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 نامه شیوه
 2042-2041سال تحصیلی –کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  دانشکدگان جشنواره قرآن و عترت میننه

 " شهدای دانشجوی کشاورزی و منابع طبیعی " یادواره
 

ا بايد بهاى ما بايد قرآنى بشود. جان ما حقيقت اين است كه ما هنوز از قرآن خيلى دوريم و خيلى فاصله داريم. دل 

قرآن انس بگيرد. اگر بتوانيم با قرآن انس بگيريم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهيم، زندگى ما و 

ى ما قرآنى خواهد شد؛ احتياج به فعاليت و فشار و سياستگذارى ندارد. اصل اين است كه دلمان، جانمان و جامعه

 .معرفتمان حقيقتاً قرآنى باشد

هاى قرآنى، اين مسابقات قرآنى، اينى آشنائى با قرآن، ما را نزديك ميكند. اين جلسات قرآنى، اين دوره انس با قرآن، 

 .اش مقدمه است؛ ولى مقدمات الزمى استكه ما به تربيت قرّاء و حفّاظ دل بستيم، به خاطر اين است؛ اينها همه

قران هذا ال و ما جالس»گيريد، با قرآن مجالست كنيد. من باز هم به جوانان عزيزمان توصيه ميكنم كه با قرآن انس ب 

؛ هر بارى كه شما با قرآن نشست و برخاست كنيد، «أحد الّا قام عنه بزيادة او نقصان، زيادة فى هدى او نقصان من عمى

 دهاى نورانيت در دل شما گشايش پيدا ميكنهاى جهالت شما برداشته ميشود؛ يك چشمه از چشمهيك پرده از پرده

 مقام معظم رهبری  .ستو جارى ميشود. انس با قرآن، مجالست با قرآن، فهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها الزم ا

 

 8 بعد از برگزاری موفقیت آمیزکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افتخار دارد  دانشکدگانستاد جشنواره های قرآن و عترت 

 برگزار نماید: پردیسدر سطح نیزرا جشنواره  میننه ،جشنواره قبلی

 مقدمه:

و به طور سراسری برگزار  های ديرپايی است كه در حوزة ترويج آموزه های دينی و قرآنی در دانشگاهاز جمله برنامه برگزاری جشنواره قرآن و عترت

لهی ساز ابا كالم انسان گاهیدانشاقشار ای جهت انس بيش از پيش به منظور فراهم آوردن زمينه،  دانشكدگانم در نهمی شود و برگزاری جشنواره 

و مفاهيم تعالی بخش آن و همچنين نشر و بسط فضای معنوی و عطرآگين قرآن و عترت در محيط دانشگاهی همواره مورد اهتمام متصديان و 

 مسئولين فرهنگی بوده است.
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 اهداف :

 . دينی ايمان و اخالق ارتقای سطح و اسالمی و قرآنی فرهنگ اعتالی    -1

 .عترت و قرآن با پيش از بيش الفت و انس ايجاد   -2

 .دانشكدگانسطح ی و قرآنی در معنو فضای توسعه و تقويت   -3

 .دانشگاهی قرآنی و دينی نخبگان تشويق و عترت و قرآن های فعاليت به گذاری ارج  -4

 .دانشگاهی جامعه بهدانشكدگان  عترت و قرآن برجسته استعدادهای معرفی و شناسايی   -5

 مخاطبان

شاورزی كدانشكدگان كاركنان و خانواده اساتيد ، كاركنان و دانشجويان متأهل ، اساتيد ، دانشجويان ويژه، های قبلی همانند جشنواره جشنواره اين  

  .شد خواهد برگزارو در دو بخش خواهران و برادران و منابع طبيعی دانشگاه تهران 

 های مسابقاتها و رشتهبخش

 شامل رشته های: )آوایی( الف( بخش شفاهی 

 قرآن حفظ -7    دعا و نيايش -6    آيين سخنوری -5    اذان -4روخوانی و روانخوانی    -3    رتيلتالوت ت -2  ـ تالوت تحقيق1

