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 سمه تعالیاب

دانشگاه  فرهنگی یراهبرددستيابی به سند ی و همچنين اسالم ینظام جمهور یو فرهنگ یپيشبرد اهداف تربيتو  یتحقق دانشگاه اسالم یدر راستا

 :دگرد و تبيين میی ریزبرنامه بر اساس اهداف زیر قرآن و عترتفرهنگی و هنری با رویکرد جشنواره سراسری مين هفتبيست و  ،فنی و حرفه ای

 کلی : اهداف

 ایرانی :  -تقویت هویت اسالمی  -الف 

  ع(، بزرگان و علمای اسالم و .....(اطهار گسترش و تعميق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی )رسول اکرم )ص(، ائمه( 

  گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی 

 تقویت مهارت های زندگی:  -ب 

  رشد خود آگاهی 

  گسترش روحيه تفکر و بصيرت 

  ارتقاء فرهنگ مسئوليت پذیری 

 ارتقاء روحيه قناعت و ساده زیستی 

 تقویت هویت انقالبی :  -ج 

  افزایش روحيه مطالبه گری نسبت به ارزش های انقالب 

که با در نظر داشتن  ستدانشجویان یکی از مهمترین و توانمند ترین ابزارها در این راستا قرآن و عترتفرهنگی و هنری با رویکرد جشنواره 

دانشگاه  ، نمونه ای آشکار از نشاط و پویایی دانشجویانجشنوارهبرگزاری این  ؛می دارد های فوق گام بر اهداف اختصاصی ذیل در راه رسيدن به آرمان

 . استای فنی و حرفه

 اهداف جشنواره:

 دانشجویانبين در  ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اعتالی اخالق و ایمان دینی  

 ایجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجویان با قرآن و عترت 

 تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در مراکز 

 های دانشجویان در زمينه های فرهنگی و هنری و بستر سازی جهت رشد و بالندگی آنها شناخت استعدادها و توانایی 

  نخبگان دینی و قرآنیارج گذاری به فعاليت های قرآن و عترت و تشویق 
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 جشنواره:اعضای ستاد برگزاری 

 بر عهده خواهند داشت.در سطح کشوری جشنواره را  ریاست ،دانشگاه فنی و حرفه ای ئیسر 

  که ابالغ ایشان توسط رئيس محترم دانشگاه صادر  دانشگاه فنی و حرفه ای دبير جشنواره خواهند بود دانشجوییفرهنگی و معاون

  می گردد.

 که با ابالغ ناظر اجرایی  و دانشگاه به عنوان نماینده تام االختيار دبير جشنواره برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیدفتر کل مدیر

 ایشان جشنواره را راهبری خواهند نمود.

 شودمیجشنواره صادر  دبيرابالغ ایشان توسط که  ،د بودنخواهجشنواره  کشوریمرحله نيمه نهایی و اجرایی  دبير مرکز میزبان ئیسر. 

  ناکه ابالغ آن را در مراحل مختلف جشنواره بر عهده خواهند داشت حسن اجرای مسابقات مسئوليت نظارت بر کهاعضای کمیته فنی 

 توسط دبير جشنواره صادر می گردد

 : جشنوارهامور مالی 

مورخ  3349/610/25نيمه نهایی و نهایی) موضوع ابالغيه شماره  بر اساس جدول پرداخت حق الزحمه مرحله مقدماتی، جشنوارههزینه برگزاری    

 قابل پرداخت خواهد بود.( 17/3/96

 .حق الزحمه های مرحله مقدماتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی مراکز قابل پرداخت است 

 اره، اعضای کميته فنی و... از محل اعتبارات حق الزحمه های مراحل نيمه نهایی و نهایی داوران، طراحان سئوال، عوامل اجرایی، دبيرجشنو

 پرداخت می گردد. و بر اساس بخشنامه فوق الذکر تخصيصی به مرکز ميزبان 

 زمانبندی جشنواره :

  گردد. میبرگزار  1398ماه  فروردینپایان  تامرحله مقدماتی 

  برگزار می گردد.1398ماه  اول خرداد دهه تا پایان نيمه نهاییمرحله 

  به آدرس  ها از طریق سامانه جشنواره  13لغایت 10از ساعت  11/2/98چهارشنبه مورخ  روز نيمه نهایی در مرحله معارفیآزمون بخش

Farhangi.tvu.ac.ir  می گردد برگزار. 

  دقيق آن متعاقبا اعالم خواهد شد(و محل برگزاری  گردد.)زمان برگزار می1398مرداد ماه در  کشوریمرحله. 

 :جشنوارهشرایط شرکت در  -1

 ت نمایند:کليه دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته )روزانه و شبانه( با رعایت موارد زیر می توانند در این جشنواره شرک

 شرکت نمایند. بیش از یک بخشدانشجویان صرفاً در مرحله مقدماتی و نيمه نهایی می توانند در  -2-1

معرفی نيمه نهایی به مرحله را فقط دو نفر که محدودیت ندارد( معارفی )بجز رشته های بخش مرکز مجاز است در هر یک از رشته ها هر -2-2

 .دننمای
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بنابراین اگر دانشجویی پس از حضور در مرحله مقدماتی فارغ التحصيل  مالک دانشجو بودن، تنها زمان برگزاری مرحله مقدماتی می باشد. -2-3

 می تواند، در صورت برگزیده شدن در مراحل بعدی شرکت نماید.شود 

 منعی از نظر تحصيلی نداشته باشند.آیين نامه آموزشی  اساسشرکت نمایند که بر این جشنواره دانشجویانی می توانند در  - 2-4

 .شرکت نمایند جشنوارهدر )مقصد( محل تحصيل  مرکزاز  صرفا ،همانيدانشجویان م -2-5

  .باشد مقصدشرکت نماید که دانشجوی تمام وقت مرکز  رقابتهاتواند در همان به شرطی میيدانشجوی م :1تبصره 

 همان شناخته نمی شوندي، دانشجوی مخود می گذرانندمرکز  : دانشجویانی که ترم تابستان را در غير از 2تبصره 

  .دنیستن در همان رشته مجاز به شرکت مجددکسب نموده اند مقام اول را که در رشته ای  (1397)سالافرادی که در دوره گذشته –6-2

 مراحل اجرا -2

 :حله به شرح زیر انجام خواهد گرفتمر چهار درها برنامه ریزی و برگزاری رقابت

 آموزشکده( دانشکده / الف : مرحله مقدماتی )سطح 

 (بخش هاو غير حضوری برای سایر  بخش معارفی)بصورت حضوری برای نيمه نهایی مرحله ب:

  کشوری: مرحله ج

 د: مرحله ملی

 آموزشكده (: دانشكده/  الف . مرحله مقدماتی )سطح 

داده و بمنظور جذب حداکثری ارتقای کمی و کيفی جشنواره ستادی متشکل از اعضای زیر تشکيل  ه جهتضرورت دارد مراکز بدر مرحله مقدماتی 

 نمایند:دانشجویان برنامه ریزی 

 رئيس مرکز 

 معاون فرهنگی و دانشجویی 

  یک نفر(کارشناس فرهنگیرئيس اداره یا کارشناس مسئول یا ( 

  روابط عمومیمسئول 

 در صورت وجود( نماینده نهاد رهبری( 

 دبير کانون قرآن و عترت 

 اسالمی گروه معارفمدیر  

بمنظور استفاده از ظرفيت های علمی مرتبط با بخش های مختلف جشنواره از اساتيد و اعضای محترم هيات علمی در  : این ستاد می تواند1 تبصره

ان اعمال ارتقای آنفرایند دعوت بعمل آید. بدیهی است عضویت و همکاریهای اساتيد محترم در جشنواره در ارزیابی و جلسات بعنوان استاد مدعو 

