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 خَسارًا ااِلّ الظّالِمینَ یَزیدُ وَ نُـنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال

 .افزایددر حالیکه ستمگران را جز زیان نمى و كنیمو ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

 (28آیه  -)سوره مباركه اسراء

 

 :مقدمه 

دوری از  مندی از هدایت وم اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( بوده و شرط بهرهرسول خاتدو ودیعه گرانبهای قرآن و عترت، 

گمراهی و رسیدن به مدینه فاضله دنیوی و بهشت اخروی، تمسّک به این دو است. بر این باور در جامعه اسالمی بر همگان و 

بکوشند. با این  قرآن و عترتهای های حاكمیتی فرض است كه در توسعه فرهنگ اسالمی منطبق با شاخصهبه ویژه بر دستگاه

و  های قرآن و عترتها قرار داشته و باید در جهت نشر و ترویج آموزهی در صدر این دستگاهتوضیح جامعه فرهنگی و دانشگاه

 ایجاد انس و شور قرآنی در بین مخاطبان خود بیش از پیش اهتمام ورزد.

قرآن و عترت  و گسترش فرهنگ نشر هدف با دو سطح دانشجویان و اساتیددر  "عترت  وقرآن ملی جشنواره "در این راستا، 

های های عضو شورای هماهنگی فعالیتریزی گردیده و همه ساله با میزبانی یکی از دستگاهطرح های سراسر كشوردانشگاه در

ها و مراكز آموزش عالی ها برگزار می شود. این جشنواره، نقطه عطف مسابقات قرآن و عترت دستگاهقرآن و عترت دانشگاه

سابقات نهادهای دانشگاهی در سطح دانشجویان و نیز اساتید، به رقابتی سالم و كشور محسوب شده كه طی آن، برگزیدگان م

 پردازند.معنوی می

قرآن و  دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای نیز بر آن شد تا نخستین جشنوارهاساس همین  بر

این جشنواره  )در بخش اساتید(برگزیدگان را به مرحله ملیمراكز تابعه برگزار و  برایرا  دانشگاه اساتید و كاركنان عترت

 معرفی نماید.

 

 فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای دانشجویی ومعاونت 

 دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 7931مهرماه
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 : جشنواره اهداف* 

 .هادانشگاهفضای معنوی و قرآنی در  وتقویت وتوسعه هادانشگاه و كاركنان اساتیداعتالی اخالق، ایمان و بصیرت دینی  .7

 .با قرآن كریم و سیره معصومین هادانشگاه و كاركنان اساتیدبیشتر  هر چه راستای انس و الفت سازی درزمینه .8

 .و معرفی به جامعه دانشگاهی و قرآنی كشورها دانشگاهمستعد و برجسته قرآنی  و كاركنان شناسایی اساتید .9

 قرآن و عترت هایبرای سایر اقشار جامعه در فعالیتنان و كاركسازی اساتید  الگو .4

 قرآن و عترت هایها و پژوهشمفاهیم، آموزشگسترش  .5

 

 : ها و رویکردهاسیاست* 

  قرآن و عترت هایالعالی( پیرامون فعالیت)مد ظله ( و مقام معظم رهبریهای امام خمینی )رهتوجه به دیدگاه .7

 ابعهمراكز تمشاركت همه جانبه و فعال  .8

 .توجه به رویکرد تبلیغی، آموزشی، پژوهشی و تربیتی در جشنواره .9

 .نبی جشنوارهاهای محتوایی و جاعتالی فعالیت .4

 .كننده در جشنوارهاستفاده مناسب از استعداد و توانایی نخبگان قرآنی شركت .5

 

 مسئولیت برگزاری جشنواره:*

 كشوری بر عهده خواهند داشت. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، ریاست جشنواره را در سطح .7

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای دبیر جشنواره خواهند بود كه ابالغ ایشان توسط رئیس محترم  .8

 دانشگاه صادر می گردد.

اجرایی جشنواره خواهند بود، كه ابالغ ایشان توسط دبیر جشنواره صادر سرپرست  كشوریرئیس مركز میزبان در مرحله  .9

 ی شود.م

حسن اجرای مسابقات بر عهده ناظر اجرایی و اعضای كمیته فنی بعنوان نمایندگان دانشگاه فنی و  مسئولیت نظارت بر .4

 حرفه ای  خواهد بود كه ابالغ آنها توسط دبیر جشنواره صادر می گردد.

جشنواره فرهنگی و هنری با ابالغ مدیر كل برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان نماینده تام االختیار دبیر  .5

 ایشان جشنواره را راهبری خواهند نمود.