 های:ب( بخش کتبی شامل رشته 

 آشنايی با احاديث اهل بيت ع -11احكام                   -11                 نهج البالغهمفاهيم  -9            تفسير قرآن -8

 ج( بخش پژوهشی شامل رشته :

               (در ادامه آمده است.)موضوعات مقاله نويسی  نويسی مقاله -12

 : های شامل رشته (و فرهنگ جهاد و شهادتاهل بیت )ع( ،)با موضوعات قرآنی و هنری د( بخش ادبی

 كليپ -21    طراحی پوستر -19  منبت و معرق -18عكاسی     -17      نقاشی -16    خوشنويسی -15  داستان نويسی   -14    شعر  -13 

 : برنامه هایشامل  فعالیت های ترویجی( بخش و  

  كريم روزهای دوشنبه هر دو هفته يكباركرسی های تالوت قرآن 

  موضوعات جشنوارهسخنرانی های ترويجی پيرامون 

 .باشد می آثار تعداد و كننده شركت رسيدن حدنصاب به منوط ها رشته و ها بخش تمامی در مسابقات برگزاری شرط  ⚠

 .سوم هر رشته دوم وی به نفرات قدهديه نسفر زيارتی مشهد مقدس ويژه دانشجويان رتبه اول جشنواره و *هدايا: لوح تقدير و 

 .رتبه تعلق خواهد گرفتلوح تقدير و هديه فقط در يك رشته و باالترين ،  در صورت كسب رتبه در دو يا سه رشته مختلف*
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 معرفی رشته ها و منابع

 :شفاهی هایرشته( الف 

 :باشد می مثبت امتياز دارای جهان اسالم ممتاز قاريان از يكی سبك با تحقيق قرائت رشته در :تحقیق قرائت رشته( 1

 .باشد می سطر 6 شود انجام تحقيق تالوت در بايد كه خطوطی حداكثر ��

 تالوت سطح به توجه با كه بود خواهد مثبت امتياز 11 دارای تقليدی تالوت ولی شد خواهد پذيرفته متسابقين از نيز آزاد تالوت است ذكر قابل��

 . گرفت خواهد تعلق آن به مثبت نمره 11 تا 1 از قاری

 .شود می گرفته نظر در طه عثمان خط با قرآن تالوت برای مرجع مصحف رسمی، مسابقات معمول مطابق �🌺�

 پرهيزكار و استاد محمد صديق منشاوی( دارای امتياز مثبت می باشد:با سبك يكی از مرتلين ممتاز )استاد شهريار  رشته ترتیل( تالوت ها در 2

 سطر می باشد. 11حداكثر خطوطی كه بايد در تالوت ترتيل انجام شود  ��

 فقط صحيح خواندن قرآن كريم مد نظر بوده و نيازی به صوت و لحن خاصی نمی باشد. روخوانی و روانخوانی( در رشته 3

 می باشد. يك صفحهانجام شود  روخوانیدر حداكثر خطوطی كه بايد  ��

 با سبك يكی از موذنين مشهور جهان اسالم كه الزم است با لحن عربی ارائه گردد. :( رشته اذان0

 .قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادتسخنرانی كوتاه ترويجی در حوزه موضوعات  ( آیین سخنوری:5

 دعاخوانی: ( 6

ت محترم ئنظر هي زمان با توجه به نمايند. اين دقيقه، يك قطعه كامل دعا راقرائت 5 بايست حداكثردر مدتمی  شركت كنندگاندر اين رشته 

 و يا افزايش يابد. داوران ميتواند كاهش

 شركت كنندگان تعريف می شود. و گروه سنی رشته های اين بخش با توجه به ميزان محفوظات حفظ قرآن: ( 7

 برگزار خواهد شد. و در يك مرحله حضوریاين بخش بصورت  * مسابقات

 می باشد. امور فرهنگی و فوق برنامه با همكاری دفتر نهاد رهبری ** متولی برگزاری اين بخش

