
جشنواره قرآن و عترت
شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا



ی علوم زپشکی  و دااگشنه اهدانشجویان، استادان و کارکنان وژیه 
شتی ردمانی و مراکز و سازمان اهی و  ابسته هبخدمات بهدا

شت وزارت بهدا



رشته53بخش و 6شامل



های جشنواره؛بخش

آوایی

معارفی
فن آوریپژوهشی

ادبی

هنری



مراحل جشنواره

دانشگاهی
کشوری(فهاناصپزشکی دانشگاه علوم )

(ورعلوم پزشکی کشدانشگاه های )

ملی
(وزارت بهداشت و آموزش عالی)



درمجاز به شرکتهر داوطلب

بخش جداگانه  6رشته از 6
می باشد

«کندکه جنبه گروهی دارد شرکتتواشیح و نمایش بر آن می تواند در رشته عالوه »

ودرشته شرکت نم7در می شودمجموعاً

می تواند در رشته های تحقیق، احکام،  داوطلب یک ؛مثالبرای 
،تواشیحنویسی، خوشنویسی، اپلیکیشن، شعر و مقاله 

.کندشرکت 



مرحلهرشتهردیف
دانشجوکارمنداستاد

ارسال اثر با ذکر مشخصات به آدرسمنابع
خانمآقاخانمآقاخانمآقا

ققرائت به روش تحقی1

ی
اه

شگ
دان

ی
وای

 آ
ش

بخ

 20تا انتهای آیه 18سوره مائده از ابتدای آیه

haghshenas1828@gmail.com

1401دی ماه 10تا 
mp3ارسال با فرمت 

مگابایت10حجم 

؛فایل رشته همخوانی و تواشیح

و  MP4به صورت تصویری با فرمت 
به انضمام مگابایت 100حجم حداکثر 

روه تواشیح و مشخصات گمتن   pdfفایل
ارسال شود

16تا انتهای آیه 12سوره حدید از ابتدای آیه لقرائت به روش ترتی2

-------------اذان3

------همخوانی و تواشیح4
20تا پایان آیه 18مائده آیه سوره : همخوانی 

حجاب و عفاف: تواشیح

(علیهم السالم)مدح اهل بیت--------مداحی5

----خوانیدعا 6

دعای هفتم صحیفه سجادیه
سوه  بر اساس نسخه چاپ شده توسط انتشارات ا

با ترجمه خانم فاطمه احمدی 

آیین سخنوری7

ت پوشش و اخالق حرفه ای با بهره گیری از آیا
(المعلیهم الس)قرآن کریم و احادیث معصومین

mailto:haghshenas1828@gmail.com


مرحلهرشتهردیف
دانشجوکارمنداستاد

آزمون از طریقمنابع
خانمآقاخانمآقاخانمآقا

حفظ کُل قرآن کریم1

ی
اه

شگ
دان

ی
وای

 آ
ش

بخ

  کل قرآن کریم

نندهتماس تلفنی با شرکت ک
1401دی ماه 16و 15

11:30الی 8ساعت 
و

17الی 14ساعت 
و

23الی 19ساعت 

جزء پیوسته از قرآن کریم20--------جزء پیوسته20حفظ 2

جزء پیوسته از قرآن کریم----15جزء پیوسته15حفظ 3

جزء پیوسته از قرآن کریم10--------جزء پیوسته10حفظ 4

جزء پیوسته از قرآن کریم5جزء پیوسته5حفظ 5

جزء پیوسته از قرآن کریم3جزء پیوسته3حفظ 6

جزء پیوسته از قرآن کریم1جزء پیوسته1حفظ 7

سوره ملک حفظ سوره ملک8

9
صحیح خوانی قرآن 

کریم
سوره های یس، ملک، واقعه و الرحمن

تمامیِ اذکار نمازهای یومیهفصیح خوانی نماز10



مرحله دانشگاهیآزمونمنابعدانشجوکارمنداستادمرحلهرشتهردیف

تفسیر قرآن کریم1

ی
اه

شگ
دان

ی
رف

عا
ش م

بخ



مجادلهسورهتفسیر:کتابعنوان
(ظلهمد)رهبریمعظممقام:مولف

ت اهللآیحضرتآثارنشروحفظدفتراسالمی،انقالبفرهنگیپژوهشیموسسه:ناشر
1401دی ماه 5و 4(025-37746992)(ظلهمد)خامنه ای

