آئين نامه بيست و چهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت

بخشهای  :هنر  ،ادبيات و پژوهش دینی و فرهنگی
شرکت کنندگان :
دانشجویان شاغل به تحصيل در مقاطع کاردانی تا دکترای دانشگاه آزاد اسالمی
* دانشجويان سما جهت ثبت نام مسابقات به آموزشكده سما مراجعه نمايند.
 -1داوطلب ميتواند در چند رشته از اين بخش شركت و در هر رشته فقط يك اثر ارسال نمايد كه در ديگر مسابقات ارائه نشده باشد.
 -2آثار داوطلبان در دو سطح الف :مقدماتي (دانشگاه) ب :نهايي (كشور) ،مورد ارزيابي قرارمي گيرد و در هر سطح به حائزين رتبه
طبق آئيننامه (پيوست)  ،هدايائي تقديم ميشود.
 - 3به آثار كپي شده در همه رشته ها  ،بخش ها و همچنينن به موضوعات مغاير با بخشنامه امتيازي تعلق نمي گيرد.
 - 4حائزين رتبه اوّل تا سوم مرحله كشوري  ،به مدت دو سال حق شركت در آن رشته را ندارند .
 – 5حائزين رتبه اول مقدماتي در دوسال متوالي ،حق شركت در آن رشته را به مدت يكسال ندارد.
 -6فارغ التحصيالن فقط در بخش پايان نامه ديني و فرهنگي كه مربوط به دو سال اخير مي باشد ،حق شركت دارند.

 اهدای کارت هدیه به  5نفر برتر در هر رشته و افزایش
 0نمره به دروس گروه معارف اسالمی
 اولویت در انتخاب واحد ویژه رتبه های اول تا سوم 
 تخفيف شهریه به منتخبين استانی و کشوری
 شرکت منتخبين کشوری در جشنواره ملی دانشجویان

عنوان رشته

مرحلة مقدماتي ( تومان )

مرحلة كشوري ( تومان )

اول

دوم

سوم تا پنجم

اول

دوم

سوم

050/000

000/000

050/000

000/000

500/000

000/000

000/000

000/000

050/000

000/000

000/000

500/000

000/000

000/000

000/000

000/000

000/000

000/000

نرمافزار  Pcو موبايلي و پايان نامه

000/000

000/000

000/000

0/000/000

000/000

000/000

شعر ،عكس

050/000

000/000

050/000

500/000

000/000

000/000

نمايشننامه  ،داسنتان و فنيلم نامنه
نويسي ،نماهنگ
نقاشي  ،سياه قلم  ،طراحي پوستر
قالي بافي  ،مشبك  ،معرق و منبنت،
فيلم كوتاه

پويننا نمائي(انيميشننن) ،مقنناات ،
نگارگري(تننیهيب) ،نقاشنني خننط،
خوشنويسي( نستعليق ،نسخ ،ثلن ،
شكسته نستعليق)

000/000

000/000

050/000

000/000

000/000

000/000

موضوعات بيست و چهارمين جشنواره پـژوهش ،هـنـر و ادبـيـات دینی
* موضوعات جشنواره در دو بخش الف  -ديني ( قرآن و عترت)
عنوان رشته
داستاننويسي ،شعر،
فیلم نامه نويسي و نمايشنامهنويسي

ب  -فرهنگي

توضیحات
 . 1منابع معتبر برای نوشتن نمايشنامه و داستان در پايان متن با مشخصات کامل ذکر شود.
 .2شعر به صورت کالسیک ،نو ،سپید ( قالبهای سنتي ،نیمايي و آزاد ) پذيرفته مي شود.
 .3تايپ اشعار الزامي است و با امضای داوطلب باشد .
 .4آثار بايد يک روی قطع  A4و با قلم B nazanin 12در  Word 7002تايپ و صحافي شده باشد و به صورت  PDFبه همراه  CDتحويل داده شود .
 .1عکس مي تواند رنگي ،سیاه و سفید ،ديجیتال يا آنالوگ باشد.

عکس

 .2عکس الزاماً در اندازه  34× 44سانتیمتر پذيرفته ميشود.
 .3ارسال فايل اصلي با فرمت TIF( ، PSDويا ) JPGبا رزولشن  344باشد .
 .4استفاده از رايانه به شرط حفظ اصالت اثر بالمانع است.
 .1اندازه الزاماً  04 × 04سانتیمتر باشد.