 های کتبی:ب( رشته

   محتوای رشته های کتبی :

 : قرآن تفسیر(رشته 2  

  .می باشد والمسلمين محسن قرائتیكتاب تفسير سوره مباركه حجرات نوشته حجه االسالم اين رشته  منبع
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   نهج البالغه: مفاهیمرشته  (1

 .كه در سايت نهاد رهبری و كانال جشنواره بارگذاری خواهد شد می باشد منتخبی از نهج البالغهاين رشته  منبع

 رشته احکام:( 3

 .می باشد کتاب باز( و آزمون بصورت رساله دانشجويیكتاب پرسمان زندگی) اين رشته منبع

  :آشنایی با احادیث اهل بیت ع( رشته 3

کتاب و آزمون بصورت  دارالحديث شهری،انتشارات ری محمدی محمد والمسلمين االسالم ،حجت)فارسی(جوان نامه حكمتكتاب  اين رشته منبع

 .می باشد باز

 ضوابط فنی و اجرایی :

 خواهدپذيرفت.صورت دفتر نهاد رهبری در دانشكدگان طراحی سؤاالت از سوی -1

 خواهد بود. سوال 5تشريحی و در بخش سوال 21سواالت به صورت تستی و تشريحی ميباشد، تعداد سواالت در بخش تستی-2

 در بخش تستی به ازاء هر سه پاسخ نادرست، يك پاسخ درست حذف خواهد شد.-3

 ندگانكن ازدونفرازشركت رسيدن امتياز دويابيش تساویبه  باشدودرصورت می تستی سواالت به باتوجه متسابقين بندی دررتبه اولويت-4

 اتامتياز گردد. ضمنا ً چنانچه پس از تصحيح سواالت تشريحی باز هممی  شود و سواالت تصحيحمی  برگزار تشريحی درهررشته،آزمون سواالت

 يا شفاهی صورت خواهد پذيرفت. ازاخذآزمون كتبی مجدد و برترپس رتبه كنندگان يكسان باشد، تعيين ازدونفرازشركت بيش دويا

 های كتبی ميان برادران و خواهران مشترک می باشد.رشته -5

 برگزار خواهد شد. 1411غيرحضوری و از طريق سايت پرديس و فضای مجازی در نيمه اول آذر حضوری و مسابقات اين بخش بصورت  -6

 دسترسی قابل  /https://www.nahadutcan.ir به آدرس رهبری  نهادسايت  جشنواره وو كانال در دبيرخانه فايل منابع بخش كتبی نکته : 

 .خواهد بود

 پژوهشی: بخشج( 

اساس معيارهای علمی، پژوهشی و نگارشی ارزيابی نشده، شركت نموده و بر چاپ  : در اين رقابت، مقاالتمقاله با موضوع قرآن و عترت -2

 شوند.می

 :بايد با محورهای زير باشد نويسی*نكته: آثار در رشته مقاله 

 نقش دانشگاه در ترويج فرهنگ جهاد و شهادت.                                    ب( دانشجو و جهاد تبيين.الف(  

 طبيعی و محيط زيست.نقش اخالق در حوزه كشاورزی، منابع ج( 

 سيره ائمه اطهار عحوزه كشاورزی، منابع طبيعی و محيط زيست با تاكيد بر مسئوليت پذيری در ( د

 رسی خواهد شد.مقاالت در دو بخش كارشناسی و تحصيالت تكميلی بر، در صورت باال بودن تعداد: *نكته

 خواهد بود. 1411 آذر 31حداكثر تا  مقاالتزمان ارسال  *نكته:

http://www.quranmsrt.ir/
http://www.quranmsrt.ir/
https://www.nahadutcan.ir/
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 می باشد. بسيج اساتيد** متولی برگزاری اين بخش 

 فنی واجرایی : ضوابط

 قاتمساب از گردونۀ هم باشند زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو موضوعات اعالم شده باشد؛ ازاين بر محور مبتنی مقاالت بايد ومحتوای درونمايه-1

