد  160  180  200  140  160  180  حفظ سه جز متوالي  231

232  
 5حفظ قرآن كريم 

  جزء
200200200200        180180180180        150150150150        250250250250        220220220220        200200200200        500500500500        400400400400        300300300300        

232  
 10حفظ قرآن كريم 

  جزء
300300300300        280280280280        250250250250        350350350350        320320320320                                                                                                                                    300300300300        800800800800        700700700700        606060600000        

233  
حفظ قرآن كريم 

  جزء20
350350350350        320320320320        300300300300        500500500500        450450450450        400400400400        1200120012001200        1000100010001000        800800800800        

234  
حفظ قرآن كريم 

  (كل)جزء 30
400400400400        380380380380        350350350350        600600600600        550550550550        500500500500        1500150015001500        1200120012001200        1000100010001000        

235  
 قرائت قرآن كريم 

  (تحقيق)
250250250250        230230230230        200200200200        450450450450        400400400400        350350350350        700700700700        600600600600        500500500500        

236  
قرائت قرآن كريم 

  (ترتيل)
180180180180        150150150150        120120120120        300300300300        250250250250        200200200200        500500500500        400400400400        300300300300        

        نداردنداردنداردندارد        نداردنداردنداردندارد        ندارد ندارد ندارد ندارد         120120120120        150150150150        180180180180        100100100100        120120120120        150150150150  اذان وزه برادران   227
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        رگ ثبت نامرگ ثبت نامرگ ثبت نامرگ ثبت نامبببب

        

        

        

  

 شماره شناسنامه:                   شماره شناسنامه:                   شماره شناسنامه:                   شماره شناسنامه:                       – :  نام پدر: ......... :  نام پدر: ......... :  نام پدر: ......... :  نام پدر: ......... –     م خانوادگي: ...................م خانوادگي: ...................م خانوادگي: ...................م خانوادگي: ...................نانانانا    وووو    نامنامنامنام        –  

          : جنسيت:                                         : جنسيت:                                         : جنسيت:                                         : جنسيت:                                         تاريخ تولد:               تاريخ تولد:               تاريخ تولد:               تاريخ تولد:                   ----            

            دانشجو      مقطع تحصيلي كه در آن تحصيل مي كنيد: كارداني          كارشناسي ناپيوسته         كارشناسي        كارشناسي ارشد     دانشجو      مقطع تحصيلي كه در آن تحصيل مي كنيد: كارداني          كارشناسي ناپيوسته         كارشناسي        كارشناسي ارشد     دانشجو      مقطع تحصيلي كه در آن تحصيل مي كنيد: كارداني          كارشناسي ناپيوسته         كارشناسي        كارشناسي ارشد     دانشجو      مقطع تحصيلي كه در آن تحصيل مي كنيد: كارداني          كارشناسي ناپيوسته         كارشناسي        كارشناسي ارشد         ----1111 شغل: شغل: شغل: شغل:     –     

 تلفن براي تماس ضروري: شماره ........................ تلفن براي تماس ضروري: شماره ........................ تلفن براي تماس ضروري: شماره ........................ تلفن براي تماس ضروري: شماره ........................ .……… رشته تحصيلي: ...رشته تحصيلي: ...رشته تحصيلي: ...رشته تحصيلي: ... ----1111

        ................................................................................................................................شماره دانشجويي:  شماره دانشجويي:  شماره دانشجويي:  شماره دانشجويي:   ----2222
Email:  ........................................... 

        محل انتخابمحل انتخابمحل انتخابمحل انتخاب        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        رديفرديفرديفرديف        محل انتخابمحل انتخابمحل انتخابمحل انتخاب        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        رديفرديفرديفرديف

    تفسير قرآن كريم  211
211  

          حفظ جزء سي

212  
  (عليه السالم)زندگاني معصومين 

  
  

212  
          حفظ سه جزء متوالي

213  
  حفظ و ترجمه ادعيه و زيارات

          جزء 5حفظ قرآن كريم   213  

214  
  نماز

          جزء 10حفظ قرآن كريم   214        

215  
  ترجمه قرآن به زبان انگليسي

          جزء20حفظ قرآن كريم   215        

216  
  احكام خواهران

          (كل)جزء 30آن كريم حفظ قر  216        

217  
  احكام برادران

          (تحقيق)قرائت قرآن كريم   218        

218  
(صلي اهللا عليه و زندگاني پيامبر 

        آله)
          (ترتيل)قرائت قرآن كريم   219        

219  
          اذان  217                قرآن كريمترجمه 

210  
                            نهج البالغه

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    

                            داوطلبداوطلبداوطلبداوطلبامضاءامضاءامضاءامضاء

............. صحت مندرجات فوق ............. صحت مندرجات فوق ............. صحت مندرجات فوق ............. صحت مندرجات فوق اينجانب: ........................................... مسئول كانون قرآن و عترت واحد: ..........................................اينجانب: ........................................... مسئول كانون قرآن و عترت واحد: ..........................................اينجانب: ........................................... مسئول كانون قرآن و عترت واحد: ..........................................اينجانب: ........................................... مسئول كانون قرآن و عترت واحد: ..........................................

        امضاءامضاءامضاءامضاءرا گواهي مي كنم.                   را گواهي مي كنم.                   را گواهي مي كنم.                   را گواهي مي كنم.                   
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        ))))شفاهيشفاهيشفاهيشفاهيبخش بخش بخش بخش ((((    مسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترتمسابقات قرآن و عترت

        2222باطي و اجرايي بخش شفاهيباطي و اجرايي بخش شفاهيباطي و اجرايي بخش شفاهيباطي و اجرايي بخش شفاهيضضضضانانانان    هاي داوري ،هاي داوري ،هاي داوري ،هاي داوري ،    آيين نامهآيين نامهآيين نامهآيين نامه

        

  دقيقه است. 10نهايي اي و  استاندقيقه و در مرحله  5حداكثر  واحديزمان قرائت در مرحله  ----1111

  مي باشد. 100از  70 كشوري به استانحداقل امتياز براي راه يابي از مرحله  ----2222

بايد يكي باشد و همه شركت كنندگان بايد از نسخه اي كـه در جايگـاه قـرار     شركت كنندگان و داوران ينسخ قرآن ----3333

دارد كه ترجيحاً از قرآن به خط عثمان طه مي باشد، تالوت كنند. در صورت وجود هرگونـه ايـراد چـاپي و غيـره در     

  آن، داوطلب بايد بالفاصله مراتب را به هيات داوران اعالم نمايد.

ه رشته ها قبالً توسط هيات داوران آماده شده و براساس قرعه توسط شركت كننده و قبـل  قطعات انتخابي براي كلي ----4444

  از شروع برنامه داوطلب قبلي انتخاب خواهد شد.

قرائـت عبـارت يـا جمالتـي ماننـد صـلوات و       داوطلب بايد برنامه خود را با اسـتعاذه شـروع و بـا تصـديق تمـام كنـد و        ----5555

  واهد شد.خ نمره 1هرگونه صحبت، موجب كسر 

كتبـي بـه مسـئول     تچنانچه شركت كنندگان نسبت به امتياز خود اعتراض داشته باشند، مي تواند مراتب را بـه صـور   ----6666

  برگزاري مسابقات اعالم كنند تا در زمان مقرر رسيدگي شود.

  دوره خواهد شد. 3ت، موجب محروميت از مسابقات حداكثر تا اهرگونه اخالل در نظم مسابق ----7777

  ل و اعضاي هيات داوران اعمال خواهد شد.ؤول نمره اخذ شده قاري، با نظر مسر نمره در موارد فوق از ككس ----7777////1111

د و در صـورت عـدم   شـ بار و در دو نوبت با فاصله مشخص جهـت اجـراي برنامـه دعـوت خواهـد       2هر داوطلب فقط  ----8888

نهـايي، قبـل از شـروع مسـابقات     اي و  اسـتان رحله محضور در محل اصلي برگزاري، از دور مسابقات حذف مي شود. در 

  قرعه كشي و زمان اجراي برنامه هر داوطلب به وي اعالم خواهد شد.

مـورد)   3مـورد و در روش ترتيـل    2خواندن غلط اعرابـي، حرفـي و كلمـه اي (در رشـته قرائـت بـه روش تحقيـق         ----9999

  موجب حذف قاري از دور مسابقات خواهد شد.

ــد حــداقل هيــات داوران مرحلــه مقــدمات  ----11110000 نفــر و داراي ســوابق و تجربيــات مثبــت در داوري مســابقات (حــداقل    4ي باي

  شهرستاني) باشند.

                                                
  در مسابقات كشوري بر اساس آيين نامه اوقاف داوري خواهد شد٢
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        آيين نامه رشته قرائت به روش تحقيقآيين نامه رشته قرائت به روش تحقيقآيين نامه رشته قرائت به روش تحقيقآيين نامه رشته قرائت به روش تحقيق

        

  نمره 100كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: 

  نمره 25نمره، لحن  15نمره، صوت  20نمره، وقف و ابتدا  40تجويد شامل: شامل: شامل: شامل: 

  ي باشد.ي باشد.ي باشد.ي باشد.مبناي قرائت در مسابقات، روايت حفص از عاصم ممبناي قرائت در مسابقات، روايت حفص از عاصم ممبناي قرائت در مسابقات، روايت حفص از عاصم ممبناي قرائت در مسابقات، روايت حفص از عاصم م

  

        فصل اول: تجويدفصل اول: تجويدفصل اول: تجويدفصل اول: تجويد

        آنچه از يك قاري در حين تالوت انتظار مي رود عبارت است از:آنچه از يك قاري در حين تالوت انتظار مي رود عبارت است از:آنچه از يك قاري در حين تالوت انتظار مي رود عبارت است از:آنچه از يك قاري در حين تالوت انتظار مي رود عبارت است از:

  اداءالحروف ممتاز و اعطاء حقّ و مستحقّ هر حرف (رعايت كامل احكام) ----1111

تاكنون بـه مـا   » ص«فصاحت در تلفظ حروف به نحوي كه با لهجه فصيح عربي باشد. (آن گونه كه از پيامبر اكرم  ----2222

  ست.)رسيده ا

  رعايت يك طريق از يك راوي مشخص و عدم خلط طرق گوناگون.  ----3333

        قسمت به شرح ذيل محاسبه مي شود:قسمت به شرح ذيل محاسبه مي شود:قسمت به شرح ذيل محاسبه مي شود:قسمت به شرح ذيل محاسبه مي شود:    3333امتياز است در امتياز است در امتياز است در امتياز است در     40404040بخش تجويد كه داراي بخش تجويد كه داراي بخش تجويد كه داراي بخش تجويد كه داراي 

        »»»»نمرهنمرهنمرهنمره    2222هر مورد هر مورد هر مورد هر مورد ««««صحت قرائت و موارد كسر نمره: صحت قرائت و موارد كسر نمره: صحت قرائت و موارد كسر نمره: صحت قرائت و موارد كسر نمره: ----الفالفالفالف

  تبديل حركات به يكديگر (اغالط اعرابي) ----1111

  (مانند اشباع و عدم آن) تبديل حركات به حروف مدي و بالعكس ----2222

  حذف و يا اضافه كردن تشديد و تنوين. ----3333

  اضافه يا حذف كردن حركات و همچنين وقف به حركت، وصل به سكون و عدم رعايت وقف به اسكان. ----4444

  تبديل حروف به يكديگر (عدم رعايت حق حرف) و همچنين عدم رعايت وقف به ابدال. ----5555

  حذف و يا اضافه نمودن حرف. ----6666

  حذف و يا اضافه نمودن كلمه يا عبارت و يا جا انداختن آيه و سطر. ----7777

        تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

  نمره كسر مي شود. 1در صورت اصالح فوري موارد فوق، قبل از تجديد نفس، فقط  ----1111
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بار پيش آيد و در همان نفس به صـورت فـوري تصـحيح نشـود، قـاري از       2چنان چه در طول تالوت، موارد مذكور  ----2222

  ف خواهد شد. (به استثناي حروف متجانس مانند تبديل ص به س و ت به ط)دور مسابقات حذ

        

        احكاماحكاماحكاماحكام    ----ب ب ب ب 

        موارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمره

عدم رعايت كامل احكام تجويدي مانند: قلقله، غنّه، ترقيـق و تفخـيم، تغلـيظ، اظهـار، ادغـام، اقـالب، اخفـاء، مـد، امالـه،           ----1111

  نمره  1.......................... هر مورد تسهيل، سكت و مانند آن ..............................

        تبصره:تبصره:تبصره:تبصره:

  قاري در انتخاب هر يك از موارد دو وجهي، به شرط عدم خلط طرق، مختار است. الف:الف:الف:الف:

  نمره 5/0تا  25/0در صورت نقصان رعايت موارد مذكور و با توجه به ميزان نقص ................ در هر مورد  ::::1

2222---- ينمره                   5/0........ در هر مورد ......................ت غنّه.........................ازدياد و يا نقصان در كم  

  نمره 5/0ازدياد و يا نقصان مقدار مد و نيز عدم توازن آن ................................... در هر مورد  -1

        تذكر:تذكر:تذكر:تذكر:

  نمره 2. حداكثر ..حرف در طول تالوت ............براي هر  عدم رعايت تلّفظ صحيح حروف به علت لكنت زبان، ----1111

  عدم رعايت هر يك از احكام حروف كه به طور مكّرر و در طول تالوت قاري رخ مي دهد هر حكم يا قاعده            ----2222

  نمره 3حداكثر . .....

        فصاحتفصاحتفصاحتفصاحت    ----ج ج ج ج 

ركات و حروف مدي و قرائت براساس لهجه ركات و حروف مدي و قرائت براساس لهجه ركات و حروف مدي و قرائت براساس لهجه ركات و حروف مدي و قرائت براساس لهجه فصاحت عبارت است از اداءالحروف ممتاز، تلّفظ روان و سليس و طبيعي حفصاحت عبارت است از اداءالحروف ممتاز، تلّفظ روان و سليس و طبيعي حفصاحت عبارت است از اداءالحروف ممتاز، تلّفظ روان و سليس و طبيعي حفصاحت عبارت است از اداءالحروف ممتاز، تلّفظ روان و سليس و طبيعي ح

        فصيح عربي و نداشتن تكّلف.فصيح عربي و نداشتن تكّلف.فصيح عربي و نداشتن تكّلف.فصيح عربي و نداشتن تكّلف.

        موارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمره

  نمره 5/0تا  25/0....... در هر مورد ....عدم رعايت دقيق مخارج حروف .................................. ----1111

  نمره 5/0تا  25/0.. در هر مورد .......ازدياد و نقصان صفات حروف ........................................ ----2222

  نمره 25/0......... در هر مورد ..عدم رعايت اداي طبيعي و روان حركات و حروف مدي .............. ----3333

  نمره در طول تالوت 2ضعف در لهجه فصيح عربي ............................................... حداكثر  ----4444

  نمره 5/0تا  25/0د .............................................. در هر مورد تكلّف در رعايت احكام تجدي ----5555
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»»»»امتيازامتيازامتيازامتياز    20202020««««فصل دوم: وقف و ابتدا فصل دوم: وقف و ابتدا فصل دوم: وقف و ابتدا فصل دوم: وقف و ابتدا      

        تالوت ممتازتالوت ممتازتالوت ممتازتالوت ممتاز----الفالفالفالف

تالوتي است كه قاري صحيح ترين وقف ها و صحيح ترين ابتداها و صحيح ترين وصل ها را در كالم الهي رعايت كنـد و  

  شد.از نفس بلند نيز برخوردار با

        موارد كسر نمره:موارد كسر نمره:موارد كسر نمره:موارد كسر نمره:----بببب

  نمره 3يا ابتداي اقبح .. قفو

  نمره 2وقف يا ابتداي قبيح ................  ----2222

  نمره 1تا  5/0.  بوقف يا ابتداي ناقص و وصل نامناس ----3333

  نمره 25/0وقف قبيح اضطراري..  ----4444

  سر نمره نمي شود.در عبارات طوالني كه نمي توان در جاي مناسب وقف كرد، وقف اضطراري موجب كتبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

در موراد وقف اضطراري كه ابتدا از مابعد آن صحيح نباشد، قاري بايـد بـا برگشـت بـه كلمـات قبـل از وقـف، مناسـب             ----5555

  نمره كسر مي شود. 1تا  5/0ترين و نزديك ترين شروع را ارائه دهد و در غير اين صورت 

  ر نخواهد شد.در عبارات طوالني، با مراعات اولويت ها نمره اي كستبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

  نمره 2عدم رعايت وقف الزم  هر مورد     ----6666

  نمره 1تا  5/0عدول از وقف يا ابتداي مناسب به وقف يا ابتداي ضعيف تر (عدم رعايت اولويت ها) .     ----7777

  نمره 2هر مورد  نفس كشيدن در غير محلّ وقف     ----8888

  ه از مسابقات خواهد بود.بيش از دو مرتبه نفس كشيدن در غير محل وقف موجب حذف شركت كنندتبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

  نمره 2تكرار بي مورد عين آيه قسمتي از آن  هر مورد     ----9999

  براي تكرار به منظور اصالح غلط يا عبارتي يا اجتناب از ابتداي نامناسب، نمره اي از وي كسر نخواهد شد.    ----9999////1111

  نمره كسر مي شود. 2تا سقف  نمره 5/0ثانيه،  20نمره و براي مكث بيش از  25/0ثانيه،  15براي مكث بيش از     ----10101010

ثانيه) ارائـه كنـد، يـك نمـره كسـر خواهـد        25براي هر قاري كه در مدت زمان قرائت خود، نتواند يك نفس بلند (    ----11111111

  شد.
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        »»»»امتيازامتيازامتيازامتياز    15151515««««فصل سوم: صوت فصل سوم: صوت فصل سوم: صوت فصل سوم: صوت 

        

        ضوابطضوابطضوابطضوابط----الفالفالفالف

  نمره 2قدرت (رسايي) صوت   ----1111

  امتياز 5ارتفاع صوت (فاصله زير و بمي يا مساحت صوت).  ----2222

  امتياز 3طنين صوت (مالحت، گيرايي و زيبايي صوت) ----3333

  امتياز 3انعطاف پذيري (توانايي و سرعت انتقال صوت از پرده اي به پرده ديگر)  ----4444

  امتياز 2 جراي تحرير در كوتاه ترين زمان) تحرير پذيري (قدرت ا ----5555

  

        موارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمرهموارد كسر نمره----بببب

ط آمدن، آب گرفتگي، التهاب و اضطراب، مقّطع شـدن صـدا،   شهيق و زفير، گرفتگي صدا، خش، تصنّعي بودن صدا، خل ----1111

حباب گرفتگي صدا، شكاف در صدا (دورگه شدن) و هر عاملي كه از كيفيت مالحت، زيبـايي و جـذابيت صـدا بكاهـد، تـا      

  نمره از جمع امتيازات كسب شده كسر مي گردد. 2سقف 

  

        »»»»امتيازامتيازامتيازامتياز    25252525««««فصل چهارم: لحن فصل چهارم: لحن فصل چهارم: لحن فصل چهارم: لحن 

        امتياز)امتياز)امتياز)امتياز)    15151515ضوابط لحن (ضوابط لحن (ضوابط لحن (ضوابط لحن (----الفالفالفالف

  امتياز 1طبيق شروع و فرود ت  -1

  امتياز 4تطبيق لحن و نغمه با الفاظ و مفاهيم   ----2222

  امتياز 1هماهنگي صوت با لحن   ----3333

  امتياز 2ارائه ريزنغمه (نوآوري)  ----4444

  نمره 2قدرت تنغيم   ----5555

  نمره 2 ان (سالست و رواني و عدم تكلّف) اتقان و استحكام الح ----6666

  نمره 1تحزين در تالوت   ----7777

  نمره 2 ذابيت و تاثيرگذاري آن بر مستمع انتخاب نغمات و ج حسن ----8888

        امتياز)امتياز)امتياز)امتياز)    10101010مقامات و نغمات (مقامات و نغمات (مقامات و نغمات (مقامات و نغمات (----بببب
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در مرحله مقدماتي مسابقات، قاري مي تواند آيات انتخابي را در هر يك از مقامات مشهور و مقبول عربي و در مرحلـه   ----1111

  مشهور و مقبول عربي تالوت كند. مقام از مقامات 4پاياني مسابقات، بايد آيات تعيين شده را در قالب 

  كيفيت اجراي نغمات بستگي دارد. –پرده، و ب  –اعطاي امتياز در مقامات در هر نفس به دو عامل: الف  ----2222

  امتياز دارد. 2امتياز و زير  5/1امتياز، متوسط  1اجراي نغمه در هر نفس با پرده هاي بم  ----3333

  ايي ها و خروج ها مي باشد.عوامل موثر در كاهش كيفيت مقامات، نارس    ----3333////1111

  تغيير تعداد مقامات (با توجه به زمان مسابقات) با تصويب هيات داوران مي باشد. ----3333////2222

        موارد كسره نمره:موارد كسره نمره:موارد كسره نمره:موارد كسره نمره:----جججج

  نمره 5/0آغاز تالوت با پرده غيرمتعارف و غيربم (به جز مرحله مقدماتي)  . حداكثر  ----1111

  نمره 5/0حداكثر  تكرار اجزاي نغمات (تكرار رديف نغمه يا خود نغمه) ----2222

  نمره 5/0خروج از رديف صوت  حداكثر  ----3333

  نمره 5/0ناهمگوني در رديف ها  حداكثر  ----4444

  نمره 5/0خروج از مقام (نغمه) حداكثر  ----5555

  نمره 5/0عدم رعايت قابليت و ظرفيت هاي تنغيم در حروف و حركات  حداكثر  ----6666

  نمره 5/0عدم توازن يا تناسب در سرعت قرائت  حداكثر  ----7777

  نمره 5/0بم خواني قبل از كمال اوج  حداكثر  ----8888

  نمره 2عدم اجراي مقامات به تعداد الزم (در مرحله پاياني) هر مقام  ----9999

  

  اجراي يك ريزنغمه از يك مقام مانع كسر نمره مي شود.تبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

  نمره 2تقليد صرف در سبك حداكثر  ----10101010

  نمره 1.تكلف و رفتار غيرطبيعي (غيرمنطقي) ----11111111
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        يين نامه رشته قرائت به روش ترتيليين نامه رشته قرائت به روش ترتيليين نامه رشته قرائت به روش ترتيليين نامه رشته قرائت به روش ترتيلآآآآ

        

        

  نمره 100كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: 

  نمره 25نمره، لحن  15نمره، صوت  20نمره، وقف و ابتدا  40صحت قرائت و تجويد شامل: شامل: شامل: شامل: 

داوري در اين رشته در بخش تجويد و وقف و ابتدا فرقي با رشته قرائت به روش تحقيق ندارد؛ ولي در بخـش صـوت و   

هاي روش ترتيل داوري خواهد شد و ارتفاع و انعطاف صدا و نيـز اجـراي بخـش هـاي مقامـات و      لحن، متناسب با ويژگي 

  نغمات در حد قرائت ترتيل بوده و الزم نيست از پرده هاي بسيار باال و نيز اوج مقامات استفاده شود.

  

  

 آيين نامه رشته حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريمآيين نامه رشته حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريمآيين نامه رشته حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريمآيين نامه رشته حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريم

  نمره 100كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: كل امتياز: 

        كلياتكلياتكلياتكليات----الفالفالفالف

  حسن تالوت، حسن حفظ و ترجمه فارسي.شته داراي سه بخش است: شته داراي سه بخش است: شته داراي سه بخش است: شته داراي سه بخش است: اين راين راين راين ر

نمـره) جمـع و    60نمره) براسـاس آيـين نامـه قرائـت تحقيـق، محاسـبه و بـا امتيـاز حسـن حفـظ (           40امتياز حسن تالوت (

  نده را نشان مي دهد.نمجموع آن، امتياز شركت ك

نمـره و فقـط مربـوط بـه      20شـد و ترجمـه داراي    ال ترجمه فارسـي مطـرح نخواهـد   ؤدر مرحله مقدماتي، س    ----1111    تبصره:

        تشريحي از ترجمه آيات و واژگان برگزار مي شود. –مرحله نهايي است كه به صورت كتبي 

سئوال از قطعات ارسال شده به قيد قرعه و با انتخاب داوطلـب پرسـيده مـي شـود و      2جزء،  10و  5 از حافظان مقاطع ----2222

جـزء) را بـه    دهدهدهدهسـطر در مقطـع    10101010جـزء و   پـنج پـنج پـنج پـنج سـطر در مقـاطع    7777ال (بـه ميـزان   ؤسـ  وطلب بايد تا انتهاي آيات مـورد دا

سـطر پرسـيده مـي     10سـئوال بـه ميـزان     3جزء، به همين ترتيـب   30،  و 20صورت ترتيل قرائت كند. از حافظان مقاطع 

  شود.

  ين، نيست.اگر حافظ به سئوالي پاسخ نداد، هيات داوران مجاز به طرح سئوال ديگري به عنوان جايگز -2

        موارد كسر نمره از بخش حسن حفظ:موارد كسر نمره از بخش حسن حفظ:موارد كسر نمره از بخش حسن حفظ:موارد كسر نمره از بخش حسن حفظ:    ----ب ب ب ب 
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نمـره از او   5/0نمـره؛ در غيـر ايـن صـورت      25/0اشتباه در حركات؛ چنانچه حافظ خود بالفاصله تصـحيح كنـد،    ----1111

        كسر و پس از اولين وقف، داور مورد صحيح را اعالم مي نمايد.