 خواهد شد.
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 بالغ همکاری برای اساتيد محترم الزامی است.: صدور ا2تبصره 

 به شرح زیر است:برگزاری جشنواره  در زمینه ستادوظایف  -1

 تبطین شيوه نامه و بخشنامه های مردر چارچوب مفاد ا مرکزبرنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر مسابقات در سطح  -1-1

 مسابقاتدر حداکثری رکت اشمدانشجویان جهت  ترغيبو تشویق  -2-2

 و اجتماعی شورای فرهنگیتشخيص با ، حسب نياز شرکت کنندگان آموزشی در رشته های مختلف و های توجيهیبرپایی کالس -3-2

زیارتی،  اردو هایاعزام به ، لوح تقدیر، جوایزی مانند : اهدا ،اشکال مختلف هتقدیر از نفرات برگزیده و ممتاز ببرنامه ریزی در خصوص نحوه  -4-2

  سياحتی و تفریحی

  هشيوه نامه و بخشنامه های مربوطبراساس  نيمه نهاییبرگزیده به مسابقات مرحله  آثارارسال و  آماده سازی و اعزام نفرات -5-2

 انعکاس اخبار مسابقات در رسانه های گروهی به منظور تشویق هر چه بيشتر دانشجویان  -6-2

ار نخواهد شد و داوطلبان بطور مستقیم و همزمان در مرحله نیمه نهایی و از مقدماتی برگزعارفی جشنواره مرحله تبصره: در بخش م

 طریق سامانه جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

  :نیمه نهایی مرحله .ب 

توسط  این آثار می گردد. به مرکز ميزبان کشوری ارسال پيشتاز از طریق پست هنریاصل آثار و  )آوایی(شفاهیبخش آثار  CDدر این مرحله .1

 دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  نظر زیر می شود که برنامه ریزی آنو  داوری  ارزیابی نفر برتر هر رشته 20مرکز ميزبان بمنظور انتخاب 

 خواهد بود.و اعضای کميته فنی دانشگاه دانشجویی فرهنگی و معاونت 

نفر اول هر رشته به 20و برگزار   Farhangi.tvu.ac.irاز طریق سامانه جامع جشنواره ها به آدرس  معارفیبخش  نيمه نهاییمرحله آزمون  .2

 لذا محدودیتی از لحاظ تعداد شرکت کنندگان هر مرکز در رشته های این بخش وجود ندارد. مرحله کشوری دعوت خواهند شد.

حفظ قرآن کریم که به تفکيک  ،ترتيل : قرائت،شامل آواییبه غير از رشته های بخش  کشوریو  نيمه نهایی در مرحله این جشنواره تذکر مهم:

 انجام می پذیرد. بصورت مشترک سایر رشته ها رقابت بين برادران و خواهران در ،جنسيتی انجام خواهد شد

  کشوریمرحله  . ج

)صرفنظر از منطقه و  نفر از دانشجویانی که باالترین امتياز را 20( صرفاً دعا خوانی و تواشيح ،های اذان در این مرحله در هر رشته)بجز رشته

 استان(  در کل کشور کسب کرده باشند به مرحله کشوری دعوت خواهند شد. 

 مرحله کشوری دعوت خواهند شد.به  را کسب نمایند دانشجویانی که حد نصاب الزم دعا خوانیو  های اذان در رشته :1تبصره

دوباره تيم برتر به مرحله نهایی دعوت و جهت انتخاب تيم های اول تا سوم  3در رشته تواشيح در صورت موافقت کميته داوران صرفاً  :2تبصره

  در غير اینصورت آثار بصورت غيرحضوری ارزیابی خواهند شد. د پرداختنبه رقابت خواه

دانشجویان در مرحله نيمه نهایی به حدنصاب نرسد در آن  در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان و یا امتيازهای کسب شده توسط توجه:

   مسابقه برگزار نخواهد شد. رشته
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 مرحله ملی: د( 

شد جهت رقابت با دانشجویان و برگزیدگان مرحله کشوری این جشنواره بر اساس سهميه دانشگاه فنی و حرفه ای که متعاقبًا اعالم خواهد 

 به رقابت می پردازند.به دبيرخانه جشنواره در مرحله ملی معرفی و  برگزیدگان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

 :در برگزاری جشنواره مرحله کشوری نكات قابل توجه -3

 خواهد بود.استانی بصورت هماهنگ و بر عهده رئيس  به مرحله کشوری اعزام تيم های هر استان -1-3

 به صورت جداگانه انجام شود. کشوریاعزام تيمهای منتخب دختران و پسران به مرحله  -2-3

  است.الزامی  برای کليه شرکت کنندگان جشنواره ، همچنين رفتار و انضباط اردویی در طول برگزاریرعایت شئون اسالمی -3-3

 .می باشد ها استان اعزامی از یا سرپرستان بر عهده سرپرستجشنواره مسئوليت کامل دانشجویان در طول  -4-3

 از سوی مربيان و سرپرستان و دانشجویان الزامی است. طی برگزاری جشنواره درمقررات  قوانين ورعایت  -5-3

 .( بر عهده مراکز اعزام کننده استشخصی )به غير از وسایلدر رشته های هنری تهيه و تامين وسایل مورد نياز شرکت کنندگان  -6-3

 .عوامل فنی و اجرایی داشته باشند را باالزم  همکاری جشنواره، مربيان و دانشجویان موظفند در طول سرپرستان -7-3

  .ربط منعکس گردد ن ذیالبایستی از طریق سرپرست و به صورت مکتوب به مسئو ،جشنوارههرگونه نظر و پيشنهادی در خصوص   -8-3

، اعم نهایی و نيمه نهاییهای مرحله  خارج از مفاد شيوه نامه به محل برگزاری رقابت اد، اعزام افرمسائل انضباطی و محدودیت اجرایی به لحاظ -9-3

در غير این صورت  ،آمدخواهد به عمل  جلوگيریاز پذیرش این گونه افراد  و محسوب شده جشنواره( خالف مقررات و ضوابط از )همکار یا دانشجو

 مسئول اجرایی جشنواره خواهد بود.مرکز اعزام کننده و محترم س ئيمتوجه ر عواقب ناشی از آن 

 به همراه آوردن وسایل بهداشتی )شخصی( ضروری است . -10-3

 ان و همکاران ازیدانشجوهنگام اعزام در« دانشجویانی و اخذ رضایت نامه از توصيه های ایمن »مفاد آیين نامه اردوهای دانشجویی،  رعایت  -11-3

 سوی مسئوالن مراکز الزامی است .

 .معذور خواهد بود مقرر از پذیرش قبل و بعد از موعد  مرکز ميزبان وبوده  ها الزامیها به محل برگزاری رقابت رعایت زمان ورود و خروج تيم -12-3

 )مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط مرکز ميزبان ابالغ خواهد شد( 

 :در مرحله کشوری مدارک مورد نیاز برای پذیرش-4

 یا شناسنامه اصل کارت ملی .1

  تایيدیه ثبت نام در پورتال مربوطه .2

   عتبر و عکس دارمکارت دانشجویی  .3

 ممهور به مهر آموزش دار جشنواره، عکسزمان برگزاری برگ انتخاب واحد کامپيوتری نيمسال منتهی به  .4

 :به جشنوارههای اعزامی  شرایط سرپرست تیم -5

  :انتخاب نمایند زیر سرپرست تيم های اعزامی به مرحله کشوری را از بين حائزین شرایطشایسته است روسای محترم استانی 
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 برای بخش پسران الزميست. "آقا "برای بخش دختران و انتخاب سرپرست  "خانم "انتخاب سرپرست  .1

 الزاماً روسای ادارات فرهنگی / کارشناس مسئول یا کارشناس امور فرهنگی(. باشد ) دانشگاه فنی و حرفه ای  پرسنل رسمی .2