 ستاد  و دبیرخانه برگزاری جشنواره:وظایف 
 تشکیل دبیرخانه جشنواره در دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  .7

 تشکیل كمیته فنی جشنواره .8

 برنامه ریزی و برگزاری مراحل مختلف جشنواره .9

های مربوطه اعم از؛ كمیته تبلیغات و روابط عمومی، و كمیته سرپرست اجراییها و نظارت بر حسن عملکرد تصویب برنامه .4

 نام، كمیته علمی، كمیته پشتیبانی، كمیته فرهنگی، كمیته مالی و ...رسانی و ثبتكمیته اطالع

 تدوین و رعایت زمان بندی اعالم شده در اجرای جشنواره  .5

 هماهنگی با تیم داوری  .6
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 وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی مرکز:

 اطالع رسانی مناسب در سطح دانشکده با نصب پوستر و بنرهای تبلیغاتی  .7

 farhangi.tvu.ac.irدر سایت جشنواره به آدرس از داوطلبان  ثبت نام به موقع .8

اعالم شده از طرف دبیرخانه  در زمان های ) در رشته های خوشنویسی، شعر، مقاله و تالیف(آثار شركت كنندگان بارگذاری .9

  آدرس الکترونیکی فوقجشنواره به 

به بر اساس محتوای اعالم شده  رشته های قرائت تحقیق و ترتیلدر  شركت كنندگانضبط و ارسال فایل صوتی و تصویری  .4

 )متعاقباً اعالم خواهد شد(دبیرخانه جشنواره

 

 نکات حائز اهمیت:* 

 بصورت جداگانه برگزار خواهد شد.جشنواره در دو سطح اساتید و كاركنان  (7

جشنواره كاركنان بصورت درون دانشگاهی و در دو مرحله مقدماتی و سراسری برگزار خواهد شد و مرحله ملی  (8

 نخواهد داشت.

آزمایشی،  )فنی هیئت علمی، هیئت علمیشامل افرادی است كه با عنوان عضو  در این دستورالعمل منظور از استاد (9

  بوده و حکم یا قرارداد حق التدریس داشته باشند. التدریسرآموز، دبیر و یا حق، هن(رسمی، پیمانی

كه در كلیه واحدهای مراكز تابعه  قراردادی و شركتی(پیمانی،  ) اعم از رسمی،منظور از كاركنان، همکاران شاغل (4

 هستند.دارای حکم یا قرارداد 

 .شركت نمایند اساتید یا كاركنان های بخشیکی از در صرفاً همکاران اداری كه تدریس هم دارند مجازند كاركنان و  (5

 شرط پذیرش اساتید در جشنواره، اشتغال به تدریس در زمان ثبت نام در مرحله مقدماتی جشنواره است. (6

 اساتیدی كه در چند مركز شاغل هستند فقط از یک مركز مجاز به شركت در جشنواره هستند. (1

 تواند شركت نماید.مطابق ضوابط جشنواره، هر نفر تنها در یک رشته می (2

صوتی و تصویری( و بصورت  CDنفرات برتر از طریق ارسال اثر)  ،های تحقیق و ترتیل در مرحله مقدماتی در رشته (3

   غیر حضوری انتخاب خواهند شد.

تالوت تحقیق و ترتیل اساتید و كاركنان را به مركز میزبان ارسال نمایند و سایر آثار هنری و ادبی از  CDمراكز فقط  (71

 ی شود.طریق سایت جشنواره بارگذار

و نام  بخش اساتید یا كاركنانخانوادگی، رشته امتحانی، در ابتدای هر فایل صوتی و تصویری ذكر نام و نام (77

 به صورت واضح الزامیست. شركت كننده دانشکده/آموزشکده

گان ارسال فایل و یا اثر از سوی مركز به دبیرخانه مركزی به منزله برگزیده شدن نهایی در جشنواره نیست، برگزید (78

 گردد.دبیرخانه مركزی اعالم می از طریقنهایی در هر مرحله)مقدماتی، سراسری و ملی( 

 یک، دو، سه، چهار و سی( در مرحله مقدماتی از اجزای و حفظ كل جزء 75جزء،  5آزمون حفظ قرآن كریم ) (79

حله سراسری دعوت شود و از كسانی كه حد نصاب نمره را كسب نمایند جهت حضور در مربصورت كتبی برگزار می

 بعمل خواهد آمد.
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های قرائت )تحقیق و ترتیل( از كل قرآن كریم و براساس مصحف خط عثمان طه )به روایت حفص از آزمون رشته (74

 باشد.عاصم( و ترجمه استاد فوالدوند می

 گیرد.های مقرر مورد داوری قرار نمیها و آثار ارسالی بعد از تاریخفایل (75

 متعاقبا اعالم خواهد شد. محتوای تحقیق و ترتیل (76

 و بصورت مجازی برگزار می گردد.میان برادران و خواهران مشترك  معارفیهای رشته (71

 رشته هایی كه تعداد شركت كنندگان به حدنصاب الزم نرسیده باشد برگزار نخواهد شد. (72

امتیاز جهت حضور در مسابقه  نفر برتر هر رشته)به تفکیک برادران و خواهران( بر اساس باالترین 5در بخش آوایی از  (73

