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 يسمه تعالب

 

 ةين آيوم خمسيکل  يقرأ منه فيعهده و ان  ينظر فيللمرء المسلم ان  ينبغيخلقه فقد  يال القرآن عهداهلل          

ه از يبنگرد و هر روز پنجاه آسته است که هر مسلمان به عهدنامه و منشور خود يانسانهاست پس شا يقرآن منشور اله

 .آن را بخواند

 948، ص2عه، جيوسائل الش

 :مقدمه

 ديني و يآموزه هادر حوزة ترويج هاي ديرپايي است که  از جمله برنامه دانشجويان قرآن و عترت جشنواره برگزاري

و مفاهيم  يالهساز  انسان کالماي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با  ها به منظور فراهم آوردن زمينه قرآني در دانشگاه

مورد اهتمام همواره در محيط دانشگاهي  و عترت ط فضاي معنوي و عطرآگين قرآنسنشر و ب نيهمچنو تعالي بخش آن 

 .بوده استها  مسئولين فرهنگي دانشگاهمتصديان و 

 آن ييهاي اجرا بازنگري در محتوا و شيوه ،دانشگاهها در و عترت قرآن جشنواره دوره ازسي مروري بر تجربه برگزاري 

ن يشيچارچوب پ ها ضمن لحاظ نمودن ين بازنگريآخر ش رو مشتمل بريپ دستورالعمل ،ن اساسيبرا. نمود را ضروري مي

 يقرآن يتهايفعال ياهنگهم يشوراملي  جشنواره ن نامه ييآبا  يان کشور و هماهنگيدانشجوجشنواره قرآن و عترت 

 .باشد يم يفناور قات ويتابعه وزارت علوم، تحق يقابل اجرا در سطح دانشگاه ها و دهين گردي، تدودانشگاهها

 :اهداف 

 يدر دانشگاه ها و مراکز آموزش عال ينيمان دياخالق و ا يو اعتال يو اسالم يسطح فرهنگ قرآن يارتقا -1

  ان دانشگاه ها با قرآن و عترتيانشجوش ديش از پيجاد انس و الفت بيا -2

 سراسر کشور يدر دانشگاه ها يو قرآن يمعنو يت و توسعه فضايتقو -3

 دانشگاه ها يقرآنديني و ق نخبگان يو تشو قرآن و عترت يت هايبه فعال يارج گذار -4

  يبه جامعه دانشگاهان يدانشجو برجسته قرآن و عترت ياستعدادها يو معرف ييشناسا -5

 

 

 

 

 خواهد برگزار يارشد و دکتر ي، کارشناسي، کارشناسيکاردان مختلف مقاطع دران يژه دانشجويو جشنوارهاين 

 .شد

پس از  يياگر دانشجو شود، بنابراين يتنها در مرحله اول اعمال م ،مخاطبان مالک دانشجو بودنضمناً 

ز شرکت ين يده شدن در مراحل بعديتواند در صورت برگز يل شود ميفارغ التحص يحضور در مرحله دانشگاه

 .دينما

 

 

 

 
جشنوارههايهاورشتهبخش



 

مخاطبان
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 :يشامل رشته ها شفاهي بخش( الف

 ق يتحقتالوت ـ 1

 ل يترتتالوت ـ 2

 اول جزء 5حفظ  -3

 اول جزء 11ـ حفظ 4

  اول جزء 21ـ حفظ 5

 کلـ حفظ 6

         خوانيدعا و مناجات  -7

 (برادران) اذان -9          

 آيين سخنوري-8

 

 :يشامل رشته ها كتبي بخش( ب

 مفاهيم نهج البالغه -1      

 مفاهيم صحيفه سجاديه-2                
 حفظ موضوعي قرآن کريم -3                
        ترجمه و تفسير قرآنبا  ييآشنا -4                

 (ع)آشنايي با احاديث اهل بيت -5     

 (ع)آشنايي با سيره معصومين -6     

 احکام -7     

 

 :يشامل رشته ها يپژوهش بخش( ج

 تلخيص کتاب -1    

 کتاب  بررسي و نقد-2    

  مقاله نويسي   -3    

 : يشامل رشته ها يادب بخش( د

 شعر  -1    

 داستان  -2    

 يسينوشنامه ينما -3    

 يسينولمنامه يف -4    

 : يشامل رشته ها يهنر بخش( ه

 يسيخوشنو -1    

 ينقاش -2               

 نماهنگ  -3   

 عکس  -4   
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 ب يتذه -5   

  لم کوتاهيف -6   

  و منبت معرق-7   

  پوستر يطراح-9   

 پويا نمايي-8  

 تصوير گري آيات و قصص قرآني-11

 (برادران) تواشيح -11

 :بخش فناوري( و

 نرم افزار  توليد-1    

  يسيوبالگ نو -2    

 

    

 

 :ـ مرحله دانشگاهي1

 1931ماه  بهمن     

 :اي ـ مرحله منطقه2

 1935 اردیبهشتنیمه اول      

 :يکشورـ مرحله 3

 1935  ماه مردادماه     

 

 

 :شفاهي بخش (فال

 :ل یق و ترتیقرائت تحق يرشته ها

 :ل است يبه شرح ذ لیقرائت و ترت يدر رشته ها ه دانشگاه هایسهم

هاي داراي  دانشگاه ،(در صورت احراز حداقل امتياز) در هر رشته سهميه نفر 2دانشجو  هزار 3هاي داراي تا  دانشگاه 

نفر سهميه در هر  5هزار دانشجو از  9هاي داراي بيش از  دانشگاه و سهميه در هر رشتهنفر  3 هزار دانشجو از 9تا 

 .باشند برخوردار مي( خواهر تفکيك برادر و به)رشته

  .باشد يم جشنوارهرخانه مناطق یدببه  ل تالوتیارسال فاه فوق فقط در خصوص یان ذكر است سهمیشا *

آنها متعاقباً اعالم خواهد  يکه اسام)رخانه مناطق يدبن خود را صرفاً به يلِ تالوت منتخبيها فا است دانشگاه يضرور

ت آن بر عهده ينصورت مسئولير ايدر غ ،نموده يل به وزارت علوم خوددارين از ارسال فايبنابرا .نديارسال نما (شد

