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سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای انجام مأموریت خود در 
برنامۀ پنجم توسعه جهاد دانشگاهی و با توجه به بیش از یک دهه تجربه در انجام 
فعالیت های فرهنگی در حوزه قرآن، 15 طرح ملی توسط معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی و تحت عنوان »طرح جامع هفت شهر شایستگی، منظومه 
رویدادهای دانش بنیان فرهنگی دانشجویان کشور« به این سازمان به 
عنوان حامی و ناظر واگذار شده  بود را از مهر ماه 1393 تا خرداد ماه 1394 
با مشورت و حمایت مادی و معنوی با واحدهای جهاددانشگاهی اجرا نمود و 

شرحی کوتاه بر این طرح ها در این مجلد آمده است. 
در سال 1393طی ارسال فراخوانی به واحدهای جهاد دانشگاهی مبنی بر ارسال 
طرح های قرآنی پیشنهادی در سطح استانی و دانشگاهی در حوزه های آموزش، 
پژوهش و تبلیغ و ترویج، تعداد 172 عنوان طرح از واحدهای جهاد دانشگاهی 
به دبیرخانه ارسال گردید که بعد از ارزیابی طرح ها توسط کارشناسان سازمان 
تعداد 98 طرح پذیرفته شد و مقرر گردید طی بازه زمانی اردیبهشت ماه 1393 
لغایت پایان خرداد ماه  1394 با حمایت مادی و نظارت سازمان فعالیتهای 
قرآنی دانشگاهیان کشور انجام گردد که  اسامی و مشخصات آنها در این مجلد 

آمده است.
امید است مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد.

مقدمه

حمید صابر فرزام
رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی 

دانشگاهیان کشور



  طرح اهی   مّلی



معرفی طرح جامع  هفت شهر شایستگی:

هفت شهر شایستگی، عنوانی است برگرفته از 
الگوی فارغ التحصیل شایسته در نظام آموزش عالی 
نورانی  تعالیم  براساس  الگو،  آن  در  که  ایران 
قرآن کریم و روایات معتبر، برای یک دانش آموختۀ 

دانشگاه، هفت نقش اصلی مطرح شده است و همۀ 
این هفت نقش، با محوریت بندۀ مؤمن خدا تعریف 

می شوند. منظور از این نقش های هفت گانه، موقعیت های 
خاصی هستند که یک فارغ التحصیل دانشگاهی، در زندگی فردی 

و اجتماعی خود در آنها قرار می گیرد و در صورتی که بتواند وظایف خود را در آن موقعیت و در نقشی 
که برعهده دارد، به بهترین نحو انجام دهد، قابلیت، ظرفیت، توانمندی و در یک کلمه، شایستگی 

خود را اثبات می کند. این نقش ها عبارت اند از:

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در امور عبادي و مناسک

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در برابر خودش )رشد فردی(

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در تعامل با خانواده

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در تعامل با مردم )اخالق و تعهدات اجتماعي(

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در نقش یک عنصر فعال و اثرگذار در توسعۀ اقتصادي دانش بنیان 
کشور )وظایف شغلي(

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در نقش یک عنصر تأثیرگذار بر تحوالت اجتماعي و سیاسي کشور 
 )شهروند مسئول(

به عنوان بندۀ مؤمن خداوند، در تعامل با طبیعت زنده و سایر عناصر نظام هستي

این طرح در قالب هفت المپیاد فرهنگی- دانشجویی اجرا می گردد که هر یک شامل مجموعه ای 
از طرح های سراسری و برنامه های هماهنگ مرتبط با یکی از نقش های هفت گانه اند و هدف از 

اجرای آنها تقویت شایستگی های مندرج در آن نقش است.



توضیحاتواحد جهاد دانشگاهیجشنوارهردیف

خواجه نصیرقرار دیدار1

حمایت مالی
ارسال 5000  پیامک و 2000 ایمیل اطالع رسانی 

درج پوستر در سایت ایسکا و پوشش خبری جشنواره
ارسال نامه به شبکه قرآن و معارف سیما جهت اطالع رسانی برگزاری جشنواره های ملی  از طریق 

زیرنویس شبکه

2

همایش
 پایداری خانواده

 تعالی جامعه
الزهرا

حمایت مالی 
ارسال نامه و پوستر همایش به32 پژوهشکده  و موسسه علمی قم، تهران، مشهد و اصفهان 

انسانی،  علوم  پژوهشگاه  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  رویان،  پژوهشگاه  روسای  به  نامه  ارسال 10 
پژوهشکده علوم بهداشتی سازمان دانشجویان، خبرگزاری ایسنا، پژوهشگاه ابن سینا، مرکز افکارسنجی 
، مرکز اطالعات علمی و سازمان انتشارات جهت درج پوستر جشنواره در سایت مربوطه، که در سایت 
پژوهشگاه علوم انسانی، سازمان دانشجویان، سازمان انتشارات، پژوهشگاه رویان و خبرگزاری ایسنا 

درج گردید 
هماهنگی با  نهاد کتابخانه های عمومی کشور جهت درج پوستر همایش در سایت نهاد 

هماهنگی با  باشگاه خبرنگاران جوان جهت اطالع رسانی فراخوان بین پژوهشگران و محققین  باشگاه
ارسال نامه و پوستر جشنواره به 42 واحد جهاد دانشگاهی از طریق ایمیل و پست سفارشی

درج پوستر جشنواره در سایت ایسکا و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 
درج فلش جشنواره در سایت ایکنا و ایسکا

ارسال 5000 پیامک و 1500 ایمیل اطالع رسانی جشنواره و پوشش خبری
ارسال آرم مراکز خواسته شده از طریق ایمیل به واحد الزهرا تعداد 15 آرم

هماهنگی با شبکه قرآن  و معارف سیما جهت اطالع رسانی برگزاری جشنواره های ملی  از طریق 
زیرنویس شبکه

