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 عفاف و حجاب فرهنگي هنريجشنواره 
 معاونت فرهنگي و دانشجويي
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 مقدمه 

 

 هايبارزترين نماد مبين اسالم و از جملهترين ابعاد دين ضروري يكي از به عنوان پوشش اسالميو عفت 

و  اندعفاف و حجاب سخن گفته ضرورت پايبندي بهآيات قرآن از  .است فرهنگي جامعه اسالمي

نظر به  ؛دندارديني  فرايضاين  رعايتهم صراحت در  عليهم السالمروايات هدايت بخش ائمه معصومين 

 تريني از مخربيك ، جامعه را باواالي ديني بندي به اين ارزشغفلت از پاياهميت اين مقوله، 

عفاف و حجاب به دليل همين آسيب پذيري، ؛ مواجه خواهد نمود فرهنگي و اجتماعي هايآسيب

 پيشروي بستر مناسبي برايبوده و نظام مقدس جمهوري اسالمي مورد سوءاستفاده دشمنان  همواره

در  ايجاد تنشهاي معاند خارجي با هدف رسانه ؛دشومحسوب ميكشور در جبهه فرهنگي  دشمن

 يمحدوديت ،زنان و مردان را به عفت و حياپايبندي ،بندباري و ...بيتخريب امنيت رواني،  ،كانون خانواده

ها خواسته يا ناخواسته در دام شيطاني آننيز دهند و نوجوانان و جوانان بسياري مي اساس جلوهبي

  گردند؛گرفتار مي

برگزاري جشنواره با بر آن است تا  معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه، با عنايت به اين رويكرد،

اهميت موضوع  گامي كوچك در خنثي سازي عمليات رواني دشمنان بردارد؛ نظر به ،عفاف و حجاب

رونق جهت  و سطوح مختلف جامعهشأنيت دانشگاه مقدس علوم و معارف قرآن كريم در  و جايگاه و

دانشگاه علوم كاركنان و  مشاركت همه جانبه اساتيد، دانشجويان، همايشبخشي و نيل به اهداف عاليه 

است؛ همچنين از امعان نظر و بذل عنايت مسئوالن محترم انتظار مورد مؤكداً ، و معارف قرآن كريم

اطع و اساتيد ها و موسسات آموزش عالي استان قم در مشاركت بخشي دانشجويان همه مقدانشگاه

 نهايت سپاسگزارم. محترم هيأت علمي، بي
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 هداف جشنوارها: 

 پيرامون عفاف و حجاب  العاليمدظله تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري -1

 اعتالي اخالق، ايمان و بصيرت ديني دانشجويان -2

 هاي اسالمي و اجتماعي حجاب و عفافتبليغ و ترويج ارزش -3

 به حريم خانواده و پايبنديتحكيم روابط  -4

  جريان شناسي جنگ نرم دشمنان داخلي و خارجي -5

  حجاب و عفاف و بازتاب آن در جامعه اسالمي رنگ شدن ارزشاجتماعي كمآسيب شناسي  -6

 جشنواره مخاطبان 
 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم كاركنان دانشجويان، اساتيد هيأت علمي و 

  استان قم ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهو اساتيد هيأت علمي دانشجويان 
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 محورهای جشنواره 

 

 ، خوشنويسي، فيلم كوتاهسترطراحي پو بخش هنری: -1
 

  شعر بخش ادبی: -2
 

 :(ان)اساتيد، دانشجوي مقاله نويسیبخش  -3

 فرهنگ حجاب و عفافو تحكيم دانشگاه در ترويج  رسالت 

 خانواده نقش آفريني دانشگاه در تحكيم روابط 

 و فرهنگي اجتماعي هايحجاب و عفاف در كاهش آسيب تأثير 

  عفاف و حجاب اجتماعي وآسيب شناسي فرهنگي 

 در حجاب و عفاف هارسانهفضاي مجازي و  آفريني مثبت و منفي نقش 

  آسيب شناسي انحرافات اجتماعي در خانواده 

 حجابعفاف و در  زنان اشتغال آسيب شناسي 

 و فرهنگي هاي اجتماعيبر بروز و تشديد آسيب و بيكاري فقر تأثير  

 هاي زيست عفيفانهويژگي 

 نامه شهداءعفاف و حجاب در وصيت 

  عفاف و حجاب در پيام رهبر معظم انقالب 

 حجاب اجباري، آري يا خير؟ 

 هاي توسعه و ترويج فرهنگي حجابراه 

 
 