 .دانشگاه خواهد بود

دگان يت برگزيدر نهاشود و  يم ينيرخانه مناطق بازبيتالوت، توسط دب يها لينکه فايبا توجه به ا : مهم نکته 

ن خود را بدون رتبه يتوانند منتخب يها م لذا دانشگاه .دعوت خواهند شد يمرحله منطقه ا جشنوارهجهت حضور به 

 .ندينما يمعرف يافتگان به مرحله منطقه ايو صرفاً با عنوان راه  يبند

زمانبنديبرگزاريمسابقات

 

معرفيرشتههاومنابع
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از الزم دانسته شوند يرخانه منطقه، حائز امتيه توسط دبياول يابيارز يکه ط ي؛ صرفاً از آن دسته آثاران ذكر استیشا 

دانشگاه لزوماً  يرو صرفِ ارسال آثار از سو نياز ا. عمل خواهد آمد دعوت به يا مرحله منطقه جشنوارهجهت شرکت در 

 .باشد ينم يا اثر به مرحله منطقه يابي راه يبه معنا

 .را بر عهده دارند آثار يمقدمات يابيارزو  يجمع آورفه يرخانه مناطق وظيدب:  1نکته 

تا زمان اعالم  يبعد يها يريگيرخانه مناطق در زمان مقرر و پيان به دبيل دانشجويت ارسال فايمسئول:  2نکته    

 یين اگر دانشجویبنابرا .باشد يبر عهده دانشگاه م يجهت آزمون حضور يا افتگان به مرحله منطقهي ج راهينتا

دا یمنطقه خود اطالع پ جشنوارهق یا از زمان دقیرخانه منطقه نرسد یبه دب يلیل تالوتش به هر دلیفا

 .باشد يت آن به عهده دانشگاه مربوطه مینکند مسئول

 .رخانه مناطق برگزار خواهد شديدر دب جشنواره يمرحله منطقه ا:  9نکته   
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 :لیق و ترتیتحق يلم تالوت نفرات برتردر رشته هایط ارسال فیشرا

 

 . باشد و بدون اکو يستم صوتيکسان و با سيتالوت بايد (  1

ان ذکر است يشا. ديجدا و ارسال نماجشنواره لم يده را از کل فيلم تالوت نفرات برگزيست صرفاً فيبا يدانشگاه م( 2

 .نخواهد شد يارسال گردد داور( يبدون جداساز)جشنواره لم يکه کل فيدرصورت

 .باشد يپخش خانگ يستم هايانه و سيقابل پخش با دستگاه را dvdا ي cdصورت به تالوت بايد ( 3

جدا همراه با شناسنامه شامل نام شخص، نام دانشگاه و نام  cdك يهر شخص  يدانشگاه موظف است برا( 4

 .ديرشته ارسال نما

تالوت شرکت کنندگان از  يه افراد ، محتوايکل يبرا ليرشته قرائت و ترتکسان بودن تالوت ها در يل لزوم يبه دل( 5

ن الزم است تا كارشناس یبنابرا. به دانشگاهها اعالم خواهد شد يو قرآن ينيد يتهايفعالپشتيباني از اداره  يسو

 يتهایفعال پشتیباني از ادارهتالوت با  يافت محتوایجهت در جشنوارهک روز قبل از شروع یمحترم دانشگاه 

 .ردیتماس گ وزارت علوم يو قرآن ينید

حذف  يباشد از مرحله داور فوقط یل ارسال شده فاقد هرگونه شرایكه فا يدر صورت قابل ذکر است *

 .ت آن به عهده دانشگاه خواهد بود یده و مسئولیگرد

 

 :حفظ  يرشته ها

 :  يمرحله دانشگاه

بصورت تستي و از آزمون ).خواهد شدبرگزار  کتبي در دانشگاههاي مبدابصورت  يحفظ در مرحله دانشگاه يرشته ها

ساعت  2الزم به ذکر است آزمون بصورت همزمان در کليه دانشگاهها برگزار گرديده و سواالت (.محفوظات خواهد بود

قبل از برگزاري آزمون توسط اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني به آدرس پست الکترونيکي کارشناس قرآني 

توسط کارشناس محترم قرآني دانشگاه، بر برگه هاي امتحاني آزمون پس از تصحيح  نمرات. دانشگاه ارسال مي گردد

 .، به اين اداره اعالم مي گردداساس فرمت ارسال شده از سوي اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني

 

 :  منطقه ايمرحله 

  .برگزار مي گردد مناطقدر دبيرخانه  و  در اين مرحله آزمون بصورت حضوري

اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و حائز نمره برتر شوند توسط  دانشگاهيکه در مرحله  يقابل ذکر است افراد

 . د شدندعوت خواه منطقه ايجهت حضور در مرحله  قرآني

 (تحقیق و ترتیل)كتبي رشته هاي حفظ و اسامي برگزیدگان رشته هاي قرائتآزمون نمرات  :تبصره

 .به اداره پشتیباني از فعالیتهاي دیني و قرآني ارسال گردد 1931ماه  اسفند 11حداكثر تا تاریخ 

 

 :كتبي بخش (ب

 .این بخش در دو مرحله دانشگاهي و سراسري برگزار مي گردد

 :يمرحله دانشگاه 

ها قرار  ار دانشگاهيوزارت علوم در اخت يو قرآن ينيد يها تيفعالپشتيباني از اداره  ين بخش، از سويسواالت ا 
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 . خواهدگرفت

برگـزار   25/11/3119تاریخ دانشگاهها مي بايست آزمون کتبي مرحله دانشگاهي را به صورت همزمان در  :نکته

 .دنماين

 نمرات آزمون پس از تصحیح برگه هاي امتحاني توسط كارشناس محترم قرآني :  يزمان ارسال اسام

دانشگاه، بر اساس فرمت ارسال شده از سوي اداره پشتیباني از فعالیتهاي دیني و قرآني،حد اكثر تا 

شایان ذكر است كه معرفي نامبردگان به منزله  .به این اداره اعالم گردد 1931ماه  اسفند 11تاریخ 

 .شدن نهایي افراد و حضور در مرحله سراسري نمي باشدبرگزیده 

 برگزیدگان نهایي با توجه به نمرات اعالم شده از سوي دانشگاههاي مبدا، از طرف اداره  :تبصره

