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 آوایی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

 محور بخش ردیف

شامل رشته های )شعر،  بخش ادبی 1

داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، 

 فیلمنامه نویسی(

 

يج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سيره اهل وترارائه آثار در يكي از موضوعات ذيل:     

بيت)ع( و سبك زندگي، حمايت از توليد ملي و كاالي داخلي، عفاف و حجاب، تكريم قرآن، 

 و نهي از منكر، محيط زيست از منظر قرآن و اهل بيت)ع(استكبار ستيزي، امر به معروف 

، سوره مباركه احزاب 16، سوره مباركه لقمان آيه 41سوره مباركه نورآيه  و يا الهام از آيات:   

 72آيه 

شامل رشته  بخش هنری 2

های)خوشنویسی، معرق و منبت، 

عكس، طراحی پوستر، فیلم کوتاه، 

 نقاشی، تذهیب(

 60انفال « وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ»آيه  خوشنويسي:     

انفال  «وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ»آيه  عكس، فيلم كوتاه، طراحي پوستر، نقاشي:     

هي و ن ، آمادگي دفاعي، ايده پردازي با موضوع نماز، ايده پردازي با موضوع امر به معروف60

 از منكر 

 83شعراء « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ»آيه معرق و منبت:     

شامل رشته بخش فناوری  3

های)تولید نرم افزار و اپلیكیشن، 

 کانال شبكه های مجازی(

و  نهاي قرآو ترويجي در حوزه فعاليت تبليغي، هاي آموزشي، پژوهشيمعارف و مهارت    

 عترت)ع(

شامل رشته  بخش پژوهشی 4

های)مقاله نویسی، تلخیص کتاب، 

 بررسی و نقد کتاب(

مولفه هاي اقتصاد مقاومتي، جهاد و شهادت، حيات طيبه از نگاه قرآن و  مقاله نويسي:

 عترت، قرآن و سالمت

 1397كتاب هدايت در قرآن، تاليف آيت اهلل جوادي آملي، نشر اسراء،  تلخيص كتاب:

كتاب حركت، تاليف مرحوم استاد علي صفائي حائري، انتشارات  بررسي و نقد كتاب:

 1386ليله القدر، 

رشته های دعا و مناجات خوانی،  5

 از بخش آوایی تواشیح و هم خوانی

 

دعاي عرفه از عبارت اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا  دعا و مناجات خواني:

  غيرک فال تكلنيا تا عبارت و الي بصير

  همخواني و تواشيح:        

 112و  111سوره توبه آيات  همخواني:        

 جهاد و شهادت به صورت عربي و فارسي تواشيح:

 

 