و اگر با  25/0، چنانچه حافظ بالفاصله تصحيح كند اشتباه در حرف و كلمه؛ شامل: حذف، اضافه كردن و جابجايي ----2222

نمـره از او كسـر مـي شـود. (تـذكر داور پـس از        1نمره و چنانچـه نتوانـد تصـحيح كنـد،      5/0تذكر داور تصحيح كند، 

  اولين وقف انجام مي شود)

آن عبارت در خالل آيات،  اشتباه در كلمات؛ مانند: حذف و يا اضافه نمودن و يا جابجايي عبارتي كوتاه، يا قسمتي از ----3333

نمـره و اگـر نتوانـد     1نمره و اگر با تذكر داور تصحيح شود،  5/0چنانچه حافظ بالفاصله متوجه شود و تصحيح كند، 

  نمره از او كسر مي شود.                                                                                       2تصحيح كند، 

ترتيب آيات و جابجايي آن ها (انتقال نزديك آيات و يا انتقال به آيات مشابه)؛ چنانچه آيه اي كـه تـالوت   عدم رعايت  ----4444

مي شود با آخرين آيه اي كه صحيح تالوت شده است تا يك آيه فاصله داشته باشد و يا اشتباهي از آيـات مشـابه در همـان    

نمـره،   5/0وجـه اشـتباه خـود شـود و آن را تصـحيح كنـد،       سوره و يا سوره هاي ديگر تالوت شود و حافظ بالفاصـله مت 

  نمره از او كسر مي شود. 5/2نمره و اگر نتواند،  1چنانچه با تذكر داور تصحيح شود، 

عدم رعايت ترتيب آيات و جابجايي آن ها (انتقال دور آيات و يا انتقال به آيات غيرمشابه)؛ چنانچه فاصـله جابجـايي    ----5555

يا اشتباهي از آيات غيرمشابه همان سـوره و يـا سـوره هـاي ديگـر تـالوت شـود، كسـر نمـره بـه            بيش از يك آيه باشد و

  نمره براي عدم تصحيح مي باشد. 3نمره براي تصحيح با تذكر داور و  1نمره براي تصحيح فوري،  5/0ترتيب 

بـار تكـرار كنـد و بعـد بـه       2اگر شركت كننده بيش از حد متعارف مكث و يا عبارتي را بـراي يـادآوري حـداكثر تـا      ----6666

  نمره كسر خواهد شد. 25/0تالوت آيه ادامه دهد، براي هر بار برگشت 

بار تكرار موفق به ادامه تـالوت نشـود، داور كمـك خواهـد كـرد و بـه حسـب         2اگر شركت كننده پس از مكث و يا  ----7777

  نوع كمك، نمره منفي تعلق خواهد گرفت.

شود، موجب قطع تالوت و پايان سئواالت حفظ از شركت كننده خواهـد   هنمر 12 چنانچه جمع امتيازات منفي بالغ بر -8

        شد.
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        آيين نامه اجرايي و انضباطي اعضاي هيات داورانآيين نامه اجرايي و انضباطي اعضاي هيات داورانآيين نامه اجرايي و انضباطي اعضاي هيات داورانآيين نامه اجرايي و انضباطي اعضاي هيات داوران

        

        اين بخش از دستورالعمل را در اختيار هيات داوران قرار دهند *اين بخش از دستورالعمل را در اختيار هيات داوران قرار دهند *اين بخش از دستورالعمل را در اختيار هيات داوران قرار دهند *اين بخش از دستورالعمل را در اختيار هيات داوران قرار دهند *    استان هااستان هااستان هااستان هاو و و و     برگزاري مسابقات در واحدهابرگزاري مسابقات در واحدهابرگزاري مسابقات در واحدهابرگزاري مسابقات در واحدها    مسؤوالنمسؤوالنمسؤوالنمسؤوالن* * * * 

        

نفر را به عنوان رئيس و دو نفر را به عنوان عضو كميته فني انتخاب مي كنند كه نظـارت  داوران از ميان خود، يك  ----1111

  بر اجراي دقيق آيين نامه ها و دستورالعمل ها و هماهنگي با مسئول كميته فني مسابقات به عهده وي خواهد بود.

خواهران يا برادران)، مسئول نفر منتخب هيات داوران و كارشناس كانون قرآن و عترت ( 2 اعضاي كميته فني:اعضاي كميته فني:اعضاي كميته فني:اعضاي كميته فني:----1111////1111

        كميته فني كارشناس كانون قرآن و عترت مي باشد.

انجـام داوري مطلـوب، بررسـي وضـع      ،،،،رئيس هيات داوران بايد به مسئله حضـور بـه موقـع داوران در محـل مسـابقه      ----2222

ي رفـع مشـكالت   سالمت داوران، تنظـيم اوقـات اسـتراحت، حجـم برنامـه هـا و سـاير مسـائل داوران اهتمـام داشـتهو بـرا           

احتمالي از جمله: آماده نبودن قطعات انتخابي، فهرست ها و غيره با مسئول كميته فني مسـابقات مـذاكره و اقـدام الزم را    

  انجام دهد.

رشته و موضوع داوري هر يك از اعضاي هيات داوران قبل از برگزاري مسابقات بايد در جلسه همـاهنگي داوران   ----3333

  مشخص و قطعي شود.

انچه هريك از داوران برخالف همـاهنگي قبلـي، در رشـته يـا موضـوع ديگـري داوري كنـد امتيازهـاي داده شـده          چن ----4444

  توسط وي معتبر نمي باشد و هيات داوران شخص ديگري را از ميان خود به جاي او تعيين خواهد كرد.

  يازها نمي باشند.هيات داوران و مسئول كميته فني، قبل از اعالم رسمي نتايج مجاز به افشاي امت-5

هيچ يك از اعضاي هيات داوران براي درج امتياز شركت كنندگان نبايد با عضـو ديگـر هيـات همـاهنگي و مشـورت       ----6666

  كند.

در موارد پيش بيني نشده و غير مصّرح در آيين نامه هاي مورد اجرا، راي اكثريـت هيـات داوران و مسـئول كميتـه      ----7777

  فني مسابقه مالك عمل خواهد بود.

  تعليم و راهنمايي داوران به شركت كنندگان در حين داوري ممنوع مي باشد. ----8888

هيچ يك از اعضاي هيات داوران و مجري مسابقات مجاز نيستند در حين تالوت هيچ گونه عكس العمل مثبت يـا منفـي    ----9999

        از خود بروز دهند.



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  

٣٠ 
 

ي و يـا هـر علـت ديگـر مقـدور نباشـد، كليـه        چه ادامه داوري براي يكي از اعضاي هيات داوران بـه علـت بيمـار   چنان ----10101010

نمرات وي كان لم يكن تلقي مي شود و در صورتي كه داور در آن موضوع منفرد باشـد كميتـه فنـي مسـابقات بـا مشـورت       

رئيس هيات داوران شخص ديگري را تعيين مي كند تا طبق نظر هيات داوران نسبت به نحوه ادامه داوري اتخاذ تصـميم  

  نمايد.

  ان موظف اند راس ساعت اعالم شده براي برگزاري مسابقات در جايگاه آماده داوري باشند.داور ----11111111

چنانچه داوري با تاخير در جايگاه حاضر شود بايد در اولين فرصت نسبت به اسـتماع نـوار و اعـالم نمـره متسـابق       ----12121212

منتخـب باشـد نسـبت بـه بررسـي نـوار مـابقي        اقدام نمايد و اگر امتياز اين افراد در رشته مربوط نزديك به امتياز افـراد  

  رتبه باالتر و پايين تر اقدام كند. 2منتخبين تا ميزان 

  كليه اعضاي هيات داوران ملزم هستند طبق آيين نامه مصوب فني مسابقات داوري كنند. ----13131313

        تبصره: تبصره: تبصره: تبصره: 

آن داشته باشـند نظـر خـود را بـه     در صورتي كه هريك از داوران، پيشنهادي در رابطه با مفاد آيين نامه و يا قسمتي از 

  صورت كتبي به كمته فني مسابقات اعالم كرده تا در وقت مقتضي بررسي به عمل آمد.

موارد خالف آيين نامه داوري و يـا ضـعف داوري كـه توسـط رئـيس هيـات نظـارت مشـاهده مـي شـود، در آن هيـات             ----14141414

        شود.بررسي و تصميمات متخذه در اسرع وقت به كميته فني اعالم مي 
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        ::::واحد واحد واحد واحد     استاناستاناستاناستانبه به به به (بخش كتبي )(بخش كتبي )(بخش كتبي )(بخش كتبي )در مسابقات قرآن وعترتدر مسابقات قرآن وعترتدر مسابقات قرآن وعترتدر مسابقات قرآن وعترت    ثبت نامثبت نامثبت نامثبت نامفرم ارسال آمار فرم ارسال آمار فرم ارسال آمار فرم ارسال آمار 

        تعداد كار كنانتعداد كار كنانتعداد كار كنانتعداد كار كنان        رشته مسابقاترشته مسابقاترشته مسابقاترشته مسابقات        رديفرديفرديفرديف
تعداد تعداد تعداد تعداد 

        دانشجوياندانشجوياندانشجوياندانشجويان

تعداد تعداد تعداد تعداد 

        استاداناستاداناستاداناستادان

جمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 

        رشته ايرشته ايرشته ايرشته اي

                                  تفسير قرآن كريم        1111

2222        
  (عليه السالم)زندگاني معصومين 

  
                                

                                  حفظ و ترجمه ادعيه و زيارات        3333

                                  نماز        4444

                                  ترجمه قرآن به زبان انگليسي        5555

                                  احكام خواهران        6666

                                  احكام برادران        7777

                                  (صلي اهللا عليه و آله)زندگاني پيامبر         8888

                                  قرآن كريمترجمه         9999

                                  نهج البالغهآشنايي با مفاهيم         10101010

                                        جمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگان        00000000

  

  و ل كانون                  امضاء مسئول دفتر فرهنگ اسالمي              امضاء رييس واحد  امضا ء مس                              
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        استاناستاناستاناستانبه به به به (بخش شفاهي )(بخش شفاهي )(بخش شفاهي )(بخش شفاهي )    فرم ارسال آمار ثبت نام  در مسابقات قرآن وعترتفرم ارسال آمار ثبت نام  در مسابقات قرآن وعترتفرم ارسال آمار ثبت نام  در مسابقات قرآن وعترتفرم ارسال آمار ثبت نام  در مسابقات قرآن وعترت

        ::::واحد واحد واحد واحد 

        

        تعداد كار كنانتعداد كار كنانتعداد كار كنانتعداد كار كنان        رشته مسابقاترشته مسابقاترشته مسابقاترشته مسابقات        رديفرديفرديفرديف
تعداد تعداد تعداد تعداد 

        دانشجوياندانشجوياندانشجوياندانشجويان

تعداد تعداد تعداد تعداد 

        استاداناستاداناستاداناستادان

جمع كل جمع كل جمع كل جمع كل 

        رشته ايرشته ايرشته ايرشته اي

                                  حفظ جزء سي        1111

                                  حفظ سه جزءمتوالي        2222

                                  جزء 5حفظ قرآن كريم         3333

                                  جزء 10حفظ قرآن كريم         4444

                                  جزء20حفظ قرآن كريم         5555

                                  (كل)جزء 30حفظ قرآن كريم         6666

                                  (تحقيق)قرائت قرآن كريم         7777

                                  (ترتيل)قرائت قرآن كريم         8888

                                  اذان ويژه برادران        9999

                                        جمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگانجمع كل شركت كنندگان        

  

  و ل كانون                  امضاء مسئول دفتر فرهنگ اسالمي              امضاء رييس واحد  ئامضا ء مس                              
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        بخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهيبخش شفاهيو هزينه هاي مربوط به و هزينه هاي مربوط به و هزينه هاي مربوط به و هزينه هاي مربوط به دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوران 

        

  گروه تقسيم مي شوند: 4داوران بخش شفاهي به         

        ففففتعاريتعاريتعاريتعاري

        فردي كه حداقل يك دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم را داوري كرده باشد.    ::::داور بين الملليداور بين الملليداور بين الملليداور بين المللي    ) ) ) ) الف الف الف الف 

        فردي كه حداقل داوري مرحله پاياني يك دوره از مسابقات كشوري را انجام داده باشد. ::::داور كشوريداور كشوريداور كشوريداور كشوري)  )  )  )  ب ب ب ب 

  ر سطح استان داوري كرده باشد.فردي كه حداقل يك دوره از مسابقات قرآن كريم را د  ::::داور استانيداور استانيداور استانيداور استاني))))ج ج ج ج 

        .داوري كرده باشد شهرستان فردي كه حداقل يك دوره از مسابقات قرآن كريم را در سطح  د)  داور شهرستاني :د)  داور شهرستاني :د)  داور شهرستاني :د)  داور شهرستاني :

        ميزان حق الزحمه به شرح زير است:ميزان حق الزحمه به شرح زير است:ميزان حق الزحمه به شرح زير است:ميزان حق الزحمه به شرح زير است:

  هزار ريال)سيصد( ريال 300000داور بين المللي براي هر ساعت داوري .1

  هزار ريال)دويست و پنجاه ( ريال 250000داور كشوري براي هر ساعت داوري  .2

  )هزار ريال دويست ( ريال 200000داور استاني براي هر ساعت داوري  .3

 هزار ريال) پنجاهيكصدو ( ريال 150000داور شهرستاني براي هر ساعت داوري .4

  تبصره :

 حق الزحمه داوريها هرساله از طرف مركز اعالم خواهد شد. -1

  ساعت پرداخت مي شود. 5ساعتبه طول انجامد، حق الزحمه  5چنانچه داوري مسابقات كمتر از  -2
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 مايش ها واختتاميه هامايش ها واختتاميه هامايش ها واختتاميه هامايش ها واختتاميه هاهههه، ، ، ، داوري داوري داوري داوري برگزار ي مسابقات وبرگزار ي مسابقات وبرگزار ي مسابقات وبرگزار ي مسابقات وهزينه هاي مربوط به هزينه هاي مربوط به هزينه هاي مربوط به هزينه هاي مربوط به 

،هداياي عمومي ، فيلم برداري و عكاسـي لـوح   (چاپ پوستر ، بنر ، استند ، تيزر تلوزيوني ) هزينه هاي تبلغات  -1

ميزبـان مـي   واحـد  برنامه هـا بـه عهده   و مجريات قداوران و عوامل اجرايي مساب اياب و ذهابتقدير ،گالينگور، تنديس ، 

 .باشد

  اي اسكان وپذيرايي به عهده واحد ميزبان مي باشد.ههزينه كليه  -2

دانشگاه مي باشد كه پـس از  ي مركزبه عهده سازمان و حق الزحمه داوري مسابقات به هدايا هزينه هاي مربوط  - 3

 حساب في مابين پرداخت خواهد شد . هزينه كرد واحد ميزبان از
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عوامل اجرايي عوامل اجرايي عوامل اجرايي عوامل اجرايي كتبي و كتبي و كتبي و كتبي و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي آزمون دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي آزمون دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي آزمون دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي آزمون 

        برگزاري مسابقات شفاهي قران وعترت برگزاري مسابقات شفاهي قران وعترت برگزاري مسابقات شفاهي قران وعترت برگزاري مسابقات شفاهي قران وعترت 

بــا توجــه بــه برگــزاري آزمــون بخــش كتبــي مســابقات سراســري آموزشــي قــرآن و عتــرت دانشــگاه هــا در    -1

حـق الزحمـه   حـق الزحمـه   حـق الزحمـه   حـق الزحمـه   قـرآن و عتـرت   مركزدستورالعمل برگزاري آزمون توسـط  واحدهاي سراسر كشور و ارسال 

  . آزمون دانشگاه  پرداخت شودآزمون دانشگاه  پرداخت شودآزمون دانشگاه  پرداخت شودآزمون دانشگاه  پرداخت شود    مركزمركزمركزمركزسوي سوي سوي سوي     هر سال ازهر سال ازهر سال ازهر سال ازدستورالعمل ارسالي دستورالعمل ارسالي دستورالعمل ارسالي دستورالعمل ارسالي آخرين آخرين آخرين آخرين عوامل اجرايي براساس عوامل اجرايي براساس عوامل اجرايي براساس عوامل اجرايي براساس 

به حد نصاب برسد ( جامع شفاهي  و هنر ادبيات ديني)  _(كتبي در مسابقات شركت كنندگان واحد هايي درصد  -2

 . تشويق مي گردند مورد ذيل  ترتيب  هبدرصد )  15درصد بقيه واحد ها 40و واحدهاي كوچك درصد مراكز 10

معـادل   ريـال  ميليـون  4)  معاون يـا ريـيس دفتـر فرهنـگ اسـالمي (     هزار تومان صد چهارمعادل ميليون  4رييس واحد (

  ) هزار تومان پانصدل معادريال ميليون 5ها و كارشناسان قرآن وعترت ) مسئول كانون صد هزار تومانچهار

رصـد افـزايش مشـاركت    ر يـك د كت داشته باشند بـه ازاي هـ  رمشاتعيين شده درصد  تبصره : واحد هايي كه بيش از 

  درصد به مبلغ تشويقي اضافه خواهد شد. دو  كنندگان 

  اعمال خواهد شد . مركزازدرخواست واحد و تاييد  پسها : تشويقالف

  است نه ثبت نام . و جشنواره ركت كنندگان در مسابقات آمار شها ،: مالك اعمال تشويقب

  دارند تشويق شامل آنها نيز مي شود . مصوب دانشكده هاي : واحد هايي كه ج

 تومان  وپانصد هزار  رييس دبيرخانه برگزاري مسابقات سراسري شفاهي قرآن وعترت به مبلغ  يك ميليون - 3

 م به مبلغ يك ميليون پانصد  هزار تومان دبيران اجرايي و برگزاري مسابقات شفاهي هركدا -4
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مسئوالن كميته هاي داخلي هركدام به مبلغ چهارصد  هزار تومان  وساير اعضاي كميته هـا هركـدام دويسـت     -5

 هزار تومان 

  ،  يك سوم مبالغ تعيين شده كشوري پرداخت خواهد شد .عوامل اجرايي مسابقات استاني براي تبصره : 

  

  يپاسخنامه مسابقات بخش كتب حيسؤاالت و تصح يطراح

سئواالت تشريحي داوطلباني كه رتبه مشترك دارند بايد توسط اعضاي هيات علمي تصحيح شود. وبـراي هـر    -1

 حق التصحيح  منظور شده كه پس از كسر ماليات پرداخت مي گردد.يك هزار تومان سؤال 

  كسر ماليات پرداخت مي گردد . حق التصحيح منظور شده كه پس از پانصد تومان براي هر پاسخنامه    -2

چهـار هـزار تومـان    حق الزحمه طراحي هر سؤال  تستي و  تشريحي براي اعضاي هيات علمي دانشگاه به مبلغ   - 3

 كه پس از كسر ماليات قابل پرداخت است .است 

و چاپ و تصحيح پاسخنامه هاي كامپيوتري زير نظر  معاونت فرهنگي (مركزقرآن و عترت) انجام مي گيرد   -4

  هزينه هاي مربوط به آن پس از تاييد مركزتوسط  واحد ها (براساس تعداد ثبت نام كنندگان ) پرداخت  مي گردد.
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        قرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترت    آيين نامه مسابقات آيين نامه مسابقات آيين نامه مسابقات آيين نامه مسابقات 

        

        آزاد اسالميآزاد اسالميآزاد اسالميآزاد اسالمي    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهكاركنان كاركنان كاركنان كاركنان 
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        آزاد اسالمي آزاد اسالمي آزاد اسالمي آزاد اسالمي     دانشگاه دانشگاه دانشگاه دانشگاه كاركنان كاركنان كاركنان كاركنان     ويژهويژهويژهويژه    قرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتسراسري سراسري سراسري سراسري مسابقات مسابقات مسابقات مسابقات     
        

        اهداف:اهداف:اهداف:اهداف:

  ثقلين.ن و قرآتمسك به  ----1111

  تحقق فرمان مقام معظم رهبري مدظلّه العالي مبني بر اسالمي شدن دانشگاه ها. ----2222

 در ميـان كارمنـدان دانشـگاه    آشنايي كاركنان با آموزه ها ي قرآني و علوم اسـالمي و ايجـاد فضـاي معنـوي و قرآنـي     ----3333

  آزاد اسالمي.

        شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:

  و شركتي ساعتي  وهاي رسمي ،  قرار دادي ،از  نير كنان دانشگاه آزاد اسالمي اعمكار

        ::::اجرايي مسابقاتاجرايي مسابقاتاجرايي مسابقاتاجرايي مسابقات    توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

  برگزار مي شود:شفاهي در سه مرحله مرحله و مسابقات  در يك كتبي مسابقات  •

 مرحله واحدي مسابقات مرحله واحدي مسابقات مرحله واحدي مسابقات مرحله واحدي مسابقات     ----الف الف الف الف 

 ( براي مرحله كشوري مسابقات درهررشته يك نفر معرفي مي گردد.)( براي مرحله كشوري مسابقات درهررشته يك نفر معرفي مي گردد.)( براي مرحله كشوري مسابقات درهررشته يك نفر معرفي مي گردد.)( براي مرحله كشوري مسابقات درهررشته يك نفر معرفي مي گردد.)مسابقاتمسابقاتمسابقاتمسابقات    استانياستانياستانياستانيمرحله مرحله مرحله مرحله     ----ب ب ب ب 

        وري (نهايي مسابقات )وري (نهايي مسابقات )وري (نهايي مسابقات )وري (نهايي مسابقات )مرحله كشمرحله كشمرحله كشمرحله كش    ----ج ج ج ج     
 

  :  توضيحات 

 داوطلبان مي توانند فقط در يك بخش از مسابقات (استادان ، دانشجويان يا كاركنان ) شركت نمايند.  -1

مسـؤالن كانونهـاي قـرآن و عتـرت نمـي تواننـد       سـت .  اهات برگـزاري مسـابقات بـه عهـده كانون    با توجه به اينكه مسـئولي   -2

 دربخش كتبي مسابقات شركت كنند.

مسـابقات شـركت    اسـت در   مي توانند در واحد دانشگاهي شهري كه دبير خانـه  در آن واقـع   استان هارخانه يدب كاركنان - 3

 .و پرداخت هدايا به عهده واحد ميزبان است نمايند 

 و پرداخـت  در مسـابقات شـركت نماينـد    تهـران  اسـتان ي دانشگاه مي توانند در يكي از واحد هـاي  مركزكاركنان سازمان    -4

  .  هدايا در صورت برگزيده شدن به عهده واحد ميزبان است

 توضيحات عمومي:توضيحات عمومي:توضيحات عمومي:توضيحات عمومي:    و و و و ثبت نام ثبت نام ثبت نام ثبت نام 

  انجام مي گيرد.واحد ها  ثبت نام كليه داوطلبان از طريق كانون هاي قرآن وعتر ت 
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درصد امتيـاز را كسـب كننـد،    60در مرحله واحدي كه  شفاهي و كتبيبخش در آزمون  شركت كنندگانبه كليه  -1

 مي شود. اهدا تقديربا امضاي رئيس واحدلوح حدهاي دانشگاهي از سوي وا

ه حـق شـركت در   كسب نماينـد دو دور ) شفاهي و كتبي(مسابقات كشوري داوطلباني كه رتبه اول را در مراحل  -2

  آن رشته را ندارند .

        بخش كتبي:بخش كتبي:بخش كتبي:بخش كتبي:

سؤال تسـتي   40اقل . (در هر رشته حديردمي گرو در اختيار واحد ها قراطراحي  استانسؤاالت آزمون توسط  -1

 سؤال تشريحي در نظر گرفته شود.)  2و 

ل كـانون ندارنـد،   ول كانون قرآن و عتـرت در واحـد هـا و مراكـز آموزشـي كـه مسـؤ       وتوسط مسؤپاسخ نامه ها  -2

  اعالم مي گردد.  تصحيح و نتايج  ل دفتر فرهنگ اسالمي طراحي، تهيه و پس از آزمونوتوسط مسؤ

        بخش شفاهي:بخش شفاهي:بخش شفاهي:بخش شفاهي:

معرفـي مـي شـوند.(حد     اسـتان مرحله مقدماتي در واحد مربوط برگزار و منتخبان واحد به آزمون بخش شفاهي  -1

  % امتياز است.)60نصاب الزم براي منتخبان حداقل 

جوايز ارزنده به همـراه لـوح    استاندر بين منتخبان واحدها برگزار و به برگزيدگان هر استانيآزمون مرحله  -2

 تقدير اهدا مي گردد .  

كتبي و شفاهي، در واحـدهاي جـامع در هـر رشـته سـه نفـر، در واحـد هـاي بسـيار بـزرگ و           تبصره: در بخش  - 3

% 60بزرگ در هر رشته دو نفر و در بقيه واحدها و مراكز آموزشي در هر رشته يك  نفر(بـه شـرط كسـب    

 راه مي يابند.استانيمرحله) به امتياز

قســمت خــواهران و بــرادران بــه طــور  الزم بــه يــاد آوري اســت مســابقات بخــش شــفاهي در هــر دو مرحلــه، در -4

 جداگانه برگزار وهدايا نيز جداگانه محاسبه و پرداخت مي گردد.