 .معرفي مي گردند پشتیباني از فعالیتهاي دیني و قرآني به دبیر خانه سراسري

 

 :محتواي رشته هاي كتبي

 :  مفاهیم نهج البالغه(1   

 :باشد ير مين رشته در هر مرحله به شرح زيمفاد ا

 .نشر صدرا 7و  5و  4و  3و  1فصلهاي ( استاد شهيد مطهري)کتاب سيري در نهج البالغه:  يمرحله دانشگاه*

و  3آيت اهلل مکارم شيرازي شرح خطبه هاي  1مجموعه پيام امام ترجمه و شرح نهج البالغه جلد   :سراسريمرحله *

 . 16و  12و  7و  5

 .(آيت اهلل مکارم شيرازي)1کل مجموعه پيام امام جلد : مليمرحله *

 

  : مفاهیم صحیفه سجادیه(2        

 :مفاد اين رشته در هر مرحله به شرح زير مي باشد

 .نشر دانشگاه علوم و معارف قرآن( محمد جواد سلمانپور)کتاب زبان دعا در صحيفه سجاديه : مرحله دانشگاهي*

نشر  5تا  1جلد اول شرح دعاي ( آيت اهلل حسن ممدوحي) کتاب شهود و شناخت شرح صحيفه: سراسريمرحله  *

 .بوستان کتاب

 .(آيت اهلل ممدوحي)کل کتاب شهود و شناخت: مرحله ملي*
 

  حفظ موضوعي قرآن كریمرشته (9

 :باشد ير مين رشته درهر مرحله به شرح زيمفاد ا

تا آخر کتاب، نشر سازمان  146صفحه  3از اول فصل ( دکتر حاج ابوالقاسم) موضوعيکتابچه حفظ  : يمرحله دانشگاه *

 .اوقاف و امور خيريه

 .7تا  1کتاب درسنامه حفظ موضوعي سازمان دارالقرآن الکريم، انتشارات تالوت از درس : سراسريمرحله *

 .(انتشارات تالوت) کل کتاب درسنامه حفظ موضوعي:مليمرحله *

 

  : ترجمه و تفسیر قرآنبا  یيرشته آشنا(1

 :باشد ير مين رشته درهر مرحله به شرح زيمفاد ا
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 .، نشر درسهايي از قرآن191تا صفحه ( حجت االسالم قرائتي) دقايقي با قرآنکتاب :  يمرحله دانشگاه *

اول تا صفخه از  11جلد  تفسير موضوعي استاد جوادي آملي، مراحل اخالق در قرآن کريم،کتاب : سراسريمرحله *

144. 

 .11کل کتاب مراحل اخالق در قرآن کريم جلد : مليمرحله *

 

 : رشته احکام (5

 :باشد ير مين رشته درهر مرحله به شرح زيمفاد ا

  .رساله دانشجويي از ابتداي احکام نذر تا پايان کتاب نشر معارفکتاب :  يمرحله دانشگاه *

 .نشر معارفکل کتاب رساله دانشجويي، : سراسريمرحله *

 .اعالم مي شود "متعاقبا :مليمرحله *

 

 (ع)رشته آشنایي با احادیث اهل بیت(6     

 :مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد

 .نشر بوستان کتاب( واژه اول 311)کتاب واژه هاي اخالقي از اصول کافي: مرحله دانشگاهي*

 .،نشر بوستان کتاب(واژه دوم 311)کافي کتاب واژه هاي اخالقي از اصول:مرحله سراسري*

 .اعالم می شود" متعاقبا: مرحله ملي*

 

 

 (ع)رشته آشنایي با سیره معصومین( 7    

 :مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد

 .،نشر معارف191تا  21از صفحه ( حسين سيدي) کتاب همگام با گلهاي بهاري: مرحله دانشگاهي*

 .از فصل اول تا فصل نهم،نشر صهبا( بيانات مقام معظم رهبري) ساله 251کتاب انسان : مرحله سراسري*

 .اعالم می شود" متعاقبا :مرحله ملي*

 

 :يپژوهش بخش (ج

 تلخیص كتاب-1

 .را به عنوان منبع، تلخيص نمايند اكتابهیکي از و دانشجويان مي توانند  منابع تلخيص به شرح ذيل مي باشد

نشر موسسه آموزشي و پژوهشي ( از مجموعه تفسير موضوعي آيت اهلل مصباح يزدي) شناسيکتاب انسان *

 (ره)امام خميني

 نشر امام صادق عليه السالم -کتاب مثلهاي آموزنده قرآني آيت اهلل العظمي سبحاني*

 اسالميانتشارات مرکز اسناد انقالب ( مهدي سعيدي)مردم ساالري ديني از منظر امام خامنه اي کتاب *

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي( حجت اله علي محمدي) سيري در تحول نظريه واليت فقيه کتاب *
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 بررسي و نقد كتاب-2      

را به عنوان منبع، بررسي و  كتابهایکي از و دانشجويان مي توانند  به شرح ذيل مي باشد بررسي و نقد کتابمنابع 

 .نقد نمايند

 نشر مرکز پژوهشهاي علوم انساني صدرا( دکتر محمد حسين شريفي) يراني اسالميکتاب سبك زندگي ا*

 ترجمه و نقد آراء مستشرقان و مدخل هاي قرآني دائره المعارف اليدن*

 نقد و بررسي آثار نو انديشان مسلمان در حوزه مباحث قرآن و عترت*

 

        مقاله-9    

، انتخاب موضوعرا به عنوان  یکي از محورهاو دانشجويان مي توانند  به شرح ذيل مي باشد مقاله محور هاي

 .نمايند

 تبيين رويکرد صحيح قرآن و عترت نسبت به سبك زندگي*

 ...(فيزيك، کيهان شناسي، و قرآن و پزشکي،) قرآن و علم*

 جريان نفوذ بيگانه از منظر قرآن و عترت *

 غرب از منظر آموزه هاي قرآن و عترتتحليل نامه هاي مقام معظم رهبري به جوانان *

 توسعه علم و بازيابي جايگاه تمدن اسالمي از منظر قرآن و عترت*

 مقاله با موضوع آزاد قرآن و عترت*
مي باشد و آثار برگزيده  سراسريحله ي دانشگاهي و کليه رشته هاي پژوهشي داراي دو مر:نکته*

