وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکز قرآن و عترت

]

آیین نامه
بیستمین جشنواره قرآن و عترت]
کارکنان و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور
9393-94
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فصل اول ) کلیات جشنواره
 -9مقدمه
جشنواره قرآن و عترت هر ساله زير نظر شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآن و عترت دانشگاهها در مراكز آمزوز
عالي برگ ار مي شود .اولين دوره اين مسابقات در سال  4631توسط جهاد دانشگاهي پايهگذاري شد .اين آيين نامزه
عهده دار اعالم ضوابط بيستمين جشنواره قرآن ويژه «كاركنان و اساتيد» مي باشد.
 -2کلیات و اصول جشنواره

الف) اصول:
 .4توسعه كمّي و كيفي :تحول رو به جلو و افزايش رشتهها و تعميق مفاهيم و ارتقاي سطح فني مسابقات
 .2شكوهمندي :اهتمام عالي همه نهادها و مسئوالن و دانشگاهيان و مشاركت بيشينه
 .6معنويت محوري :تأكيد بر اخالص و معنويت و معناگرايي در همه مراحل
 .1جامعنگري :توجه به همه ابعاد انسانساز و حياتآفرين قرآن

ب) اهداف كلي:
 . 1اعتالي دانش ،ايمان ،اخالق و بصيرت ديني دانشگاهيان و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاهها
 .2زمينه سازي انس و الفت دانشگاهيان با قرآن كريم و سيره معصومين(ع) و تدبر و عمل به آن آموزهها
 .3تعظيم شعائر الهي و قرآني و تشويق فعاليتهاي قرآني و عترت دانشگاهيان.
 .4گسترش مفاهيم ،آموزشها و پژوهشهاي قرآن و عترت
 .5تقويت جنبه الگويي دانشگاهيان براي ساير اقشار در فعاليتهاي قرآن و عترت

ج) اهداف فرعي:
 .1شناسايي و معرفي دانشگاهيان مستعد و برجسته قرآن و عترت به جامعه
 .2گسترش اطالعات و مباحث كاربردي قرآن و عترت و تقويت محتواي برنامههاي قرآن و عترت
 .3سوق دادن دانشگاهيان از رقابتهاي قرآن و عترت به سوي فعاليتهاي قرآن و عترت
 .4گسترش بهرهبرداري از معارف قرآن و عترت بويژه تحقيقات بين رشتهاي
 .5تالش در جهت ترويج غير مستقيم آموزههاي قرآن و عترت
 .6تعميق نگرش اهل هنر و ادب به قرآن كريم و سيره معصومين(ع)
 .7توجه توأمان به الفاظ و مفاهيم قرآن كريم و متون ائمه اطهار(ع) با تأكيد بر حفظ و تدبّر
 .8هماهنگي و حركت همسوي همه دستگاههاي آموزش عالي در زمينه مسابقات و جشنوارههاي قرآن و عترت

بديهي است نظارت و ارزيابي ،ميزان انطباق برنامهها و اقدامات دانشگاه ها بر اساا
آيين نامه بيستمين جشنواره قرآن و عترت (ع) سنجيده خواهد شد.
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اواول و اهاداف اعالماي در

فصل دوم ) بخش های جشواره و شرایط شرکت کنندگان
 -3بخش های جشنواره :
 -1بخش شفاهي
 -2بخش كتبي
 -3بررسي كتاب
 -4بخش پژوهشي
-4شرایط شرکت کنندگان:
ماده :1شركت كنندگان اين دوره از جشنواره كاركنان و اساتيد مي باشند.
ماده :2هر داوطلب مي تواند حداكثر در يک رشته در هر بخش شركت نمايد.
تبصره :1شايان به ذكر است كه داوطلبان بخش كتبي قادر به شركت در يک رشاته از قارآن و ياک رشاته از
عترت(ع) و بخش ويژه ميباشند.
ماده  :3كاركنان و اساتيد حائز رتبه اول در هر يک از رشته ها ،مجاز به شركت در همان رشته به مدت  3ساال
در جشنواره نمي باشند.
ماده:4ثبت نام بخش شفاهي قرآن در مرحله كشوري براسا

سهميه اختصاص يافته به هر دانشگاه واورت

مي پذيرد(.متعاقبا اعالم ميگردد)