طراحي پوستر

 .2ارسال فايل اصلي با فرمت TIF( ، PSDويا ) JPGبا رزولشن  344باشد .
 .3اثر در پاکت ارسال شود به صورت رول (لوله شده) يا تا شده نباشد.
 %00 .1اثر کار شود و دارای قاب باشد.

نگارگری ( تذهیب)
نقاشي  ،نقاشي خط و طراحي سیاه قلم
خط نستعلیق ،نسخ ،ثلث
و خط شکسته نستعلیق

قاليبافي (فرش دستي)

 .2اندازه اثر حداقل  34× 44و حداکثر  04× 04سانتیمتر باشد.
 -3استفاده از رايانه ممنوع مي باشد.

 -4از رنگ طالئي اصل استفاده شده باشد.

اندازه اثر حداقل  34× 44و حداکثر  04× 04سانتیمتر و دارای قاب باشد.
 .1آيه  9سوره عنکبوت "والذين آمنوا و عملوالصالحات لندخلنهم في الصالحین"
 .2ابعادحداقل  34× 44و حداکثر  04× 04سانتیمتر و دارای قاب و پاسپارتو باشد.
 .3امضاء صاحب اثر و ذکر سال تولید(سال جاری) بر روی آثار الزامي است.
 .1اندازه اثر حداکثر 04× 34

 .2اثر به همراه نقشه يا پالن تحويل گردد.

 .3بدون قاب باشد.

 .1اندازه اثر حداقل  34× 44و حداکثر  04× 04و دارای قاب باشد.

معرق و منبت
فیلم کوتاه
تلخیص کتاب
کانال شبکه های مجازی

 .2داوطلب ميتواند از فلز يا چوب و غیره استفاده نمايد.
.3آيه  22سوره زمر"اهلل خالق کل شيء و هو علي کل شي ء وکیل"
 .1فیلم های ارسالي مي بايست با موضوعات داستاني ،مستند و داستاني مستند باشد.
 .2استفاده از هر نوع تکنیک آزاد مي باشد.

 .3حداقل  14و حداکثر  34دقیقه با فرمت  HDو بر روی لوح فشرده DVD

. 1کتاب ما منتظريم بیانات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع مهدويت و انتظار به اهتمام حسن ماليي ،نشر بنیاد فرهنگي مهدی موعود(عج).
.2کتاب خداشناسي حضرت آيت ا ..مصباح يزدی (جلد اول از مجموعه معارف قرآن) نشر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني(ره).
قرآن و عترت

توضيحات رشتههای:
الف :نرمافزارهای كامپيوتری (  ) pcو موبايلي و اپليکيشن
 1ـ نرم افزاربایستی با محوریت علوم قرآنی  ،تاریخی و فرهنگی و سیره اهل بیت (ع) باشد.
 7ـ نرم افزار مربوط به سال جاري و نباید قبالً در بازار عرضه شده و یا در مسابقات دیگري شرکت کرده باشد.
 -3در رشته نرم افزار ،ارائه کار به صورت گروهی امكان پذیر است.
ب :مقاالت
 1ـ آثار دانشجویان جهت داوري مقدماتی در واحد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و موارد برگزیده شده براي داوري نهایی به مرکز ارسال میگردد.
7ـ تحقیقات و پایان نامه ها باید در قطع  A4و در یک روي کاغذ 71 ،سطر ،با قلم B nazanin 17در  Word 7002تایپ و صحافی شده باشد و به صورت  PDFهمراه با
 CDباشد .
 3ـ اصول روش تحقیق و آئین نگارش باید رعایت شود و اینترنتی نباشد .
 -4پایان نامه باید حداکثر مربوط به  7سال اخیر باشد.

جهت کسب اطالعات بيشتر مربوط به شاخص داوری هر رشته به کانون قرآن و عترت مراجعه نمائيد.

