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باسمهتعالی

کلیات بیست و هفتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان- سال تحصیلی ۱۳۹-۹۶
هدف کلی:

اعتالی علمی، معنوی، هنری و ادبی دانشجو معلمان و تقویت هویت ایرانی اسالمی و زمینهسازی برای تعالی و کسب 
شایستگیهای عمومی و حرفهای با تأکید بر ساحتهای ششگانه تربیتی مبتنی بر دیدگاههای امام راحل (ره)، مقام معظم 

رهبری (مدظلهالعالی) و آرمانهای مقدس انقالب اسالمی.

اهداف جزئی
١- ایجاد زمینه تحرّک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر دانشجو معلّمان از طریق رقابتهای سازنده و تعالیبخش.

٢- ایجاد فضای همدلی، همافزایی، تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین دانشجو معلمان.
٣- شناسایی دانشجو معلمان عالقهمند و ایجاد بستر الزم برای ارتقای دانش، بینش و مهارتهای آنان.

٤- ارجگذاری و معرّقی توانمندیها و مهارتهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دانشجو معلمان.
٥- توسعه و تقویت کانونها، انجمنها ، و نشریات و جذب حداکثری دانشجو معلمان در فعالیتهای جمعی و گروهی .

٦- غنیسازی اوقات فراغت و نهادینهسازی کاربرد فرهنگ و هنر در زندگی فردی و اجتماعی دانشجو معلمان.
٧- جریان سازی و ایجاد زمینه برای تولید و توسعه محتوای  فرهنگی و هنری منطبق بر فرهنگ اسالمی، بومی و ملی

اقدامات الزم:
1- تشکیل ستاد اجرایی جشنواره با حضور افراد ذیربط.

٢- برنامهریزی اطالعرسانی و تبلیغات برای حضور گسترده دانشجو معلمان در جشنواره
٣- برنامهریزی برای تشکیل کالسهای آمادگی برای دانشجویان شرکتکننده در مرحله استانی.

٤- تبلیغات و انعکاس اخبار جشنواره در سطح استان بهمنظور تشویق دانشجو معلمان.

عناوین رشتهها:
بخش اول: (قرآن) ۱۰ رشته شامل:

١- قرائت قرآن کریم (تحقیق)* ٢- قرائت قرآن کریم (ترتیل)* ٣- حفظ قرآن کریم (یک جزء) ٤- حفظ قرآن کریم (پنج 
جزء)* ٥- حفظ قرآن کریم (ده جزء)* ٦- حفظ قرآن کریم (بیست جزء)* ٧- حفظ کل قرآن کریم* ٨- اذان (ویژه 

برادران)* ٩- دعا و مناجاتخوانی ١٠- الگوی برتر تدریس قرآن کریم.

iبخش دوم: (عترت و معارف دینی) ۹ رشته شامل:
١١- مفاهیم نهجالبالغه* ١٢- مفاهیم صحیفه سجادیه* ١3- حفظ موضوعی قرآن کریم* ١٤- آشنایی با ترجمه و تفسیر 
قرآن* ١٥- آشنایی با احادیث اهلبیت (ع)* ١٦- آشنایی با سیرة معصومین (ع)* ١٧- احکام* ١٨- پرسمان معارفی* ١٩-

حکمتها و اسرار نماز
بخش سوم: (ادبی)۶ رشته شامل:

٢٠- شعر* ٢١- داستاننویسی* ٢٢- فیلمنامهنویسی *٢٣- نمایشنامهنویسی* ٢٤- سخنوری ٢٥ - قصهگویی
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بخش چهارم: (هنری) ۱۲ رشته شامل:
٢٦- طرّاحی ٢٧-نقّاشی* ٢٨- خوشنویسی* ٢٩- خط تحریری ٣٠- عکاسی* ٣١- طراحی پوستر* ٣٢- تذهیب *٣٣- 

معرق و منبت* ٣٤- فیلم کوتاه* ٣٥- نماهنگ ٣٦- پویانمایی ( انیمیشن).٣٧- تصویرگری آیات قرآنی

بخش پنجم: (پژوهشی و نرمافزار) ۸ رشته شامل:
38- تولید نرمافزار و اپلیکیشن* ٣٩- مقالهنویسی* 40- وبالگ نویسی 41- تولید بازیهای رایانهای 42- نشریه الکترونیکی. 