 نفردانشجو یک سرپرست به جشنواره اعزام شود. 10به ازای تعداد  .3

 .و هنری باشد دارای تجارب مفيد در زمينه برگزاری مسابقات فرهنگی .4

 وظيفه شناس و مسئوليت پذیر باشد. .5

 توان هدایت و سرپرستی تيم را به نحو احسن دارا باشد . .6

 .حسن معاشرت و تعامل مثبتی با دانشجویان و گروه های دیگر داشته باشد .7

 انتخاب گردد. استان سایر مراکزفرهنگی از همکاران  ،سرپرستنفردر صورت نياز به بيش از یک  .8

به سرپرستان غير مرتبط با حوزه بدیهی است  خودداری گردد. این بند الزامی بوده و از اعزام افراد غيرمرتبط، جداًکليه موارد رعایت  توجه:

 .فرهنگی گواهی حضور در جشنواره تعلق نخواهد گرفت

 نفرات برتر:هدایا و جوایز  -6

 : نیمه نهاییو  مرحله مقدماتی -1-6

 یر مسئوالن مراکز قرار گيرند مورد تقددیگر  از شناسایی با اهداء لوح تقدیر و جوایز ارزنده پس زیردر این مرحله افراد پيشنهاد می شود 

 الف : نفرات برتر هر رشته 

 .را به نحو احسن رعایت کرده باشنداخالق اسالمی و انضباط دانشجویی  مسابقاتب : شرکت کنندگانی که در طول برگزاری 

 .داشته باشندتالش چشمگيری  مسابقاتکه در برگزاری  یمسئوالن و کارشناسانج: 

 : کشوریمرحله  -2-6

  :انجام خواهد گرفت کشوری به شرح زیر مرحلهتقدیر و اهدای جوایز 

 تومان 1،000،000کمک هزینه سفر به عتبات عاليات به مبلغ :نفرات اول

 تومان 800،000مبلغنفرات دوم: کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به 

 تومان 700،000کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ نفرات سوم:

دانشجویانی که در مرحله ملی جشنواره قرآن و عترت رتبه های اول تا سوم را کسب قدیر و تشکر ویژه و ایجاد انگيزه، نظور تمه ب یادآوری مهم:

 اهدا خواهد شد:هدایای ویژه ای از طرف ریاست محترم دانشگاه به شرح زیر  دریافت می نمایند،عالوه بر جوایزی که از دبيرخانه جشنواره  ،نمایند

  تومان 800،000 جایزه نقدی به ميزان نفرات اول:

 تومان700،000 جایزه نقدی به ميزان نفرات دوم:

 تومان600000جایزه نقدی به ميزان  نفرات سوم:
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 :بخش ها و رشته های جشنواره -7

 :رشته به شرح زیر می باشد28بخش و  5دانشجویان شامل  قرآن و عترتسراسری جشنواره  مينهفتبيست و 

 عناوین رشته ها                      بخش ردیف

 

 

1 

 
 آوایی

 تالوت تحقيق 

 تالوت ترتيل 

  جزء5حفظ 

 )دعا خوانی)ویژه برادران 

 )اذان)ویژه برادران 

 )تواشيح)ویژه برادران 

 

 

 

2 
2 

 
 معارفی

 مفاهيم نهج البالغه 

 مفاهيم صحيفه سجادیه 

 حفظ موضوعی قرآن کریم 

 آشنایی با ترجمه و تفسير قرآن 

 )آشنایی با احادیث اهل بيت)ع 

 )آشنایی با سيره معصومين)ع 

 احکام 

  معارفیپرسمان 

 سبک زندگی اسالمی ایرانی 

 

 

 

3 
 ادبی و هنری

 شعر 

 خوشنویسی 

 نقاشی 

 عکاسی 

 طراحی پوستر 

  منبتمعرق و 

 تذهيب 

 فيلم کوتاه 

 

4 
 فناوری

  توليد نرم افزار 

 توليد اپليکيشن 

  مجازیشبکه های های کانال 

 

 پژوهشی 5
  مقاله نویسی 

 تلخيص کتاب 
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 فصل دوم :

 ضوابط فنی و اجرایی

 جشنواره
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 :ی مسابقاتیاجرانامه شیوه 

 :معارفیبخش (1

  داوطلبان بطور مستقيم در مرحله نيمه نهایی شرکت خواهند نمود.این بخش مرحله مقدماتی ندارد و 

  از طریق سامانه جامع همزمان هماهنگ و به صورت  ،حسن حفظ قرآن کریمبخش و  رشته های کتبیآزمون  نيمه نهاییمرحله

 برگزار می گردد.جشنواره 

  فایلPDF .کليه منابع بخش معارفی در سامانه جشنواره بارگذاری خواهد شد 

 بود. خواهد منفی نمره احتساب با ای گزینه چهار سئوال 60 معارفی های رشته کليه سئواالت تعداد 

 جدول منابع بخش معارفی:

 مراحل برگزاری و منابع آزمون رشته ردیف

 کشوری نیمه نهایی

1 

آشنایی با مفاهيم 

 نهج البالغه
کتاب سيری در نهج البالغه، اثر استاد شهيد مطهری،  .1

 صدرا )کل کتاب(نشر 
بر اساس ترجمه  150تا  1متن و ترجمه حکمت های  .2

 مرحوم استاد محمد دشتی

کتاب پيام امام اميرالمومنين)ع(، تاليف آیت اله 

، نشر دارالکتب 4العظمی مکارم شيرازی، جلد 

تا پایان خطبه  92االسالميه، شرح خطبه های 

 402تا صفحه 201از صفحه  102

2 

مفاهيم صحيفه 

 سجادیه
کتاب اخالق اجتماعی در صحيفه سجادیه.تاليف حميدرضا 

حق شناس. انتشارات مرکز پژوهش های اسالمی صدا و 

 سيمای جمهوری اسالمی ایران 

متن، ترجمه و شرح دعای دوازدهم صحيفه  .1

سجادیه)دعای در اعتراف به گناه و توفيق 

توبه( بر اساس کتاب دیار عاشقان اثر استاد 

تا  367انصاریان،جلد ششم صفحه حسين 

 ، نشر عرفان444
کتاب آشنایی با صحيفه سجادیه، اثر سيد  .2

حميد حسينی، حوزه علوم اسالمی 

 دانشگاهيان

3 

حفظ موضوعی 

 قرآن
موضوع قرآن  365)حفظ "هر روز با قرآن و عترت"کتاب

 کریم(، اثر حجت االسالم حاج ابوالقاسم و همکاران،
 )آیات اخالقی( 162ابتدای کتاب تا صفحه 

