آيين نامة

چهاردهمين جشنواره قرآن و عترت
دانشگاه جامع علمی کاربردی
بخش کارکنان ،مدرسان

6931-6931

 -1مقدمه:

برگزاری مسابقات قرآن و عترت از جمله برنامه های دیرپایی است که در حوزه ترویج فعالیت های دینی و قرآنی در دانشگاه ها و با
هدف فراهم آوردن زمینه ای جهت انس بیش از پیش با مصحف شریف و انسان ساز قرآن کریم و مفاهیم تعالی بخش قرآن و اهل
بیت(ع) و همچنین نشر و بسط فضای معنوی عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام متصدیان و مسئولین فرهنگی
دانشگاه ها بوده است.
از آنجا که اساتید و کارکنان دانشگاهها نقش برجسته و مهمی در فرهنگسازی و ترویج آموزهها و ارزشهای دینی در دانشگاه و جامعه
دارند ،برگزاری مسابقات و فعالیت های قرآن و عترت برای مشارکت و رقابت آنان نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار است .لذا جشنواره
قرآن و عترت کارکنان ،مدرسان و اعضای هیات علمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به شرح ذیل برگزار میگردد.
 -2اهداف:

 . 1اعتالی دانش ،ایمان ،اخالق و بصیرت دینی دانشگاهیان و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاهها
 .2زمینه سازی انس و الفت دانشگاهیان با قرآن کریم و سیره معصومین(ع) و تدبر و عمل به آن آموزهها
 .3گسترش مفاهیم ،آموزشها و پژوهشهای قرآن و عترت
 .4گسترش بهرهبرداری از معارف قرآن و عترت بویژه تحقیقات بین رشتهای
 .5توجه توأمان به الفاظ و مفاهیم قرآن کریم و متون ائمه اطهار(ع) با تأکید بر حفظ و تدبّر
عناوين رشته ها و زمانبندی چهاردهمين جشنوارة قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی
(بخش مدرسان و کارکنان)

تقويم زمانی جشنواره:

بخش ها و رشته های جشنواره:

رشته ها

بخش

ارسال آثار به
اجرای مرحله استانی

مهلت ثبتنام

دبيرخانه
 -1قرائت تحقیق

ارسال فایل اثر به سایت

 -2قرائت ترتیل

آوايی(شفاهی)

جشنواره توسط مدرس یا

 -3حفظ  5جزه پیوسته

کارمند quran.uast.ac.ir

 -4حفظ  15جزء پیوسته

 11فروردين 1127

 -5حفظ کل قرآن کریم
 -1آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

معارفی(کتبی)

 -2آشنایی با مفاهیم نهج البالغه
 -3آشنایی با سیره معصومین(ع)

مرحله کشوری
يکشنبه 1127/2/19

 22اسفند 29
-1

پژوهشی

 -2ترجمه و تالیف کتاب

هنری
ادبی

شعر

زمان برگزاری مرحله کشوری(دانشگاهی) :شهریور ماه 31
زمان برگزاری مرحله ملی :متعاقبا اعالم می شود

ارسال فایل اثر به سایت
جشنواره توسط مدرس یا

 -1مقاله نویسی
خوشنویسی

یکشنبه 61تیر 31

-2

کارمند
quran.uast.ac.ir
بررسی و اعالم نتیجه اولیه

 11ارديبهشت 27

توسط دبیرخانه

ميزبان :واحد استانی قم

مکان :شهر مقدس قم

ميزبان :وزارت علوم

مکان :متعاقبا اعالم می شود

1

ضوابط و شرايط عمومی جشنواره:
در این شیوه نامه شرایط کلی و اختصاصی رشته های جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی-کاربردی تشرری شر ه ا.ر
عالوه بر شیوه نامه و ضوابطی که برای هر بخش بیان ش ضوابط مشترکی برای همه بخشها مقرر گردی ه که به ترتیب زیر اعرال
میشود:
نکته مهم :در این جشنواره ،فقط مدرسان مرحله ملی دارند ،و م ر.ان برگزی ه برا.اس .همیه مشرخ

شر ه از شرورای

قرآن و عترت دانشگاهها ،به دبیرخانه .ی و .ومین جشنواره ملری قررآن و عتررت دانشرگاهیان م روری خواهنر شر (بناابراین
کارمندان مرحله ملی ندارند).
 -1هر م رس یا کارمن میتوان در هر بخش ( شفاهی ،کتبی ،پژوهشی ،ونآوری ،ادبی و هنری) وقرط در یرر رشرته شررک
کن
 -2کارمن حائز رتبه اول در هر رشته در مرحله کشوری (دانشگاهی) ،نمیتوان در .رالهرای ب ر در آن رشرته شررک کنر
ب یهی ا .که شرک

وی در .ایر رشتهها ،بالمانع ا.

