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 مقدمه: -1

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 

قرآن و اهل  فراهم آوردن زمینه ای جهت انس بیش از پیش با مصحف شریف و انسان ساز قرآن کریم و مفاهیم تعالی بخش هدف

و همچنین نشر و بسط فضای معنوی عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام متصدیان و مسئولین فرهنگی  بیت)ع(

 دانشگاه ها بوده است.

های دینی در دانشگاه و جامعه ها و ارزشسازی و ترویج آموزهها نقش برجسته و مهمی در فرهنگدانشگاهو کارکنان از آنجا که اساتید 

سزایی برخوردار است. لذا جشنواره های قرآن و عترت برای مشارکت و رقابت آنان نیز از اهمیت بهدارند، برگزاری مسابقات و فعالیت

 .گرددکاربردی به شرح ذیل برگزار می-اعضای هیات علمی دانشگاه جامع علمیمدرسان و  ،قرآن و عترت کارکنان

 اهداف: -2

 ها. اعتلای دانش، ایمان، اخلاق و بصیرت دینی دانشگاهیان و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه1

 هاآموزهسازی انس و الفت دانشگاهیان با قرآن کریم و سیره معصومین)ع( و تدبر و عمل به آن . زمینه2

 های قرآن و عترتها و پژوهش. گسترش مفاهیم، آموزش3

 ایبرداری از معارف قرآن و عترت بویژه تحقیقات بین رشته. گسترش بهره4

 . توجه توأمان به الفاظ و مفاهیم قرآن کریم و متون ائمه اطهار)ع( با تأکید بر حفظ و تدبّر5

 

 

 
 جشنوارة قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردی سيزدهمينبندی عناوين رشته ها و زمان

 (مدرسان و كاركنان)بخش 
 

 جشنواره: تقويم زماني  ش ها و رشته های جشنواره:بخ

 بخش
 رشته ها

 اجرای مرحله استاني ناممهلت ثبت
ارسال آثار به 

 دبيرخانه

 كتبي
معارف قرآني و 

 )ع(سيره معصومين

 احادیث اهل بیت)ع(     -1 

 مفاهیم نهج البلاغه -2 

 مفاهیم صحیفة سجادیه       -3 

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم  -4

 نامهمنابع مندرج در متن آیین منابع: براساس

 69ارديبهشت ماه  11

 یکشنبه

 96اردیبهشت  91 

 

-- 

 پژوهشي

 

 مقاله نویسی -1

 69ارديبهشت  11      بررسی و نقد کتاب -2

ارسال فایل اثر به ایمیل  -1

 جشنواره

 بررسی و اعلام نتیجه اولیه -2

دریافت اصل آثار و بررسی  -3

توسط واحد استانی و ارسال به 

 وارهدبیرخانه جشن

 69خرداد ماه  11

 

 
 شهر مقدس قم مکان: واحد استانی قمميزبان:  96شهریور ماه  زمان برگزاری مرحله كشوری)دانشگاهي(: 

 تهران شهرمکان:  وزارت بهداشتميزبان:  96آبان ماه  زمان برگزاری مرحله ملي: 
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 دستورالعمل بخش كتبي

 ) منابع كتبي از سايت جشنواره قابل دانلود است.(بي:    بخش كت  هایرشته

      آشنایی با ترجمه و تقسیر قرآن کریم 

 منابع مراحل

 مرحله استانی
سوره  انیسوره الرحمان تا پا ریتفس )141-1، تألیف مرتضی  مطهری، انتشارات صدرا، صفحات6آشنایی با قرآن، ج 

 (529-35531922: قم – 66161649 – 33194933تهران: صدرا(  )دیحد

 مرحله کشوری )دانشگاهی(
 از فصل شش تا آخر کتاب، 4، ج یآمل یجواد تفسیر آیت الله م،یکتاب معاد در قرآن کر

 (   irwww.portal.esra.؛    www.nashresra.ir)نشر اسراء    

 ، کل کتاب4، ج یآمل یجواد تفسیر آیت الله م،یکتاب معاد در قرآن کر مرحله ملی
 

 

     :)آشنایی با احادیث اهل بیت)ع 

 منابع مراحل

 مرحله استانی
تا سر »143صفحه پایان کتاب تا  یاز ابتداحکمت نامه جوان، محمد محمدی ری  شهری، بخش اول و دوم)کتاب 