 که از طريق سراسريبه دبيرخانه جشنواره  85دانشگاهي اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال 

برگزيدگان مرحله سراسري  .شودگردد توسط دانشگاه ارسال  اعالم مي www.quranmsrt.irسايت  نامه و

 .ي معرفي مي شوندبه مرحله مل

 

  يادب بخش (د

 :هاي زير برگزار خواهد شد رشته، جشنوارهي ادبدر بخش 

و آزاد سروده  هاي سنتي، کالسيك، نو در قالبکننده که  در اين رقابت، کليه اشعار دانشجويان شرکت :شعر -1

 اسالميهاي  ها و ارزش و تبيين آموزه( ع)و داراي مضامين قرآني يا مدح و توصيف اهل بيت  اند، شده

 .گيرند باشند مورد ارزيابي قرار مي مي

را بر اساس  هايي کوتاه يا بلند يا داستانك داستاناين مسابقه مربوط به دانشجوياني است که  :نويسي داستان -2

رشته تحرير به ( ع)نيهاي قرآن و يا با استفاده از مضامين آيات قرآني و روايات و سيره معصوم داستان

 .اند درآورده و در اين رقابت حاضر شده

مفاهيم و براساس براي رقابت نويسندگان هرگونه نمايشنامه يا فيلمنامه  :نويسي  نويسي و فيلمنامه  نمايشنامه -3

 .باشد آموزه هاي قرآن و عترت مي

مي باشد و آثار برگزيده دانشگاهي  سراسريکليه رشته هاي ادبي داراي دو مرحله ي دانشگاهي و :نکته***

 نامه و که از طريق سراسريبه دبيرخانه جشنواره  85اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال 

برگزيدگان مرحله سراسري به  .شودگردد توسط دانشگاه ارسال  اعالم مي www.quranmsrt.irسايت 

 .مرحله ملي معرفي مي شوند

http://www.quranmsrt.ir/
http://www.quranmsrt.ir/
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 هنري بخش( ه

 :رشته هاي زير برگزار خواهد شد جشنواره،  هنريدر بخش 

: هاي مختلف خوشنويسي از قبيل که در شاخه است  دانشجويان هنرمنديبين رقابت  :رشته خوشنويسي -1

خوشنويسي را خلق  ، اثر(توحيدسوره )شدهفعاليت و حول محور موضوعي اعالم  ،نستعليق، ثلث، نسخ 

 .اند کرده و براي رقابت فرستاده

که تعداد آثار در آن  يدر صورت)شده  يابيجداگانه ارزمختلف،  يده در شاخه هايست آثار رسان ذکر ايشا

 .خواهد شد  يك اثر برتر معرفيو در هر شاخه ( شاخه به حدنصاب برسد

. باشد توليد شده و داراي مضمون قرآن و عترت مياشي است که در قالب نقيراي آثاري اين رشته، پذ :نقاشي -2

 .توليد شوند توحيد محور سورهالبته آثار ارائه شده بايستي بر اساس 

به رقابت ( صوتي و تصويري)، (کليپ و وُله)در اين مسابقه، آثار توليدي دانشجويان در زمينه نماهنگ  :نماهنگ -3

پردازند و بر اساس معيارهايي همچون مضمون غني، تکنيك عالي، سوژه جذاب و موارد ديگر ارزيابي خواهند  مي

 .باشد يم توحيدسوره بر اساس محور توليدات . شد

 و توحيدسوره ها و تصاويري است که توسط دانشجويان با محوريت  اين مسابقه مربوط به عکس :عکس -4

 .گردد هاي عکاسي مي شامل انواع تکنيك

 بيتذه -5

 لم کوتاه يف -6

           و منبتمعرق   -7

       ييانمايپو -8

 پوستر يطراح  -9

 (برادران)تواشيح -11

و ( ع)حضرت سلیمان -(ع)محور آثار داستان حضرت ابراهیم )تصوير گري آيات و قصص قرآني -11

اهلل مکارم شیرازي به كوشش بر مبناي كتاب قصه هاي قرآني تالیف آیت ( ص)معراج پیامبر

 (سید حسین حسیني

مي باشد و آثار برگزيده  سراسريکليه رشته هاي هنري داراي دو مرحله ي دانشگاهي و :نکته***

که از طريق  سراسريبه دبيرخانه جشنواره  85دانشگاهي اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال 

برگزيدگان مرحله سراسري  .شودگردد توسط دانشگاه ارسال  اعالم مي www.quranmsrt.irسايت نامه و 

 .به مرحله ملي معرفي مي شوند

 
 

 :ينکات مهم در خصوص بخش هنر

http://www.quranmsrt.ir/
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قاب و  شهيفاقد ش يشه آثار در هنگام پست و حمل ، آثار هنريبا توجه به احتمال شکستن قاب و ش  (1

در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار  يتيچگونه مسئوليهضمنا ًدبيرخانه   . باشد ارزشمند

 .رديت کامل دانشجو صورت پذيد با رضايبا

 .است يهمه آثار الزام يو نام دانشگاه رو يدرج نام ، نام خانوادگ (2

 .شود يرفته ميپذ از هر دانشجو فقط يك اثر در هر رشته  (3

 .ردياط الزم صورت پذيسالم ماندن و مخدوش نشدن احت يهنگام ارسال اثر، برادر  (4

ل گرفتن آثار ينده خود را جهت تحويها موظفند نما دانشگاه ،جشنواره يمرحله مل يپس از برگزار (5

 .ندياعزام نما دبيرخانه به ،دهيبرگز

 :ر باشد يد به شرح اعالم شده در زيابعاد آثار با (6

 متر يسانت 51* 71:   و پوستر يو نقاش ي، طراحيسيخوشنو يرشته ها( 711

 متر يسانت 31* 41: رشته عکس ( 712

 متر يسانت 35 * 51: بيرشته تذه( 713
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انیدانشجو قرآن و عترت يجشنواره مل يها جدول رشته  
 

