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 زمان آزمون :

 به شرح ذیل برگزار می شود : 16/12/1395مورخ  دوشنبهبصورت سراسری و همزمان در روز  کتبی آزمون

 تمامی رشته های حفظ و بخش کتبی آزمون  12:00تا  10:00ساعت 

 به شرح ذیل برگزار می شود : 14/12/1395آزمون شفاهی در روز شنبه مورخ 

 بخش شفاهی آزمون  12:00تا  10:00ساعت 

 

 مکان آزمون :

 پردیس مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 شرایط ثبت نام :

 دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، کاردانی، مختلف مقاطع در دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشجویان ویژه جشنواره این .1

.برگزار خواهد شد

می باشد. فقط یک رشتههر داوطلب از میان رشته های آزمون مجاز به انتخاب  .2

 اند حق شرکت در همان دانشجویانی که در جشنواره های ملی حائز رتبه اول تا سوم و در مرحله سراسری حائز رتبه اول شده .3

رشته در جشنواره را نخواهند داشت.

در تمامی زیر گروه های رشته های حفظ ، دانشجویانی که طی دوره های گذشته حائز رتبه های اول تا سوم مرحله سراسری و  .4

ملی شده اند نمی توانند در زیرگروه پایین تر شرکت کنند.

 : نام ثبت نحوه

 شانین به طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت اینترنتی پایگاه طریق از آزمون در شرکت نام ثبت .1

farhangi.atu.ac.ir باشد می پذیر امکان. 

و ارسال آثار بخش های پژوهشی، فناوریذ،  .است  05/12/1395 لغایت 25/11/1395 تاریخ از آزمون در شرکت نام ثبت زمان .2

 می باشد. 15/02/1396ادبی و هنری حداکثر تا تاریخ 

 ()این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

دفتر امور قرآنی دانشگاه تماس حاصل  ۸۸901521در صورت بروز هر گونه مشکل یا ابهام در فرآیند ثبت نام با شماره تلفن  .3

 فرمایید.

امتحانی( ادامه دهند. داوطلبان محترم باید در زمان ثبت نام ، تمامی مراحل ثبت نام )انتخاب رشته یا دوره .4

دریافت رسید ثبت نام و کد رهگیری به منزله ی کارت ورود به جلسه می باشد و در دست داشتن آن در روز آزمون الزامی  .5

است.
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 رشته های آزمون :

 :های  رشته شامل شفاهی بخش (1

 تحقیق تالوت -۱۰۰

 ترتیل تالوت -۱۰۱

 خوانی مناجات و دعا -۱۰۲

 )برادران( اذان -۱۰۳

سخنوری آیین - ۱۰۴

 

 :های  رشته شامل کتبی بخش (2

 البالغه نهج مفاهيم -۲۰۰

 سجاديه صحيفه مفاهيم -۲۰۱

 کريم قرآن موضوعي حفظ -۲۰۲

 قرآن تفسير و ترجمه با آشنايي -۲۰۳

 بيت)ع( اهل احاديث با آشنايي -۲۰۴

 معصومين)ع( سيره با آشنايي -۲۰۵

 احکام -۲۰۶

 معارفي پرسمان -۲۰7

 وبالگ و افزار نرم -۲۰8

 قرآن کريم اول جزء ۵ حفظ -۱۰۵

 قرآن کريم اول جزء  ۱۰ حفظ -۱۰۶

 قرآن کريم اول جزء  ۲۰ حفظ -۱۰7

قرآن کريم کل حفظ -۱۰8

 

 :های  رشته شامل پژوهشی بخش (3

 کتاب تلخیص -۳۰۰

 کتاب نقد و بررسی -۳۰۱

نویسی مقاله -۳۰۲
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 : های رشته شامل ادبی بخش (4

 شعر -۴۰۰

 داستان -۴۰۱

 نویسی نمایشنامه -۴۰۲

 نویسی فیلمنامه -۴۰۳

 

 : های رشته شامل هنری بخش (5

 خوشنویسی -۵۰۰

 نقاشی -۵۰۱

 نماهنگ -۵۰۲

 عکس -۵۰۳

 تذهیب -۵۰۴

 کوتاه فیلم -۵۰۵

 منبت و معرق -۵۰۶

 پوستر طراحی -۵۰۷

 نمایی پویا -۵۰۸

 قرآنی قصص و آیات گری تصویر -۵۰۹

)برادران( تواشیح -۵۱۰

 

 :فناوری  بخش (6

 افزار نرم تولید -۶۰۰

نویسی وبالگ -۶۰۱
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 جوایز و امتیازات آزمون :

 الف( راهیابی به مرحله بعدی :

 شرکت کنندگانی که بر حسب نظر هیئت داوران باالترین امتیاز را کسب کرده باشند به مرحله ی بعدی معرفی می شوند.

