دفترچه راهنمای داوطلبان شرکت در بیست و دومین جشنواره
بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال رسول اهلل  :إنّی تارک فیکم الثّقلین کتاب اهلل و عترتی أهل بیتی فانّهما لن يفترقا حتی يردا علیّ الحوض

کنز العمال -جلد  -1صفحه  -181حدیث 359

مقدمه
جشنواره بینالمللی قرآنی و حدیثی المصطفی ،سلسله مسابقاتی است که هر ساله توسط جامعة المصطفی العالمیة میان طالب ،دانشجویان ،دانشآموختگان و قرآنآموزان مراکز
وابسته به آن برگزار میگردد .این جشنواره از حیث تعداد مخاطب ،تنوع ملیتی مخاطبین ،تنوع بخشها و رشتهها ،برگزاری همزمان در کشورهای مختلف و  ...بینظیر میباشد.
اینک با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و تمسک به عروةالوثقای قرآن کریم و حبلالمتین عترت طاهرین  ،بیست و دومین جشنواره را در سال  1935با شعار «قرآن و
تمدن اسالمی» ،با همراهی شما مشتاقان معارف ناب ثقلین مبارکین برگزار و برگ زرین دیگری از فعالیتهای قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی العالمیة را ورق میزنیم.
امید است این حرکت بین المللی علمی ،فرهنگی و تربیتی موجبات پیشرفت و تعالی همهجانبه خانواده بزرگ المصطفی را در آسمان ستارهریز علوم اسالمی و فنون اصیل قرآنی
و حدیثی فراهم آورده و گامی موفق در روند گسترش فرهنگ انسان ساز ثقلین در جهان باشد.
اهداف و سیاستها
اهداف:
* معرفی آموزههای حیات بخش قرآن کریم و عترت طاهرین به منظور ترویج و ایجاد زمینه برای تمسک به آن؛
* مسلطسازی طالب و فراگیران المصطفی به مهارتها و فنون تالوت قرآن کریم؛
* توسعه و تعمیق فضای انس با قرآن ،حدیث و ادعیه در میان مخاطبان؛
* معرفی دستآوردها و ظرفیتهای معرفتی حوزههای علمیه و جامعة المصطفی العالمیة در عرصه قرآن و حدیث؛
* شناسایی ظرفیتها و کشف استعدادها ،نخبگان و ممتازین قرآنی و حدیثی در عرصه بین الملل؛
* معرفی و نکوداشت شخصیتها و الگوهای موفق قرآنی و حدیثی؛
* ایجاد ارتباط وثیق میان دانشآموختگان ،دانشپژوهان و نیروها و مراکز قرآنی در کشورها؛
* بازخوردگیری از آموزشها و فعالیتهای قرآنی و حدیثی در بخشهای گوناگون جامعةالمصطفی بهمنظور انسجام ،هدفمندسازی و تقویت آنها.
سیاستها:
* تاکید بر حرکت در مسیر تحقق رسالتهای المصطفی در طراحی و اجرای جشنواره؛
* توجه به محوریت «قرآن و تمدن اسالمی» در منابع و محتوای جشنواره؛
* اهتمام به توسعه متوازن جشنواره در حوزه حدیث و ادعیه به ویژه نهجالبالغه و صحیفه سجادیه در کنار قرآن کریم؛
* تأکید بر سیر مطالعاتی تفسیر کل قرآن و نهج البالغه و صحیفه سجادیه در طول مدت تحصیل طالب المصطفی.
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شرکت کنندگان مجاز
* فراگیران و دانش آموختگان ایرانی و غیرایرانی مراکز تابعه ،1پیوسته 2و همکار جامعة المصطفی العالمیة اعم از؛ طالب ،دانشجویان و دانشپذیران شاغل به تحصیل و