اين  دگان وزارت علوم دريگردد که برگز يبرگزار م وزارت علوم سراسري جشنوارهبعد از  و عترت قرآن يجشنواره مل: حیتوض

  .خواهد شد يمعرف جشنوارهن يذکر شده در جدول فوق جهت شرکت در ا يها با توجه به رشته مرحله 

اسالمي،  آزاد،  يکاربرد يام نور، علميپ  يها اعم وزارت بهداشت، دانشگاه ها ه دستگاهيدر سطح کلقرآن و عترت  يجشنواره مل

 .خواهد شدبرگزار  فرهنگيان و دانشگاه علوم قرآن و معارف اسالمي فني و حرفه اي، 

 

 :بخش فن آوري

با                 توانند  کليه دانشجويان عالقمند به مباحث قرآن و عترت و آشنا به مباني و زبان رايانه مي: رافزا نرم

افزاري بر مبناي يکي از موضوعات مهم، به روز و پرکاربرد قرآني و حديثي اثر توليد نموده و در  ابتکار و خالقيت نرم

محتواي غني و . آثار اين رشته در دو بخش محتوا و ظاهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. شرکت نمايند جشنواره اين

منابع نرم افزار، ترکيب منسجم مطالب و دسترسي  ارتباط محتوا با موضوع، کيفي، وسعت اطالعات از نظر کمي و

ها و زيبايي و جذابيت اثر، قابليت اجرا در سيستم عامل هاي مختلف، قابليت جست و جو، فهرست بندي،  آسان به داده

 .افزارها خواهد بود نرمچند زبانه بودن، ابداع و نوآوري و جلوه هاي ويژه از جمله معيارهاي ارزيابي 

هاي ديجيتال، يکي از کارسازترين ابزارهاي تعامل و تبادل  با توجه به اينکه در عصر گسترش رسانه: نویسي وبالگ

نويسي با  هاي اينترنتي است، رقابت دانشجويان عالقمند از عرصه وبالگ نويسي و ايجاد سايت ها، وبالگ انديشه

توانند به صورت فردي و  دانشجويان مي. روزآمد و تأثيرگذار باشد  توانند باشکوه، ميهاي قرآن و عترت  محوريت آموزه

 . گروهي به توليد و عرضه سايت و وبالگ اقدام نموده و در اين رقابت شرکت کنند

 .عالوه بر معرفي آدرس وبالگ مي بايست نام شخص مسئول و شماره تماس نيز ذکر شود: 1نکته

آوري داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشد و آثار برگزيده  رشته هاي فن :2نکته***

 رشته ها بخش

 شفاهي
   قرائت به روش ترتيل-2     قرائت به روش تحقيق-1

 ميکر حفظ کل قرآن-6ست جزء        يحفظ ب -5حفظ ده جزء      -4حفظ پنج جزء      -3

 آيين سخنوري-8        اذان  -9     دعا و مناجات خواني -7

 كتبي
  حفظ موضوعي قرآن کريم-3             ( ع)نيره معصوميسآشنايي با  -2     مفاهيم نهج البالغه-1 

 آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه    -6      احکام -5      تفسير قرآنترجمه و با  ييآشنا -4

 آشنايي با احاديث اهل بيت-7 

 تلخيص کتاب-3 کتاب   نقد و بررسي -2  مقاله   -1  پژوهشي

 نويسي وبالگ -2افزار    د نرميتول -1 يفنآور

  يسينوفيلمنامه -4         يسينونمايشنامه -3      يسيداستان نو -2شعر      -1 ادبي

 هنري
 تذهيب   -5عکس               -4نماهنگ               -3نقاشي            -2خوشنويسي           -1

       تواشيح-11   پوستر يطراح -8           ييانمايپو -9           و منبتمعرق  -7لم کوتاه           يف -6

 قرآني تصويرگري آيات و قصص-11
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به دبيرخانه جشنواره سراسري که از طريق  85دانشگاهي اين بخش مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه سال 

برگزيدگان مرحله سراسري . شود اعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال www.quranmsrt.irنامه و سايت 

 .به مرحله ملي معرفي مي شوند

 : نامه و نحوه اجراي بخش شفاهي شیوه

هاي قرآن و عترت در برگزاري جشنواره، دانشجوي متسابق نبايستي هيچ  با توجه به مشارکت کانون -1

 .خود داشته باشد  دخالتي در برگزاري جشنواره رشته

کننده  مراحل مختلف، بايستي به طور مجزا براي خواهران و برادران شرکتهيأت داوران بخش شفاهي در  -2

 .تعيين شوند

و  وريخواني و سخنو مناجات  دانشگاه موظف است فايل تصويري شرکت کنندگان در رشته هاي دعا: نکته 

دبيرخانه مرحله کشوري تاريخ ارسال آثار و )همراه با شناسنامه اثر به دبيرخانه مرحله کشوري جشنواره تواشيح 

آثاري که پس از تاريخ ذکر شده ارسال شود ارزيابي نخواهد . ارسال نمايد( متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد

 .شد 
 

 :نامه و نحوه اجراي بخش پژوهشي  شیوه( 2-ب

هاي قرآني هر  نامه ننامه در جشنواره ويژه پايا زيرا پايان. باشد نامه نمي آثار پژوهشي دانشجويي شامل پايان -1

 .پژوهش و مقاالت ارسالي بايد داراي ساختار علمي باشند.شوند ساله در نمايشگاه قرآن ارزيابي مي

ارائه گردد يك نفر بايد به عنوان ( غير از استاد)اگر مقاله يا پژوهشي بصورت مشترک توسط چند نفر -2

 .نويسنده مسئول معرفي شود

 .انتهاي شيوه نامه موجود مي باشدشيوه نامه نگارش مقاله در *

 

 :نامه و نحوه اجراي بخش ادبي شیوه

 .آثارادبي با محوريت موضوع يا موضوعاتي که دبيرخانه مرکزي جشنواره اعالم مي کند توليد و در مسابقه شرکت خواهند کرد

 .باشد کوتاه و بلند و داستانك ميشود و رشته داستان نيز شامل  رشته شعر، شامل آثار شعري کالسيك، سپيد و نيمايي مي