 .ميشوند حذف

 شود. ارسال جشنواره به دبيرخانه مقاالت و پرينت PDFيا   WORDفايل مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است-2

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا ای جداگانه تايپ و همراه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-3

 نمايد. ارسال ربايد به دبيرخانه جشنوارهثيك ا هر نفر فقط-4

 .باشد شده حائز رتبه ای ياجشنواره مسابقه درهيچ تاكنون نبايد ارسالی مقاالت-5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب ا مقاالت-6

 و يا فضای مجازی نبايد منتشرشده باشد. در هيچ يك از مجالت علمی مقاالت-7

برگزيده شدن مقاله در  خواهد بود و در صورت شركت در جشنواره تنها يك نفر مجاز بهتهيه مقاله توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما -8

 نمايد. تقدير اهداء می دبيرخانه جشنواره به ساير نويسندگان، لوح جشنواره، از نفر اصلی تقديربعمل خواهد آمد.

 )موارد الزم در نگارش مقاالت( نگارش: نامةشیوه

 فراتر نرود. شش هزار لغت . حجم مقاله از1

و بصورت يك ستونی  های كاغذ و ميان سطرهاو با رعايت فضای مناسب در حاشيه A4. برای سهولت ارزيابی و ويرايش، مقاله بر يك روی كاغذ 2

 و همراه با فايل الكترونيكی ارسال گردد.حروفچينی 

 )آوانويسی( پس از فارسی آن ياد شود. تیآشنا، با استفاده از الفبای صوها و مفاهيم نا. تلفظ نام3

 رفته در متن، جلوی نام يا مفهوم مربوط ميان پرانتز آورده شود. ها و مفاهيم مهم به كار. معادل خارجی نام4

 در نقل قول مستقيم از) )با ذكر نام نويسنده، سال نشر و شمارة جلد و صفحه اثر، مانند نمونۀ زير آورده شود . استناد و ارجاع در پايان نقل قول5

 مطهری،)  ، همو، پيشين و مانند آن خودداری گردد(:های همانگيومه استفاده گردد و در تكرار ارجاع، مثل بار اول نوشته شود و از كاربرد واژه

 (127-121ص ،6ج ،1384

 الفبايی پس از سال انتشار از يكديگر متمايز شوند. ای در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروفيسندهنو از چنانچه ـ*   

 های توضيحی در پايان مقاله)پيش از كتابنامه( آورده شود.. يادداشت6

 . كتابنامۀ مآخذ فارسی و التين به طور جداگانه با ترتيب الفبايی، در پايان مقاله با ذكر مشخصات زير آورده شود:7

 شمارة جلد. محل انتشار: نام ناشر. عنوان کتاب.نتشار(. )سال ا : نام خانوادگی، نامکتاب   

 های آغازين و انجامين مقاله.. شمارة نشريه، شمارة صفحهنام نشریه«. عنوان مقاله» : نام خانوادگی، نام)سال انتشار(.مقاله   

 ياد شود.. نتايج تحقيق و در صورت امكان چگونگی ارتباط و كاربرد آن در جامعه، در پايان مقاله 8

 11)حداكثر  هاگيری تهيه و به همراه فهرستی از كليدواژهای در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و نتيجهواژه 211ای حدود . چكيده9

 طور جداگانه ضميمۀ مقاله گردد. واژه(، به
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 نکات مهم :

 :گردد مقاله رد موجب تواندمی تنهايی به زير موارد از هريك    

 .مسابقه محورهای با مقاله، محتوای يا موضوع ارتباط عدم    

 .علمی مقاالت ساختار رعايت عدم    

 .باشد ديگری به متعلق مقاله    

 .باشد اساسی تغييرات بدون و اينترنت از برگرفته مقاله    

 .باشد استناد و ارجاع هرگونه و منابع فهرست فاقد مقاله    

 هنری:–ادبی  بخشد( 

 )با مضامین قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت( عترت و قرآن شعر  (2

