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ــد؛  ــه ش ــه مواج ــل آين ــد مث ــرآن باي ــا ق ب
پاکيــزه، بــراق و بــى  زنــگار؛ تــا قــرآن در دل 
مــا منعکــس شــود. قــرآن بايــد در جــان مــا 
ــراى  ــه و ب ــن، هميش ــد. اي ــدا کن ــکاس پي انع
همــه نيســت؛ براى کســانى اســت که دلشــان 
ــد. ــزه کنن ــس پاکي ــن و نف ــاى باط ــا صف را ب
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علــوم وزارت قرآنــی و دینــی اداره رئیــس
ازپیگیــریطرحــیخبــردادکــهطبــقآن
ــرآن ــنوارهق ــیجش ــهمل ــیمرحل ــدگاننهای برن
بــه نخبــه بهعنــوان دانشــجویان عتــرت و
ــد. ــدش ــیخواهن ــورمعرف ــگانکش ــادنخب بنی
ــود ــهوج ــارهب ــااش ــورب ــیدجعفرپ ــررش دکت
یــکشــورایسیاســتگذاریدروزارتعلــوم
بــرایبرگــزاریجشــنوارههاونیــزانتخــاب
دالیــل بیــان بــه میزبــان، دانشــگاههای
انتخــابدانشــگاهکردســتانبــرایمیزبانــی
ــه ــاتوج ــت:ب ــتوگف ــیامپرداخ ــنوارهس جش
ــتاناز ــتانکردس ــهدراس ــاخصهاییک ــهش ب
ــوامومذاهــب ــودنوتنــوعاق قبیــلفرهنگــیب
وجــودداشــت،تصمیــمبــرایــنگرفتــهشــددر
ســالیکــهمزیــنبــهشــعارهمدلــیوهمزبانــی
ــنجشــنواره ــزاریای ــتاســت،برگ ــتومل دول
ــعار ــنش ــیای ــیوعین ــکلواقع ــهش ــدب بتوان
رادرمیــاناقــواممختلــفعملیاتــیســازد.
ــادآوریبرگــزاریجشــنوارهدرســطوح ــای ویب
دانشــگاهیونیــزدرســطحمنطقــهایدر5
دانشــگاهکشــور،حضــوراکثریــتمنتخبــان
میزبانــی بــه سراســری مرحلــه در مناطــق
اســتقبال از نشــان را کردســتان دانشــگاه
ــون ــت:تاکن ــردوگف ــیک ــاارزیاب ــوبآنه مطل
دادهایــم، انجــام کــه بررســیهایی طبــق
و اســت بــوده مطلــوب برگــزاری کیفیــت

ــنواره ــانجش ــاپای ــتت ــنوضعی ــمای امیدواری
ــد. ــتهباش ــداومداش ــکلت ــنش ــههمی ــزب نی
علــوم وزارت قرآنــی و دینــی اداره رئیــس
وزارتخانــه ایــن تالشهــای خصــوص در
در کشــوری مســئوالن شــرکت بــرای
جشــنوارهســیام،ازحضــوردکتــرهاشــمی
معــاونفرهنگــیواجتماعــیوزیــرعلــومو
ــمتی، ــاحش ــلمینمحمدرض حجتاالسالموالمس

و فرهنــگ وزارت عتــرت و قــرآن معــاون
ارشــاداســالمیدرایــنجشــنوارهخبــرداد.
ــون ــهســؤالیپیرام ــوردرپاســخب ــرجعفرپ دکت
ــنواره ــریجش ــهسراس ــزاریمرحل ــیبرگ چرای
درایــامتعطیــالتدانشــگاه،بــهبرگــزاریآندر
ــته ــالهایگذش ــیس ــیط ــولدورانتحصیل ط
ــهدلیــل ــادرعینحــالگفــت:ب اذعــانکــرد؛ام
ــه ــیهم ــدهماهنگ ــئلهنیازمن ــنمس ــهای آنک
ــه ــلدرموضــوعاســت،فاصل دانشــگاههایدخی
ــهوجــودآمــد؛ زمانــیبیــنمراحــلجشــنوارهب
امــاقصــدداریــمدوبــارهدرآینــدهبــهروالســابق
ــزاری ــهبرگ ــاتوجــهب ــم.ضمــنآنکــهب بازگردی
مســابقاتدرچهــارمرحلــهوخســتهکنندهبــودن
آن،کاهــشایــنمراحلدردســتورکارقــراردارد.
ــوارو ــددش ــهفرآین ــارهب ــااش ــنب ویهمچنی
چندمرحلــهایمســابقاتتــاتعییــننفــراتبرتــر
ــق ــمازطری ــالشداری ــرد:ت ــارک ــی،اظه نهای
پیگیــریموضــوعدرشــورایعالــیانقــالب
ــاد ــهبنی ــیراب ــرســطحمل ــرادبرت فرهنگــی،اف
ــر ــرچت ــازی ــمت ــیکنی ــورمعرف ــگانکش نخب
ــل ــتقب ــهدردول ــد،البت ــراربگیرن ــادق ــننه ای
ــربخــششــفاهی، ــراتبرت ــراینف ــدامب ــناق ای
ــدو ــاظش ــظلح ــتوحف ــلوقرائ ــیترتی یعن
ــش ــاربخ ــنروالرادرچه ــمای ــدداری ــاقص م
ــی ــتنهای ــاکیفی ــمت ــیکنی ــمعملیات ــره دیگ
ــد. ــایاب ــواارتق ــاظمحت ــهلح ــزب ــنوارهنی جش

در صورت فراهم شدن شرایط

نفرات برتر جشنواره زیر چتر بنیاد نخبگان قرار می گیرند

در کریــم قــرآن بــا انــس محفــل
دوره ســیامین برگــزاری از روز دومیــن
عتــرت و قــرآن سراســری جشــنواره
بــاحضــورجمعــی دانشــجویانکشــور
جامــع مســجد در شــرکتکنندگان از
شــد. برگــزار )داراالحســان( ســنندج
فوقبرنامــه و فرهنگــی کمیتــه مدیــر
ــرآن ــریق ــنوارهسراس ــیامیندورهجش س
وعتــرتدرگفتگــوبــاخبرنــگارمــادر
خصــوصایــنمحفــلقرآنــیگفــت:در
ــاریبرجســته ــهق ــویس ــلمعن ــنمحف ای
اســتانکردســتانشــاملســیدعبــاس
حســینی،جبــارزندســلیمیوفــؤادمولــودی

ــد. ــتکردن ــدراقرائ ــرآنمجی ــیازق آیات
ــار ــدراظه ــینیص ــوادحس ــیدمحمدج س
داشــت:ضمــناجــرایگروهتواشــیحاســتان
ــتا ــی،ماموس ــلنوران ــنمحف ــتانای کردس
ــم ــنندجه ــتس ــهموق ــینیامامجمع حس
بــاحضــوردرجمــعحفاظ،قــراءومجــاوران
ــجویاندر ــرکتدانش ــوروش ــرآنازحض ق
همچنیــن و عتــرت و قــرآن مســابقات
کــرد. قدردانــی انــس محفــل ایــن در
ــاز ــمنم ــیه ــلقرآن ــنمحف ــانای درپای
ــالم ــتحجتاالس ــهامام ــاب ــربوعش مغ
ــده ــاهرودینماین ــینیش ــیدمحمدحس س
ولیفقیــهدراســتانکردســتاناقامــهگردید.