فارغالتحصیل که دارای کد تحصیلی در سامانه جامع آموزشی المصطفی(سجا) میباشند.
تبصره :1فراگیران و دانش آموختگان ایرانی «جامعةالزهرا» و «مکتب نرجس» حق شرکت در جشنواره را ندارند.
تبصره :2اعضای شورای برنامهریزی ،ستاد برگزاری و کارشناسان و مسئوالن واحدهای برگزار کننده جشنواره ،داوران و ارزیابان ،تهیه کنندگان متون و منابع و طراحان سوال که
فراگیر یا دانش آموخته المصطفی میباشند ،مجاز به شرکت نخواهند بود.
ثبت نام و انتخاب رشته
هر داوطلب میتواند حداکثر  3رشته را به صورت زیر انتخاب نماید:
 در بخش پژوهشی (آثار) یک رشته
 در بخش معارفی (کتبی) یک رشته
 در بخش مهارتی (شفاهی) یک رشته
تبصره :فراگیران مقاطع کارشناسی در بخش معارفی(کتبی) مجاز به انتخاب  2رشته می باشند.
داوطلبان ارجمند میتوانند برای ثبتنام به نشانی  http://quran.miu.ac.irمراجعه و انتخاب رشته نمایند.
زمان ثبتنام 5331/7/3 :تا 5331/7/33
توصیههای مهم
 .1حائزین رتبههای اول بخش مهارتی(شفاهی) در پنج دوره گذشته جشنواره ،نمیتوانند در همان رشته ثبتنام نمایند.
 .2مالک عمل برای آن دسته از فراگیرانی که در چند رشته مشغول به تحصیل هستند ،باالترین مقطع تحصیلی میباشد.
 .3فراگیرانی که قبالً مقاطع باالتر تحصیلی را در المصطفی گذرانده اند و درحال حاضر در رشته ای دیگر و در مقطع پایینتر مشغول به تحصیل هستند ،مالک عمل در امر
ثبتنام باالترین مقطع تحصیلی می باشد.
 .4فراگیران رسمی که به هر دلیل دارای پرونده مسدودی غیرآموزشی میباشند ،تا زمان رفع مسدودی ،مجاز به شرکت در مسابقات نمیباشند.
 .5فرایند ثبتنام ،کامالً به صورت اینترنتی و به دو زبان فارسی و عربی در پایگاه  http://quran.miu.ac.irمیباشد.
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 .1مراکز آموزشی تابعه المصطفی« :مجتمع عالی امام خمینی» « ،مجتمع عالی فقه» « ،مجتمع علوم و مطالعات اسالمی در گرگان و قشم» « ،موسسه عالی بنت الهدی» « ،موسسه عالی علوم انسانی» « ،موسسه عالی علوم
و معارف» « ،موسسه زبان و فرهنگ شناسی» « ،مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی» « ،مجتمع عالی مشهد» « ،نمایندگی اصفهان» « ،نمایندگی تبریز» « ،نمایندگی تهران» « ،نمایندگی آشتیان» « ،دانشگاه مجازی
المصطفی» و «مدرسه علوم و معارف اسالمی»
 .2مراکز آموزشی پیوسته المصطفی و موافقت اصولی« :جامعة آل البیت(علیهم السالم)» « ،حوزة االطهار(علیهم السالم)» « ،مدرسه امیرالمومنین(علیه السالم)» « ،مدرسه امام علی(علیه السالم)» « ،مدرسه سبطین(علیهما
السالم)» « ،مدرسه امام صادق(علیه السالم)» « ،مدرسه امام کاظم (علیه السالم)» « ،مدرسه امام مهدی (عج)» « ،مدرسه امام المنتظر (عج)» « ،مدرسه شهید صدر (ره)» « ،مدرسه امام هادی(علیه السالم)» « ،مدرسه علی
ابن ابی طالب(علیه السالم)» « ،مدرسه الزهراء (علیها السالم)» « ،مدرسه الحوراء» « ،کلیة الزهراء للدراسات اإلسالمیة» و «دارالسیدة الرقیة»