 واحد دانشگاهي مي باشد. از محل بودجه فرهنگي مرحله واحدي محل تامين هداياي مسابقات    -5

معــاون وتاييــد  بــه صــورت ســرانه پــس از تصــويب شــوراي قــرآن وعترتاســتان مســابقات استانيمرحلــه هــداياي  -6

 مي گردد.  پرداخت هماهنگي استان 

سـؤال   يمسابقات قرآن و عترت كاركنان   حـق الزحمـه طراحـ    يسؤاالت آزمون بخش كتب يحق الزحمه طراح - 7

 باشد. يم ييپاسخنامه ها  همانند بخش مسابقات  دانشجو حيو تصح يتست
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        ركنان ركنان ركنان ركنان كاكاكاكاقرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت مرحله مقدماتي مسابقات سراسري مرحله مقدماتي مسابقات سراسري مرحله مقدماتي مسابقات سراسري مرحله مقدماتي مسابقات سراسري هداياي هداياي هداياي هداياي جدول رشته ها و جدول رشته ها و جدول رشته ها و جدول رشته ها و 

  ييييآزاد اسالمآزاد اسالمآزاد اسالمآزاد اسالم    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه

        بخشبخشبخشبخش
شماره شماره شماره شماره 

        رشتهرشتهرشتهرشته
        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته

        هزار تومان)هزار تومان)هزار تومان)هزار تومان)برحسب برحسب برحسب برحسب ((((    مقدماتيمقدماتيمقدماتيمقدماتيمرحله مرحله مرحله مرحله 

        ****سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول

        

        كتبيكتبيكتبيكتبي

        

        

  150  180  200  آشنايي با نهج البالغه  1001

  150  180  200  ترجمه فارسي قرآن كريم  1002

  150  180  200  حفظ ادعيه و زيارات  1003

        

        

        شفاهيشفاهيشفاهيشفاهي

  100  120  150  رآن كريمق30حفظ  جزء   2001

  120  150  180  حفظ قرآن كريم سه جزء متوالي  2002

  150  180  200  جزء قرآن كريم 5حفظ   2003

  150  180  200  قرائت قرآن كريم به روش تحقيق  2004

  120  150  180  قرائت قرآن كريم به روش ترتيل  2005

  100  120  150  اذان  ويژه برادران   2006

  

از از از از     ككككييييو هر و هر و هر و هر     ندندندنديييينمانمانمانما    يييينفر سه نفر انتخاب منفر سه نفر انتخاب منفر سه نفر انتخاب منفر سه نفر انتخاب م    ككككييييييييبزرگ تعداد نفرات منتخب سوم به جابزرگ تعداد نفرات منتخب سوم به جابزرگ تعداد نفرات منتخب سوم به جابزرگ تعداد نفرات منتخب سوم به جا    ارارارارييييجامع و بسجامع و بسجامع و بسجامع و بس    يييي*   واحد ها*   واحد ها*   واحد ها*   واحد ها

        كنند.كنند.كنند.كنند.    ييييمممم        افتافتافتافتيييينفر سوم درنفر سوم درنفر سوم درنفر سوم در    ههههييييمنتخبان  هدمنتخبان  هدمنتخبان  هدمنتخبان  هد
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        آزاد اسالميآزاد اسالميآزاد اسالميآزاد اسالمي    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهكاركنان كاركنان كاركنان كاركنان قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت مسابقات سراسري مسابقات سراسري مسابقات سراسري مسابقات سراسري     استانياستانياستانياستاني    مرحلهمرحلهمرحلهمرحلههداياي هداياي هداياي هداياي جدول رشته ها و جدول رشته ها و جدول رشته ها و جدول رشته ها و 

        

        

  

 

        دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميو اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي     معاونت فرهنگي معاونت فرهنگي معاونت فرهنگي معاونت فرهنگي 

        قرآن و عترت)قرآن و عترت)قرآن و عترت)قرآن و عترت)    ليت هاي ليت هاي ليت هاي ليت هاي اااافعفعفعفعمركزمركزمركزمركز((((
 

 

 

 

 

 

 

 

        بخشبخشبخشبخش
شماره شماره شماره شماره 

        رشتهرشتهرشتهرشته
        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته

        (برحسب هزار تومان)(برحسب هزار تومان)(برحسب هزار تومان)(برحسب هزار تومان)نهايينهايينهايينهايي        ني (برحسب هزار تومان)ني (برحسب هزار تومان)ني (برحسب هزار تومان)ني (برحسب هزار تومان)استااستااستااستا

        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول

        

        شفاهيشفاهيشفاهيشفاهي

  150  180  200  120  150  170  قرآن كريم30حفظ جزء   2001

2002  
حفظ سه  جزءمتوالي  قرآن 

  كريم
200  180  150  250  220  200  

  220  250  300  180  200  220  جزء قرآن كريم 5حفظ   2003

  220  250  300  180  200  220  آن كريم تحقيققرائت قر  204

  200  220  250  150  180  200  قرائت قرآن كريم ترتيل  205

  150  180  200  120  150  170  اذان ويژه برادران   206
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        آيين نامه آيين نامه آيين نامه آيين نامه 

 ادبيات دينيادبيات دينيادبيات دينيادبيات دينيجشنواره هنر و جشنواره هنر و جشنواره هنر و جشنواره هنر و 

        وپژوهشي قرآن وعترتوپژوهشي قرآن وعترتوپژوهشي قرآن وعترتوپژوهشي قرآن وعترت

        علمي،علمي،علمي،علمي، استادان واعضاي هيأتاستادان واعضاي هيأتاستادان واعضاي هيأتاستادان واعضاي هيأت

        دانشجويان وكاركناندانشجويان وكاركناندانشجويان وكاركناندانشجويان وكاركنان

 دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد اسالمي



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  

٤٣ 
 

 

        :  :  :  :  فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب •
 
 
 
 استادان واعضاي هيأت علمي.استادان واعضاي هيأت علمي.استادان واعضاي هيأت علمي.استادان واعضاي هيأت علمي.    قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي  ....1111

        دانشجويان.دانشجويان.دانشجويان.دانشجويان.    ت ت ت ت قرآن و عترقرآن و عترقرآن و عترقرآن و عترآيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي  ....2222

    كاركنان. كاركنان. كاركنان. كاركنان.     قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت قرآن و عترت آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي آيين نامه جشنواره  هنر و ادبيات ديني و پژوهشي  ....3333

        دستورالعمل برگزاري اختتاميه  جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترت .دستورالعمل برگزاري اختتاميه  جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترت .دستورالعمل برگزاري اختتاميه  جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترت .دستورالعمل برگزاري اختتاميه  جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترت . ....4444

        جشنواره هنر وادبيات ديني وپژهشي .جشنواره هنر وادبيات ديني وپژهشي .جشنواره هنر وادبيات ديني وپژهشي .جشنواره هنر وادبيات ديني وپژهشي .پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي     تشويق  وتشويق  وتشويق  وتشويق  و    دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل  ....5555

        .قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت  هنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشي        جشنوارهجشنوارهجشنوارهجشنواره    پرداخت حق الزحمه داورانپرداخت حق الزحمه داورانپرداخت حق الزحمه داورانپرداخت حق الزحمه داوراندستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل  ....6666

    .قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت  هنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشي        جشنوارهجشنوارهجشنوارهجشنوارهبرگزاري اختتاميه برگزاري اختتاميه برگزاري اختتاميه برگزاري اختتاميه دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل  ....7777

        .قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت قرآن وعترت  هنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشيهنر و ادبيات ديني و پژوهشي        جشنوارهجشنوارهجشنوارهجشنوارهدستورالعمل پرداخت هداياي دستورالعمل پرداخت هداياي دستورالعمل پرداخت هداياي دستورالعمل پرداخت هداياي  ....8888

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  

٤٤ 
 

        

  ساالنهساالنهساالنهساالنهتقويم تقويم تقويم تقويم 

وكاركنان  واحدها ومراكز  دانشجويان واعضاي هيأت علمي، قرآن و عترت استادان شنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي ج

  آموزشي  دانشگاه آزاداسالمي سراسركشور

  تحويل محل  اجرا  موضوع  تاريخ

  پانزدهم مهرماه

  تا  

  بيستم فروردين سال بعد

رت تحويل آثار هنر وادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعت

  استادان ودانشجويان دانشگاه آزاداسالمي

  

  قرآن وعترت كانون  داوطلب

  پانزدهم آبان ماه 

  تا 

 بيستم  فروردين سال بعد

تحويل آثار هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترت 

  كاركنان دانشگاه آزاداسالمي
  قرآن وعترت كانون  داوطلب

 بيست ويكم فروردين 

 تا

 دسي ام  فروردين سال بع

تحويل آثار هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت 

  استادان، دانشجويان وكاركنان (به همراه فرم تعّلق اثر)
  مسؤل كانون

  دبيرخانه هيأت امناي استاني

  و دبيرشوراي  قرآن وعترت

  دهم ارديبهشت ماه

  تا

  بيستم ارديبهشت همان سال 

  پژوهشي*تحويل آثار بخش 

  بخش آثارهنري*تحويل آثار 

  ادبيات ديني*تحويل آثار بخش 

  "استادان، دانشجويان و كاركنان "

دبيرشوراي قرآن 

  و عترت استان
  دبيرخانه مركزي جشنواره

  سي ام ارديبهشت ماه 

  تا  

 بيست ودوم تير همان سال 

  ارسال نتايج نهايي داوري

  
  دبيرخانه مركزي 

  

  

  مركز فعاليت هاي 

  قرآن وعترت 

  

  

  مهرماه 

  تا

 همان سال آذر ماه 

  دبيرخانه مركزي  برگزاري اختتاميه 

  

  واحددانشگاهي

  

  

واحدهاي دانشگاهي تعيين شده كه مسئوليت تحويل آثار را بر عهده دارند الزم است با تشكيل دبيرخانه مركز ي واحدهاي دانشگاهي تعيين شده كه مسئوليت تحويل آثار را بر عهده دارند الزم است با تشكيل دبيرخانه مركز ي واحدهاي دانشگاهي تعيين شده كه مسئوليت تحويل آثار را بر عهده دارند الزم است با تشكيل دبيرخانه مركز ي واحدهاي دانشگاهي تعيين شده كه مسئوليت تحويل آثار را بر عهده دارند الزم است با تشكيل دبيرخانه مركز ي * * * * 

        (مشترك) و تعيين مسئول  مستقيم، آثار را تحويل گرفته و داوري نمايند.(مشترك) و تعيين مسئول  مستقيم، آثار را تحويل گرفته و داوري نمايند.(مشترك) و تعيين مسئول  مستقيم، آثار را تحويل گرفته و داوري نمايند.(مشترك) و تعيين مسئول  مستقيم، آثار را تحويل گرفته و داوري نمايند.
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        ::::توضيحات عموميتوضيحات عموميتوضيحات عموميتوضيحات عمومي ••••

 مركز فعاليت هاي قرآن وعترت (معاونت فرهنگي واجتماعي)كز قرآن وعترت دراينĤيين نامه، نظورازمرم .1

هرشهرو  سالميادانشگاه آزاد نظورازواحد،م ودبيرخانه هيأت امناي استاني  ،استان ومنظورازدبيرخانه

خانه  مركز ي دانشگاهي  و منظوراز دبيرخانه  ميزبان ، دبير واحدهر كانون قرآن وعترت  منظورازكانون،

    جشنواره   و منظور از دبير شوراي قرآن وعترت ، نماينده استان مي باشد.

كانون  و دبير شوراي قرآن        امسئولتعلق اثر ب و تأييد مسئوليت تطبيق آثار با موضوعات و مقررات اعالم شده .2

  است.وعترت

اسامي  مشاركت كنندگان  و تكميل فرم هاي ثبت نام   و كانون  موظف  است  نسبت  به  تهيه  عكس از آثار(هنري) و ثبت   .3

  شناسه اثر اقدامات  الزم به  عمل  آورد.

توسط داوران  مورد ارزيابي قرار                  بخش  الف) مقدماتي (واحدي ) ب) نهايي (كشوري) بخش  الف) مقدماتي (واحدي ) ب) نهايي (كشوري) بخش  الف) مقدماتي (واحدي ) ب) نهايي (كشوري) بخش  الف) مقدماتي (واحدي ) ب) نهايي (كشوري)     2222آثارداوطلبان : در .4

  مي گيرد.

(دانشجويان ، استادان وكاركنان ) توسط واحد  و به حائزين رتبه هاي   به  حائزين  رتبه هاي اول  تا سوم مرحله مقدماتي .5

  اول  تا  سوم  مرحله نهايي توسط   مركز قرآن وعترت  هدايايي برابر آيين نامه اهداء مي گردد.

يقي) يقي) يقي) يقي) تشوتشوتشوتشونمره نمره نمره نمره     2222واحد مي تواند به حائزين رتبه نهايي ومقدماتي( دانشجويان ) طبق شرايط  مسابقات  قرآن وعترت  (واحد مي تواند به حائزين رتبه نهايي ومقدماتي( دانشجويان ) طبق شرايط  مسابقات  قرآن وعترت  (واحد مي تواند به حائزين رتبه نهايي ومقدماتي( دانشجويان ) طبق شرايط  مسابقات  قرآن وعترت  (واحد مي تواند به حائزين رتبه نهايي ومقدماتي( دانشجويان ) طبق شرايط  مسابقات  قرآن وعترت  (     .6

        و يا ترم تابستان اضافه نمايد.و يا ترم تابستان اضافه نمايد.و يا ترم تابستان اضافه نمايد.و يا ترم تابستان اضافه نمايد.    دوم دوم دوم دوم ، ، ، ، نيم سال اول نيم سال اول نيم سال اول نيم سال اول دروس عمومي ) مربوط به دروس عمومي ) مربوط به دروس عمومي ) مربوط به دروس عمومي ) مربوط به (به نمره نهايي به نمره نهايي به نمره نهايي به نمره نهايي 

 نمره  تشويقي فقط  به يك درس تعلق مي گيرد. 2چنانچه داوطلب در چند رشته امتياز كسب كند  .7

  مايند.هداياي مرحله كشوري تنها به برگزيدگاني تعلق مي گيرد كه در مراسم اختتاميه  شركت  ن .8

  اطالع رساني ومسئوليت  اين امر بر عهده واحد وكانون  مي باشد.  .9

 به كليه داوطلباني كه آثارخود را  تحويل كانون  دهند و ثبت  نام  نمايند توسط  واحد دانشگاهي لوح  تقدير اهداء .10

 مي شود. 
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وجابجايي) با واحد و دبيرخانه استان مي تحويل آثار از واحد مبداء تا دبيرخانه ميزبان  وبالعكس (حمل ونقل  مسئوليت  .11

باشد، واحد مي تواند در صورت صالحديد  با هماهنگي دبيرخانه استان  و دبير شوراي قرآن وعترت  آثار هنري را به 

  طور جداگانه  بيمه  و حق بيمه بپردازد.

براساس  مبلغ  درج گرديده در   دبيرشوراي قرآن وعترت موظف مي باشد  آثار  هنري  واحد هاي ارسال كننده اثر را  .12

قراردهد  و مبلغ  حق بيمه  مربوطه را با هماهنگي پوشش بيمه اي (شركت بيمه مجاز) )  تحت 4فرم شناسه اثر (

خسارت دبيرخانه استان از واحد مربوطه دريافت و به شركت بيمه  پرداخت  نمايد. بديهي است درصورت عدم رعايت ، 

آسيب ديدگي فيزيكي و....  تحت هر شرايطي  به عهده كانون ، واحد ، دبيرخانه استان  و ناشي ازسرقت ،آتش سوزي، 

 دبير شوراي قرآن وعترت  مي باشد و پرداخت هرگونه  خسارت با مجوز مركز قرآن وعترت  صورت مي پذيرد.

رآن وعترت توسط دبيرخانه استان موظف است آثارمربوطه را درتاريخ هاي اعالم شده براساس فراخوان مركز ق .13

  دبير شوراي قرآن وعترت  به دبيرخانه ميزبان ارسال  نمايد.

و الصاق به  دبيرخانه استان  و   4ل فرم شماره تكميكانون مي بايستي مطابق آيين نامه آثاررا ازداوطلب دريافت و پس از  .14

  دبير شوراي قرآن وعترت  تحويل   نمايد.

فرم شناسه اثر وساير موارد آيين نامه ) دبيرخانه ميزبان مي تواند اثر بديهي است درصورت عدم رعايت  (الصاق  .15

  مربوطه را  حذف و يا عودت  دهد.

كانون مي بايستي فرم  ثبت نام تكميل شده  را به همراه اثرمربوطه همزمان ازداوطلب  تحويل و تا پايان زمان اعالم   .16

  نتايج  نگهداري نمايد.

ه معاونت فرهنگي واجتماعي (ساعت فرهنگي ) درجهت برگزاري كالس آموزشي موظف است  براساس بخشنام واحد .17

  .وحداكثر همكاري را با داوطلب  داشته باشد  مينأامكاناتمورد نيازرا تاقدام  و حداقل 

و يا مركز قرآن وعترت  تحت  هر شرايطي بدون  واحد به دبيرخانه ميزبان ارسال اثر به صورت  جداگانه  توسط  .18

 عودت  دهداي تواند اثر مربوطه را  حذف و يمممنوع است  و درصورت  عدم رعايت ،  دبيرخانه ميزبان هماهنگي 

 .ومسئوليت  ناشي از عواقب اين كار به عهده كانون  ، واحد و دبير شوراي قرآن وعترت  مي باشد 

 ترت  امكان پذيرمي باشد .تحويل  اثر از  دبيرخانه  ميزبان به  دبيرخانه استان  با هماهنگي مركز قرآن وع .19
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 .دننمي شوبه غيراز( پايان نامه هاي قرآني  و آثار هنري) عودت داده  آثار كليه  .20

كانون موظف مي باشد با هماهنگي واحد اقدامات الزم جهت  تبليغات واطالع رساني مناسب شامل (بنر، استند،    .21

خوان ازطريق سامانه  پيامك  وساير موارد ..) تا   بروشور،  بيلبورد، تبليغات محيطي، سالن هاي اجتماعات، فرا

        زمان اتمام   ثبت  نام  جهت شركت  حداكثري  مشاركت كنندگان  به عمل  آورد.

واحد مي تواند اثر برگزيده بخش پژوهشي (مقاالت ) را جهت  اخذ  مجوز به  پژوهشكده قرآن وعترت ارسال  و   .22

وازمحل بودجه فرهنگي  و يا براساس تفاهم نامه (معاونت پژوهشي  نمايد اعطا»امتياز پژوهشي«به آن  پس از تائيد

  نسخه  به  مركز قرآن وعترت  ارسال نمايد.  2) باآرم واحد و معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه انتشار  و تعداد 

  ماه 2مدت ا  ظرف رنرم افزار، فيلم كوتاه و پويانمايينرم افزار، فيلم كوتاه و پويانمايينرم افزار، فيلم كوتاه و پويانمايينرم افزار، فيلم كوتاه و پويانماييواحد  موظف است  لوح  فشرده اثر برگزيده در رشته هاي  .23

پس ازاعالم نتايج  با آرم واحد و معاونت فرهنگي واجتماعي با رعايت استاندارد وبا هماهنگي ازمحل بودجه 

فرهنگي  توليد و به تعداد الزم براي مركز قرآن وعترت  جهت شركت  در ساير جشنواره و نمايشگاه هاي بين 

  المللي  و كشوري  ارسال نمايد  

ادبيات ادبيات ادبيات ادبيات آثارانتشارد درصورت  تمايل با هماهنگي دبيرخانه استان و تاييد مركز قرآن وعترت نسبت به واحد مي توان .24

  برگزيدگان كشوري ازمحل  بودجه  فرهنگي  اقدام  نمايد.  دينيدينيدينيديني

منتخب كشوري را درصورت  تمايل صاحب اثر با هماهنگي دبيرخانه استان و مجوز    هنريهنريهنريهنريواحد مي تواند اثر   .25

و در نمايشگاه دائمي  واحد  نگهداري  و يا به معاونت فرهنگي ريداري ازمحل بودجه جاري خوعترت  مركز قرآن 

  .واجتماعي دانشگاه اهداء  نمايد

شركت    نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و..)نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و..)نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و..)نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و..)    ووووجشنواره ملي قرآن جشنواره ملي قرآن جشنواره ملي قرآن جشنواره ملي قرآن آثاربرگزيدگان جشنواره درنمايشگاه هاي ( .26

آيين نامه هاي مربوطه  و يا براساس مجوز مركز قرآن وعترت  به  داده خواهند شد ودرصورت كسب رتبه  طبق

 منتخبان  جوايز اهداء مي شود.

كليه آثاري كه ازطرف  مركز قرآن وعترت  درجشنوارها ونمايشگاه ها ي مختلف شركت  داده وموفق به كسب  .27

 ت  قرآن وعترت محفوظ رتبه شوند حقوق معنوي آن اثر جهت توليد وانتشار براي واحد يا مركز قرآن وعتر

 مي باشد و داوطلب حق هيچ گونه  اعتراضي  دراين  خصوص  را  ندارد.  
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واحد موظف است جهت  حضور منتخبان درمراسم جشنوارها ونمايشگاه ها ي مختلف براساس دعوت نامه مركز  .28

 قرآن وعترت  هماهنگي الزم  و وسيله  اياب  و ذهاب مناسب  فراهم نمايد.  

  .يك بخش (استاد، دانشجو و كارمند) و در يك واحد را دارددر تنها حق شركت ب داوطلهر  .29

 مي تواند درتمامي رشته ها  در بخش هاي  ادبيات ديني ، پژوهشي وهنري شركت  نمايد.   داوطلبهر  .30

 .در هر رشته ارائه  نمايد يك اثرمي تواند تنها    داوطلبهر  .31

  سال حق شركت  درآن رشته  را ندارند. 2(كشوري) به مدت  منتخبان  رتبه اول تا سوم مرحله نهايي .32

 منتخبان مرحله نهايي  مي توانند  درساير رشته ها شركت نمايند . .33

مديران و كارشناسان دفاتر فرهنگ اسالمي وكانون هاي قرآن و عترت نمي توانند در بخش دانشجويان شركت  .34

 نمايند.

جويان  ساير مراكز آموزش عالي حق شركت  درجشنواره را فارغ التحصيالن دانشگاه آزاداسالمي و دانش .35

 ندارند.

  فارغ التحصيالن  دانشگاه آزاداسالمي فقط   در بخش  پايان نامه (دو سال آخر) حق شركت  دارند.  .36

 اثر ارائه شده مي بايست مربوط به همان سال دانشجويي (سال شمسي) باشد.  .37

 توضيحات  اختصاصي    توضيحات  اختصاصي    توضيحات  اختصاصي    توضيحات  اختصاصي    (  و همچنين به موضوعات مغاير با بخشنامهبه آثار كپي شده در همه رشته ها، بخش ها  .38

  ) امتيازي تعلق نمي گيرد.و عموميو عموميو عموميو عمومي

حق ماموريت كاركنان جهت حضور در مراسم اختتاميه براساس ضوابط دانشگاه محاسبه ودرصورت نياز به   .39

  مجوز، از دبيرخانه هيأت امناي استان  مربوطه  اخذ  واعمال شود.

ظرف مدت سه ماه از تاريخ اعالم نتايج   6است  ليست  پرداختي  جوائز اهدايي را مطابق  فرم شماره واحد موظف    ....41414141

) ازطريق دبيرخانه استان جهت منظور نمودن امتياز ارزيابي ساالنه كانون  وساير CDبه صورت لوح فشرده (

 موارد ارسال نمايد. 

        باشد .باشد .باشد .باشد .    ييييماه مماه مماه مماه م    ككككييييمدت مدت مدت مدت به به به به     ججججييييبه اعتراضات از زمان اعالم نتابه اعتراضات از زمان اعالم نتابه اعتراضات از زمان اعالم نتابه اعتراضات از زمان اعالم نتا    ييييدگدگدگدگييييزمان  رسزمان  رسزمان  رسزمان  رس ....42424242

 باشدباشدباشدباشد    ييييمممم    ررررييييهر بخش امكان  پذهر بخش امكان  پذهر بخش امكان  پذهر بخش امكان  پذ    ييييهاهاهاها    رخانهرخانهرخانهرخانهييييبه  اعتراضات  توسط  مسئووالن  دببه  اعتراضات  توسط  مسئووالن  دببه  اعتراضات  توسط  مسئووالن  دببه  اعتراضات  توسط  مسئووالن  دب        ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس ....43434343
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 تقويم برگزاري:تقويم برگزاري:تقويم برگزاري:تقويم برگزاري:مراحل تحويل و مراحل تحويل و مراحل تحويل و مراحل تحويل و  ••••

  و كانون  به  دبيرخانه استان  براساس  تقويم زماني  وفراخوان مي باشد و به كانون تحويل اثر توسط  داوطلب  .1

) اثرمربوطه  را  4ا شرايط آيين نامه ، با بسته بندي مناسب  وبا الصاق  شناسه ( فرم  شماره پس  ازتطبيق  اثر ب  كانون

  به  دبيرخانه استان  (دبيرشوراي قرآن وعترت)  تحويل دادهوتأييديه دريافت نمايد.

ركز قرآن اثر توسط دبيرخانه استان به دبيرخانه مركز ي جشنواره براساس فراخوان اعالم شده ازطرف م تحويل.2

  وعترت  صورت مي پذيرد.

) به ) به ) به ) به     5555(فرم شماره (فرم شماره (فرم شماره (فرم شماره .دبيرخانه استان (دبير شوراي قرآن وعترت) ليست  كليه آثارواحد هاي استاني  را براساس  3

  ) شناسنامه  اثر  به  دبيرخانه ميزبان  تحويل نمايد . 4به همراه (فرم شماره صورت تايپ شده  تنظيم و صورت تايپ شده  تنظيم و صورت تايپ شده  تنظيم و صورت تايپ شده  تنظيم و 

موظفند با هماهنگي مركز قرآن وعترت ، دبيرخانه مركز ي جشنواره (مشترك) . واحدهاي ميزبان جشنواره 4

تشكيل و آثار با  موضوعات مشخص شده (مواردي را كه با آيين نامه مطابقت  دارند) را ازدبيران شوراي قرآن 

ايت تسنيم تا ازطريق س وعترت استان ها دريافت، و پس ازداوري نتيجه نهايي را به مركز قرآن وعترت  ارسال 

)www.tasnim.ir.اعالم گردد (  

 .درصورت  تمديد زمان ثبت نام  به همان مدت ، زمان  سايرمراحل جشنواره  تغييرمي نمايد.5
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        ::::ي ي ي ي بخش پژوهشبخش پژوهشبخش پژوهشبخش پژوهشتوضيحات توضيحات توضيحات توضيحات  ••••

 واهدختعلق  زهيجا كيتنها كه اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترك نوشته شده باشد  يدر صورت ••••

  گرفت.

 درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است.درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است.درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است.درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است. ••••

 ....ددددييييو تأييد نماو تأييد نماو تأييد نماو تأييد نما    ققققيييينامه تطبنامه تطبنامه تطبنامه تطب    ننننييييييييمقاالت  ارائه شده را با موضوع آمقاالت  ارائه شده را با موضوع آمقاالت  ارائه شده را با موضوع آمقاالت  ارائه شده را با موضوع آ        ستستستستييييبابابابا    ييييواحد مواحد مواحد مواحد م    معاونفرهنگيمعاونفرهنگيمعاونفرهنگيمعاونفرهنگي •

 ).).).).ييييييييد(سال دانشجود(سال دانشجود(سال دانشجود(سال دانشجوننننشده باششده باششده باششده باش    ددددييييتولتولتولتول        ييييدرسال جاردرسال جاردرسال جاردرسال جار    ددددييييآثار باآثار باآثار باآثار با    ههههييييكلكلكلكل •

        

        قرآني مي بايست :قرآني مي بايست :قرآني مي بايست :قرآني مي بايست :نرم افزارنرم افزارنرم افزارنرم افزار ----1111

  قرآني و تاريخي  (تاريخ جامع پيامبران و ائمه اطهار عليهم السالم) باشد. علوم  ه مربوط ب �

 نرم افزار  نبايد پيشتر به بازار عرضه و يا در مسابقه يا جشنواره ديگري شركت داده شده باشد. �

        امكان پذير است.امكان پذير است.امكان پذير است.امكان پذير است.گروهي گروهي گروهي گروهي كار به صورت كار به صورت كار به صورت كار به صورت  •

        

        امتيازامتيازامتيازامتياز        شاخص هاي داوريشاخص هاي داوريشاخص هاي داوريشاخص هاي داوري

صحيح بودن نتايج ، تعامل باديگرسيستم ها  عدم امكان دسترسي غيرمجاز به برنامه عملياتي ( امكان اجراي وظايف ، 

  و..... ).

20202020        

محتوايي (دقت اطالعات ،صحت محتوا، غني سازي وتنوع فرمت ها ي ديتا ، قابليت همكاري ، جامع ومانع بودن محتوا 

  و......).

20202020        

        25252525  ندي، ظاهر جذاب وزيبا ، امكان سفارشي سازي تم و....).كاربري(قابليت فهم ، كاركردن ساده باسيستم ، كاربرپس

        10101010  كارآمدي (سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو، استفاده كاربردي ازمنابع و....).

        5555  نوع آوري (قابليت ويژه ).

ن جايگزيني نرم قابليت حمل (سادگي درانتقال نرم افزار به سيستم هاي ديگر، نصب آسان ، هماهنگي با استاندارد، امكا

  افزار به جاي ديگر نرم افزار هاي مشابه و...... ).

10101010        

        10101010  قابليت اطمينان (مديريت خطاها، قابليت بازيابي، قابليت پايداري و....).

        100100100100        جمع كل امتيازات جمع كل امتيازات جمع كل امتيازات جمع كل امتيازات 
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  وبالگ نويسي قرآني -2

  هاي قرآني (وحدت  پيام يهم السالم) ،مربوط به  علوم قرآني ،  شخصيت پيامبر اسالم (ص) ،سيره اهل بيت (عل "     

  .")عفاف و حجاب ،انفاق  ،نماز ،همت و تالش  ،احترام به والدين ،محبت و مهرباني،و همبستگي

 وبالگ  نبايد پيشتر به بازار عرضه و يا در مسابقه ياجشنواره ديگري شركت داده شده باشد. �

 بل قبول نيست ).وبالگ مي بايست  مربوط به يك نفر باشد. (كارگروهي قا �

وجود محتواي مجرمانه ( موارد قانون جرايم رايانه اي، خالف عفت عمومي، اخالق اسالمي  وبالگ فاقد �

 ..)باشد.و

شركت  در رشته  وبالگ نويسي  فقط  ازطريق سايت تسنيم (بخش ثبت نام  وبالگ نويسي جشنواره)  وارسال شركت  در رشته  وبالگ نويسي  فقط  ازطريق سايت تسنيم (بخش ثبت نام  وبالگ نويسي جشنواره)  وارسال شركت  در رشته  وبالگ نويسي  فقط  ازطريق سايت تسنيم (بخش ثبت نام  وبالگ نويسي جشنواره)  وارسال شركت  در رشته  وبالگ نويسي  فقط  ازطريق سايت تسنيم (بخش ثبت نام  وبالگ نويسي جشنواره)  وارسال  �

  مي باشد.مي باشد.مي باشد.مي باشد.    پرينت فرم تكميل  به دبيرخانه مركزي امكان پذيرپرينت فرم تكميل  به دبيرخانه مركزي امكان پذيرپرينت فرم تكميل  به دبيرخانه مركزي امكان پذيرپرينت فرم تكميل  به دبيرخانه مركزي امكان پذير

وبالگ را كه ازشرايط  اوليه براي شركت درجشنواره برخوردار است  وبالگ را كه ازشرايط  اوليه براي شركت درجشنواره برخوردار است  وبالگ را كه ازشرايط  اوليه براي شركت درجشنواره برخوردار است  وبالگ را كه ازشرايط  اوليه براي شركت درجشنواره برخوردار است  فرم  مربوط به فرم  مربوط به فرم  مربوط به فرم  مربوط به يادآوري :واحد  مي بايست يادآوري :واحد  مي بايست يادآوري :واحد  مي بايست يادآوري :واحد  مي بايست  ••••

 پس از تاييد به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.پس از تاييد به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.پس از تاييد به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.پس از تاييد به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.

        ))))بخش ويدئو كستو  بخش پادكست،   بخش فتو بالگ ، بخش متني،  بخش فني ((((شاخص ها :  ••••

        امتيازامتيازامتيازامتياز        شاخص هاي داوريشاخص هاي داوريشاخص هاي داوريشاخص هاي داوري

رس پذيري وبه روز رساني (موتور جستجو، تبادل لينك با وبالگ ، حجم مناسب پستها ، سرعت دست

  با ساير مرورگرها) بارگذاري وسازگاري

20  

رابط كاربري وناوبري(قالب وبالگ ، صفحه آرايي وساخت لوگو، استفاده از آرشيوبراي يافتن 

  ربربا وبالگ  )پستهاي پيشين، استفاده از لينك ثابت، سادگي ارتباط كا

18  

  22  (خالقيت درپردازش موضوع ، توليدي بودن محتوا ي وبالگ ) كيفيت محتوا

  18  وبالگ ، پاسخگويي وارتباط با كاربران ) انگيزش كاربر(جذاب بودن عنوان وبالگ ، ميزان بازديد

  12  جامعيت محتوا)محتواي عمومي (معرفي نويسنده ، هدف ، داشتن ساختار سلسله مراتبي محتوا ، پوشش و

  10  پاسداشت زبان فارسي (زبان نگارش ساده وشيوا، رعايت اصول نگارشي و ويرايشي

  100  جمع كل امتيازات
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  ::::مقاله مقاله مقاله مقاله     ----3

موضوع مقاله مي بايست درحوزه قرآن، نماز، شخصيت پيامبر اسالم، سيره اهل بيت عليهم السالم و  مورد نياز نسل موضوع مقاله مي بايست درحوزه قرآن، نماز، شخصيت پيامبر اسالم، سيره اهل بيت عليهم السالم و  مورد نياز نسل موضوع مقاله مي بايست درحوزه قرآن، نماز، شخصيت پيامبر اسالم، سيره اهل بيت عليهم السالم و  مورد نياز نسل موضوع مقاله مي بايست درحوزه قرآن، نماز، شخصيت پيامبر اسالم، سيره اهل بيت عليهم السالم و  مورد نياز نسل     "

        "جوان باشد.جوان باشد.جوان باشد.جوان باشد.
نتايج تحقيق و در صورت ، مو انجامي ين هاي آغاز شمارة صفحه ، عنوان    ، : نام خانوادگي، ناميستي داراي مي با مقاله �

 امكان چگونگي ارتباط وكاربرد آن در جامعه، در پايان ياد شود.

ق ، ضرورت تحقيق  ودستاورد و نتايج تحقياي در بردارندة عنوان ، روش تحقيق  واژه 200حدود اي چكيدهداراي  �
 .باشد

        ت)ت)ت)ت)نگارش مقاالنگارش مقاالنگارش مقاالنگارش مقاال:(موارد الزم در :(موارد الزم در :(موارد الزم در :(موارد الزم در     نگارش نگارش نگارش نگارش             ةةةةنامنامنامنام        ههههشيوشيوشيوشيو •

 باشد.   BOLDبدونبدونبدونبدون، ، ، ، 14141414سايز : سايز : سايز : سايز :     ،،،،    NazaninB، فونت: ، فونت: ، فونت: ، فونت:     A4و در يك روي قطعو در يك روي قطعو در يك روي قطعو در يك روي قطع        WORDفايل به صورت فايل به صورت فايل به صورت فايل به صورت  �

 باشد. انتشارنيافته ويا كتاب شكل مقاله به �

 شود.  شده بازگردانده نمي  مقاله  ارسال  •

 . ي استالزام pdfارسال فايل به صورت فايل  •

 مجلّد (طلق وشيرازه ) شده باشد . •

هر واحد الزم  است  مقاالت  و يا تحقيقات  دريافتي را پس  از مطابقت  با  ارزش هاي علمي ومعيارهاي هر واحد الزم  است  مقاالت  و يا تحقيقات  دريافتي را پس  از مطابقت  با  ارزش هاي علمي ومعيارهاي هر واحد الزم  است  مقاالت  و يا تحقيقات  دريافتي را پس  از مطابقت  با  ارزش هاي علمي ومعيارهاي هر واحد الزم  است  مقاالت  و يا تحقيقات  دريافتي را پس  از مطابقت  با  ارزش هاي علمي ومعيارهاي يادآوري :يادآوري :يادآوري :يادآوري : •
 تعيين شده به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.تعيين شده به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.تعيين شده به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.تعيين شده به  دبيرخانه مركزي ارسال نمايد.

  تواند موجب رد مقالهگردد: هريك از موارد زير به تنهايي مينكات مهم : •

  .جشنواره بامحورهاي مقاله، محتواي يا موضوع ارتباط عدم �

  االت علمي.ساختارمق رعايت عدم �

  . باشد ديگري به متعلق مقاله �

  .باشد ازاينترنت برگرفته مقاله �

 باشد.واستناد  ارجاع وهرگونه منابع فهرست فاقد مقاله �
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  حداكثر امتياز  موارد  مورد  بررسي  اوري دشاخص هاي 

  ساختار مقاله

  

دارا بودن كليه اجزاء مقاله شامل چكيده, مقدمه, مروري بر ادبيات, 

ها, نتايج, منابع و مĤخذ به صورت محتوايي و برخوردار از نظم و  يافته

  ترتيب منطقي مطالب

 

10  

    

      

  محتواي مقاله

  15  ميزان نوآوري مقاله(موضوع، ادبيات، روش شناسي، يافته ها)

  15  حاظ نياز جامعه علمي و اجرايياهميت موضوع مقاله از ل

  10  ارتباط محتوا با عنوان مقاله

  20  قدرت استدالل علمي نويسنده در طرح موضوع, روش و يافته ها

  ميزان كفايت, اعتبار علمي و جديد بودن منابع و مĤخذ و مرتبط بودن

  آن با موضوع 
10  

  10  تناسب روش تحقيق با موضوع مقاله

      

  10  ميزانروان بودن متن و انسجام كلي در نگارش مقاله  ش مقالهآيين نگار

  100  جمع كل امتيازات  
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  پايان نامه  قرآنيپايان نامه  قرآنيپايان نامه  قرآنيپايان نامه  قرآني    ----4

 "پايان نامه بايد در حوزه هاي علوم و معارف قرآني و اهل بيت (عليهم السالم) باشد"   ••••

  به باال) . 17سال اخير باشد (داراي امتياز 2پايان نامه بايد حداكثر مربوط به     ����

 باشد. الزامي مي  pdfارسال فايل به صورت عالوه بر نسخه چاپي  ����

 
  

  

  

  

  

شاخص هاي        

 داوري

 امتياز  موضوعات مورد بررسي 

  30  دارابودن چكيده ، فهرست، مقدمه، آدرس منابع و مأخذ،  نظم وترتيب منطقي فصل ها  ساختار پايان نامه
 

  محتواي پايان نامه

يان نامه، نوآوري و بديع بودن موضوع ، ارتباط محتوا با عنوان، عنوان و موضوع پا

قدرت استدالل علمي، اعتبار علمي منابع و مأخذ و ميزان ارتباط آنها با موضوع، 

  اهميت  موضوع در رفع نياز جامعه علمي، تناسب روش تحقيق با  موضوع  مقاله    

  

40 

سجام كلي درنگارش ، عدم وجود اغالط اماليي رعايت  اصول فهرست بندي مطالب، ان  شيوه نگارش

  و ويرايش ، كيفيت مجلد 
30 

  100  جمع كل امتيازات
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        توضيحات تخصصي  بخش ادبيات ديني  :توضيحات تخصصي  بخش ادبيات ديني  :توضيحات تخصصي  بخش ادبيات ديني  :توضيحات تخصصي  بخش ادبيات ديني  : ••••

شعر، داستان نويسي،  نمايشنامه نويسي، فيلم نامه نويسي، طراحي پوستر، عكس،فيلم كوتاه ، پويانمايي(انيميشن)،  ••••

  نماهنگ قرآني:

        براساس قالب زيرتنظيم گردد:براساس قالب زيرتنظيم گردد:براساس قالب زيرتنظيم گردد:براساس قالب زيرتنظيم گردد:ست ست ست ست آثار مي بايآثار مي بايآثار مي بايآثار مي باي ••••

 باشد.   BOLDبدونبدونبدونبدون    11114444سايز : سايز : سايز : سايز :     ،،،،    NazaninB، فونت: ، فونت: ، فونت: ، فونت:     A4 و در يك روي قطعو در يك روي قطعو در يك روي قطعو در يك روي قطع        WORDفايل به صورت فايل به صورت فايل به صورت فايل به صورت  �

  مجلّد (طلق وشيرازه ) شده باشد . ����

 الزامي است. pdf.فايل به صورت  ارسال  ����

  مورد پذيرش  نمي باشد.اگون  هاي گون آثار نگارش يافته با گويش. آثار ارسالي مي بايست به زبان فارسي باشد ����

  شود.نگاشته مي شود مي بايست ذكر   آياتي كه براساس آن  داستان ����

  كليه آثار بايد درسال جاري  توليد شده باشد(سال دانشجويي). ����

  درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است. ����

  .تنها حق ارسال يك اثر راداردداوطلب هر  ����

 ضـروري است. نمايشنامهنمايشنامهنمايشنامهنمايشنامهو   فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهة اول نوشتـن خالصه داستان در صفحـ ����

 منابع نمايشنامه يا فيلمنامه در پايان متن ذكر شود.  ����

درصورت اقتـباس ازمنبع ادبي، عالوه برذكر مشخصات كامل (شامل عنوان، نويسنده، ناشر، سال انتشار)  ����

  .درصورت سابقه اقتباس سينمايي از آن اثر، مشخصات اثر سينمايي نيز ذكر شود

 صورتيكه اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترك نوشته شده باشد تنها يك جايزه تعلق خواهدگرفت. در ����

  .گرددشود، بنابراين از ارائه طرح خودداري  فقط فيلمنامة كامل براي ارزيابي پذيرفته مي ����

 داستاني ، مستند، داستاني مستند.داستاني ، مستند، داستاني مستند.داستاني ، مستند، داستاني مستند.داستاني ، مستند، داستاني مستند.نوع فيلم :  ����

رگردان، نويسنده و تهيه كننده داشته باشد فقط يك جايزه تعلق به فيلم هاي برگزيده كه بيش از يك كا ����

  .خواهدگرفت

 .ام فيلم و فيلمساز و مدت زمان فيلم به طور كامل بر روي هر فيلم درج شودن ����

 دقيقه 30وحداكثر 10:  زمان حداقل فيلم كوتاه ����

 م م ) باشد. 35ويا  DVD   ،16(بتاكم ، دقيقه  8وحداكثر   5پويا نمايي (انيميشن): زمان حداقل    ����
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  (تصويري) دقيقه 5وحداكثر 3زمان حداقل نماهنگ (كليپ) قرآني:   ����

(قابل پخش با دستگاه رايانه  و سيستم هاي  DVD در يك نسخه، نماهنگ وپويانمايي) فيلم(الزم است نسخه اصلي  ����

 ارسال شود.) پخش خانگي

 .از بخش مسابقه حذف مي گردند فيلم هايي كه استانداردهاي فني و كيفيت نمايش نداشته باشند ����

 هرنوع تكنيك آزاد مي باشد.   ����

 .به  آثاركپي شده و موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيردبه  آثاركپي شده و موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيردبه  آثاركپي شده و موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيردبه  آثاركپي شده و موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيرد ����

 
  "قالب هاي سنتي، نيمايي ، آزاد كالسيك ، نو ،  سپيد،"  شعر :شعر :شعر :شعر : ....1111

 امتياز شاخص هاي داوري       

 20 فرم ( كالسيك ، نو ، وزن و قافيه ....)

 20 انتخاب واژگان مناسب ، ايجاد بافت همگون بين واژه ها ، سالمت زبان و ...زبان شعر ( 

 20 موسيقي كلمه و كالم ...) -زيبا شناختي ( زيبايي صور خيال 

 10 نوآوري و مضمون آفريني (وحدت ، هماهنگي مضمون ، محتوا ، فرم ، خالقيت و ...)

 10 عاطفه ( شگرد بروز هيجانات و احساسات و ...)

 10 ماندگاري و پايندگي

 10 خوانش شعر ( چشم نوازي ، زبان تن ، دلنوازي كالم و ...)

  100  جمع كل امتيازات

        "كوتاه  ،بلندياداستانك"داستان نويسي :  داستان نويسي :  داستان نويسي :  داستان نويسي :   ....2222

 امتياز شاخص هاي داوري       

 10 تم ( توجه به آموزه ها و مباني قرآن و عترت) –موضوع 

 15 رچوب داستان)طرح يا پي رنگ( نقشه يا چها

 فنون داستان نويسي شامل:

 5 آغاز (شروع داستان)

 15 شخصيت پردازي

 10 گفتگو

 10 زاويه ديد (روايت داستان)

 10 حوادث ( كشمكش ، تعليق ، اوج داستان ، پايان بندي )

 10 لحن داستان

 5 فضا سازي ( وحدت سه گانه  زمان ، مكان و صحنه)

 10 پرداخت

  100  متيازاتجمع كل ا
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 نمايشنامه نويسي:نمايشنامه نويسي:نمايشنامه نويسي:نمايشنامه نويسي: ....3333

 
        فيلم نامه نويسي :فيلم نامه نويسي :فيلم نامه نويسي :فيلم نامه نويسي : ....4444
 

  امتياز  شاخص هاي  داوري  امتياز  شاخص هاي داوري

  10  زبان نمايشي:  10  موضوع، مضمون و انديشه

  10  خالقيت و نوآوري  10  شخصيت پردازي

  10  ويژگي هاي شاخص  10  ساختار دراماتيك

  10  گذارياولويت هاي جشنواره و تاثير   10  قابليت اجرايي

  10  نظر ويژه داور  10  ديالوگ پردازي:

  100  جمع كل امتيازات

  

  : .فيلم كوتاه5
 امتياز شاخص هاي داوري

 20 )شخصيت پردازي ،داستان ،تم و ايدهفيلم نامه(

 30 )انتخاب بازيگران ،انتخاب بازيگران و پرداخت بازي ها ،دكوپاژ ،پرداخت(كارگرداني و بازيگري

 20 )داص،نور پردازي ،كيفيت تصاوير ،تركيب بندي تصوير(تصوير و صدا

  10  )موسيقي ،دوينترعايت اصل  ،ريتم (تمپو) تداومتدوين(

  20  )خالقيت ويژه ،انتقال پيام ،پرداخت محتوانكات برجسته(

  100  جمع كل امتيازات

  

 .پويانمايي(انيميشن):6

  

  امتياز  شاخص هاي داوري

  30  يلمنامهف ايده يابي و پردازش ايده در

  30  هماهنگي ايده با اجرا ( انتخاب تكنيك )

  40  كسازيتحرگرافيك ديزاين و

  100  جمع كل امتيازات
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 :نماهنگ قرآني (كليپ تصويري) .7

 
  امتياز  شاخص هاي داوري

  20  ايده پردازي

  40  هماهنگي مفهومي اثر وموسيقي

  40  فن آوري واجرا

  100  جمع كل امتيازات
 

  :طراحي پوستر .8

 "قرآن، نماز و اهل بيت عليهم السالم"موضوع با محوريت: •

 نماز( دعا ، نيايش وعبادت)  اسماء الحسني   ،   •

  50×70اندازه اثرحداكثر ����

  الزامي است.  300با رزولشن  JPGو يا  psd  ،TIFارسال فايل اصلي با فرمت   ����

 ).ده نباشدده نباشدده نباشدده نباشدبه صورت لوله و رول  و تا شبه صورت لوله و رول  و تا شبه صورت لوله و رول  و تا شبه صورت لوله و رول  و تا شپوستر در بسته بندي مناسب ارسال گردد ( ����

  
 

  امتياز  شاخص داوري  امتياز  شاخص داوري

 6  زيباشناسي و معناگرايي 5  رعايت حداكثر ابعاد پوستر

 8  تايپوگرافي 7  بهره گيري از كنتراست مناسب

 10  فرم و تكنيك 12  هاتركيب رنگ

 6  پويايي و ايجاز 12  طراحي لوگو

  متري خوانا باشد 3اندازه كلمات (لوگو از فاصله 

  ها ساير فونت و

 12  نوآوري و خالقيت 4

استفاده از عناصر مناسب و ميزان  12  انطباق با موضوع جشنواره

  انتقال مفهوم

6 

  100  جمع كل امتيازات    
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 عكس :عكس :عكس :عكس : ....9999

 "قرآن، نماز و اهل بيت عليهم السالم"  :موضوع با محوريتموضوع با محوريتموضوع با محوريتموضوع با محوريت ••••

 اماكن متبركه ،  نيايش ،  شگفتي هاي آفرينش وخلقت ،  طبيعت معنا گرا،  مراسم ملي ،  مذهبي  و آئيني �

  سانتي مترباشد. 40×30اندازه اثر  �

  عكس مي تواند رنگي ، سياه وسفيد،آنالوگ ويا ديجيتال باشد.  ����

  الزامي است. 300ولشن و با رز  JPGو يا  psd   ،TIFارسال فايل اصلي  به صورت يكي از فرمت هاي    ����

  عكس دربسته بندي مناسب ارسال شود. ( به  صورت  رول   و تاشده نباشد).  ����

 ....استفاده از رايانه  به شرط حفظ اصالت اثر بالمانع است ����

        

        

        

        

  امتياز  شاخص هاي داوري

  17  كيفيت مناسب

  15  تركيب بندي صحيح واستفاده ي درست ازعناصر بصري

  15  وت درعكاسيخالقيت ونوآوري ونگاه متفا

  11  به كارگيري عناصر فرهنگي ايراني واسالمي

  18  رعايت اصول اوليه عكاسي

  8  استفاده از تكنيك

  8  نگاه عكاسانه

  8  پيام

  100  جمع كل امتيازات                   
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        توضيحات تخصصي  بخش آثار هنري :  توضيحات تخصصي  بخش آثار هنري :  توضيحات تخصصي  بخش آثار هنري :  توضيحات تخصصي  بخش آثار هنري :   •

  چوبي ، ومشكي } باشد (تهيه فريم به عهده واحد مي باشد) {ساده  ، ")  ترجيحا قابقابقابقابنوع ، جنس   و رنگ   فريم(  ����

  سانتيمتر باشد  8الي  6طول وعرض پاسپارتو  ����

  آثاري كه داراي قاب مي باشند ابعاد اعالم گرديده با احتساب پاسپارتو مي باشد. ����

  درج نام و نام خانوادگي صاحب  اثر الزامي است. ����

  ادارد.تنها حق ارسال يك اثر درهررشته رداوطلب هر  ����

  .به آثار كپي شده همچنين به موضوعات مغاير امتيازي تعلق نمي گيرد ����

 اثر نبايد پيشتر در مسابقه و جشنواره ديگري شركت داده شده باشد. ����

 اثر مربوط به همان سال جاري (سال دانشجويي ) باشد. ����

  

        الف) نگارگري      ب)   تذهيب       الف) نگارگري      ب)   تذهيب       الف) نگارگري      ب)   تذهيب       الف) نگارگري      ب)   تذهيب        ....1111

  سانتي متر باشد. 50×70اندازه اثر حداكثر ����

  باشد.داراي قاب % كادر براي خلق اثر و 75 ����

  استفاده از رايانه جهت اجرا ممنوع مي باشد. ����
 

 ازيامت يداور يشاخص ها

  30  طراحي

  20  استفاده از رنگ هاي ناب سنتي

  30  اجراي خوب

  20  خالقيت و نوآوري در اثر با توجه به اصول و مباني آن

  100  جمع كل امتيازات
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 لث، نسخ، نستعليق، شكسته نستعليق) .لث، نسخ، نستعليق، شكسته نستعليق) .لث، نسخ، نستعليق، شكسته نستعليق) .لث، نسخ، نستعليق، شكسته نستعليق) .(ث(ث(ث(ث:   :   :   :   خوشنويسيخوشنويسيخوشنويسيخوشنويسي ....2222

        ....باشد ) داراي قابداراي قابداراي قابداراي قابسانتي متر و ( 50×70اندازه حد اكثر  �

  .با توجه به نوع خط ميقرآن كر اتياز آ يكي  -الف

  ....استاستاستاست    يييي) الزام) الزام) الزام) الزاميييياثر( سال جاراثر( سال جاراثر( سال جاراثر( سال جار    ددددتوليتوليتوليتولي    سالسالسالسال    –امضاء صاحب اثرامضاء صاحب اثرامضاء صاحب اثرامضاء صاحب اثر    ----شريفه شريفه شريفه شريفه     ههههييييسوره وآسوره وآسوره وآسوره وآ    ذكر نام ذكر نام ذكر نام ذكر نام   - ب

 كسر خواهد شد. كسر خواهد شد. كسر خواهد شد. كسر خواهد شد.     ازازازازييييامتامتامتامت    00002222ب)  ب)  ب)  ب)      هركدام از موارد (بندهركدام از موارد (بندهركدام از موارد (بندهركدام از موارد (بند    تتتتييييدر صورت عدم رعادر صورت عدم رعادر صورت عدم رعادر صورت عدم رعا ����

  ::::نقاشي خطنقاشي خطنقاشي خطنقاشي خط ....3333

 .اهل بيت عليهم السالمموضوع با محوريت  قرآن ، نماز و  ����

 باشد.) داراي قابداراي قابداراي قابداراي قابسانتي متر و ( 50×70اندازه حد اكثر  ����

 
 ازيامت يداور يشاخص ها ازيامت يداور يشاخص ها

  20  قدرت دست (اجرا)صاحب اثر  10  انتخاب موضوع

  ، خط كشي، خلوت تركيب بندي (رعايت كرسي

  و جلوت) 
20  

  انتخاب رنگ مركب با توجه به موضوع
10  

  كادربندي مناسب (ازنظرديدبصري)
20  

زيبا  انتخاب كاغذ مناسب (زمينه كاغذ) ازنظر

  شناسي
10  

  100  جمع كل امتيازات  10  كيفيت اثر

 نقاشي :نقاشي :نقاشي :نقاشي :     ....4444

        
 

        سياه قلم :سياه قلم :سياه قلم :سياه قلم : ....5555

  م.    موضوع با محوريت:  قرآن، نماز و اهل بيت عليهم السال •

 .) باشدداراي قابداراي قابداراي قابداراي قاب( 50×70اندازه اثر  حداكثر ����
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 ازيامت يداور يشاخص ها

  20  ارتباط اثر با موضوع جشنواره

  15  ايجاد جذابيت بصري جهت جذب مخاطب

  25  تسلط هنرمند برعناصربصري (تركيب بندي ، رنگ و.....)

