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قرآن  جشنواره  و هنري توليدات اذان، كتابخواني، رشته3مهدويت در  و نمازهنري جشنواره فرهنگي 

  .برگزار ميگردد ادبيو  آوايي، معارف بخش  3در 

  

  :اهداف 

  در خانواده بزرگ سازمان بهزيستي  ، توسعه فرهنگ قرآنيو تعميق فرهنگ اقامه نماز و مهدويت ترويج*

اقامه قرآني، جهت دهي و استفاده از ظرفيت ها و استعداد هاي هنري مخاطبان در نهادينه سازي فرهنگ *

  نماز و مهدويت

  شناسايي و تجليل از نخبگان هنري فعال در حوزه هاي فرهنگي و ديني سازمان*

دف با قرآن كريم و سازي در راستاي انس و الفت هر چه بيشتر كاركنان، خانواده ي آنان و جامعه ه زمينه *

  )ع( سيره معصومين

  سازمان اعتالي اخالق، ايمان و بصيرت ديني وتقويت وتوسعه فضاي معنوي و قرآني در *

  

  شرايط و ضوابط عمومي

  .مي باشد "نماز و مهدويت  قرآن، "موضوع كليه بخش هاي جشنواره  

  .مي باشددي ماه  30لغايت  20و برگزاري داوري  دي  15هنريمهلت ارسال آثار 

  

  :بخش هاي جشنواره و مخاطبين

  ويژه كاركنان : مسابقه كتابخواني  - 1

    ويژه جامعه هدف و كاركنان و خانواده آنان: )ويژه برادران(  اذان -2
توليد آثار هنري با موضوع نماز و مهدويت شامل توليد كليپ، موشن گرافي، پادكست و : هنري بخش -3

  انيميشن ويژه كاركنان و خانواده هاي آنان و جامعه هدف

و جامعه  ، فرزندان شبه خانوادهويژه كاركنان، خانواده كاركنان، مراكز و موسسات غيردولتي  :قرآن  - 43

  در سه بخش هدف

  آواييبخش * 

        بخش معارفي* 

  خش ادبيب* 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :شرايط و ضوابط اختصاصي بخش هاي جشنواره

  

  :مسابقه كتابخواني

  .از كتاب سالم بر ابراهيم  كه  از طريق اتوماسيون اداري ارسال ميگردد

  07/09/1400: مهلت ارسال پاسخنامه 

  

  

  :جشنواره اذان

  

) ويژه برادران( سال  18سال و باالي  18گروه سني زير  2ويژه جامعه هدف، كاركنان و خانواده آنها در  

  .برگزار ميگردد

  

به واحد فرهنگي بهزيستي گيالن ارسال  cdشركت كنندگان در اين رشته مي بايست آثار خود را در قالب 

  .نمايند

  .خانواده آنها و جامعه هدف سازمان صورت مي پذيرد داوري اين رشته بطور مجزا در دو بخش كاركنان و

  

( در ابتداي هر فايل صوتي مي بايست شركت كننده نام و نام خانوادگي، كد ملي، و بخش منتسب خود 

را اعالم نمايد در غير اين صورت آثار فاقد اطالعات دقيق شركت ) كاركنان، خانواده يا جامعه هدف

  .واهد گرفتكنندگان مورد ارزيابي قرار نخ

  

  :جشنواره توليد آثار هنري

  .با موضوع نماز و مهدويت  ويژه جامعه هدف، كاركنان و خانواده آنها برگزار ميگردد 

  

  :بخش كليپ

  .مگابايت باشد 120بوده و حجم ان نبايد بيشتر از   MP4آثار ارسالي بايد در قالب فايل 

  .دقيقه مي باشد 10حداكثر مدت زمان آثار 

  

  :گرافي موشن 

  .ثانيه بيشتر باشد 90زمان آثار توليدي نبايد از 

توليد اين محتواها بايد . در آثار ارسالي مي بايست بر اطالعات مربوط به مباحث نماز و مهدويت باشد

  .مختصر مفيد و جذاب باشد

  

  

  



  