بخشها و رشتههای جشنواره
رشتههای این دوره درسه بخش مهارتی(شفاهی) ،معارفی(کتبی) و پژوهشی(آثار) به تفکیک ذیل میباشد:
بخشها

ردیف

مقطع

رشته ها

1

طالب تمهیدیه

مفاهیم آیات و احادیث
منتخب
مطالعات قرآنی

2

طالب کارشناسی
معارفی
(کتبی)

3

4
5
6
پژوهشی(آثار)

7
8

قرائت ترتیل

12

15
16
17
18
19

کتاب آیات حیات (منتخبی از تفسیر سوره های یونس تا نحل)
عربی کتاب الکاشف (منتخبی از تفسیر سوره های یونس تا نحل) -محمد جواد مغنیه
کتاب کالم ناب (نامه ها و حکمت های امیرالمؤمنین

 -صحیفه سجادیه دعای  45تا )54

فارسی کتاب مباحث المعنی از مجمع البیان فی تفسیر القرآن (سورههای یونس تا نحل) -شیخ طبرسی
عربی کتاب مباحث المعنی من مجمع البیان فی تفسیرالقرآن (السور :یونس إلی النحل) -الشیخ الطبرسی

)

(ویژه برادران)

11

14

اردو
فارسی

طالب کارشناسی
ارشد
طالب دکتری و
تفسیر موضوعی
فارسی کتاب مباحث علمی در تفسیر المیزان  -جلد ( 3بخش پنجم :کتاب ایمان و اخالق)
سطح 5
دانشجویان دانشگاه مفاهیم آیات و احادیث فارسی
به ابن مسعود
کتاب نسیم هدایت ( 3تفسیر سوره ممتحنه از "تفسیر نمونه" و مواعظ ارزشمند پیامبر اسالم
عربی
منتخب
مجازی
ریز موضوعات مرتبط با شعار جشنواره در توضیحات بخش آثار
تدوین مقاله
همه مقاطع
قرائت تحقیق
 2مرحله ای
کتاب جرعهای از نور ( 7فصل  :2قرعه قرائات رشته قرائت تحقیق – فصل  :5مفاهیم قرآنی)
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مهارتی
(شفاهی)

فارسی

عربی کتاب نسیم هدایت ( 4احادیث معصومین درباره قرآن کریم  -سخنان مقام معظم رهبری پیرامون قرآن)

مطالعات نهج البالغه و فارسی
عربی
صحیفه

تفسیر ترتیبی

11

13

زبان
آزمون

منابع

همه مقاطع

 2مرحله ای

 2مرحله ای
حفظ کل قرآن کریم
 2مرحله ای(خواهران)
حفظ 15جزء قرآن کریم
 1مرحله ای(برادران)
 1مرحله ای
حفظ 11جزء قرآن کریم
 1مرحله ای
حفظ 5جزء قرآن کریم
 1مرحله ای
حفظ 3جزء قرآن کریم

حفظ کل نهج البالغه
حفظ نصف نهج البالغه
حفظ ثلث نهج البالغه
حفظ سدس نهج البالغه
حفظ عشر نهج البالغه

کتاب جرعهای از نور ( 7فصل  :3قرعه قرائات رشته قرائت ترتیل – فصل  :5مفاهیم قرآنی)

کتاب جرعهای از نور ( 7فصل  :5مفاهیم قرآنی)