 -3م رس حائز رتبه اول در هر رشته در مرحله ملی ،نمیتوان در .ال هرای ب ر در آن رشرته شررک کنر بر یهی ا.ر کره
شرک

وی در .ایر رشتهها ،بالمانع ا.

 -3/1نکته :حایزین رتبه های (اول تا .و ) در هر ک ا از مسابقات بین المللی قرآن نیز نمی توانن در همان رشته شرک
نماین
 -3/2توجه :1صعود به مرحله کشوری (دانشگاهی) و ملی تنها در یک رشته امکانپذیر است و شرک
کنن گان در صورت کسب رتبه های برتر در دو بخش به انتخاب مسئولین برگزاری مسابقات تنها در یر رشته به مرحله ملی
م روی خواهن ش
 -3/3توجه :2تغییر رشته قبل از شرک

در مرحله مق ماتی ( ا.تانی) بالمانع ا ، .اما در مراحل ب

به هیچ وجه امکان

پذیر نیس
 -4آثار پژوهشی ،کارکنان و م ر.ان میتوان با مشارک

.ایر کارکنان و م ر.ان یا م ر.ان یا کارکنان ارائه شود در این

صورت نا نویسن ه اول به عنوان صاحب اثر شناخته و در صورت احراز رتبه ،مورد تق یر قرار میگیرد
نکته :در صورتی که اثر پژو هشی را چن نفر انجا داده باشن  ،لوح تق یر به همه اوراد ،و ه ایا به نفر اول ت لق میگیرد و
ایشان مسؤول تقسیم جوایز بین .ایر همکاران خواه بود و دبیرخانه هیچ مسؤولیتی در این خصوص نخواه داش
 -5باتوجه به تر مرحلهای بودن بخش پژوهشی ،وقط برگزی گان نهایی به مرا.م اختتامیه دعوت میشون
 -6ار.ال تصویر کارت ملی ،عکس و م ارک دال بر همکاری با دانشگاه کارکنان و م ر.ان راهیاوته به مرحله
کشوری(دانشگاهی) ،به دبیرخانه جشنواره الزامی ا.
 -7کسب رتبه در واحد استانی  ،همچنين معرفی افراد کسب کننده حدنصاب امتياز به دبيرخانه ،به منزله
راهيابی به مرحله دانشگاهی نيست.
2

 -8شرک

کنن ه برای کسب رتبه بای ح اقل  %07امتیاز را در مرحله کشوری( دانشگاهی) کسب نمای ج ول احراز رتبه

عبارت ا.

از( :رتبه اول  87تا  - 177رتبه دو  05تا  - 09/99رتبه .و  07تا  04/99از  )177با دق

در این بن موارد

زیر را م نظر شریف خود داشته باشی :
 -8/1کال در هر رشته سه رتبه به شرط کسب حدنصاب امتیاز ،قابل احراز است ( .مثال اگر در یک
رشته باالترین امتیاز سه نفر اول ،به ترتیب  43 ،44/99و  42باشد ،فقط یک نفر (دارای امتیاز )44/99
حایز رتبه سوم خواهد بود).
 -8/2خواهشمن ا.

از درخوا .های برخالف مقررات خودداری ورمایی

تذکر :واح های ا.تانی نیز برای ت یین رتبه و تق یر در مرحله ا.تانی بای براین ا.اس اق ا نماین
 -9داوطلب شرک
تح

در مسابقات بای کارمن یا م رس یکی از مؤ.سات یا مراکز آموزش عالی علمی کراربردی وابسرته و یرا

نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی باش

 -17احراز کارمن یا م رس بودن شرک

کنن گان در مرحلة مق ماتی به عه ه واح ا.تانی میباش

 -11شرط پذیرش م رس در جشنواره ،دارا بودن کد مدرسی فعال است
 -12شرط پذیرش کارمن در جشنواره (همه طیف های کارکنان و اعم از ر.می ،پیمانی ،شرکتی و ) اشتغال به کار ایشران در
زمان برگزاری مرحله مق ماتی ا.
 -11رتبهها بين کارکنان و مدرسان ،مشترکا محاسبه خواهد شد.
 -14م ر.ان محترمی که اعضای هیأت علمی .ایر دانشگاهها مجاز به شرک
در جشنواره قرآنی دانشگاه محل ا.تخ ا شرک