تفسير  »با محوريت كتاب ويژه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم(؛  و )حضوري مسابقه کتابخوانی -4

  حجت االسالم و المسلمين محسن قرائتياثر « سوره نور
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  :نحوه ثبت نام 

 به نشاني: دانشگاهسامانه مسابقات معاونت فرهنگي و دانشجويي نام و ثبت آثار در ثبت

https://farhangi.quran.ac.ir/Hejab 

 

  :1401 اسفندماه 30لغايت  1از ارسال آثار  

 

:)زمان برگزاری مسابقه کتابخوانی )حضوری و ويژه دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم 

 صبح 10رأس ساعت  -هاي علوم قرآنيبه صورت همزمان در دانشكده 1401 اسفند 8     
 

 

  1402ارديبهشت  11  اختتاميه:زمان برگزاری 
 

 :دانشكده علوم قرآني قم – همقدسقم ال مكان برگزاری اختتاميه 
 

 :)جوايز برندگان )ريال 

 شايسته تقدير نفر سوم نفر دوم نفر اول رشته 

  000/000/6  000/000/10  000/000/12  000/000/15 اساتيدمقاله نويسی 

  000/000/6  000/000/10  000/000/12  000/000/15 نويسی دانشجويان مقاله

  000/000/6 000/000/8  000/000/10  000/000/12 طرحی پوستر

  000/000/6 000/000/8  000/000/10  000/000/12 فيلم کوتاه

  000/000/5  000/000/6 000/000/8  000/000/10 شعر

  000/000/5  000/000/6 000/000/8  000/000/10 خوشنويسی

  000/000/5 خوانیکتاب
 

  

https://farhangi.quran.ac.ir/Hejab
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 جشنواره: ضوابط 

 

  از دانشااجويان و اساااتيد هيأت علمي دانشااگاه علوم و معارف قرآن كريم و  صاارفاًمتسااابقين

 باشند؛هاي استان قم دانشگاه

 شركت كاركنان دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در جشنواره بال مانع است؛ 

 مسابقه كتابخواني به صورت حضوري و ويژه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، خواهد بود؛ 

  سامانه مسابقات معاونت فرهنگي و دانشجويي به نشاني آثار،  ارسالدر و سرعت جهت سهولت

ست؛مذكور ايجاد گرديده  سامانه، كفايت ميذبارگ ،لذا ا سال اري فايل آثار در  كند و نياز  به ار

 ؛اصل اثر نيست

 ؛تواند حداكثر در دو رشته جشنواره شركت نمايدهر متسابق مي 

 است، آثار  مجازيك اثر براي هر رشته،   تنهاارسالِها و باال بودن كميت آثار، به دليل تعدد رشته

 گردد؛دبيرخانه، حذف ميبه انتخاب  اضافه

 شند ابداعي و نو  ،آثار شندبا شده با شي ارايه ن شنواره و هماي به آثار از همين رو  ،و در هيچ ج

 شود؛تكراري ترتيب اثر داده نمي

  از رقابت حذف خواهد شد؛ مزبور اثر شود،نچنانچه اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز 

  ؛گيرندمورد تشويق و تقدير قرار ميبا جوايز ويژه  ،شايسته تقديرهاي اول تا سوم و رتبه ،هر رشتهدر 

  شود؛يد قرعه لوح و جايزه اهدا مينفر از برگزيدگان پاسخ صحيح، به ق 5در رشته كتابخواني به 

 نيز تقديم خواهد نمود.گواهي پذيرش  ،آثار برگزيدهبه  معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه 
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 رشته مقاله نويسي( پژوهشی اهم نكات بخش(: 

  تدوين گردد.از بين موضوعات ابالغ شده،  ياموضوعات مرتبط با عفاف و حجاب مقاالت با محوريت 

 شده باشد.نو يا فضاي مجازي منتشر  ، تخصصيمقاالت در هيچ يك از مجالت علمي 

  سط يك يا چند نفر بالمانع بودهتدوين شدن مقاله لكن مقاله تو صورت برگزيده  سنده ، در  به نوي

 گردد.لوح تقدير اهداء مي ساير نويسندگان،به  وهديه مادي و لوح تقدير  اول

 واژه باشد. 7500 و حداكثر 4000 هر مقاله حداقل تعداد كلمات 

 الزامي استو فهرست منابع  گيري، نتيجهفارسي چكيده درج.  