تحویل آثار به کانون قرآن و عترت تا تاریخ 0000/00/05

جهت ثبت نام به سايت دانشگاه _ سايت مديريت فرهنگي و اجتماعي
يا كانون قرآن و عترت خواهران و برادران مراجعه نمائید.
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ردیف

بخش

رشته

موضوعات پیشنهادی

1

بخش پژوهش

مقاله نویسی

-1استکبار ستیزی و حضور بهنگام و آگاهانه دانشگاهیان در عرصه
های اجتماعی و سیاسی براساس آموزه های قرآن وعترت-2
دانشگاه و رسالت تولید علم در آیینه تعالیم قرآن وعترت(ع)-3
دانشگاه و رسالت مبارزه با اشرافی گری در محیط جامعه براساس
آموزه های علوی(ع)  -4معارف قرآن و اهل بیت(ع) و دفاع از حریم
عقاید و کیان اسالم در میدان علم و جهاد(با تاکید بر جایگاه
شهدای دانشجوی مدافع حرم)  -5آرمان شهر مهدوی(عج) الگویی
برای سبک زندگی جامعه منتظر  -6راهکارهای افزایش روحیه
انقالبی ,منش جهادی و انقالبی ماندن با تاسی به آیات و روایات-7.
قرآن وسالمت

2

بخش پژوهشی

(ویژه جشنواره ملی)

3

بخش فن آوری

تولید نرم افزار و
اپلیکیشن

4

بخش فن آوری کانال شبکه های مجازی قرآن و عترت

تلخیص کتاب

-1کتاب ما منتظریم بیانات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع
مهدویت و انتظار به اهتمام حسن مالیی ,نشر بنیاد فرهنگی معدی
موعود(عج)
 -2کتاب خداشناسی حضرت آیت ا ...مصباح یزدی(,جلد اول از
مجموعه معارف قرآن) ,نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره)
قرآن وعترت

( ویژه جشنواره ملی)
5

بخش هنری

خوشنویسی

6

بخش هنری

معرق و منبت

وَ الََّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصََّالِحاتِ لَنُدْخِلَنََّهُمْ فِی الصََّالِحِینَ (آیه  9سوره
عنکبوت)

اللََّهُ خالِقُ كُلَّ شَیْءٍ وَ هُوَ عَلى كُلَّ شَیْءٍ وَكِیلٌ(آیه  62سوره زمر)

موضوعات و محورهای تولیدات آثار پژوهشی و هنری
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ردیف

بخش

رشته

7

بخش هنری

عکاسی

8

بخش هنری

فیلم کوتاه

9

بخش هنری

نقاشی

10

بخش هنری

طراحی پوستر

11

بخش هنری

تذهیب*

12

بخش ادبی

شعر

13

بخش ادبی

داستان نویسی

14

بخش ادبی

نمایشنامه نویسی

15

بخش ادبی

فیلنامه نویسی

موضوعات پیشنهادی
 -1ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرَّ وَ الْبَحْر بما كَسَبَتْ أَیْدِی النََّاس لِیُذِیقَهُمْ
بَعْضَ الََّذِی عَمِلُوا لَعَلََّهُمْ یَرْجعُونَ

موضوعات فوق مربوط به رشته تذهیب نمی باشد*.

(آیه  41سوره روم)
 -2وَ مِنَ النََّاس مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلََّ عَنْ سَبیل اللََّهِ بغَیْر
عِلْمٍ وَ یَتََّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ
(آیه  6سوره لقمان)
 -3ا بُنَیََّ إنََّها إنْ تَكُ مِثْقالَ حَبََّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ
فِی السََّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْض یَأْتِ بهَا اللََّهُ إنََّ اللََّهَ لَطِیفٌ خَبیرٌ
(آیه  16سوره لقمان)
 -4إنََّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السََّماواتِ وَ الْأَرْض وَ الْجبال فَأَبَیْنَ أَنْ
یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإنْسانُ إنََّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا

( آیه  72سوره احزاب)
ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیات و
روایات و تاریخ اسالم:
-1ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن وسیره اهل بیت(ع) -2
اهل بیت و سبک زندگی -3فضایل اهل بیت(ع) به ویژه با تکیه
بر ابعاد وجودی امام زمان(عج)  -4حمایت از تولید ملی و
کاالی داخلی  -5عفاف و حجاب  -6تکریم قرآن  -7استکبار
ستیزی  -8امر به معروف و نهی از منکر  ,فرضیه فراموش
شده -9محیط زیست  -10اصالح الگوی مصرف و حفظ بیت
المال عبودیت ،نماز و نیایش از منظر قرآن وعترت-2،پرداخت
زکات و فرهنگ دستگیری از نیازمندان-3،پاسداری از محیط
زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن وعترت-4،فضائل و رذائل
اخالقی از نظر آیات و روایات اهل بیت(ع) با ریز
موضوعات:اخالص و ریا،صدق و کذب با سخاوت و بخل)-5
روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه های قرآن وعترت