 .نويسي قرآن و عترت الزامي است ارسال خالصه آثار ادبي نمايشنامه و فيلمنامه

 .به همراه يك نسخه از اثر ادبي، ارسال فايل تايپي مناسب، ترجيحاً در قالب لوح فشرده الزم است

 .منابع نمايشنامه يا فيلمنامه در پايان متن ذکر شود

 

 :هنريو نحوه اجراي بخش نامه  شیوه

رشته تذهيب، بايستي بر محور موضوع اعالم شده دبيرخانه  به استثنايهاي اين بخش  آثار ارائه شده در رشته

 .جشنواره توليد و ارائه شوند

 .باشد رشته طراحي و نقاشي، شامل کليه آثار نگارگري، تصويرسازي، گرافيك، طراحي و نقاشي عمومي مي

 .ي، آثار انواع خطوط اسالمي و ايراني قابل عرضه خواهد بوددر رشته خوشنويس

 .کليه آثار هنري بايستي داراي شاسي يا قاب بدون شيشه و قابل ارائه در نمايشگاه باشد

 .باشد مي دقیقه 7پذير بوده و حداکثر زمان آن  استفاده از هر تکنيکي در ساخت نماهنگ امکان

http://www.quranmsrt.ir/
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 .کيلوبايت ارائه شود 511و با حداکثر حجم  Mpegيا  4MPها و  بايستي با فرمت نماهنگ -1

  .قابل دريافت مي باشد www.quranmsrt.irشيوه نامه رشته هاي هنري از سايت  -2

دانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش هاي ادبي ، هنري و پژوهشي را جمع آوري و به :نکته 

و دبيرخانه مرحله کشوري  85تاريخ ارسال آثار تا پايان ارديبهشت ماه )مرحله کشوري جشنواره  دبيرخانه

آثاري که پس از تاريخ ذکر شده ارسال شود ارزيابي نخواهد . ارسال نمايد( متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد

 .شد
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 (تنگارش مقاالموارد الزم در ):مقاله نگارش   ةنام  هشیو

 .فراتر نرود( اي  واژه 311)هصفح 31حجم مقاله از . 1

و  کاغذهاي  و با رعايت فضاي مناسب در حاشيه A4براي سهولت ارزيابي و ويرايش، مقاله بر يك روي کاغذ . 2

 .رونيکي ارسال گرددتحروفچيني شود و همراه با فايل الکميان سطرها، 

 .پس از فارسي آن ياد شود( آوانويسي)ها و مفاهيم ناآشنا، با استفاده از الفباي صوتي  تلفظ نام. 3

 .نتز آورده شودها و مفاهيم مهم به کاررفته در متن، جلوي نام يا مفهوم مربوط ميان پرا  معادل خارجي نام. 4

زير آورده ة مانند نمون ،اثرصفحه جلد و با ذکر نام نويسنده، سال نشر و شمارة )در پايان نقل قولاستناد و ارجاع . 5

هاي  در نقل قول مستقيم از گيومه استفاده گردد و در تکرار ارجاع، مثل بار اول نوشته شود و از کاربرد واژه)شود

 (:آن خودداري گرددو مانند  ، همو، پيشين  همان

 (127-121، ص6ج، 1394مطهري، )  

اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذکر حروف الفبايي پس از سال انتشار  چه از نويسنده چنانـ    

 .شوند زيمتمااز يکديگر 

 .آورده شود( پيش از کتابنامه)هاي توضيحي در پايان مقاله  يادداشت. 6

 :آورده شود در پايان مقاله با ذکر مشخصات زير با ترتيب الفبايي،به طور جداگانه  التينکتابنامة مآخذ فارسي و . 7

  .نام ناشر :محل انتشار .شمارة جلد .عنوان كتاب (.سال انتشار)نام خانوادگي، نام: كتاب   

هاي آغازين و  شمارة صفحه ،شمارة نشريه .هشرینام ن .«عنوان مقاله»   (.سال انتشار)نام خانوادگي، نام: مقاله   

 .انجامين مقاله

 .ياد شود کاربرد آن در جامعه، در پايان مقاله نتايج تحقيق و در صورت امکان چگونگي ارتباط و. 9

به همراه گيري تهيه و  اي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و نتيجه واژه 211 حدود اي چکيده. 8

 .گرددمقاله  ةطور جداگانه ضميم   ، به(واژه 11اکثر دح)ها  هواژکليدفهرستي از 

 .شود  شده بازگردانده نمي  مطالب ارسال. 11

 :نکات مهم 

 :تواند موجب رد مقاله گردد هريك از موارد زير به تنهايي مي    

 .عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه    

 .ايت ساختار مقاالت علميعدم رع    

 . مقاله متعلق به ديگري باشد    

 .مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد    

 .باشد مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد    
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 : سخنوری و تواشیح و مناجات خوانی، رشته های دعا

  كننده در نظرر   هر شركت ايبايستي زمان و شرايط مساوي برو تواشیح  ، سخنوری و مناجات خوانی دعادر رشته

هراي   محتواي غني و فاخر و باارزش، صوت و لحن تأثيرگذار و معنوي و تسرطط برر ااررا از ا طره مر       . گرفته شود

 .ارزيابي خواهد بود

  و  محتروا ، نحروه بيران   كنرد و برر اسرا      كننده مطالب خود را در زمراني معرين ارا ره مري     ، شركتسخنوریدر رشته 

 .شود تأثيرگذاري ارزيابي مي

  مي باشددقیقه  01 سخنوري و تواشيح ،  منااات خواني،دعاحداكثر زمان در نظر گرفته شده براي رشته هاي. 

  مي باشد محوریت قرآن و عترترشته هاي دعا و منااات خواني و  سخنوري با موضوع  براي. 

