ش
ج
عت
ن
ا
ق
آ
و ره ر ن و رت
وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپش یک

ش
ن
ج
ک
ش
ل
ع
وژیه دا ویان ،استادان و کا کرنان دااگشنهاهی وم زپ ی و
شت
ن
ک
بس
ا
ا
ا
م
ت
خدمات بهد ی ردما ی و ر ز و سازماناهی و ه هب
وزارت بهداشت

شامل  6بخش و  53رشته

بخش های جشنواره؛

آوایی

ادبی

معارفی
هنری
پژوهشی فن آوری

مراحل جشنواره

دانشگاهی

(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

کشوری

(دانشگاه های علوم پزشکی کشور)

ملی

(وزارت بهداشت و آموزش عالی)

هر داوطلب مجاز به شرکت در

 6رشته از  6بخش جداگانه
می باشد
«عالوه بر آن میتواند در رشته تواشیح و نمایش که جنبه گروهی دارد شرکت کند»

مجموعاً می شود در  7رشته شرکت نمود
برای مثال؛ یک داوطلب میتواند در رشتههای تحقیق ،احکام،
مقاله نویسی ،خوشنویسی ،اپلیکیشن ،شعر و تواشیح،
شرکت کند.

ردیف

رشته

مرحله

کارمند

استاد

دانشجو

منابع

آقا

خانم

آقا

خانم

آقا

خانم

1

قرائت به روش تحقیق













سوره مائده از ابتدای آیه  18تا انتهای آیه 20

2

قرائت به روش ترتیل













سوره حدید از ابتدای آیه  12تا انتهای آیه 16

3

اذان

--

--

--

--



--

---

4

همخوانی و تواشیح



--



--



--

همخوانی  :سوره مائده آیه  18تا پایان آیه 20
تواشیح :حجاب و عفاف

5

مداحی

--

--

--

--





مدح اهلبیت(علیهمالسالم)

6

دعا خوانی



--



--





7

آیین سخنوری













ارسال اثر با ذکر مشخصات به آدرس

haghshenas1828@gmail.com

دانشگاهی بخش آوایی

تا  10دی ماه 1401
ارسال با فرمت mp3
حجم  10مگابایت
فایل رشته همخوانی و تواشیح؛

به صورت تصویری با فرمت  MP4و
حجم حداکثر  100مگابایت به انضمام
دعای هفتم صحیفه سجادیه
بر اساس نسخه چاپ شده توسط انتشارات اسوه فایل pdfمتن تواشیح و مشخصات گروه
ارسال شود
با ترجمه خانم فاطمه احمدی
پوشش و اخالق حرفهای با بهرهگیری از آیات
قرآن کریم و احادیث معصومین(علیهمالسالم)

استاد
ردیف

رشته

مرحله

کارمند

دانشجو

منابع

1

حفظ کُل قرآن کریم









2

حفظ  20جزء پیوسته

--

--

--

--



3

حفظ  15جزء پیوسته









--

--

4

حفظ  10جزء پیوسته

--

--

--

--





 10جزء پیوسته از قرآن کریم

5

حفظ  5جزء پیوسته













 5جزء پیوسته از قرآن کریم

6

حفظ  3جزء پیوسته













 3جزء پیوسته از قرآن کریم

7

حفظ  1جزء پیوسته













 1جزء پیوسته از قرآن کریم

8

حفظ سوره ملک













سوره ملک

9

صحیحخوانی قرآن
کریم













سورههای یس ،ملک ،واقعه و الرحمن

10

فصیحخوانی نماز













تمامیِ اذکار نمازهای یومیه

دانشگاهی بخش آوایی

آقا

خانم آقا

آزمون از طریق

خانم

آقا

خانم





کل قرآن کریم



 20جزء پیوسته از قرآن کریم

تماس تلفنی با شرکت کننده

 15جزء پیوسته از قرآن کریم

 15و  16دی ماه 1401
ساعت  8الی 11:30
و
ساعت  14الی 17
و
ساعت  19الی 23

مرحله

ردیف

رشته

1

تفسیر قرآن کریم



2

حفظ و مفاهیم قرآن کریم





3

حفظ و مفاهیم احادیث معصومین
(علیهمالسالم)







4

سیره معصومین (علیهمالسالم)







عنوان کتاب :انسان  250ساله
فقط از ابتدای کتاب تا پایان فصل هشتم (تا صفحه  )183مطالعه شود.
مولف :برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری(مد ظله)
ناشر :موسسه ایمان جهادی ()025-33551212

5

احکام







عنوان کتاب :احکام پزشکی مقام معظم رهبری (مد ظله) شامل  223پرسش و پاسخ بر
اساس فایل الکترونیکی موجود  +دفتر شانزدهم (پرسشها و پاسخها) «رساله دانشجویی
شامل  179پرسش و پاسخ ابتدایی فایل الکترونیکی موجود (فایل اول )pdf
مولف :سیدمجتبی حسینی
ناشر :دفتر نشر معارف ()025-37740004