3

قماسوه حسنه

حمایت مالی
ارسال 5000 پیامک اطالع رسانی جشنواره

درج فلش در سایت ایسکا و ایکنا و  پوشش خبری
ارسال لیست هنرمندان

هماهنگی با شبکه قرآن - اطالع رسانی از طریق  زیرنویس شبکه
درج خبر تمدید جشنواره در سایت ایکنا و ایسکا و روزنامه افکار / تسنیم / موج / دانشجو / ایرنا / 

شبستان / راسخون / وارث / باشگاه خبرنگاران جوان / مهر

4
عصرقرآنی
خوزستان شعر و ادب

حمایت مالی
درج فلش جشنواره در سایت ایکنا و ایسکا

 ارسال 5000 پیامک و 3000 ایمیل و پوشش خبری جشنواره
هماهنگی با شبکه قرآن - اطالع رسانی از طریق  زیرنویس شبکه

5
قرآن و هنر 
)تجسمی(

شیراز
حمایت مالی

درج فلش و خبر تمدید جشنواره در سایت ایسکا و ایکنا
 ارسال 5000 پیامک ، ارسال 1500 ایمیل و  پوشش خبری جشنواره

هماهنگی با شبکه قرآن - اطالع رسانی از طریق  زیرنویس شبکه

جشنواره 6

صنعتی امیر کبیردانشجویی غدیر
حمایت مالی

ارسال 5000 پیامک اطالع رسانی جشنواره
هماهنگی با شبکه قرآن و معارف جهت اطالع رسانی  از طریق زیرنویس شبکه

جدول جزئیات 4 طرح  از مجموع طرح های هفت شهر شایستگی  حمایت شده  توسط سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور



توضیحاتواحد جهاد دانشگاهیجشنوارهردیف

7
یزدمعراج

حمایت مالی
تماس و ارسال پوستر مسابقه به 33 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور ارسال نامه و 

پوستر جشنواره به 70 واحد جهاد دانشگاهی از طریق ایمیل و پست سفارشی 
هماهنگی با  دفتر مرکزی جهاد در خصوص ارسال پیامک به کارکنان جهاد. 

طراحی سایت  و  درج فلش جشنواره در سایت ایسکا
ارسال 2555 پیامک اطالع رسانی به دانشجویان علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 

هماهنگی با شبکه قرآن و معارف سیما جهت زیرنویس فراخوان از شبکه
هماهنگی با دانشگاه علمی کاربردی در خصوص ارسال ایمیل و شماره تماس دانشجویان 

تهیه محتوای طرح  حفظ موضوعی و تفسیر موضوعی ویژه دانشجویان و اعضا
تهیه محتوای ترجمه موضوعی، 100سوال موضوعی، 100سوال حفظ و 60 ترجمه موضوعی

چهارمحال بختیاریحیات مطهر8

حمایت مالی
درج فلش جشواره در سایت ایسکا و ایکنا

ارسال 5000 پیامک اطالع رسانی جشنواره
پوشش خبری جشنواره

هماهنگی با شبکه قرآن و معارف سیما جهت زیرنویس فراخوان از شبکه
درج خبر تمدید جشنواره تا 20 فروردین در سایت جشنواره حیات مطهر و سایت ایسکا و در روزنامه 

افکار، تسنیم، اعتدال، موج، جام فرهنگی، مهر، دانشجو، ایرنا
ارسال پیامک اطالع رسانی تمدید جشنواره  به 5000  کاربر

سیستان و بلوچستانمیعاد محراب9
حمایت مالی و پوشش خبری همایش

ارسال 5000 پیامک اطالع رسانی جشنواره
درج پوستر همایش در سایت ایسکا

هماهنگی با شبکه قرآن و معارف سیما جهت زیرنویس فراخوان از شبکه

10

همایش
 آسیب های پنهان  
زیست دانشجویی

کردستان

حمایت مالی
ارسال 3000 ایمیل و 5000 پیامک اطالع رسانی 

درج خبر و فلش همایش در سایت ایکنا و ایسکا
هماهنگی با دانشگاه علم و فرهنگ، سازمان دانشجویان و مرکز افکارسنجی جهت اطالع رسانی 
هماهنگی با معاونین فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وزارت علوم، وزارت درمان و آموزش 
پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 

عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران جهت درج پوستر همایش در سایت مربوطه
تهیه نامه به تمام معاونین فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی تهران و شهرستان جهت تبلیغات و 
اطالع رسانی همایش و ارسال پوستر به واحدهای جهاد تهران توسط سازمان و واحدهای شهرستان 

به عهده واحد کردستان
چاپ 200 عدد پوستر توسط سازمان و ارسال به 14 واحد جهاد دانشگاهی در تهران و دفتر مرکزی 

و دفتر معاونت فرهنگی

دوساالنه علمی 11
گیالنفرهنگی حلقه

حمایت مالی
درج خبر تمدید برنامه در سایت ایسکا

ارسال پیامک اطالع رسانی برگزاری برنامه به تعداد 10052 پیامک
ارسال پیامک تمدید برنامه به تعداد 4730  پیامک

درج خبر تمدید برگزاری جشنواره در پایگاه اطالع رسانی ایسنا، شبکه خبری نامه پرس، باشگاه 
خبرنگاران و سایت مخصوص فراخوان های علمی - پژوهشی
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نق
شنواره