مرحله سراسری دعوت بعمل خواهد آمد و در سایر رشته ها نفرات برتر از طریق ارزیابی آثار ارسالی انتخاب خواهند 

 شد

در بخش معارفی منبع آزمون سیره معصومین)ع( برای گروه اساتید و كاركنان متفاوت خواهد بود كه در جدول   (81

 ت. مربوط به منابع ذكر شده اس

 :جشنواره  مرکزی * دبیرخانه

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای و كاركنان اساتید ویژه قرآن و عترت سراسریجشنواره دبیرخانه محل 

 خواهد بود. در سازمان مركزی

 187-48951915شماره تماس:  -

 farhangi.tvu.ac.ir نشانی اینترنتی )سامانه ثبت نام(: -

 

 :جشنواره مخاطبان * 

)رسمی، پیمانی، قراردادی و التدریس( و كاركنان دانشگاه فنی و حرفه ایو یا حق ، دبیراساتید) عضو هیئت علمی فنی،هنر آموز

 شركتی(

 مراحل جشنواره:

 شود.، سراسری و ملی برگزار میمقدماتیاین جشنواره در سه مرحله  

 برگزار خواهد شد. ز طریق ارسال اثر) آوایی، هنری و ادبی()بخش معارفی( و یا اغیرحضوریبصورت  مقدماتیمرحله  -

 گردد.محل برگزاری مرحله سراسری جشنواره متعاقبا اعالم می -

 گردد.برگزاری آن متعاقبا اعالم میمرحله ملی بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است كه زمان و مکان  -

 مرحله ملی برگزار نخواهد شد. ،در بخش کارکنان -

 :زمان برگزاری جشنواره *

 31ماهآذر: و سراسری) بخش های معارفی/پژوهشی/هنری/ادبی( مقدماتیمرحله 

 31ماهبهمن : سراسری)بخش آوایی(مرحله 

 31ملی: اسفند ماه مرحله 

 *جوایز برگزیدگان:

 برای نفرات اول تا سوم لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه 

 حدنصاب امتیاز( گواهی حضور در جشنواره)در صورت كسب 

  برای نفرات اول تا سوم كربالی معلیكمک هزینه سفر به 
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 :بخش ها و رشته های جشنواره* 

 

رشته به شرح  78بخش و 5 :شامل فنی و حرفه ای گاهدانشو كاركنان  اساتید ویژه قرآن و عترت سراسریجشنواره  نخستین

 باشد:زیر می

 (حفظ كل /جزء 75جزء/ حفظ  5فظ حل/ قرائت تحقیق/ قرائت ترتی) :بخش آوایی( 7

 (آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن/ آشنایی با سیره معصومین)ع( البالغه/آشنایی با مفاهیم نهج) ی:بخش معارف( 8

 (كتابو ترجمه تألیف  /مقاله نویسی) :بخش پژوهشی( 9

 ( بخش هنری: )خوشنویسی(4

 بخش ادبی: )شعر( -5

 

 

 

 :های جشنوارهها و رشتهآزمون هر یک از بخش* جزئیات، مراحل و منابع 

 :بخش آوایی -7

 

 

 

 

 

 

 

 رشته ردیف
به تفکیک 

 جنسیت

مرحله 

 مقدماتی
 مرحله سراسری

مرحله 

 ملی
 نحوه شركت در مسابقه

 شفاهی غیرحضوری/    زن -مرد  قرائت تحقیق 7

 شفاهی  غیرحضوری/    زن -مرد  قرائت ترتیل 2

 حضوری/ كتبی    زن -مرد  جزء قرآن کریم 5حفظ  9

 حضوری/ كتبی    زن -مرد  جزء قرآن کریم 75حفظ  4

 كتبی/ حضوری       زن - مرد حفظ کل 5
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 ی:رفمعابخش  -2

 

  :بخش پژوهشی -9

 رشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 جشنواره ملی سراسریمقدماتی/ مرحله 

7 

مفاهیم  آشنایی با

)اساتید و  البالغهنهج

 ارکنان(ک

البالغه نهج 85نامه  پایان تا 7هایشرح نامه و ترجمه متن،

اهلل آیت المومنین اثر حضرتامیر پیام امام مجموعه )بر اساس

تا  از ابتدا نهم جلد همکاران، شیرازی و مکارم العظمی

 )ع( ابن ابیطالب علی امام (، نشر835صفحه

 

 82 پایان نامه تا 7 هایشرح نامه و ترجمه متن،

 المومنین اثرامیر امام مجموعه پیام اساس البالغه )برنهج

 جلد و همکاران، شیرازی العظمی مکارم اهللحضرت آیت

 )ع( ابن ابیطالب علی ( نشر امام496صفحه تا از ابتدا نهم

 

2 
ترجمه و تفسیر  آشنایی با

 )اساتید و کارکنان(قرآن

 اهللحضرت آیت كریم، اثر موضوعی قرآن تفسیر كتاب

ابتدای  از اخالق، یازدهم، مراحل جلد جوادی آملی، العظمی

 811 صفحه مبحث خلوت، هفتم، انتهای فصل تا یکم بخش

 اسراء نشر

 