در قالب برنامه های فرهنگی جشنواره سی ام
محفل انس با قرآن کریم در مسجد جامع سنندج برگزار شد

رتبــه نخســت رشــته حفــظ کل قــرآن کریــم 
قــرآن  کشــوری  جشــنواره  دوره  ســی امین  در 
ــن  ــاه و در س ــی 9 م ــرد: ط ــوان ک ــرت عن و عت
ــدم. ــرآن ش ــظ کل ق ــه حف ــق ب ــالگی موف 14 س

بــه گــزارش ثقلیــن، طاهــره نایبــی موحــدی 
علــوم  رشــته  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی 
اســامی  مذاهــب  دانشــگاه  حدیــث  و  قــرآن 
کشــوری  جشــنواره  دوره  ســی امین  در  تهــران 
کل  حفــظ  رشــته  در  عتــرت  و  قرشــآن 
شــد. اول  رتبــه  کســب  بــه  موفــق  قــرآن 

وی ضمــن ابــراز خوشــحالی از ایــن موفقیــت 
ــس  ــل ان ــور در محاف ــا حض ــی ب ــت: از کودک گف
ــد  ــی عاقه من ــات قرآن ــری آی ــه فراگی ــرآن ب ــا ق ب
شــدم و همیــن مســئله موجــب شــد که در ســن 12 
ــق  ــاوت تحقی ســالگی در کاس هــای آمــوزش ت

شــرکت کنــم و در ســن 14 ســالگی هــم در طــی 
ــرآن شــدم. ــظ کل ق ــه حف ــق ب ــاه موف ــدت 9 م م

وی کــه در نهمیــن دوره جشــنواره کشــوری قرآن و 
عتــرت هــم رتبــه نخســت رشــته حفــظ کل قــرآن 
را کســب کــرده اســت، تاکنــون 40 رتبــه کشــوری 
و اســتانی را در مســابقات و جشــنواره های مختلفــی 
سراســری  جشــنواره  دوره  هفــت  در  و  کســب 
قــرآن و عتــرت هــم شــرکت داشــته اســت.

نایبــی موحــدی کــه رتبــه نخســت جشــنواره ملــی 
قــران و عتــرت در رشــته ترتیــل را هــم در کارنامــه 
ــان  ــود دارد، بی ــی خ ــای قرآن ــان فعالیت ه درخش
ــم  ــرآن کری ــظ کل ق ــته حف ــال در رش ــرد: امس ک
ــاهد  ــنواره ش ــته جش ــای گذش ــه دوره ه ــبت ب نس
ــرکت کنندگان  ــی ش ــژه کیف ــی و به وی ــور کم حض
اســت. خوشــحالی  مایــه  ایــن  و  بــودم 

ــط  ــته محی ــی در رش ــع کارشناس ــه در مقط وی ک
ــوم پزشــکی تحصیل کــرده،  بهداشــت دانشــگاه عل
افــزود: هرچــه دارم از دولــت قــرآن اســت؛ چراکــه 
ــا قــرآن تأثیــر بســزایی در آرامــش روحــی  انــس ب
ــی  ــی انســان دارد و موجــب پیشــرفت و تعال و روان
می شــود. زندگــی  مختلــف  عرصه هــای  در 

ــته  ــر رش ــت تغیی ــدی در خصــوص عل ــی موح نایب
بــه علــوم قــرآن و حدیــث اظهــار داشــت: حافظــان 
قــرآن کریــم می بایســت در کنــار حفــظ، بــه درک 
ــند. ــته باش ــه داش ــم توج ــات ه ــر آی ــم و تدب و فه

رتبه نخست رشته حفظ کل قرآن کریم:

در چهارده سالگی موفق به حفظ کل قرآن کریم شدم

دارنــده عنــوان نخســت رشــته حفــظ 10 جــزء در 
ــر  ــجویان، ب ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق ــنواره سراس جش
ــور  ــب و درخ ــه مناس ــم افتتاحی ــزاری مراس ــرورت برگ ض
ــرد. ــد ک ــده تأکی ــای آین ــابقات در دوره ه ــن مس ــأن ای ش

حمیــد جهانشــاهلو از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان برای 
نخســتین بــار در رشــته حفــظ شــرکت کرده اســت، امــا در 
ســال ها و دوره هــای گذشــته جشــنواره، رشــته های قرائــت 
و ترتیــل را هــم تجربه کــرده؛ ضمن آنکه در جشــنواره های 
ــات  ــاف، تبلیغ ــابقات اوق ــز )مس ــی غیردانشــجویی نی قرآن
ــت. ــته اس ــی داش ــوری فعال ــز حض ــاد( نی ــامی و ارش اس

او ویژگــی اصلــی رشــته حفــظ قــرآن را مــرور و تکــرار زیاد 
کام الهــی دانســت و آن را موجــب انــس بیشــتر بــا قــرآن 
ارزیابــی کــرد و گفــت: برخــی مشــکات جزئــی در روز اول 
برگــزاری وجــود داشــت کــه به تدریــج برطــرف شــد، امــا 
ســایر مســائل مانند اســکان مناســب و جلوگیری از اســراف 
ــد. ــت ش ــوب، رعای ــبتاً مطل ــکلی نس ــه ش ــی ب در پذیرای
ــرت  ــرآن و عت ــده ســی امین جشــنواره سراســری ق برگزی
ــد و متخصــص،  ــت داوران توانمن ــود هیئ دانشــجویان، وج
ــورداری  ــنواره و برخ ــزاری جش ــش از برگ ــزی پی برنامه ری
ــن  ــنواره ای ــوت جش ــاط ق ــر نق ــال را از دیگ ــایتی فع از س
ــا  ــه ت ــم افتتاحی ــه مراس ــزود: البت ــرد و اف ــوان ک دوره عن
ــدوارم  ــه امی ــود ک ــق ب ــادی خشــک و کــم رون حــدود زی
بــرای دوره هــای آینــده، برنامه هــای متنوع تــری بــه 
ــک  ــدم ی ــه معقت ــود، چراک ــی ش ــور پیش بین ــن منظ ای
ــی  ــل مهم ــد عام ــاارزش، می توان ــور و ب ــه درخ افتتاحی
ــه جشــنواره باشــد. ــرای ســوق دادن بیشــتر توجهــات ب ب