عنوان ج
حامی و ناظر

ف
ردی

عنوان رویداد
مجري

محور برنامه

عبادی و 
ک

مناس

المپیا د فرهنگي 
دانشجویي

 آیه

سازمان 
فعالیتهای قرآنی 
دانشگاهیان کشور

1
ضیافت قرآنی معراج )ویژه دانشجویان جهاد(

یزد
جشنواره قرآني، ویژه دانشجویان جهاددانشگاهي

2
ضیافت قراني معراج )ویژه جهادگران(

یزد
جشنواره قرآني، ویژه جهادگران

3
میعاد دانشجویي مکتب عاشورا

زنجان
گ عاشورایي و الگوسازي براي نسل جدید

نهادینه کردن عناصر فرهن

4
جشنواره دانشجویي غدیر

امیرکبیر
تبیین واقعه غدیر با محوریت ضرورت حکومت و والیت

5
عصر قرآنی شعر و ادب دانشجویان

خوزستان
ترویج و تبلیغ آموزه هاي قرآن کریم با خلق آثار ادبي

6
جشنواره دانشجویي قرار دیدار

خواجه نصیر
گ نماز

تبیین و ترویج فرهن

7
جشنواره دانشجویی قرآن و هنر

س
فار

ترویج و تبلیغ آموزه هاي قرآن کریم با خلق آثار هنري تصویري

8
میعاد دانشجویي محراب

سیستان و بلوچستان
هم اندیشی دانشجویان در مساجد به منظور تبیین راهکارهای جذب 

دانشجویان به مسجد

9
گ(

کرسی قرآنی تالوت و تدبر )برنامه هماهن
واحدهاي متقاضي

ترویج تدبر در قرآن در میان دانشجویان

خانواده
المپیا د فرهنگي 

دانشجویي 
ش

آرام

10
ش علمي - دانشجویي پایداری خانواده،تعالی جامعه 

همای
س(

الزهرا )
تبیین الگوي رشد و تعالي متوازن دختران دانشجو در خانواده و جامعه

11
دوساالنۀ علمی- فرهنگی حلقه

 )بررسی فرصت ها و تهدیدهاي ازدواج دانشجویي(
گیالن

بررسی فرصت ها وتهدیدهاي ازدواج دانشجویي و بسترسازي جهت 
گ ازدواج دانشجویي آسان

ارتقای فرهن

 اخالق 
اجتماعي

المپیا د فرهنگي 
دانشجویي سیب 

12
جشنواره دانشجویي لقمان

قم
ش آن در سالمت 

ترویج امر به معروف و نهي از منکر و تبیین نق
اخالقي و معنوي جامعه

13
جشنواره دانشجویي اسوه حسنه

قم
ص( و ارتقاء آگاهي دانشجویان به مقام نبوت

معرفي سیره پیامبر اکرم )

سیاسی- 
اجتماعی

المپیا د فرهنگي 
دانشجویي 

نظر

14
ش علمي آسیبهاي پنهان زیست دانشجویي

همای
کردستان

بررسي آسیب هاي اجتماعي مبتال به دانشجویان و راهکارهاي مقابله 

15
جشنواره ملي بهار 

علوم پزشکي تهران
ویژۀ شعار سال

16
جشنواره دانشجویي حیات مطهر

چهارمحال و بختیاري
بازشناخت اندیشۀ شهید مطهری)ره( 

4 طرح  از مجموع طرح های هفت شهر شایستگی  حمایت شده  توسط سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور



12فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی



فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی 13

هدف طرح: 
گسترش معنویت و ترویج و تعمیق فرهنگی اقامه نماز در دانشگاه های سراسر کشور

حمایت از تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری با موضوع نماز

شرح مختصر طرح: 
از آنجا که موضوع جشنواره فرهنگی دانشجویی قرار دیدار نماز است و متولی امر نماز در کشور، ستاد اقامه 
نماز می باشد؛ این معاونت از ابتدای شروع به کار جشنواره، نشست ها و جلسات مشترکی را با ستاد اقامه نماز 
کشور برقرار نمود که نتیجه حاصل از این نشست ها، برگزاری این جشنواره به صورت مشترک از سوی ستاد 
اقامه نماز کشور و جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی بود. این جشنواره در دو بخش جشنواره 
فرهنگی دانشجویی»قرار دیدار« با همکاری ستاد  اقامه نماز استان گلستان و بخش مسابقه وبالگ نویسی 

»قرار دیدار« با همکاری ستاد نماز استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید. 

الف: جشنواره فرهنگی دانشجویی»قرار دیدار« استان گلستان
محورهای جشنواره: فیلم کوتاه، فیلم مستند، پویا نمایی، عکس، رمان، محصوالت چند رسانه ای و تولیدات 

سخت افزاری 

جشنواره فرهنگی دانشجویی » قرار دیدار «

جهاد دانشگاهی  واحد  خواجه نصیرالدین طوسی
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زمان برگزاری جشنواره: 93/9/15 لغایت 93/12/20
آیین اختتامییه: چهارشنبه 94/3/20 سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی شهر گرگان 

تعداد 668 نفر در جشنواره فرهنگی هنری نماز شرکت داشته اند، حدود 180 نفر در بخش دانشجویی 
شرکت نموده اند که حدود 26 درصد شرکت کنندگان را شامل می گردد که از این تعداد 23 نفر برگزیدگان 

بخش های مختلف جشنواره به این شرح می باشد:
1- فیلم کوتاه: 3 نفر                               5- فیلمنامه نویسی: 5 نفر

2- فیلم مستند: 2 نفر                            6- رمان: 3 نفر
3-پویانمایی: 2 نفر                                7- تولیدات سخت افزاری: 1 نفر

4- تولیدات نرم افزاری: 4 نفر                  8- عکس: 3نفر
مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری نماز روز چهارشنبه 20 خرداد ماه 94 در سالن اجتماعات دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد گرگان با حضور رئیس ستاد اقامه نماز کشور، استاندار، امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان 

گلستان و نیز جمعی از مسئوالن و هنرمندان کشوری و استانی برگزار گردید. 