 2مرحله ای
 1مرحله ای
 1مرحله ای
 1مرحله ای
 1مرحله ای

کتاب جرعهای از نور ( 7فصل  :6مفاهیم نهج البالغه)
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توضیحات بخش مهارتی (شفاهی)
 .1داوطلبان میتوانند یک رشته از مجموعه رشتههای بخش مهارتی را انتخاب نمایند.
 .2مسابقات برخی رشته ها در  2مرحله (مقدماتی و نهایی) و مسابقات برخی رشته ها در  1مرحله برگزار میشود.
 .3برگزاری مسابقات (مرحله اول) در تمامی مراکز تحصیلی مابین فراگیران آن مرکز برگزار می گردد و به نفرات برتر هر مدرسه در هر رشته جوایزی اهدا می گردد.
تب صره :1برخی مراکز که به دلیل کمی تعداد شرکت کننده امکان برگزاری م ستقل را ندا شته با شند ،م سابقات آن مراکز به صورت تجمیعی با مرکزی دیگر برگزار
میگردد و این امر توسط اداره قرآن مراکز به شرکت کنندگان اعالم می گردد.
تبصره :2محل برگزاری مسابقات رشته های «حفظ نهج البالغه» برای طالب برادر شهر قم ،مجتمع آموزش عالی امام خمینی می باشد.
تبصره :3محل برگزاری مسابقات طالب برادر مراکز پیوسته شهر قم ،مدرسه امام صادق(ع) می باشد.
تبصره :4دانشجویان دانشگاه مجازی مقیم ایران در صورت تمایل می توانند پس از هماهنگی با دبیرخانه ستاد برگزاری جشنواره ،با حضور در یکی از مراکز تحصیلی
حضوری در مسابقات این بخش شرکت نمایند.
تبصره :5برگزاری مسابقات طالب موسسه زبان و فرهنگ شناسی به صورت متمرکز با مجتمع فقه برگزار می گردد.
 .4نمرات رشته های مرتبط با آزمون حفظ شهریه(طالب برادر) ،نتایج آن آزمون نیز محاسبه خواهد شد.
 .5پس از برگزاری مرحله مقدماتی ر شتههای  2مرحلهای در هر مرکز تح صیلی ،ا سامی نفرات برتر هر ملیت (به شرط ک سب حدن صاب الزم) با جزئیات امتیازات و فیلم اجرای
تالوت به کمیته علمی جشنواره معرفی می گردند ،تا با ارزیابی فیلمهای اجرای معرفی شدگان ،نفر برتر هر ملیت که راهیافته به مرحله نهایی میباشد ،مشخص گردد.
 .6مبنای قرائت در رشتههای «قرائت ترتیل»« ،قرائت تحقیق» و «حفظ» بر اساس روایت حفص از عاصم خواهد بود .اما امکان انتخاب تالوت با روایتهای رایج در جهان
اسالم شامل قالون یا ورش از نافع یا دوری از ابوعمرو نیز در سامانه ثبت نام امکانپذیر میباشد.
 .7آیات انتخابی اجرای داوطلبان رشتههای «قرائت تحقیق» و «قرائت ترتیل» از کتاب «جرعهای از نور »7تعیین میگردد.
تبصره :1آیات انتخابی به قید قرعه تعیین میشود.
تب صره :2داوطلبان جهت دریافت قرعه قرائت خود و توجیه نکات اجرایی م سابقات ،قبل از برگزاری م سابقات به اداره قرآن و حدیث مرکز تح صیل خود یا مرکز برگزار
کننده مسابقه مراجعه کنند.
 .8تمامی داوطلبان رشتههای «قرائت تحقیق» « ،قرائت ترتیل» و «حفظ قرآن کریم» می بایست با مطالعه بخش  5از کتاب «جرعهای از نور »7به  5سوال  4گزینه ای
که به صورت کتبی همزمان با مسابقات شفاهی برگزار می گردد ،پاسخ دهند.
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 .9تمامی داوطلبان رشتتتههای «حفظ نهج البالغه» می بایستتت با مطالعه بخش  6از کتاب «جرعهای از نور »7به  5ستتوال  4گزینه ای که به صتتورت کتبی همزمان با
مسابقات شفاهی برگزار می گردد ،پاسخ دهند.
 .11داوطلبان میبایست پس از ثبتنام در سامانه جشنواره ،کتاب «جرعهای از نور »7را از اداره قرآن و حدیث مرکز تحصیلی خود که در سامانه ثبتنام مشخص شده
است ،دریافت نمایند .همچنین این کتاب از طریق پایگاه اینترنتی نیز قابل دریافت میباشد.
 .11امتیاز مفاهیم برای مرحله اول برگزاری رشته ها در مراکز  21نمره می باشد و در رتبه بندی نفرات برتر هر رشته و جوایز مرتبط به همین میزان موثر خواهد بود.
تبصره :راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره (رشته های دارای مرحله دوم) می بایست حدنصاب الزم از امتیاز مفاهیم را کسب کرده باشند(3پاسخ صحیح به سواالت)
و این مورد به منزله شرط ورود به مرحله نهایی بوده و نمره ای به عنوان نمرات داوطلب محاسبه نخواهد شد.