برگزیده جشنواره سی ام:
افتتاحیه وزین، عامل جلب توجهات 

به جشنواره قرآنی است
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ــنواره ــیامینجش ــدگانس ــاربرگزی ــگاهآث نمایش
قــرآنوعتــرتکهبــااســتفادهازمعماریاســالمی
ــومدانشــجویانو ــتقبالعم ــورداس ــد،م ــاش برپ
ــت. ــرارگرف ــنجشــنوارهق شــرکتکنندگاندرای
بــهگــزارشثقلیــن،نمایشــگاهآثــارخوشنویســی،
معــرق،عکــسوتذهیــببرگزیــدگاناینرشــتهها
درســیامینجشــنوارهقــرآنوعترتدانشــجویان
توســطگروهــیازدانشــجویانرشــتهشهرســازی
دانشــگاهکردســتانطراحــیواجــراشــدهاســت.
ــروهدر ــنگ ــایای ــیازاعض ــرادییک ــالدم می
ــابیــاناینکــهطراحــی ــگارمــاب ــاخبرن گفتگــوب
ایــننمایشــگاه15تــا17روزطــولکشــید،
ــاهمــکاری ــننمایشــگاهب گفــت:طــی31روزای
پنــجنفــردیگــرازدانشــجویاناجــراوبرپــاشــد.
بــاتوجــهبــهاینکــهرنگهــایســبزوآبــی
حالتــیعرفانــیدارنــد،بــااســتفادهازنورپــردازی
ورنــگســعیکردیــمتــاایــنحــسرادر
نمایشــگاهایجــادکنیــموعــالوهبــرآنازمعمــاری
بردیــم. بهــره طراحــی بــرای هــم اســالمی
ــتین ــهایــننمایشــگاهنخس ــاناینک ــابی ویب
عنــوان اســت، نبــوده آنهــا کاری تجربــه
کــرد:درجشــنوارههایمتعــددیدردانشــگاه
دیگــر همــکاری بــا را دکــور طراحــی کار
دانشــجویانرشــتهشهرســازیانجــامدادیــم.
خانــمدیــاریآریــاندیگــرطــراحایــننمایشــگاه
ــور ــیدک ــرایطراح ــت:ب ــاگف ــگارم ــهخبرن ب
از برگرفتــه اســالمی نمادهــای از نمایشــگاه
ــه ــهک ــعســنندج،عنصــرآبوآیین مســجدجام
نشــاناززاللــیوپاکــیدرمعمــاریاســالمی
اســت،اســتفادهنمودیــم.درقســمتیازنمایشــگاه

ــگ ــهرن ــبیحیب ــوی،تس ــاالرمول ــهت ــیب منته
ــروردگاراســت، ــادتپ ــروعب ــهنمــادذک ــیک آب
قــراردادهشــدهوقســمتباالیــینمایشــگاههــم
ــای ــایربخشه ــاجدازس ــرابمس ــکلمح ــهش ب
نمایشــگاهجــداوآثــاراســاتیدمطرحخوشنویســی
درایــنقســمتبــهنمایــشگذاشــتهشــدهاســت.
ــتان ــگاهکردس ــازیدانش ــجویشهرس ــندانش ای
ــره ــهاینکــهدرمعمــاریاســالمیدای ــااشــارهب ب
نشــانازوحــدتواتحــادمســلماناناســت،اظهــار
ــه ــرهایک ــزدای ــمرادرمرک ــرآنکری ــت:ق داش
ــرار ــت،ق ــااس ــلماناندنی ــدتمس ــانازوح نش
دادیــمونــورســبزرنگیهــمبــراینکتــابمقدس
ــم. ــهکردی ــدتعبی ــزولکالمخداون ــانن ــهنش ب
آریــانافــزود:رویقســمتیازســتونهایورودی
بــهنمایشــگاههــمبــااســتفادهازرنگروغــن
ــرســتون طــرحهندســهاســالمیوقســمتدیگ
ــده ــعکارش ــایمســجدجام ــرحپنجرهه ــمط ه
ــاالر ــهت ــیب ــرویمنته ــایراه ــت.پنجرهه اس
مولــویونمایشــگاههــمبهوســیلهطــرحویتــرای
ــود ــاتموج ــویاعالن ــهتابل ــدهوس ــیش نقاش
کاشــی روش بهوســیله هــم مســیر ایــن در
)اعظــم( اســم کلمــات موزاییــک و شکســته
ــت. ــدهاس ــیش ــدطراح ــرآنومحم ــد،ق خداون
عضــو ددهجانــی جــواد اســت ذکــر شــایان
کردســتان دانشــگاه علمی)گرافیــک( هیئــت
ســیامین نمایشــگاه کمیتــه سرپرســتی
جشــنوارهقــرآنوعتــرتدانشــجویانرابــر
عهــدهداشــتکــهبــاهمــکاریدانشــجویان
ــعیدی، ــاس ــی،فریب ــنصلوات ــوننگی ــریچ دیگ
مهســامحمــودیوالهــاممحمــدیاجــراگردیــد.