در این جشنواره نیستن  ،ب یهی ا.ر

مری تواننر

نماین

 -15م ر.ان محترمی که دارای مجوز ت ریس در .ایر دانشگاهها مثل دانشگاه آزاد ا.المی و هستن درصورت ثبر
این جشنواره ،مجاز به شرک

نرا در

در جشنوارة قرآنی .ایر دانشگاهها نیستن

تبصره :بنابراین اگر م رس محترمی عالوه در این جشنواره ،در جشرنواره قرآنری .رایر دانشرگاهها شررک

نمایر و از

طرف دو دانشگاه به مرحله ملی م روی شود ،کد مدرسی ایشان غیر فعال خواهد شد.
 -16ثب

نا کنن گان در بخشهای هنری ،ادبی ،پژوهشی و وناوری و شفاهی (قرائ

تحقیق -قرائ

ترتیل) می بایس

وایل آثار

خود را تا پایان تاریخ های اعال ش ه ازطریق .ای جشنواره  quran.uast.ac.irار.ال نماین
توجه :ثب
 -10از ثب

نا کنن گان محتر ب

از ار.ال وایل از وصول آن تو.ط دبیرخانه ،اطمینان حاصل ورماین

نا کنن گان هیچگونه اثری  ،در مرحله اول به صرورت د.رتی و یرا از طریرق پسر

جشنواره هیچگونه مسئولیتی را در خصوص پذیرش آثار ار.الی از طریق پس

پذیروتره نمری شرود و دبیرخانره

و یا حضوری نخواه داش

 -18پس از داوری مرحله ابت ایی( که تو.ط تصاویر ار.ال ش ه از آثار انجا خواهر شر ) اصرل آثرار هنرری تو.رط دبیرخانره
دانشگاه از برگزی گان دریاو خواه گردی
 -19داوطلبان در بخش های مذکور می بایس

تصاویر آثار خود را با کیفی

مطلوب و قابرل ارزیرابی ،بره ساایت جشانواره

 quran.uast.ac.irار.ال نماین هر داوطلب ح اکثر .ه تصویر شفاف و باکیفی

1

از اثر خویش ار.ال خواه نمود

توجه :1ارسال کپی در کلیه آثار ارسالی تخلف محسوب شده و در هر مرحله از برگزاری مسابقات
کشوری و ملی تشخیص داده شود ،طبق قواعد انضباطی با متسابق برخورد و پیگرد قانونی خواهد
شد ( .لذا در ار.ال آثار دق

الز صورت پذیرد )

توجه :2شرایط اختصاصی ،ذیل هر بخش ،توضیح داده شده است

دستورالعمل بخش شفاهی
ضوابط کلی
آزمون این بخش برا.اس د.تورال مل مسابقات جشنواره ( به روای حف

از عاصم) برگزار میشود

الف -قرائت به روش تحقیق:
مرحله استانی :صفحه . 384وره نمل آیات  81الی  ( 85از وَمَا أَن َ بِهَادِی الْ ُمْیِ

تا

وَهُمْ لَا یَنطِقُونَ)

مرحله دانشگاهی و ملی :کل قرآن کریم
ب -قرائت به روش ترتیل:
مرحله استانی :صفحه . 246وره یو.ف آیات  80الی  ( 97از یَا بَنِیَّ اذْهَبُواْ وَتَحَسَّسُواْ تا الَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ)
مرحله دانشگاهی و ملی :کل قرآن کریم
ج -حفظ قرآن کریم( :نحوه اجرا بصورت تلفنی)
مرحله ا.تانی :حفظ  5جزء پیو.ته ،حفظ پنج جزء پیو.ته  :دو .وال  0خطی
مرحله ا.تانی :حفظ  15جزء پیو.ته و حفظ بیس جزء پیو.ته :دو .ؤال  0خطی
مرحله ا.تانی :حفظ  37جز ( کل قرآن ). 3 :ؤال  0خطی
مرحله دانشگاهی و ملی :بر ا.اس تصمیم هیأت داوران و طبق آیین نامه داوری اوقاف

