
      (بیست وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت)ع        

 دربخشهاي كتبي، شفاهي،هنري وپژوهشي

 ویژه استادان ودانشجویان 

   

 
 وجه نقدیهمراه باهدایای ارزنده ؛ 

 

 درصدامتیاز70به شرط کسب  دانشجویانویژه یا عمومی  اضافه نمودن دونمره به یکی ازدروس معارف 

 )افرادی که این ترم درس عمومی ندارند تادوترم بعد می توانند ازاین دونمره استفاده نمایند(  

 تحویل کتب مسابقه به صورت  رایگان  

  مجازشدن غیبت کالس برای دانشجویان شرکت کننده درمسابقه باارائه گواهی ازکانون قرآن وعترت 

 سفرمشهدمقدس به قیدقرعه ازبین شرکت کنندگان درآزمون کتبی
 

 امتیازجذب وارتقاء گروه فرهنگی ویژه اساتید
 

 ، یاسایت136-138اندیشه اتاق  ثبت نام و اطالعات بیشتردفاترقرآن وعترت ساختمان

http//quran.khuisf.ac.ir 
 

 هیأت علمی و مدرسان و دانشجویانرشته ها و منابع مسابقات  بخش کتبی اعضای  : جدول هدایا

 دانشجویان استادان عنوان رشته ردیف

 نفرات برتر واحد

 )بر حسب هزار تومان(

 نفرات برترکشوری

 بر حسب هزار تومان(

 سوم دوم اول سوم دوم اول

1 
 تفسیر قرآن کریمترجمه و 

 )سوره زمر می باشد.(
*  300 250 200 700 600 500 

 500 600 700 200 250 300  * معصومین)ع(سیره  2

 500 600 700 200 250 300 *  مفاهیم نهج البالغه 3

4 

 ترجمه وتفسیر قرآن کریم

)کتاب با قرآن خوشبخت شوید، فصل 

 (119اول تا صفحه 

 * 300 250 200 700 600 500 

 500 600 700 200 250 300 *  ترجمه ادعیه و زیارات 5

 500 600 700 200 250 300 *  نماز 6

 500 600 700 200 250 300 *  احکام 7

 500 600 700 200 250 300 *  زندگانی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 8

 500 600 700 200 250 300 *  صحیفه سجادیه 9



تا پایان  14)کتاب عرفان اسالمی فصل 

 (18فصل 

 500 600 700 200 250 300 *  قرآن به زبان انگلیسی 10

11 

 سبک زندگی اسالمی

فصل اول تا صفحه  3)حماسه حسینی 

189) 

 * 300 250 200 700 600 500 

 500 600 700 200 250 300 *  تدبّردر آیات و روایات)ویژه سما ( 13

نفر تعلق می گیرد که  3جوايز برای هر رشته حداکثر به تبصره: 

 امتیاز را به شرح زير كسب نمايندباالترين 

 

 رشته ها و جوایز مسابقات شفاهی مدرسان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان هدایا:

* با توجه به تفکیک مسااابتاخ اورانرو ب بنرانرو ایر ا زیب به رااونخ جیر ازه مهاوااهه ب به رااونخ  انخ 

 ای ه  پنارات اورای شی.

شته اای رذرو،  وهمیه ن واس  شجو او  بن ر شنورنه ملی ارز شیح ب اعا اورزی فتط منتخهین بنران به ج تور

 رعالم شیه معنفی اورانی شی.

 نشته اعا اورزی ان وطح روتاو بنری  ان ناو بنران زیب بن برن می شوا.

 

 

 نفرات برتر واحد عنوان رشته ردیف

 برحسب هزار تومان

نفرات برتر اسنتان  

 )برحسب هزار تومان (

 مرحله کشوری

 )برحسب هزار تومان(

 سوم  دوم اول

 

 سوم  دوم اول

 

 سوم  دوم اول

 

       150 200 250 30جزءحفظ  1

 400 450 500 250 300 350 200 250 300 جزء 5حفظ قرآن کریم  2

 600 700 800 350 400                                  450 250 300 350 جزء 10حفظ قرآن کریم  3

 700 800 900 400 450 500 300 350 400 جزء 15حفظ قرآن کریم  4

 800 900 1000 450 500 550 350 400 450 جزء25 حفظجزء قرآن کریم  5

 800 1000 1200 550 600 650 450 500 550 حفظ  کل قرآن کریم 6

 600 700 750 350 400                                  450 250 300 350 قرائت قرآن کریم )تحقیق( 7

 400 450 500 250 300 350 150 200 250 قرائت قرآن کریم )ترتیل( 8

 100 150 200       اذان 9

 500 600 800       تواشیح 10

دعا خوانی)منبع متعاقبا اعالم می  11

 شود.(

250 200 150       



  بخش هنری جدول رشته ها وهدایا

 

 

 عنوان رشته
 ( تومان مرحلة کشوری ) (تومان  مرحلة مقدماتی )

 سوم دوم اول سوم  دوم اول

 700000 800000 900000 200000 300000 400000 وموبایلی واپلیکیشن  pcنرم افزار 

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 تحقیقات )مقاله نویسی(

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 نمایشنامه نویسی

 400000 500000 600000 150000 200000 250000 داستان نویسی

 300000 400000 500000 150000 200000 250000 شعر

 300000 400000 500000 150000 200000 250000 نقاشی ونقاشی خط

 400000 500000 600000 150000 200000 300000 نماهنگ

 300000 400000 500000 150000 200000 250000 عکس

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 ثلث ، نستعلیق()نسخ ، خوشنویسی 

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 نگارگری )تذهیب(

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 مشبک ، معرق ومنبت

 600000 700000 800000 200000 300000 400000 فلیم کوتاه 

 600000 700000 800000 200000 300000 400000 پویا نمایی

 500000 600000 700000 200000 250000 300000 طراحی پوستر

 700000 800000 900000 200000 300000 400000 پایان نامه

 500000 600000 700000 0 0 0 تلخیص کتاب