 :فنی واجرایی ضوابط

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا تايپ و همراه ای جداگانه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 ارسال شود.جشنواره  ربه دبيرخانهثاpdf وword فايل مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است-2

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثچنانچه عدم تأييد اصالت ا-3

 ربايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.ثيك ا هر نفر فقط-4

 .باشد شده حائزرتبه ای ياجشنواره مسابقه درهيچ تاكنون نبايد رارسالیثا-5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثيكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب ار ارسالی بايد در ثا-6

 در انتخاب قالب شعری اعم از شعر سنتی، نو يا سپيد آزاد هستند. شركت كنندگان-7

 دبيرخانه در سايت pdfوwordصورت دو وبه كرده تايپ b nazaninبا فونت office 2010رادرمحيط رخويشثا است موظف كننده هرشركت-8

 .جشنواره بارگزاری نمايد

 .قرارگيرد صفحه تيتردرباال،ميانۀ رباخطثا نام يا عنوان-9

 )با مضامین قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت( داستان نویسی ( 1

 :فنی واجرایی ضوابط

 .شود ارسال جشنوارهر به دبيرخانه ثا تايپ و همراه ای جداگانه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثچنانچه عدم تأييد اصالت ا-2

 جشنواره ارسال شود. ربه دبيرخانهثاpdf وword فايل مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است-3

 ربايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.ثيك ا هر نفر فقط-4

 .باشد شده حائز رتبه ای ياجشنواره مسابقه درهيچ تاكنون نبايد رارسالیثا-5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثر ارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب اثا-6

 ترتيب ورمانها بلند داستانهای به آزادهستند. (Minimalism)داستانك يا (Short story)ازكوتاه اعم داستان قالب درانتخاب دانشجويان-7

 .شد نخواهد ردادهثا

جشنواره  به دبيرخانهpdf وword دو صورت وبه كرده تايپ b nazaninو13با فونت  wordرادرمحيط رخويشثا است موظف كننده هرشركت-8
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 .كاهد رمیثا ازارزش نوشته نبودن شكيل يا واژگان فاصله رعايت ياعدم اماليی های وجودغلط.نمايد ارائه

 .قرارگيرد صفحه تيتردرباال،ميانۀفونت  رباثا يانام عنوان-9

 (و فرهنگ جهاد و شهادت عترت ،)با مضامین قرآن  خوشنویسی ( 3

 :فنی واجرایی ضوابط

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثچنانچه عدم تأييد اصالت ا-1

 شود. ارسال جشنواره ربه دبيرخانهثا زمانبندی تعيين شده، الزم است اصلمطابق -2

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا ای جداگانه تايپ و همراه ربايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-3

 نمايد. ارسال ربايد به دبيرخانه جشنوارهثيك ا هر نفر فقط-4

 .باشد شده حائز رتبه ای ياجشنواره مسابقه درهيچ نبايدتاكنون رارسالیثا-5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثرارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب اثا-6

 د.باال سمت چپ نصب شو–رثا ر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی ميباشد كه الزم است در پشتثشناسنامه هر ا-7

 .شود ر)سالجاری( درجثتوليدا و نام خانوادگی وسال ر بهمراه نامثا امضاءصاحب-8

 سانتی مترو )دارای( قاب باشد.70*50وحداكثرA3ر، حداقلثا اندازه-9

 .گيرد نمی تعلق امتيازی شده اركپیثآ به-11

 سانتی مترباشد.70*50رثسانتيمتربرای ا8الی6وA3رثسانتيمتربرای ا6الی4پاسپارتو، و عرض طول-11

 .پاسپارتوباشد بااحتساب شده هستندبايددرابعاداعالم قاب دارای كه ریثاآ-12

 .ر عودت خواهد شدثار در پايان جشنواره به صاحبان اثاصل آ-14

 (عترت و فرهنگ جهاد و شهادت)با مضامین قرآن  نقاشی (0

 :فنی واجرایی ضوابط

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا جداگانه تايپ و همراهای  ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 شود. ارسال جشنواره ربه دبيرخانهثا اصل مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است-2