 .12تعداد و حجم سواالت از حافظان در مرحله اول به صورت ذیل خواهد بود:
عنوان رشته
قرآن کریم
نهج البالغه

حفظ کل

حفظ  51جزء

حفظ  53جزء

حفظ  1جزء

حفظ  3جزء

 3سوال  11سطری  3سوال  7سطری  3سوال  5سطری  3سوال  5سطری  3سوال  5سطری
 3سوال  11سطری  3سوال  7سطری  3سوال  5سطری  3سوال  5سطری  3سوال  5سطری

 .13مجموعه قوانین داوری ،امتیازات و ریز نمرات هر رشته در کتاب جرعهای از نور و در پایگاه اینترنتی جشنواره قابل دسترسی خواهد بود.
عنوان رشته

ریز نمرات از  533نمره

حفظ قرآن کریم حسن حفظ  71نمره /تجوید  15نمره /وقف و ابتدا  5نمره /صوت 5نمره /لحن 5نمره
تجوید 31نمره /وقف و ابتدا  21نمره /صوت  21نمره /لحن  31نمره
قرائت
تجوید 41نمره /وقف و ابتدا  21نمره /صوت  21نمره /لحن  21نمره
ترتیل
حفظ نهج البالغه حسن حفظ  85نمره /فصاحت و تجوید  5نمره /وقف و ابتدا  5نمره /لحن بیانی  5نمره

مفاهیم در مرحله
مقدماتی مراکز
 21نمره مفاهیم برای رتبه
بندی نفرات برتر مراکز
محاسبه می شود

راهیابی به مرحله نهایی
جهت راهیابی به مرحله نهایی پاسخ به 3
سوال مفاهیم به عنوان شرط ورود به مرحله
نهایی بوده و امتیازی محاسبه نخواهد شد

برنامه برگزاری آزمونهای بخش مهارتی
زمان و مکان برگزاری مسابقات مرحله اول بخش مهارتی در بازه کلی  2تا  11آبان ماه به تفکیک ذیل می باشد:
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مرحله نهایی مسابقات شفاهی در تاریخ  53بهمن ماه سال جاری برگزار میگردد.