 365)حفظ "هر روز با قرآن و عترت"کل کتاب

موضوع قرآن کریم(، اثر حجت االسالم حاج 

 ابوالقاسم و همکاران

4 

آشنایی با ترجمه 

 و تفسير قرآن
کتاب آشنایی با قرآن، اثر استاد شهيد مطهری، جلد پنجم، 

 تفسير سوره های زخرف، دخان،
 جاثيه، فتح و قمر، نشر صدرا

کتاب تفسير آیات مهدویت، اثر حجت االسالم 

 کلباسی و همکاران، مرکز تخصصی مهدویت،
 "انتهای بخش 281از ابتدای کتاب تا صفحه 

 از فصل سوم "ج

5 

آشنایی با احادیث  

 اهل بيت)ع(
حکمت نامه جوان)عربی فارسی(، اثر حجت االسالم محمد 

 محمدی ری شهری، انتشارات دارالحدیث،
)موانع شکوفایی جوان(و بخش چهارم)حقوق  بخش سوم

 287تا  201جوان( از صفحه 

کل کتاب حکمت نامه جوان)عربی فارسی(، اثر 

حجت االسالم محمد محمدی ری شهری، 

 انتشارات دارالحدیث،
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6 

آشنایی با سيره 

معصومين عليهم 

 السالم

کل کتاب امام رضا )ع( و زندگی، تاليف حجت االسالم 

 نشر آستان قدسمهدی غالمعلی، 
کل کتاب درسنامه سيره معصومين)ع( عليهم 

 السالم، محمد حسين واثقی راد، انتشارات مشعر

7 
اثر حجت االسالم  "از واجبات چه می دانيم؟ "کل کتاب  احکام

 محمود اکبری، نشر فتيان

 متعاقبًا اعالم خواهد شد

8 

 مهدوی(کل کتاب آفتاب مهر)پرسش ها و پاسخ های  پرسمان قرآنی

 تاليف مرکز تخصصی مهدویت، انتشارات بنياد فرهنگی 
 حضرت مهدی)عج(

کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، جلد 

)ویژه محرم(، فصل های دوم، سوم، چهارم،  13

 283تا  85پنجم، صفحات 

9 

سبک زندگی 

 اسالمی ایرانی

بر مدار آفتاب)سبک زندگی بر مدار حيات رضوی( اثر 

 امينی. نشر آستان قدس رضویمحمدحسين 

سبک زندگی بر اساس آموزه های اسالمی) با 

رویکرد رسانه ای( حميد فاضل قانع، مرکز 

پژوهش های اسالمی صدا و سيمای جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 

 بخش آوایی:  (2

 متذکر می گردد:زیر  در بخش آوایی در رشته های تحقيق و ترتيل موارد

 

  قرآن کریم مالک عمل خواهد بود .کتابت عثمان طه در قرائت 

 .مسابقه در سطح کشوری از کل قرآن کریم انجام خواهد پذیرفت 

  .نحوه امتيازبندی در رشته های قرائت تحقيق و ترتيل در هر سه مرحله مقدماتی و نيمه نهایی و کشوری یکسان خواهد بود 

  ارگذاری خواهد شد.و موارد کسر امتياز در سامانه جشنواره ب ارزیابیفرم شاخص های 

  در صورت نزدیک بودن امتيازات نفرات اول تا سوم رشته های ترتيل و تحقيق در مرحله کشوری، هيات داوران در خصوص برگزاری

  مرحله فينال تصميم گيری خواهند نمود.

 تحقیق رشته قرائت -1-2

سوره مبارکه هود قرائت گردیده،  38-42رشته )تحقيق( که ازآیات مراکز تابعه می بایست فایل صوتی و تصویری دانشجوی منتخب خود را در این

  جهت ارزیابی در مرحله نيمه نهایی به مرکز ميزبان کشوری ارسال نمایند.

   باشد: نحوه امتيازبندی رشته قرائت به شرح زیر می

 مجموع و ابتدا وقف صوت لحن و صحت قرائت تجوید   

 امتياز 15 امتياز 20 امتياز 30 امتياز 35 امتياز 100
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 قرائت ترتیل رشته  -2-2

سوره مبارکه یونس  22-25دانشکده ها/ آموزشکده ها می بایست فایل صوتی و تصویری دانشجوی منتخب خود را در این رشته )ترتيل( که از آیات 

  ارسال نمایند. ترتيل خوانی نموده است جهت ارزیابی در مرحله نيمه نهایی به مرکز ميزبان کشوری جشنواره

   باشد: به شرح زیر می ه ترتيلنحوه امتيازبندی رشت

 مجموع وقف و ابتدا صوت لحن و صحت قرائت تجوید

 امتياز 15 امتياز 20 امتياز 30 امتياز 35 امتياز 100

 

 رشته حفظ قرآن کریم  -3-2

  خواهد بود:این رشته از مسابقات بر اساس جدول زیر منابع      

 امتياز 200 )به انتخاب دانشجو( (30( یا جزء سی )1جزء یک ) مقدماتیمرحله 

 امتياز 200 (/ آزمون کتبی30( و جزء سی)1جزء یک) مرحله نیمه نهایی

 امتياز 200 )به انتخاب دانشجو(جزء  5حفظ  کشوری

 

 حفظ مالک عمل خواهد بود. کتابت عثمان طه در رشته 

 می شود. پيوسته تلقی 2و 1با اجزای  30جزء 

   22-25دانشکده/آموزشکده ها می بایست فایل صوتی و تصویری دانشجوی منتخب خود را در این رشته )حفظ( که شامل ترتيل خوانی آیات 

 سوره مبارکه یونس می باشد جهت ارزیابی تجوید، لحن، صوت، وقف و ابتدا به مرکز ميزبان ارسال نمایند.

 یم بالمانع است.در این بخش روخوانی از روی قرآن کر 

 :امتياز(،آزمون کتبی حسن حفظ در سطح نيمه نهایی) بصورت چهارگزینه ای( از 100) در رشته حفظ عالوه بر ارزیابی تالوت تذکر مهم

 امتياز( همزمان با برگزاری بخش کتبی نيز بعمل خواهد آمد.100اجزای یک و سی)

 باشد .ن سازمان اوقاف و امور خيریه مینامه مسابقات قرآنحوه امتيازبندی براساس آخرین آئين 

 

 

 

 رشته دعاخوانی: -4-2

 متن دعا مالک ارزیابی خواهد بود که شاخص های آن به شرح زیر می باشد: در رشته دعاخوانی صرفاً قرائت

 : طنين، انعطاف، وسعت، تحریر ، حجم و ولوم )بلندی صدا(، استفاده هنرمندانه از صدا، شفافيت و صافی می باشد.صوت شامل

ميزان تاثير بر مستمعان، تسلط بر مجلس و ایجاد شور در مجلس، حسن اجرا در شروع و فرود، وقار و سنگينی متناسب با شان  اصول اجرا شامل:

 دعا، اجرای روان و بی تکلف، نوآوری و خالقيت در سبک دعا می باشد.

 مجموع حفظ حسن          وقف و ابتدا        صوت              لحن               وصحت قرائتتجوید         

 امتياز 100 امتياز 15 امتياز 20 امتياز 30 امتياز 35 امتياز 200
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ات، تاثير معنوی، انتخاب ردیف های زیبا و جذاب، : تناسب الحان با معنای دعا، پردازش نغمه ها، تنظيم و توزیع آهنگ ها بر عبارلحن شامل

 استفاده هنری و مطلوب از تحریرها، انتخاب سرعت مناسب،رعایت تکيه های صوتی کلمات می باشد.

 دقيقه در نظر گرفته شود. 10حداکثر زمان  : زمان اجرا

 : استفاده از سيستم صوتی در این رشته بالمانع است.توجه

 جدول امتیازات:

 

 

 

 منابع رشته دعاخوانی:
 

  :متن دعای ابو حمزه ثمالیمرحله مقدماتی و نیمه نهایی 

  :متن دعای عرفه امام حسين)ع(مرحله کشوری 

  :امام حسين)ع(متن دعای عرفه مرحله ملی 

 

 5-2- :)تواشیح)برادران  

  نفر می باشد. 6الی  4تعداد مجاز افراد گروه 

 .استفاده از هرگونه آالت موسيقی ممنوع و موجب حذف گروه می باشد 

  بود.در این رشته محتوای غنی و فاخر و با ارزش، صوت و لحن تاثيرگذار و معنوی و تسلط بر اجرا از جمله مالک های ارزیابی خواهد 

 .موضوع برای این رشته یک اجرا الزاماً با محوریت هم خوانی قرآن کریم)چند آیه به دلخواه( و یک اجرا تواشيح عربی و فارسی می باشد 

   دقيقه برای اجرای تواشيح می باشد. 7دقيقه برای بخش هم خوانی قرآن و   7حداکثر زمان اجرا 

 جدول امتیازات:

 

 
 

 

 اذان)ویژه برادران(: -6-2

 مرکز ميزبان ارسال نمایند.به  CDدر این رشته مراکز می بایست  فایل صوتی و تصویری دانشجوی منتخب خود را در قالب 

صرفنظر از استان و منطقه دانشجویانی که حدنصاب الزم را  در هر رشته کسب کرده باشند به  دعا خوانیدر رشته های اذان و تذکر مهم :

 مرحله کشوری دعوت بعمل خواهد آمد.