شرايط و ضوابط اختصاصی بخش شفاهی(آوايی):
 .1م ر.ان یا کارکنانی که در جشنوارههای ملی دورههای قبل در مقاطع باالتر در رشتههای حفظ رتبههای اول تا .و ش هان ،
نمیتوانند در مقاطع پایینتر شرک

کنن

الف) رشته حفظ و قرائت:

 ضوابط اجرا:1

در این دوره از مسابقات ،بخش شفاهی در دو قسم

الف( .قرائ

به روش تحقیق -قرائ

به روش ترتیل) و ب ( .حفظ

جزء ،5حفظ  15جزء و حفظ کل قرآن کریم) برگزار می گردد
در بخش الف ( تما بخش های شفاهی بجز حفظ) شرک

کنن گان می بایس

وایل صوتی تصویری قرائ

و اجرای خود را تا تاریخ 31

وروردین  1390ازطریق سایت جشنواره  quran.uast.ac.irار.ال نماین

تذکر مهم :1مدرسان یا کارکنان محترم فقط یک فایل صوتی تصویری می توانند ارسال نمایند،
بنابراین چنانچه بیش از یک فایل ارسال شود ،از دور مسابقات حذف خواهند شد.
تذکر مهم :2مدرسان یا کارکنان محترم بعد از ارسال فایل صوتی تصویری از وصول آن توسط
دبیرخانه ،اطمینان حاصل فرمایند.
4

در بخش ب(رشته های حفظ) بر ا.اس زمان بن ی اعالمی دبیرخانه به صورت داوری متمرکز با حضور شرک

کنن گان در

واح های ا.تانی به صورت تلفنی برگزار می گردد ( شیوه نامه دقیق مت اقبا ار.ال می گردد)
2

مسابقات شفاهی برای برادران و خواهران به صورت مجزا برگزار میگردد و هیأت داوران بخش شفاهی در مراحل مختلف ،به
طور مجزا برای خواهران و برادران شرک کنن ه ت یین میشود

3

شرکت کنندگان محترم ( در رشته قرائت تحقیق و ترتیل) باید دقیقا از محل قرعه های مشخص شده قرائت نمایند،
درغیر اینصورت حذف خواهند شد.

4

نفرات راه یاوته به مرحله دانشگاهی در بخش شفاهی ،ب از برر.ی و داوری تو.ط دبیرخانه اعال میگردد
 تذکر :1توضیحاً اینکه؛ ممکن است درصورت عدم احراز حدنصاب امتیاز الزم از طرف شرکت کنندگان در
برخی رشتهها ،کسی به مرحله دانشگاهی راه نیابد یا تعداد کمتری راه پیدا کنند.
 تذکر  :2معرفی افراد مذکور به دبیرخانه ،و یا کسب رتبه در واحد استانی به منزله راهیابی به مرحله
دانشگاهی نیست.

5
6

رشتههای حفظ  15 ،5و  37جزء در مرحله دانشگاهی و ملی برگزار میشود
شرک

کنن ه برای کسب رتبه بای ح اقل  %07امتیاز را در مرحله کشوری( دانشگاهی) کسب نمای

 ح نصاب امتیازات احراز رتبه عبارت ا.

از:

(رتبه اول  87تا  - 177رتبه دو  05تا  - 09/99رتبه .و  07تا  04/99از )177
 در صورت برگزاری مرحله وینال 37 ،درص امتیاز مرحله مق ماتی با  07درص امتیاز مرحله وینرال جمرع شر ه و حرائزان
رتبه های برتر مشخ

می شون .

 در صورت به تساوی ر.ی ن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرک
نمره دهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولوی

کنن گان ،ت یین رتبه برتر پس از برر.ی بخشهای

در رشته های مختلف عبارت ا.

از  :حسن حفظ ،تجوی  ،وقف

و ابت ا ،لحن.
0

درباره مطالب پیش بینی نش ه در این آیین نامه ،تصمیم گیری هیئ

داوران و .تاد برگزاری مسابقات ،با رعای

اصول حا کم

بر آیین نامه ناوذ ا. .

دستورالعمل بخش کتبی
رشتههای بخش کتبی:
ردیف

1

2

3

( منابع کتبی از سايت جشنواره قابل دانلود است).