اهلل آیت كریم، اثر حضرت قرآن تفسیر موضوعی كتاب

 از مراحل اخالق، یازدهم، آملی، جلد جوادی العظمی

 شانزدهم، مبحث انتهای فصل تا یکم ابتدای بخش

 اسراء نشر  943صفحه فت،معر

 

9 
 آشنایی با سیره معصومین

 )ع(

 تا ابتدا از رهبری( معظم مقام )بیانات ساله 851 انسان كتاب

 )ويژه اساتید(صهبا نشر ،851 صفحه  دهم فصل انتهای

 

 ،)رهبری مقام معظم بیانات(ساله 851 انسان كتاب كل

 )ويژه اساتید(نشر صهبا

 

)عج( در عصر ظهور تالیف كل كتاب سیره امام مهدی

قنبرعلی صمدی، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت 

 )ويژه کارکنان(مهدی)عج(

 مرحله ملی برگزار نخواهد شد 

 مرحله ملی مقدماتی و سراسری منبع / موضوع مرحله رشته ردیف

 عترت و قرآنبا موضوع  تالیف کتاب 7

 از آثارارسالی مجدد داوری

 مقاله نویسی 2 دانشگاهی هایگاهدست سوی

 محور مقاالت:

 احادیث و كریم قرآن هایآموزه براساس تکفیری -سلفی هایاندیشه بررسی و نقد (7

 )ص(نبوی

 اسالمی روایات و درآیات زادرون اقتصاد و مقاومتی اقتصاد مبانی (8

 )خانواده درمحیط( قرآنی زندگی سبک هایشاخصه و اصول (9

 )ع(طاهرین ائمه احادیث و كریم قرآن هایآموزه در ارستیزیاستکب و مقاومت فرهنگ (4

بالندگی  زیربنای مسئوالن، و دمرم زدگیومصرف گراییتجمل از پرهیز و زیستیساده (5

 .مقاومتی اقتصاد و فرهنگی

 عترت و قرآن هایآموزه در جهادی و روحیه وتالش كارآفرینی تکریم كار، ارجمندی (6

 سالمت و قرآن (1

 نسانیا علوم و قرآن (2

ارائه راهکارهای كاربردی گرایش دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای به نماز)ویژه  (3

 درون دانشگاهی و مرحله سراسری(
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 :بخش هنری  -4

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی سراسریمقدماتی/مرحله 

 ﴾77/ حجرات﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ أَصْلِحُوافَ إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا خوشنویسی 7
 از ارسالی آثار مجدد داوری

 دانشگاهی هایدستگاه سوی

 

 :بخش ادبی -5

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی سراسریمقدماتی/مرحله 

 شعر 7

 عترت و قرآن منظر از نیایش و نماز عبودیت، (7

 ازنیازمندان دستگیری فرهنگ و زكات پرداخت (8

 عترت و قرآن ازنگاه طبیعت جهان و زیست محیط از پاسداری (9

 اخالص موضوعات:  ریز البیت )ع( با روایات اهل و آیات نظر از اخالقی رذائل و فضائل (4

 بُخل و سخاوت یا كذب و ریا، صدق و

 های قران و عترتدر آموزه تشهاد فرهنگ و جهاد روحیه (5

 

 از ارسالی آثار مجدد داوری

 دانشگاهی هایدستگاه سوی

 

 ضوابط فنی و اجرایی*

 بخش آوایی 
 

 های قرائت تحقیق و ترتیل:رشته .7

 های تحقیق و ترتیل:در رشته افرادشرایط ارسال فیلم تالوت 

 باشد. یکسان و با سیستم صوتی و بدون اكو (  تالوت باید 7

 های پخش خانگی باشد.قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم DVDیا  CDصورت به الوت باید ( ت8

 و نام رشته مركزجدا همراه با شناسنامه شامل نام شخص، نام  Trackیا  فایلموظف است برای هر شخص یک  هر مركز( 9

 نماید. ارسال وارهاعالمی از سوی دبیرخانه جشنبه آدرس  و ذكر بخش اساتید یا كاركنان آزمونی

 محتوای تالوت متعاقباً از طریق مقتضی ارسال خواهد شد.( 4

* قابل ذكر است در صورتی كه فایل ارسال شده فاقد هرگونه شرایط فوق باشد از مرحله داوری حذف گردیده و مسئولیت آن به 

 عهده دانشگاه خواهد بود .