نمایشگاه آثار هنری سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

قــرآن سراســری مســابقات هیئــتداوران
اســامی کشــور، دانشــجویان عتــرت و
کــه کتبــی بخــش نهایــی برگزیــدگان
و بانــوان میــان مشــترک بهصــورت
کــرد. اعــالم را شــد برگــزار آقایــان
قرآنــی، مفــردات و ترجمــه رشــته در
ــان، ــگاهزنج ــانازدانش ــاابراهیمی محمدرض
فردوســی دانشــگاه از خالقــی فاطمــه
دانشــگاه از فیــروزی پیمــان و مشــهد
ــاســومشــدند. سیســتانوبلوچســتاناولت
همچنیــندررشــتهمفاهیــمقرآنــی،فرزانــه
محمدپــورازدانشــگاهسیســتانوبلوچســتان،
ــح ــگاهصب ــویازدانش ــوددهن ــرهمحم زه
صــادقوعــارفپیشــهورازدانشــگاهبیرجنــد،
کردنــد. خــود آن از را برتــر رتبههــای
معصومیــن، ســیره و دیــدگاه رشــته در
علیمحمــدصالحــیازدانشــگاهصنعتــی
از یــار ســعادت محمدمهــدی اصفهــان،
معتمــدی ســبحان و شــیراز دانشــگاه

ــوان ــهعن ــان،س ــگاهدامغ ــاریازدانش جویب
برتــرراکســبکردنــد؛ضمــنآنکــهدررشــته
آشــناییبــااحادیــثوادعیــه،مینــامحمــدی
ازدانشــگاهزنجــان،علیرضــاچکشــیاناز
دانشــگاهتربیــتمــدرستهــرانوســیدعلی
میرافضلــیازدانشــگاهصنعتــیشــریفتهران
موفــقبــهکســبعناویــناولتاســومشــدند.
ــر ــحرکمانگ ــکام،س ــتهاح ــرانجامدررش س
ازدانشــگاهگیــالن،ســیدمجیدحســینی
شــکری النــاز و زنجــان دانشــگاه از
همــدان، ســینای بوعلــی دانشــگاه از
آوردنــد. دســت بــه را نخســت عناویــن
ــاو ــرکتکنندهآق ــی117ش ــشکتب دربخ
خانــمحضــورداشــتندکــهمســابقاترشــته
ترجمــهومفــرداتقرآنــیبــاحضــور21نفــر،
مفاهیــمقرآنــیبــاشــرکت19نفر،دیــدگاهو
ســیرهمعصومیــنبــاحضــور34نفر،آشــنایی
ــرو ــرکت20نف ــاش ــهب ــثوادعی ــااحادی ب
نیــزاحــکامبــاحضــور23نفــربرگــزارشــد.

پس از دو دور آزمون
برگزیدگان بخش کتبی جشنواره سی ام مشخص شدند

اســامی نفــرات برتــر بخــش شــفاهی بانــوان کــه 
دوره جشــنواره سراســری  در ســی امین  روز  دو  طــی 
قــرآن و عتــرت دانشــجویان در دانشــگاه کردســتان 
شــد. مشــخص  پرداختنــد،  رقابــت  بــه  هــم  بــا 

دانشــگاه  از  گلپایگانــی  فهیمــه  ترتیــل  رشــته  در 
ــگاه  ــی از دانش ــه کال ــت، فرزان ــه نخس ــدران رتب مازن
ــگاه  ــرادی از دانش ــدا م ــه دوم و ن ــهد رتب ــی مش فردوس
کردنــد. کســب  را  ســوم  رتبــه  بهشــتی  شــهید 

در رشــته تــاوت تحقیــق نســا منبوهی از دانشــگاه شــهید 
ــگاه  ــمی از دانش ــم هاش ــه اول، مری ــواز رتب ــران اه چم
بین المللــی امــام رضــا )ع( رتبــه دوم و زهــرا حســین پور از 
دانشــگاه شــیراز رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

در رشــته حفــظ 5 جــزء نیــز بــه ترتیــب زهــرا یوســفی از 
دانشــگاه امــام صــادق )ع(، ســعیده نصیــری فرد از شــهید 
مدنــی آذربایجان و فاطمــه مرادی از دانشــگاه امام خمینی 
)ره( قزویــن رتبه هــای اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد.

ــه  ــزد، فاطم ــگاه ی ــب از دانش ــی نس ــادات قریش ــز س فائ
اســماعیلی از دانشــگاه امــام صــادق )ع( و فاطمــه خالقی از 
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا 
ســوم رشــته حفــظ 10 جزء قــرآن کریــم را کســب کردند.

نرگــس  کریــم  قــرآن  جــزء   20 حفــظ  رشــته  در 
خوشــبخت از دانشــگاه اصفهــان رتبــه اول، مهدیــه 
ــی از  ــه بدیع ــه دوم و فاطم ــزد رتب ــگاه ی ــمس از دانش ش
دانشــگاه کاشــان رتبــه ســوم را بــه دســت آوردنــد؛ و در 
رشــته حفــظ کل رتبــه اول را طاهــره نایبــی موحــدی از 
دانشــگاه مذاهــب اســامی، رتبــه دوم را ملیحــه طالبیــان 
از دانشــگاه کاشــان و رتبــه ســوم را نیــز زهــرا قربانــی از 
دانشــگاه معــارف قــرآن و عتــرت اصفهــان کســب کردند.

در رشــته مداحــی نیــز زهــرا کولیونــد از دانشــگاه شــاهد 
دانشــگاه خوارزمــی  از  اســکندری  اول، مریــم  رتبــه 
رتبــه دوم و ملیحــه مشــرفی از دانشــگاه فردوســی 
مشــهد رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

برگزیدگان بخش شفاهی بانوان جشنواره سی ام معرفی شدند

شــرکتکنندهجشــنوارهسراســریقــرآن
کارگاه برگــزاری دانشــجویان، عتــرت و
ــک ــارای ــامرقابته ــلازانج ــیقب آموزش
ــد. ــیمیکن ــازندهارزیاب ــدوس ــداممفی اق
دانشــجویانی از اخترشــناس صالــح
اســتکــهروزگذشــتهدربخــشحفــظ
و داده مســابقه کریــم قــرآن جــزء 10
و بیســت جشــنواره در حضــور ســابقه
دارد. نیــز را ایــالم میزبانــی بــه نهــم
ایــنشــرکتکنندهکــهازدانشــگاهفردوســی،

