
1 
 

 بنام خدا

  اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

علیهم السالم  و عترت قرآن مسابقات پنجمین دوره و سیمرحله دانشگاهی  تکمیلیآئین نامه 

 دانشگاه تهران دانشجویان

 

 ی یا شفاهیآوای بخش : 

 

 رشته قرائت تحقیق و ترتیل : 

را انتخاب و  قرعه، یک قرعه 6از میان یکی از دانشجویان می بایست  .قرعه در نظر گرفته شده است   6برای هر رشته،

)توسط بدون اکو فایل های تصویری ضبط شده بعد از معرفی )نام و نام خانوادگی و دانشگاه (  به اجرای برنامه بپردازند.

برگزاری مسابقات دانشگاه تهران بیرخانه دتیرماه به  12دوربین یا تلفن همراه( تالوت ترتیل و تحقیق را حداکثر تا تاریخ 

 تحویل دهند.

 های قرائت تحقیققرعه

 22الی  18از آیه  500صفحه  جاثیهسوره . 1

 50الی  47از آیه  409صفحه  رومسوره . 2

 25الی  22از آیه  461صفحه  زمرسوره . 3

 116الی  112از آیه  234صفحه  هودسوره . 4

 99ی ال 95از آیه  62صفحه  آل عمرانسوره . 5

 24الی  19از آیه  252صفحه  . سوره رعد6

 

 ترتیل قرائتهای قرعه

 64الی  59از آیه  288صفحه  اسراءسوره  .1

 12الی  8از آیه  429صفحه  سباسوره . 2

 11الی  7از آیه  435صفحه  فاطرسوره  .3

 25الی  21از آیه  352صفحه  نورسوره . 4

 57الی  52از آیه  392صفحه  قصصسوره  .5

 63الی  57آیات  403. سوره عنکبوت صفحه 6
 

 : )ویژه برادران( دعا و مناجات خوانی

 اللهم لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا تا عبارت و الی غیرک فال تکلنی          "دعای عرفه از عبارت

       111و  112سوره توبه آیات  :)ویژه برادران( همخوانی

 جهاد و شهادت به صورت عربی و فارسی :برادران()ویژه  تواشیح
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 بخش معارفی و رشته های حفظ از بخش آوایی : 
خرداد با مراجعه به نشانی الکترونیکی  20آزمون به صورت مجازی برگزار می شود و دانشجویان فرصت دارند، تا 

Quranst.pnu.ac.ir  سامانه مذکور صرفاً در بازه زمانی یادشده  .نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند

فعال می باشد و ایجاد دسترسی در خارج از زمان مذکور غیرممکن بوده و مسئولیت عدم ثبت نام در تاریخ مزبور صرفاً بر 

انتخاب نام استان و شهر، استان و شهر محل تحصیل  دانشجویان به هنگام ثبت نام در قسمت. عهده دانشجو می باشد

با توجه به برگزاری آزمون در روز  .خود و در قسمت انتخاب مرکز ، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را انتخاب نماید

نام دریافت همان روز، با نام کاربری که هنگام ثبت  14الی  8خرداد ، دانشجویان می توانند از ساعت  27سه شنبه مورخه 

 .نموده اند ؛ وارد سامانه شده و در آزمون مربوط به خودشان شرکت کنند

 .در این آزمون نمره منفی لحاظ می شود .را خواهد داشت یک رشتهنکته بسیار مهم : هر دانشجو صرفا حق شرکت در 

حضور در مرحله سراسری جشنواره که پذیرفته شدگان این مرحله در هر رشته آزمونی بیش از ظرفیت مجاز برای در صورتی

باشند، نامبردگان به عنوان راه یافته نهایی به مرحله سراسری محسوب نشده، و ارزیابی مجدد انجام خواهد شد که نحوه 

 به آدرس  های قرآنی وزارت علوماداره فعالیت مانههای بخش معارفی به ساریافت فایلبرای د .شودآن متعاقبا اعالم می

http://www.quranmsrt.ir  کنند.مراجعه 

 

 بخش ادبی: 

بیت)ع( و سبک زندگی، حمایت از ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل: ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل  

تولید ملی و کاالی داخلی، عفاف و حجاب، تکریم قرآن، استکبار ستیزی، امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست از 

، سوره مبارکه 16سوره مبارکه لقمان آیه  ،41 یا الهام از آیات: سوره مبارکه نورآیه( السالملیهم)ع منظر قرآن و اهل بیت

 72 احزاب

 ریبخش هن: 
    "وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ"انفال  60آیه  وشنویسی:خ

، آمادگی دفاعی، ایده "وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ"انفال  60آیه عکس، فیلم كوتاه، طراحی پوستر، نقاشی:

 ف و نهی  از منکر  پردازی با موضوع نماز، ایده پردازی با موضوع امر به معرو

 شعراء 83«  رَب ِ هَبْ لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالص َالِحِینَ» آیه معرق و منبت:

 بخش فناوری: 
 (السالملیهم)ع عترتهای قرآن و تبلیغی و ترویجی در حوزه فعالیت ،های آموزشی، پژوهشیمعارف و مهارت

 بخش پژوهشی: 
 مقاومتی، جهاد و شهادت، حیات طیبه از نگاه قرآن و عترت، قرآن و سالمتهای اقتصاد لفهؤم مقاله نویسی:

 1397 کتاب هدایت در قرآن، تالیف آیت اهلل جوادی آملی، نشر اسراء، تلخیص كتاب:

 1386 کتاب حرکت، تالیف مرحوم استاد علی صفائی حائری، انتشارات  لیله القدر، بررسی و نقد كتاب:

http://quranst.pnu.ac.ir/
http://www.quranmsrt.ir/