 

 شرایط ارسال فایل  : 

فقط مرحطه دانشگاهي، سراسري و ،  دعا و منااات خواني و سخنوري (ويژه آقايان)، تواشيح(ويژه آقايان)اذان رشته هاي  .1

 (مرحطه منطقه اي ندارد.) مطي دارد

بايد ،  دعا و منااات خواني و سخنوري (ويژه آقايان)، تواشيح(ويژه آقايان)اذان رشته هاي فايل شركت كنندگان در رشته  .2

قابل پخش بر روي دستگاه رايانه و سيستم هاي پخش  DVDيا   CDبا كيفيت باال بر روي تصويريبه صورت 

 .باشد خانگي

نام و نام )ه راه با شناسنامه آن و  DVDيا   CD فايل هر شركت كننده بايد به صورت مجزا بر روي يک  .3

 .باشد( خانوادگي ، نام دانشگاه

ها از  بنابراين مقتضي است دانشگاه .ارسال گردد اشنوارهزبان مرحطه كشوري آثار شركت كنندگان در اين رشته ها بايد به مي .4

 .خودداري ن ايند دبيرخانه مناطقو يا  وزارت عطومارسال فايل به 

 

سخنوری و  و مناجات خوانی، رشته های دعادانشگاه موظف است فايل تصويري شرکت کنندگان در : نکته 

و  85تاريخ ارسال آثار تا پايان ارديبهشت ماه )جشنواره  سراسريرا  به دبيرخانه مرحله و اذان  تواشیح

آثاري که پس از تاريخ ذکر شده . ارسال نمايد( متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد سراسريدبيرخانه مرحله 

 .ارسال شود ارزيابي نخواهد شد

 

 

 

 

 :ر ارسال گردد یها بر اساس موارد ز ه بخشیدر كلدگان یبرگز ياسام( 1نکته 

نکاتمهم
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ر به آدرس يل ورد و جدول زيدگان را در قالب فايبرگز يست اساميبا يها م دانشگاه

 quranmsrt.ir@gmail.com  نديارسال نما. 

 پست الکترونیکي شماره همراه  كد ملي دانشجویي شماره  رشته آزموني نام و نام خانوادگي ردیف

 

دانشگاهي بصورت همزمان در در مرحله  يو بخش كتب (دانشگاهيمرحله )حفظ يرشته هاآزمون  (2نکته 

 .دانشگاههاي مبدا برگزار مي گردد

 .باشد يم ينمره منف يبوده و دارا ينه ايچهارگزبصورت  يحفظ و بخش کتب يآزمون رشته ها (9نکته 

. 

 يو قرآن ينيد يت هاياداره پشتيباني از فعال ياز سو يحفظ و بخش کتب يرشته ها يسواالت آزمون کتب (1نکته 

 .ارسال خواهد شد دانشگاههابه وزارت علوم 

شرکت  يریتصول یفاز يو ن يو پژوهش  ي، هنر يادب يدانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش ها (5نکته 

 خيتار) جشنواره سراسريرخانه مرحله يبه دب را و اذان مناجات خواني، سخنوري، تواشيح دعا و هاي کنندگان در رشته

خ ذکر يکه پس از تار يآثار. ديارسال نما( ها اعالم خواهد شد متعاقباً به دانشگاه سراسريرخانه مرحله يو دب ارسال آثار

 .نخواهد شد يابيشده ارسال شود ارز

د به صورت مجزا و يباو اذان دعا و مناجات خواني، سخنوري  يشرکت کنندگان در رشته ها يریل تصویفا (6نکته 

که آثار يدرصورت .ارسال گردد (نام ،نام دانشگاه و رشته)به همراه شناسنامه اثر لوح فشردهك ي يهر شرکت کننده رو يبرا

 .گردد يحذف م يط فوق را نداشته باشد از مرحله داوريارسال شده شرا

 .ارائه گردد (تك اسم) ييصورت دانشجود به يمقاالت با (7نکته 

سنده يد به عنوان نويبا (دانشجو)ك نفريارائه گردد  بصورت مشترک توسط چند نفر يا پژوهشياگر مقاله  (8نکته 

 .شود يمسئول معرف

 
  

mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
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 اند شد سوم و در مرحله سراسري حائز رتبه اول تا حائز رتبه اول ملي هاي جشنوارهدانشجوياني که در   -1

 .داشت نخواهندرا  جشنواره همان رشته در حق شرکت در

هاي اول تا سوم مرحله  رتبه هاي گذشته حائز هاي رشته حفظ، دانشجوياني که طي دوره در تمامي زير گروه -2

 .ندينماتر شرکت  توانند در زير گروه پايين اند نمي شده ملّيسراسري و 

ن نامه و فرم ييآ) .باشد يم هيرين شده سازمان اوقاف و امورخين نامه تدويين آيبر اساس آخر جشنواره يداور -3

 .(باشد يوست موجود ميبه پ يداور يها

ت يبه روا) خط عثمان طه مصحفبراساس م و ياز کل قرآن کر( ليق و ترتيتحق)قرائت  يآزمون رشته ها -4  

 .باشد يم استاد فوالدوندو ترجمه  (حفص از عاصم

 يام نور، جامع علميپوزارت بهداشت،  يها هان دانشگايدانشجو ژهيو جشنوارهمستقل  يبا توجه به برگزار -5

 يان مراکز ذکر شده نمي، دانشجو يعلوم قرآن يو دانشکده ها ،فرهنگيان، فني و حرفه ايي، آزاد اسالميکاربرد

 (دانشگاههاي غير انتفاعي مي توانند در اين جشنواره شرکت کنند).شرکت کنند جشنوارهن يتوانند در ا

، كتبي، شفاهي)رشته در بخشهاي مختلف 96از مجموع  توانند ان در مرحله دانشگاهي ميیدانشجو -6    

و حق شركت در بخشهاي  ندینام و شركت نما ثبت یک رشته درفقط  (هنري، ادبي، پژوهشي و فناوري

 . نخواهند داشتمختلف جشنواره را 
 

 

 

 

 يبه نشان يو قرآن ينيدپشتيباني از فعاليت هاي ت اداره يشتر به سايجهت کسب اطالعات ب* 

www.quranmsrt.ir   121-92233296 ،  121-92233258  يا با شماره تلفن هايمراجعه کرده و ، 

 .دييحاصل فرماتماس  92234213-121

 quranmsrt.ir@gmail.com: ل يميآدرس ا

 121 - 99575674: شماره نمابر 

 – 5طبقه  – يقات و فناوريوزارت علوم تحق – يروزان جنوبينبش پ –ن يبلوار خورد –دان صنعت يم –تهران : آدرس 
 يو قرآن ينياداره پشتيباني از فعاليت هاي د

 
  

ضوابطومقررات



 