6

پرسمان معارفی







عنوان کتاب :جاذبه و دافعه علی(ع)
مولف :شهیدمرتضی مطهری
ناشر :انتشارات صدرا ()021-33119796

7

سبک زندگی
اسالمی ایرانی







عنوان کتاب :سبک زندگی اسالمی
مؤلف :محسن قرائتی
ناشر :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ()021-66947373

دانشگاهی بخش معارفی

استاد

کارمند

دانشجو

منابع





عنوان کتاب :تفسیر سوره مجادله
مولف :مقام معظم رهبری(مد ظله)
ناشر :موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل
خامنهای(مد ظله) ()025-37746992



عنوان کتاب :با قرآن خوشبخت شوید
فقط تا پایان فصل هشتم کتاب مطالعه شود( .مطابق نسخه الکترونیکی که شامل  270صفحه
است که از ابتدای کتاب تا پایان صفحه  138باید مطالعه شود)
مولف :سیدمهدی هاشمی
ناشر :مرکز نشر آیه نور ()025-37839474
عنوان کتاب :حکمتنامه جوان
فقط سه بخش اول کتاب (از ابتدای کتاب تا پایان صفحه  )271و نیز صرفاً متن فارسی کتاب
مطالعه شود.
مولف :محمد محمدی ریشهری
ناشر :دارالحدیث ()025-37740545

آزمون مرحله دانشگاهی

 4و  5دی ماه 1401
ساعت و آدرس و لینک
ورود به آزمون،
از طریق گروه ایتای
مسابقات قرآن دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان؛
(https://eitaa.com/
)mosabeghat_mui
متعاقبا اطالع رسانی
خواهد شد.
ضمنا منابع را از سامانه
ثبت نام دریافت کنید:
quran.behdasht.gov.ir

8

معارف نهجالبالغه



9

حفظ فرازهایی از نهجالبالغه





10

معارف
صحیفهسجادیه







11

حفظ فرازهایی از صحیفهسجادیه













زندگی مهدوی







14

اخالق و پوشش حرفهای







15

ترجمه سور منتخب







12

13

دانشگاهی بخش معارفی

ردیف

رشته

نماز

مرحله

استاد

کارمند

دانشجو







منابع
عنوان کتاب :سیری در نهج البالغه
مؤلف :مرتضی مطهری
ناشر :دانلود شده از کتابخانه سایت نسیم مطهر
عنوان کتاب :نهجالبالغه  /نامه ( 31وصیتنامه امامعلی(ع) به امامحسن(ع)) و نامه 53
(فرماننامه امام علی(ع) به مالک اشتر)
متن عربی و فارسی مطالعه شود.
مؤلف :محمد بن حسین شریف رضی با ترجمه محمد دشتی (صفحات  315تا  329و  348تا
 365فایل الکترونیکی موجود)
ناشر :مرکز طبع و نشر قرآن حمهوری اسالمی ایران ()025-37223131
عنوان کتاب :درسنامه صحیفه سجادیه (جلد )1
مؤلف :حمید محمدی
ناشر :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر آفاق ()021-66955405
عنوان کتاب :دعای پانزدهم صحیفه سجادیه (دعا هنگام بیماری)  +مناجات خمسه عشر امام
سجاد(ع)
متن عربی و فارسی فرازها بر اساس نسخه الکترونیکی موجود مطالعه شود.
مؤلف--- :
ناشر :موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (علیهم السالم) و فروشگاه قرآن استور
عنوان کتاب :نماز در قرآن
مؤلف :محسن قرائتی
ناشر :موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز ()021-88896666
عنوان کتاب :انتظار (عامیانه ،عالمانه ،عارفانه)
از ابتدای کتاب تا پایان صفحه  261مطالعه شود( .پاورقیها نیاز به مطالعه ندارد)
مؤلف :علیرضا پناهیان
ناشر :بیان معنوی ()021-77650576
عنوان کتاب :سبک زندگی بر اساس آموزههای قرآن
مؤلف :حمید فاضل قانع
ناشر :مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما
عنوان کتاب :قرآن کریم (سورههای لقمان ،واقعه و قیامه)
مؤلف :با ترجمه ناصر مکارم شیرازی
ناشر :نسخه دیجیتالی مربوط به مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان

آزمون مرحله دانشگاهی

 4و  5دی ماه 1401
ساعت و آدرس و لینک
ورود به آزمون،
از طریق گروه ایتای
مسابقات قرآن دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان؛
(https://eitaa.com/
)mosabeghat_mui
متعاقبا اطالع رسانی
خواهد شد.
ضمنا منابع را از سامانه
ثبت نام دریافت کنید:
quran.behdasht.gov.ir

رد
یف

رشته

1

مقالهنویسی

2

تلخیص کتاب

مرحله استاد کارمند دانشجو

موضوعات/منابع
دانشجو

استاد

کارمند







جوانی
جمعیت و
خانواده

حجاب و
عفاف







کتاب «شیعه در اسالم»
تألیف محمدحسین
طباطبایی

کتاب «تطهیر با جاری قرآن»
تفسیر جزء سیام ( )1سورههای ماعون تا ناس
تألیف علی صفاییحائری