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك ازمراحل جشنواره احراز شود، ااثچنانچه عدم تأييد اصالت -3

 نمايد. ارسال دبيرخانه جشنواره ر بهثيك امی تواند  هر نفر فقط-4

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه درهيچ نبايدتاكنون رارسالیثا-5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثرارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب اثا-6

 باال سمت چپ نصب شود.–رثا و دستگاه، شماره ملی ميباشد كه الزم است در پشت ر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاهثشناسنامه هر ا-7

 سانتی متر باشد.70*50 وحداكثر A3ر، حداقلثا اندازه-8

 .آزاداست تكنيك نوع-9

 .گيرد نمی تعلق امتيازی شده اركپیثآ به-11

 باشد.يير كرده غنقاشی بايد دستی باشد و نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه ت-11

 ر عودت خواهد شد.ثار در پايان جشنواره به صاحبان اثاصل آ-12

 ( عکاسی)با مضامین قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت(5

 :فنی واجرایی ضوابط

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا ای جداگانه تايپ و همراه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك ازمراحل جشنواره احراز شود، ااثچنانچه عدم تأييد اصالت  -2

 .نمايد. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثيك امی تواند  هر نفر فقط -3
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 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه درهيچ نبايدتاكنون رارسالیثا -4

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثصاحب ارارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی ثا-5

 باال سمت چپ نصب شود.–رثا باشد كه الزم است در پشت ر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی میثشناسنامه هر ا -6

 سانتی متر باشد.40*30 وحداكثر15*10ر، حداقلثا اندازه-7

 باشد. ديجيتال و يا و سفيد، آنالوگ رنگی، سياه تواند می عكس-8

 يير كرده باشد.غعكس نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه ت-9

 ( معرق و منبت: )با مضامین قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت(6

 :فنی واجرایی ضوابط

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا ای جداگانه تايپ و همراه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك ازمراحل جشنواره احراز شود، ااثچنانچه عدم تأييد اصالت  -2

 نمايد. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثيك امی تواند  هر نفر فقط -3

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه درهيچ نبايدتاكنون رارسالیثا -4

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثيكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب ارارسالی بايد در ثا-5

 باال سمت چپ نصب شود.–رثا ر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی ميباشد كه الزم است در پشتثشناسنامه هر ا-6

 .است آزاد تكنيك نوع-7

 نوع برش بايددستی باشد.-8

الشعاع قرار دهد موجب حذف  ر را تحتثو ساير تكنولوژی های به روز كه جنبه هنری ا cncتبصره: استفاده از هر گونه تجهيزات از قبيل: ليزری،

 ر از جشنواره خواهد شد.ثا

 (وادازم دراستفاده محدوديت كند. )عدم استفاده...و تواندازفلز،چوب می داوطلب-9

 .باشد قاب بدون و رآزادثا اندازه-11

 ر عودت خواهد شد.ثار در پايان جشنواره به صاحبان اثاصل آ -11

 ( طراحی پوستر: )با مضامین قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت(7

 :فنی واجرایی ضوابط

 شود. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثا ای جداگانه تايپ و همراه ر بايد در صفحهثمشخصات كامل صاحب ا-1

 ر از رقابتها حذف خواهد شد.ثر در هر يك ازمراحل جشنواره احراز شود، ااثچنانچه عدم تأييد اصالت  -2

 نمايد. ارسال ر به دبيرخانه جشنوارهثيك امی تواند  هر نفر فقط -3

 شود. جشنواره ارسال به دبيرخانه ربه همراه پرينت رنگی آنثا فايل اصلی مطابق زمانبندی تعيين شده، الزم است-4

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره يا مسابقه درهيچ نبايدتاكنون رارسالیثا -5

 ر توليد شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ثرارسالی بايد در يكسال اخير و در زمان دانشجويی صاحب اثا-6