آدرسدبیرخانه
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 :جشنواره يستاد برگزار

ن بستر ورود يتر ن و مهميم به عنوان نخستيقرآن کر جشنواره يمرحله دانشگاه يت برگزاريت و حساسينظر به اهم

منظم برنامه ها در  يو اجرا يجاد هماهنگي، ا د مقدماتيو به منظور تمه يقرآن  و ينيد يت هايان به عرصه فعاليدانشجو

مجموعه تشکل ها و  يك مساعياز اهتمام و تشر يريضمن بهره گ جشنوارهن دوره از يهرچه باشکوه تر برگزار شدن ا

و  يمعاون فرهنگت يبا مسئول انیم دانشجویقرآن كر جشنواره يستاد برگزاردانشگاه،  يفعال فرهنگ ينهادها

ر کانون يدر دانشگاه، دب يمقام معظم رهبر يندگيندگان دفتر نهاد نماينما ،ير امور فرهنگيمددانشگاه متشکل از  ياجتماع

و مسئول ( ها امور کانون ا کارشناسيو )دانشگاه  يدانشگاه، کارشناس قرآن ييج دانشجوي، مسئول بس(ع)قرآن و عترت 

 .دينما ياهتمام م جشنواره يمرحله دانشگاه ينسبت به برگزار ييوه نامه اجراين شيدانشگاه، بر اساس ا يروابط عموم

 

 :جشنواره يستاد برگزار ياعضا

 (س ستاديبه عنوان رئ)دانشگاه يو اجتماع يمعاون فرهنگ 

 (ستاد ريدببه عنوان )دانشگاه  ير کل امور فرهنگيمد 

 در دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگينده دفتر نهاد نماينما 

 (ع)ر کانون قرآن و عترت يدب 

 دانشگاه ييج دانشجويمسئول بس 

 (ا کارشناس امور کانون هايو )دانشگاه  يکارشناس قرآن 

 دانشگاه يروابط عموم ارينده تام االختينما 

 

 :يدر مرحله دانشگاه جشنواره يف ستاد برگزاريوظا

، يغات و روابط عموميته تبليمربوطه اعم از؛ کم يته هاير و کميب برنامه ها و نظارت بر حسن عملکرد دبيتصو .1

 ...و  يته مالي، کميته فرهنگي، کميبانيته پشتي، کميته علميو ثبت نام، کم ياطالع رسانته يکم

 يگر فضاهايدر سطح دانشکده ها، خوابگاه ها و د يو اطالع رسان يغيگسترده تبل ير الزم به منظور فضاسازياتخاذ تداب .2

 ييس دانشجويپرد

 يز درمرحله دانشگاهين نوع و سطح جواييتع .3

 

 : جشنواره يبرگزاررخانه یدب

 .باشند يمجشنواره  يرخانه برگزاريها به عنوان دب دانشگاه يدفاتر امور فرهنگ

نکه يبا توجه به ا) جشنواره ياعالم شده در اجرا يت زمان بنديرعا :يدر مرحله دانشگاه جشنواره يرخانه برگزاريف دبيوظا

باشد از ستاد  يت ميمطلوب و به موقع در مراحل بعد حائز اهم يجهت برگزارجشنواره  رخانهيدب ياعالم شده از سو يزمانبند

 (نديت نماين نامه را رعاييآ يخواهشمند است که زمانبند يبرگزار

 جشنواره از داوطلبان شرکت در ثبت نام به موقع .1

اجرایيشیوهنامه
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  يم داوريبا ت يهماهنگ .2

ق يتحق يتالوت رشته ها يمحتواافت يجهت در وزارت علوم يو قرآن ينيد يها تياداره پشتيباني از فعالتماس با  .3

 يل و بانك سواالت بخش کتبيو ترت

 ر بخش هايآثار درسا يو جمع آور يو کتب يشفاه يسته مسابقات در بخش هايشا يبرگزار .4

 11/12/84خ يتا تار جشنوارهرخانه يشده به دب رائها قالبج بر اساس ياعالم نتا .5

اعالم  يتوابر اساس مح ليق و ترتيقرائت تحق يرشته هادگان در يبرگز يريو تصو يل صوتيضبط و ارسال فا .6

 رخانه يدب يشده از سو

 .اعالم شود واضحو نام دانشگاه متسابق به صورت  ي، رشته امتحانيل نام ونام خانوادگيهر فا يدر ابتدا :1نکته

 .حذف خواهد شد يت و نامناسب از مرحله داوريفيک يب يها ليفا :2نکته

بايد دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقيقات  جشنوارهداوطلب شرکت در نظر به آنکه :  8 -1* 

 لذا هاي اجرايي باشد  هاي وابسته به دستگاه دانشگاهگر يدا ي و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي وفناوري،

 .است دانشگاه يت فرهنگيريمدشرکت کنندگان بر عهدة  بودن دانشجو احراز

 .شركت نماید  تواند در یک رشته هر داوطلب صرفاً مي:  8 -2* 

 .باشد يهاي کتبي ميان برادران و خواهران مشترک م رشته:  8 -3* 

 جشنواره ياز روند برگزار يريبه همراه مستندات تصو يلين و ارسال به موقع گزارش تفصيه، تدويته .7

 در  يمرحله دانشگاه جشنواره ياز روند برگزار يريمکتوب و مستندات تصو يلياست گزارش تفص يمقتض: تذكر

 يده همراه با اساميم گرديتنظ يا و قابل بهره برداريبه صورت کامالً گو( DVD)لوح فشرده  يطلم و عکس يقالب ف

ماه سال  21/12/31حداكثر تا ل يذ قالبدر  جشنوارهه شرکت کنندگان يدگان، داوران و اطالعات کامل از کليبرگز

 .وزارت ارسال گرددو اجتماعي   يفرهنگبه اداره کل  يجار

  جشنواره يو کتب يشفاه يدگان بخش هاير از برگزيز و تقديجوا ياهدا 

 از شرکت کنندگان در يقرآن يت هايان عالقمند به فعاليق دانشجويسته است به منظور تشويشا: تذكر ،

 .دير به عمل آيتقد يبه نحو مقتض يهر رشته در مرحله دانشگاه

 

 

 عباد اهلل الصالحینو السالم علي 