  25  )نحوه بيان جانمايه موضوع دراثر (تاثير آيه يا سوره موردنظر 

  15  ساختار زيبايي شناختي اثر

  100  جمع كل امتيازات

 
  :  قالي بافيقالي بافيقالي بافيقالي بافي ....6666

  باشد .  بدون قاببدون قاببدون قاببدون قابو   50×30فرش (دستي) سجاده اي اندازه اثر حداكثر ����

 باشد.  آيه مبارك قرآن كريم  آيه مبارك قرآن كريم  آيه مبارك قرآن كريم  آيه مبارك قرآن كريم  متن فرش مزين به متن فرش مزين به متن فرش مزين به متن فرش مزين به      ����

  
 ازيامت يداور يشاخص ها

  20  موضوع

  15  رنگ، ، طرح

  25  ( انتخاب خامه و نخ مرغوب)) materialتركيب بندي، مواد (

  25  بافت (ظرافت و دقت)

  15  خالقيت، ، ، تكنيك بافت

  100  جمع كل امتيازات

  

  :  مشبك ، معرق و منبتمشبك ، معرق و منبتمشبك ، معرق و منبتمشبك ، معرق و منبت ....7777

 داوطلب مي تواند از فلز، چوب و يا غيره استفاده كند.   ����

 )  باشد. داراي قابداراي قابداراي قابداراي قاب( 50×70اندازه اثر حداكثر ����

 ازيامت يداور يشاخص ها

  20  موضوع اثر

  25  خالقيت و تكنيك اجراء

  25  هماهنگي نقش واجراباهويت ايراني واسالمي طراحي شامل اسليمي و طرح هاي اصيل ايراني

  20  واصالت اثر انتخاب وتركيب بندي از نظر همخواني با رنگ و جنس

  10  ظرافت كار و نصب دقيق اجزاء متناسب با تكنيك هاي هنر سنتي

  100  جمع كل امتيازات
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هنر و ادبيات هنر و ادبيات هنر و ادبيات هنر و ادبيات     نوارهنوارهنوارهنوارهجشجشجشجش

ديني و پژوهشي قرآن ديني و پژوهشي قرآن ديني و پژوهشي قرآن ديني و پژوهشي قرآن 

واعضاي واعضاي واعضاي واعضاي ستادان ستادان ستادان ستادان عترت عترت عترت عترت 

        علمي علمي علمي علمي     هياتهياتهياتهيات
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        اهداف:اهداف:اهداف:اهداف:

  .قرآن واهل بيت (ع)تمسك به  .1

  مدظلّه العالي مبني بر اسالمي شدن دانشگاه ها.مقام معظم رهبري  انديشه هاي امام خميني(ره) ومنوياتتحقق  .2

قرآني و علوم اسالمي و ايجاد بستر مناسب براي هاي ت علمي در زمينه أتقويت بنيه علمي و معنوي اعضاي هي .3

  نشر معارف قرآن كريم و تعاليم معصومين (عليهم السالم).

  .و فرهنگي موضوعات كاربردي اسالميدرخصوص گسترش حوزه تحقيق و پژوهش  .4

 قرآني . افزايش فعاليت هاي ايمان افزا وارتقاء وتوسعه فرهنگ  .5

  

        شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:شركت كنندگان:

  واحدهاي دانشگاه آزاداسالمي سراسركشور.مدرسان حق التدريس و  اعضاي هيات علمي  .1

در اين دستورالعمل، عضو هيات علمي به شخصي اطالق مي شود كه داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي  .2

به صورت تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت به تدريسدروسمصوب  واحدهاي دانشگاهي ارشدبودهو در يكي از

  باشد.اشتغال داشته 

معاونت فرهنگي مدرس درس آشنايي با قرآن كريم، فاقد مدرك مرسوم دانشگاهي باشد؛ ولي از چنانچه   .3

  مي تواند در جشنواره شركت كند. دمجوز تدريسداشتهباش واجتماعي 

  دانشجويان دوره هاي دكتري تخصصي كه به تدريس اشتغال ندارند نيز مي توانند ثبت نام كنند. .4

) دريافت www.tasnim.irه ها  مي توانند اطالعات مورد نياز را از طريق سايت تسنيم (استادان دانشگا .5

  نمايند.

        نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:

 و مدرسان حق التدريس  واحد هاي دانشگاهي  و مراكز آموزشي  مي توانند با اعضاي هيات علمي استادان ،  .1

 وعترت  واحد  وآموزشكده هاي  سما از طريق  دفاتر فرهنگي ثبت  نام  نمايند.مراجعه  به كانون قرآن 

 ثبت نام (دولتي وغيرانتفاعي ) نمي توانند اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استادان،  .2

 .نمايند
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        انشگاه هاانشگاه هاانشگاه هاانشگاه هااعضاي هيات علمي داعضاي هيات علمي داعضاي هيات علمي داعضاي هيات علمي داستادان واستادان واستادان واستادان وو ادبيات ديني جشنواره قرآن و عترت و ادبيات ديني جشنواره قرآن و عترت و ادبيات ديني جشنواره قرآن و عترت و ادبيات ديني جشنواره قرآن و عترت     ييييموضوعات بخش هنرموضوعات بخش هنرموضوعات بخش هنرموضوعات بخش هنر

  شماره

  شتهر
  توضيحات  موضوع  عنوان رشته

701  

  
  نويسينمايشنامه 

موضوع آزاد است، اما بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، 

  قصص قرآن كريم و...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم 

  شته باشد.دا يا زندگاني بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

  نويسيستان اد  702

موضوع آزاد است، اما بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، 

  سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم  قصص قرآن كريم و...) يا

  داشته باشد. يا زندگاني بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

  شعر  703

ع آزاد است، اما بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، موضو

  قصص قرآن كريم و ...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم

  يا زندگاني بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد. 

ه پيرامون اين رشته درج شد(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

704  
  )خط (ثلث، نسخ

  نقاشي خط  و

  –دررشته خوشنويسي يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط 

  با ذكر نام سوره وآيه

  اهل بيت عليهم السالم نقاشي خط : موضوع با محوريت قرآن و

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )حاتي آيين نامه  توضيدر

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

705  
خط ( نستعليق، 

  )شكسته نستعليق

  با ذكر نام سوره وآيه-يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط 

  

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 
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 .داده شود

  (پوستر)طراحي  706

  

نماز( دعا ، نيايش وعبادت)       ج) آفرينش وخلقت         الف) اسماء الحسني     ب)     

ته درج شده پيرامون اين رش(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

 اهل بيت عليهم السالم  موضوع با محوريت قرآن ، نماز و  نقاشي  707

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

وطلبان گرامي قرار است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار دا

 .داده شود

 اهل بيت عليهم السالم موضوع   با محوريت قرآن و  نگارگري/تذهيب  708

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

  عكس  709
 اهل بيت عليهم  قرآن ، نماز وموضوع با محوريت  

  

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 .داده شود

  فيلم نامه نويسي  710

 موضوع آزاد است، اما بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات،

  قصص قرآن كريم و ...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم

  يا زندگاني بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد. 

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار

 .داده شود



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ
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        استادان و اعضاي هيأت علمياستادان و اعضاي هيأت علمياستادان و اعضاي هيأت علمياستادان و اعضاي هيأت علميموضوعات جشنواره پژوهش ديني قرآن و عترت موضوعات جشنواره پژوهش ديني قرآن و عترت موضوعات جشنواره پژوهش ديني قرآن و عترت موضوعات جشنواره پژوهش ديني قرآن و عترت 

        

        

        

        

        

شماره 

  رشته
  توضيحات  وضوعم  عنوان رشته

601  
نرم افزارهاي 

  علوم اسالمي

با محوريت  آزاد است.موضوع 

قرآن، پيامبر اسالم (ص)، نماز 

وسيره اهل بيت  (عليهم 

  السالم) 

(عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد 

مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده  به صورت

  .شود

  تحقيقات  602

با محوريت  آزاد است.موضوع 

قرآن، پيامبر اسالم (ص) ، نماز 

وسيره اهل بيت  (عليهم 

  السالم) 

(عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد 

اوطلبان گرامي قرار داده به صورت مكتوب در اختيار د

 .شود

603  
وبالگ نويسي 

  قرآني

با محوريت  آزاد است.موضوع 

قرآن، پيامبر اسالم (ص) ، نماز 

وسيره اهل بيت  (عليهم 

  السالم) 

(عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد 

گرامي قرار داده به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان 

 .شود



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ
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هنر و ادبيات هنر و ادبيات هنر و ادبيات هنر و ادبيات جشنواره جشنواره جشنواره جشنواره 

ي قرآن ي قرآن ي قرآن ي قرآن پژوهشپژوهشپژوهشپژوهشديني وديني وديني وديني و

وعترت دانشجويان وعترت دانشجويان وعترت دانشجويان وعترت دانشجويان 

        دانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هادانشگاه ها

        



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ

٦٩ 
 

        

        اهدافاهدافاهدافاهداف

  تمسك به قرآن و اهل بيت (ع). .1

  ايجاد انگيزه در دانشجويان براي ورود به حوزه تحقيقات. .2

  در مسير منويات مقام معّظم رهبري مدظلّه العالي به ويژه در جهت اسالمي شدن دانشگاه ها. حركت .3

  .، علوم قرآني و آشنايي با زندگي ائمه معصومين عليهم السالمسوق دادن جوانان به پژوهش در زمينه معارف الهي .4

 قرآني . افزايش فعاليت هاي ايماني افزا وارتقاء وتوسعه فرهنگ  .5

  

        نندگان:نندگان:نندگان:نندگان:شركت كشركت كشركت كشركت ك

 . واحدهاي دانشگاه آزاد اسالميدكتري دانشجوي دانشجويان مقاطع كارداني تا  .1

 حق شركت ندارند.  فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي .2

  فقط مي توانند در رشته پايان نامه (دوسال آخر) شركت نمايند.  فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي .3

  .(دولتي وغير انتفاعي ) نمي توانند شركت نمايندآموزش عالي دانشگاه ها و موسسات  دانشجويان  .4
 

        نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:نحوه ثبت نام:

. دانشجويان  واحد هاي دانشگاهي  و مراكز آموزشي مي توانند با مراجعه  به كانون قرآن وعترت واحد  1

  .وآموزشكده هاي  سما از طريق دفاتر فرهنگي ثبت  نام  نمايند

گاه آزاداسالمي مي توانند با مراجعه به كانون  قرآن وعترت واحد دانشگاهي  . دانشجويان  ساير واحدهاي دانش2

  محل سكونت  خود با ارائه كارت دانشجويي  ثبت نام  نمايند.

  دانشجويان فقط  مي توانند دريك  واحد دانشگاهي ثبت نام  نمايند .   .3
 
  



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ

٧٠ 
 

        دانشجوياندانشجوياندانشجوياندانشجويانموضوعات جشنواره پژوهش ديني موضوعات جشنواره پژوهش ديني موضوعات جشنواره پژوهش ديني موضوعات جشنواره پژوهش ديني 

 

شماره 

  رشته
  توضيحات  ضوعمو  عنوان رشته

  نرم افزارهاي علوم اسالمي  801
با محوريت قرآن، پيامبر  آزاد است.موضوع 

 اسالم(ص) ، نماز وسيره اهل بيت  (عليهم السالم) 

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

  . داده شود

802  
تا كارداني  سطحاز تحقيقات(

  )دكتراي حرفه اي

با محوريت قرآن، پيامبر اسالم  آزاد است.موضوع 

 (ص) ، نماز وسيره اهل بيت  (عليهم السالم) 

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

طلبان گرامي قرار است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داو

 داده شود

  وبالگ نويسي قرآني  803
با محوريت قرآن، پيامبر اسالم  آزاد است.موضوع 

 (ص) ، نماز وسيره اهل بيت  (عليهم السالم) 

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

مي قرار است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرا

 داده شود

  پايان نامه  804
با محوريت قرآن، پيامبر اسالم  آزاد است.موضوع 

 (ص) ، نماز وسيره اهل بيت  (عليهم السالم)

پيرامون اين رشته درج شده (عمومي واختصاصي) در آيين نامه  توضيحاتي 

است؛ كه ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار 

 داده شود



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ

٧١ 
 

        دانشجوياندانشجوياندانشجوياندانشجويان    موضوعات جشنواره هنر و ادبيات دينيموضوعات جشنواره هنر و ادبيات دينيموضوعات جشنواره هنر و ادبيات دينيموضوعات جشنواره هنر و ادبيات ديني

  توضيحات  موضوع  عنوان رشته  شماره رشته

        نويسينويسينويسينويسي    نمايشنامهنمايشنامهنمايشنامهنمايشنامه        401401401401

موضوع بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، قصص قرآن 

كريم و ...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم يا زندگاني 

  اي زيبا از معنويات داشته باشد.بزرگان دين يا جلوه ه

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        نويسينويسينويسينويسي    داستانداستانداستانداستان        444402020202

موضوع بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، قصص قرآن 

...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم يا زندگاني  كريم و

  بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد.

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        شعرشعرشعرشعر        403403403403

موضوع بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، قصص قرآن 

كريم و ...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم يا زندگاني 

  بزرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد.

كه ضرورت دارد  پيرامون اين رشته درج شده است؛(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        عكسعكسعكسعكس        404404404404
 با محوريت قرآن ، نماز و اهل بيت (عليهم السالم )

  

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ده شودبه صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار دا

 با محوريت قرآن ، نماز و اهل بيت (عليهم السالم )        نقاشينقاشينقاشينقاشي        444405050505

 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

444406060606        
        (پوستر)(پوستر)(پوستر)(پوستر)طراحيطراحيطراحيطراحي

        
ا ، نيايش وعبادت)      ج) آفرينش وخلقت         نماز( دعالف) اسماء الحسني    ب) 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        سياه قلمسياه قلمسياه قلمسياه قلم        444400007777
 با محوريت قرآن ، نماز و اهل بيت (عليهم السالم )

  

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )امه  توضيحاتي آيين ندر

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود
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  با محوريت قرآن و اهل بيت (عليهم السالم)        نگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيب        444400008888
كه ضرورت دارد  پيرامون اين رشته درج شده است؛(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

  با محوريت قرآن ، نماز و اهل بيت (عليهم السالم )        نقاشي خطنقاشي خطنقاشي خطنقاشي خط        409409409409
پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ر داده شودبه صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرا

        خط نستعليقخط نستعليقخط نستعليقخط نستعليق        410410410410
 يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط

 با ذكر نام سوره وآيه

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        خط نسخخط نسخخط نسخخط نسخ        411411411411
 ريم با توجه به نوع خطيكي از آيات قرآن ك

 با ذكر نام سوره وآيه

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        خط ثلثخط ثلثخط ثلثخط ثلث        412412412412
 يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط

 با ذكر نام سوره وآيه

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )يين نامه  توضيحاتي آدر

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        خط شكسته نستعليقخط شكسته نستعليقخط شكسته نستعليقخط شكسته نستعليق        413413413413
  يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط

  با ذكر نام سوره وآيه

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        قالي بافيقالي بافيقالي بافيقالي بافي        414414414414
  متن فرش مزين به آيه مبارك قرآن

  با ذكر سال توليد و..

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شودبه صورت 

  با محوريت قرآن  و اهل بيت (عليهم السالم )        مشبكمشبكمشبكمشبك        415415415415
پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        

416416416416        
        فيلم كوتاهفيلم كوتاهفيلم كوتاهفيلم كوتاه

  ط با معارف دين ، نماز، قرآن  و اهل بيتمرتب

  (عليهم السالم )

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

 پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در  يت(عليهم السالم )مرتبط با معارف دين ، نماز، قرآن  و اهل ب        پويانمايي(انيميشن)پويانمايي(انيميشن)پويانمايي(انيميشن)پويانمايي(انيميشن)        417417417417
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        فيلمنامه نويسيفيلمنامه نويسيفيلمنامه نويسيفيلمنامه نويسي        418418418418

موضوع بايد ارتباط مستقيم با معارف قرآن كريم (اخالقيات، قصص قرآن 

كريم و ...) يا سيره معصومين (عليهم السالم) يا تاريخ اسالم يا زندگاني 

  زرگان دين يا جلوه هاي زيبا از معنويات داشته باشد.ب

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

  م السالم)(عليه مرتبط با معارف دين ، نماز ،  قرآن  و اهل بيت        نماهنگ (كليپ)نماهنگ (كليپ)نماهنگ (كليپ)نماهنگ (كليپ)        419419419419
پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

  (عليهم السالم ) با محوريت قرآن  و اهل بيت        معرق ومنبتمعرق ومنبتمعرق ومنبتمعرق ومنبت        420420420420
رشته درج شده است؛ كه ضرورت دارد پيرامون اين (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود
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        هنرهنرهنرهنر    شنوارهشنوارهشنوارهشنوارهجججج

        و و و و     

        ادبيات ديني وپژوهشيادبيات ديني وپژوهشيادبيات ديني وپژوهشيادبيات ديني وپژوهشي

 وعترت وعترت وعترت وعترت  قرآنقرآنقرآنقرآن    

        كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان

        دانشگاه آزاداسالميدانشگاه آزاداسالميدانشگاه آزاداسالميدانشگاه آزاداسالمي
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        آزاداسالميآزاداسالميآزاداسالميآزاداسالميدانشگاه دانشگاه دانشگاه دانشگاه وپژوهشي كاركنان وپژوهشي كاركنان وپژوهشي كاركنان وپژوهشي كاركنان     اره هنر و ادبيات دينياره هنر و ادبيات دينياره هنر و ادبيات دينياره هنر و ادبيات دينيموضوعات جشنوموضوعات جشنوموضوعات جشنوموضوعات جشنو

  توضيحات  موضوع  عنوان رشته  كد رشته

        (پوستر)(پوستر)(پوستر)(پوستر)طراحيطراحيطراحيطراحي        301301301301
  نماز( دعا ، نيايش وعبادت)  الف) اسماء الحسني     ب) 

  ج) آفرينش وخلقت         د)خالقيت ذهني     

شته درج شده است؛ كه پيرامون اين ر(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        عكسعكسعكسعكس        302302302302
 قرآن ، نماز واهل بيت (عليهم السالم )

  

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ار داده شودضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قر

        شعرشعرشعرشعر        303303303303

معارف قرآن كريم (اخالقيات، نماز ، ارتباط مستقيم با مي تواند موضوع 

، تاريخ اسالم  ،سيره معصومين (عليهم السالم)  ،قصص قرآن كريم و ...) 

  عنويات داشته باشد.مزندگاني بزرگان دين يا جلوه هايزيبا از 

مون اين رشته درج شده است؛ كه پيرا(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

304304304304        
) و ) و ) و ) و خط (ثلث، نسخخط (ثلث، نسخخط (ثلث، نسخخط (ثلث، نسخ

        نقاشي خطنقاشي خطنقاشي خطنقاشي خط

  –دررشته خوشنويسي يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط 

  با ذكر نام سوره وآيه  

  الماهل بيت عليهم الس نقاشي خط : موضوع با محوريت قرآن و

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

305305305305        
نستعليق، شكسته نستعليق، شكسته نستعليق، شكسته نستعليق، شكسته     ((((خط خط خط خط 

        ))))نستعليقنستعليقنستعليقنستعليق

  با ذكر نام سوره وآيه- يكي از آيات قرآن كريم با توجه به نوع خط 

  

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )اتي آيين نامه  توضيحدر

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

 با محوريت قرآن ، نماز و اهل بيت (عليهم السالم )                   نقاشي نقاشي نقاشي نقاشي         306306306306

 

ست؛ كه پيرامون اين رشته درج شده ا(عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در  با محوريت قرآن و اهل بيت (عليهم السالم )        مشبك  ، معرق  و منبت مشبك  ، معرق  و منبت مشبك  ، معرق  و منبت مشبك  ، معرق  و منبت         307307307307



  ن وعترت  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآ

٧٧ 
 

 

 .گرامي قرار داده شودضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان 

        تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق        308308308308
با محوريت قرآن، پيامبر اسالم (ص) ، نماز وسيره اهل  آزاد است.موضوع 

 بيت  (عليهم السالم) 

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

        وبالگوبالگوبالگوبالگ        309309309309
با محوريت قرآن، پيامبر اسالم (ص) ، نماز وسيره اهل  آزاد است.موضوع 

  بيت  (عليهم السالم)

پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود

  ا محوريت قرآن و اهل بيت (عليهم السالم)ب        نگارگري /تذهيب نگارگري /تذهيب نگارگري /تذهيب نگارگري /تذهيب         310310310310
پيرامون اين رشته درج شده است؛ كه (عمومي واختصاصي )آيين نامه  توضيحاتي در

 .ضرورت دارد به صورت مكتوب در اختيار داوطلبان گرامي قرار داده شود
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          تحقيقات  602

    وبالگ نويسي  603

          نمايشنامه نويسي  701

          داستان نويسي  702

          شعر  703

          قاشي خطقاشي خطقاشي خطقاشي خط)ون)ون)ون)ون    (ثلث، نسخ(ثلث، نسخ(ثلث، نسخ(ثلث، نسخخط   704

          ))))(نستعليق، شكسته نستعليق(نستعليق، شكسته نستعليق(نستعليق، شكسته نستعليق(نستعليق، شكسته نستعليقخط   705

          طراحي  706

          نقاشي  707

          نگارگري/تذهيب  708

          عكس  709

          فيلم نامه نويسي  710

به  اين وسيله  تائيد مي نمايم  مشخصات  اعالم گرديده و هم چنين  اثر ارائه شده  مربوط  به اينجانب  مي باشد و با   

ص گردد مركز قرآن وعترت  مي تواند  كليه   شرايط آيين نامه  فوق موافق مي باشم وچنانچه خالف  اظهارات مشخ

 از اهداء جايزه به داوطلب خوداري نمايد.                                                                       

  نام ونام خانوادگي  

  امضاءداوطلب                                                                                                                                 

  اينجانب ..............مسئول كانون قرآن و عترت واحد:صحت مندرجات فوق را گواهي مي كنم.

  مضاءا                                                                                                                                  
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        برگ ثبت نامبرگ ثبت نامبرگ ثبت نامبرگ ثبت نام
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  ..................... نام: . –

  ............................................................نام خانوادگي: ............ –

  

  :      تاريخ تولد -نام پدر: ............................   –

  

  تحصيل:........... واحد دانشگاهي محلنام  –

  

  مقطع تحصيلي:  –رشته تحصيلي .............. -

  

  تعداد دفعات                                            درجشنواره تاكنون شركت داشته ام :           -
 
  :محل سكونت   نشاني كامل –

..................................................................................................  