فصل سوم) مراحل و بخش های جشنواره

-5مراحل ثبت نام و جدول زمانبندی برگزاری جشنواره:
ماده :1ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي جشنواره به آدر  http:\\farhangi.behdasht.gov.irوورت ميپذيرد.
عنوان

ردیف

شروع فعالیت

پایان فعالیت

توضیحات

1

ثبت نام الکترونیک

1131/11/82

1131/18/82

2

معرفی دبیر جشنواره

از زمان ابالغ آیین نامه

1131/18/1

3

برگزاری مرحله دانشگاهی

1131/11/11

1131/1/11

4

ارسال آثار

1131/11/11

1131/1/11

5

برگزاری مرحله دانشگاهی بخش کتبی

اواخر فروردین ماه 1131

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

6

برگزاری مرحله کشوری بخش کتبی

اواسط اردیبهشت ماه 1131

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

7

داوری آثار

اواسط اردیبهشت ماه 1131

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

8

برگزاری مرحله کشوری

اوایل خردادماه 1131

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

تبصره :1داوطلبان بايد پس ورود به سايت معاونت فرهنگي ،دانشجويي ،در قسمت ثبت نام بيستمين جشنواره قرآن و
عترت(ع)كاركنان و اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كليک نموده و نام كاربري و رمز عبور تعريف نمايد .پس از كامل
نمودن اطالعات فردي  ،رشته بخش هاي انتخابي خود را برگزيده و ثبت نام خود را كامل نمايند .و در وورت نياز فايل اثر خود را
آپلود نمايند.
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زمان برگزاری
بخش

اساتید

کارکنان

دانشگاهی

جزء 03

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

کشوری

 0جزء آخر

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

دانشگاهی

تا صفحه 481

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

کشوری

تا صفحه 911

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

دانشگاهی

تا صفحه 458

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

کشوری

تا صفحه 152

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

دانشگاهی

تا واژه  122اول

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

تا واژه  122اول

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

دانشگاهی

احکام زندگی -فالح زاده

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

کشوری

کتاب رساله احکام دانشجویی -نشر معارف تا صفحه 138

دارد

دارد

اواخر فروردین 4031

اواسط اردیبهشت 4931

کشوری (تک مرحله ای)

متعاقبا اعالم می شود

دارد

دارد

دارد

اواسط اردیبهشت 4031

تحقیق

قرآن کریم

مختص به برادران

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

ترتیل

قرآن کریم

دارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

حفظ  4جزء

قرآن کریم

دارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

ندارد

حفظ  9جزء پیوسته

قرآن کریم

دارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

ندارد

حفظ  5جزء پیوسته

قرآن کریم

دارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

حفظ  42جزء پیوسته

قرآن کریم

دارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

حفظ  12جزء پیوسته

قرآن کریم

ندارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

حفظ کل قرآن کریم

قرآن کریم

ندارد

دارد

غیر متمرکز دانشگاهی

متعاقبا اعالم می شود

منبع

رشته

قرآن کریم
ترجمه و مفردات
قرآن

ترجمه آیت ا ...مکارم شیرازی
کتاب تفسیر آیات برگزیده

آشنایی با مفاهیم قرآنی

سیره معصومین (ع)
کتبی

تألیف :علیرضا مستشاری

کتاب انسان  152ساله
مقام معظم رهبری
کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی

(ع)

عترت

آشنایی با احادیث و ادعیه

(  022حدیث اخالقی در  411موضوع)

احکام

ویژه

شفاهی

قرآن

فلسفه و مبانی سالمت از
منظر قرآن و حدیث

کشوری
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دانشگاهی

کشوری
اواسط اردیبهشت 4931
اواسط اردیبهشت 4931

بخش

شفاهی

رشته

منبع

اساتید

اذان

اذان

ندارد

عترت

بررسی کتاب

مداحی

موضوع :شهادت امام سجاد(ع)

نقد

کتاب «سبک زندگی» به نگارش حجت االسالم و المسلمین احمد حسین شریفی نشر معارف

تالیف کتاب
پژوهشی

ترجمه کتاب
مقاله
طرح پژوهشی

-

سالمت معنوی

-

قرآن و طب

-

سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

ندارد

5

کارکنان
مختص به
برادران
مختص به
برادران

زمان ارسال اثر
ارسال آثار تا4031/4/04

ارسال آثار تا4031/4/04

دارد

دارد

ارسال آثار تا4031/4/04

دارد

دارد

ارسال آثار تا4031/4/04

دارد

دارد

ارسال آثار تا4031/4/04

دارد

دارد

ارسال آثار تا4031/4/04

دارد

دارد

ارسال آثار تا4031/4/04

فصل چهارم )ضوابط جشنواره
 -4-9ضوابط بخش کتبی:

 -4-1-1مسابقات جشنواره در بخش كتبي بصورت دومرحله دانشگاهي و كشوري انجام ميشود.
 -4-1-2آزمون مرحله دانشگاهي رشته هاي بخش كتبي پايان فروردين ماه بطور همزماان در دانشاگاههااي علاوم
پزشكي كشور برگزار خواهد شد كه زمان دقيق آن متعاقبا اعالم مي گردد.
 -4-1-3آزمون مرحله كشوري رشتههاي بخش كتبي اواسط ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد .كاه زماان دقياق آن
متعاقبا اعالم مي گردد.
 -4-1-4دستورالعمل و نحوه برگزاري آزمون كتبي متعاقباٌ ارسال خواهد شد.
 -4-1-5بخش ويژه كتبي با عنوان «فلسفه و مباني سالمت از منظر قرآن و حديث» مي باشد.
 -4-1-6هر داوطلب در بخش كتبي جشنواره مجاز به شركت در  3رشته (قرآن،عترت(ع) ،ويژه) مي باشند.
 -5-1-6الزم به ذكر است رشته هاي ترجمه و مفردات قرآني ،آشنايي با مفاهيم قرآني مربوط به قرآن بخش كتبي و رشته هاي
سيره معصومين(ع) ،آشنايي با احاديث و ادعيه  ،احكام مربوط به عترت بخش كتبي و فلسفه و مباني سالمت از منظر
قرآن و حديث در بخش ويژه مي باشد.
 -4-2ضوابط بخش شفاهی:
 -4-2-9قرآن:

 رشته حفظ يک و سه جزء مختص مرحله دانشگاهي است و تقدير از برندگان در سطح دانشگاه انجام ميشود.

 مرحله كشوري كاركنان در رشتههاي حفظ 21 ،11 ،5جزء و كل قرآن كريم برگزار ميشود.
 مرحله كشوري اساتيد در رشتههاي حفظ 11 ،5جزء قرآن كريم برگزار ميشود.
 هيأت داوران بخش شفاهي در مراحل مختلف ،بايستي به طور مجزا براي خواهران و برادران شاركتكنناده
تعيين شوند.
 رشته تحقيق اساتيد

در بخش شفاهي قرآن تنها مختص به اساتيد برادران مي باشد(.در رشته تحقيق كاركنان خواهر

و برادر مجاز به شركت مي باشند)

 داوطلبان محترم (در رشته قرائت تحقيق و ترتيل) بايد دقيقا از محل قرعه هاي مشخص شده قرائت نمايند،
درغير اينصورت حذف خواهند شد.
 كاركنان و اساتيدي كه در مرحلة كشوري دورههاي قبل در مقاطع باالتر در رشتههاي حفظ رتبههااي اول را
كسب نموده اند ،نميتوانند در مقاطع پايينتر شركت كنند.
-4-2-2عترت(ع) :



داوطلبان در بخش شفاهي عترت(مداحي و اذان) مي بايست فايل ووتي اجراي خود را ضمن ارسال لوح فشرده
بااااه دبيرخانااااه جشاااانواره ،در پايگاااااه اطااااالع رساااااني جشاااانواره نيااااز بااااه
آدر

 http:\\farhangi.behdasht.gov.irدر

هنگام ثبت نام آپلود نمايند.

 داوري بخااش شاافاهي مرحلااه دانشااگاهي عتاارت(ع) بصااورت متمركااز در دبيرخانااه دائاام جشاانواره
وورت ميپذيرد.
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توجه :9قبل از ارسال لوح فشرده از سالم بودن و مطابق آیین نامه بودن آن مطمئن شويد تا حقي از داوطلبان ضاايع
نشود.

توجه :2در روي لوح فشرده ( ووتي و تصويري) ارسالي حتما نام دانشگاه و نام و نام خانوادگي داوطلاب و ناام
رشته آزمون ثبت شود.
توجه  :3فايلها و فولدرها حتما بصورت انگليسي نامگذاري شود ،از نامگذاري فارسي اكيدا خودداري شود.
توجه  :4در وورتي كه كيفيت لوح هاي فشرده دريافتي مطلوب نبوده و قابليت داوري مجدد را نداشته باشد و
يا هرگونه مغايرت با آييننامه داشته باشد ،از دور مسابقات حذف خواهندشد.
 -4-2-2-1اذان:


فايل ووتي مربوطه در قالب  mp3مورد پذيرش مي باشد.