 مجموع اجرای ممتاز صحت و فصاحت الفاظ و عبارات    لحن    صوت

 امتياز 10 امتياز20 امتياز 35      امتياز 35     امتياز 100

 

 مجموع صوت وقف و ابتدا اصول اجرا لحن و صحت قرائت جویدت    

 امتياز 25 امتياز 10 امتياز20 امتياز 30 امتياز 15 امتياز 100

 مجموع متن و اداء هماهنگی و حسن اجرا       لحن صوت

 امتياز 20 امتياز 25 امتياز 30 امتياز 25 امتیاز 100
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 :و فن آوری هنری ،ادبی  ، آواییبخش تهیه و نحوه ارسال آثار 

 و همچنين رشته تواشيح (و اذان دعا خوانی، حفظ ،"تحقيق و ترتيل"قرائت) آواییدر رشته های  از برگزاری مرحله مقدماتی پس 

یا  وتصویری با کيفيت از تالوت یا اجرای دانشج و فایل صوتی ،دانشکده/آموزشکده می بایست مطابق ضوابط هر رشتههر ،)برادران(

 (نفر دوفقط در هر رشته )ارسال نماید. کشوری  منتخب را به مرکز ميزباندانشجویان 

 می باشد:مورد تاکید موارد زیر  و تصویری های صوتی در خصوص ضبط فایل 

 استفاده از هرگونه سيستم اذان و حفظ ،: جهت ایجاد وحدت رویه در ضبط مرحله نيمه نهایی در رشته های ترتيل ، تحقيق 1تذکر

 ممنوع است.یا ویرایش نرم افزاری صوت  های صوتی اعم از آمپلی فایر، اکو، ضبط در استودیو و دادن افکت به صوت و

  از سيستم صوتی بالمانع است.تبصره: در رشته مداحی و تواشيح استفاده 

 در زمان فيلمبرداری حتماً از ميکروفن دوربين جهت ارتقای کيفيت ضبط صوت استفاده شود.2تذکر : 

 نام مرکز و رشته شرکت کننده در آزمون روی  ،نام شرکت کننده :3تذکرCD .درج شود 

 جهت شرکت در )کشوری به مرکز ميزبان ،مشروح هر رشتهطابق با ضوابط ممنتخب  آثار ، کليهو فن آوری هنری ادبی، در رشته های

 ارسال گردد. (نيمه نهایی مرحله

 است لذا ضروری  ،دانشجو می باشد شخصو مرکز  معاون محترم فرهنگی و دانشجوییمتوجه  ،مراکز اطمينان از اصالت آثار ارسالی در

 مرکز ميزبان ارسال گردد.به  همراه اثربه  (1)پيوست شماره تایيد اصالت آثار فرم تعهد و

  در پشت آن به نحوی که خدشه ای در آن ایجاد نکند  2باید طی پيوست شماره  اثر مشخصاتکليه آثار باید دارای شناسنامه بوده و

  .درج گردد

 :آثار نحوه ارسال

 بسته بندی گردد ،بایست کليه آثار ارسالی مراکز به بهترین نحومی به منظور جلوگيری از صدمه دیدن آثار. 

  ارسال شود. بيمه و از طریق پست سفارشی فاخر آثار پيشنهاد می شود 

  الزم است کليه آثار ارسالی از یک مرکز در یک بسته بندی به مرکز ميزبان ارسال شده و شماره پيگيری پستی محموله ارسالی نزد مسئول

  مراکز از ارسال آثار خود به تفکيک رشته ها جداً پرهيز نمایند.باشد و محفوظ يری های احتمالی فرهنگی هر مرکز جهت پيگ

 مرحله به یافتگان راه نتایج اعالم زمان تا بعدی های پيگيری و مقرر زمان در مرکز ميزبان به دانشجویان فایل ارسال مسئوليت 

واصل  مرکز ميزبان دبيرخانه به دليلی هر به دانشجوییاثر  اگر بنابراین .باشد می مراکز عهده بر حضوری آزمون جهت کشوری

 .می باشدارسال کننده  دانشکده یا آموزشکده عهده به آن مسئوليت نگردد،
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 بخش هنری و ادبی-3

 :  شعر  -1-3

  باشد در غير اینصورت از فرایند ارزیابی حذف خواهد شد. اعالم شدهمحتوای شعر باید بر اساس موضوعات 

 وجود ندارد. گوناگون مراحل در شعر سرایش سبک و قالب انتخاب در محدودیتی گونه هيچ 

  نفر از اساتيد مربوطه تایيد کرده باشند باید در سامانه بارگذاری نماید. 2اثری که توسط  4در مرحله نيمه نهایی هر نفر 

  فایل Word  یاPDF  بارگذاری شود.آثار باید بر اساس زمان اعالم شده در سامانه جشنواره 

  شود، اثر از فرایند ارزیابی حذف خواهد شدو تایيد نچنانچه اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز. 

 شود. انجام می در همه قالب های شعریزیر اساس جدول  این رشته از مسابقات بر

 موضوع مراحل

 خلق شعر      مقدماتی

 بررسی چهار اثر ارسالی توسط داوران در مرکز ميزبان      نیمه نهایی

 خلق شعر در محل مسابقات با توجه به موضوعات ارائه شده      کشوری

 ارسال گردیده يزبانبررسی مجموعه آثار قبلی و خوانش شعردانشجویان که به مرکز م     

 

 سایر اشعار خود را عالوه بر چهار اثر قبلی همراه داشته باشند. کشوریالزم است دانشجویان شرکت کننده در مرحله  تذکر:

 

 «شعر رشته جدول شاخص های ارزیابی»
ف

دی
ر

 

 شاخص ها

 اندیشه و پختگی در سير طبيعی شعر 1

 ساختار درست قالب)وزن عروضی، قافيه، آهنگ و...( 2

 موسيقی کلمه و کالم(زیبا شناختی) زیبایی و به کارگيری صور خيال، آرایه های ادبی،  3

 ) شگرد بروز هيجانات و احساسات مخاطب(عاطفه 4

 زبان شعر) گزینش واژگان، ایجاد بافت همگون واژه ها، سالمت زبان و رسایی( 5

 تاثيرپذیری از قرآن و عترت)به کارگيری عنصر و سمبل های قرآنی و...( 6

 فرم، خالقيت و....( سازی)وحدت، هماهنگی مضمون، محتوا،نوآوری و مضمون  7

 ماندگاری و پایندگی 8
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 :خوشنویسی  -2-3

  یکی از خطوط: نسخ ، ثلث، شکسته نستعليق )به انتخاب دانشجو( ( و خط دوم زیربيت 2در دو نوع : خط پایه چليپا نستعليق )  مسابقهاین. 