  ثیدارالحد نشر، «(زشهای اخلاقی و رفتاری: ار6ابتدای فصل

 مرحله کشوری )دانشگاهی(
 نشر(، 235حکمت نامه جوان، محمد محمدی ری شهری، بخش اول تا چهارم)از ابتدای کتاب تا پایان صفحه کتاب 

 (32537743545؛  32537743523    دارالحدیثسازمان چاپ و نشر ) دارالحدیث

 .اهد شدمتعاقبا اعلام خو مرحله ملی

 

  مفاهیم نهج البلاغه 

 منابع مراحل

 اصدر نشر،  6و 9، 4، 3، 1یهافصل، مرتضی مطهری، در نهج البلاغه یریکتاب س مرحله استانی
 رالکتب الاسلامیهانشر د، 41و45، 33، 34، 26ی هاشرح خطبهی، رازیمکارم ش ، تألیف ناصر2ج ، امام امیپ کتاب )دانشگاهی(کشوریمرحله

 (521-99625441)   نشر درالکتب الاسلامیه، کل کتاب، 2ج امام،  امیپ کتاب ه ملیمرحل
 

 مفاهیم صحیفه سجادیه   
 منابع مراحل

تا پایان کتاب( و  325)از ص 9ج، حسین انصاریان(، تألیف ترجمه و شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه)کتاب دیار عاشقان مرحله استانی
 (www.payambooks.com) نشر پیام آزادی، «(بیجا تا سر تعصب»36تا  1)از ص 6ج

 متعاقبا اعلام خواهد شد )دانشگاهی(کشوریمرحله

 متعاقبا اعلام خواهد شد مرحله ملی

 

http://www.nashresra.ir/
http://www.portal.esra.ir/
http://www.payambooks.com/
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 جشنواره: عمومي رايطضوابط و ش

کااربردی تشاریش شاده -آن و عترت دانشگاه جاامع علمایدر این شیوه نامه شرایط کلی و اختصاصی رشته های جشنواره قر

ها مقرر گردیده که به ترتیب زیر اعلاام نامه و ضوابطی که برای هر بخش بیان شد ضوابط مشترکی برای همه بخشعلاوه بر شیوه است.

 شود:می

 تواند در هر بخش )کتبی، پژوهشی( فقط در یك رشته شرکت کند.هر مدرس یا کارمند می -1

های بعد در آن رشته شرکت کناد. تواند در سالیا مدرس حائز رتبه اول در هر رشته در مرحله کشوری )دانشگاهی(، نمی کارمند -2

 ها، بلامانع است.بدیهی است که شرکت وی در سایر رشته

ایان صاورت ناام تواند با مشارکت سایر کارکنان و مدرساان یاا دانشاجویان ارائاه شاود. در آثار پژوهشی، کارکنان و مدرسان می -3

 گیرد. نویسنده اول به عنوان صاحب اثر شناخته و در صورت احراز رتبه، مورد تقدیر قرار می

گیارد و : در صورتی که اثر پژوهشی را چند نفر انجام داده باشند، لوح تقدیر به همه افراد، و هادایا باه نفار اول تعلا  مینکته    

 ان خواهد بود و دبیرخانه هیچ مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.(ایشان مسؤول تقسیم جوایز بین سایر همکار

 شوند.پژوهشی، فقط برگزیدگان نهایی به مراسم اختتامیه دعوت می ای بودن بخشباتوجه به تك مرحله -4

دانشاگاهی(، یافته به مرحلاه کشوری)ارسال تصویر کارت ملی، عکس و مدارک دال بر همکاری با دانشگاه کارکنان و مدرسان راه -5

 به دبیرخانه جشنواره الزامی است.
 كسب رتبه در واحد استاني ، همچنين معرفي افراد كسب كننده حدنصاب امتياز به دبيرخانه، به منزله راهيابي به مرحله دانشگاهي نيست. -9

ل احراز رتباه عباارت امتیاز را در مرحله کشوری) دانشگاهی( کسب نماید. جدو %73شرکت کننده برای کسب رتبه باید حداقل  -7

 ( 133از   75تا  73رتبه سوم  -  03تا  75رتبه دوم  - 133تا  03است از : )رتبه اول 

 واحدهای استانی برای تعیین رتبه و تقدیر از آنان در مرحله استانی نیز براین اساس اقدام نمایند. تذكر:

رمند و مدرس یکی از مؤسسات یا مراکز آموزش عالی علمای داوطلب شرکت در مسابقات باید کارمند، هیأت علمی دانشگاه یا کا -0

 کاربردی وابسته و یا تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد.

 باشد.به عهده واحد استانی می شرکت کنندگان در مرحلة مقدماتی احراز کارمند یا مدرس بودن -9

 .دارا بودن کد مدرسی استشرط پذیرش مدرس در جشنواره،  -13

اشتغال به کار ایشاان در زماان برگازاری همه طیف های کارکنان و اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی و...( یرش کارمند در جشنواره )شرط پذ -11

 مرحله مقدماتی است.

 محاسبه خواهد شد. مشتركا بين كاركنان و مدرساندرسطح واحد استاني و كشوری  هارتبه -12
 

 

 ي و سيره معصومين)ع(معارف قرآن بخش كتبي:اختصاصي  شرايط و ضوابط

 اتبا مراجعه به سایت، به سؤال ثبت نام کنندگان سؤال تستی در هر رشته در سایت جشنواره قرار داده خواهد شد. 33-23 تعداد 

 پاسخ خواهند داد. زمان مشخصبصورت رندوم) از مجموع سؤالات طراحی شده ( در مدت 

  را خواهد داشت. فقط یك بار ح  ورود و شرکت در آزمون فردتوجه: هر 

 به علت نقص فنی و مشکلات اینترنتی نتواند شارکت نمایاد، زماان دیگاری را  ثبت نام کننده ایکه در صورتی

 فراهم خواهد آورد. ایشان دبیرخانه برای امکان شرکت مجدد

 .آزمون دارای نمره منفي است 

 امتیاز به مرحله بعد راه خواهند یافت. %03نفر در هر رشته، به شرط کسب حداقل  23حداکثر تعداد 

 یافته هر رشته به مرحله کشوری) دانشگاهی( را  به واحادهای اساتانی اعلاام های لازم، نفرات راهدبیرخانه جشنواره بعد از بررسی

 نماید.می

 :گاهي نيستكسب رتبه در واحد استاني و يا معرفي افراد به دبيرخانه به منزله راهيابي به مرحله دانش توجه. 

 .نحوه برگزاری مرحله کشوری ) دانشگاهی ( بخش کتبی متعاقبا اعلام خواهد شد 
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 :پژوهشيبخش اختصاصي  شرايط و ضوابط

 مقاله نويسي: .1

 :مقاله عمومي شرايط  -

 ثبت نام در سایت جشنواره .1

 تکمیل فرم ثبت نام و درج در صفحه اول مقاله .2

 تعیین شده باشد. عاتف و موضواهدامحتوای مقاله باید در جهت  .3

 .وده و قبلاً در جایی منتشر نشده باشدنویسندگان( ب مند و معتبر نویسنده )مقاله حاصل مطالعات، تجارب و پژوهشهای نظام .4

 شناختی معتبر باشد.مقاله دارای اطلاعات کتاب .5

 مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد. .6

 ارسی نوشته شود.مقاله باید به زبان ف .7

 مشخصات کامل نگارنده ) طب  فرم( به دقت قید گردد. .0

 نکته: مقالات كاربردی، از امتياز ويژه ای برخوردار است.
 

 :شرايط اختصاصي مقاله -

 ( فراتر نرود.ایواژه 333)هصفح 23مقاله از  جمح .1

و میاان ساطرها،  کاغاذهاای در حاشایه رعایات فضاای مناسابذ باا برای سهولت ارزیابی و ویرایش، مقاله بر یك روی کاغا .2

 رونیکی ارسال گردد.تحروفچینی شود و همراه با فایل الک

 آوانویسی( پس از فارسی آن یاد شود. ها و مفاهیم ناآشنا، با استفاده از الفبای صوتی)تلفظ نام .3

 پرانتز آورده شود. ها و مفاهیم مهم به کاررفته در متن، جلوی نام یا مفهوم مربوط میانمعادل خارجی نام .4

)در نقل زیر آورده شودة مانند نموناثر، صفحه جلد و با ذکر نام نویسنده، سال نشر و شمارة ) در پایان نقل قولاستناد و ارجاع  .5

و  ، هماو، پیشاینهاای هماانقول مستقیم از گیومه استفاده گردد و در تکرار ارجاع، مثل بار اول نوشته شود و از کاربرد واژه

 (127-121صص، 6ج، 1304 مرتضی، مطهری،د آن خودداری گردد(: )مانن

ای در یك سال بیش از یك اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبایی پاس از ساال انتشاار از یکادیگر چه از نویسندهچنان .6

 شوند. متمایز

 پیش از کتابنامه( آورده شود. های توضیحی در پایان مقاله)یادداشت .7

 :در پایان مقاله با ذکر مشخصات زیرآورده شود با ترتیب الفبایی،به طور جداگانه  لاتینخذ فارسی و کتابنامة مآ .0

 .نام ناشر :محل انتشار .شمارة جلد .عنوان کتاب) سال انتشار(.کتاب: نام خانوادگی، نام .9

 های آغازین و انجامین مقاله.ارة صفحهشم ،شمارة نشریه ه.نام نشری«.عنوان مقاله » )سال انتشار(.مقاله: نام خانوادگی، نام .13

 یاد شود. نتایج تحقی  و در صورت امکان چگونگی ارتباط وکاربرد آن در جامعه، در پایان مقاله .11

فهرساتی از باه هماراه گیاری تهیاه و ای در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقی  و نتیجاهواژه 233حدود ایچکیده .12

 .گرددمقاله  ةطور جداگانه ضمیمژه(، بهوا 7اکثر دح )هاهواژکلید

 شود.شده بازگردانده نمیمطالب ارسال .13

 کلیه آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد. .14

 Quran@uast.ac.irبارگذاری اثر در سایت یا ارسال فایل اثر به ایمیل جشنواره  .15
 

 موجب رد مقاله گردد: تواندهريك از موارد زير به تنهايي مي   نکات مهم:
 عدم ارتباط موضوع یا محتوای مقاله، با محورهای مسابقه. .1

 عدم رعایت ساختار مقالات علمی. .2

 مقاله متعل  به دیگری باشد.  .3

 مقاله برگرفته از اینترنت باشد. .4

 باشد. مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد .5
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 شاخص های داوری: -

 ساختار مقاله .9

کلیه اجزاء مقاله شامل چکیدده  مقدمدهم مدروری بدر دارا بودن  .2

هام نتایجم منابع و مآخد  بده ردورت ماتدوایی و ادبیاتم یافته

 برخوردار از نظم و ترتیب منطقی مطالب

 ماتوای مقاله .3

 میزان نوآوری مقاله) موضوعم ادبیاتم روش شناسیم یافته ها( .4

 اهمیت موضوع مقاله از لااظ نیاز جامعه علمی و اجرایی .5

 ارتباط ماتوا با عنوان مقاله .6

 قدرت استدلال علمی نویسنده در طرح موضوع  روش و یافته ها .1

میزان کفایتم اعتبار علمی و جدید بودن منابع و مآخ  و مدرتب   .8

 بودن آن با موضوع

 تناسب روش تاقیق با موضوع مقاله .9

 آیین نگارش مقاله .91

 میزان روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله .11
 

 شيوه نامه نقد كتاب .2

 توجه موضوع به منظری ویژه یك از نویسنده هر بالطبع و باشد می خاص های حوزه در اندیشمندان ذهنی تراوشات حاصل کتاب

. شود جلوگیری یکسونگری این از تا است راهکارهایی به نیاز دلیل برای توفی  در نیل به اهداف تعیین شده همین به. کند می

 و قوت نقاط علمی نقد. باشد می کتاب ی منصفانه نقد باشد می علم اهل اکثر وفاق مورد که راهکارها این رینت مناسب از یکی

 از خود اثر خوانی باز به که کند می کمك اثر نویسنده خود به چیز هر از بیش و کند می مشخص را پژوهشی و علمی آثار ضعف

 محور سه در معمولا کتاب نقد لازم به ذکر است. کند کمك علمی جریان کردن بار پر به نیز نهایت در و بپردازد مختلف منظرهای

 .ندیاز کتاب ها را به عنوان منبع، انتخاب نما یکیتوانند  یم انیدانشجو .گیرد می انجام محتوایی و روشی شکلی،
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 كاركنان، مدرسان و اعضای هيأت علمي  -دهمين جشنوارة قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردیسيزفرم ثبت نام 

 گنجانده شود. یتوجه: تکمیل شده این فرم در رفاه اول اثر ارسال                                        (ي) بخش پژوهش 

 کاربردی:علمیمرکز آموزش عالی        حد استانی:وا

 عنوان مقاله: مقاله نویسی 

 بررسی و نقد کتاب

 کد مدرسی: خانوادگی:نام          نام:

 رشته تاصیلی: کد ملی:

 پست الکترونیکی: مقطع تاصیلی:

 کد شهر: تلفن ثابت: تلفن همراه :

 نشانی پستی:

 

 

 

 

 
 دانشگاه جامع علمي كاربردی انشجوييمعاونت فرهنگي و د

 های قرآن و عترتمركز فعاليت