 

 برگزیده :ب( تقدیر از نفرات 

را در هر رشته کسب کرده اند. ٪90افرادی که امتیاز باالی اهداء تبلت به  .1

 تبصره : در صورتی که دارندگان باالترین امتیاز در هر رشته ، بیش از یک نفر باشد به قید قرعه نفر اول آن رشته انتخاب خواهد شد.

به باال کسب کرده اند. ٪۸0سایر رشته ها که امتیاز  قلم هوشمند قرآنی به قید قرعه از میان شرکت کنندگان اهداء .2

به باال کسب کرده اند. ٪90اهداء لوح تقدیر به تمامی داوطلبانی که امتیاز  .3

 

 ج( گواهینامه پایان دوره :

شگاه نبه شرکت کنندگانی که موفق به راهیابی مراحل بعدی آزمون شوند گواهی پایان دوره از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دا

 عالمه طباطبایی اعطاء می شود.

 :كتبی های رشته محتوای

 : البالغه نهج مفاهیم .۱

 

 : سجادیه صحیفه مفاهیم .۲

 
 

 :كریم قرآن موضوعی حفظ رشته .۳

 

 : قرآن تفسیر و ترجمه با آشنایی رشته .4

 

 : احکام رشته .5

 

 :)ع(بیت اهل احادیث با آشنایی رشته .6

 

 :)ع(معصومین سیره با آشنایی رشته .۷
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 :پرسمان معارفی .۸

 

 نکته مهم: 

 .باشد می منفی نمره دارای و بوده ای چهارگزینه بصورت کتبی بخش و حفظ های رشته آزمون

 

 :پژوهشی محتوای رشته های

 

 

 نمایشگاه رد ساله هر قرآنی های نامه پایان ویژه جشنواره در نامه پایان زیرا. باشد نمی نامه پایان شامل دانشجویی پژوهشی آثار .1

 .باشند علمی ساختار دارای باید ارسالی مقاالت و پژوهش.شوند می ارزیابی قرآن

 معرفی مسئول ندهنویس عنوان به باید نفر یک گردد ارائه (استاد از غیر)نفر چند توسط مشترک بصورت پژوهشی یا مقاله اگر .2

 .شود

 (مقاالت نگارش در الزم موارد) :مقاله نگارش نامة شیوه .3

I. نرود فراتر (ای واژه 300) صفحه 30 از مقاله حجم. 

II. 2 .کاغذ روی یک بر مقاله ویرایش، و ارزیابی سهولت برای A4 و کاغذ های حاشیه در مناسب فضای رعایت با و 

 .گردد ارسال الکترونیکی فایل با همراه و شود حروفچینی سطرها، میان
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III. شود یاد آن فارسی از پس (آوانویسی)صوتی الفبای از استفاده با ناآشنا، مفاهیم و ها نام تلفظ. 

IV. شود آورده پرانتز میان مربوط مفهوم یا نام جلوی متن، در کاررفته به مهم مفاهیم و ها نام خارجی معادل. 

V. در(شود ردهآو زیر نمونة مانند اثر، صفحه و جلد شمارة و نشر سال نویسنده، نام ذکر با)قول نقل پایان در ارجاع و استناد 

 همو، ، انهم های واژه کاربرد از و شود نوشته اول بار مثل ارجاع، تکرار در و گردد استفاده گیومه از مستقیم قول نقل

 : گردد خودداری آن مانند و پیشین

 (12۷-121 ص ،6 ج ، 13۸4 مطهری،)

VI. از انتشار الس از پس الفبایی حروف ذکر با باشد، یافته انتشار اثر یک از بیش سال یک در ای نویسنده از چه چنان 

 .شوند متمایز یکدیگر

VII. شود آورده (کتابنامه از پیش)مقاله پایان در توضیحی های یادداشت. 

VIII. شود آورده رزی مشخصات ذکر با مقاله پایان در الفبایی، ترتیب با جداگانه طور به التین و فارسی مآخذ کتابنامة: 

 .ناشر نام: انتشار محل. جلد شمارة. کتاب عنوان. (انتشار سال)نام خانوادگی، نام: کتاب

 نانجامی و آغازین های صفحه شمارة نشریه، شمارة. نشریه نام « مقاله عنوان (. »انتشار سال)نام خانوادگی، نام :مقاله

 .مقاله

IX. شود یاد مقاله پایان در جامعه، در آن کاربرد و ارتباط چگونگی امکان صورت در و تحقیق نتایج. 

X. تیفهرس همراه به و تهیه گیری نتیجه و تحقیق روش مقاله، موضوع و عنوان بردارندة در ای واژه 200 حدود ای چکیده 

 .گردد مقاله ضمیمة جداگانه طور به ،(واژه 10 حداکثر)ها کلیدواژه از

XI.  شود نمی بازگردانده شده ارسال مطالب. 

XII. گردد مقاله رد موجب تواند می تنهایی به زیر موارد از هریک: 

 مسابقه محورهای با مقاله، محتوای یا موضوع ارتباط عدم. 

 علمی مقاالت ساختار رعایت عدم. 

 باشد دیگری به متعلق مقاله. 