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

توضیحات بخش معارفی (کتبی)
داوطلبان محترم میتوانند پس از ثبتنام و انتخاب ر شته برای دریافت منابع آزمون حداکثر تا  ،95/8/11به اداره قرآن و حدیث محل تح صیل خود که در سامانه ثبتنام تعیین شده
است ،مراجعه نمایند.
تب صره :فایل  Pdfمنابع آزمونها برای آن د سته از داوطلبانی که امکان مراجعه به اداره قرآن و حدیث مرکز تح صیلی خود را ندارند ،از طریق سامانه ثبت نام ج شنواره قابل
دریافت می باشد.
مسابقات بخش معارفی در  2مرحله (غیرحضوری – حضوری) برگزار میشود.
تبصره :1آزمون دانشجویان دانشگاه مجازی به صورت تک مرحله ای می باشد.
تب صره :2تمامی شرکت کنندگانی که حد ن صاب الزم را در مرحله مقدماتی(غیرح ضوری) ک سب نمایند ( %71امتیاز) ،به مرحله نهایی (ح ضوری)  -که در زمان و مکان تعیین
شده از سوی ستاد برگزاری ،اجرا خواهد شد -راه مییابند.
آزمون تمامی رشتهها در مرحله اول به صورت مجازی و کتاب باز ( )Open Bookبرگزار خواهد شد.
داوطلبان جهت شرکت در آزمونهای غیرحضوری ،در روزهای مشخص شده به نشانی  http://quran.miu.ac.irمراجعه و در آزمون شرکت نمایند.
برای هر آزمون حداکثر  41سؤال چهار گزینهای ارئه میشود.
سواالت آزمونها به صورت مفهومی بوده و از ترجمه آیات و روایات سوال طرح نمیگردد.
احراز رتبه اول ،دوم ،سوم و سایر رتبهها در رشتههای این بخش مستلزم کسب حداقل  %81 ، %85 ، %91و  %75امتیاز کل آزمون توسط داوطلب میباشد.
تبصره :در صورت برابری امتیازات ،قرعهکشی انجام خواهد شد.

برنامه برگزاری آزمونهای بخش معارفی(کتبی)
آزمونهای این بخش طبق برنامه مشخص شده در جدول ذیل برگزار خواهد شد:
عناوین آزمون ها
آزمون های مقطع کارشناسی
(کتابهای :آیات حیات-الکاشف-کالم ناب)
آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد ،دکتری و کاردانی
(کتابهای :نسیم هدایت -المعنی-مباحث علمی المیزان)
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تاریخ مرحله مقدماتی

تاریخ مرحله نهایی

 53تا  51آذر 5331

محدوده هفته وحدت

 3تا  1صفر 5438
3-5 December 2016
 51تا  58آذر 5331

محل برگزاری و زمان آزمون به شرکت کنندگان مجاز
این مرحله اطالع رسانی می گردد

محدوده هفته وحدت

 1تا  8صفر 5438
6-8 December 2016

محل برگزاری و زمان آزمون به شرکت کنندگان مجاز
این مرحله اطالع رسانی می گردد

نکته :به داوطلبان عزیز پی شنهاد می شود در روزهای آغازین برگزاری آزمونهای بخش معارفی به پایگاه مربوطه مراجعه نموده و ن سبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند تا با
مشکل ترافیک مراجعات در روز پایانی ،مواجه نگردند.
مسابقه پیامکی بخش معارفی
بعد از پایان ثبت نام هر هفته (طی  6هفته) سوالی از منبع رشته های مختلف بخش معارفی بر روی پایگاه قرار می گیرد و به داوطلبان آن رشته پیامک می گردد .داوطلبان
می توانند پاسخ خود را به سامانه پیامک  3111856166ارسال نمایند .در پایان هفته ششم به تعدادی از افراد که باالترین امتیاز در این مسابقه پیامکی (حداکثر  6امتیاز) را
کسب نمودند به قید قرعه جوایزی اهدا می گردد.

توضیحات بخش پژوهشی (آثار)
 .1مقاله به زبانهای فارسی ،عربی ،انگلیسی ،اردو ،فرانسوی ،تاجیکی ،ترکی ،آذری و سواحیلی قابل پذیرش میباشد.
 .2آثاری که در سایر جشنوارههای پژوهشی و فرهنگی جامعةالمصطفی حائز رتبه شدهاند ،پذیرفته نمیشوند.
 .3شرکتکنندگان باید حداکثر تا تاریخ ( 1395/8/31برابر با  21صفر  1438و  ،) 20 Nov 2116اثر خود را ارائه نمایند.