  ................................. ن  ثابت شماره تلف..............................................  همراه تلفن شماره 
Email:                                                                                               
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    محل انتخابمحل انتخابمحل انتخابمحل انتخاب        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        شماره رشتهشماره رشتهشماره رشتهشماره رشته

        رشته با *رشته با *رشته با *رشته با *
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        رشته با *رشته با *رشته با *رشته با *

          خط شكسته نستعليق  413          نمايشنامه نويسي  401

          قالي بافي  414          داستان نويسي  402

          مشبك  415          شعر  403

          فيلم كوتاه  416          عكس  404

          پويانمايي  417          نقاشي  405

          فيلم نامه نويسي  418          طراحي  406

          نماهنگ (كليپ)  419          سياه قلم  407

          معرق ومنبت  420          نگارگري/تذهيب  408

          نرم افزارهاي علوم اسالمي  801          نقاشي خط  409

          تحقيقات  802          خط نستعليق  410

          وبالگ نويسي قرآني  803          خط نسخ  411

          پايا ن نامه قرآني  804          خط ثلث  412

اينجانب  مي باشد و با  كليه   به  اين  وسيله  تائيد مي نمايم  مشخصات  اعالم گرديده و هم چنين  اثر ارائه شده  مربوط  به   

شرايط آيين نامه  فوق موافق مي باشم وچنانچه خالف  اظهارات مشخص گردد مركز قرآن وعترت  مي تواند  از اهداء جايزه 

  نام ونام خانوادگي                 به  داوطلب خوداري نمايد.                                                                                             

  امضاءداوطلب                                                                                                                                         

  اهي مي كنم.اينجانب ..............مسئول كانون قرآن و عترت واحد:صحت مندرجات فوق را گو

         مضاءا                                                                                                                                                      
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        وپژوهشي قرآن وعترت كاركنان وپژوهشي قرآن وعترت كاركنان وپژوهشي قرآن وعترت كاركنان وپژوهشي قرآن وعترت كاركنان     هنر و ادبيات دينيهنر و ادبيات دينيهنر و ادبيات دينيهنر و ادبيات ديني    جشنوارهجشنوارهجشنوارهجشنواره
 
  ..................... نام خانوادگي: . –

  نام: ........................................................................ –

  

  اداره ) –محل خدمت (واحد –:                  تاريخ تولد -............................   نام پدر: –

  

  :................يتحصيلمدرك -

  

  درجشنواره تاكنون شركت داشته ام :                                                      تعداد دفعات            -
 
  .......................................................................................نشاني كامل:........... –

  

  ................................. شماره تلفن  ثابت ..............................................  همراه تلفن شماره 

  
Email: 
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        ****    بابابابا    رشتهرشتهرشتهرشته    انتخابانتخابانتخابانتخابمحل محل محل محل         عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        شماره رشتهشماره رشتهشماره رشتهشماره رشته

    طراحي  301

    عكس  302

    شعر  303

    )ثلث، نسخ (خط  304

    )نستعليق،شكسته نستعليقخط(        305

    نقاشي  306

    مشبك ،معرق ومنبت   307

    تحقيق  308

    وبالگ  309

    نگارگري/تذهيب  310

به  اين وسيله  تائيد مي نمايم  مشخصات  اعالم گرديده و هم چنين  اثر ارائه شده  مربوط به اينجانب  مي باشد و با كليه      

ز اهداء شرايط آيين نامه  فوق موافق مي باشم وچنانچه خالف  اظهارات مشخص گردد مركز قرآن وعترت  مي تواند ا

  نام ونام خانوادگيجايزه به  داوطلب خوداري نمايد.                                                                                               

  امضاءداوطلب                                                                                                                                         

  اينجانب ..............مسئول كانون قرآن و عترت واحد:صحت مندرجات فوق را گواهي مي كنم.

  مضاءا                                                                                                                                         
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        اسامي دريافت كنندگان  جوايز جشنواره هنر وادبيات ديني وپژوهشي قرآن اسامي دريافت كنندگان  جوايز جشنواره هنر وادبيات ديني وپژوهشي قرآن اسامي دريافت كنندگان  جوايز جشنواره هنر وادبيات ديني وپژوهشي قرآن اسامي دريافت كنندگان  جوايز جشنواره هنر وادبيات ديني وپژوهشي قرآن     

        ))))CDوكاركنان ) توسط واحد دانشگاهي به صورت  لوح فشرده ( وكاركنان ) توسط واحد دانشگاهي به صورت  لوح فشرده ( وكاركنان ) توسط واحد دانشگاهي به صورت  لوح فشرده ( وكاركنان ) توسط واحد دانشگاهي به صورت  لوح فشرده (     وعترت (دانشجويان ، استادانوعترت (دانشجويان ، استادانوعترت (دانشجويان ، استادانوعترت (دانشجويان ، استادان

        

        

اهاهاهاهشماره همرشماره همرشماره همرشماره همر    استاداستاداستاداستاد    ميزان  هداياميزان  هداياميزان  هداياميزان  هدايا    امتيازامتيازامتيازامتياز    واحدواحدواحدواحد        استاناستاناستاناستان        نام  رشتهنام  رشتهنام  رشتهنام  رشته        نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي     

                                            

        

نام و نام نام و نام نام و نام نام و نام 

        خانوادگيخانوادگيخانوادگيخانوادگي
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        اه آزاداسالمي  واحد ........)اه آزاداسالمي  واحد ........)اه آزاداسالمي  واحد ........)اه آزاداسالمي  واحد ........)دبيرخانه مركزي جشنواره  ( استان ................ دانشگدبيرخانه مركزي جشنواره  ( استان ................ دانشگدبيرخانه مركزي جشنواره  ( استان ................ دانشگدبيرخانه مركزي جشنواره  ( استان ................ دانشگبه: به: به: به: 

        . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .    از: دانشگاه آزاد اسالمي واحداز: دانشگاه آزاد اسالمي واحداز: دانشگاه آزاد اسالمي واحداز: دانشگاه آزاد اسالمي واحد

  باسالم

        ::::با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، بدين وسيله گواهي مي شودبا توجه به بررسي هاي به عمل آمده، بدين وسيله گواهي مي شودبا توجه به بررسي هاي به عمل آمده، بدين وسيله گواهي مي شودبا توجه به بررسي هاي به عمل آمده، بدين وسيله گواهي مي شود

 اثر ارسالي آقاي/خانماثر ارسالي آقاي/خانماثر ارسالي آقاي/خانماثر ارسالي آقاي/خانم

 ------------------------نام رشته تحصيلي  دانشجو: نام رشته تحصيلي  دانشجو: نام رشته تحصيلي  دانشجو: نام رشته تحصيلي  دانشجو:                  ----

 فارغ التحصيل (فقط پايان نامه)    فارغ التحصيل (فقط پايان نامه)    فارغ التحصيل (فقط پايان نامه)    فارغ التحصيل (فقط پايان نامه)                                                                                                            كارمند        كارمند        كارمند        كارمند                استاد                         دانشجو                      استاد                         دانشجو                      استاد                         دانشجو                      استاد                         دانشجو                                   ----

                 ------------------------------------------------شماره همراه:   شماره همراه:   شماره همراه:   شماره همراه:            -

  ه :كد رشت                                                   در رشتة:                                                                  در رشتة:                                                                  در رشتة:                                                                  در رشتة:                                                                  شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده  -

 موضوع: •  

        بخش هنري  بخش هنري  بخش هنري  بخش هنري   ----1111

   "ثبت نام وبالگ  از طريق سايت تسنيم  (بخش وبالگ نويسي جشنواره ) انجام  و پرينت  تاييد به دبيرخانه مركزي  ارسال شود  "بخش پژوهشي                          بخش پژوهشي                          بخش پژوهشي                          بخش پژوهشي                            -2 

        بخش ادبيات ديني بخش ادبيات ديني بخش ادبيات ديني بخش ادبيات ديني         ----3

        ....د، در صورت  هرگونه  مغايرت  مسئوليت   با  اين  واحد دانشگاهي مي باشدد، در صورت  هرگونه  مغايرت  مسئوليت   با  اين  واحد دانشگاهي مي باشدد، در صورت  هرگونه  مغايرت  مسئوليت   با  اين  واحد دانشگاهي مي باشدد، در صورت  هرگونه  مغايرت  مسئوليت   با  اين  واحد دانشگاهي مي باشداشته  و مطابق آيين نامه جشنواره مي باشاشته  و مطابق آيين نامه جشنواره مي باشاشته  و مطابق آيين نامه جشنواره مي باشاشته  و مطابق آيين نامه جشنواره مي باشبه وي تعلق دبه وي تعلق دبه وي تعلق دبه وي تعلق د

  رفته شد.مورد پوشش قرارگ                                                            بيمهبيمهبيمهبيمهشركت  شركت  شركت  شركت  اثر فوق به مبلغ                          ريال                                                  توسط  

  .................. رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحدرئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحدرئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحدرئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد.................. واحدواحدواحدواحدمعاون فرهنگي  معاون فرهنگي  معاون فرهنگي  معاون فرهنگي  

  مهرو امضاء                                                                                                                                                                                                                                    

        

        4444فرم شماره فرم شماره فرم شماره فرم شماره                                         



  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  
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 با توجهولتا پنجم مرحله مقدماتي (واحدي) (كشوري) و اتا سوم مرحله  نهايي  پرداخت هدايا ي برگزيدگان  اول    )1

  .قابل  پرداخت  مي باشد  www.tasnim.irازطريق  سايت  تسنيم   اعالمات و تيازام به

        . . . . در هر  رشته  مي باشد  50505050وحداقل وحداقل وحداقل وحداقل     100100100100حداكثرحداكثرحداكثرحداكثرهدايا  توسط  واحدهاي دانشگاهي  براساس امتياز پرداخت   )2

لوح  تقديرو زطرف  معاونت فرهنگي واجتماعي (مركز قرآن وعترت)  نهايي (كشوري) ا  تبه هايرحائزين  به  )3

  .مي شود عطااهدايا و  تنديس جشنواره

  براساس  مجوز شوراي فرهنگي  واحد جايزه اهداء خواهد شد.    مرحله مقدماتيمنتخبان  داراي امتياز مشترك  در  )4

 حله مقدماتي (واحدي) همان رشته  نيز برخوردارند.منتخبان كشوري ازجايزه مر  )5

مرحله  مقدماتي  طبق جداول (ضميمه) و درقالب كارت هديه (بدون كسر ماليات) از محل بودجه فرهنگي هداياي  )6

هر رشته  كه  حد نصاب امتياز را كسب  نمايند و براساس  ترتيب  ذيل توسط  واحد   اول تا پنجماول تا پنجماول تا پنجماول تا پنجمبه  رتبه هاي 

 هداء خواهد شد.دانشگاهي ا

 
 نفر  اول  ( مرحله مقدماتي )  90تا   100امتياز  �

 نفر  دوم  ( مرحله مقدماتي )  80تا   89امتياز  �

 نفر سوم ( مرحله مقدماتي )  70تا   79امتياز  �

 نفر چهارم  ( مرحله مقدماتي )  60تا   69امتياز   �

 نفر  پنجم   ( مرحله مقدماتي )  50تا   59امتياز   �

        عوامل اجرايي جشنواره:عوامل اجرايي جشنواره:عوامل اجرايي جشنواره:عوامل اجرايي جشنواره:    تشويق تشويق تشويق تشويق  ••••

تشويق عوامل اجرايي دبيرخانه مركزي جشنواره به شرح ذيل و توسط  واحدهاي دانشگاهي ميزبان  قابل پرداخت   �

 مي باشد.

 ريال.  000/000/10 دبير اجرايي جشنواره مبلغ  .1

 ريال.  000/000/7 جشنواره  مبلغ رئيس  دبيرخانه مركز ي . 2

  ريال، توسط  واحد برگزاركننده اختتاميه  قابل پرداخت مي باشد.  000/000/5مبلغ   . مسئول برگزاري جشنواره3

مبلغ دبيرخانه هر بخش ازجشنواره در بخش هاي (كميته هاي اجرايي دبيرخانه ) هر كدام از اعضاء مسئول . 4

  ريال  . 4/ 000/000

  ريال. 000/000/3 . ساير عوامل اجرايي هركدام  مبلغ  5



 

  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  
 

٨٨ 
 

 1111    جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

        قرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتهنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي جشنواره جشنواره جشنواره جشنواره منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي     هدايايهدايايهدايايهداياي

  ي سراسر كشور ي سراسر كشور ي سراسر كشور ي سراسر كشور دانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هادانشگاه ها    واعضاي هيات علميواعضاي هيات علميواعضاي هيات علميواعضاي هيات علمي    استاداناستاداناستاداناستادان

        

        

        

        

        

        

كد كد كد كد 

        رشتهرشتهرشتهرشته
        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته

        به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )        ----منتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديه        به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )        ----(كارت هديه(كارت هديه(كارت هديه(كارت هديهئيئيئيئينهانهانهانها    منتخبانمنتخبانمنتخبانمنتخبان

        پنجمپنجمپنجمپنجم        چهارمچهارمچهارمچهارم        ممممسوسوسوسو        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم دومدومدومدوم        اولاولاولاول

 50 70 100 200 300 400 600 700        نرم افزارنرم افزارنرم افزارنرم افزار        601601601601

 50 70 100 200 300 400 600 700        تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات        602602602602

 50 70 100 200 300 400 600 700        وبالگ نويسيوبالگ نويسيوبالگ نويسيوبالگ نويسي        603603603603

 30 50 70 100 150 200 300  400        نمايشنامه نويسينمايشنامه نويسينمايشنامه نويسينمايشنامه نويسي        701701701701

 30 50 70 100 150 200 300  400        داستان نويسيداستان نويسيداستان نويسيداستان نويسي        702702702702

 30 50 70 100 150 200 300  400        شعرشعرشعرشعر        703703703703

704704704704        
        (ثلث ، نسخ )(ثلث ، نسخ )(ثلث ، نسخ )(ثلث ، نسخ )    

        ططططخخخخنقاشي نقاشي نقاشي نقاشي و و و و     
700 600 400 300 200 100 70 50 

 50 70 100 200 300 400 600 700        شكسته و نستعليقشكسته و نستعليقشكسته و نستعليقشكسته و نستعليق        705705705705

 50 70 100 150 200 300 400 500        طراحيطراحيطراحيطراحي        706706706706

 30 50 70 100 200 300 400 500        نقاشينقاشينقاشينقاشي        707707707707

 50 70 100 200 300 400 600 700        نگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيب        708708708708

 30 50 70 100 200 300  400 500        عكسعكسعكسعكس        709709709709

 30 50  70 100 150 200 300  400        فيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسي        710710710710
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        2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        قرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتهنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي جشنواره جشنواره جشنواره جشنواره منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي     هدايايهدايايهدايايهداياي

        ي سراسر كشور ي سراسر كشور ي سراسر كشور ي سراسر كشور دانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هادانشجويان دانشجويان دانشجويان دانشجويان 

  به هزارتومان )  -تخبان مقدماتي (كارت هديهمن  به هزارتومان) –ئي(كارت هديه نها منتخبان  عنوان رشته  كدرشته

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  سوم دوم  اول  

 50 70 100 200 300 400 600 700        نرم افزارنرم افزارنرم افزارنرم افزار        801801801801

 50 70 100 200 300 400 600 700        تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات        802802802802

 50 70 100 200 300 400 600 700        وبالگ نويسيوبالگ نويسيوبالگ نويسيوبالگ نويسي        803803803803

 50 70 100 200 300 400 600 700        پايان نامهپايان نامهپايان نامهپايان نامه        804804804804

 30 50 70 100 150 200 300 400        نمايشنامه نويسينمايشنامه نويسينمايشنامه نويسينمايشنامه نويسي        401401401401

 30 50 70 100 150 200 300 400        داستان نويسيداستان نويسيداستان نويسيداستان نويسي        402402402402

 30 50 70 100 150 200 300 400        شعرشعرشعرشعر        403403403403

 50 70 100 150 200 300 400 500        عكسعكسعكسعكس        404404404404

 50 70 100 150 200 300 400 500        نقاشينقاشينقاشينقاشي        405405405405

 50 70 100 150 200 300 400 500        طراحيطراحيطراحيطراحي        406406406406

 50 70 100 150 200 300 400 500        سياه قلمسياه قلمسياه قلمسياه قلم        407407407407

 50 70 100 200 300 400 600 700        نگارگرينگارگرينگارگرينگارگري        408408408408

 50 70 100 200 300 400 600 700        نقاشي خطنقاشي خطنقاشي خطنقاشي خط        409409409409

 50 70 100 200 300 400 600 700        نستعليقنستعليقنستعليقنستعليق        410410410410

 50 70 100 200 300 400 600 700        نسخنسخنسخنسخ        411411411411

 50 70 100 200 300 400 600 700        ثلثثلثثلثثلث        412412412412

 50 70 100 200 300 400 600 700        شكسته نستعليقشكسته نستعليقشكسته نستعليقشكسته نستعليق        413413413413

 50 70 100 200 300 400 600 700        قالي بافيقالي بافيقالي بافيقالي بافي        414414414414

 50 70 100 200 300 400 600 700        مشبك مشبك مشبك مشبك         415415415415

 50 70 100 200 300 400 600 700        فيلم كوتاهفيلم كوتاهفيلم كوتاهفيلم كوتاه        416416416416

 30 50 70 100 150 200 300 400        پويانماييپويانماييپويانماييپويانمايي        417417417417

 30 50 70 100 150 200 300 400        فيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسيفيلم نامه نويسي        418418418418

 30 50 70 100 150 200 300 400        نماهنگ قرآنينماهنگ قرآنينماهنگ قرآنينماهنگ قرآني        419419419419

 50 70 100 200 300 400 600 700        معرق ومنبتمعرق ومنبتمعرق ومنبتمعرق ومنبت        420420420420
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        3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        قرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتقرآن و عترتهنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي هنروادبيات ديني وپژوهشي جشنواره جشنواره جشنواره جشنواره منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي منتخبان نهايي  ومقدماتي     هدايايهدايايهدايايهداياي

        سراسر كشور سراسر كشور سراسر كشور سراسر كشور ي ي ي ي دانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هادانشگاه هاكاركنان كاركنان كاركنان كاركنان 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        عنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشتهعنوان رشته        كد رشتهكد رشتهكد رشتهكد رشته
        به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )به هزارتومان )        ----منتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديهمنتخبان مقدماتي (كارت هديه        به هزارتومان)به هزارتومان)به هزارتومان)به هزارتومان)    –ئي(كارت هديه ئي(كارت هديه ئي(كارت هديه ئي(كارت هديه نهانهانهانها    منتخبانمنتخبانمنتخبانمنتخبان

        پنجمپنجمپنجمپنجم        چهارمچهارمچهارمچهارم        سومسومسومسوم        دومدومدومدوم        اولاولاولاول        سومسومسومسوم دومدومدومدوم        اولاولاولاول

 50 70 100 150 200 300 400 500        طراحيطراحيطراحيطراحي        301301301301

 50 70 100 150 200 300 400 500        عكسعكسعكسعكس        302302302302

 30 50 70 100 150 200 300 400        شعرشعرشعرشعر        303303303303

 50 70 100 200 300 400 600 700        خط(نسخ وثلث)خط(نسخ وثلث)خط(نسخ وثلث)خط(نسخ وثلث)        304304304304

 50 70 100 200 300 400 600 700        شكسته و نستعليقشكسته و نستعليقشكسته و نستعليقشكسته و نستعليق        305305305305

 50 70 100 150 200 300 400 500        نقاشينقاشينقاشينقاشي        306306306306

 50 70 100 200 300 400 600 700        مشبك معرق ومنبتمشبك معرق ومنبتمشبك معرق ومنبتمشبك معرق ومنبت        307307307307

 50 70 100 200 300 400 600 700        تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات        308308308308

 50 70 100 200 300 400 600 700        بالگ نويسيبالگ نويسيبالگ نويسيبالگ نويسيوووو        309309309309

 50 70 100 200 300 400 600 700        نگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيبنگارگري/تذهيب        310310310310
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        دستورالعمل شرايط  و پرداخت حق الزحمه داوران بخش هنر و ادبيات ديني و پژوهشي:دستورالعمل شرايط  و پرداخت حق الزحمه داوران بخش هنر و ادبيات ديني و پژوهشي:دستورالعمل شرايط  و پرداخت حق الزحمه داوران بخش هنر و ادبيات ديني و پژوهشي:دستورالعمل شرايط  و پرداخت حق الزحمه داوران بخش هنر و ادبيات ديني و پژوهشي: •

برگزار مي شود  جشنواره هنر وادبيات ديني وپژوهشي درسه  بخش اعضاي هيات علمي، دانشجويان وكاركنان

داستان نويسي ، فيلمنامه نويسي ، شعر، نقاشي ، طراحي ، نگارگري (تذهيب   ،وشامل رشته هاي نمايشنامه نويسي 

وگل مرغ)،  سياه قلم  ، نقاشي خط ، خوشنويسي (خط نستعليق ، خط نسخ،خط ثلث ،خط شكسته نستعليق) ، قالي 

وبالگ نويسي  فيلم كوتاه ، نماهنگ ،  تحقيقات ، نرم افزار قرآني ،   ، عكس ،منبت ، پويانمايي ،بافي ، مشبك ، معرق 

  مي باشد.و  پايان نامه قرآني 

حق الزحمه داوري آثار بخش هاي هنري، پژوهشي و ادبيات ديني برابر قراردادي كه ميان نمايندگان واحد   �

  شود. ميزبان  وداور مربوطه  منعقد مي گردد، پس ازكسر ماليات  پرداخت  مي

حق الزحمه داوري  به تناسب  مدت  زمان انجام  داوري ومدرك  تحصيلي  براساس  جدول حق الزحمه داوري و با         �

 تائيد  مركز قرآن وعترت   قابل پرداخت  مي باشد.

  داوري دربخش پژوهشي شامل مراحل مقدماتي ونهايي مي باشد . �

ريال  ودررشته هاي وبالگ 000/000/30و پايان نامه حداكثرمعادل   رشته هاي تحقيقات   مرحله مقدماتيحق الزحمه  �

براساس جدول حق الزحمه داوري و قابل  مرحله نهاييريال  وبراي  000/000/50نويسي ونرم افزارحداكثر معادل   

  پرداخت مي باشد.

فر  ودر بخش ودر بخش ادبيات ديني  درهررشته دو ن يك داوريك داوريك داوريك داوردر بخش هنري درهر رشته  تعداد داوران:تعداد داوران:تعداد داوران:تعداد داوران: �

  مي باشند.  سه  داورسه  داورسه  داورسه  داورپژوهشي هر رشته 

        تعداد داوران  با  تائيد مركز قرآن وعترت  قابل كاهش و يا افزايش  مي باشد.تعداد داوران  با  تائيد مركز قرآن وعترت  قابل كاهش و يا افزايش  مي باشد.تعداد داوران  با  تائيد مركز قرآن وعترت  قابل كاهش و يا افزايش  مي باشد.تعداد داوران  با  تائيد مركز قرآن وعترت  قابل كاهش و يا افزايش  مي باشد. �

 اسامي  داوران  مي بايست  قبل از داوري  ازطرف  واحد و يا واحد هاي ميزبان به  تائيد مركز قرآن وعترت  برسد. �

 ماهنگي  مركز قرآن وعترت   و واحد ميزبان خواهد بود.زمان  برگزاري داوري هر بخش با ه �

با ارسال  مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه با ارسال  مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه با ارسال  مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه با ارسال  مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه     وووو توسط  واحد ميزبان پرداخت توسط  واحد ميزبان پرداخت توسط  واحد ميزبان پرداخت توسط  واحد ميزبان پرداخت حق الزحمه  واياب وذهاب  داوري حق الزحمه  واياب وذهاب  داوري حق الزحمه  واياب وذهاب  داوري حق الزحمه  واياب وذهاب  داوري  �

 شود.شود.شود.شود.    ييييلحاظ ملحاظ ملحاظ ملحاظ م        زبانزبانزبانزبانييييواحد مواحد مواحد مواحد م    ننننييييمابمابمابماب    ييييدرحساب فدرحساب فدرحساب فدرحساب ف
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        باسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعالي

        

        ادبي وپژوهشيادبي وپژوهشيادبي وپژوهشيادبي وپژوهشي    ،،،،قرارداد داوري آثار بخش هنريقرارداد داوري آثار بخش هنريقرارداد داوري آثار بخش هنريقرارداد داوري آثار بخش هنري

  ن قرارداد بين دانشگاه آزاد اسالمي (                         ) به نمايندگي                            كه  در اين قرارداد واحداي

  از   صادرهو آقاي/خانم                        فرزند                   داراي شماره شناسنامه                           متولد               

  داراي مدرك تحصيلي                                       كه داور  ناميده  مي شود منعقد مي گردد.

  نشاني:........................................................................... 

  تلفن: ................................... 

        ..................................»..................................»..................................»..................................»داوري بخش ...داوري بخش ...داوري بخش ...داوري بخش ...««««موضوع قرارداد: موضوع قرارداد: موضوع قرارداد: موضوع قرارداد: 

        الف) تعهدات داور:الف) تعهدات داور:الف) تعهدات داور:الف) تعهدات داور:

  داور موظف  است  رأس  زمان  برنامه ريزي شده درمكاني كه از طرف  واحد مربوط تعيين مي شود حضور : : : : 1111بند بند بند بند 

 داشته باشد.

  موظف به انجام چنانچه آثار شركت كننده در مواردي نياز به  بازبيني  يا داوري مجدد داشته باشند داور : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  اين امرمي باشد.

  و عدم  تعهد به مفاد اين بند و تبصره واحد مجاز است ضمن فسخ   1در صورت  عدم رعايت  بند و تبصره : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  يك طرفه قرارداد ادعاي خسارت قانوني از داور بنمايد.