 باشد اساسی تغییرات بدون و اینترنت از برگرفته مقاله. 

 باشد استناد و ارجاع هرگونه و منابع فهرست فاقد مقاله. 
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 ضوابط و مقررات :

 (عاصم از حفص روایت به) طه عثمان خط مصحف براساس و کریم قرآن کل از (ترتیل و تحقیق) قرائت های رشته آزمون .۱

.باشد می فوالدوند استاد ترجمه و

 پژوهشی ادبی، هنری، کتبی، شفاهی،)مختلف های بخش در رشته 36 مجموع از توانند می دانشگاهی مرحله در دانشجویان .۲

 .تداش نخواهند را جشنواره بخش های مختلف در شرکت حق و نمایند شرکت و نام ثبت رشته یک در فقط (فناوری و
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 نمونه فرم ثبت نام

 :                                                 *نام

 : *خانوادگینام 

 :* جنسیت

 نام پدر :

 کم بینا( –نابینا  –: )سالم *معلولیت

 : *تاریخ تولد

 رشته تحصیلی :                                                                   مقطع تحصیلی :

 : *دانشکده

 :* شماره دانشجویی

 : *کد ملی

 : *تلفن همراه

 : *ایمیل

 آدرس :                                                                        تلفن تماس :

 : *امتحانیی کد رشته 
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 كد رشته نام رشته كد رشته نام رشته

 ۲۰۰ البالغه نهج مفاهیم ۱۰۰ تالوت تحقیق

 ۲۰۱ سجادیه صحیفه مفاهیم ۱۰۱ تالوت ترتیل

 ۲۰۲ کریم قرآن موضوعی حفظ ۱۰۲ خوانی مناجات و دعا

 ۲۰۳ قرآن تفسیر و ترجمه با آشنایی ۱۰۳ اذان)ویژه برادران(

 ۲۰۴ (ع)بیت اهل احادیث با آشنایی ۱۰۴ آیین سخنوری

 ۲۰۵ (ع)معصومین سیره با آشنایی ۲۰۶ احکام

 ۲۰۷ پرسمان معارفی ۲۰۸ نرم افزار و وبالگ

 ۳۰۰ کتاب تلخیص ۱۰۵ کریم قرآن اول جزء 5 حفظ

 ۳۰۱ کتاب نقد و بررسی ۱۰۶ کریم قرآن اول جزء 10 حفظ

 ۳۰۲ نویسی مقاله ۱۰۷ کریم قرآن اول جزء 20 حفظ

 ۴۰۰ شعر ۱۰۸ کریم قرآن کل حفظ

 ۴۰۱ داستان ۵۰۰ خوشنویسی

 ۴۰۲ نمایشنامه نویسی ۵۰۱ نقاشی

 ۴۰۳ فیلمنامه نویسی ۵۰۲ نماهنگ

 ۵۱۰ تواشیح)ویژه برادران( ۵۰۳ عکس

 رشتهكد  نام رشته

 ۵۰۴ تذهیب

 ۵۰۵ فیلم کوتاه

 ۵۰۶ معرق و منبت

 ۵۰۷ طراحی پوستر

 ۵۰۸ پویانمایی

 ۵۰۹ قرآنی قصص و آیات گری تصویر
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 *** نکات مهم ***

 پژوهشی ادبی، هنری، کتبی، شفاهی،)مختلف های بخش در رشته 63 مجموع از توانند می دانشگاهی مرحله در دانشجویان 

 .اشتد نخواهند را جشنواره مختلف های بخش در شرکت حق و نمایند شرکت و نام ثبت رشته یک در فقط( فناوری و

 پس در وارد کردن اطالعات نهایت دقت را مبذول فرمایید. نیست امکانپذیر آزمون اطالعات ویرایش ،

  از رشته های شفاهی شامل تالوت تحقیق ، تالوت ترتیل ، دعا و مناجات خوانی ، اذان)ویژه   95اسفند  14تاریخ آزمون در

برادران( و آیین سخنوری به عمل می آید.

  مفاهیم نهج البالغه ، مفاهیم صحیفه سجادیه ، حفظ موضوعی  شته های کتبی شاملراز   95اسفند  16تاریخ آزمون در

 5قرآن کریم ، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن ، آشنایی با احادیث اهل بیت)ع( ، آشنایی با سیره معصومین)ع( ، حفظ 

 به عمل می آید. کریم قرآن کل حفظو  کریم قرآن جزء 20 حفظ ، کریم قرآن جزء 10 حفظ جزء قرآن کریم ،

  می توانند اثر خود را حداکثر تا  و تنهااز سایر رشته ها شامل پژوهشی ، ادبی ، هنری و فناوری آزمون به عمل نمی آید

به دفتر کانون قرآن و عترت)ع( دانشکده خود یا دفتر فعالیت های قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه  15/02/1396تاریخ 

 زله انصراف قطعی از شرکت در آزمون می باشد.عدم مراجعه تا تاریخ فوق به من تحویل دهند.