در اســت، کردســتان دانشــگاه میهمــان
توضیــحرشــتهخــودگفــت:بهطورکلــی
ــادیدارد،چراکــه بخــشحفــظاهمیــتزی
محفوظــات حجــم و میــزان هرانــدازه
افزایــشیابــد،بــهخاطــرســپردنآنهــانیــز
دشــوارمیشــودوالبتــهجنبــهمثبــتایــن
موضــوع،انــسبیشــتربــاقــرآنکریــماســت.
از او مســابقه اینکــه بــه اشــاره بــا وی
ــم ــهخت ــورهتوب ــهس ــازوب ــرهآغ ــورهبق س
شــد،ویژگــیمطلــوبایــندورهکــهدر
ــترا ــودنداش ــتهوج ــالگذش ــنوارهس جش
ــودنســایت ــهروزب اطالعرســانیمناســب،ب
ــد ــدومعتق ــالپیامکــیمیدان وســامانهفع
ــقدر ــنطری ــیازای ــاتخوب ــتجزئی اس
گرفــت. قــرار شــرکتکنندگان اختیــار
ــندورهرا ــزاریای ــتبرگ ــناسکیفی اخترش
ــته ــالهایگذش ــنوارهس ــاجش ــاسب درقی
ارتقــای بــرای و کــرد ارزیابــی باالتــر
پیشــنهاد آینــده دورههــای در کیفیــت
بــرای مســابقه از قبــل میتــوان داد:
ــای ــزاکارگاهه ــورمج ــتههابهط ــهرش هم
ــکاتو ــنن ــاآخری آموزشــیبرگــزارشــودت
قوانیــنیکبــاردیگــروبهطــورمســاوی
ارائــهشــود. بــههمــهشــرکتکنندگان
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قــرآن سراســری مســابقات نهایــی برگزیــدگان
آقایــان رده در کشــور دانشــجویان عتــرت و
شــدند. مشــخص شــفاهی رشــتههای در و
شــامل شــفاهی بخشهــای ثقلیــن، گــزارش بــه
رشــتههایترتیــل،قرائــت،حفــظ5جــزء،10جــزء،20
جــزءوحفــظکلبــودکــهپــسازدوروزرقابتســنگین
وفشــرده،امــروزبرگزیــدگانمشــخصومعرفــیشــدند.
کــه پســران ترتیــل رشــته در اســاس ایــن بــر
از فقیــه مجیــد داشــتند، حضــور آن در نفــر 15
نخســت رتبــه اصفهــان، عتــرت و قــرآن دانشــگاه
و میرجلیلــی محمدمهــدی و کــرد کســب را
ــادق ــامص ــگاهام ــردوازدانش ــی،ه ــیدمیالدصالح س
ــد. ــتآوردن ــهدس ــومراب ــندوموس ــرادران،عناوی ب
15 کــه نیــز تحقیــق( )تــالوت قرائــت رشــته در
از حاجیــان ســعید بودنــد، کــرده شــرکت نفــر
پژوهشــکدهنهجالبالغــهرتبــهنخســترابــهدســت
مشــهد فردوســی از نــژاد حســینی امیــد و آورد
دانــش راه عالــی مؤسســه از محمدپــور علــی و
گرفتنــد. قــرار ســوم و دوم جایگاههــای در بابــل
نفــر 15 بــاحضــور کــه جــزء 5 حفــظ رشــته در
ــالن،اول ــگاهگی ــتمارازدانش ــدس ــد،محم ــزارش برگ
ســعید و رازی دانشــگاه از احمدونــد میــالد و شــد
عناویــن ترتیــب بــه دانشــگاهخوارزمــی از یوســفی
کردنــد. خــود آن از را رشــته ایــن ســوم و دوم
حمیــدجهانشــاهلوازدانشــگاهشــهیدباهنرکرمــان،رضــا
ــرادی ــیم ــیومصطف ــقاردبیل ــگاهمحق ــریازدانش باق
هــمازدانشــگاهشــهیدبهشــتی،برگزیــدگانرشــته
15شــرکتکنندهشــدند. 10جــزءدرمیــان حفــظ
دررشــتهحفــظ20جــزءنیــزکــهبــاحضــور13
ــگاه ــیازدانش ــاللرضای ــد،ج ــزارش ــرکتکنندهبرگ ش
ــیاز ــارضای ــهد،محمدرض ــویمش ــالمیرض ــوماس عل
ــام ــگاهام ــارزادهازدانش ــموامیرحســینعط ــگاهق دانش
صــادقبــهترتیــبدرجایــگاهاولتــاســومقــرارگرفتنــد.
دررشــتهحفــظکلهــمکــهبــاحضــور18حافــظقــرآن
ــم ــگاهق ــدیازدانش ــیمعتم ــد،موس ــزارش ــدبرگ مجی
ــه ــزیب ــژادتبری ــهاولراازآنخــودکــردورضــان رتب
ــرآن ــگاهق ــبازدانش ــهترتی ــوندیب ــادرش ــراهفره هم
ــدند. ــومش ــهدوموس ــگاهارومی ــمودانش ــثق وحدی
ــرکتکنندگان ــهش ــیک ــتههایاذانومداح ــادررش ام
ــرده ــالک ــنوارهارس ــهجش ــودراب ــارخ ــنآث پیشازای
ــد،مــوردداوریقــرارگرفتنــد؛کــهطــیآنرشــته بودن
ســامان خوارزمــی، دانشــگاه از فــالح اذانمصطفــی
از رمــزی احســان و گیــالن دانشــگاه از مترصــدی
دانشــگاهخراســانرضــوی)بــهترتیــب(ســهرتبــهبرتــر
ــز ــینی ــشمداح ــد.دربخ ــاصدادن ــوداختص ــهخ راب
ــیاز ــزارشــد،محمــدقربان ــربرگ ــاحضــور82نف ــهب ک
ــگاه ــیازدانش ــینعبدل ــریف،حس ــیش ــگاهصنعت دانش
مالیــروســیدمرتضیحســینیازدانشــگاهمعــارفقــرآن
اصفهــانبــهترتیــبحائــزرتبههــایاولتــاســومشــدند.
درســیامینجشــنوارهقــرآنوعتــرتدانشــگاههای
و دختــر دانشــجوی 400 از بیــش کشــور، سراســر
ــهای ــگاهیومنطق ــلدانش ــابقاتمراح ــرمس ــربرت پس
ــری ــی،هن ــش،ادب ــی،پژوه ــفاهی،کتب ــشش در6بخ
کردنــد. شــرکت رشــته 32 قالــب در و فنــاوری و
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نفرات برتر رشته های شفاهی 
عنــوانبرادران معرفی شدند دارنــده

رشــته دوم
ــق ــالوتتحقی ت
جشــنواره در
ی ســر ا سر
قــرآنوعتــرت
، ن یا نشــجو ا د
را آرامــش
مهمتریــننیــاز
قــاری یــک
از و دانســت
در آن وجــود
ــراز ــندوره،اب ای
کــرد. رضایــت