لینک ساعت و آدرس و
ورود به آزمون، 

از طریق گروه ایتای 
اه مسابقات قرآن دانشگ

علوم پزشکی اصفهان؛ 
(https://eitaa.com/

mosabeghat_mui  )
متعاقبا اطالع رسانی

.خواهد شد

هضمنا منابع را از سامان
:دثبت نام دریافت کنی

quran.behdasht.gov.ir

حفظ و مفاهیم قرآن کریم2

شویدخوشبختقرآنبا:کتابعنوان
صفحه270املشکهالکترونیکینسخهمطابق).شودمطالعهکتابهشتمفصلپایانتافقط
(شودمطالعهباید138صفحهپایانتاکتابابتدایازکهاست

هاشمیسیدمهدی:مولف
(025-37839474)نورآیهنشرمرکز:ناشر

3
ین  حفظ و مفاهیم احادیث معصوم

(علیهم السالم)


جوانحکمت نامه:کتابعنوان
کتابفارسیمتنصرفاًنیزو(271صفحهپایانتاکتابابتدایاز)کتاباولبخشسهفقط

.شودمطالعه
ری شهریمحمدیمحمد:مولف

(025-37740545)دارالحدیث:ناشر

(معلیهم السال)سیره معصومین 4

ساله250انسان:کتابعنوان
.شودمطالعه(183صفحهتا)هشتمفصلپایانتاکتابابتدایازفقط

(ظلهمد)رهبریمعظممقامسخنانازبرگرفته:مولف
(025-33551212)جهادیایمانموسسه:ناشر

احکام5

برپاسخوپرسش223شامل(ظلهمد)رهبریمعظممقامپزشکیاحکام:کتابعنوان
شجوییدانرساله»(پاسخ هاوپرسش ها)شانزدهمدفتر+موجودالکترونیکیفایلاساس
(pdfاولفایل)موجودالکترونیکیفایلابتداییپاسخوپرسش179شامل
حسینیسیدمجتبی:مولف

(025-37740004)معارفنشردفتر:ناشر

پرسمان معارفی6

(ع)علیدافعهوجاذبه:کتابعنوان
مطهریشهیدمرتضی:مولف

(021-33119796)صدراانتشارات:ناشر

7
سبک زندگی

اسالمی ایرانی


اسالمیزندگیسبک:کتابعنوان
قرائتیمحسن:مؤلف

(021-66947373)قرآنازدرس هاییفرهنگیمرکز:ناشر

https://eitaa.com/mosabeghat_mui


مرحله دانشگاهیآزمونمنابعدانشجوکارمنداستادمرحلهرشتهردیف

معارف نهج البالغه8

ی
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شگ
دان
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ش م

بخ



البالغهنهجدرسیری:کتابعنوان
مطهریمرتضی:مؤلف

مطهرنسیمسایتکتابخانهازشدهدانلود:ناشر

1401دی ماه 5و 4

ساعت و آدرس و لینک 
ورود به آزمون، 

از طریق گروه ایتای 
اه مسابقات قرآن دانشگ

علوم پزشکی اصفهان؛ 
(https://eitaa.com/

mosabeghat_mui  )
متعاقبا اطالع رسانی

.خواهد شد

هضمنا منابع را از سامان
:دثبت نام دریافت کنی

quran.behdasht.gov.ir

حفظ فرازهایی از نهج البالغه9

53نامهو((ع)امام حسنبه(ع)امام علیوصیت نامه)31نامه/نهج البالغه:کتابعنوان
(اشترمالکبه(ع)علیامامفرمان نامه)