ب: مسابقه وبالگ نویسی» قرار دیدار« استان چهارمحال و بختیاری
زمان برگزاری مسابقه: 93/9/15 لغایت 94/1/20

آیین اختتامیه: پنج شنبه 94/5/8 سالن غدیر اداره فرهنگ و ارشاد استان چهار محال و بختیاری 
تعداد 4917 وبالگ در مسابقه وبالگ نویسی ثبت نام نموده اند، 714 وبالگ مربوط به بخش دانشجویی 
جشنواره می باشد که حدود 15 درصد شرکت کنندگان را شامل می شود. همچنین نیز از 110 نفر برگزیده، 
27 نفر در بخش دانشجویی برگزیده شدند که در مراسم اختتامیه حجت االسالم والمسلمین قرائتی رئیس 
ستاد اقامه نماز کشور، امام جمعه شهر کرد ، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و جمعی از مسئولین کشوری و 

استانی و مسئولین جهاد دانشگاهی  حضور داشتند و از برگزیدگان در این مراسم تقدیر به عمل آمد. 
 همچنین سایت جشنواره  با نام »قراردیدار« به آدرس www.didar-jd.ir طراحی شد که شرکت کنندگان 

از این طریق ثبت نام کرده و آثار خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه دانشجویی جشنواره ارسال  نمودند.

 برنامه های جانبی : رونمایی از نرم افزار و سایت نماز در مراسم اختتامیه
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هدف طرح:
آشنایی جامعۀ هدف با فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

کمک به نظام جمهوری اسالمی برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی با تاکید بر پایداری خانواده
تمهید مقدمات خانواده مطلوب اسالمی

تالش برای تبیین مفهوم پایداری خانواده
ارتقای آگاهی جامعۀ هدف در مورد پایداری خانواده

شرح مختصر طرح: 

از آنجا که نقش آفرینی دختران و زنان در مسیر بالندگی جامعه ایرانی و اسالمی و تعالی نهاد خانواده از 
موضوعات مورد اهتمام همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی و آحاد مردم در پرتو آموزه های انقالب 
اسالمی بوده است؛ تحقق این امر در دهه های اخیر با تحوالتی که در عرصه های مختلف جمعیتی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی رخ داده با چالش ها و فرصت هایی مواجه شده است که هم اندیشی صاحبنظران و مسئولین 

همایش عملی- دانشجویی  »پایداری خانواده؛ تعالی جامعه«

جهاد دانشگاهی واحد الزهرا)س(
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را نسبت به موضوع خانواده و عرصه های اجتماعی به ویژه از منظر دختران دانشجو بیش از پیش طلب 
می کند. از این رو، جهاد دانشگاهی واحد الزهرا)س(، برگزاری همایش علمی- دانشجویی »پایداری خانواده؛ 
تعالی جامعه« را در برنامه خود قرار داده است. این همایش با حضور دانشجویان، اندیشمندان، پژوهشگران 
و مسئولین مرتبط در خرداد ماه 1394 اجرا گردید تا ضمن طرح دقیق و علمی مسائل مرتبط با خانواده و 
اجتماع و تبیین نقش آفرینی زنان در تعالی و پایدارسازی این نهادها، زمینه ای برای تبادل آرا و همگرایی بین 

مخاطبان فراهم سازد.

www.jahadconf.ir :سایت همایش جهت ارسال مقاله

بخش ویژه همایش: ارسال مقاالت مرتبط با محورهای همایش

محورهای طرح: 

خانواده و جمعیت

پایداری خانواده

خانواده و دین

خانواده و اقتصاد

خانواده و رسانه   

شیوه های همسرگزینی و ازدواج 

تغییرات نهادی و کارکردی خانواده  

خانواده، قوانین و سیاست گذاری کالن

خانواده، بهداشت و سالمت

خانواده، جامعه و نظام آموزشی

 برنامه های جانبی: نشست ها و کارگاه های تخصصی 
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مخاطبان:  دانشجویان 

طی این فراخوان بیش از 180 اثر پژوهشی در قالب چکیده تا دوازدهم اردیبهشت ماه )مهلت ارسال چکیده 
مقاالت( توسط دبیرخانه دریافت شد و در زمان تعیین شده مورد ارزیابی کمیته داوران قرار گرفت. از میان آثار 
دریافتی 120 چکیده مورد پذیرش اولیه قرار گرفت و در مرحله بعد تعداد 86 اصل مقاله تا بیستم اردیبهشت 

ماه )مهلت ارسال مقاالت( به دبیرخانه ارسال گردید.

پس از مرحله داوری نهایی 30 مقاله به صورت سخنرانی و تعداد 30 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد که 
در برنامه اختتامیه همایش در تاریخ 19 خرداد ماه و در محل دانشگاه الزهرا )س( تعداد 15 مقاله در 4 پانل 

تخصصی و تعداد 15 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

پانل تخصصی»مسئله شناسی دختران دانشجو در آموزش عالی« با حضور آقای دکتر ابراهیم آبادی 
رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، آقای دکتر فراستخواه، آقای 

دکتر علیرضا اسدی، خانم ها دکتر فالحتی، دکتر فریدونی و دکترمحمدزاده برگزار شد.

یکی از محورهای این پانل با عنوان »نقش زنان دانشگاهی در تولید علم« توسط دکتر فریدونی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. این پانل با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشجویان دوره دکتری روز دوشنبه 15 دی ماه، ساعت 14 الی 17 در 

محل پژوهشکده  مذکور برگزار شد.

پانل تخصصی »خانواده، جامعه و نظام آموزشی« با حضور دکتر منصوره اعظم آزاده، دکتر افسانه 
توسلی، دکتر عالیه شکربیگی، دکتر لیال فالحتی و با حضور اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و 
دانشجویان دختر دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه های استان تهراندر روز دوشنبه 4 اسفند ماه درمحل 

دانشگاه الزهرا)س( برگزار گردید.

پانل تخصصی »خانواده و رسانه« با حضور خانم ها دکتر تهمینه شاوردی، دکتر معصومه جعفرزاده، 
آقایان دکتر مهرداد ناظرزاده، دکتر علی رجبلو و تعدادی ازاعضاء هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و 
دانشجویان دختر دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه های استان تهران در محل دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه الزهرا در در تاریخ 27 اردیبهشت ماه برگزار شد.
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اختتامیه :

مراسم اختتامیه همایش روز سه شنبه 19 خرداد ماه پیرامون محور های اعالم شده در فراخوان در دو بخش 
صبح و بعد از ظهر از ساعت 9 الی18 در تاالر اجتماعات دکتر تورانی دانشگاه الزهرا )س(برگزار گردید.