امیــدحســینینــژادکــهدرمقطــعکارشناســیارشــد
ــل ــهدتحصی ــیمش ــگاهفردوس ــثدانش ــرآنوحدی ــومق عل
میکنــدوچهارمیــنحضــورخــوددرایــنمســابقاترا
رتبــه چــون عناوینــی تاکنــون میگــذارد، ســر پشــت
اوقــاف رقابتهــای دانشآمــوزی، مســابقات نخســت
چهــارم مقــام و کشــور اســالمی تبلیغــات ســازمان و
مســابقاتبینالمللــیمراکــشرابــهدســتآوردهاســت.
ــا ــاالیرقابته ــطحب ــیامازس ــنوارهس ــدهجش ــنبرگزی ای
ــرکتکننده ــوع15ش ــت:ازمجم ــردهوگف ــگفتیک ــرازش اب

ایــنبخــش،13نفــر
بــا و توانمنــد قــاری
ــاالحضــور ــیب رتبههای
کــههمیــن داشــتند
بــرای را کار موضــوع
کــرده دشــوار مــن
کــه بهگونــهای بــود؛
تنهــابــابرنامهریــزی
دقیــقامــکانموفقیــت
مســابقات ایــن در
داشــت. وجــود
نــژاد، حســینی
کیفیــت و نظــم
جشــنواره، برگــزاری
را کردســتان دانشــگاه میهماننــوازی و خدماتدهــی
ــیکــهکســب ــاتفراوان ــهتجربی ــاتوجــهب ــزود:ب ســتودواف
قــاری نیــازیــک آرامــشمهمتریــن کــردهام،معتقــدم
اســتکــهخوشــبختانهدرایــندورهشــاهدآنبودیــم.
جشــنوارهها، متصدیــان اگــر کــرد: تصریــح وی
میتواننــد بهتــر باشــند، قــرآن حافــظ و قــاری خــود
ــاز ــینی ــهفاکتورهای ــهچ ــاب ــهآنه ــرکتکنندگانواینک ش
یــک ایــنمســئله، بهطورقطــع و کننــد رادرک دارنــد
ــیرود. ــمارم ــهش ــانآنب ــنوارهومجری ــرایجش ــازب امتی

آرامش مهم ترین نیاز یک قاری قرآن است

ایــنشــعرمولــویُکــرداشــارهاســتبــهحدیثــیازپیامبــر
گرامیاســالمکــهدرآنواژهعترتبهکاررفتهاســت.اینکه
آیــاســندایــنحدیــثقــویاســتیــاضعیــف؟مــاکاریبه
ایــنموضــوعنداریــم؛زیــراهمانگونــهکــهدرمقدمــهایــن
مبحــثگفتــمکارمــافقــطواژهشناســیوبیــانمفهــومآن
درزبــانوادبیــاتعــرباســتوآنچــهبهعنــواناحادیــث
ــود ــت،درذاتخ ــالماس ــیاس ــرگرام ــهپیامب منســوبب
ــرببهحســاب ــاتع ــانوادبی ــدبخشــیاززب ــهباش هرچ
ــر. ــیدیگ ــاهرکس ــدی ــرباش ــخنپیامب ــواهس ــد؛خ میآی

حدیثایناست:
»انّــیتــارکفیکــممــاان
تضلّــوا لــن بــه تمّســکتم
ــن ــمم ــااعظ ــدی،احدهم بع
حبــل الّل کتــاب اآلخــر:
الــی الســماء ممــدودمــن
اهلبیتــی عترتــی و االرض
یــردا یتفرقــاحتــی لــن و
فانظــروا الحــوض علــّی
فیهمــا« تخلفونــی کیــف
یعنــیمــنپــسازخــودم
بــه خــود از چیــزی

ــد ــگبزنی ــدانچن ــرب ــهاگ ــتک ــمگذاش ــادگارخواه ی
وآنرادســتاویزخودتــانقــراردهیــد،هرگــزگمــراه
نخواهیــدشــد.یــادگارمــندرمیــانشــمادوچیــز
قــرآن یکــی دیگــری؛ از بزرگتــر یکــی هــر اســت؛
امتــداد از شــده آویختــه ریســمانی بهمثابــه اســت
آســمانتــازمیــنودیگــریعتــرتاهلبیــتوزنو
فرزندانــم.ایــندوهرگــزازیکدیگــرجــدانمیشــوند
بــرمــنواردمیشــوند؛ اینکــهدرحــوضکوثــر تــا
ــندو ــهدرای ــدومواظــبباشــیدچگون ــتکنی خــوبدق
ــت. ــدگرف ــراخواهی ــایم ــویدوج ــنمیش ــینم جانش
ــته ــایبرجس ــدرس«ازعلم ــمم ــاّلعبدالکری ــوم»م مرح
ُکــردکــهشــرحیبــرمنظومــه»العقیــدةالمرّضیــه«
ــوررا ــثمذک ــودحدی ــرحخ ــته،درش ــردنوش ــویُک مول

ازکتــابمعــروف»التــاجالجامــعلــالصــولمــناحادیــث
ــف«از ــیناص ــورعل ــردآوری»منص ــفوگ ــول«تألی الّرس
علمــایمصــرینقــلکــردهوگفتــهکــهســندآنضعیــف
نیســت.دراغلــبکتــبحدیــثبجــای»کتــابالّلو
ــن ــهای ــدهک ــرش ــّنتی«ذک ــابالّلوُس ــی«،«کت عترت
روایــتنــزدعلمــایعلــمحدیــثپســندیدهتراســت.
دریــکجمعبنــدیکلــیبــهایــننتیجــهمیرســیم
ــهمعنــی ــیواژهعتــرتراب کــههمــهفرهنــگلغــاتعرب
نســلوفرزنــدمعنــیکردهانــدازبــاالبــهپائیــنتــابرســد
بــهذریّــهوارقــابوخویشــاوندانخــاصیــکفــرد.
متــون در عتــرت کلمــه
عربــیاعــمازنظــمونثــر
و میشــود دیــده کمتــر
اهلبیــت واژگان عــوض در
متــون در بهوفــور آل و
مثــال بــرای اســت. آمــده
اهلبیــت اضافــی ترکیــب
یــااهلالبیــتســهبــاردر
ســورههای کریــم قــرآن
قصــص)آیــه(12وهــود)آیــه
33( )آیــه احــزاب و 73(
ــه ــهک ــهکاررفت ــارب ــز12ب ــهنی ــدهودرنهجالبالغ آم
ــاهمــانمعنــیلغــویذکــرشــدهاســت. ــقب اغلــبمطاب
ــهکار ــربب ــاتع ــردرادبی ــرتکمت ــراواژهعت ــهچ اینک
ــکاز ــههری ــخناینک ــؤالدارد.کوتاهس ــایس ــه،ج رفت
ــی ــکمعن ــت،وآلدارایی ــل،اهلبی ــرت،اه واژگانعت
لغــویویــکمعنــیاصطالحــیهســتند.البتــهمعنــیلغوی
هریــکازایــنواژگانگســتردهتراســتوافــرادبســیاریرا
دربرمــیگیــرد؛امــامعنــیاصطالحــیمصادیــقرامحدودتر
ــهکــهدر ــذاواژگانموردنظــرمــانیــزهمانگون میکنــد.ل
ــوی ــیلغ ــمدرمعن ــد،ه ــارهش ــثاش ــنمبح ــدایای ابت
بــهکاررفتهانــدوهــمدرمعنــیاصطالحــیآن؛بــه
ــکازآنهــادچــار ــههــری همیــندلیــلاســتکــهدامن
محدودیــتشــدهوفقــطافــرادخاصــیراشــاملمیشــوند.