 باشد و استاندارد،ي درون متن ،منابع ارجاع. 

 براي 100تا  90از اول  هايمندرج در جدول ارزيابي مقاله، براي رتبه هايشاخصه امتياز در كسب ،

، 70تا  60 از شايسته تقدير هايو براي رتبه 80تا  70 از سوم هاي، براي رتبه90تا  80 از دوم هايرتبه

 (1)پيوست  مورد انتظار است.

 هنری:  بخش اهم نكات 
 يسيرشته خوشنو ا1

  باشد با عفاف و حجاب موضوعات مرتبطمحور تحرير، آيات، روايات و اشعار با محوريت. 

 آزاد است. و اندازه اثراثر خلق  سبك و نوع تكنيك 

 صه شاخ سب امتياز در  تا  90هاي اول از هاي مندرج در جدول ارزيابي آثار هنري، براي رتبهك

هاي شايسته تقدير و براي رتبه 80تا  70هاي سوم از ، براي رتبه90تا  80هاي دوم از رتبه، براي 100

 (2، مورد انتظار است. )پيوست 70تا  60از 
 

 ا  فيلم كوتاه:2

 ضوع فيلم سالمي و محلي مرتبط با مو شش ا ضوعات هماهنگ با عفاف و حجاب از قبيل پو ، مو

 باشد. ...برگزاري نمايشگاه، آسيب شناسي اجتماعي و 

  باشد.استانداردهاي فني و كيفيت نمايش  دارايفيلم 

  دقيقه نباشد. 15دقيقه و بيشتر از  5كمتر از مدت زمان فيلم از 

 .سبك و نوع تكنيك فيلم، آزاد است 

  شوند.جايزه و اهداي لوح، تقدير ميدر آثار برگزيده كارگردان، نويسنده و تهيه كننده با دريافت 
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 صه شاخ سب امتياز در  تا  90هاي اول از هاي مندرج در جدول ارزيابي آثار هنري، براي رتبهك

هاي شايسته تقدير و براي رتبه 80تا  70هاي سوم از ، براي رتبه90تا  80هاي دوم از ، براي رتبه100

 (3، مورد انتظار است. )پيوست 70تا  60از 

 

 

 ا طراحي پوستر:3

  باشد. عفاف و حجابموضوع خلق اثر 

 پوستر فرمتJPG. Tif. PSD  مناسب باشد. كيفيتو با 

 .حجم فايل باال نباشد 

  آزاد است.و اندازه اثر  خلق اثرسبك و نوع تكنيك 

 صه شاخ سب امتياز در  تا  90هاي اول از هاي مندرج در جدول ارزيابي آثار هنري، براي رتبهك

هاي شايسته تقدير و براي رتبه 80تا  70هاي سوم از ، براي رتبه90تا  80هاي دوم از ، براي رتبه100

 (4، مورد انتظار است. )پيوست 70تا  60از 

 

 شعر( ادبی بخش اهم نكات( 

  عفاف و حجاب باشدموضوع خلق اثر. 

 آزاد است ،انتخاب قالب شعر. 

