مراحل و نحوه برگزاری مسابقات بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع)
 )1دریافت آثار بخش های پژوهشی ،فناوری ،ادبی ،هنری و بخش ویژه به صورت حضوری و
مجازی حداکثر تا  8مهرماه 99
ارسال آثار به صورت مجازی از طریق ادرس ایمیل mkhaleghi2244@gmail.com

یا

شماره تماس ( 69994213090در پیام رسان تلگرام یا واتساپ)
 الزم به توضیح است شرکت کنندگان رشته های صنایع دستی ،خوشنویسی ،تذهیب،
نقاشی ،معرق ،تابلو فرش و ..آثار خود را به صورت حضوری به ساختمان امید (جنب
دانشکده پزشکی) ،طبقه دوم ،اتاق  0تحویل داده و در صورت نیاز با این شماره
 69994213090تماس حاصل فرمایند.
 )2برگزاری بخش آوایی  :به صورت مجازی

 ترتیل و تحقیق:
 بخش آوایی رشته ترتیل (تالوت سوره مبارکه قمر آیه  28الی )12
 بخش آوایی رشته تحقیق ( تالوت سوره مبارکه فاطر آیه  28الی )96
 دعا و مناجات خوانی :دعای عرفه از عبارت اللهم لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا
بصیرا تا عبارت و الی غیرک فال تکلنی( .مدت فیلم  0دقیقه)
 ترجمه خوانی :سوره مبارکه فجر با ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی (شرکت کنندگان میبایست
ابتدا کل آیات را تالوت و سپس ترجمه آن را قرائت فرمایند)
 آیین سخنوری :با موضوع ارتباط نماز و دعا با سالمت روان ( شرکت کنندگان میبایست در
قالب یک فیلم  5الی  3دقیقه ای به ایراد سخنرانی بپردازند)
 اذان :انتخاب نوع لحن آزاد است.
 متسابقین باید فایل صوتی و تصویری خود را در پیام رسان تلگرام یا واتساپ به شماره های
زیر ارسال نمایند.
خواهران :خانم خالقی 69994213090
برادران :اقای راستی 69936988808
زمان ارسال آثار  22شهریور ماه لغایت  46مهر

 )3آزمون رشته حفظ به صورت حضوری و در ساختمان امید(جنب دانشکده پزشکی) ،طبقه دوم برگزار
خواهد شد.
زمان آزمون:
برادران :سه شنبه 8مهرماه از ساعت  9الی 12
خواهران :سه شنبه  8مهرماه از ساعت  11الی 18
 )4برگزاری آزمون بخش معارف به صورت مجازی در تاریخ  22مهر ماه از طریق سایت حنیفا به آدرس :
hanifatbzmed.ir
 ( الزم به ذکر است آزمون های بخش معارف به صورت همزمان در کلیه دانشگاه های علوم
پزشکی برگزار خواهد شد)
عنوان رشته

ردیف

ساعت آزمون
9/15-9

4

احکام

2

نماز ،سبک زندگی قرآنی ،آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

44- 46/45

9

آشنایی با سیره معصومین ،آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم،
آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

49- 42/45

1

آشنایی با احادیث اهل بیت ،پرسمان معارفی ،حفظ موضوعی قرآن
کریم

41/45 – 49/96

شرکت کنندگان عزیز جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره قرآن و عترت به آدرس
زیر مراجعه و آیین نامه بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت (ع) را مطالعه فرمایند:
quran.behdasht.gov.ir

با آرزوی موفقیت روز افزون
" دبیرخانه دائمی جشنواره قرآن وعترت(ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز"