 ری جشنواره دعوت بعمل خواهد آمد.نفر برتر هر رشته جهت حضور در مرحله سراس 5( از 5

 شود :، به شرح زیر محاسبه میو ترتیل تحقیقهای  های مختلف رشتهامتیاز بخش (6

 امتیاز 91لحن :  امتیاز 81صوت :  امتیاز 75وقف و ابتدا :  امتیاز 95تجوید : 
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 حفص از عاصم است. تی، روامیمسابقات قرائت قرآن كر یمبنا (1

اصول حاكم  تیمسابقات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگمیتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیبشیپدرباره مطالب ( 2

 نامه، نافذ است.نییبر آ

 های حفظ:رشته .2

برگزار خواهد از طریق سامانه جشنواره   93اجزای یک تا چهار و جزء از  بصورت كتبی مقدماتیهای حفظ در مرحله رشتهآزمون 

  د شد.ننفر برتر هر رشته جهت حضور در مرحله سراسری دعوت خواه 5و  زمون بصورت تستی و از محفوظات خواهد بود()آ شد.

 شود.شفاهی توسط داوران برگزار می -در مرحله سراسری آزمون حفظ به صورت حضوری

 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی:

 رح زیر محاسبه می شود:، به شدرمرحله سراسری های مختلف رشته حفظامتیاز بخش -7

 711حسن حفظ  امتیاز 91لحن:  امتیاز 81صوت:  امتیاز 75وقف و ابتدا:  امتیاز 95تجوید: 

 

 هابخش معارف قرآنی: تمامی رشته

برگزار خواهد حضوری غیربه صورت  از طریق سامانه جشنوارههای كتبی مطابق جدول زمانبندی، به طور همزمان آزمون -7

 شد.

در بخش اساتید رتبه های برتر هر رشته) مطابق سهمیه اعالمی از سوی دبیرخانه جشنواره ملی( به مرحله ملی معرفی  -8

 خواهند شد.

 در بخش كاركنان آزمون بصورت یک مرحله ای برگزار و از برگزیدگان تقدیر بعمل خواهد آمد. -9

 پذیرفت.طراحی سؤاالت از سوی دبیرخانه مركزی قرآن و عترت صورت خواهد  -4

 عدد خواهد بود. 41باشد، تعداد سواالت در بخش تستی سواالت به صورت تستی می -5

 در بخش تستی به ازاء هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ درست حذف خواهد شد. -6

 صورت تساوی امتیاز دو در و خواهد بود تستی سواالت به اینکه توجه با متسابقین بندی رتبه در در مرحله ملی اولویت -1

شد. ضمناً چنانچه پس از تصحیح سواالت  خواهد تصحیح تشریحی سواالت رشته، هر در كنندگانشركت از نفر بیش یا

اخذ آزمون كتبی  از پس برتر رتبه كنندگان یکسان باشد، تعیینشركت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات تشریحی باز هم

 مجدد و یا آزمون شفاهی صورت خواهد پذیرفت.

نامه، نییاصول حاكم بر آ تیمسابقات، با رعا یستاد برگزار یریگمیتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیبشیالب پدرباره مط -2

 نافذ است.

 بخش پژوهشی: رشته مقاله نویسی

 الف( ضوابط فنی و اجرایی:

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این می باشد؛ از )جداول فوق(ها، مطابق جدول معرفی رشتهجشنوارهموضوع  -7

 .شوندمی حذف جشنواره گردونة

 .گردددبیرخانه ارسال  سایت مقاله به آدرس pdfو WORD الزم است فایل  مطابق زمانبندی تعیین شده، -8

 نماید. بارگذاریجشنواره سایت  درهر نفر فقط یک اثر باید -9

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاكنون نباید ارسالی مقاالت -4

 .شد نخواهد مسترد شده دریافت مقاالت -5

 مقاالت در هیچ یک از مجالت علمی و یا فضای مجازی نباید منتشر شده باشد. -6

در صورت برگزیده شدن مقاله و  كننده باشد؛اما نفر اصلی باید استاد شركت تهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده -1

 گردد.اره، تنها از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد و به سایر نویسندگان، لوح تقدیر اهداء میدر جشنو
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 باشد :دستورالعمل نگارش مقاالت از قرار زیر می -2

 * متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد.

 * مقاالت ارسالی، تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای علمی باشند.

 باشد.  word 2010 و با ویرایش docxیا  docه با پسوند * فایل متن مقال

 واژه بیشتر نباشد. 1511صفحه و تعداد كلمات مقاله از  81* حجم مقاالت از 

متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، تایپ شده متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیسانتی 7* مقاالت با فاصله 

 باشد.

 باشد. 79ها و اندازه فونت b nazaninه با فونت * كلیه متن مقال

قرار گیرد و آدرس آیه »« تفاسیر نور آورده شود. متن عربی آیات در بین عالمت آیاتالجامع نرم افزار * آیات و روایات از 

الحکمه و الموعظه ادع الی سبیل ربک ب»بالفاصله پس از آیه در داخل پرانتز به صورت )نام سوره/شماره آیه(، درج شود مثال: 

 (.785)نحل/« الحسنه...

شود، حتماً مشخصات مترجم و كتابشناسی البالغه در مقاله استفاده می* اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا منابع روایی نظیر نهج

 ترجمه در بخش منابع بیاید.