43- نقد و بررسی کتاب* 4٤- تلخیص کتاب*

بخش ششم: (هنرهای گروهی) ۵ رشته شامل:
٤٥- سرود (محلی و ملی) ٤٦- تئاتر صحنهای ٤٧- تئاتر عروسکی ٤٨- تواشیح (برادران و خواهران) ٤٩- وبسایت

بخش هفتم: (فعالیتهای اجتماعی) ۵ رشته شامل:
٥٠- انجمنهای برتر

٥١- کانونها و هیئتهای مذهبی برتر
٥٢- نشریات برتر

زمانبندی برگزاری:
١- جشنواره بیست و هفتم در سه مرحله (استانی، کشوری و ملی) برگزار خواهد شد.

٢- زمان مرحله استانی: از تاریخ ابالغ بخشنامه تا ٢٠ اردیبهشتماه ٩٦ است
٣- زمان دریافت لیست اسامی و آثار نفرات برگزیده استانها نیز تا پایان اردیبهشتماه ١٣٩٦ است.

منابع مطالعاتی رشتههای جشنواره:

منابع بخش معارفی کتبی بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان۱۳۹۵-۱۳۹۶
منابع مرحله استانی رشته ردیف

کتاب سیری در نهجالبالغه (استاد شهید مطهری) فصلهای،٦، ١،۳،٤،٥ نشر صدر (قابلیت دانلود از اینترنت) مفاهیم نهج
البالغه ١

متن، ترجمه و شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه از کتاب دیار عاشقان اثر استاد حسین انصاریان جلد 
چهارم نشر پیام آزادی (قابلیت دانلود از اینترنت)

مفاهیم 
صحیفه 
سجادیه

٢

کتاب درسنامه حفظ موضوعی. سطح یك مقدماتی، حسین تقی پور از درس ۷ تا آخر کتاب (انتشارات 
تالوت)

کتابچه درسنامه حفظ موضوعی (دکتر حاج ابوالقاسم) از ابتدای کتاب تا صفحه ١٦٠ نشر سازمان اوقاف و 
امور خیریه(قابلیت دانلود از اینترنت)

حفظ 
موضوعی 

قرآن کریم
۳
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رشته هایی که زیر آنها خط کشیده شده جدید و رشته هایی که ستارهدار(*) هستند.

کتاب پیمانهای الهی با اهل ایمان، حجتاالسالموالمسلمین محمد محمدیان. جلد اول نشر فرهنگ اسالمی. و 
یا جلد ٦ از مجموعه آشنایی با قرآن استاد شهید مرتضی مطهری نشر صدرا(قابلیت دانلود از اینترنت)

آشنایی با 
ترجمه و 

تفسیر قرآن
٤

کتاب حکمت نامه جوان، آیتالله ریشهری نشر دارالحدیث. از ابتدای کتاب تا صفحه ٢٠۳
منبع جایگزین متعاقباً اعالم میشود.

آشنایی با 
احادیث اهل

بیت (ع)
٥

کتاب امیر گلها، زندگینامه امیر مؤمنان (ع) (حسین سیدی) از ابتدا تا صفحه ١۷٠ نشر معارف
آشنایی با 

سیرة 
معصومین

٦

کتاب رساله دانشجویی از ابتدای کتاب تا احکام نذر نشر معارف احکام ۷

کتاب پیامبر اعظم سیره و تاریخ(جلد ٢٤ از مجموعه پرسشها و پاسخهای دانشجویی. نشر معارف) و یا جلد 
١۳ ویژه محرم از ابتدا تا پرسش ٥٠ از همان ناشر

پرسمان 
معارفی ۸

در مرحله استانی: کتاب پرتوی از اسرار نماز (حجه االسالم و المسلمین قرائتی) 
 در مرحله کشوری: کتاب راز و رمز نماز- آیتالله جوادی آملی

حکمتها و 
اسرار نماز ۹

در بخش هنری، تصویرگری آیات و قصص قرآنی (محور آثار داستان حضرت زندگانی حضرت موسی (ع) و پیامبر اکرم (ص)) 
بر مبنای کتاب قصههای قرآنی تألیف آیتالله مکارم شیرازی به کوشش سید حسین حسینی و آموزههای مطرحشده در 

کتاب مثالهای زیبای قرآنی آیتالله مکارم شیرازی به کوشش ابوالقاسم علیان نژادی است.
١٠

بخش دعاخوانی:
مرحله دانشگاهی: مناجات الذاکرین، مناجات التائبین

مرحله سراسری: مناجات المحبین، مناجات الزاهدین. دعای ابوحمزه ثمالی
مرحله ملی: متن کامل دعای عرفه

١١