 اذان هاي غيرتقليدي مبتني بر قواعد داوري از امتياز ويژه برخوردار مي باشند.
 آيين نامه اذان به پيوست  2مي باشد.

 -4-2-2-2مداحي:

 موضوع مداحي شهادت امام سجاد

(ع)

مي باشد.

 زمان در نظر گرفته شده براي اجرا حداكثر 11دقيقه با ارائه ي مقدمه ،فراز و فرود مناسب مي باشد.
 فايل ووتي مربوطه با فرمت mp3مورد پذيرش مي باشد
 -3-4بخش بررسی کتاب:

داوطلبان در بخش كتابخواني مي بايست فايل اثر خود را ضمن ارسال لوح فشارده باه دبيرخاناه جشانواره ،در
پايگاه اطالع رساني جشنواره نيز به آدر

 http:\\farhangi.behdasht.gov.irدر

هنگام ثبت نام آپلود نمايند.

توجه :1ضوابط و معيارهاي نقد كتاب در پيوست 1مي باشد.
 -4-4بخش پژوهشی:



داوطلبان در بخش پژوهشي مي بايست فايل اثر خود را ضمن ارسال لوح فشرده به دبيرخانه جشانواره،
 http:\\farhangi.behdasht.gov.irدر هنگاام ثبات ناام

در پايگاه اطالع رساني جشنواره نيز به آدر

آپلود نمايند.
 در اين بخش ورفا مقاالتي مورد پذيرش قرار مي گيرد كه در سال  1332و بعد از آن منتشر شده باشد.
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-7اعالم نتایج به دبیرخانه جشنواره:
 دانشگاه ها الزم است نتايج مرحله مقدماتي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1334/1/31باه
دبيرخانه جشنواره دائم جشنواره ارسال نمايند.
 بديهي است در وورت تأخير در اعالم و ارسال اسامي ،حضور برگزيدگان در مراحل بعدي امكانپذير نخواهد بود.

 دبيرخانه بيستمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مي بايست نتايج را
از طريق ارسال به فرابر وهمچنين ارسال فيزيک نتايج و آثار اقدام نمايند.
 مجريان محترم جهت ارايه پيشنهاد و يا كسب اطالع بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با تلفنهاي دبيرخانه
تما

حاول نمايند.

-9نشانی دبیرخانه دائم جشنواره :
آدر  :تهران – خيابان وليعصر(عج) – باالتر از خيابان آيت ا...طالقاني –پايين تراز كوچه گيالن -پالک  -1615معاونت
دانشجويي و فرهنگي-مركز قرآن و عترت
كدپستي 1533363516:

وندوق پستي 573 :

شماره تما 121-88325611 :
شماره نمابر121-88346355 :
رايانامهd.quran@behdasht.gov.ir :
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فصل ششم ) پیوست ها

پیوست 9

شيوه نامه نقد كتاب

کتاب حاصل تراوشات ذهنی اندیشمندان در حوزه های خاص می باشد و بالطبع هر نویسنده از یک منظری ویژه به موضوع توجه
می کند .به همین دلیل برای توفیق در نیل به اهداف تعیین شده نیاز به راهکارهایی است تا از این یکسونگری جلوگیری شود .یکی
از مناسب ترین این راهکارها که مورد وفاق اکثر اهل علم می باشد نقد منصفانه ی کتاب می باشد .نقد علمی نقاط قوت و ضعف آثار
علمی و پژوهشی را مشخص می کند و بیش از هر چیز به خود نویسنده اثر کمک می کند که به باز خوانی اثر خود از منظرهای
مختلف بپردازد و در نهایت نیز به پر بار کردن جریان علمی کمک کند .الزم به ذکر است نقد کتاب معموال در سه محور شکلی،
روشی و محتوایی انجام می گیرد.