رشته

منابع آزمون مرحله دانشگاهی

آشنايی با ترجمه و

کتاب دقایقی با قرآن ،تألیف ا.تاد محسن قرائتی ،انتشارات درس هایی از قرآن ،از ابت ای کتاب تا صفحه ( ،150تا

تفسير قرآن
آشنايی با
مفاهيم نهجالبالغه

آشنايی با
سيره معصومين(ع)

ابت ای .یمای لقمان حکیم) (با قابلی

دانلود از اینترن )

 -1کتاب سیری در نهج البالغه ،ا.تاد شهی مرتضی مطهری ،نشر ص را( ،وصلهای :مق مه 6 ،5 ،1 ،و ،0نشر ص را)
(با قابلی

دانلود از اینترن )

 -2متن و ترجمه خطبه  83نهج البالغه م روف به «خطبهی غراء» با ترجمه مرحو ا.تاد محم دشتی (ره)
کتاب سیری در سیره نبوی (ص) ،تألیف ا.تاد شهی مرتضی مطهری ،انتشارات ص را ،از ابت ای کتاب تاپایان
صفحه ( 154با قابلی

دانلود از اینترن )

شرايط و ضوابط اختصاصی بخش کتبی(معارفی):
 مالک آزمون در کلیه رشته ها متن  PDFبارگذاری شده در سایت خواهد بود.
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 تعداد  22تا  32سؤال تستی در هر رشته در سایت جشنواره قرار داده خواهد شد .داوطلبان با مراجعه به سایت ،به
سؤاالت بصورت رندوم( از مجموع سؤاالت طراحی شده ) در مدت زمان مشخص پاسخ خواهند داد.
 آزمون دارای نمره منفی است.
 توجه :هر فرد فقط یك بار حق ورود و شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 در صورتیکه شرکت کنندهای به علت نقص فنی و مشكالت اینترنتی نتواند شرکت نماید ،زمان دیگری
را دبیرخانه برای امكان شرکت مجدد آن داوطلب فراهم خواهد آورد.
 حداکثر تعداد 22نفر در هر رشته ،به شرط کسب حداقل  %55امتیاز به مرحله بعد راه خواهند یافت.
توجه :در صورت عدم کسب حد نصاب امتیاز در بخش کتبی ممکن است تعداد کمتری به مرحله بعدی راه یابند یا
کسی راه نیافته باشد).

 دبیرخانه جشنواره بعد از بررسیهای الزم ،نفرات راه یافته هر رشته به مرحله کشوری( دانشگاهی) را به واحدهای
استانی اعالم مینماید.
 توجه :کسب رتبه در واحد استانی و يا معرفی افراد به دبيرخانه به منزله راهيابی به مرحله دانشگاهی نيست.

مرحله کشوری ملی:

 اولوی

در رتبه بن ی متسابقین با توجه به .واالت تستی می باش و در صورت به تساوی ر.ی ن امتیاز دو یا

بیش از دو نفر از شرک

کنن گان در هر رشته. ،واالت تشریحی تصحی خواه ش

 ضمناً چنانچه پس ازتصحی .واالت تشریحی باز هم امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرک

کنن گان یکسان

باش  ،ت یین رتبه برتر پس از اخذ آزمون شفاهی(قرائ ترتیل یا وصی خوانی) صورت خواه پذیرو .
 نحوه برگزاری مرحله کشوری ( دانشگاهی ) بخش کتبی متعاقبا اعالم خواهد شد.

دستورالعمل بخش ادبی
ضوابط کلی بخش ادبی:
شعر
با موضوعات:
 -1عبودیت  ،نماز و نیایش منظر قرآن و عترت
 -2پرداخت زکات و فرهنگ دستگیری از نیازمندان
 -3پاسداری از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت
 -4فضائل و رذائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت (ع)(با ریز موضوعات :اخالص و ریا ،صدق و کذب یا سخاوت و بُخل)
 -5روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه های قرآن و عترت
-6فرهنگ کار و ارزش گذاری به مهارت درآموزه های قرآن وعترت (این موضوع ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی است)