در برنامه صبح این همایش سرکار خانم موالوردی معاون محترم ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده، آقای دکتر محمود گلزاری معاون محترم ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ، جناب 
حجت االسالم و المسلمین دکتر خان بیگی مسئول محترم دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
الزهرا)س(، سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی رئیس محترم دانشگاه الزهرا)س( و آقای دکتر فیض معاون 

محترم فرهنگی جهاددانشگاهی سخنرانی نمودند.

در این همایش مسئولین محترم بخش های مختلف معاونت محترم ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده،  مسئولین امور بانوان وزارتخانه های مدعو از سوی آن معاونت، مدیران کل ودیگر اعضای ستاد 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، مسئولین دانشگاه الزهرا )س( و حدود 300 نفر از اعضای هیئت علمی و 

دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه های سراسر کشور حضور داشتند.

پس از اقامه نماز و صرف نهار، در ساعت 14 بخش دوم همایش با تشکیل چهار کارگروه به کار خود 
ادامه داد. در این کارگروه ها با ارائه تعداد 15 مقاله با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دوره های 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها زمینه هم اندیشی نسبت به موضوع خانواده و عرصه های اجتماعی به ویژه از 

منظر دختران دانشجو فراهم شد.

همچنین تعداد 15 مقاله در قالب پوستر در بخش نمایشگاهی همایش ارائه گردید.
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شرح مختصر طرح: 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( هر سال همزمان با 
تبریک نوروزی پیام حکیمانه و مدبرانه خود را در قالب عنوان سال به منظور تعیین راهبردهای مهم کشور، 
فراروی مردم و فرهیختگان جامعه اسالمی قرار می دهند تا همگان هوشیارانه در پیشبرد آرمان های انقالب، 
همسو و همدل گام بردارند. در این راستا سال1393نیز از سوی ایشان سال »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی 

و مدیریت جهادی« نامگذاری گردید. 
لذا با توجه به تأکید معظم له در این مورد که سال 1393 سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد 
بود، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران وظیفه خود دانست به عنوان یک نهاد انقالبی و یک پایگاه 
دانشجویی در دانشگاه های کشور با ایجاد فضایی سالم، نوآورانه، با تحرک و مشارکت فکری دانشجویان که 
قشر فرهیخته جامعه و آینده سازان مملکت هستند و به منظور پیشبرد جامعه اسالمی به سمت علم، تحقیق و 
گسترش زندگی مطلوب، اقدام به برگزاری هشتمین جشنواره ملی بهار با موضوعات مقاله نویسی، فیلم کوتاه، 
وبالگ نویسی، مسابقه اینترنتی و تأسیس )اولین بانک اطالعاتی رهنمودهای رهبری( نماید. همچنین پایگاه 

اینترنتی جشنواره به نشانی www.bahar.jdtums.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

جشنواره ملی بهار

جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
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هدف کلی: 

تقویت اهتمام آحاد دانشگاهیان خصوصاً دانشجویان سراسر کشور نسبت به نقش خود در سال اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 

اهداف جزئی: 

تبیین وجوه و ابعاد نظری و کارکردی شعار سال
تعمیق گرایش ها و باورهای دینی و ملی قشر دانشگاهی با توجه به شعار سال 

ایجاد انگیزه و تالشی مضاعف برای رسیدن به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
بستر سازی جهت افزایش آگاهی و تقویت مشارکت قشر دانشگاهیان به منظور تحقق هر چه بیشتر شعار سال 

جامعه هدف: 
اساتید و دانشجویان، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی سراسر کشور، مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی 

و اعضای جهاد دانشگاهی

ابعاد فعالیت: 
الف: بخش های اصلی جشنواره )مقاله نویسی، فیلم کوتاه، وبالگ نویسی، اینترنتی و مسابقه کتابخوانی(

ب: بخش جانبی جشنواره )تأسیس اولین بانک اطالعاتی رهنمودهای رهبری(

1- مقاله نویسی
الف( بخش دینی - قرآنی 

ب( بخش فرهنگی 

ج( بخش اقتصادی 

د( بخش اقتصاد و فرهنگ 
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تعداد بهره مندانمحور مسابقهردیف

3000مسابقه کتابخوانی1

608مسابقه اینترنتی2

110مقاله نویسی3

56فیلم کوتاه4

43وبالگ نویسی5

3817جمع کل
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 جشنواره فرهنگي دانشجویي حیات مطهر

جهاددانشگاهی واحد استان چهارمحال و بختیاري

شرح مختصر: 
جشنواره حیات مطهر بر زمینه سازی برای تشکیل و گسترش حلقه های دانشجویی برای اجرای سیر 
مطالعاتی کتب و آثار استاد به صورت موضوعی و تشکیل شبکه های دانشجویی فعال در این زمینه است. 
طراحی و توسعه فعالیت های اثرگذار دانشجویی در حوزه تبلیغ و ترویج اندیشه شهید مطهری، فاصله گرفتن 
از کارهای تکراری، مسابقه ای صرف و عدم موازی کاری با هدف توسعه و عمق بخشی به اعتقادات و 
آگاهی دانشجویان از مبانی اندیشه اسالمی از رهگذر  مطالعه کتب شهید مطهری و توانمندسازی آنها برای 
پاسخگویی به شبهات روزافزون از دیگر راهبردهای این جشنواره فرهنگی دانشجویی است. این جشنواره به 

صورت دوساالنه برگزار می شود. سایت جشنواره به نشانی: www.isqa.ir  می باشد.