.4

.5

.6
.7

موضوع رشته تدوین مقاله میبایست یکی از موارد ذیل باشد:
 .6نقش انقالب اسالمی ایران در احیای تمدن اسالمی
 .1نقش قرآن و اهل بیت در پایه ریزی تمدن اسالمی
 .7نقش و تاثیرات نهصتهای اصالح دینی و بیداری اسالمی در تمدن سازی
 .2عوامل ظهور و انحطاط تمدنها از منطر قرآن و روایات
 .8چالشها و موانع پایه ریزی تمدن اسالمی
 .3تآثیر تمدن اسالمی در تحول و توسعه علوم انسانی ،تجربی ،هنر و...
 .9مدینه مهدوی و تمدن اسالمی
 .4تمدن اسالمی و سبک زندگی
و سایر مباحث مرتبط با تمدن سازی اسالمی از نگاه قرآن و حدیث
 .5معیارها و شاخصه های ایجاد و توسعه تمدن اسالمی از منظر قرآن و روایات
مقاالت میبایست در حجم  5111تا  7111کلمه ،بر اساس شیوهنامه تدوین مقاالت که در پایگاه  http://quran.miu.ac.irقابل دسترس می باشد ،تدوین گردد.
تبصره :1مقاله میبایست برای این جشنواره تدوین شود و مقاالت منتشر شده یا ارائه شده به سایر مسابقات ،قابل قبول نخواهد بود.
تبصره :2ترجمه مقاالت مورد قبول نمی باشد.
تبصره :3مقاالت میبایست در دو قالب  Wordو  Pdfتهیه و ارسال گردد.
ارسال مقاله با یکی از دو روش ذیل ممکن میباشد:
ب .ارسال به ایمیل olympiad_asar@miu.ac.ir
أ .از طریق سامانه ثبت نام
حق امتیاز چاپ مقاالت رسیده به دبیرخانه با ستاد برگزاری جشنواره بینالمللی قرآنی و حدیثی المصطفی میباشد.

 .8احراز رتبه اول ،دوم و سوم مستلزم کسب حداقل  %81 ، %91و  %71امتیاز کل آزمون توسط داوطلب میباشد.
تقویم برگزاری جشنواره بیست و دوم
مراحل
آغاز ثبت نام
پایان ثبت نام
آغاز مرحله اول مسابقات بخش مهارتی(شفاهی)
پایان مرحله اول مسابقات بخش مهارتی(شفاهی)
پایان مهلت ارسال بخش آثار پژوهشی
آغاز مرحله اول آزمونهای بخش معارفی – مقطع کارشناسی
پایان مرحله اول آزمونهای بخش معارفی – مقطع کارشناسی
آغاز مرحله اول آزمونهای بخش معارفی – سایر مقاطع
پایان مرحله اول آزمونهای بخش معارفی – سایر مقاطع
آغاز مرحله دوم آزمونهای بخش معارفی
پایان مرحله دوم آزمونهای بخش معارفی
مرحله نهایی مسابقات بخش مهارتی(شفاهی)-برادران و خواهران
اختتامیه جشنواره بیست و دوم

زمان اجرا
شنبه
جمعه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه

 1395/7/3برابر با  22ذی الحجه
 1395/7/31برابر با  19محرم
 1395/8/2برابر با  21محرم
 1395/8/11برابر با  31محرم
 1395/8/31برابر با  21صفر
 1395/9/13برابر با  3ربیع االول
 1395/9/15برابر با  5ربیع االول
 1395/9/16برابر با  6ربیع االول
 1395/9/18برابر با  8ربیع االول
 1395/9/22برابر با  12ربیع االول
 1395/9/26برابر با  16ربیع االول
 1395/11/13برابر با  3ربیعالثانی
 1395/11/14برابر با  4ربیعالثانی

اربعین حسینی
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شهادت امام حسن عسکری
والدت پیامبر به روایت اهل سنت/آغاز هفته وحدت
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
شب میالد حضرت زینب