شرايط و ضوابط اختصاصی بخش ادبی:
 ضوابط کلی: .1ثبت نام در سایت جشنواره
 .2تكمیل دقیق فرم ثبت نام و درج در صفحه اول آثار ارسالی
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 .3نوشتن داستان کوتاه و بلند و سرودن شعر در سبكهای مختلف بالمانع است.
 .4خالصه موضوع اصلی نمایشنامه ،فیلمنامه و داستانهای بلند ،در  1صفحه ارائه گردد.
 .5در ادبیات نمایشی ،اصول کلی نمایشنامهنویسی و فیلمنامهنویسی باید رعایت گردد و متونی که فقط موضوع نمایش یا فیلم
را توضیح دهند پذیرفته نخواهند شد.
 .6آثاری که پیش از این به جشنوارهها ،همایش ها ،مسابقات ...ارسال شده باشند به هیچ عنوان پذیرفته نخواهند شد و هر گونه
تخلفی ،قابل پیگیری خواهد بود.
 .7موضوع اثر باید منطبق با موارد اعالم شده توسط دبیرخانه جشنواره باشد.
 .5چنانكه در نوشتن آثار از منابع دینی مرتبط با موضوع ،بهره گرفته شود ذکر منبع الزامی است.
 .9فرمت متن تنها باید  Wordباشد و از طریق سایت جشنواره  quran.uast.ac.irارسال گردد.
تذکر :درصورتی که واحدهای استانی آثار را دریافت کردند باید کلیه آثار را بصورت تجمیع شده در قالب لوح فشرده به دبیرخانه
جشنواره ارسال نمایند.

 .12رعایت فاصله منطقی سطور در نگارش متن رعایت گردد و سعی گردد در هر صفحه بیش از  15سطر ،جای نگیرد (.فونت
پیشنهادی »B Nazanin 14« :و فاصله پیشنهادی بین دو سطر1/5 :سانتیمتر)
 .11در صورت برگزیده شدن آثار مشترك ،دبیرخانه جشنواره ،جایزه و لوح به نام اول قید شده ،اهدا خواهد نمود.
 .12آثار دریافت شده به نویسنده بازگردانده نمیشوند.
 .13درصورت چاپ آثار ،حق ویرایش ،برای دبیرخانه محفوظ است.
 .14ارسال فایل اثر توسط شرکت کننده ازطریق سایت جشنواره

quran.uast.ac.ir

 -1رشته شعر:
 -1داوطلبان در انتخاب قالب شعری آزاد هستند.
 -2موضوع شعر مبتنی بر دو محور قرآن و عترت باشد.

شرايط و ضوابط اختصاصی بخش هنری:
رشته خوشنويسی

موضوع :نوشتن آیه :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَ َلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ﴿حجرات﴾17/

ضوابط کلی:
 .1ثبت نام در سایت جشنواره
 .2فرم ثبت نام به دقت تكمیل و در کنار تصویر آثار گنجانده شود.
توجه :الصاق برگه مشخصات اثر ( فرم ثبت نام)بر روي آثار هنري الزامياست (.فرم ها به صورتي بر روي اثر الصاق گردد كه با
حمل و نقل از آثار جدا نگردد – ضمنا درصورت عدم الصاق فرم مشخصات و عدم امكان شناسايي صاحب اثر ،دبیرخانه هیچ
مسؤولیتي در ارجاع آثار فاقد مشخصات نخواهد داشت).
.3
.4
.5
.6

موضوع جشنواره در آثار ارسالی رعایت گردد ( .داشتن کمترین مغایرت موجب حذف از جشنواره خواهد شد).
آثاری که پیش از این در جشنوارهها ،همایش ها ،مسابقات ...برگزیده شده باشند به هیچ عنوان پذیرفته نخواهند شد و هر گونه
تخلفی ،قابل پیگیری است.
در صورتیكه اندازه آثار بیشتر از اندازه تعیین شده باشد پذیرفته نخواهد شد.
دریافت آثار از دبیرخانه ،حداکثر تا یك ماه پس از پایان جشنواره میباشد و پس از این مهلت دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در
قبال نگهداری آثار نخواهد داشت.
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.7
.5
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15
.16

در صورت آسیب دیدن هر یك از آثار هنری در دبیرخانه ،برآورد مالی طبق نظر کارشناسان هنری جشنواره تعیین و هزینه آن
پرداخت میگردد.
دبیرخانه مجاز است آثار برگزیده را در نمایشگاه هایی نظیر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و  . . .با نام صاحب اثر به نمایش
بگذارد.
دبیرخانه جشنواره مجاز است از کلیه آثار ارائه شده در جشنواره جهت ترویج فرهنگ قرآنی با ذکر نام صاحبان اثر استفاده نماید .
آثار نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد.
به آثارکپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمی گیرد.
آثار دریافتی در رشته نماهنگ عودت داده نخواهد شد.
ارسال اثر به منزله پذیرفتن ضوابط کلی جشنواره می باشد.
شرکت کنندگان می بایستی فرم اصالت اثر را از سایت جشنواره دانلود نموده و پس از درج اطالعات به پیوست تصویر اثر برای
دبیرخانه ارسال نمایند.
ارسال فایل اثر توسط شرکت کننده ازطریق سایت جشنواره quran.uast.ac.ir
شرکت کنندگان می بایست تصاویر اثر خود را که به صورت شفاف و واضح گرفته شده در حداکثر  3تصویر شفاف و در نماهای
مختلف تهیه نموده ازطریق سایت جشنواره  quran.uast.ac.irارسال نمایند.