اهداف :
تبیین و ترویج روزافزون بینش ناب اسالمی بر مبنای اندیشه و بینش استاد شهید مطهری در بین جامعه 

دانشگاهی 
بسترسازی برای شناسایی  و اجرای شیوه ها  و روش های جدید در ترویج اندیشه استاد مطهری

توسعه  حلقه های دانشجویی سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری بر اساس سیر موضوعی در بین دانشجویان
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شناسایی  و پرورش استعدادهای دانشجویی در  زمینه ترویج اندیشه شهید مطهری با تاکید بر ظرفیت رسانه ها 
و نشریات دانشجویی 

تولید آثار پژوهشی با رویکردهای میان رشته ای و موضوعات مورد نیاز جامعه بر مبنای اندیشه استاد مطهری
ایجاد فرصت و زمینه برای انجام طرح های افکارسنجی و پیمایشی در جهت اهداف جشنواره

محورهای پیشنهادی در بخش مقاله نویسي و پ ژوهش در آثار شهید مطهري 

الف( اندیشه های اخالقی و تربیتی شهید مطهری
1. فلسفۀ اخالق

2. آسیب های تربیتی
3. نقد مکاتب اخالقی

4. اهداف  و عوامل تربیت
5. موضوع ویژه: نقد نسبیت اخالق

ب ( اندیشه های اجتماعی و سیاسی شهید مطهری  
1. عدالت اجتماعی

2. فلسفۀ حقوق بشر
3. ماهیت انقالب اسالمی
4. جنگ و صلح در اسالم

5. موضوع ویژه: امر به معروف و نهی از منکر

پ ( اندیشه های شهید مطهری در موضوع  زنان و خانواده
1. موضوع حجاب

2. نقد دیدگاه آزادی جنسی
3. تکامل خانوادگی و اجتماعی زن

4. هویت اجتماعی زن در عصر حاضر
5.  موضوع ویژۀ این بخش: خانوادۀ مطلوب
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عناوین موضوعات و محورهاي پیشنهادي براي مطالعات میان رشته اي در آثار شهید مطهري
پژوهش هاي  دوفصل نامۀ  داوري  کمیتۀ  در  تصویب،  در صورت  این بخش  در  پذیرش شده  )مقاالت 

میان رشته اي به چاپ مي رسد(
1. پیوند کالم و فلسفه در آثار شهید مطهري

2. پیوند تاریخ و فلسفه در آثار شهید مطهري   
3. تبیین هاي روان شناختي در آثار شهید مطهري

4. فواید رویکرد میان رشته اي در آثار شهید مطهري
5. رویکرد میان رشته اي شهید مطهري به مقولۀ عدل

6. استفادۀ شهید مطهري از علوم تجربي در دین شناسي
7. رویکرد شهید مطهري به مسائل چندتباري و حل میان رشته اي آن ها

در این جشنواره بیش از هزار و پانصد نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه هاي سراسر کشور در این جشنواره 
شرکت نمودند که از مجموع شرکت کنندگان بخش هاي مختلف جشنواره، تعداد 68 نفر برگزیده نخستین 

جشنواره فرهنگي دانشجویي سراسري»حیات مطهر« به شرح جدول ذیل بودند.

تعدادمحور مسابقهردیف

1 نفربازنویسي آثار استاد شهید مطهري)ره(1

5 نفرمقاله نویسی2

2 نفرتهیه آثار علمي و پژوهشي دانشجویي3

20 نفرکتابخواني غیر حضوري اینترنتي4

40 نفر کتابخواني غیر حضوري مکاتبه اي5

68جمع کل برگزیدگان6
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اختتامیه جشنواره 
در روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه 94 در سالن فارابي دانشگاه شهرکرد با حضور مسئولین جهاد دانشگاهی، 
مسئولین استانی و مدعوین کشوری در شهرکرد برگزار گردید. در این برنامه از برگزیدگان جشنواره در 
بخش های مختلف ، جهاد دانشگاهی و دانشگاه های برتر در برگزاری نشست های جشنواره و نهادهای مؤثر 

در برگزاری طرح با اهدای تندیس، لوح و هدایای مشخص شده تقدیر  به عمل آمد.
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هدف طرح:
ایجاد نگرشي جدید به قرآن کریم از جنبه هاي مختلف فرهنگي و هنري

اعتال و رشد کمي و کیفي آثار هنري در حوزه ترویج و تبلیغ آموزه های قرآن کریم
ایجاد زمینه الزم براي توسعه و گسترش عمل به آموزه هاي قرآن کریم در سطوح مختلف جامعه

شناسایي استعدادهاي درخشان در زمینه ادبیات و هنر کشور به ویژه در میان قشر دانشجو و ارتقای آن در 
جهت گسترش فرهنگ دیني

شرح مختصر طرح:

نه تنها حافظ بلکه بسیاري از بزرگان شعر و ادب پارسي، قرآن را بزرگترین منبع الهام بخش خویش در 
خلق آفرینش هاي ادبي و هنري خود دانسته اند. به راستي که قرآن بزرگترین منبع الهام بخش در خلق 
آفرینش هاي ادبي و هنري بوده و خواهد بود. بزرگترین ادیبان و شاعران ایران زمین همچون حافظ و 
سعدي و موالنا و... با توسل به این کتاب آسماني توانستند شاهکارهاي بي نظیري خلق کنند که جهانیان را 
به تحسین وادارد. براي آشنایي هر چه بیشتر دانشجویان با آثاري که الهام گرفته از این کتاب آسماني است 

جشنواره فرهنگی دانشجویی  عصر قرآني شعر ادب دانشجویان 

جهاددانشگاهی واحد  استان خوزستان
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و نیز آثاري که خود مي توانند با الهام از قرآن کریم پدید آورند؛ برگزاري این جشنواره بسیار ثمر بخش است. 
این جشنواره در رشته هاي مختلف ادبي و هنري ظرفیت برگزاري دارد از جمله : ادبیات داستاني، شعر، مقاله، 

خوشنویسي و... که دانشجویان مي توانند در رشته هاي مورد عالقه خود شرکت کنند. 
سایت جشنواره به نشانی: www.jahadfar.ir می باشد.