  ندارد.داور به هيچ  وجه حق  واگذاري تعهدات و مسئوليت هاي خود را به غير : : : : 2222بند بند بند بند 

  داور موظف است  نتايج داوري را تنها در اختيار واحد مربوط و يا مركز قرآن وعترت فعاليت قرار دهند.: : : : 3333بند بند بند بند 

تأييد ودراختيار  (سطح) مقدماتي ونهائي 2داور موظف است حد نصاب كليه امتيازات الزمه راآيتم بندي ودر: : : : 4444بند بند بند بند 

  مركز قرآن وعترت  و يا واحد قراردهد.
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        عهدات  واحد:عهدات  واحد:عهدات  واحد:عهدات  واحد:ب) تب) تب) تب) ت

  داوري  و واحد موظف است اقدامات و امكانات الزم  جهت اسكان ، وسيله اياب وذهاب  و پذيرايي  را جهت : : : : 5555بند بند بند بند 

  بازبيني آثارتهيه  ومهياسازد.

  با در نظر گرفتن مدارك   تحصيلي، تخصص پژوهشي    –ادبي  -واحد موظف است به ازاء هر اثر هنري::::6666بند بند بند بند 

ابر جدول هزينه  داوري، حق الزحمه  داوري را پس از كسر ماليات به شخص  نامبرده  و يابه ورتبهدانشگاهي بر

        حساب بانكي كه  در متن    قرارداد  داور  خوانده  مي شود  پس ازانجام  داوري پرداخت نمايد .

        ه نوع و تعداد اثر ه نوع و تعداد اثر ه نوع و تعداد اثر ه نوع و تعداد اثر : مبلغ حق الزحمه قرارداد حداقل ظرف  مدت  يك هفته  پس  ازانجام  داوري با توجه  ب: مبلغ حق الزحمه قرارداد حداقل ظرف  مدت  يك هفته  پس  ازانجام  داوري با توجه  ب: مبلغ حق الزحمه قرارداد حداقل ظرف  مدت  يك هفته  پس  ازانجام  داوري با توجه  ب: مبلغ حق الزحمه قرارداد حداقل ظرف  مدت  يك هفته  پس  ازانجام  داوري با توجه  ب7777بندبندبندبند

        داوري  شدهمحاسبه  و پرداخت مي گردد.داوري  شدهمحاسبه  و پرداخت مي گردد.داوري  شدهمحاسبه  و پرداخت مي گردد.داوري  شدهمحاسبه  و پرداخت مي گردد.

  نسخه كه هر يك حكم واحد دارند، مطابق قوانين حقوقي  2بند و دو تبصره و: اين قرارداد در هفت 8888بندبندبندبند

  جمهوري اسالمي ايران   تنظيم شده و به امضاي طرفين قرارداد رسيده است.

  

  

  

        رييس دانشگاه آزاد اسالميرييس دانشگاه آزاد اسالميرييس دانشگاه آزاد اسالميرييس دانشگاه آزاد اسالمي                                                                                                                                                                        نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي    

        واحد  .............واحد  .............واحد  .............واحد  .............                                                                                                                                                                                                                            داورداورداورداور            

        

        

        

  رونوشت:

  مركز فعاليت هاي قرآن و عترت به همراه لوح فشرده جداول مربوط به  نتايج داوري وآثارارسالي. -
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        ري رشته هاي هنر ، ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترتري رشته هاي هنر ، ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترتري رشته هاي هنر ، ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترتري رشته هاي هنر ، ادبيات ديني و پژوهشي قرآن وعترتجدول حق الزحمه  داوجدول حق الزحمه  داوجدول حق الزحمه  داوجدول حق الزحمه  داو

        

        

  عنوان رشته  رديف

حد اقل هزينه 

  داوري

  موردي به تومان

حد اكثر هزينه 

  داوري

  موردي به تومان

  توضيحات

  5000  1000  شعر  1

ي
ين
 د
ت
يا
دب
ي ا

ها
ه 
شت
ر

  

  15000  8000  نمايشنامه نويسي  2

  15000  8000  فيلم نامه نويسي  3

  15000  8000  سيداستان نوي  4

  8000  5000  نماهنگ  5

  8000  5000  فيلم كوتاه  6

  8000  5000  پويانمايي  7

  5000  3000  عكس  8

ي
نر
 ه
ي
ها
ه 
شت
ر

  

  5000 3000  طراحي  9

  7000 3000  نقاشي خط  10

  7000 3000  نقاشي  11

  7000 3000  خوشنويسي  12

  7000 3000  سياه قلم  13

  7000 3000  تذهيب  14

  7000 3000  ارگرينگ  15

  7000 3000  مشبك  16

  7000 3000  معرق  17

  7000 3000  منبت  18

    7000 3000  قالي بافي  19

  رشته هاي پژوهشي  10000  5000 تحقيقات  20

  شامل مراحل :

 مقدماتي -1

  نهايي -2

  20000  8000  وبالگ نويسي  21

  15000  5000  پايان نامه  قرآني  22

  20000  8000  نرم افزار قرآني  23



 

  آيين نامه مسابقات  ، جشنواره ونمايشگاه قرآن وعترت  
 

٩٥ 
 

        دستورالعمل  برگزاري اختتاميه جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت (عليهم السالم)دستورالعمل  برگزاري اختتاميه جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت (عليهم السالم)دستورالعمل  برگزاري اختتاميه جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت (عليهم السالم)دستورالعمل  برگزاري اختتاميه جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت (عليهم السالم) ••••

واحد ميزبان جشنواره مي بايستي دبيراجرايي، رئيس ومسئول دبيرخانه مركزي  جشنواره را جهت  هماهنگي  و  ....1111

    به مركز قرآن وعترت اعالم نمايند . "اجرا و ساير موارد  كتبا

 راجرايي مي بايست  رئيس  و يا  معاون فرهنگي  واحد دانشگاهي باشد.راجرايي مي بايست  رئيس  و يا  معاون فرهنگي  واحد دانشگاهي باشد.راجرايي مي بايست  رئيس  و يا  معاون فرهنگي  واحد دانشگاهي باشد.راجرايي مي بايست  رئيس  و يا  معاون فرهنگي  واحد دانشگاهي باشد.دبيدبيدبيدبي ����

واحد ميزبان  با هماهنگي مركز قرآن وعترت  ازكليه مراحل اعم ازدريافت آثار، داوري واختتاميه  گزارش  ....2222

        تصويري ونسبت  به چاپ  ويژنامه  آثاربرگزيدگان اقدامات  الزم به عمل آورد.

 .معاونت فرهنگي واجتماعي  صورت مي پذيرد اميه باموافقت مراسم اختتزمان برگزاري   ....3333

فيلم برداري، اردوي  ،سالناسكان وپذيراييمدعوين،  در خصوص  يبايست تمهيدات الزم مواحد برگزاركننده  ....4444

محفل انس با قرآن، مجري، قاري،بسته فرهنگي ، بنر، تمبر، ويژه نامه ، برپايي نمايشگاه آثار ،كارگاه  ،تفريحي

شي، استند، لوح تقدير، تنديس، دعوت از شخصيت هاي هنرمند ، پوشش رسانه اي و تبليغاتي وساير موارد با آموز

  هماهنگي  مركز قرآن وعترت فراهم نمايد.

واحد ميزبان بنا به پيشنهاد رئيس دبيرخانه مركزي جشنواره مي تواند مبلغ  پانزده ميليون تومان به عنوان تنخوا ه  ....5555

        نه مركزي  جهت  پرداخت هزينه هاي مرتبط  و ضروري  براساس اسناد ومدارك  قراردهد.دراختيار دبيرخا

با ارسال  با ارسال  با ارسال  با ارسال      توسط  واحد ميزبان پرداخت وتوسط  واحد ميزبان پرداخت وتوسط  واحد ميزبان پرداخت وتوسط  واحد ميزبان پرداخت وهدايا ، تنديس  ، گالينگور و لوح تقدير جشنواره هدايا ، تنديس  ، گالينگور و لوح تقدير جشنواره هدايا ، تنديس  ، گالينگور و لوح تقدير جشنواره هدايا ، تنديس  ، گالينگور و لوح تقدير جشنواره هزينه هاي مربوط به  هزينه هاي مربوط به  هزينه هاي مربوط به  هزينه هاي مربوط به   ....6666

 شود.شود.شود.شود.    ييييلحاظ ملحاظ ملحاظ ملحاظ م        زبانزبانزبانزبانييييواحد مواحد مواحد مواحد م    ننننييييمابمابمابماب    ييييدرحساب فدرحساب فدرحساب فدرحساب فمستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه مستندات به  سازمان مركز ي دانشگاه 

از واحدهاي تابعه براساس  از واحدهاي تابعه براساس  از واحدهاي تابعه براساس  از واحدهاي تابعه براساس  صورت پذيرفته  را  صورت پذيرفته  را  صورت پذيرفته  را  صورت پذيرفته  را  موظف مي باشد ساير هزينه كردهاي موظف مي باشد ساير هزينه كردهاي موظف مي باشد ساير هزينه كردهاي موظف مي باشد ساير هزينه كردهاي     استانياستانياستانياستانيدبيرخانه هيأت امناي دبيرخانه هيأت امناي دبيرخانه هيأت امناي دبيرخانه هيأت امناي  ....7777

ذينفع پرداخت ذينفع پرداخت ذينفع پرداخت ذينفع پرداخت     واحدهايواحدهايواحدهايواحدهاي    (بر اساس سطح  واحد) اخذ و به(بر اساس سطح  واحد) اخذ و به(بر اساس سطح  واحد) اخذ و به(بر اساس سطح  واحد) اخذ و به    % ( درصد) مابقي% ( درصد) مابقي% ( درصد) مابقي% ( درصد) مابقي70707070واحد  ميزبان  و واحد  ميزبان  و واحد  ميزبان  و واحد  ميزبان  و % (درصد ) % (درصد ) % (درصد ) % (درصد ) 30303030

   نمايد.نمايد.نمايد.نمايد.

 
 
  

        آزاداسالمي آزاداسالمي آزاداسالمي آزاداسالمي معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه 

  ) ي قرآن وعترتي قرآن وعترتي قرآن وعترتي قرآن وعترت(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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        نمايشگاهنمايشگاهنمايشگاهنمايشگاهبرگزاري برگزاري برگزاري برگزاري آيين نامه آيين نامه آيين نامه آيين نامه 

        (ماه مبارك رمضان )(ماه مبارك رمضان )(ماه مبارك رمضان )(ماه مبارك رمضان )قرآن كريمقرآن كريمقرآن كريمقرآن كريم

        آزادآزادآزادآزاد    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه    واحدهايواحدهايواحدهايواحدهايتوسط  توسط  توسط  توسط  

        اسالمي سراسر كشوراسالمي سراسر كشوراسالمي سراسر كشوراسالمي سراسر كشور    
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 .  اهداف .1

 پژوهشي  و هنري : يسياست ها ي بخش ها ....2222

  نشست ها: يسياست ها ي حوزه مفهوم  ....3333

  نوع مخاطب نشست. ....4444

  يشنهادي نشست ها.محورهاي پ ....5555

  اقدامات  ضروري كليه دبيرخانه هيأت امناي استاني.  ....6666

 اقدامات  واحدهاي  دانشگاهي  فعال   قرآني  .   ....7777

 مركز فعاليت هاي قرآن وعترت ).اقدامات  معاونت فرهنگي واجتماعي ( ....8888

  حق الزحمه عوامل اجرايي واحدهاي مشاركت كننده. ....9999

  برگزيدگان .      هداياي جدول نامه و آيين  ....10101010
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        :  :  :  :  اهدافاهدافاهدافاهداف    
  . تحقق فرمان مقام معظم رهبري مدظلّه العالي مبني بر اسالمي شدن دانشگاه ها •

قرآني و علوم اسالمي و ايجاد بستر مناسب براي نشر معارف قرآن تقويت بنيه ي علمي و معنوي در زمينه هاي  •

  و دانشجويان دانشگاه ها. يت علمأاعضاي هيكريم و  تعاليم معصومين (عليهم السالم) در ميان 

  و فرهنگي وقرآني .  موضوعات كاربردي اسالميدرخصوص گسترش حوزه تحقيق و پژوهش  •

  .تعميق مباني معرفتي و باورهاي اعتقادي دانشگاهيان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي •

  (ع) .عترت توانمندسازي و توسعه فعاليت و پتانسيل هاي قرآني دانشگاهيان در زمينه قرآن و  •

  واهل بيت (ع). ها در حوزه قرآن كريم ها و توانمندي معرفي استعدادها، ظرفيت •

 .محصوالت و توليدات قرآنيدانشگاهي به مندان  كنندگان و عالقه هاي تعامل بين فعاالن، عرضه تقويت زمينه •

يني مخاطبان بر پايه معارف ارتقاي فرهنگ دواحدهاي دانشگاهي   رقابت سالم بين فعاالن قرآني جهت ايجاد فضا  •

 . قرآن كريم

  .ها و شناخت نيازهاي قرآني مردم از طريق جامعه آماري نمايشگاه ارزيابي ظرفيت •

  ومعرفي آثار قرآني جامعه دانشگاهيان. شناسايي •

  اجرا واولويت بخشيدن  به توسعه فرهنگ قرآني  واهل بيت (ع) درحوزه راهبري امورقرآني . •

 . اي ديني  وايمان مذهبي  وافزايش فعاليت هاي ايمان افزا وارتقاء وتعميق انديشه هاي شيعي توسعه  دقيق  باوره •

 سازي انس با قرآن در اقشار مختلف جامعه ودانشگاهيان . فرهنگ  •
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 ::::و هنري و هنري و هنري و هنري         ي بخش هاي پژوهشيي بخش هاي پژوهشيي بخش هاي پژوهشيي بخش هاي پژوهشي    اهداف  وسياست هااهداف  وسياست هااهداف  وسياست هااهداف  وسياست ها

جمهوري اسالمي در سطح استاني ، كشوري و جامعه نگري وتالش درجهت  شناساندن جايگاه قرآني نظام مقدس  �

 المللي. بين

 توجه به كاربرد ، فراملي وجهاني توليدات قرآني وسعي درمعرفي موثر هرچه بيشتر به همه آحاد جامعه.  �

  به نمايش گذاردن فضاي هاي مجازي فعاليت هاي قرآني دانشگاه واستنفاده بهينه ازاين فضاها.  �

 پژوهي. هاي قرآن  بسترسازي براي توسعه فعاليت �

 پژوهي.  افزايي و تعامل پژوهشگران و مراكز قرآن فراهم آوردن زمينه هم  �

 پژوهي. منابع انساني و مراكز قرآن    گيري از ظرفيت بهره �

 رساني از آخرين دستاوردهاي پژوهش هاي قرآني. اطالع  �

 پردازي . ايجاد فضاي نقد و نظريه    �

 قرآني.نگاري  نامه  ارتقاء سطح پايان  �

 قرآني واحدهاي دانشگاهي. هاي برتر نامه معرفي و تقدير از پايان   �

  دستيابي وبه نمايش گذاشتن به آثار فاخر قرآني  دانشجويان واساتيد هنرمند.    �

  هاي قرآني از طريق ثبت خاطرات مراجعان. گسترش  رابطه بازديدكنندگان  با فعاليت �

 نر هاي قرآني.  هاي عمومي از ه رشد وارتقاء سطح آگاهي �
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  حوزه مفهومي نشست ها:ي ي ي ي     اهداف  وسياست هااهداف  وسياست هااهداف  وسياست هااهداف  وسياست ها

توسعه فرهنگ قرآني نخستين سند مصوب در حوزه راهبري امور قرآني كشور است و الزم است كليه فعاليت 

ست هاي قرآني در جهت تحقق آن شكل بگيرد و تعريف شود. از اين قاعده نشست هاي نمايشگاه قرآن نيز مستثني ني

  و الزم است هر نشست با اهداف، سياست ها توسعه فرهنگ قرآني هماهنگ و تعيين شود.

توسعه فرهنگ قرآني را مي توان ناشي از يك سري فعاليت هاي قرآني دانست كه منجر به نتايجي مي شود. فعاليت 

ت ايمان به قرآن و انس با هاي قرآني فعاليت هايي است كه به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف آن و تقوي

  آن و بهره گيري فرد و جامعه از آن انجام مي شود. 

اين فعاليت ها شامل چهار نوع توسعه آموزش عمومي قرآن، توسعه آموزش عالي و تخصصي قرآن، توسعه و 

ي را مي پژوهش هاي قرآني و توسعه فعاليت هاي تبليغي ترويجي قرآني مي باشد و نتايج توسعه فعاليت هاي قرآن

  توان در فرهنگ سازي قرآني و نظام سازي قرآني مربوط دانست. 

به اين ترتيب مي توان گفت هر نشست يا به منظور زمينه سازي دانشي توسعه فعاليت هاي قرآني انجام مي شود يا به 

  بررسي ابعاد نتايج توسعه فعاليت هاي قرآني مي پردازد.
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  ت قرآني ت قرآني ت قرآني ت قرآني حوزه مفهومي فعاليحوزه مفهومي فعاليحوزه مفهومي فعاليحوزه مفهومي فعالي                

  تعريف  حوزه

  آموزش عمومي قرآن 
برنامه هاي آموزشي مربوط به خواندن و درك مفاهيم و معارف قرآن كه براي انس 

  آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه مي شود.

آموزش عالي(و تخصصي) 

  قرآني 

تلف برنامه هاي آموزشي كه به منظور تربيت نيروي انساني متخصص فعاليت هاي مخ

  قرآني به اجرا در مي آيد.

  پژوهش هاي قرآني
پژوهش هايي كه با هدف شناخت قرآن و معارف آن وظايف فرد و جامعه نسبت به 

  قرآن و چگونگي تحقق توسعه فرهنگ قرآني در جامعه انجام مي شود.

فعاليت هاي تبليغي ترويجي 

  قرآني

مختلف هنر و ارتباطات، به  فعاليت هايي كه با به كارگيري دانش، روش و ابزارهاي

منظور گسترش توجه و اشتياق نسبت به قرآن كريم و توسعه فرهنگ قرآني در 

  جامعه انجام مي شود.

        

        حوزه نتايج فعاليت هاي قرآني حوزه نتايج فعاليت هاي قرآني حوزه نتايج فعاليت هاي قرآني حوزه نتايج فعاليت هاي قرآني 

  تعريف  حوزه

  فرهنگ سازي قرآني 

تعالي نگرش افراد جامعه نسبت به قرآن كريم در حوزه باور، علم و عمل 

آموزش عمومي قرآن و توسعه فعاليت هاي تبليغي كه از طريق توسعه 

  ترويجي قرآني انجام مي شود.

  نظام سازي قرآني 
باز طراحي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و خرده نظام 

  هاي آن مبتني بر مفاهيم و معارف قرآني 
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        تعيين نوع مخاطب نشست:تعيين نوع مخاطب نشست:تعيين نوع مخاطب نشست:تعيين نوع مخاطب نشست:

معه را هدف مي گيرد. براي بخش بندي مخاطبان الگوهاي مختلفي هر نشست يك بخش يا بخش هايي از مخاطبان جا

وجود دارد.تقسيم بندي مخاطبان مي تواند براساس معيارهايي چون تحصيالت، سن، شغل، سطح دينداري و . . . 

  صورت گيرد. 

  به عنوان نمونه: عموم، دانشجويان، والدين كودكان، هنرمندان، مديران مؤسسات قرآني و . . .

  

        رهاي پيشنهادي نشست ها:رهاي پيشنهادي نشست ها:رهاي پيشنهادي نشست ها:رهاي پيشنهادي نشست ها:محومحومحومحو

طبق بررسي بعمل آمده، محورهايي براي عناوين نشست هاي نمايشگاه ارائه مي شود. اين محورها براساس نيازهاي 

دانشي توسعه فرهنگ قرآني ارائه شده است. هرچند بخش ها مي توانند با تشخيص خود عناوين جديدي را براي 

  محورهاي ارائه شده، موضوعي را براي نشست طراحي نمايند. نشست انتخاب كنند ولي مي توانند براساس

 انس با قرآن كريم اقشار مختلف جامعه. .1

 ايمان سازي قرآني جامعه. .2

 بودجه فعاليت هاي قرآني . .3

 ارزش يابي آموزش قرآن . .4

 ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاهها و نهادهاي دولتي و قرآني . .5

 ملي .آسيب شناسي رشته هاي قرآني كشوري و .6

 انديشه هاي قرآني امام خميني(ره). .7

 ترويج آيات و مفاهين قرآن كريم در حوزه فرهنگ . .8

 ترويج فرهنگ حفظ ميان كودكان و نوجوانان. .9

 توسعه فرهنگ قرآني در ساير كشورهاي اسالمي.  .10

 چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامه هاي توسعه بلند مدت و ميان مدت كشور. .11
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 وردهاي نهضت قرآن آموزي .دستا .12

 راهكارهاي ارتقاي توانمندي معلمان قرآن. .13

راهكارهاي ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي و نظام تبليغات ديني با الهام از تعاليم قرآن  .14

 كريم. 

 راهكارهاي اصالح نظام هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براساس اصول و مباني قرآني . .15

 اهكارهاي بهره گيري حداكثري از ظرفيت دانشگاهيان  در توسعه فرهنگ قرآني. ر .16

 راهكارهاي هم افزايي و تعامل مؤثر مؤسسات قرآني با مدارس قرآني.  .17

 رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمي در حوزه قرآن كريم . .18

 روش هاي مناسب آموزش قرآن . .19

 زمينه هاي هنري قرآن كريم. .20

 رهاي گسترش فرهنگ وقف در راستاي توسعه فرهنگ قرآني. سازوكا .21

 سيره اهل بيت عليهم السالم در تعليم قرآن . .22

 شاخص هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليت هاي قرآني . .23

 شاخص هاي توسعه فرهنگ قرآني . .24

 شاخص هاي جامعه مطلوب قرآني.  .25

 شاخص هاي فرهنگ قرآن كريم در حوزه فردي و نرخ مطلوب آن. .26

 هاي آموزش قرآن كودكان و نوجوانان . شيوه .27

 . علل مهجوريت قرآن در نظام هاي آموزشي  وفرهنگي  كشور .28

 سبك زندگي اسالمي ازمنظر قرآن واهل بيت عليهم السالم. .29
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        ::::توضيحات عموميتوضيحات عموميتوضيحات عموميتوضيحات عمومي ••••

دانشگاه فعاليت هاي قرآن وعترت (معاونت فرهنگي واجتماعي)  مركزنامه،  آيين دراين نظورازمركزم �

واحد، دانشگاه آزاد  نظورازمودبيرخانه هيأت امناي استاني  ،استان مي ومنظورازدبيرخانهآزاداسال

    مي باشد.  دانشگاهي واحدهر قرآن وعترت   كانون و منظورازكانون، سالمي هرشهرا

        

        

        اقدامات  ضروري دبيرخانه هيأت امناي استاني (حسب مورد)اقدامات  ضروري دبيرخانه هيأت امناي استاني (حسب مورد)اقدامات  ضروري دبيرخانه هيأت امناي استاني (حسب مورد)اقدامات  ضروري دبيرخانه هيأت امناي استاني (حسب مورد) •

صوص همكاري آن استان  جهت حضور واحدهاي تابعه دبيرخانه استان درصورت درخواست كتبي مركز درخ .1

  درنمايشگاه مي بايست  نسبت  به موارد ذيل  كليه اقدامات الزم به  عمل آورد.

واحدهاي  فعال قرآني  (جامع  و يا  بسياربزرگ ) بنا به  حضور  مي بايست  اقدامات  الزم  جهت     دبيرخانه استان .2

  قرآن كريم  به عمل آورد.  پيشنهاد مركز درنمايشگاه  بين المللي

هماهنگي الزم جهت ايجاد و راه اندازي غرفه هاي معاونت فرهنگي  واجتماعي توسط دبيرخانه استان مي بايست   .3

  هماهنگي با  مركز به عمل آورد.و   تعاملواحدهاي دانشگاهي (مشخص گرديده) از طريق  

  اجرا به  عمل آورد .  جهت بندي  زمانهاي مد نظر  با   نامهارائه بربا  تأييد مركز  هماهنگي جهت دبيرخانه استان   .4

دبيرخانه استان مي بايست  نسبت  به  تصويب برنامه هاي مد نظر درشوراي اداري وفرهنگي استان  و تعيين بودجه  .5

  جهت  هزينه هاي درنظرگرفته  شده ازطرف مركز اقدام  نمايد.

ه و يا جلسات با حضورمديرفرهنگي اجتماعي استان ،  معاونين  دبيرخانه استان  مي بايست  دستور تشكيل جلس .6

فرهنگي به همراه كارشناسان كانون هاي قرآن وعترت با نظر مركز جهت هماهنگي و تبادل نظر وتشكيل اتاق 

  فكر  درخصوص  اجراي برنامه ها صادر نمايد .

راز پرسنل هر واحد دانشگاهي  به عنوان   نف 2نسبت به  صدورمجوز جهت حضور حداقل دبيرخانه استان مي بايست   .7

 مسؤل  و غرفه دار ازطرف  واحدهاي تعيين  شده اقدام  و به  مركز  معرفي نمايد.

با توجه به مدت زمان كارنمايشگاه ، مجوز مأموريت  و اضافه كاري پرسنل  حاضر خارج ازساير ضوابط  اداري  .8

  (مازاد بر مجوز تعيين شده) صادر گردد.

دستورات الزم جهت آماده سازي بسته هاي فرهنگي جهت اهداء به بازديدكنندگان ازغرفه هاي ه استان  دبيرخان .9

 معاونت فرهنگي واجتماعي  براساس اعالم  مركز ازطريق  واحدهاي تابعه   به  عمل  آورد. 
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  . درسطح واحدهاي آماده سازي  كاتالوگ ، بروشور، بسته هاي اطالع رساني  و معرفي فعاليت ها ي قرآني و .  .10

  دانشگاهي   با  هماهنگي دبيرخانه استان  صورت  پذيرد.  

