بسمه تعالی
( إِنََّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلََّتِی هِیَ أَقْوَمُ )

سوره اسرا

مقام معظم رهبری (مدظله) :
آینده این ملت ،انقالب و جهان به قرآن وابسته است.

 -1مقدمه:
مس تحضر هستید که ایران عزیز ما سالها دست خوش حوادثی همچون دستان توطئه گر و سوء استفاده کنندگان
خارجی و هشت سال جنگ تحمیلی و ...بوده است
ولی باعنایت پروردگار متعال چگونه سربلند و سرافراز در برابر تمام مشکالت داخلی و خارجی قد علم کرد و الگوی
وارسته ای برای جهان علی الخصوص کشورهای مسلمان منطقه شد! پرواضح است که تنها عامل شجاعت بخش این
آب و خاک درتمام این سالها پیروی از قرآن وعترت در مکتب اسالم است.
قدری تامل کافی است تا برآن شویم که این مکتب غنی و شیرین را پررنگ تر کنیم تا از گزند حوادث پیش رو در
امان باشیم.
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد دومین دوره از جشنواره قرآنی و

هنری "روح و ریحان"

را بین دانشگاه های کاشان برگزار نماید.

بستری آماده شده برای محک زدن توانایی ها و استعدادها در زمینه ی هنر و فرهنگ اسالمی
از تمام دانشجویان و علم آموزان دعوت میشود که با شرکت در این جشنواره توانایی خود را بیازمایند.

اهداف و اصول جشنواره:
الف)اصول جشنواره

-1توسعه کمی و کیفی:تحول رو به جلو و افزایش رشته ها و تعمیق مفاهیم و ارتقای سطح فنی مسابقات
:-2شکوهمندی:اهتمام عالی همه نهاد ها و مسئوالن و دانشگاهیان و مشارکت بیشینه
-3معنویت محوری:تاکید بر اخالق و معنویت و معنا گرایی در همه مراحل
-4جامع نگری:توجه به همه ابعاد انسان ساز و حیات آفرین قرآن

ب)اهداف جشنواره
-1کشف وشناسایی استعداد های برتر دانشجویی در زمینه قرآن و هنر در فضای رقابتی سالم
-2ارتقای سطح اطالعات عمومی و تخصصی دانشجویان عالقه مند به فرهنگ غنی اسالم
 -3حضور پررنگ و بانشاط تر مراکز فرهنگی و قرآنی دانشگاه ها و دانشجویان در فعالیت های قرآنی و هنری در
سطح ملی و بین المللی
-4ترغیب و تشویق دانشگاه ها به کشف استعدادهای نهفته دانشجویی در زمینه های مذکور

 -2بخش هاي جشنواره:
الف)قرآنی
رشته ها

خواهران

برادران

حفظ 3جزء متوالی

*

*

حفظ  10جز متوالی

*

*

قرائت تحقیق

*

*

اذان

-----------------------

*

-------------ب)هنري
رشته ها

خواهران

برادران

عکاسی(پیوست)1

*

*

ج ) بخش کتبی
تفسیر سوره حجرات ویزه خواهران و برادران (پیوست شماره ) 2
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ضوابط اختصاصی و عمومی رشته ها:

)1در رشته حفظ افرادی که از  100نمره حسن حفظ موفق به دریافت  90نمره شوند و یا از 200نمره کل موفق به
دریافت نمره 180شوند جزء افراد برتر خواهند بود
)2دررشته قرائت تحقیق و اذان افرادی که موفق به اخذ نمره  80از 100شوند جز افراد برتر خواهند بود
)3نفرات برتر در رشته هنری توسط داوران جشنواره انتخاب خواهند شد

تذکر:
دانشجویان عالقه مند جهت شرکت و ثبت نام در جشنواره می توانند به مراکز قرآنی دانشگاه محل تحصیل خود
و یا با شماره تلفن 555 400 55داخلی  181و  164و جهت کسب اطالعات و آیین نامه به وب سایت
 iaukashan.ac.irمراجعه کنند.
زمان بندي ثبت نام و تحويل آثار:
مهلت ثبت نام از روز ابالغ بخش نامه تا آخر آبان ماه میباشد
مهلت تحویل آثار هنری به دبیرخانه هفته دوم آذر ماه می باشد(پیوست )3
زمان برگزاری آزمون شفاهی و کتبی قرآن نیمه دوم آذر ماه میباشد

پیوست)1
در رشته عکاسی تنها آثاری به بخش داوری جشنواره راه خواهند یافت که از دریچه دوربین تلفن همراه گرفته شده
باشد همچنین موضوع جشنواره در بخش عکاسی "جلوه هاي ويژه مذهبی " میباشد
عکس های گرفته شده روی دیسکت ریخته شود وبه مراکز قرآنی دانشگاه محل تحصیل خود تحویل و یا به دبیرخانه
جشنواره تحویل داده شود ( تعداد عکس های فرستاده شده در این بخش حد اکثر  5عدد می باشد).

پیوست)2
در این رشته منبع آزمون تفسیر نور حجه االسالم قرائتی می باشد.
آزمون به صورت ( 40سوال تستی و  2سوال تشریحی) برگزار می گردد .مالک برتری در صورت تساوی امتیاز
سواالت تشریحی می باشد.
فایل  pdfتفسیر در سایت دانشگاه قابل دسترسی می باشد.

پیوست)3
آدرس دبیرخانه:کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

پیوست)4
به نفرات برتر در هر رشته تندیس جشنواره به همراه جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