 های زیر باشد:الزم است مقاالت مشتمل بر بخش -3

 .گردد درج رسا و كوتاه صورت به تحقیق، موضوع به ناظر  :مقاله عنوان* 

 : ذكرگردد زیر صورت به باید )نویسندگان(مشخصات نویسنده :نویسندگان مشخصات* 

  تماس تلفن شماره و ایمیلن، دانشگاه محل تدریس، رتبه علمی، نویسندگا /نویسنده خانوادگینام و نام ذكر

 شامل نوشتار محتویات از جامعی و مختصر شرح گرنانمای كه ای ونهگ به) فارسی زبان به كلمه 911 -811قریب  :چکیده* 

 (.باشد بحث نتیجه مهم هاینکته و پژوهش ماهیت هدف، مسئله، بیان

 (كنند ایفا را فهرست و نمایه نقش كه كلماتی میان از) واژه  6تا حداكثرو   9حداقل  ا:هكلیدواژه* 

 به نوشتار موضوع با آنها ارتباط و پژوهش قبلی هایزمینه به نیز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در :مقدمه* 

 .شود اشاره واضح صورت

 :مقاله اصلی متن* 

 هر هازیرفصل این كه است دیگری هایصلزیرفشامل  نیز فصل هر كه است یمختلف فصول بر مشتملمتن اصلی  -

 .است ف با موضوع مشخصپاراگرا چندین بر مشتمل كدام

 .گیرند قرار خاص زیرفصلی در عنوان یک ذیل در مرتبط موضوعات از دسته هر -

 منسجم شاكله یک از مقاله مجموعه كه ایگونه به گیرند قرار فصل عنوان به تركلی عنوان ذیل عناوین، از دسته هر -

 .باشد شده رعایت آن در مطلب رتأخّ و تقدم و بوده برخوردار فصلی چند

قرار داده شود و در پایان »« گیومه مطلب، انتهای و ابتدا شود،می نقل منبعی از عیناً مطلبی كه مواردی در :مستقیم قول نقل *

آدرس «ر.ك»اما در پایان با ذكر .ندارد گیومه از منابع دیگر نیازی به درج  و مضموننقل به نقل قول آدرس منبع ذكر شود. 

 آن منبع ذكر شود.

  با ذكر آدرس باشد:  باید از سایر منابع شده نقل لبامط ن:مت درون ارجاع* 

 یک از صفحه چند به اگر و (811ص ،1 ج ، 1380 طباطبائی،: )مثال (صفحه و جلد شماره انتشار، سال مؤلّف، خانوادگینام)

 ئی،طباطبا: )مثال گردد؛ تنظیم( صص) عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شودمی داده استناد منبع

 از اگر د.گیر قرار اشاره مورد هم وی اسم باید است مشترك مؤلّف، خانوادگینام كه صورتی در (81و86،85 ص، ص7 ج ، 1380

 از بعد الفبا حروف آوردن با است، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بیشتر یا اثر دو سال، یک در نویسنده یک

 شکل بدین منبع ذكر شده است، استفاده اثر یک از بیش نویسنده یک از اگر .گیردمی صورت کیکتف اثر دو میان انتشار سال

 اثر یک مؤلفانِ ( اگرصفحه و جلد شماره دوم، اثر انتشار سال و جلد شماره اوّل، اثر انتشار سال خانوادگی،نام: )گیردمی صورت

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره می« دیگرانو » واژه ذكر با و شودیم آورده نفر یک خانوادگینام فقط، باشند نفر سه از بیش
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 طور به مقاله در را آنها نویسنده كه مسائلی ترینمهم از گیریخالصه و بندیجمع حاوی كلمه، 411-811 حدود * نتیجه:

 .است داده بسط و شرح مستند

 منابع فهرست . است كرده مطلب نقل آنها از یا و نموده استناد آنها به اشمقاله در نویسنده كه مقاالتی و كتب :منابع فهرست* 

 د:گرد تنظیم زیر دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگی نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان در

 با كتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل مصحح، محقق/ مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان كتاب، خانوادگینام :كتاب -

 . گردد تایپ Boldو Italic فونت

جله، شماره مجله. عنوان مقاله داخل گیومه و نام مجله با م نام، «عنوان مقاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگینام: مقاله -

 . گردد تایپ Boldو Italic فونت 

 دانشکده، رشته،، دكتری د/ارش كارشناسی هنام پایان؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگینام پایان نامه: -

 . گردد تایپ Boldو Italic . عنوان پایان نامه داخل گیومه و نام مجله با فونت دانشگاه

برای )بدون « نابی»برای )بدون محل نشر(، « جابی»الفاظ ازت، مشخصا برخی تعیین عدم صورت درپایانی:  نکته -

 تفاده شود.)بدون تاریخ( اس برای« تابی»ناشر(، 

 ب( جدول امتیازات :

