
ورجشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کش ششمینفرم ثبت نام بیست و   

(اساتید و کارکنان دانشجویان،   ی  )ویژه   

 :              مدرک تحصیلی: تلفن همراه                کد ملی:                            وادگی:               نام و نام خان

 تاریخ تولد:          رشته:                     :محل دقیق خدمت  :                دانشجوییشماره  /پرسنلی شماره

  

و   جز و معرق و احکام۱۰)به طور مثال: حفظ  رشته( 6)در کل یک رشته را انتخاب نماید بخش مجزا 6 صورت تمایل از هر تواند درهر داوطلب می

شرکت نماید.(  مقاله نویسی و...  

: بخش آوایی  

جزء ۳ حفظ           ابتهال                قرائت به روش ترتیل           قرائت به روش تحقیق           ترجمه خوانی  

سخنوری آیین           حفط کل قرآن           جزء ۲۰حفظ         سی ام جزء جزء         حفظ ۱۰ جزء          حفظ ۵حفظ      

                همخوانی و تواشیح              دعا و مناجات خوانی          اذان              آیت اهلل مکارم       با ترجمه انسان هحفظ سور

( فقط مرحله دانشگاهی با ترجمه انسان جزء و سوره۳جزء، ۱)حفظ                              

قرآنی( کتبی)معارفبخش   

            (۱جلد نهج البالغه )کتاب درسنامهمفاهیم نهج البالغهآشنایی با            حکمت( علم و حکمت )کتاب آشنایی با احادیث اهل بیت)ع(
(۱جلد فه سجادیهیصحدرسنامه  )کتابسجادیهآشنایی با مفاهیم صحیفه            )کتاب احکام پزشکی و بیماران(  احکام  

     جلد دوم کتاب سیره نبوی()  آشنایی با سیره معصومین)ع(             (پرسش و پاسخ های دانشجویی)کتاب آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم
(  نکته درباره نماز ۱۱4نماز )کتاب          (عقاید امامیه  معارفی)کتابپرسمان            قرآن( )کتاب حفظ موضوعیحفظ موضوعی قرآن کریم  

 ایرانی -سبک زندگی اسالمی صحیفه سجادیه  حفظ متن و ترجمه فراز هایی از  حفظ متن و ترجمه فراز هایی از نهج البالغه

 ایده پردازی)ایده شو(             تلخیض کتاب               نقد کتاب         تالیف کتاب                    مقاله نویسی   پژوهشی:بخش 

تولید نرم افزار           تولید سامانه ثبت نام بیست و هفتمین            تولید اپلیکیشن            کانال های مجازی قرآنی   فن آوری: بخش 

 جشنواره قرآنی هدهد 

  شعر نو          فیلمنامه نویسی کالسیک          داستان نویسی         نمایشنامه نویسی           شعر ادبی:       بخش

 طراحی پوستر             نقاشی        فیلم کوتاه    تذهیب          عکاسی         معرق و منبت                  به روش ثلث  خوشنویسیهنری:  بخش 

            نقاشی خطتابلو فرش          نماهنگ          خوشنویسی به روش نسخ            فیلم مستندنمایش)تئاتر(           

 خوشنویسی به روش نستعلیق 

  *** مطالعه آیین نامه قبل از تکمیل فرم ضروری می باشد. جهت دریافت آیین نامه و منابع  از راه های زیر اقدام فرمایید:
http://quran.behdasht.gov.ir   

 *مدیرت فرهنگی و فوق برنامه مرکز قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی* 
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