.شودمطالعهفارسیوعربیمتن
تا348و329تا315صفحات)دشتیمحمدترجمهبارضیشریفحسینبنمحمد:مؤلف
(موجودالکترونیکیفایل365
(025-37223131)ایراناسالمیحمهوریقرآننشروطبعمرکز:ناشر

10
معارف

صحیفه سجادیه


(1جلد)سجادیهصحیفهدرسنامه:کتابعنوان
محمدیحمید:مؤلف

(021-66955405)آفاقنشروترجمهبین المللیمرکز:ناشر

دیهحفظ فرازهایی از صحیفه سجا11

امامشرعخمسهمناجات+(بیماریهنگامدعا)سجادیهصحیفهپانزدهمدعای:کتابعنوان
(ع)سجاد

.شودمطالعهموجودالکترونیکینسخهاساسبرفرازهافارسیوعربیمتن
---:مؤلف

ستوراقرآنفروشگاهو(السالمعلیهم)بیتاهلمعارفنشروتحقیقاتموسسه:ناشر

12
نماز

قرآندرنماز:کتابعنوان
قرائتیمحسن:مؤلف

(021-88896666)نمازاقامهستادانتشاراتیفرهنگیموسسه:ناشر

13
زندگی مهدوی

(عارفانهعالمانه،عامیانه،)انتظار:کتابعنوان
(نداردمطالعهبهنیازپاورقی ها).شودمطالعه261صفحهپایانتاکتابابتدایاز

پناهیانعلیرضا:مؤلف
(021-77650576)معنویبیان:ناشر

اخالق و پوشش حرفه ای14

قرآنآموزه هایاساسبرزندگیسبک:کتابعنوان
قانعفاضلحمید:مؤلف

سیماوصدااسالمیپژوهش هایمرکز:ناشر

ترجمه سور منتخب15

(قیامهوواقعهلقمان،سوره های)کریمقرآن:کتابعنوان
شیرازیمکارمناصرترجمهبا:مؤلف

اصفهانقائمیهرایانه ایتحقیقاتمرکزبهمربوطدیجیتالینسخه:ناشر



رد
یف

ودانشجکارمندداستامرحلهرشته
منابع/موضوعات

تارسال اثر با ذکر مشخصا
دانشجوکارمنداستاد

مقاله نویسی1

ی
اه

شگ
دان

ی
هش

ژو
ش پ

بخ



جوانی 
جمعیت و 

خانواده

حجاب و 
عفاف

:یکی از موضوعات زیر به دلخواه
(ع)عترتوقرآندیدگاهازتبیینجهاد:اولموضوع
نهج البالغهدیدگاهازتبیینجهاد:دومموضوع
سجادیهصحیفهدیدگاهازتبیینجهاد:سومموضوع

:زیرمحورهایبهمعطوفموضوعسههر
جامعهدرآفرینیامیدراهکارهای.1
باطلترویجبامقابلهوحقبیانشیوه های.2
اسالمیجامعهدردشمننفوذبامقابلهشیوه های.3
خانوادهدرملیودینیارزش هایتعمیقشیوه های.4
دانشگاهیانمیاندرایرانیاسالمیهویتتقویتشیوه های.5
ازیمجفضایدراسالمیانقالبدستاوردهایومبانیتبیینشیوه های.6
یمجازفضایدراسالمیانقالبحوزهشبهاتبهپاسخگوییشیوه های.7
امتوامامنظریهمبنایبراسالمیحکومترهبرقبالدرامتوظایف.8
شرکت هایطریقازجامعهسیاسیرفتارهایتعالیواصالحشیوه های.9