 محور موضوع امتیاز

5 

 بیان مساله

 چکیده

 وجوه ساختاری

 پرسش اصلی تحقیق

 بیان هدف یا اهداف كلی

 روش تحقیق

 ارائه خالصه نتایج تحقیق

71 

 طرح مساله تحقیق

 مقدمه
 سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 ف اصلی و فرعی تحقیق متناسب با سواالت مطرح شدهبیان اهدا

 ضرورت انجام تحقیق

5 
 جامعیت پیشینه

 پیشینه
 های نوآوری پژوهش در پایان پیشینهبیان جنبه

71 
 پاسخ به سواالت و یا فرضیات تحقیق

 نتیجه گیری
 هابندی مراحل و یافتهجمع

75 
 رعایت اصول نگارش علمی

 طقی و توالی مناسب در ساختار مقالهنظم من

41 

 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا

ارزیابی 

 محتوایی
 وجوه محتوایی

 های مقالهها در ارایه یافتهها و تازگی استنتاجاستواری استدالل

 جامعیت و اعتبار منابع اصالت، غنا،

 های علمی جامعهها و اولویتزمیزان پاسخگویی به نیا

 دست بودن ادبیات نگارششیوایی، سادگی، روانی كالم و یک
 شیوه نگارش

 عاری بودن از زیاده نویسی

75 
 انتخاب روش مناسب تحقیق

 وجوه روشی
 بیان رابطه روش واهداف تحقیق

 مجموع 711
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 کتاب و ترجمه بخش پژوهشی: رشته تألیف

 الف( ضوابط فنی و اجرایی:

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این می باشد؛ از )جداول فوق( هارشته ، مطابق جدول معرفیهجشنوارموضوع  -7

 .شوندمی حذف هرجشنوا گردونة

 .باشد شده چاپ قانونی)شابک( مجوزهای اخذ كتاب مربوطه با بایستمی و نبوده قبول مورد نامهپایان و پژوهشی طرح ارسال -8

 .گردد دبیرخانه ارسال  سایتبه آدرس  كتاب pdf ی تعیین شده، الزم است فایل مطابق زمانبند -9

 نماید. بارگذاریجشنواره سایت  درهر نفر فقط یک اثر باید  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاكنون نباید ارسالی اثر -5

 

 ات:جزئیات امتیازب( 

 نوشتار نوع ارزیابی: اول بخش

 است؟ چقدر فارسی زبان به موجود هایكتاب با محتوایی همپوشانی زانمی (7

 است؟ چقدر غیرفارسی هایزبان به موجود هایكتاب با محتوایی همپوشانی میزان (8

  است؟ چگونه شدهارائه هایتحلیل در نوآوری میزان از ارزیابی (9

  ست؟ا میزان چه مشابه هایكتاب با مقایسه در كتاب بندیفصل در نوآوری (4

  است؟ میزان چه مشابه هایكتاب با مقایسه در كتاب علمی نوشتار در آوری نو و خالقیت (5

  است؟ چگونه مشابه هایكتاب سایر با مقایسه در كتاب در شده بیان جدید مباحث میزان (6

  است؟ چگونه كتاب در موجود نوشتارهای بررسی و نقد میزان (1

 است؟ حدی چه در كتاب نگارش از هدف به توجه با مطالب پروراندن در استدالل قدرت (2

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را جابه و مناسب صورتبه كتاب در  شدهارائه علمی منابع تمام از استفاده میزان (3

 است؟ میزان چه به اثر چاپ ضرورت كشور، در موجود فارسی منابع به توجه با (71

 علمی محتوای ارزیابی: دوم بخش

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را آن ینوآور و علمی محتوای (77

  نمایید؟می ارزیابی چگونه را مورداستفاده منابع و كتاب مطالب بودن روزبه (78

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را مطالب پیوستگی (79

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را( هاسرفصل) محتوا با عنوان مطابقت (74

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را مطالب وایمحت با كتاب هایفصل عناوین تناسب و هماهنگی میزان (75

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را منابع از استفاده در داریامانت رعایت (76

 چیست؟ را كتاب علمی محتوای از شما كلی بندیجمع (71

 محتوا نگارش ارزیابی :سوم بخش

  كنید؟می ارزیابی چگونه را متن جهت روانی و شیوایی (72

  است؟ چگونه كتاب در عکس و نمودار جدول، مانند صویریت هایروش كارگیریبه و كیفیت (73

 است؟ نیازمند علمی ویراستاری به نوشتار آیا (81

 است؟ نیازمند نگارشی و ادبی ویراستاری به نوشتار (87

 چیست؟ كتاب نگارش از شما كلی بندیجمع (88
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 بخش هنری

 بخش هنری: رشته خوشنویسی

 

 :اجراییفنی و ضوابط الف( 

 .تصویر اثر در سایت جشنواره بارگزاری شودتعیین شده، الزم است  مطابق زمانبندی -7

 شود.بارگذاری جشنواره  سایت درای جداگانه تایپ و همراه اثر مشخصات كامل صاحب اثر باید در صفحه -8