  براساس فراخوان مركز ازطريق  واحدهاي مشاركت  كننده انجامجمع آوري آثار در زمينه هاي قرآن و عترت  .11

  گيرد.

مبارك  رمضان  دبير شوراي قرآن وعترت هراستان  موظف است  با توجه به  برپايي نمايشگاه قرآن كريم درماه .12

براساس فراخوان اعالم شده ازطرف مركز  نسبت  به جمع آوري كليه  نشريات  ويژه ماه  مبارك رمضان ، مقاالت  

و همايش هاي برگزار گرديده كه  توسط  واحدهاي دانشگاهي چاپ   پژوهي  قرآن برگزيده و تأليفات  

  مشاركت كننده  درنمايشگاه  تحويل  نمايد.   وانتشاريافته  است  اقدام  و به  نمايندگان   واحدهاي

اطالع رساني وبرنامه ريزي  جهت حضور فعال مسؤوالن  به خصوص مسؤوالن  دبيرخانه استان  هماهنگي ،  .13

فرهنگي ، استادان ، دانشجويان وكاركنان  واحد هاي دانشگاهي   به منظور بازديد ازغرفه هاي معاونت  فرهنگي 

  لسات و  نشست هاي  تخصصي به عمل آورد. واجتماعي و شركت  درج
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 توضيحات  اختصاصي  و عمومي  واحدهاي  دانشگاهي  فعال   قرآني  جهت  حضور درنمايشگاه  بين المللي  قرآن كريمتوضيحات  اختصاصي  و عمومي  واحدهاي  دانشگاهي  فعال   قرآني  جهت  حضور درنمايشگاه  بين المللي  قرآن كريمتوضيحات  اختصاصي  و عمومي  واحدهاي  دانشگاهي  فعال   قرآني  جهت  حضور درنمايشگاه  بين المللي  قرآن كريمتوضيحات  اختصاصي  و عمومي  واحدهاي  دانشگاهي  فعال   قرآني  جهت  حضور درنمايشگاه  بين المللي  قرآن كريم •

        

ميع فعال معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه آزاداسالمي (مركز) درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم اين تج ضورح

باشكوه قرآني وكسب افتخارات همه ساله دربين بزرگترين نهادهاي قرآني وموسسات آموزش عالي 

 و رهنگي، هنريفبخشي از ظرفيت هاي  بتوانند  تا نمايشگاه دراين   يدانشگاهكشورفرصتي است تا واحدهاي 

دانشجويان ستادان وا توسط  برگزارگرديده  قرآني همايش هاي و  آثار جشنواره ها ،  نيدر علوم قرآ پژوهشي

ي به معرض نمايش بگذارند. لذا واحد هاي دانشگاهي براي نشان دادن توانمندي هاي قرآني دانشگاههراستان 

مجموعه آموزشي، فرهنگي وقرآني خود ميطلبدكه درخصوص كليه موارد ذيل نهايت سعي وتالش وكوشش 

  خودرا بكار بگيرند. 

ان مي بايست اقدامات الزم  ازطريق اعزام يك نماينده به عنوان  عكاس واحدهاي مشاركت كننده ازهراست .1

وخبرنگار درخصوص  به  روز رساني  وانعكاس اخبارمحتوايي  ويژه  نمايشگاه در سايت هاي مرتبط  با  

واحدهاي دانشگاهي هر استان  و سايت خبرگزاري  دانشگاه (آنا) ، سايت  مركز (تسنيم) و ساير سايت هاي 

از مجموعه اقدام  و نيز در به تصوير كشيدن كليه فعاليت هاي غرفه هاي دانشگاه جهت اعالم در  رسانه   خارج

هاي سمعي وبصري ويژه نمايشگاه و همكاري دانشجويي با باشگاه  خبرنگاران  جوان  براي  ايجاد  پايگاه خبري 

 را مدنظر داشته باشند.

الزم  جهت غرفه آرايي و دكوراسيون در دو بخش  ثابت  و متغير با واحدهاي مشاركت كننده مي بايست اقدامات  .2

  لحاظ  فضاي مربوط به  نشستن ،  رايانه ،  صفحه نمايش  و . .  به عمل آورند. 

نسبت به پرداخت حق ماموريت  واضافه كاري با توجه  به مدت  زمان كارنمايشگاه واحدهاي مشاركت كننده  .3

 نييمجوز تع خارج ازساير ضوابط اداري(مازاد برساعات  حضوردر نمايشگاه  كاركنان  حاضر براساس ميزان 

    وبا تائيد  مركز اقدام نمايند .شده) 

        جوائز  منتخبان  وحق الزحمه  برگزاري كارگاه ها  براساس آيين نامه هدايا پرداخت مي شود.جوائز  منتخبان  وحق الزحمه  برگزاري كارگاه ها  براساس آيين نامه هدايا پرداخت مي شود.جوائز  منتخبان  وحق الزحمه  برگزاري كارگاه ها  براساس آيين نامه هدايا پرداخت مي شود.جوائز  منتخبان  وحق الزحمه  برگزاري كارگاه ها  براساس آيين نامه هدايا پرداخت مي شود. ....4444

راز پرسنل  به  عنوان  مسؤل  و غرفه نف 2واحدهاي مشاركت كننده مي بايست اقدامات الزم  جهت  تعيين حداقل   .5

به همراه عكس  پرسنلي وكارت ملي  مسؤل و يا كارشناس قرآن وعترت ) "دار ازطرف  هر واحد  (ترجيحا

طبق مقرارت  وضوابط  نمايشگاه جهت صدور كارت تردد، اجراي برنامه هاي تصويب شده در نمايشگاه  وهم 

  ري ارائه  شده آن  واحد درغرفه به مركز اقدام نمايند. لوازم وملزومات ادا و  آثار   حفظچنين 
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براساس  (ع) آثار در زمينه هاي قرآن و عترت واحدهاي مشاركت كننده همكاري الزم درجهت دريافت  .6

  فراخوان  مركز به عمل آورند .

فراهم هنگي ، (واحدهاي مشاركت كننده ازهراستان مي بايست اقدامات الزم  جهت ايجاد  و راه اندازي غرفه  فر .7

 كليه  وسايل  ولوازم اداري) با هماهنگي مركز (براساس فضا و متراژ هرغرفه) آماده وارسال نمايند.نمودن 

متراژ ونقشه هرغرفه  وتغييرات هرساله  و عدم  امكان دسترسي  واحدهاي مشاركت  قيدق نييبا توجه به عدم تع .8

ا كليه هماهنگي ها  جهت آماده سازي ازطرف  مركز صورت  مي به محل  راه ا ندازي غرفه هاي مذكور لذ  كننده 

  پذيرد و كليه هزينه هاي  مربوط  ازطرف  واحدهاي مشاركت كننده  پرداخت مي گردد.

واحدهاي دانشگاهي  ازهراستان مي بايست اقدامات الزم  جهت راه اندازي  كارگاه هاي هنري ، آموزشي ، قرآني   .9

) با اعالم  البرز، تهران وقم و دانشجويان  به ويژه ( واحدهاي دانشگاهي استان هاي   و فرهنگي   توسط استادان 

  مركز  برگزار نمايند.

 »  هاي  قرآني نامه دفاعيه  پايان  « جلسه    1واحدهاي دانشگاهي ازهراستان اقدامات الزم  جهت برگزاري حداقل  .10

 با اعالم  از طرف  مركز به عمل آورند .

شگاهي مي بايست با هماهنگي مركز اقدامات الزم جهت برگزاري نشست قرآني با  حضوركارشناسان واحدهاي دان .11

كانون هاي قرآن وعترت ، مدرسان قرآن كريم وكليه پرسنل فرهنگي واحدهاي دانشگاهي استان  هاي تهران 

  والبرز به عمل آورند.  

صصي  با موضوعات تخصصي  اعالم گرديده تخ    نشستواحدهاي دانشگاهي جهت  برگزاري حداقل يك جلسه   .12

با  توجه  هماهنگي  درنظر گرفته شده از طرف مركز  وبا تمامي  تمهيدات   الزم  از قبيل ،  دربخش نشست ها

تبليغات  از  ، حضور حداكثري  مخاطب  ،ده  وداراي جايگاه علمي  درعرصه علوم قرآني) سخنران (شناخته ش

طرح  پرسش و پاسخ   ،رداري ،  برگزاري  برنامه  هاي جانبي  از قبيل  تواشيح فيلم ب ،طريق  بنر واستند 

 پذيرايي ، افطاري وشام  واطالع رساني اقدام نمايند . ، قرآني

واحدهاي دانشگاهي  مشاكت كننده آمادگي  الزم جهت  به نمايش  گذاشتن كليه فعاليت هاي فرهنگي  اعم    فيلم  .13

ني  وفرهنگي  وكتب  و آثار پژوهشي استادان واحد هاي دانشگاهي استان   ، معرفي هاي  كوتاه آموزشي ، قرآ

 چهرهاي   قرآني درداخل   غرفه را داشته باشند .
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برگزاري جلسات  پرسش و پاسخ با حضور استادان ومديران فرهنگي  اجتماعي هر واحد دانشگاهي درداخل  .14

 انشجويان واستادان ) صورت پذيرد.غرفه (گفتمان  و كرسي هاي آزادانديشي توسط د

واحدهاي دانشگاهي جهت   تهيه كاتالوگ و بروشور و بسته هاي اطالع رساني و معرفي  فعاليت هاي قرآني و  .15

در اختيار نهادن گزارش فعاليت هاي قرآني  دانشجويان و استادان  واحدها و. .....   باهماهنگي استان  تهيه 

  وعرضه نمايند.

اهي جهت راه اندازي و به نمايش گذاشتن كتابخانه  ديجيتالي  پايان نامه هاي قرآني معاونت واحدهاي دانشگ .16

  فرهنگي واجتماعي  اقدامات الزم  انجام نمايند.

  با هماهنگي  مركز  صورت پذيرد.    اجراي وجهت  بندي زمانبا   برنامه  ارائه .17

ليپ ويدئويي وساير موارد از فعاليت هاي فرهنگي واحدهاي دانشگاهي جهت  توليد نرم افزارجامع ، بروشور، ك .18

صورت  پذيرفته  درنمايشگاه قرآن كريم  با آرم  معاونت فرهنگي واجتماعي، استان  و  واحد  مشاركت  كننده با  

 تأييد  مركز  آماده وارائه نمايند.

ونت فرهنگي واجتماعي و به  نمايش گذاشتن آثارمكتوب معادرطول برپايي  نمايشگاه جهت واحدهاي دانشگاهي  .19

گزارش هاي  تصويري ، مسابقات  ، جشنواره هنرو ادبيات   ديني وهمايش هاي بين المللي وساير برنامه هاي  

�� ��� �ور��.فرهنگي   اقدام  

واحدهاي دانشگاهي ازهراستان مي بايست نسبت به استفاده ازتوانمند يهاي استادان ودانشجويان واحد و يا استان   .20

كارگاه  ،كارگاه هاي آموزشي قرآني  ،برپايي  مراسم  قر آني ازقبيل  برگزاري محفل  انس ،  تواشيح  جهت 

 منبت –معرق  –خطاطي   -طرحي  قرآني و اجراء زنده كارهاي هنري در غرفه مانند خوشنوسي هاي هنري ( 

برگزاري ،ه  صورت آنالين قرآني  ب پيام كوتاه (مسج)، كارگاه قرآن وحديث پژوهي  ، درغرفه  و.....)

 متنوع قرآني بر اساس مسابقات، برگزاري و طرح   و روايات راهكارهاي جستجو در آيات كارگاه آموزشي 

قرآن كريم بااستفاده از قاريان مطرح    تالوت ر)  وجايزه  ويژه براي هرشب  ،مناسبت ها (ماه رمضان، شبهاي قد

 اقدام نمايند. اتامكان  بودن فراهم   درصورت دانشجويي 

مربوط به  نشست  تخصصي برگزار DVD) .واحدهاي دانشگاهي نسبت به تهيه  وآماده سازي لوح  فشرده (21

  نموده  با آرم  معاونت فرهنگي واجتماعي و واحد مربوطه  اقدام  و به  مركز ارسال نمايند.
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و   نشريه قرآن،   آيه هاي سالمت اي .واحدهاي دانشگاهي مشاركت كننده  نسبت به آماده سازي بروشوره22

و آيات قرآن   رواياتاهل بيت (ع) ،  احاديثبر   با تكيه  پستال هايي با موضوع حجاب و عفاف كارت ، سالمت

ومذهبي دراستان  ،  تهيه  بنر و    اريخيت واماكن خادمين  قرآني   معرفي  شامل  فرهنگي  بسته  همچنين ،  كريم

  امه هاي اصلي وفرعي  ، خالقيت  و نوآوري  وساير موارد اقدام  به عمل آورند .استند درخصوص  برن

        .كليه هزينه درنظر گرفته شده جهت برگزاري وانجام فعاليت هاي فرهنگي وقرآني درنمايشگاه قرآن .كليه هزينه درنظر گرفته شده جهت برگزاري وانجام فعاليت هاي فرهنگي وقرآني درنمايشگاه قرآن .كليه هزينه درنظر گرفته شده جهت برگزاري وانجام فعاليت هاي فرهنگي وقرآني درنمايشگاه قرآن .كليه هزينه درنظر گرفته شده جهت برگزاري وانجام فعاليت هاي فرهنگي وقرآني درنمايشگاه قرآن 23

        ومات اداري، ومات اداري، ومات اداري، ومات اداري، كريم شامل (پذيرايي ، افطاري ، شام ، هزينه اياب وذهاب  پرسنل ، غرفه آرايي ، اسكان ، تهيه ملزكريم شامل (پذيرايي ، افطاري ، شام ، هزينه اياب وذهاب  پرسنل ، غرفه آرايي ، اسكان ، تهيه ملزكريم شامل (پذيرايي ، افطاري ، شام ، هزينه اياب وذهاب  پرسنل ، غرفه آرايي ، اسكان ، تهيه ملزكريم شامل (پذيرايي ، افطاري ، شام ، هزينه اياب وذهاب  پرسنل ، غرفه آرايي ، اسكان ، تهيه ملز

        بسته فرهنگي ،چاپ بروشور ويژه نامه (ماه مبارك رمضان) ، پوستر ، بنر تبليغاتي ، سخنران  ، لوح  فشرده بسته فرهنگي ،چاپ بروشور ويژه نامه (ماه مبارك رمضان) ، پوستر ، بنر تبليغاتي ، سخنران  ، لوح  فشرده بسته فرهنگي ،چاپ بروشور ويژه نامه (ماه مبارك رمضان) ، پوستر ، بنر تبليغاتي ، سخنران  ، لوح  فشرده بسته فرهنگي ،چاپ بروشور ويژه نامه (ماه مبارك رمضان) ، پوستر ، بنر تبليغاتي ، سخنران  ، لوح  فشرده     

        نشست ها وبرنامه ها ، پاورپوينت ، نرم افزار وساير موارد) براساس مصوبات  شوراي فرهنگي واحد  تامين  و نشست ها وبرنامه ها ، پاورپوينت ، نرم افزار وساير موارد) براساس مصوبات  شوراي فرهنگي واحد  تامين  و نشست ها وبرنامه ها ، پاورپوينت ، نرم افزار وساير موارد) براساس مصوبات  شوراي فرهنگي واحد  تامين  و نشست ها وبرنامه ها ، پاورپوينت ، نرم افزار وساير موارد) براساس مصوبات  شوراي فرهنگي واحد  تامين  و 

        پرداخت  مي شود.پرداخت  مي شود.پرداخت  مي شود.پرداخت  مي شود.

        

     ::::    در نمايشگاهدر نمايشگاهدر نمايشگاهدر نمايشگاه    ارائه پژوهش هاي برتر قرآنيارائه پژوهش هاي برتر قرآنيارائه پژوهش هاي برتر قرآنيارائه پژوهش هاي برتر قرآني •

 
        وپايان نامه هاي قرآني :وپايان نامه هاي قرآني :وپايان نامه هاي قرآني :وپايان نامه هاي قرآني :مقاالت مقاالت مقاالت مقاالت تاليفات ، تاليفات ، تاليفات ، تاليفات ،  �

كه  توسط  واحدهاي دانشگاهي چاپ  پژوهي قرآن  برگزيده مناطق دانشگاهي موظفند كليه  مقاالت  و تاليفات  

وانتشاريافته است براساس  فراخوان  اعالم  گرديده ازطرف  مركز توسط  دبيرشوراي قرآن وعترت  هر استان 

  ع آوري و به مسوالن كانون هاي قرآن و عترت   واحدهاي شركت كننده  درنمايشگاه  تحويل نمايند.جم

  

 نشريات وفصلنامه هاي قرآني:نشريات وفصلنامه هاي قرآني:نشريات وفصلنامه هاي قرآني:نشريات وفصلنامه هاي قرآني: �

كليه  واحدهاي دانشگاهي موظفند  با  توجه  به  برپايي نمايشگاه  قرآن كريم درماه مبارك رمضان  نسبت  به    

ن وتحويل آن  جهت  ارائه  درنمايشگاه  ازطريق استان  به كانون هاي قرآن  انتشار نشريه  ويژه  ماه  مبارك  رمضا

وعترت  واحدهاي  شركت  كننده درنمايشگاه براساس  فراخوان  مربوط  وطبق  تقويم زماني درج گرديده اقدام 

  نمايند.

  

        هنروادبيات ديني دانشجويان واعضاي هيات علمي  هنروادبيات ديني دانشجويان واعضاي هيات علمي  هنروادبيات ديني دانشجويان واعضاي هيات علمي  هنروادبيات ديني دانشجويان واعضاي هيات علمي  جشنواره جشنواره جشنواره جشنواره آثار برگزيدگان آثار برگزيدگان آثار برگزيدگان آثار برگزيدگان  �

مشاركت  كننده مي بايست با هماهنگي  مركز نسبت  به  دريافت آثار هنري جشنواره (در رشته هاي: واحدهاي  -1

  تذهيب، قالي ،  مشبك ،  خط، نقاشي خط،  طراحي پوستر و..... )  و تحويل پس ازاتمام كار نمايشگاه اقدام  نمايند.
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        قرآن وعترت)  قرآن وعترت)  قرآن وعترت)  قرآن وعترت)  مركز مركز مركز مركز اقدامات  معاونت فرهنگي واجتماعي (اقدامات  معاونت فرهنگي واجتماعي (اقدامات  معاونت فرهنگي واجتماعي (اقدامات  معاونت فرهنگي واجتماعي ( •

قرآني هر استان  جهت آمادگي و برنامه   نمونه و فعالبايست نسبت  به اعالم واحدهاي دانشگاهي  مركز مي .1

  ريزي درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم  اقدام  نمايد. 

مركز نسبت  به برگزاري جلسات  با حضور مديرفرهنگي واجتماعي استان ، روساي  و معاونان  فرهنگي و  .2

ماهنگي و برنامه ريزي درخصوص انسجام دراجراي برنامه هاي مد نظر معاونت مسئولين غرفه ها جهت  ه

  فرهنگي واجتماعي اقدام  نمايد.

تنظيم صورت جلسه درخصوص برنامه ها ي اجرايي ، برگزاري نشست هاي تخصصي ، تامين بودجه  و ساير  .3

  موارد اقدام  شود.

 اد غرفه  توسط واحدهاي مشاركت كننده  درنمايشگاه مركز مي بايست  تمهيدات  الزم جهت  راه اندازي  و ايج .4

 بين المللي قرآن كريم  فراهم نمايد.

مركز  اقدامات الزم جهت  اعالم  تعداد  و متراژ هر غرفه به  دبيرخانه  استان  و واحدهاي مربوطه  به عمل  .5

 آورد.  

يرد و هزينه  هاي مربوطه  هماهنگي ها درخصوص غرفه آرايي و دكوراسيون  ازطرف  مركز صورت مي پذ  .6

  توسط   واحدهاي مشاركت  كننده   پرداخت  مي گردد .

مركز مي بايست  نسبت  به اعالم  فهرست  لوازم  و ملزومات اداري ضروري  و مورد نياز جهت  ايجاد و راه  .7

 "قرآن كريم  كتبااندازي غرفه  به  دبيرخانه استان  و يا واحد هاي مشاركت  كننده  درنمايشگاه بين  المللي 

  اقدام نمايد.  

مركز مي تواند جهت همكاري درنمايشگاه از پرسنل ، دانشجويان  واعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي  .8

دعوت به عمل آورد و پرداخت حق الزحمه  توسط واحد دانشگاهي مربوطه و  با  تأييد مركز قابل پرداخت  مي 

 باشد.

اجراي برنامه هاي مد نظر مركز در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به عهده تأمين  و پرداخت  بودجه  جهت   .9

 مي باشد.دانشگاه سازمان مركزي امور مالي 

هزينه هاي  افطاري ، شام ، پذيرايي ، محل اسكان  و وسيله  اياب  و ذهاب  پرسنل  حاضر  در نمايشگاه  بين  .10

 مي باشد. دانشگاه سازمان مركزي امور مالي هده  المللي قرآن كريم  بنا  به  درخواست  مركز  به ع
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دويست ساعت   تا سقفبه عوامل اجرايي (مركز قرآن وعترت ) حاضر درنمايشگاه بين المللي قران كريم  .11

 .ي تعلق مي گيردقيتشواضافه كاري 

زضوابط  حضور  و خارج  ا  حقوق ومزاياي اضافه كاري  پرسنل  حاضر در نمايشگاه  براساس  ميزان  ساعات .12

  به صورت  كلي   قابل  پرداخت مي باشد. مازاد بر مجوز تعيين شده)(اداري ومالي 

اضافه كاري پرسنل حاضر درنمايشگاه در زمان  (تعطيالت دانشگاهي) براساس روزهاي تعطيل محاسبه  و   .13

 قابل پرداخت مي باشد. 

  

                            نامه هدايا:نامه هدايا:نامه هدايا:نامه هدايا:    آيينآيينآيينآيين •

المللي قرآن كريم لوح تقديرازطرف واحدهاي مربوطه اهداء خواهد به كليه شركت كنندگان درنمايشگاه بين  .1

  شد.

  .اهداء مي شودازطرف مركز   نمايشگاه بين المللي قرآن كريمتنديس و لوح تقدير  رتبه هاي اول انحائزبه  .2

 دانشگاه توسط واحدهاي مربوطه پرداخت مي گردد. فرهنگي هدايا ازمحل بودجه  .3

 
        

        اجرايي  مشاركت كننده درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم اجرايي  مشاركت كننده درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم اجرايي  مشاركت كننده درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم اجرايي  مشاركت كننده درنمايشگاه بين المللي قرآن كريم حق الزحمه و تشويق عوامل حق الزحمه و تشويق عوامل حق الزحمه و تشويق عوامل حق الزحمه و تشويق عوامل  •

 داييت  و با  مربوطه يواحد ها توسط   ميقرآن كر يالملل نيب  شگاهيشركت كننده درنما   ييعوامل اجراتشويق  

  .مي پذيرد قرآن وعترت صورت مركز 

  ).الير 000/000/15واحد مبلغ  (   سيير •

  ).الير 000/000/10( معاون فرهنگي واحد  مبلغ   •

 ميليون ريال).    000/000/5مسئول  غرفه  مبلغ ( •

 ميليون ريال) . 000/000/7غرفه دار مبلغ    ( •

 ميليون ريال ) 000/000/7ساير عوامل اجرايي هر كدام مبلغ ( •
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        نمايشگاه بين المللي قرآن كريمنمايشگاه بين المللي قرآن كريمنمايشگاه بين المللي قرآن كريمنمايشگاه بين المللي قرآن كريم    برگزيدگان برگزيدگان برگزيدگان برگزيدگان هداياي هداياي هداياي هداياي جدول جدول جدول جدول 
 
 

 
        

فرهنگي واجتماعي فرهنگي واجتماعي فرهنگي واجتماعي فرهنگي واجتماعي اهداء جايزه پايان نامه هاي قرآني درصورت  منعقد بودن   تفاهم نامه  با  معاونت  اهداء جايزه پايان نامه هاي قرآني درصورت  منعقد بودن   تفاهم نامه  با  معاونت  اهداء جايزه پايان نامه هاي قرآني درصورت  منعقد بودن   تفاهم نامه  با  معاونت  اهداء جايزه پايان نامه هاي قرآني درصورت  منعقد بودن   تفاهم نامه  با  معاونت  * * * *  �

  دانشگاه قابل اجرامي باشد.دانشگاه قابل اجرامي باشد.دانشگاه قابل اجرامي باشد.دانشگاه قابل اجرامي باشد.

  

  

        آزاداسالمي آزاداسالمي آزاداسالمي آزاداسالمي معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه معاونت فرهنگي واجتماعي دانشگاه             

  ) ي قرآن وعترتي قرآن وعترتي قرآن وعترتي قرآن وعترت(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها(مركز فعاليت ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  
 

  نفر اول  موضوعات

  به هزار تومان)   (

  ردوم نف

  به هزار تومان) (

  نفرسوم

  به هزار تومان) (

  شايسته تقدير

  به هزار تومان)  (

 200 300 400 500  رشته هاي هنري  و ادبيات   ديني و....

 300 400 500 700  رشته هاي تحقيقي  وپژوهشي

 300 400 500 700  * پايان نامه  هاي قرآني

 200 300 400 500  نشريات   قرآني

  قرآني و ساير موارد همكاري  ،آموزشي،كارگاه هنري برگزاري 

  براساس آئين نامه  همكاري   استاد:

  ميليون ريال  10تا سقف   دانشجو:


