وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکز قرآن و عترت

]

آیین نامه
بیستمین جشنواره قرآن و عترت]
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
9393-94

 -9مقدمه
مسابقات و جشنوارههاي قرآن و عترت زير نظر شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآن و عترت دانشگاهها همه اهال
در مراكز آموزش عالي از مؤثرترين ،فراگيرترين ،گستردهترين و مهمترين فعاليتهاي قرآن و عتهرت مهيباشه كه
االهاات داتگاهها ،اازمانها و نهادهاي قرآني و فرهنگي دانشگاهي ب آن ميپردازن  .اولين دوره مسابقات قرآنهي
از اال  4631تواط جهاد دانشگاهي پاي گذاري ش و در ادام داتگاهها و نهادهاي دانشگاهي ديگر نيز در اين حوزه
ب فعاليت پرداختن .
 -2کلیات

 -2-1اصول ،اهداف و سياستهاي حاكم بر مسابقات و جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان
از آنجا ك ايااتگذاري و تعيين اه اف و راهبردهاي ااااي ،موجب جهت بخشي ب مسابقات در رااهتاي اهه اف و
آرمان هاي متعالي نظام ااالمي مي شود ،با توج ب وضعيت فرهنگي جامع و دانشگاهها  ،ايااتها و اه اف زير به
عنوان زيربناي برنام ها و اق امات تعيين ش ه اات:

الف) اصول:
 .4توسعه كمّي و كيفي :تحول رو به جلو و افزايش رشتهها و تعميق مفاهيم و ارتقاي سطح فني مسابقات
 .2شكوهمندي :اهتمام عالي همه نهادها و مسئوالن و دانشگاهيان و مشاركت بيشينه
 .6معنويت محوري :تأكيد بر اخالص و معنويت و معناگرايي در همه مراحل
 .1جامعنگري :توجه به همه ابعاد انسانساز و حياتآفرين قرآن

ب) اه اف كلي:
 .1اعتالي دانش ،ايمان ،اخالق و بصيرت ديني دانشگاهيان و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاهها
 .2زمينهسازي انس و الفت دانشگاهيان با قرآن كريم و سيره معصومين(ع) و تدبر و عمل به آن آموزهها
 .3تعظيم شعائر الهي و قرآني و تشويق فعاليتهاي قرآني و عترت دانشگاهيان.
 .4گسترش مفاهيم ،آموزشها و پژوهشهاي قرآن و عترت
 .5تقويت جنبه الگويي دانشگاهيان براي ساير اقشار در فعاليتهاي قرآن و عترت

ج) اه اف فرعي:
 .1شناسايي و معرفي دانشگاهيان مستعد و برجسته قرآن و عترت به جامعه
 .2گسترش اطالعات و مباحث كاربردي قرآن و عترت و تقويت محتواي برنامههاي قرآن و عترت
 .3سوق دادن دانشگاهيان از رقابتهاي قرآن و عترت به سوي فعاليتهاي قرآن و عترت
 .4گسترش بهرهبرداري از معارف قرآن و عترت بويژه تحقيقات بين رشتهاي

 .5تالش در جهت ترويج غير مستقيم آموزههاي قرآن و عترت
 .6تعميق نگرش اهل هنر و ادب به قرآن كريم و سيره معصومين(ع)
 .7توجه توأمان به الفاظ و مفاهيم قرآن كريم و متون ائمه اطهار(ع) با تأكيد بر حفظ و تدبّر
 .8هماهنگي و حركت همسوي همه دستگاههاي آموزش عالي در زمينه مسابقات و جشنوارههاي قرآن و عترت

يادآور مي شود همه دست انددركاران و برنامده ريدزان مسدابقات قدرآن و عتدرت دانشدگاهي مودفندد در كليده
تصميمگيريها و اقدامات و برنامههاي خود ،اصول ،اهداف و سياست هاي فوق را مد نظر قرار دهند و بديهي اسدت در
نظارت و ارزيابي ،ميزان انطباق برنامهها و اقدامات بر اين اهداف و سياستها سنجيده خواهد شد.
 -3بخش های جشنواره :

 -1بخش شفاهی
 -2بخش کتبی
 -3بخش کتابخوانی
-4بخش تدبر
 -5بخش فناوری اطالعات
 -6بخش ادبی
 -7بخش هنری
-8بخش نشریات
 بخش هاي شفاهي و كتبي اين جشنواره در دو زمينه مجزاي قرآن و عترت(ع) برگزار مي گردد.
 با توجه به برگزاري جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشدگاههاي علدوم پزشدكي كشدور و لدزوم عددم تدداخل
جشنوارهها با هم ،بخش فناوري اطالعات ،ادبي ،هنري و نشريات در اين دوره با هدايت و نظدارت مركدز قدرآن و
عترت وزارت بهداشت با تعيين يک محور قرآن و عترت درهفتمين جشنواره فرهنگي ادغام شدده و در فرايندد
جشنواره فرهنگي داوري خواهد شد.
-4ضوابط کلی:
ماده :1هر داوطلب مي تواند حداكثر در يک رشته در هر بخش شركت نمايد.
تبصره :1شركت داوطلبان رشته تواشيح در ساير رشته ها بالمانع است.
تبصره :2ال زم به ذكر است كه داوطلبان بخش كتبي قادر به شركت در يدک رشدته از قدرآن و يدک رشدته از
عترت(ع) ميباشند.
ماده :2شرط پذيرش دانشجو در جشنواره ،اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نام جشنواره است.
ماده :3دانشجويان حائز رتبه اول در هر يک از رشته ها ،مجاز به شركت در همان رشدته بده مددت  2سدال در
جشنواره نمي باشند.

ماده :4ثبت نام از طريق پايگداه اينترنتدي جشدنواره بده آدر  http:\\farhangi.behdasht.gov.irصدورت
ميپذيرد.
ماده :5صعود به مرحله كشوري و ملي تنها در دو رشته از بخش هاي مختلف امكانپذير است و احدراز رتبده
نخست تنها در يک رشته ( .بنابراين در صورت احراز رتبه نخست در دو رشته ،داوطلدب مزبدور ،بدر اسدا
انتخاب خود در يک رشته ،اول و در رشته ديگر حائز رتبه دوم خواهد گرديد).
ماده:6ثبت نام بخش شفاهي قرآن در مرحله كشوري براسا

سهميه اختصاص يافته به هر دانشگاه صدورت

مي پذيرد(.متعاقبا اعالم ميگردد)

 -4-9ضوابط بخش کتبی:

 -4-1-1مسابقات جشنواره در بخش كتبي بصورت دومرحله دانشگاهي و كشوري انجام ميشود.
 -4-1-2آزمون مرحله ي دانشگاهي رشته هاي بخدش كتبدي پايدان فدروردين مداه بطدور همزمدان و سراسدري در
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار خواهد شد .كه زمان دقيق آن متعاقبا اعالم مي گردد.
 -4-1-3آزمون مرحله كشوري رشتههاي بخش كتبي اواسط ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد .كده زمدان دقيدق آن
متعاقبا اعالم مي گردد.
 -4-1-4دستورالعمل و نحوه برگزاري آزمون كتبي متعاقباٌ ارسال خواهد شد.
 -4-1-5بخش ويژه كتبي با عنوان «فلسفه و مباني سالمت از منظر قرآن و حديث» مي باشد.
 -4-1-6هر داوطلب در بخش كتبي جشنواره مجاز به شركت در  3رشته (قرآن،عترت(ع) ،ويژه) مي باشند.
 -4-2ضوابط بخش شفاهی:
 -4-2-9قرآن:

 رشته حفظ يک و سه جزء مختص مرحله دانشگاهي اسدت و تقددير از برنددگان در سدطح دانشدگاه انجدام
ميشود.
 رشتههاي حفظ 21 ،11 ،5جزء و كل قرآن كريم در مرحله كشوري و ملي (دانشجويان) برگزار ميشود.
 هيأت داوران بخش شفاهي در مراحل مختلف ،بايستي به طور مجزا براي خواهران و برادران شدركتكنندده
تعيين شوند.
 داوطلبان محترم (در رشته قرائت تحقيق و ترتيل) بايد دقيقا از محل قرعه هاي مشخص شده قرائت نمايند،
درغير اينصورت حذف خواهند شد.
 داوري بخددش شددفاهي مرحلدده دانشددگاهي عتددرت(ع) بصددورت متمركددز در دبيرخاندده دائددم جشددنواره
صورت ميپذيرد.
 دانشجوياني كه در مرحلة كشوري و ملي دورههاي قبل در مقاطع باالتر در رشتههاي حفظ رتبههداي اول را
كسب نموده اند ،نميتوانند در مقاطع پايينتر شركت كنند.
-4-2-2عترت(ع) :



داوطلبان در بخش شفاهي عترت(مداحي اذان و صحت قرائت نماز ،تواشيح) مي بايست فايدل صدوتي اجدراي
خود را ضمن ارسال لوح فشرده به دبيرخانه جشدنواره ،در پايگداه اطدالع رسداني جشدنواره نيدز بده

 http:\\farhangi.behdasht.gov.irدر

آدر

هنگام ثبت نام آپلود نمايند.

توجه :9قبل از ارسال لوح فشرده از سالم بودن و مطابق آیین نامه بودن آن مطمئن شويد تا حقي از داوطلبدان
ضايع نشود.

توجه :2در روي لوح فشرده ( صوتي و تصويري) ارسالي حتما نام دانشگاه و نام و نام خانوادگي داوطلب و ندام
رشته آزمون ثبت شود.
توجه  :3فايلها و فولدرها حتما بصورت انگليسي نامگذاري شود ،از نامگذاري فارسي اكيدا خودداري شود.
توجه  :4در صورتي كه كيفيت لوحهاي فشرده دريافتي مطلوب نبوده و قابليت داوري مجدد را نداشته باشدد و
يا هرگونه مغايرت با آييننامه داشته باشد ،از دور مسابقات حذف خواهندشد.
 -3-4بخش کتابخوانی:

داوطلبان در بخش كتابخواني مي بايست فايل اثر خود را ضمن ارسال لوح فشدرده بده دبيرخانده جشدنواره ،در
پايگاه اطالع رساني جشنواره نيز به آدر

 http:\\farhangi.behdasht.gov.irدر

هنگام ثبت نام آپلود نمايند.

 -5رشته ها:

ردیف

 - 9-5بخش شفاهی قرآن:

رشته ها

مرحله

دانشجویان

توضیحات

خانم

آقا

دانشگاهی

کشوری

1

تحقیق









2

ترتیل









3

حفظ  1جزء







-

مرحله کشوری ندارد

4

حفظ  3جزء پیوسته







-

مرحله کشوری ندارد

5

حفظ  5جزء پیوسته
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حفظ  11جزء پیوسته









7

حفظ  21جزء پیوسته

















8

حفظ کل قرآن کریم

آزمون مرحله
مقدماتی دارد
آزمون مرحله
مقدماتی دارد

 -2-5بخش شفاهی عترت :

 -1رشته اذان:
 فايل صوتي مربوطه با فرمت mp3مورد پذيرش مي باشد.
 اذان هاي غيرتقليدي مبتني بر قواعد داوري از امتياز ويژه برخوردار مي باشند.
 از برگزيدگان اين رشته در مرحله ملي ،آزمون صحت قرائت نماز به عمل خواهد آمد.

 -2رشته مداحي:
 موضوع مداحي شهادت امام سجاد

( ع)

مي باشد.

 زمان در نظر گرفته شده براي اجرا حداكثر 11دقيقه با ارائه ي مقدمه ،فراز و فرود مناسب مي باشد.
 فايل صوتي مربوطه با فرمت mp3مورد پذيرش مي باشد.

 -3رشته تواشيح:
 اين رشته ويژه برادران دانشجو مي باشد.
 موضوع تواشيح آزاد مي باشد.
 تعداد اعضاي گروه در رشته تواشيح  4-6نفر مي باشد.
 زمان در نظر گرفته شده براي اجرا حداكثر 11دقيقه مي باشد.
 فايل صوتي مربوطه با فرمت mp3مورد پذيرش مي باشد.
 الزم است متن تواشيح و ترجمه فارسي آن در قالب  wordارائه گردد.
 - 3-5بخش کتبی:

 ترجمه و مفردات قرآني
مراحل

منابع

مرحله دانشگاهي

ترجمه جزء  03قرآن کریم آیت اهلل مکارم شیرازی

مرحله كشوري

ترجمه  0جزء آخر قرآن کریم آیت اهلل مکارم شیرازی

مرحله ملي

ترجمه  5جزء آخر قرآن کریم آیت اهلل مکارم شیرازی

 ترجمه آيت اهلل مكارم شيرازي بر روي سايت جشنواره قرار خواهد گرفت.

 آشنايي با مفاهيم قرآني
مراحل

منابع

مرحله دانشگاهي

کتاب تفسیر آیات برگزیده تألیف :علیرضا مستشاری تا ص  281نشر معارف

مرحله كشوري

کتاب تفسیر آیات برگزیده تألیف :علیرضا مستشاری تا ص  011نشر معارف

مرحله ملي

کل کتاب تفسیر آیات برگزیده تألیف :علیرضا مستشاری نشر معارف

 سيره معصومين(ع)
منابع

مراحل
مرحله دانشگاهي

کتاب انسان  153ساله انتشارات صهبا تا صفحه 258

مرحله كشوري

کتاب انسان  153ساله انتشارات صهبا تا صفحه 153

مرحله ملي

کل کتاب انسان  153ساله انتشارات صهبا

 آشنايي با احاديث و ادعيه:
منابع

مراحل
مرحله دانشگاهي

کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی(  033حدیث اخالقی در  211موضوع)  133واژه اول

مرحله كشوري

کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی(  033حدیث اخالقی در  211موضوع)تا واژه 033

مرحله ملي

کل کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی(  033حدیث اخالقی در  211موضوع)
کتاب بشنو از نی تالیف علی صفایی حائری انتشارات لیله القدر

 احكام:
منابع

مراحل
مرحله دانشگاهي

احکام زندگی -فالح زاده

مرحله كشوري

کتاب رساله احکام دانشجویی -نشر معارف تا صفحه 198

مرحله ملي

کل کتاب رساله احکام دانشجویی -نشر معارف

 فلسفه و مباني سالمت از منظر قرآن و حديث:
مراحل
مرحله كشوري

منابع
متعاقبا اعالم خواهد شد

 الزم به ذكر است رشته هاي ترجمه و مفردات قرآني ،آشنايي با مفاهيم قرآني و قرآن شناسي مربوط به قرآن بخش كتبي
و رشته هاي سيره معصومين(ع) ،آشنايي با احاديث و ادعيه ،احكام مربوط به عترت بخش كتبي و فلسفه و مبداني سدالمت از
منظر قرآن و حديث در بخش ويژه مي باشد.

-4-5بخش کتابخوانی:
رشته
نقد كتاب

منابع

کتاب «سبک زندگی» به نگارش حجت االسالم و المسلمین احمد حسین شریفی
کتاب«شرح اسم»

تلخيص كتاب

 ضوابط و معيارهاي نقد كتاب در پيوست1
 ضوابط و معيارهاي تلخيص در پيوست
-5-5بخش تدبر
رشته
تدبر در قرآن و حديث

موضوع

استخراج و تبیین آموزه های قرآنی پیرامون بهداشت و سالمت

 ضوابط و معيارهاي بخش تدبر در پيوست3

-6پشتیبانی محتوایی و اجرایی:
 -6-9وظایف و اقدامات واحدهای دانشگاهی :

-6-1-1

طرح موضوع در شوراي فرهنگي دانشگاه و تشكيل كميته برگزاري مسابقات قرآن و عترت

* رئیس دانشگاه جهت جلب همكاری بهتر ،میتواند از مسؤولین شهری و استانی نیز بنا به نیاز دعوت نماید.
 -6-1-2ايجاد فضاي قرآني و رقابت سالم در ميان دانشگاهيان(اعم از دانشجو ،كارمندد و اسدتاد) بدا اسدتفاده از
برنامههاي غني و فضاسازي تبليغاتي و اطالعرساني و تدارك كامل برنامههاي قرآن و عترت
 -6-1-3تشويق و اعطاي فرصت بيشتر به عالقمندان و فعاالن عرصه مسابقات و فعاليتهاي قرآن و عترت
 -6-1-4شوراي دبيرخانه بيستمين جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با حضور
معاون دانشجويي ،رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه ،مدير فرهنگي ،دبيدر كدانون قدرآن و عتدرت

( ع)

تشكيل گردد.
 -6-1-4-1توصيه مي گردد فرايند جشنواره با مشاركت دانشجويان صورت پذيرد.
 -6-1-4-2درصورت افزايش رشد %11آمارشركت كنندگان نسبت به سال قبل هر دانشدگاه تمهيددات ويدژه جهدت
تقدير و تشويق پيش بيني خواهد شد.
 -6-1-5انتخاب مسؤول اجرايي مرحله دانشگاهي جشنواره و معرفي وي طبق فرم زير(با ذكر ندام و ندام خدانوادگي،
مسؤوليت ،شماره تلفن :محل كار،همراه و  )Emailبه دبيرخانه جشنواره تا تاريخ.1313/12/1

نام و نام خانوادگی:

سمت در واحددانشگاهی:

تلفن همراه:
محل کار:
Email:

 -6-1-5-1ارتباط مستمر با دبيرخانه جشنواره و برنامهريزي جهت اجراي جشنواره در تداريخهداي تعيدين
شده
 -6-1-5-2اتخاذ شيوههاي اجرايي بهمنظور اطالع رساني جشنواره و انجام تبليغات گسترده در مراكز تحت
نظارت
-6-1-5-3ثبدددتندددام اينترنتدددي جشدددنواره از داوطلبدددان از طريدددق پايگددداه اطدددالع رسددداني
http:\\farhangi.behdasht.gov.ir
تذکر :درصورتيكه بعضي از دانشجويان نتوانند شخصا از طريق سايت ثبت ندام نمايندد ،كارشناسدان واحددهاي
دانشگاهي مودفند امكان ثبت نام آنها را فراهم آورند و يا مشخصات دقيق آنها را طدي فدرم ثبدت ندام(پيوسدت

شماره )4دريافت و خود به ثبت نام آنان اقدام نمايند.

 -6-1-5-4اتخاذ تدابير الزم به منظور برگزاري شايسته جشنواره
 -6-1-4-5برگزاري مسابقات و معرفي نفرات برگزيده هردانشگاه به دبيرخانده جشدنواره طبدق فرمهداي
پيوست5

-7اعالم نتایج به دبیرخانه جشنواره:
 دانشگاه ها الزم است نتايج مرحله مقدماتي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1314/1/31بده
دبيرخانه جشنواره دائم جشنواره ارسال نمايند.
 بديهي است در صورت تأخير در اعالم و ارسال اسامي ،حضور برگزيدگان در مراحل بعدي امكانپذير نخواهد
بود.
 دبيرخانه بيستمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مي بايست نتايج را
از طريق ارسال به فرابر وهمچنين ارسال فيزيک نتايج و آثار اقدام نمايند.
 مجريان محترم جهت ارايه پيشنهاد و يا كسب اطالع بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با تلفنهاي دبيرخانه
تما

حاصل نمايند.

-8جدول زمانبندی برگزاری جشنواره:
ردیف

شروع فعالیت

عنوان

پایان فعالیت

توضیحات

1

ثبت نام الكترونیک

1333/11/15

1333/12/3

2

معرفی دبیر جشنواره

از زمان ابالغ آیین نامه

1333/12/3

3

برگزاری مرحله دانشگاهی

1333/11/15

1334/1/31

4

ارسال آثار

1333/11/15

1334/1/31

5

برگزاری مرحله دانشگاهی بخش کتبی

اواخر فروردین ماه 1334

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

6

برگزاری مرحله کشوری بخش کتبی

اواسط اردیبهشت ماه 1334

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

7

داوری آثار

اواسط اردیبهشت ماه 1334

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

8

برگزاری مرحله کشوری

اوایل خردادماه 1334

زمان دقیق متعاقبا اعالم می گردد.

-9نشانی دبیرخانه دائم جشنواره :
آدر  :تهران – خيابان وليعصر(عج) – باالتر از خيابان آيت ا...طالقاني –پايين تراز كوچه گيالن -پالك  -1615معاونت
دانشجويي و فرهنگي-مركز قرآن و عترت
كدپستي 1513363516:

صندوق پستي 571 :

شماره تما 121-88125611 :
شماره نمابر121-88146155 :
رايانامهd.quran@behdasht.gov.ir :

پیوست 9

شيوه نام نق كتاب

کتاب حاصل تراوشات ذهنی اندیشمندان در حوزه های خاص می باشد و بالطبع هر نویسنده از یک منظری ویژه به موضوع توجه
می کند .به همین دلیل برای توفیق در نیل به اهداف تعیین شده نیاز به راهکارهایی است تا از این یکسونگری جلوگیری شود .یکی
از مناسب ترین این راهکارها که مورد وفاق اکثر اهل علم می باشد نقد منصفانه ی کتاب می باشد .نقد علمی نقاط قوت و ضعف آثار
علمی و پژوهشی را مشخص می کند و بیش از هر چیز به خود نویسنده اثر کمک می کند که به باز خوانی اثر خود از منظرهای
مختلف بپردازد و در نهایت نیز به پر بار کردن جریان علمی کمک کند .الزم به ذکر است نقد کتاب معموال در سه محور شکلی،
روشی و محتوایی انجام می گیرد.

شکلی

روشی

محتوایی

 -0بررسی ظاهر کتاب ( 3نمره )
 -2بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی ها ( 3نمره )
 -3بررسی ارجاعات ،نمایه  ،منابع و مآخذ (  4نمره )

01نمره

-0
-2
-3
-4

داشتن چارچوب علمی(  8نمره )
پرداختن به نظریه های علمی (  8نمره )
داشتن نظم منطقی در ارائه مطالب (  8نمره )
داشتن روش علمی (  6نمره )

31نمره

-0
-2
-3
-4
-5
-6

پرداختن به مفاهیم مورد استفاده در متن (  10نمره )
تبیین چارچوب موضوعی (  10نمره )
پاسخ به سواالت (  10نمره )
تبیین صحیح و علمی مطالب( 8نمره )
استفاده از داده ها و منابع اصلی(  10نمره )
نتیجه گیری منطقی در مباحث ( 12نمره )

 61نمره

 011نمره

مجموع
با سپاس
کمیته ارزیابی آثار مکتوب
(عنوان برنامه ذکر شود)

پیوست 2

شيوه نام تلخيص كتاب
تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که با اهدافی نظیر بهره گیری بیشتر
از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نیز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر عالقمندان به بطن منابع علمی انجام می پذیرد.
خالصه نویسی و زبده گزینی به ویژه در عرصه تلخیص کتاب هم چون سایر فعالیت های علمی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و بی
تردید برای خلق اثری ارزشمند در این زمینه کسب مهارت های الزم امری ضروری است .خالصه نویسی متون مکتوب از سه منظر محتوایی،
روشی و ساختاری قابل بررسی و سنجش می باشد.

محتوایی

روشی

ساختاری

-0
-2
-3
-4
-5

روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده( 01نمره)
وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی( 02نمره)
جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده( 05نمره)
رعایت امانت داری و وفاداری به اصل کتاب ( میزان انطباق با متن اصلی ) ( 05نمره)
میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع( 8نمره)

-0
-2
-3
-4

ترتیب ،توالی و نظم مطالب(  5نمره)
دسته بندی علمی و هدفمند(  5نمره)
رعایت اسلوب ساده و سره نویسی(  5نمره)
استفاده از نمودار ها ،جداول و سایر تکنیک های گزیده نویسی(  5نمره)

-0
-2
-3
-4

روانی و شیوایی متن خالصه شده(  3نمره )
رعایت نکات نگارشی ،ویرایشی و دستوری (  3نمره )
خالقیت و نوآوری ( در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی ) (  3نمره )
استحکام  ،انسجام و پیوستگی ساختار (  5نمره )
توفیق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب (  3نمره )
تناسب حجم کمی مطالب (  3نمره )

-5
-6

 61نمره

 21نمره

 21نمره

 011نمره

مجموع
با سپاس
کمیته ارزیابی آثار مکتوب
(عنوان برنامه ذکر شود)

پیوست 3

شيوه نام ت بر در قرآن و ح يث
ه ف از اين رشت آشنايي بيشتر دانشجويان پيرامون مباحث قرآن و ح يث حول محور االمت ،به اشت و درمان مي باش و
امتياز هر اثر بر پاي شاخصهاي مطالعاتي طبق موارد زير تعيين ميشود:

محتوایی

ساختار ادبی

-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7

انتخاب ایده و موضوع مناسب با نیازهای بومی جامعه (  01نمره)
تعیین واژگان قرآنی معادل و متناسب با موضوع (  01نمره)
شرح و تبیین واژگان (استفاده از منابع مفردات) (  01نمره)
بررسی موضوع در میان انواع تفاسیر و مقاالت علمی (  01نمره)
شرح و بسط موضوع با کمک آیات قرآن (  01نمره)
بررسی روایی بحث (در صورت امکان) (  01نمره)
جمع بندی ،ارائه مدل و راهکار (  21نمره)

-0
-2
-3

رعایت مراحل علمی نگارش شامل:چکیده ،متن ،نتیجه گیری (  5نمره)
رعایت نکات نگارشی ،روانی و شیوایی متن (  5نمره )
انسجام و پیوستگی متن و پرهیز از حواشی (  5نمره )
ذکر منابع و رفرنس مطالب (  5نمره )

-1

جمع كل

08

28

488

پیوست 4

روشهای پیشنهادی تبلیغ برنامه های قرآنی و فرهنگی
 .1قرار دادن لینک ثبت نام جشنواره در سایت دانشگاه
 .2استفاده از دانشجویان فعال در امور اجرایی
 .3استفاده از همكاری انجمن های علمی ،کانونهای فرهنگی ،بسیج دانشجویی ،کانونهای کارآفرینی و . . .
 .4استفاده از اساتید ،باالخص اساتید گروه معارف برای اطالع رسانی درکالس
 .5پیشنهاد به اساتید معارف جهت اعطای نمره تشویقی به دانشجویان در ازای ارائه گواهی شرکت در
جشنواره
 .6برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبتهای مقتضی و بهره مندی از دانشجویان برگزیده و فعال قرآنی
 .7طراحی و چاپ کارت پستال ویژه جشنواره و هدیه به دانشجویان جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره
 .8دعوت ویژه از دانشجویان قاری و حافظ شناخته شده در دانشگاه
 .3استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان فعال در خصوص روشهای تبلیغ
 .11تبلیغ و اطالع رسانی در برنامههای متعدد فرهنگی مراکز در خصوص جشنواره
 .11تقدیر از برگزیدگان جشنواره قرآنی و اعطای هدایا و لوح تقدیر و . . .
 .12مصاحبه با دانشجویان برتر قرآنی و درج در سایت و نشریات معتبر استان
 .13رایزنی با صدا و سیمای استانی جهت تبلیغ برنامه های قرآنی

*** آماده دریافت پیشنهادهای سازنده شما عزیزان هستیم.

پيوست شماره 2:

پیوست 5

بیستمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نام استان:

شهر:
جنسیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر
دختر

پسر

نام دانشگاه :
شماره دانشجویی
و یا شماره پرسنلی

شماره ملی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده لیست:
شماره تلفن همراه

رشته امتحانی
جشنواره

تلفن منزل  /تلفن همراه

پست الکترونیکی