 باال سمت چپ نصب شود.–رثا ميباشد كه الزم است در پشتر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی ثشناسنامه هر ا-7

 زير به دبيرخانه جشنواره ارائه شود : مشخصات با ر بايدثا اصلی فايل-8

 سانتی مترباشد.50*70رثو اندازه ا300dpiرنگی، رزولوشنRGB، مودpsd،Jpj،tif، فرمت4mbتا2حجم فايل از

 قرآن عترت و فرهنگ جهاد و شهادت()با مضامین رسانه و فضای مجازی )ساخت کلیپ(  (8

 :واجرایی فنی ضوابط

 .شود ارسال جشنواره دبيرخانه به اثر همراه و تايپ جداگانه ای صفحه در بايد اثر صاحب كامل مشخصات-1
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 .شد خواهد حذف رقابتها از اثر شود، احراز جشنواره ازمراحل يك هر در اثر اصالت تأييد عدم چنانچه -2

 .نمايد ارسال جشنواره دبيرخانه به اثر يك تواند می فقط نفر هر -3

 .باشد شده رتبه حائز ای جشنواره يا مسابقه درهيچ نبايدتاكنون اثرارسالی -4

 .باشد شناسنامه دارای و باشد شده توليد اثر صاحب دانشجويی زمان در و اخير يكسال در بايد اثرارسالی-5

 تهيه ندهكن شركت توسط برداری فيلم يا و فيلم اخذ منبع ذكر با( تدوين)آرشيوی های فيلم از استفاده صورت دو به تواند می رشته اين آثار-6

 .شود ذكر( ای حرفه دوربين يا موبايل: دستگاه نوع)گردد

 .باشد FULL HD يا HD بصورت حداقل بايد آثار كيفيت-7

 است.يا ارسال از طريق ايميل يا فضای مجازی امكان پذير ترجيحاً در قالب لوح فشرده  ارسال اثر 

 به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد. 1141 آذر 31تا  حداكثر آثار اين بخش می بايست  نكته: *

 ** متولی برگزاری اين بخش امور فرهنگی پرديس می باشد.

 و( بخش فعالیت های ترویجی:

  هر دو هفته يكبار)مجری: امور فرهنگی با همكاری دفتر نهاد(كرسی های تالوت قرآن كريم روزهای دوشنبه 

  مجری: دفتر نهاد با همكاری بسيج ( موضوعات مرتبط با جشنوارهسخنرانی های ترويجی پيرامون( 

  آدرس دبیرخانه

 jaquran@ ايتا نشانی به كشاورزی و منابع طبيعی دانشكدگان ستاد جشنواره های قرآن و عترتكانال  به بيشتر اطالعات كسب جهت*  

 .فرماييد حاصل تماس  12632818716  تلفن شماره با يا و مراجعه

   irc@ut.aghzare.آدرس ايميل : 

 دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری-مسجد امام علی ع-كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهراندانشكدگان  -كرجآدرس : 
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 .وجود داردزمان ها با توجه به زمان شروع طرح احتمال تغییر : بندی زمان جدول

 

 

 و السالم علی عباد اهلل الصالحین

 منابع طبیعی دانشگاه تهرانکشاورزی و دانشکدگان  قرآن و عترت ستاد جشنواره

 زمان عنوان فعالیت ردیف

 1411 و آبان مهر برگزاری جشنواره جلساتتشكيل  1

1141 آبان 21لغايت  مهر 24 فضاسازی، تبليغات و ثبت نام  2  

1141آبان  18-24 بخش شفاهی مسابقات برگزاری 3  

1141 آذراول نيمه  كتبیبخش  مسابقات برگزاری 4  

1141 آذر  پايانیهفته  پذيرش آثار ساير بخش ها 5  

1141 ديماه اول هفته اختتاميه و اهدای جوايز 6  

1411نيمه اول اسفند  جشنواره دانشجويان رتبه اولاردوی مشهد مقدس ويژه  7  