جوایز و هدایا
 .1جوایز این دوره شامل کمک هزینه سفرهای زیارتی (به صورت ریالی) میباشد.
 .2به نفرات اول تا سوم هریک از رشتههای مرحله دوم بخش مهارتی(در صورت کسب حد نصاب الزم) در دو بخش خواهران و برادران به صورت جداگانه جوایزی نفیس اهدا
خواهد شد.
 .3به نفرات برگزیده رشتههای بخش معارفی(در صورت کسب حد نصاب الزم) به صورت ذیل جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
مقطع طالب تمهیدی (رشته مفاهیم آیات و احادیث منتخب)
مقطع طالب کارشناسی (رشته مطالعات قرآنی)
مقطع طالب کارشناسی (رشته مطالعات نهج البالغه و صحیفه)

مقطع طالب کارشناسی ارشد (رشته تفسیر ترتیبی)
مقطع طالب دکتری (رشته تفسیر موضوعی)
مقطع دانشجویان مجازی (رشته مفاهیم آیات و احادیث منتخب)

 11نفر
 21 + 5نفر
 21نفر

 12نفر
 5نفر
 5نفر

 .4به نفرات اول تا هفتم رشته بخش آثار (در صورت کسب حد نصاب الزم) ،جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
 .5به نفرات اول هر رشته ،تندیس ویژه این دوره و به نفرات دوم و سوم هر رشته ،لوح تقدیر اهدا میگردد.
بخش

مهارتی
(شفاهی)

معارفی
(کتبی)

پژوهشی
(آثار)
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عناوین رشته ها

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه چهارم

رتبه پنجم

رتبه ششم به
بعد

حفظ کل قرآن
حفظ 15جز قرآن (خواهران)
حفظ کل نهج البالغه
قرائت (برادران)
ترتیل
مفاهیم آیات و احادیث منتخب
مطالعات قرآنی

 3101110111ریال

 2501110111ریال

 2101110111ریال

---

---

---

 1501110111ریال

 1201110111ریال

 1101110111ریال

---

---

---

 3101110111ریال

 2501110111ریال

 2101110111ریال

---

---

---

 1201110111ریال

 1101110111ریال

 801110111ریال

---

---

---

 1101110111ریال

 801110111ریال

 601110111ریال

---

---

---

 801110111ریال

 701110111ریال

 601110111ریال

 501110111ریال

 401110111ریال

 401110111ریال

 1201110111ریال

 1101110111ریال

 801110111ریال

 701110111ریال

 601110111ریال

 501110111ریال

مطالعات نهج البالغه و صحیفه

 1101110111ریال

 801110111ریال

 701110111ریال

 601110111ریال

 501110111ریال

 401110111ریال

تفسیر ترتیبی
تفسیر موضوعی

 1501110111ریال

 1201110111ریال

 1101110111ریال

 801110111ریال

 701110111ریال

 601110111ریال

 1501110111ریال

 1201110111ریال

 1101110111ریال

 801110111ریال

 701110111ریال

---

تدوین مقاله

 1201110111ریال

 1101110111ریال

 801110111ریال

 701110111ریال

 601110111ریال

 501110111ریال

 .6به برگزیدگان جشنواره عالوه بر جوایز مندرج در جدول فوق ،خدمات و امتیازاتی نظیر معرفی به مسابقات و همایشهای بینالمللی ،شرکت در دورهها و اردوهای آموزشی
و سایر امتیازات فعاالن قرآنی مندرج در آیین نامه فعاالن فرهنگی تربیتی تعلق خواهد گرفت.
 .7اسامی نفرات برگزیده رشتههای مختلف جشنواره در مراسم اختتامیه ،اعالم و پس از آن از طریق پایگاه اینترنتی  http://quran.miu.ac.irقابل مشاهده خواهد بود.
راه های ارتباطی

شماره تماس دبیرخانه جشنواره 321 – 37577711
321 – 37583243
شماره تماس واحد خواهران
3333811511
سامانه پیامک:
http://quran.miu.ac.ir
پایگاه اطالع رسانی:

ایمیل:
کانال تلگرام:

Holyquran@miu.ac.ir
@quran_miu
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