محوریت : آموزه های اخالقی در قرآن کریم

بخش های  جشنواره: 
شعر )کالسیک، نیمایی و سپید(
داستان )کوتاه، بلند و داستانک(

قطعه ادبي
مقاله)علمی، پژوهشی(

اختتامیه:

214 اثر در سه بخش به دبیرخانه ارسال شده بود که از این میان 27 داستان، 118 شعر و 69 مقاله بود. آثار 
در سه مرحله  توسط صاحب نظران و اساتید دانشگاه های استان و خارج استان داوری شد  که بر این اساس 

70 اثر در مرحله نهایی پذیرفته شدند که در نهایت 15 اثر به عنوان برگزیده انتخاب گردید.
مراسم اختتامیه جشنواره با حضور آیت اهلل سید علی شفیعی منتخب مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری، مهدی فیض معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور، عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، دکتر 
حمید صابرفرزام رئیس سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور، قدرت اهلل شاکری نژاد رئیس سازمان 
جهاددانشگاهی استان خوزستان و آیت اهلل عباس کعبی منتخب مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
و دیگر فعاالن و دوستداران عرصه قرآن کریم31 اردیبهشت ماه در محل استانداری خوزستان برگزار شد و 

به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا گردید.

برنامه های جانبی : برگزاری نمایشگاه  و کارگاه آموزشي
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سوگواره ملی »میعادگاه عاشورایی دانشجویان«

جهاددانشگاهی واحد استان زنجان

اهداف : 
ترویج و هم  افزایی فرهنگ عاشورایی

 اشاعه ساختار ذهنی و عملکردی امام حسین)ع( در جامعه 
 نهادینه نمودن، انتقال پیام بصیرتی و سبک زندگی امام حسین)ع(

 ترویج هنر متعالی انقالب امام حسین)ع(
اشاعه سبک و سیاق زندگی امام حسین)ع( در جامعه به ویژه در بین جوانان

شرح مختصر:
نخستین سوگواره ملی »میعادگاه عاشورایی دانشجویان«که به واسطه اشتهار زنجان به »پایتخت شور و 
شعور حسینی ایران اسالمی« دبیرخانه دائمی آن به جهاددانشگاهی واحد استان زنجان سپرده شده است، با 
همکاری دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی استان زنجان در میان دانشجویان و دانشگاهیان برگزار گردید. در 
راستای هرچه بهتر برگزار شدن سوگواره، دبیرخانه مرکزی و نیز چهار کمیته اجرایی، علمی و امور محتوایی، 

برنامه ریزی و هماهنگی و نیز تبلیغات و اطالع رسانی راه اندازی شدند.
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 از دیگر اقدامات صورت گرفته جذب اعتبارات از حسینیه اعظم، شهرداري زنجان، دبیرخانه فعالیت هاي 
قرآن و عترت مستقر در دانشگاه پیام نور، دانشگاه زنجان، گروه توسعه معادن روي ایران و دانشگاه جامع 
علمي کاربردي استان زنجان بود که این نهادها آمادگی خود را جهت حمایت مالی از سوگواره اعالم نمودند. 

همچنین دبیرخانه نخستین طرح ملي »میعادگاه عاشورایي دانشجویان« اقدام به شناسایي و دریافت 
اطالعات تماس دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي، مراکز فرهنگی و هنري و نیز بخش هاي تخصصي مرتبط 
با هریک از بخش هاي سوگواره نمود و توانست با 2300 مرکز ارتباط برقرار نماید. طراحي سایت سوگواره 
توسط همکاران معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي استان با همکاري معاونت فن آوري اطالعات سازمان 

فعالیت هاي قرآني دانشگاهیان به آدرس www.roozevaghee.ir  صورت پذیرفت. 

محورهای طرح: 
الف: شعر

ب: داستان کوتاه
ج: عکس )حرفه ای و دوربین گوشی تلفن همراه(

د: فعالیت های دانشجویان در فضای مجازی
ه: معماری )طراحی نماد حجمی(
و: گرافیک )پوستر و اینفوگرافی(

تعداد آثار رسیده به دبیرخانهتعداد ثبت نام شدگانبخشردیف

4431050شعر1
98280داستان کوتاه2
3162456عکاسي3
85130گرافیک4
102115فضاي مجازي5
201201طراحي المان شهري6
12454232جمع کل7
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 برنامه های جانبی: 
برپایی نمایشگاه از آثار برگزیده بخش عکس، المان شهری و گرافیک

ضبط و تدوین فایل صوتی شاعران برگزیده حاضر در سوگواره
چاپ و نشر کتاب از آثار شاعران برگزیده

بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی زنجان برای برگزیدگان سوگواره

اختتامیه جشنواره: 12 اسفند ماه 1393 در حسینیه اعظم زنجان
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هدف طرح:
 تقویت فضای معنوی و فرهنگی در مراکز آموزش عالی

گسترش فرهنگ پژوهش دینی در خصوص مسجد و نماز 
تعمیق بینش، بصیرت و نشاط فرهنگی و انقالبی در دانشجویان 

آسیب شناسی عدم حضور جوانان و دانشجویان در مساجد و ارائه راهکارهای جذب جوانان به مساجد

شرح مختصر طرح: 
همایش ملی میعاد دانشجویی محراب ویژه دانشجویان دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی کشور اجرا و مراسم 
اختتامیه با حضور مسئوالن استانی و جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد. تعداد 170 مقاله از طریق وب سایت 
همایش دریافت شده است که تعداد 92 مقاله پذیرش اولیه و تعداد 62 مقاله پذیرفته شد. از میان مقاالت 

پذیرفته شده 10 مقاله به عنوان مقاالت ویژه و برگزیده برتر شناخته شد.
 www.mehrab-jahadsb.ir بخش ویژه همایش: ارسال مقاالت به نشانی

همایش ملی میعاد دانشجویی محراب

جهاددانشگاهی واحد استان سیستان وبلوچستان
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محورهای طرح: 