  خواهد بود .نهایی یکسان  و نيمه نهایی ،مرحله مقدماتی سهنحوه اجرای این رشته در هر 

 از هر نوع خط )یک اثر( روی کاغذ سفيد در قطع   بصورت یک مجموعهمنتخب مرحله مقدماتی  ر دانشجویاثآA3  نفر از  2که  توسط

 ارسال گردد. ميزبانبه مرکز توسط دانشکده / آموزشکده  بایستمیاساتيد مربوطه تایيد گردیده ؛ برای مرحله نيمه نهایی 

  جشنواره توسط مرکز ميزبان کشوری عودت خواهد شد.اصل آثار در پایان 

 شعر عبارت است از:

 نور ایمان هر که را در جسم و جان توام شود                                       بی تكلف در حریم قرب حق محرم شود

 الیق اکلیل کرمنا بنی آدم شود     با کالم اهلل و عترت هرکه گردد آشنا                                               

 : براتعلی فدایی هرویشاعر                                                                                                                                  

 عبارت است از:برای خط دوم آیه محوری  :تذکر

 تُْرحَمُونَ) سوره مبارکه حجرات( لَعَلََّكُمْ  اللََّهَ وَاتََّقُواا الْمُْؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَْینَ أَخَوَیْكُمْ إِنََّمَ

 : خوشنویسیهای ارزشیابی رمعیا

به اطالع شرکت تعيين و تبيين این معيارها بر عهده داوران مسابقه خواهد بود که قبل از شروع رقابت و در جلسه توجيهی  ،کشوریدر مرحله 

 .کنندگان خواهد رسيد.

  امتياز ( 100 "امتياز )مجموعا 40 خط دومامتياز و  60روش چليپا این رشته :  هایزاامتی

 «شاخص های ارزیابی رشته خوشنویسی  جدول»

 ها شاخص ردیف    

 ترکيب بندی)رعایت کرسی، خط کشی، خلوت و جلوت( 1

 کادربندی مناسب)از نظر دید بصری( 2

 قدرت دست)اجرا( صاحب اثر 3

 انتخاب رنگ مرکب با توجه به موضوع 4

 انتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ های مختلف 5

 رعایت تناسب هم خوانی حروف و کلمات 6

 خالقيت در برخورد با نوشته و زمينه 7

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifh7nSgszfAhURposKHa-2An4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura49-aya10.html&usg=AOvVaw1a7nKtrMPI8xrPYKogRWg9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifh7nSgszfAhURposKHa-2An4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura49-aya10.html&usg=AOvVaw1a7nKtrMPI8xrPYKogRWg9
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 نقاشی   -3-3

 .اثر خلق شده باید بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اینصورت از فرایند ارزیابی حذف خواهد شد  

 .نوع تکنيک آزاد است 

 .هر نفر فقط یک اثر نقاشی باید به ميزبان کشوری ارسال نماید 

 نيمه نهاییتایيد گردیده ؛ برای مرحله  هنفر از اساتيد مربوط 2که توسط  50*70در قطع  مقوا /بوم روی کاغذ/ برمنتخب دانشجوی  اثر 

 خواهد بود. 100*70در ضمن قطع آثار در مرحله نهایی  ارسال گردد. ميزبانبه مرکز توسط دانشکده / آموزشکده  بایستمی

 در مقوا و بوم ).باشند داشته همراه … و روغن رنگ و مو قلم از اعم را خود نياز مورد لوازم کليهدر مرحله کشوری  باید کنندگانشرکت 

 (.گيرد می قرار کنندگان شرکت اختيار

 

 جدول شاخص های ارزیابی رشته نقاشی

 شاخص ها ردیف    

 ایجاد جذابيت بصری جهت جذب مخاطب 1

 تسلط هنرمند بر عناصر بصری)ترکيب بندی، رنگ و ...( 2

 جانمایه موضوع در اثر)تاثير آیه یا سوره مورد نظر(/نزدیکی به معانی و مفاهيم پيامنحوه بيان  3

 ساختار زیبایی شناختی اثر 4

 ابداع و خالقيت در موضوع و ارایه اثر 5

 استفاده از تکنيک مناسب در سبک اجرا و بيان موضوع 6

 رعایت ریتم 7

 اجرا و هماهنگی بين عناصر و ارائه کامل کار 8

  عكاسی-4-3

  .محتوای عکس باید بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اینصورت از فرایند ارزیابی حذف خواهد شد 

 استفاده از هر نوع دوربينی در این مسابقه آزاد است.  

  باشد. اثر می 4حداکثر عکس های ارسالی 

  سانتی متر باشد. 15*10اندازه هر عکس باید 

  فرمت با مگابایت و  5و حداکثر  2حجم فایل عکس ها حداقلjpj  یاtif   و رزولوشنdpi 300.باشد 

 گردد از مسابقات میباعث حذف  )فتوشاپ و...( ممنوع و تصرف در عکس با نرم افزارها گونه دخل وهر. 

 .عکس ها باید در سامانه جشنواره بارگذاری گردد 

 ميزبان خودداری گردد. از ارسال عکس در هر قالبی به مرکز 
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 :رشته عكاسی شاخص های ارزیابیجدول 

 هاشاخص  ردیف

 عکس پردازش و مناسب کيفيت 1

 بصری از عناصر درست و استفاده صحيح بندی ترکيب 2

 در عکاسی متفاوت و نگاه و نوآوری خالقيّت 3

 و اسالمی ایرانی فرهنگی عناصر کارگيری به 4

 عکاسی اوّليه اصول رعایت 5

 تکنيک از استفاده 6

 پيام 7

 :طراحی پوستر-5-3

  .محتوای اثر باید بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اینصورت از فرایند ارزیابی حذف خواهد شد 

 زاد است در این مسابقه آ (اجرا ی)دستی یا کامپيوتری پوستر استفاده از هر نوع تکنيکی در نحوه 

  د.ننمای ارسالیبه مرکز ميزبان  نيمه نهاییمراکز یک اثر از دانشجوی منتخب خود را جهت شرکت در مرحله 

 300با کيفيت باال  و 50*70 بایدثار ارسالی قطع آ dpi .چاپ و ارسال گردد 

 

در  همراه داشته باشند.ضمناً امکان لپ تاپ یا در صورت باید وسایل و امکانات الزم جهت طراحی پوستر دستی و این رشته برگزیدگان نهایی تذکر:

ضرورت انجام اثر به صورت دستی یا به صورت موضوع مسابقه پوستر و همچنين  این مرحله ممکن است با صالحدید هيئت داوران تغييری در

 گردد. کامپيوتری ایجاد شود که این تصميمات در حين مسابقات اعالم می

 :طراحی پوسترارزیابی رشته شاخص های جدول 

 هاشاخص  ردیف

 کلمات  سانتی متر(/ اندازه 50*70نامه) آیين طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعایت 1

 رنگها ترکيب مناسب/ کنتراست از گيری بهره 2

 جشنواره موضوع با انطباق 3

 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 4

 تکنيک و فرم 5

 خالقيت و نوآوری 6

 ایجاز و پویایی مفهوم/ انتقال ميزان و مناسب عناصر از استفاده 7
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 معرق و منبت:-6-3

 .موضوع اثر باید آیه اعالم شده باشد 

  .نوع برش دستی است و استفاده از هرگونه تجهيزات صنعتی موجب حذف از رقابت خواهد شد 

  از متریال(داوطلب می تواند از فلز، چوب و ... استفاده نماید.)عدم محدودیت در استفاده 

 .اندازه اثر آزاد و بدون قاب باشد 

 .اصل اثر در پایان جشنواره توسط مرکز ميزبان عودت خواهد شد 

 عبارت است از: در مرحله نيمه نهایی آیه محوری این بخش

 )سوره مبارکه ابراهيم( لِلْمُؤْمِنِینَ یَوَْم یَقُوُم الْحَِسابُ رَبَّنَا اغِْفرْلِی وَلِوَالِدَیَّ وَ 

 :ارزیابی رشته معرق و منبتشاخص های جدول 

 

 

 

 

 

 

در کليه رشته های هنری چنانچه تعداد آثار به حد نصاب الزم برسد در آن رشته مرحله نهایی برگزار خواهد شد در غير اینصورت آثاری که  تذکر:

 فی خواهند شد. در مرحله نيمه نهایی امتياز حد نصاب را کسب کنند به عنوان آثار برتر و قابل تقدیر معر

 فیلم کوتاه:-7-3

  .محتوای اثر باید بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اینصورت از فرایند ارزیابی حذف خواهد شد 

 .مشخصات کامل اثر از جمله: نام فيلم، نام فيلمساز و مدت زمان فيلم باید در شناسنامه اثر باید ثبت شود 

  قالب نسخه اصلی فيلم درDVD .به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد 

 به فيلم های برگزیده که بيش از یک کارگردان، نویسنده و تهيه کننده داشته باشند، فقط یک جایزه تعلق می گيرد 

  .فيلم هایی که استانداردهای فنی و کيفيت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف خواهند شد 

 نی، زمان و ... باید رعایت شوند.استانداردهای فيلم کوتاه به لحاظ ف 

 

 

 

 شاخص ها ردیف

 ایرانی اصيل های طرح و اسليمی شامل طراحی 1

 اثر اصالت و جنس رنگ و با همخوانی نظر از بندی ترکيب و انتخاب 2

 اسالمی ایرانی هویت با اجرا و نقش هماهنگی 3

 اجرا مورد تکنيک و خالقيت 4

 سنتی های هنرهای تکنيک با متناسب اجزا دقيق نصب و کار ظرافت 5
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 جدول شاخص های ارزیابی:

 

 شاخص های ارزیابی

 فیلم نامه

 تم و ایده

 داستان

 شخصيت پردازی

 کارگردانی و بازیگری
 دکوپاژ

 انتخاب بازیگران و پرداخت بازی ها

 تصویر و صدا
 کيفيت تصاویر

 صدا

 تدوین

 تداوم

 ریتم)تمپو(

 تدوینرعایت اصل 

 موسيقی

 نكات برجسته
 انتقال پيام

 خالقيت ویژه

 

 تذهیب:-8-3

 موضوع باید در حوزه قرآن و عترت باشد 

  اندازه اثر حداقلA3  باشد 50*70و حداکثر 

 75  خلق اثرو بدون قاب باشد.درصد کادر برای 

  سانتی متر باشد. 8 تا 6در صورت وجود پاسپارتو طول و عرض 

  رایانه جهت اجرا ممنوع است.استفاده از 

 .ابعاد اعالم شده با احتساب پاسپارتو می باشد 

 :جدول شاخص های ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ها ردیف

 طراحی 1

 استفاده از رنگ های ناب سنتی و تناسب رنگ 2

 اجرای خوب 3

 خالقيت و نوآوری در اثر با توجه به اصول و مبانی آن 4

 ترکيب بندی 5

 تکنيک مورد استفاده  6



 

21 

 

 :و ادبی جدول منابع بخش هنری

 در مرحله نیمه نهایی منابع آزمون رشته ها ردیف

 خوشنویسی 1

 خط اول:

 نور ایمان هر که را در جسم و جان توام شود           بی تکلف در حریم قرب حق محرم شود               

 با کالم اهلل و عترت هرکه گردد آشنا                      الیق اکليل کرمنا بنی آدم شود       

 خط دوم :

 تُرْحَمُونَ ) سوره مبارکه حجرات( لَعَلَّکُمْ اللَّهَ وَاتَّقُواإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْکُمْ 

 

 معرق و منبت 2
 )سوره مبارکه ابراهيم( وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَا اغْفِرْلِی

 

3 

 شعر

 نقاشی

 عکاسی

 پوستر طراحی

 فیلم کوتاه

 الهام از پيام آیات زیر:

  َ(41)روم/لَعَلَّهُْم یَرْجِعُونَ عَمِلُواْ لَّذِىٱ بَعْضَ لِيُذِیقَهُم لنَّاسِٱبِمَا َکسَبَتْ أَیْدِى  لْبَحْرِٱوَ لْبَرِّٱ فِى لْفَسَادُٱظَهَر 

 َعَذَابٌ مُِهينٌ لَهُمْ أُولَئِکَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلٍْم وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا  و 

 (6)لقمان/

 اسالم: و تاریخ روایات و آیات مضامين اساس بر زیر موضوعات درباره پردازی ایده

 ع(بيت اهل سيره و قرآن در نماز اقامه فرهنگی ترویج( 

 زندگی سبک و( ع) بيت اهل 

 عج() زمان امام وجودی ابعاد بر تکيه با ویژه به( ع)بيت اهل فضایل 

 داخلی کاالی و ملی توليد از حمایت 

 حجاب و عفاف 

 قرآن تکریم 

 ستيزی استکبار 

 شده فراموش فریضه منکر، از نهی و معروف به امر 

 المال بيت حفظ و مصرف الگوی اصالح 

 

 عترت قرآن و تذهیب 4

 

 

     پس از اعالم نتایج مرحله نیمه نهایی از طریق دستورالعملکلیه رشته های هنری و ادبی  کشوریمرحله و منابع توجه: موضوع 

 به اطالع برگزیدگان خواهد رسید.ویژه ای 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifh7nSgszfAhURposKHa-2An4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura49-aya10.html&usg=AOvVaw1a7nKtrMPI8xrPYKogRWg9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifh7nSgszfAhURposKHa-2An4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura49-aya10.html&usg=AOvVaw1a7nKtrMPI8xrPYKogRWg9
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 بخش فن آوری (4

 رشته تولید نرم افزار  -1-4

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 قرآن و عترت می باشد. در حوزه فعاليت های وهشی و ترویجیهای آموزشی، پژ محور این رشته معارف و مهارت -1

 جشنواره ارائه شود. به دبيرخانه  DVDیا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به افزار نرم اصلالزم است  مطابق زمانبندی تعيين شده، -2

 ای جداگانه تایپ شود و همراه با اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه شود.مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -3

 هر نفر فقط یک اثر باید به دبيرخانه جشنواره ارائه نماید. -4

 .باشد شده داده شرکت ایجشنواره یا مسابقه هيچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -5

 آثار ارسالی باید در یکسال اخير و در زمان دانشجویی صاحب اثر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -6

 قسمت باال نصب شود. که الزم است بر روی اثر باشدشناسنامه هر اثر، شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می -7

 .گيرد نمی تعلق امتيازی شده کپی آثار به -8

 : شاخص های ارزیابی ب( جدول

 هاشاخص  ردیف

 (عملياتی بودن ) نظير اجرای وظایف، صحيح بودن نتایج، عدم امکان دسترسی غير مجاز 1

 و گرافيک ظاهر، سازی سفارشی امکان زیبا، و جذاب ظاهر سيستم، با کار سادگی نظير) پسندی کاربر 2

 (ابزارها چينش

 (ازمنابع کاربردی استفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ سرعت نظير) کارآمدی  3

 امکان استاندارد، با هماهنگی آسان، نصب دیگر، تم هایسيس به افزار نرم درانتقال سادگی نظير)حمل قابليت 4

 (مشابه های افزار نرم دیگر جای به افزار نرم جایگزینی

 (نفوذ تست و امنيت، بازیابی قابليت خطاها، مدیریت نظير) اطمينان قابليت 5

 نوآوری)قابليت ویژه( 6

 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازی غنی محتوا، صحت اطالعات، دقت)محتوایی 7

 قرآنی مجازی کانال هایرشته  -2-4

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 قرآن و عترت می باشد. در حوزه فعاليت های تبليغی و ترویجیهای حوزه  محور این رشته معارف و مهارت -1

 به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد. مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است آدرس دقيق و مشخصات کانال -2

 ای جداگانه تایپ شود و همراه با اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه شود.مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -3