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -9

 جشنواره ارسال نماید. در سایتهر نفر فقط یک اثر باید  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاكنون نباید ارسالی اثر -5

 صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. اشتغال به تدریساثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان  -6

 همراه اثر باشد. باشد كه الزم استل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی میشناسنامه هر اثر، شام -1

 .شود جاری( درج اثر)سال تولید سال خانوادگی ومراه نام و نامهاثر به صاحب امضاء -2

 سانتی متر و )دارای( قاب باشد. 11*51و حداكثر   A3اندازه اثر، حداقل  -3

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده پیك آثار به -71

 باشد. سانتی متر 11*51متر برای اثر سانتی 2 الی 6و   A3متر برای اثرسانتی 6 الی 4 پاسپارتو، و عرض طول -77

 شدن از طرف دبیرخانه ارسال شود.صورت پذیرفتهاصل آثار در  -78

 .شودنمی برداری شده، پذیرفتهبندی های تقلیدی صرف و آثار نسخهتركیب -79

 .تکنیک )روش اجرا( آزاد است -74

 .بایست به طور كامل توسط هنرمند )غیر دیجیتالی( انجام شده باشداجرای آثار می -75

 .متر باشدسانتی 751و حداكثر  91حداقل اندازه یک ضلع آثار  -76

 .ی و معنوی به صاحب امضا تعلق خواهد داشتآثار ارسالی باید دارای امضای هنرمند باشد. از این رو، تمامی امتیازات ماد -71

 .یافته به نمایشگاه الزاماً بدون قاب و شیشه و پاسپارتو شده ارائه شودآثار راه -72

 .باشد RGB و مود JPG با پسوند (DPI 751مگابایت )رزولویشن  5و حداكثر  9حجم فایل ارسالی حداقل  -73

 

 

 : امتیازات جدول

 

داوریهای امتیاز شاخص ردیف  امتیاز 

 79 ( جلوت و خلوت كشی، خط كرسی، )رعایت بندی تركیب 7

 79 بصری( دید مناسب )ازنظر كادربندی 8

 79 اثر دست)اجرا( صاحب قدرت 9

 79 موضوع به توجه با مركب رنگ انتخاب 4

 78 شناسیزیبا نظر از كاغذ( مناسب )زمینه كاغذ انتخاب 5

 78 مختلف هایدانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 6

 78 كلمات و حروف خوانیهم تناسب رعایت 1

 78 زمینه و نوشته با برخورد در خالقیت 2

 711 جمع كل
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 بخش ادبی

 بخش ادبی: رشته شعر

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 .بت شودثجشنواره در سایت ای جداگانه تایپ و همراه اثر مشخصات كامل صاحب اثر باید در صفحه -7

 .ثبت شودجشنواره  در سایت اثر pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -8

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -9

 .نام نمایدثبتجشنواره  در سایتهر نفر فقط یک اثر باید  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاكنون ایدنب ارسالی اثر -5

 صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. استادیاثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان  -6

 در انتخاب قالب شعری اعم از شعر سنتی، نو یا سپید آزاد هستند. شركت كنندگان -1

دو صورت  به و كرده تایپ b nazaninبا فونت  office 2010محیط  در را خویش اثر تاس موظف كننده شركت هر -2

word  وpdf جشنواره بارگزاری نماید در سایت. 

 گیرد. قرار صفحه میانة باال، در تیتر خط با اثر نام یا عنوان  -3

 

 امتیازات : جدول 

 

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف

 81 (... و قافیه، آهنگ عروضی، زنقالب )و درست ساختار 7

 81 رسایی( و زبان سالمت ، هاواژه بافت همگون ایجاد واژگان، )گزینش شعر زبان 8

 81 (...  و كالم كلمه موسیقی ادبی، هایآرایه صور خیال، كارگیری به و شناختی )زیبایی زیبا 9

 71 و ...( خالقیت ، فرم ، محتوا مضمون، سازی )وحدت، هماهنگی مضمون و نوآوری 4

 71 احساسات مخاطب( و هیجانات بروز )شگرد عاطفه 5

 71 پایندگی و ماندگاری 6

 1 (...و  قرآنی هایسمبل و كارگیری عناصر عترت )به و قرآن از تاثیرپذیری 1

 9 شعر سیر در پختگی و اندیشه 2

 711 جمع كل
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 و کارکنان اتیداسجشنواره سراسری قرآن و عترت ا هجدول رشته

 هارشته بخش

 آوایی

 قرائت تحقیق 

 قرائت ترتیل 

 حفظ پنج جزء 

 حفظ پانزده جزء 

 حفظ كل 

 معارفی

 آشنایی با مفاهیم نهج البالغه 

 )آشنایی با سیره معصومین)ع 

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن 

 پژوهشی
 مقاله 

 تالیف و ترجمه كتاب 

 شعر  ادبی

 خوشنویسی  هنری

 

 