شکلی

روشی

محتوایی

 -0بررسی ظاهر کتاب ( 3نمره )
 -2بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی ها ( 3نمره )
 -3بررسی ارجاعات ،نمایه  ،منابع و مآخذ (  4نمره )

01نمره

-0
-2
-3
-4

داشتن چارچوب علمی(  8نمره )
پرداختن به نظریه های علمی (  8نمره )
داشتن نظم منطقی در ارائه مطالب (  8نمره )
داشتن روش علمی (  6نمره )

31نمره

-0
-2
-3
-4
-5
-6

پرداختن به مفاهیم مورد استفاده در متن (  10نمره )
تبیین چارچوب موضوعی (  10نمره )
پاسخ به سواالت (  10نمره )
تبیین صحیح و علمی مطالب( 8نمره )
استفاده از داده ها و منابع اصلی(  10نمره )
نتیجه گیری منطقی در مباحث ( 12نمره )

 61نمره

 011نمره

مجموع
با سپاس
کمیته ارزیابی آثار مکتوب
(عنوان برنامه ذکر شود)
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پیوست 2

آیین نامه داوری مسابقات اذان ( 911امتیاز)
اين آييننامه شامل چهار بخش ميگردد:
الف) وحت و فصاحت الفاظ وعبارات 21( :امتياز)
رعايت مخارج ،صفات و احکام متعارف

 11امتياز

رعايت مي ان كشش حركات كوتاه

 5امتياز

رعايت وقف و وصل عبارات (مطابق عرف موجود)

 5امتياز

ب) ووت ( 35امتياز )

 .4مساحت (ارتفاع)

 7امتياز

 .2طنين ( زيبايي و جاذبه )

 8امتياز

 .6شدت (قوت و رسايي)

 6امتياز

 .1انعطاف ( توانايي در سرعت انتقال درجات و پرده ها)

 7امتياز

ج) لحن  35امتياز

 . 0بکارگیری تحریرهای فنی و زیبا

 4امتياز

 . 2برخورداری از شروع و پایان مناسب

 5امتياز

 .3قرینه سازی در بندهای زوج (تکبیرات ،تشهدات ،حیّ علی )....

 5امتياز

 .4انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا

 4امتياز

.5رعایت تکیه های صوتی صحیح

 5امتياز

 .6رعایت همگونی نغمات و پردهها

 4امتياز

 .7ابداع و نوآوری (مشروط به برخورداری از کیفیت قابل قبول)

 8امتياز

د) اجراي ممتاز( 11امتياز)

میزان تاثیر اجرا بر مستمعین

 11امتياز
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پیوست 3

روشهای پیشنهادی تبلیغ برنامه های قرآنی و فرهنگی
 .1قرار دادن لینک ثبت نام جشنواره در سایت دانشگاه
 .8استفاده از دانشجویان فعال در امور اجرایی
 .1استفاده از همکاری انجمن های علمی ،کانونهای فرهنگی ،بسیج دانشجویی ،کانونهای کارآفرینی و . . .
 .1استفاده از اساتید ،باالخص اساتید گروه معارف برای اطالع رسانی درکالس
 .1پیشنهاد به اساتید معارف جهت اعطای نمره تشویقی به دانشجویان در ازای ارائه گواهی شرکت در جشنواره

 .6برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبتهای مقتضی و بهره مندی از دانشجویان برگزیده و فعال قرآنی
 .7طراحی و چاپ کارت پستال ویژه جشنواره و هدیه به دانشجویان جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره
 .2دعوت ویژه از دانشجویان قاری و حافظ شناخته شده در دانشگاه
 .3استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان فعال در خصوص روشهای تبلیغ
 .12تبلیغ و اطالع رسانی در برنامههای متعدد فرهنگی مراکز در خصوص جشنواره
 .11تقدیر از برگزیدگان جشنواره قرآنی و اعطای هدایا و لوح تقدیر و . . .
 .18مصاحبه با دانشجویان برتر قرآنی و درج در سایت و نشریات معتبر استان
 .11رایزنی با صدا و سیمای استانی جهت تبلیغ برنامه های قرآنی

*** آماده دریافت پیشنهادهای سازنده شما عزیزان هستیم.
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پیوست 4

بیستمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجویان /اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نام استان:

شهر:
جنسیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر
دختر

پسر

نام دانشگاه :
شماره دانشجویی
و یا شماره پرسنلی

شماره ملی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده لیست:
شماره تلفن همراه
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رشته امتحانی
جشنواره

تلفن منزل  /تلفن همراه

پست الکترونیکی