 .17توجه :در مرحله نخست هیچ اثری از داوطلبان قبول نخواهد شد و دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال اصل آثار ارسالی توسط
شرکت کنندگان نخواهد داشت.
 .15اصل آثار برتر پس از داوری های انجام شده از نفرات برگزیده خواسته خواهد شد.
شرايط اختصاصی رشته خوشنويسی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.5
.9

ذکر نام سوره و آیه شریفه مورد استناد قرآن کریم و ترجمه فارسی.
امضاء صاحب اثر و سال تولید اثر( سال جاری) درج شود.
در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد  22امتیاز کسر خواهد شد.
اندازه حداکثر  52×72سانتی متر و ( دارای قاب) باشد.
درج نام و نام خانوادگی صاحب اثر الزامی است.
هر داوطلب تنها حق ارسال یك اثر را دارد.
به آثار کپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمیگیرد.
طول و عرض پاسپارتو  6الی  5سانتیمتر باشد.
آثاری که دارای قاب می باشند ابعاد اعالم گردیده با احتساب پاسپارتو می باشد.

دستورالعمل بخش پژوهشی
ضوابط کلی بخش پژوهشی:
رشته ها:
موضوع

عنوان رشته

 -1نق و برر.ی ان یشه های .لفی – تکفیری بر ا.اس آموزه های قرآن کریم و احادیث نبوی (ص)
 -2مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا در آیات و روایات ا.المی
مقاله نويسی

 -3اصول و شاخصه های .بر زن گی قرآنی ( در محیط خانواده )
 -4امر به م روف و نهی از منکر کار آم در عصر حاضراز نگاه قرآن و عترت (شاخصه ها و الگوها )
 -5ورهنگ مقاوم و ا.تکبار .تیزی در آموزه های قرآن کریم و احادیث ائمه طاهرین(ع)
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 -6راهکار های گسترش ورهنگ حجاب و عفاف در محیط دانشگاهی بر ا.اس آموزه های قرآن و عترت
. -0ادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی و مصرفزدگی م

و مسئوالن  ،زیربنای بالن گی ورهنگی و اقتصاد مقاومتی

 -8ارجمن ی کار  ،تکریم کار آورینی وتالش و روحیه جهادی در آموزه های قرآن و عترت
 - 9قرآن و .الم
 – 17قرآن و علو انسانی
 -11ورهنگ اقتصاد و اقتصاد ورهنگی از منظر قرآن وعترت
ترجمه و تاليف کتاب



قرآن و عترت

شرايط و ضوابط اختصاصی بخش پژوهشی:
 .1مقاله نويسی:
 شرايط عمومی مقاله:.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.5

ثبت نام در سایت جشنواره
تكمیل فرم ثبت نام و درج در صفحه اول مقاله
محتوای مقاله باید در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده باشد.
مقاله حاصل مطالعات ،تجارب و پژوهشهای نظاممند و معتبر نویسنده ( نویسندگان) بوده و قبالً در جایی منتشر نشده باشد.
مقاله دارای اطالعات کتابشناختی معتبر باشد.
مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد.
مقاله باید به زبان فارسی نوشته شود.
مشخصات کامل نگارنده ( طبق فرم) به دقت قید گردد.

نکته :مقاالت کاربردی ،از امتياز ويژه ای برخوردار است.