3

نقد کتاب







کتاب «مسئله حجاب»
تألیف مرتضی مطهری

کتاب اندیشه  1و  2گروه معارف اسالمی
فایل الکترونیکی کتاب موجود نیست

4

ایدهپردازی
(ایدهشو)

--

--



یکی از موضوعات شامل:
جوانی جمعیت و
خانواده /حجاب و عفاف

قرآن و عترت(علیهم السالم)

5

تألیف کتاب







یکی از موضوعات شامل :جوانی جمعیت و خانواده /حجاب و عفاف /زندگینامه چهرههای شاخص قرآنی نظام سالمت

ارسال اثر با ذکر مشخصات

یکی از موضوعات زیر به دلخواه:

دانشگاهی بخش پژوهشی

موضوع اول :جهاد تبیین از دیدگاه قرآن و عترت(ع)
موضوع دوم :جهاد تبیین از دیدگاه نهجالبالغه
موضوع سوم :جهاد تبیین از دیدگاه صحیفه سجادیه
هر سه موضوع معطوف به محورهای زیر:
 .1راهکارهای امید آفرینی در جامعه
 .2شیوههای بیان حق و مقابله با ترویج باطل
 .3شیوههای مقابله با نفوذ دشمن در جامعه اسالمی
 .4شیوههای تعمیق ارزشهای دینی و ملی در خانواده
 .5شیوههای تقویت هویت اسالمی ایرانی در میان دانشگاهیان
 .6شیوههای تبیین مبانی و دستاوردهای انقالب اسالمی در فضای مجازی
 .7شیوههای پاسخگویی به شبهات حوزه انقالب اسالمی در فضای مجازی
 .8وظایف امت در قبال رهبر حکومت اسالمی بر مبنای نظریه امام و امت
 .9شیوههای اصالح و تعالی رفتارهای سیاسی جامعه از طریق شرکتهای
دانش بنیان نرم

ارسال آثار با ذکر مشخصات
کامل به آدرس:

haghshenas1828
@gmail.com

تا  10دی ماه
1401
حجم  10مگابایت

1

تولید نرم افزار قرآنی

2

تولید اپلیکیشن قرآنی

3

تولیدات رسانهای

دانشگاهی بخش فن آوری و تولیدات رسانه ای

ردیف

رشته

مرحله استاد

کارمند دانشجو

--

--



--

--



--

--



موضوع

ارسال اثر با ذکر مشخصات

ارسال آثار با ذکر مشخصات
کامل به آدرس:
haghshenas1828@gmail.com

قرآن و عترت
(علیهم السالم)

تا  10دی ماه 1401
حجم  100مگابایت

1

شعر

2

داستاننویسی

3

نمایشنامهنویسی

4

فیلمنامهنویسی

دانشگاهی بخش ادبی

ردیف

رشته

مرحله

استاد کارمند دانشجو

























موضوع

ارسال اثر با ذکر مشخصات

ارسال آثار با ذکر مشخصات
کامل به آدرس:
haghshenas1828@gmail.com
سوره مبارکه
انسان

تا  10دی ماه 1401
حجم  10مگابایت

ردیف

رشته

مرحله استاد کارمند دانشجو

موضوع

ارسال اثر با ذکر مشخصات به

در غم دوری رویش همه در تاب و تباند
همه ذرات جهان در پی او در طلباند

haghshenas1828@gmail.com

2

معرق و منبت







(سوره اسراء – )90
(اعراب گذاری آیه ضروری است)

3

تذهیب







قرآن و عترت (علیهم السالم)

4

نقاشی







مفاهیم سوره مبارکه انسان

5

عکاسی







6

فیلم کوتاه داستانی







7

طراحی پوستر







8

فیلم مستند







9

اینفو گرافی







دانشگاهی بخش هنری

1

خوشنویسی به روش نستعلیق







و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

تا  10دی ماه 1401
( تصویر اثر به همراه مشخصات)

حجم  10مگابایت
*******

ارسال فیزیک اثر به همراه مشخصات

تا  15دی ماه 1401
به اداره قرآن و عترت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
031-37924575

haghshenas1828@gmail.com
مفاهیم سوره مبارکه انسان

تا  10دی ماه 1401
حجم  10مگابایت

ازدواج از منظر قرآن کریم و احادیث و روایات

لینک گروه پیام رسان ایتا با نام؛
مسابقات قرآن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
https://eitaa.com/mosabeghat_mui
جهت کسب اطالعات به موقع و دقیق؛
ضمن پیوستن به این گروه،
لطفا به دیگران هم اطالع رسانی فرمایید

مطالعه آیین نامه و ثبت نام در جشنواره:

quran.behdasht.gov.ir

مهلت ثبت نام تا پایان روز

 20آذر ماه 1401

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اداره قرآن و عترت
ساختمان فوقانی سلف مرکزی و بانک رفاه
طبقه دوم – اتاق 31

تلفن 031 - 37924575