نرمبنیاندانش

ات  ارسال آثار با ذکر مشخص
:کامل به آدرس

haghshenas1828

@gmail.com

دی ماه 10تا 
1401

مگابایت10حجم 
تلخیص کتاب2

«شیعه در اسالم»کتاب 
تألیف محمدحسین  

طباطبایی

«تطهیر با جاری قرآن»کتاب 
سوره های ماعون تا ناس( 1)تفسیر جزء سی ام 

تألیف علی صفایی حائری

نقد کتاب3

«مسئله حجاب»کتاب 
تألیف مرتضی مطهری

گروه معارف اسالمی2و 1کتاب اندیشه 
فایل الکترونیکی کتاب موجود نیست

4
ایده پردازی 

----(ایده شو)

:  یکی از موضوعات شامل
جوانی جمعیت و 

حجاب و عفاف/ خانواده
(علیهم السالم)قرآن و عترت

متزندگینامه چهره های شاخص قرآنی نظام سال/ حجاب و عفاف/ جوانی جمعیت و خانواده: یکی از موضوعات شاملتألیف کتاب5

mailto:haghshenas1828@gmail.com
mailto:haghshenas1828@gmail.com


ارسال اثر با ذکر مشخصاتموضوعدانشجوکارمنداستادمرحلهرشتهردیف

نیتولید نرم افزار قرآ1

ی
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دان
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ش ف
بخ

----

عترتقرآن و 
(علیهم السالم)

ارسال آثار با ذکر مشخصات
:کامل به آدرس

haghshenas1828@gmail.com

1401دی ماه 10تا 
مگابایت100حجم 

----قرآنیتولید اپلیکیشن2

----تولیدات رسانه ای3

mailto:haghshenas1828@gmail.com


ارسال اثر با ذکر مشخصاتموضوعدانشجودکارمناستادمرحلهرشتهردیف

شعر1
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دان

ی
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ش ا
بخ



سوره مبارکه  
انسان

ارسال آثار با ذکر مشخصات
:کامل به آدرس

haghshenas1828@gmail.com

1401دی ماه 10تا 
مگابایت10حجم 

داستان نویسی2

ینمایشنامه نویس3

یفیلمنامه نویس4

mailto:haghshenas1828@gmail.com


ارسال اثر با ذکر مشخصات بهموضوعدانشجوکارمندداستامرحلهرشتهردیف

علیقخوشنویسی به روش نست1

ی
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دان
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ش

بخ



در غم دوری رویش همه در تاب و تب اند
همه ذرات جهان در پی او در طلب اند

haghshenas1828@gmail.com

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

مگابایت10حجم 
*******

ارسال فیزیک اثر به همراه مشخصات

1401دی ماه 15تا 
به اداره قرآن و عترت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
37924575-031



ا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق
(90–سوره اسراء )

(اعراب گذاری آیه ضروری است)
معرق و منبت2

(علیهم السالم)قرآن و عترت تذهیب3

 مبارکه انسانسوره مفاهیم نقاشی4

عکاسی  5

سوره مبارکه انسانمفاهیم 

haghshenas1828@gmail.com

1401دی ماه 10تا 
مگابایت10حجم 

فیلم کوتاه داستانی  6

طراحی پوستر7

فیلم مستند8

ازدواج از منظر قرآن کریم و احادیث و روایاتاینفو گرافی9

mailto:haghshenas1828@gmail.com
mailto:haghshenas1828@gmail.com


با نام؛ایتالینک گروه پیام رسان 

فهاناصمسابقات قرآن دانشگاه علوم پزشکی 
https://eitaa.com/mosabeghat_mui

دقیق؛جهت کسب اطالعات به موقع و 
ضمن پیوستن به این گروه،

لطفا به دیگران هم اطالع رسانی فرمایید



:  ارهجشنودرثبت ناممطالعه آیین نامه و

quran.behdasht.gov.ir



مهلت ثبت نام تا پایان روز

1401آذر ماه 20



فهاناصمعاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  علوم پزشکی 

اداره قرآن و عترت
ساختمان فوقانی سلف مرکزی و بانک رفاه

31اتاق –طبقه دوم 

031-37924575تلفن   