 .حجم اثر، آزاد است 

 براي 100تا  90هاي اول از هاي مندرج در جدول ارزيابي شعر، براي رتبهكسب امتياز در شاخصه ،

سوم از ، براي رتبه90تا  80هاي دوم از رتبه سته تقدير از و براي رتبه 80تا  70هاي  شاي تا  60هاي 

 (5، مورد انتظار است. )پيوست 70
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 هاپيوست

 های داوریفرم
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 1 پيوست شماره
 

 :رشته مقاله نويسي جدول امتيازات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف موضوع بارم

 1 بيان مساله 5

 2 پرسش اصلي تحقيق

 3 بيان هدف يا اهداف كلي

 4 روش تحقيق

 5 ارائه خالصه نتايج تحقيق

 6 طرح مساله تحقيق 10

 7 سواالت يا فرضيات اصلي و فرعي متناسب با پژوهش

 8 تحقيق متناسب با سواالت مطرح شدهبيان اهداف اصلي و فرعي 

 9 ضرورت انجام تحقيق

 10 جامعيت پيشينه 5

 11 بيان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پايان پيشينه

 12 پاسخ به سواالت و يا فرضيات تحقيق 10

 13 جمع بندي مراحل و يافته ها

 14 رعايت اصول نگارش علمي 15

 15 ساختار مقالهنظم منطقي و توالي مناسب در 

 16 گويايي عنوان و تناسب آن با محتوا 40

 17 استواري استدالل ها و تازگي استنتاج ها در ارايه يافته هاي مقاله

 18 غنا،اصالت ،جامعيت و اعتبار منابع

 19 ميزان پاسخگويي به نيازها و اولويت هاي علمي جامعه

 20 بودن ادبيات نگارشدست شيوايي، سادگي، رواني كالم و يك

 21 عاري بودن از زياده نويسي

 22 انتخاب روش مناسب تحقيق 15

 23 بيان رابطه روش واهداف تحقيق

  مجموع 100
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 2شمارهپيوست 

 خوشنويسي:رشته  امتيازات جدول 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 كلمات و حروف خواني هم تناسب رعايت 1

 15 و جلوت( خلوت كشي، خط كرسي، )رعايت بندي تركيب 2

 15 مناسب )از نظر ديد بصري( كادربندي 3

 15 اثر دست )اجرا( صاحب قدرت 4

 5 موضوع به توجه با مركب رنگ انتخاب 5

 5 شناسي زيبا نظر از كاغذ( مناسب )زمينه كاغذ انتخاب 6

 10 مختلف هايدانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 8

 15 تركيب در ابتكار و منظر زمينه و زيبايي و نوشته با برخورد در خالقيت 9

 100 جمع كل
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 3پيوست شماره

 

 رشته طراحي پوستر:جدول امتيازات 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 رنگها تركيب مناسب/ كنتراست از گيري بهره 1

 18 لوگو طراحي 2

 16 پوستر( طراحي هاي سبك تايپوگرافي)از 3

 14 تكنيك و فرم 4

 20 خالقيت و نوآوري 5

 14 ايجاز و پويايي مفهوم/ انتقال ميزان و مناسب عناصر از استفاده 6

 100 جمع كل
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 4پيوست شماره

 

 فيلم كوتاه: رشته امتيازات جدول

 امتياز شاخص هاي داوريامتياز  رديف

 7 ايده و تم 1

 8 داستان 2

 5 شخصيت پردازي 3

 15 دكوپاژ 4

 15 هابازي و پرداخت بازيگران انتخاب 5

 10 تصاوير كيفيت 6

 5 صدا 7

 5 تداوم 8

 5 ريتم)تمپو( 9

 3 رعايت اصل تدوين 10

 2 موسيقي 11

 12 پيام انتقال 12

 8 خالقيت ويژه 13

 100 جمع كل 
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 5 پيوست شماره
 

 

 

 شعر: امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 (... و قافيه، آهنگ عروضي، قالب )وزن درست ساختار 1

 20 رسايي( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ايجاد واژگان، )گزينش شعر زبان 2

 20 (...و كالم  كلمه موسيقي ادبي، هايآرايه خيال،صور  كارگيري به و شناختي )زيبايي زيبا 3

 10 و ...( خالقيت فرم، محتوا، مضمون، سازي )وحدت، هماهنگي مضمون و نوآوري 4

 10 احساسات مخاطب( و هيجانات بروز )شگرد عاطفه 5

 10 پايندگي و ماندگاري 6

 7 (...و  قرآني هاي سمبل و كارگيري عناصر عترت )به و قرآن از پذيري تاثير 7

 3 شعر سير در پختگي و انديشه 8

 100 جمع كل 