 هر نفر فقط یک اثر باید به دبيرخانه جشنواره ارائه نماید. -4

 .باشد شده داده شرکت ایجشنواره یا مسابقه هيچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -5

 آثار ارسالی باید در یکسال اخير و در زمان دانشجویی صاحب اثر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.-6
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 : ارزیابیشاخص های ب( جدول 

 هاشاخص  ردیف

 و تعدد مخاطبين پسندی کاربر 1

 محتوا صحت 2

 ع مطالبتنو و سازی غنی 3

 سطح تخصصی مطالب 4

 فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه 5

 قدمت و تداوم کانال 6

 رشته اپلیكیشن:  -3-4

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 مهارت های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه فعاليت های قرآن و عترت می باشد. محور این رشته معارف و -1

 جشنواره ارائه شود. به دبيرخانه  DVDیا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به نرم افزار اصل مطابق زمانبندی تعيين شده،الزم است -2

 شود و همراه با اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه شود. ای جداگانه تایپمشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -3

 هر نفر فقط یک اثر باید به دبيرخانه جشنواره ارائه نماید. -4

 .باشد شده داده شرکت ایجشنواره یا مسابقه هيچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -5

 ه باشد و دارای شناسنامه باشد.آثار ارسالی باید در یکسال اخير و در زمان دانشجویی صاحب اثر توليد شد -6

 باشد که الزم است بر روی اثر قسمت باال نصب شود.شناسنامه هر اثر، شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می -7

 .گيرد نمی تعلق امتيازی شده کپی آثار به -8

 :شاخص های ارزیابی جدولب( 

 هاشاخص  ردیف

 (نظير اجرای وظایف، صحيح بودن نتایج، عدم امکان دسترسی غير مجازعملياتی بودن )  1

 و گرافيک ظاهر، سازی سفارشی امکان زیبا، و جذاب ظاهر سيستم، با کار سادگی نظير) پسندی کاربر 2

 (ابزارها چينش

 (ازمنابع کاربردی استفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ سرعت نظير) کارآمدی  3

 استاندارد، با هماهنگی آسان، نصب دیگر، تم هایسيس به افزار نرم انتقال در سادگی نظير)حمل قابليت 4

 (مشابه های افزار نرم دیگر جای به افزار نرم جایگزینی امکان

 (نفوذ تست و امنيت، بازیابی قابليت خطاها، مدیریت نظير) اطمينان قابليت 5

 نوآوری)قابليت ویژه( 6

 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازی غنی محتوا، صحت اطالعات، دقت)محتوایی 7
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 ( بخش پژوهشی5

 رشته تلخیص کتاب: -1-5

تلخيص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که با اهدافی نظير بهرگيری بيشتر از 

 ارزنده و نيز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر عالقمندان به بطن منابع علمی انجام می پذیرد.مضمون و محتوای کتاب 

 .موضوع تلخيص کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن اثر دکتر رضایی اصفهانی جلد یک و دو که در یک مجلد چاپ شده است 

  الزم است فایلWord   وPDF  بارگذاری گردد.در سامانه جشنواره اثر 

  درصد حجم منبع اعالم شده باشد.10تعداد صفحات نباید کتر از 

 جدول شاخص های ارزیابی:

 موضوع محور

 محتوایی

 روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده

 وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی

 جامع و مانع بودن مطالب تلخيص شده

 وفاداری به اصل کتابرعایت امانت داری و 

 ميزان تسلط بر زمينه تخصصی منبع

 روشی

 ترتيب، توالی و نظم مطالب

 دسته بندی علمی و هدفمند

 رعایت اسلوب ساده و سره نویسی

 استفاده از نمودارها، جداول و سایر تکنيک های گزیده نویسی

 ساختاری

 روانی و شيوایی متن خالصه شده

 نگارشی، ویرایشی و دستوریرعایت نکات 

 خالقيت و نوآوری در ارائه سبک شخصی و دیدگاه ها

 استحکام، انسجام و پيوستگی ساختار

 توفيق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب

 تناسب حجم کمی مطالب

 

 رشته مقاله نویسی: -2-5

  از فرآیند اریابی حذف خواهند شد.محتوای مقاالت باید بر اساس منبع اعالم شده باشد؛ در غير اینصورت 

  الزم است فایلWord   وPDF .اثر در سامانه جشنواره بارگذاری گردد 

 .مقاالت ارسالی باید در یکسال اخير و در زمان دانشجویی صاحب اثر توليد شده باشد 

  در صورت برگزیده شدن مقاله در  باید دانشجوی شرکت کننده باشد؛تهيه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع است اما نفر اصلی

 جشنواره تنها از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد و به سایر نویسندگان لوح تقدیر اهدا می گردد.

 .دستورالعمل نگارش مقاله باید بر اساس استانداردهای الزم باشد 
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 مقاالت ارسالی تحقيقی و مستند و بر اساس معيارهای علمی باشد 

  واژه بيشتر نباشد. 7500حه و تعداد کلمات مقاله از صف 20حجم مقاله از 

 با فونت  ها کليه مقالهB NAZANIN  باشد.  13و اندازه قلم 

 

 جدول شاخص های ارزیابی:

وجوه 

 ساختاری

 بيان مساله چکيده

 پرسش اصلی تحقيق

 بيان هدف یا اهداف کلی

 روش تحقيق

 ارائه خالصه نتایج تحقيق

 مساله تحقيقطرح  مقدمه

 سواالت یا فرضيات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 بيان اهداف اصلی و فرعی

 ضرورت تحقيق

 جامعيت پيشينه پيشينه

 بيان جنبه های نوآوری پژوهش در پایان پيشينه

 پاسخ به فرضيات یا سواالت تحقيق نتيجه گيری

 جمع بندی مراحل و یافته ها

 نگارش علمیرعایت اصول 

 نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

وجوه 

 محتوایی

ارزیابی 

 محتوایی

 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا

 استواری استدالل ها و تازگی استنتاج در ارائه یافته های مقاله

 غنا، اصالت، جامعيت و اعتبار منابع

 علمی جامعه ميزان پاسخگویی به نيازها و اولویت های

 شيوایی، سادگی، روانی کالم و یک دست بودن ادبيات نگارش شيوه نگارش

 عاری بودن از زیاده نویسی

 وجوه روشی
 انتخاب روش مناسب تحقيق

 بيان رابطه روش و اهداف تحقيق
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 : فرم اصالت اثر1پیوست شماره 

 به نام خدا

می شوم که اثر ارائه  اینجانب .................................. دانشجوی رشته.........................از دانشكده..............................متعهد

در  را تایید می نمایند. آندانشجویان سراسر کشور توسط اینجانب خلق شده و اساتید زیر صحت  فرهنگی و هنریشده در جشنواره 

 تابع تصمیم دبیرخانه جشنواره خواهم بود.ای از جشنواره،  صورت اثبات تخلف در هر مرحله

 نام و نام خانوادگی                                                                                             

 امضاء وتاریخ                                                                                                                                  

 

 نام و نام خانوادگی استاد................................................................................... امضاء

 استاد.................................................................................... امضاءنام و نام خانوادگی 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 :هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ایآثار بیست و فرم شناسنامه :  2پیوست شماره 

  نوع اثر 1

  نام دانشکده/آموزشکده 2

  نام و نام خانوادگی صاحب اثر 3

  کد ملی 4

  تلفن همراه 5

  شودتاریخ تحویل اثر)توسط دبيرخانه جشنواره تکميل  6

  کد اثر)توسط دبيرخانه جشنواره تکميل شود( 7

 

 دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی                                                              

 معاونت فرهنگی و دانشجویی                                                                                                           

 دانشگاه فنی و حرفه ای                                                                                                   

 1397دی ماه                                                                                                       


