اطالعات الزم جهت ثبت نام مسابقات بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ،کارکنان و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور

توجه (مهم) :هر داوطلب می تواند حداکثر در سه رشته ،در سه بخش مجزّا(به طور مثال :حفظ  10جزء ،معرق و احکام) و در یکی از گروه
های دانشجویان ،اساتید و کارکنان ثبت نام و شرکت نماید ضمنا باید تمامی مشخصات درخواستی ستاره دار در این فرم به صورت کامل
وخوانا تکمیل گردد.
*دانشگاه:

*دانشکده:

*عنوان :دانشجو

*شهرستان محل تحصیل:
کارمند

استاد

* محل دقیق اشتغال:

*کارمند * :شهرستان محل اشتغال:
*شماره ملی:
*جنسیت :مرد

*نام:
زن

*نام خانوادگی:

*تلفن ثابت(به همراه کد شهرستان) :

*تلفن همراه:

*نام پدر:
*مرکزمحل خدمت /رشته تحصیلی:

*ایمیل:

* شماره دانشجویی/شماره پرسنلی:
بخش آوایی  :قرائت به روش ترتیل
حفظ  10جزء پیوسته

*دانشکده:
*رشته تحصیلی

*مقطع تحصیلی
قرائت به روش تحقیق(به جز اساتید خانم)

حفظ  5جزء پیوسته

دعا و مناجات خوانی(ویژه دانشجویان -کارکنان برادر)

حفظ یک جزء پیوسته

حفظ 20جزء پیوسته

حفظ کل قرآن
حفظ سوره حدید با ترجمه

تواشیح(فقط ویژه دانشجویان برادر)

اذان(ویژه برادران)

ترجمه خوانی

نکته :تحویل فایل تواشیح ،و دعا و مناجات خوانی ،و اذان وترجمه خوانی به صورت لوح فشرده(صوتی – تصویری) به واحد قرآن و عترت مدیریت امور
فرهنگی حداکثرتا تاریخ  1396/2/10الزامی می باشد.
مفاهیم نهج البالغه
*بخش معارف قرآنی وسیره معصومین(ع)  :آشنایی با احادیث اهل بیت(ع)
آشنایی با سیره معصومین(ع)
آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم
حفظ موضوعی قرآن کریم
*بخش کتابخوانی :بررسی و نقد کتاب

مفاهیم صحیفه سجادیه
پرسمان قرآنی:
احکام

تلخیص کتاب

نکته :ارسال فایل اثر از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به نشانی  http://quran.behdasht.gov.irوهمچنین تحویل آن به واحد قرآن
وعترت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1396/2/10الزامی می باشد.
*بخش پژوهش :مقاله نویسی

ترجمه و تألیف کتاب (ویژه اساتید و کارکنان)

طرح پژوهشی(فقط ویژه اساتید)

نکته :ارسال فایل اثر از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به نشانی  http://quran.behdasht.gov.irوهمچنین تحویل آن به واحد قرآن
وعترت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه حداکثر تا تاریخ  1396/2/10الزامی می باشد.
*بخش فناوری (ویژه دانشجویان و کارکنان):
تولید نرم افزار و اپلیکیشن(ثبت مشخصات نرم افزار درسامانه مربوط به جشنواره به آدرس فوق الذکر و تحویل اصل نرم افزار به انضمام فایل نصب و
راهنما درقالب CDیا  DVDبه واحد قرآن و عترت مدیریت فرهنگی حداکثر تا تاریخ )1396/2/10

کانال شبکه های مجازی (ثبت آدرس

کانال در پایگاه اطالع رسانی جشنواره به نشانی http://quran.behdasht.gov.ir :حداکثر تا تاریخ )1396/2/10
*بخش هنری  :خوشنویسی
عکس

نقاشی

تذهیب(فقط ویژه دانشجویان)

معرق و منبت (فقط ویژه دانشجویان)

طراحی پوستر(ویژه دانشجویان و کارکنان)

نکته :ثبت اطالعات اولیه به همراه فایل اثر در سامانه مربوط به جشنواره به نشانی فوق الذکر وهمچنین تحویل فایل اثر حداکثر تا تاریخ  1396/2/10به
واحد قرآن وعترت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه حداکثر تا 1396/2/10الزامی می باشد.
فیلم کوتاه (فقط ویژه دانشجویان)

ادامه در صفحه بعد

نکته :ثبت اطالعات اولیه اثر درسامانه مربوط به جشنواره به نشانی فوق الذکر وهمچنین تحویل  DVDاثر مربوطه به واحد قرآن وعترت مدیریت امور
فرهنگی دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1396/2/10الزامی می باشد.
*بخش ادبی :شعر

داستان نویسی

بخش نشریات :آثار

نمایشنامه نویسی (فقط ویژه دانشجویان)

فیلمنامه نویسی( فقط ویژه دانشجویان)

نشریات

نکته :ارسال فایل اثر از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به نشانی  http:/ /quran.behdasht.gov.irوهمچنین تحویل آن به واحد قرآن
وعترت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1396/2/10الزامی می باشد.
مالحظات:
 -1شرکت همزمان در رشته تواشیح و یکی دیگر از رشته های بخش آوایی مجاز می باشد.
 -2راهیابی به مرحله سراسری بهداشت در سه رشته و در مرحله ملی دانشجویان تنها در یک رشته از بخش های مختلف امکان پذیر است.
 -3هر داوطلب در یک بخش فقط مجاز است یک رشته را انتخاب کند.
 -4مجددا تاکید می گردد ثبت نام الکترونیکی فقط در صورتی امکان پذیر است که تمامی مشخصات درخواستی ستاره دار در این فرم به صورت
کامل تکمیل گردد.
 -5پس از تکمیل فرم ،آن را به رابط فرهنگی و یا روابط عمومی و یا رابط قرآن مرکز خود تحویل دهید تا آن عزیزان حتی المقدور به کمک
رابط  itمرکز خود ،اطالعات دریافتی در این فرم را وارد سامانه ثبت نام جشنواره نمایند در غیر این صورت فرم های تکمیل شده را به واحد قرآن و
عترت مدیریت تعالی فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه تحویل دهند تا اطالعات مربوطه وارد سامانه ثبت نام گردد.
 -6آدرس واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی وفوق برنامه :ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه-
طبقه سوم -تلفن23872382 :

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه
واحد قرآن و عترت

*این فرم را متقاضیان عزیزی تکمیل نمایند که به هر دلیل امکان ثبت نام در مسابقات جشنواره از طریق پایگاه اطالع رسانی به آدرس
 http://quran.behdasht.gov.irرا ندارند.