نویسنده: سید اسماعیل حسینی                           کنکـاشی در مفهوم واژه »عتـرت«
 )محقق، ادیب و نویسنده( 
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هیئت داوران بخش بانوان
 سی امین جشنواره رسارسی قرآن و عرتت دانشجویان کشور

هیئت داوران بخش برادران
 سی امین جشنواره رسارسی قرآن و عرتت دانشجویان کشور

محفل انس با قرآن کریم 
 صحن قدیم مسجد جامع شهر سنندج)داراالحسان(

بازدید رشکت کنندگان از پارک جنگلی آبیدر 
از رسی برنامه های جنبی سی امین جشنواره رسارسی

 قرآن و عرتت دانشجویان کشور

جمعی از بانوان رشکت کننده
در بخش شفاهی جشنواره/ تاالر فردوسی دانشگاه کردستان 



قطعا رد اين ]هنرنمايى[ عبرتى است ولى رتشيبشان ايمان آورنده دنتسين 
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شهریور1394                          شامره سوم

بازدید رشکت کنندگان جشنواره سی ام
از خانه کرد)موزه مردم شناسی( در روز دوم 

منایی از منایشگاه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره
سالن جنبی تاالر مولوی دانشگاه کردستان

برگزاری مراسم دعای توسل 
یادمان شهدای گمنام دانشگاه کردستان)شب دوم جشنواره(

قرائت آیاتی از قرآن مجید  
توسط قاریان ممتاز استان کردستان در مسجد جامع سنندج

بازدید دانشجویان رشکت کننده در جشنواره   
از بخش های مختلف مسجد تاریخی داراالحسان
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جشــنواره  ســی امین  در  عکاســی  رشــته  نخســت  رتبــه 
خواســت  دانشــگاه  مســئوالن  از  عتــرت  و  قــرآن  سراســری 
باشــند. داشــته  عکاســی  رشــته  بــه  نســبت  ویــژه ای  توجــه 
بازرگانــی  مدیریــت  کارشناســی  مقطــع  دانشــجوی  عزیــزی  طیبــه 
و  قــرآن  سراســری  جشــنواره  ســی امین  در  کــه  کردســتان  دانشــگاه 
عتــرت موفــق شــده در رشــته عکاســی رتبــه نخســت را از آن خــود 
کنــد، در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت کــه تاکنــون در هیــچ دوره 
ــی  ــوب عکاس ــای مطل ــت و روش ه ــرده اس ــرکت نک ــی ش ــوزش عکاس آم
اســت. فراگرفتــه  تحصیل کــرده،  رشــته  ایــن  در  کــه  خواهــرش  از  را 
ســوره  امســال  جشــنواره  عکاســی  موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  ارســال  جشــنواره  بــرای  کــه  اثــری  داشــت:  اظهــار  بــود،  فتــح 
نــور  راهیــان  کاروان  ســفر  در  را  شــد  برگزیــده  برتــر  اثــر  به عنــوان 
گرفتــم. کشــور  جنــوب  عملیاتــی  مناطــق  در  امســال  دانشــجویی 

وی کــه در بیســت و نهمیــن دوره جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت 
دانشــجویان )بــه میزبانــی ایــام( نیــز رتبــه ســوم رشــته عکاســی را کســب 
ــتعدادهای  ــی اس ــه عکاس ــجویان در زمین ــرد: دانش ــان ک ــت، بی ــرده اس ک
فراوانــی دارنــد و فقــط نیــاز بــه توجــه بیشــتری از ســوی مســئوالن دانشــگاه 
دارنــد کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه پتانســیل هایی کــه در رشــته وجــود دارد، 
در ســال های آتــی هــم شــاهد درخشــش دانشــجویان در ایــن رشــته باشــیم.
همچنیــن نگیــن صلواتــی دیگــر دانشــجوی دانشــگاه کردســتان در جشــنواره 
ســی ام رتبه ســوم بخش عکاســی را کســب کرده که وی نیز در بیست و نهمین 
دوره جشــنواره در ایــام رتبــه دوم ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص داده بود.

متوالــی  دوره  دو  در  دانشــجو   2 توســط  برتــر  عنــوان   4 کســب 
در  کشــور  دانشــجویان  عتــرت  و  قــرآن  سراســری  جشــنواره 
اســت. جشــنواره  ایــن  جالب توجــه  اتفاقــات  از  عکاســی،  رشــته 

رتبه نخست رشته عکاسی خواستار شد:

مسئوالن دانشگاه نسبت به رشته عکاسی 
توجه ویژه ای داشته باشند

داوران بخــش بانــوان ســی امین دوره جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان 
بــه  هــم  گذشــته  دوره هــای  بــه  نســبت  جشــنواره  از  دوره  ایــن  کــه  معتقدنــد 
کرده اســت. پیــدا  ارتقــا  کیفیــت،  لحــاظ  بــه  هــم  و  شــرکت کنندگان  تعــداد  لحــاظ 

امیرآبــادی، حوریــه  الونــدی، پرویــن  زاده، اعظــم  ادیــب  ثقلیــن، مائــده  بــه گــزارش 
قرائــت  حفــظ،  رشــته های  در  بانــوان  بخــش  داوری  کــه  جمالــی  راضیــه  و  عقبایــی 
ترتیــل و تــاوت تحقیــق در ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند، از مدیریــت 
مطلــوب مســئوالن دانشــگاه کردســتان در برگــزاری ایــن جشــنواره قدردانــی کردنــد.