  :پادكست

  .نمايند شركت كنندگان مي توانند  به صورت فردي يا در قالب گروهي در اين مسابقه شركت

  .مگابايت باشند 25دقيقه و حجم پادكست ها حداكثر  5مدت زمان پادكست ها بايد حداكثر 

  .استفاده از جلوه هاي صوتي در پادكست هال آزاد است

  

  : انيميشن

  .مگابايت باشد 120بوده و حجم آن نبايد بيشتر از   MP4آثار ارسالي در قالب فايل 

  .قيقه مي باشدد 10حداكثر مدت زمان مجاز آثاز 

  

واحد امور فرهنگي  –شركت كنندگان مي بايستي آثار خود را در قالب سي دي به  دبيرخانه جشنواره 

  .بهزيستي گيالن ارسال گرددد

  

  .داوري اين رشته بطور مجزا در دو بخش كاركنان و خانواده آنها و جامعه هدف سازمان صورت مي پذيرد

  

كليپ  شركت كننده مي بايست در انتهاي اثر توليدي خود  نام و نام در بخش موشن گرافي، انيميشن و *

  .را ثبت نمايد) كاركنان، خانواده يا جامعه هدف( خانوادگي، كد ملي، و بخش منتسب خود 

  .آثار فاقد اطالعات دقيق شركت كنندگان مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت 

  

  

  

بصورت مجازي بوده و نياز به و اذان  ، بخش ادبييالزم به ذكر است داوري در بخش توليدات هنر* 

و داوطلبين بايستي با تكميل فرم شركت در جشنواره ، كپي شناسنامه و كارت  حضور داوطلبين نمي باشد

به دفتر امور فرهنگي بهزيستي استان يا ادارات   cdآثار خود را در قالب  ،ملي، يك قطعه عكس

  .بهزيستي شهرستانها ارسال نمايند

 

، كپي شناسنامه و كارت تكميل فرم شركت در جشنواره با  در بخش آوايي و معارف داوطلبين بايستي* 

ادارات بهزيستي شهرستانها ثبت نام  يا دفتر امور فرهنگي بهزيستي استان در ملي، يك قطعه عكس

   . نمايند

  

  

  

  

  



  

  :جشنواره قرآن

  

  بخش آوايي

  حفظ كل قرآن كريم  1

  )مجلسي(و تحقيق  قرائت ترتيل  2

  خواهران و برادران –سال  15سال و باالي  15رده سني زير  2در  

  جزء قرآن كريم 20حفظ   3

  جزء قرآن كريم 10حفظ   4

  جزء قرآن كريم 5حفظ   5

     30حفظ جزء   6

  تواشيح و همخواني قرآن كريم  7

  اذان  8

مکارم بخش ( ويژه فرازهاي صحيفه سجاديه(دعا خواني   9

  )دعاي عهد(  دعاهاي معروف مفاتيح الجنان –)اخ�ق

  

  بخش معارفي

  آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن  1

  )و ياسين سوره واقعه: از آيت اهللا مكارم شيرازي  تفسير نمونه( 

2  
  )حديث كساء دعاي از ( )ع(آشنايي با احاديث اهل بيت 

  )و مفاهيمترجمه ( اخالق  – حفظ موضوعي قرآن كريم  3

  از آيت اهللا مكارم شيرازي " اخالق در قرآن  "كتاب

  احكام -  حفظ موضوعي قرآن كريم  4

كتاب از واجبات چه ميدانيم ،  تأليف محمود اكبري ، نشر فتيان 

  بخش نماز و روزه، 

  بخش ادبي

سوره مبارك انسان و  11 يال 3 اتيآ*

موضوعات مدافعان سالمت ، مواسات 

  و كمك مومنانه

  آمادگي براي ظهور  *

انتظار، انقالب اسالمي و خانواده *

  مهدوي

  مهدويت و آينده روشن جهان*

دل نوشته اي به ( حرف هاي يك منتظر* 

  )امام زمان 

1  
  شعر

2  

  داستان نويسي

  

  بهزيستي گيالن پايگاه بسيج شهيد ارشاد – امور فرهنگي دبيرخانه

  كانون قرآن و عترت -شوراي اقامه نماز

    1400پاييز سال 