 شرايط اختصاصی مقاله:.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.5
.9
.12
.11
.12

حجم مقاله از  22صفحه( 322واژهای) فراتر نرود.
برای سهولت ارزیابی و ویرایش ،مقاله بر یك روی کاغ ذ ب ا رعای ت فض ای مناس ب در حاش یهه ای کاغ ذ و می ان س طرها،
حروفچینی شود و همراه با فایل الكترونیكی ارسال گردد.
تلفظ نامها و مفاهیم ناآشنا ،با استفاده از الفبای صوتی( آوانویسی) پس از فارسی آن یاد شود.
معادل خارجی نامها و مفاهیم مهم به کاررفته در متن ،جلوی نام یا مفهوم مربوط میان پرانتز آورده شود.
استناد و ارجاع در پایان نقل قول( با ذکر نام نویسنده ،سال نشر و شمارة جلد و صفحه اثر ،مانند نمونة زیر آورده شود(در نقل
قول مستقیم از گیومه استفاده گردد و در تكرار ارجاع ،مثل بار اول نوشته شود و از کاربرد واژهه ای هم ان ،هم و ،پیش ین و
مانند آن خودداری گردد)( :مطهری ،مرتضی ،1354 ،ج ،6صص)127-121
چنانچه از نویسنده ای در یك سال بیش از یك اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبایی پ س از س ال انتش ار از یك دیگر
متمایز شوند.
یادداشتهای توضیحی در پایان مقاله( پیش از کتابنامه) آورده شود.
کتابنامة مآخذ فارسی و التین به طور جداگانه با ترتیب الفبایی ،در پایان مقاله با ذکر مشخصات زیرآورده شود:
کتاب :نام خانوادگی ،نام( سال انتشار).عنوان کتاب .شمارة جلد .محل انتشار :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگی ،نام(سال انتشار) « .عنوان مقاله».نام نشریه .شمارة نشریه ،شمارة صفحههای آغازین و انجامین مقاله.
نتایج تحقیق و در صورت امكان چگونگی ارتباط وکاربرد آن در جامعه ،در پایان مقاله یاد شود.
چكیدهای حدود 222واژهای در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و نتیج هگی ری تهی ه و ب ه هم راه فهرس تی از
کلیدواژهها( حداکثر  7واژه) ،بهطور جداگانه ضمیمة مقاله گردد.
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 .13مطالب ارسالشده بازگردانده نمیشود.
 .14بارگذاری اثر در سایت quran.uast.ac.ir
نکات مهم :هريك از موارد زير به تنهايی میتواند موجب رد مقاله گردد:
 .1عدم ارتباط موضوع یا محتوای مقاله ،با محورهای مسابقه.
 .2عدم رعایت ساختار مقاالت علمی.
 .3مقاله متعلق به دیگری باشد.
 .4مقاله برگرفته از اینترنت باشد.
 .5مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.

 شاخص های داوری:.6

ساختار مقاله

.1

ارتباط ماتوا با عنوان مقاله

.2

دارا بودن کلیه اجزاء مقاله شامل چکیدده مقدمده ،مدروری بدر

.1

قدرت استدالل علمی نویسنده در طرح موضوع روش و یافته ها

ادبیات ،یافته ها ،نتایج ،منابع و مآخدذ بده صدورت ماتدوایی و

.8

میزان کفایت ،اعتبار علمی و جدید بودن منابع و مآخذ و مدرتبط
بودن آن با موضوع

برخوردار از نظم و ترتیب منطقی مطالب
.9

ماتوای مقاله

.3

.4

میزان نوآوری مقاله( موضوع ،ادبیات ،روش شناسی ،یافته ها)

 .61آیین نگارش مقاله

.5

اهمیت موضوع مقاله از لااظ نیاز جامعه علمی و اجرایی

.11

11

تناسب روش تاقیق با موضوع مقاله
میزان روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله

توجه  :1اين فرم حتما بهصورت تکميل شده ،بر پشت يا روی آثار هنری و در صفحه اول آثار ادبی و پژوهشی درج گردد.
توجه  :2در صورت عدم الصاق فرم به اثر يا کنده شدن آن ،دبيرخانه هيچگونه مسؤوليتی در قبال گم شدن اثر و  ...نخواهد داشت.

فرم ثبت مشخصات آثار چهاردهمين جشنوارة قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی (مدرسان و کارکنان)
بخش ادبی :شعر 
بخش پژوهشی :مقاله قرآن و عترت

بخش هنری:خوشنویسی
ترجمه و تالیف کتاب

عنوان مقاله یا کتاب:
واحد استانی:

مرکز آموزش عالی علمیکاربردی:

موضوع  /عنوان اثر هنری/ادبی:
اندازه اثر هنری:
نام:

تکنیک اثر هنری:
کد مدرسی:

نامخانوادگی:

کد ملی:

رشته تاصیلی:

مقطع تاصیلی:

پست الکترونیکی:

تلفن همراه :

تلفن ثابت:

کد شهر:

نشانی پستی:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .کد پستی:

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