
  

 باسمه تعالی            

    شرکت در مسابقات قرآن و عترت ثبت نام  فرم                     
 
         پزشکی کشور  های علوم انشگاد ،کارکنان و دانشجویانداساتیجشنواره قرآن و عترت بیست و چهارمین  

   
 می گردند(مند بهرهنیز دانشگاهی مرتبط ازامتیازات واهداءجوایزنفیس شایسته تقدیر بر عالوه)برگزیدگان کشوری 

 :فردی مشخصات

 همراه....................کارمند:      نام ونام خانوادگی ..............................کدملی............................. تلفن       دانشجو:       استاد:

            )رشته سه مجموع در جشنواره بخش ازشش بخش سه های رشته از یکی) :مجاز نام ثبت.............................  محل خدمت/ تحصیل :.....

      )مرحله دانشگاهی وکشوری (:شفاهی )آوایی( بخش -1

 )کارکنان و دانشجویان (          جزء 10 حفظ                                    جزء  5حفظ                                  کل  حفظ

 دعا و مناجات خوانی )ابوحمزه ثمالی(                     )کارکنان و دانشجویان( جزء 20 حفظ              )فقط اساتید( جزء 15 حفظ

  (برادران)همخوانی و تواشیح                              کریم) قرائت( قرآن تحقیق                       کریم قرآن ترتیل

   مراجعه به آئین نامه(آئین سخنوری )                              (برادران)اذان

  به مرحله کشوری( ارسال مستقیم آثار :)پژوهشیبخش  -  3  

       بررسی و نقد کتاب                 تلخیص کتاب          مقاله نویسی )رجوع آئین نامه(           تألیف کتاب )پیرامون قرآن وعترت(

 به مرحله کشوری( ارسال مستقیم آثار :)یبخش فناور - 4  

     )رجوع به آئین نامه ( کانال های مجازی قرآن    )رجوع به آئین نامه ( تولید اپلیکیشن و ربات

   به مرحله کشوری( ارسال مستقیم آثار ) : هنری بخش -5   

 فیلم کوتاه     تذهیب        عکاسی)رجوع به آئین نامه (      طراحی پوستر       (    9)سوره  عنکبوت آیه خوشنویسی

نقاشی      پی نما )کمیک استریپ(            (      نمایش )تئاتر(     62آیه -معّرق و منّبت ) سوره زمر

 ارسال مستقیم آثار به مرحله کشوری( بخش ادبی:) -6

      شعر         داستان نویسی            نمایشنامه نویسی           فیلمنامه نویسی
 
 

     

 

 

 

د و شرکت کنرشته  سهجشنواره در مجموع از شش بخش بخش  سهد در یکی از رشته های گرامی،هر فردی میتوان کارکنان و دانشجویاناساتید،

  نیز بهره مند می گردند. امتیازات مرتبط دانشگاهیاز  تقدیر شایستهکسانی که دراین مسابقات حائز رتبه و حد نصاب الزم گردند، عالوه بر 

 ( شود مراجعه جشنواره قرآن وعترت وزارت بهداشت24نامه آئین به موضوعات بیشترپیرامون اطالعات کسب جهت)      

 61192890 و 66581663 - 4: تماس هاي شماره

   

 

 12الی 10ساعت97بهمن29مرحله دانشگاهی به میزبانی مراکز دانشگاه)مرحله دانشگاهی و کشوری( بخش معارف قرآنی: -2
 

 حفظ موضوعی قرآن کریم      ع(آشنایی با احادیث اهل بیت)  آشنایی با سیره معصومین) ع(      ترجمه و تفسیر قرآن کریم      آشنایی با

   اسالمی ایرانی سبک زندگی     پرسمان قرآنی              مفاهیم صحیفه سجادیه                           احکام   مفاهیم نهج البالغه      

 

  

 

   97آذر10ازتاریخثبت نام نحوه ثبت نام:                                                                                                           شروع  

  WWW.NAHAD-TUMS.IR  آدرس سایت نهاد: - http:\\quran.behdasht.gov.irآدرس سایت ثبت نام:  

   mfQuranEtrat@gmail.comیاایمیل: 09195758313بت نام به پیام رسان مرکزبه شماره:ارسال تصویرفرم ث  

                                                                61192890و  66581663 - 4هاي تماس: شمارههمچنین جهت ثبت نام میتوانیدبا  

 ارسال نمایید. 200097107رابه شماره پیامک(خدمتومحل تحصیل یاویامشخصات خودرا)نام ونام خانوادگی،کدملی،ورشته های موردنظر 

اه:انتهای بلوارکشاورزمجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره(طبفه فوقانی آدرس دبیرخانه دائمی جشنواره قرآن وعترت دانشگ

 مسجدالمهدی)عج(مرکزفرهنگی قرآن وعترت

  

 

  