جشــنواره  ایــن  قــوت  نقــاط  از  یکــی  گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــه  جمالــی  راضیــه 
اقــدام  ایــن  چراکــه  بــود؛  میزبــان  به عنــوان  کردســتان  دانشــگاه  انتخــاب 
اســت. اســامی  مذاهــب  بیــن  اتحــاد  و  همدلــی  تقویــت  در  مؤثــری  گام 

کیفــی  ســطح  کــه  معتقــدم  شــخصی،  تجربــه  اســاس  بــر  کــرد:  عنــوان  وی 
اســت  کــرده  پیــدا  ارتقــا  بســیار  قبــل  دوره هــای  بــه  نســبت  جشــنواره  ایــن 
کردنــد. شــرکت  دوره  ایــن  در  بیشــتری  آمادگــی  بــا  دانشــجو  بانــوان  و 

اعظــم الونــدی نیــز در ادامــه بیــان کــرد: تعــداد غایبیــن در حــد یــک یــا دو نفــر در هــر رشــته بود 
و خوشــبختانه اکثــر شــرکت کنندگان در موعــد مقــرر حضــور پیــدا کردنــد. حضــور تعداد زیــادی از 
بانــوان دانشــجو در ایــن جشــنواره نشــان از عاقــه آن هــا بــه فراگیری بهتــر قرآن کریــم و ترغیب 
ســایر دانشــجویان بــه حضــور در ایــن عرصــه اســت و ایــن مهم مایــه افتخار و خوشــحالی اســت.

سی امین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت 
دانشجویان؛ ارتقای کمی و کیفی

   رشته داستان
 هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول تا سوم نشناخت

    
   رشته تلخيص كتاب  

 دانشگاه خانوادگینام ونام  رتبه ردیف

 صنعتي اصفهان ساناز حسن زاده اول 1

 اصفهان فرزانه سیاوشي دوم 2

 هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه سوم نشناخت 3

    
   رشته شعر

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست 1

 دانشگاه فردوسي مشهد خانم فرحناز حمزه  دومرتبه  2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان خانم روزا رودیني رتبه سوم 3

    
   رشته فيلم كوتاه

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه اول ندانست 1

 دانشگاه تربت حیدریه (فیلم کوتاه آشنای غریب)مرتضي فروتن تنها   رتبه دوم 2

 رتبه سوم 3
فیلم کوتاه دگر عضوها را نماند )سعید ارغیاني

 (قرار
 دانشگاه حکیم سبزواری

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   رشته فيلمنامه نویسی
 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه صنعتي شیراز علیرضا سمیعي شهرکي رتبه اول 1

 دانشگاه معارف اسالمي قم شیرین زارع پور رتبه دوم 2

 دانشگاه صنعتي سجاد مشهد مصطفي ستاری رتبه سوم 3

    
   هارشته مقاله و پژوهش

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول 1
ای آیات قرآن نشانه شناسي الیه)زهرا محققیان

  (کریم با توجه به روابط درون متني و بینامتني
 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه الزهرا )س( (تاریخ گذاری سورۀ مطففین)معصومه شیردل رتبه دوم 2

 رتبه سوم 3
بررسي تفسیری )حمیدرضا نادری قهفرخي

عصمت حضرت موسي )ع( در مواجهه با حضرت 
 (هارون )ع(

 دانشگاه معارف اسالمي

    
   رشته نرم افزار

 دانشگاه خانوادگینام ونام  رتبه ردیف

 دانشگاه ایوانکي حامد حسین زاده  رتبه اول 1

 دانشگاه هنر اصفهان جواد دین محمدی رتبه دوم 2

 دانشگاه ایالم احسان شاکری رتبه سوم 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   رشته نماهنگ و كليپ
 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 رتبه اول ندانسترتبه اول ـ هیأت داوران هیچ اثری را شایسته  1

 دانشگاه شهید باهنر کرمان احمد عرب گوئیني رتبه دوم 2

 مرکز آموزش عالي کار ساری محمدهادی اسماعیل بیک  رتبه سوم 3

 
    

   رشته نمایشنامه
 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه گیالن معصومه عیوضي رتبه اول 1

 دانشگاه فارابي تهران پویا ساکي رتبه دوم 2

 رتبه سوم ـ هیأت داوران هیچ اثری را حائز رتبه سوم نشناخت 3

    
   رشته وبالگ 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 دانشگاه فردوسي مشهد بالگ الحان تالوت ـ ابوالفضل قاسم زادهو رتبه اول 1

 دانشگاه تهران وبالگ ترنم بصیرت ـ زهرا بویاغي رتبه دوم 2

 دانشگاه شهید چمران اهواز وبالگ آموزش تخصصي قرآن ـ علي بوعذار رتبه سوم 3

 
    

   رشته معرق
 دانشگاه خانوادگینام ونام  رتبه ردیف

 هنر اصفهان زهرا منصوری رتبه اول 1

 هنر اصفهان مرتضي بهمن زاده رتبه دوم 2

 هنر اصفهان صفورا محمدی رتبه سوم 3

 
 
 

   

   رشته طراحی پوستر
 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر رقیه با وفا رتبه اول 1

 هنر اصفهان مهدی اعطاسي رتبه دوم 2

رتبه سوم  3
 مشترک

 شاهد تهران نرگس فقیهي رناني

 هنر نسرین باوفا 4

    
   رشته خوشنویسی

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 فرهنگ و معارف اسالمي قم اصغر شریفي رتبه اول 1

 مازندران سید مرتضي جعفری رتبه دوم 2

 شهید باهنر کرمان عارف امر ا... زاده رتبه سوم 3

    
   رشته نقاشی و طراحی

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر اصفهان مرضیه صادقي رتبه اول 1

 بو علي سینا  مریم شریفي رتبه دوم 2

 بو علي سینا  نسرین آئیني رتبه سوم 3

    
   رشته عکاسی

 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 کردستان دانشگاه طیبه عزیزی رتبه اول 1

 شهید باهنر کرمان حسین احمد پور رتبه دوم 2

 دانشگاه کردستان نگین صلواتي رتبه سوم 3

    

   رشته تذهيب
 دانشگاه نام ونام خانوادگی رتبه ردیف

 هنر تهران مهدی ستاریان رتبه اول 1

 مازندران زهرا رسولي برادهي رتبه دوم 2

 اصفهان هنر سمانه شبانه زازاده رتبه سوم 3

    
 

نتایج داوری بخش های فناوری، پژوهشی، ادبی و هنری سی امین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

تابلوی قرآنی نفیس منقش به آیه الکرسی
از هدایای دانشگاه کردستان به برگزیدگان جشنواره سی ام