راهبردها و راهکارهای جذب جوانان به مسجد

چگونگی جذب پایدار جوانان به مسجد

نقش نماز در عرصه فردی و اجتماعی
مساجد و جوانان فرصت ها و تهدیدها

آسیب شناسی عدم حضور جوانان در مساجد
بررسی راه های تقویت ارتباط جوانان به سوی مسجد

نقش والدین در هدایت جوانان به مسجد
بررسی گرایش و عدم گرایش جوانان به مسجد

نقش نهادهای فرهنگی در جذب جوانان به مسجد
بررسی راه های تقویت ارتباط و تعامل عوامل فرهنگی مسجد در جذب جوانان

مسجد و نیازهای معنوی جوانان 
گسترش فرهنگ نماز در بین جوانان 

ارتباط هنر با نماز و شیوه های تشویق جوانان به مسجد 
 

برنامه های جانبی : 
برگزاری نشست تخصصی و کارگاه های آموزشی 
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هدف طرح : 
آشنایی دانشجویان با مفاهیم قرآنی

اشاعه و گسترش فرهنگ قرآنی در فضای هنری امروز در میان دانشجویان و جامعه هنری ایران

شرح مختصر طرح: 
 این جشنواره با هدف شناخت استعدادهای هنری دانشجویان با محوریت جزء سی ام قرآن شکل گرفت 
و پوسترفراخوان، به دانشگاه های سراسر کشور ارسال شد؛ همچنین سایت این جشنواره، اطالعات الزم 

و به روز شده خود را در اختیار دانشجویان عالقه مند به آدرس www.shohoodeghodsi.ir قرار داد.
 دانشجویان هنرمند در مهلت مقرر و مطابق با فراخوان، در یکی از بخش های پوستر، خوشنویسی، عکس، 
و نقاشی، آثار خود را با محوریت جزء سی ام قرآن به دبیرخانه جشنواره ارائه نمودند و دبیرخانه در دو نوبت 

آثار را داوری نمود.

جشنواره  سراسری دانشجویی تجسمی  قرآن و هنر

جهاددانشگاهی واحد استان فارس
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آثار دریافتی در بخش های مختلف تعداد 2630 اثر که نقاشی 300 اثر، خوشنویسی 306 اثر، عکس 840 
اثر و گرافیک 1184 اثر می باشد. 

برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره 25 نفر که شامل خوشنویسی: 4 نفر، عکس: 6 نفر، گرافیک: 12 نفر
نقاشی:3 نفر که آثار منتخب در خردادماه 1394 در 6 نمایشگاه شهر شیراز به نمایش گذاشته شد.

الف: آثار نقاشی در نمایشگاه وصال
ب: آثار عکس در نمایشگاه بیدبن

ج: آثار خوشنویسی در نمایشگاه ترنج
د: آثار گرافیک در 3 نمایشگاه : نمایشگاه مانی و نمایشگاه های شماره یک و شماره دو حوزه هنری

اختتامیه جشنواره: 
مراسم  اختتامیه در روز سه شنبه 12خردادماه 1394 در دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز با حضور مسئولین 
استانی و جهاد دانشگاهی برگزار شد و از نفرات اول تا سوم و نفرات قابل تقدیر توسط هیأت داوران تجلیل 

به عمل آمد. 

برنامه های جانبی :
برگزاری کارگاه های آشنایی با هنر دینی، قرآن و هنر اسالمی و هنر معنوی

برپایی نمایشگاه کتاب تجسمی
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هدف طرح:
معرفی شخصیت عظیم و اخالقی پیامبر اکرم)ص(

اعالم برائت و جداسازی فرقه های معاند اسالم از بدنه جامعه اسالمی
الگو سازی برای جامعه اسالمی در راستای تعالی و رشد

 بیان نقاط افتراق اسالم ناب محمدی)ص( با اسالم  نمایی های معاصر
افزایش آگاهی دانشگاهیان نسبت به مقام نبوت)ص(

ارتقاء سطحی علمی - قرآنی جامعه در موضوع نبوت و خلق عظیم پیامبر اکرم)ص(

شرح مختصر طرح: 
امروزه جریان های سلفی، وهابیت و تکفیری با انجام فعالیت های مختلف چهره های بسیار ناپسند را به عنوان 
اسالم در سطح جهان معرفی کرده اند و با طرحی مدون و برنامه ریزی شده از سوی استکبار جهانی، سعی و 
تالش می کنند تا با این روش چهره اسالم را تخریب و جوامع اسالمی را جوامعی به دور از فرهنگ غنی و 
اخالق اجتماعی معرفی کنند و به تعبیری جامعه اسالمی را جامعه ای تروریست پرور، خشونت طلب و بدون 
اخالق و محبت به نمایش بگذارند از این رو این جشنواره در صدد است تا با معرفی پیامبر اکرم)ص( به 

جشنواره ملی اسوه حسنه

جهاددانشگاهی واحد استان قم
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عنوان »اسوه حسنه« چهره واقعی اسالم را به نمایش گذاشته و برائت خویش را از این جریان ها اعالم و 
آنها را از دایر مدار جامعه اسالمی خارج نماید. جهاد دانشگاهی استان قم با عنایت به سال ها تجربه در عرصه 
فعالیت های فرهنگی با رویکرد قرآنی بر آن است تا جشنواره ملی و  بین المللی »اسوه حسنه« را با همکاری 

نهادهای مختلف به حول و قوه الهی برگزار نماید. هر بخش از جشنواره  3 اثر برگزیده دارد. 
www.OSVEHASANEH.ir :سایت جشنواره

مخاطبان: 
 دانشجویان، دانشگاهیان، پژوهشگران و عموم مردم

بخش های جشنواره:
مسابقه اینترنتی  -  مسابقه پیامکی  -  مسابقه مکاتبه ای  - مقاله

وبالگ - شعر - فیلم نامه نویسی - داستان - حجم -  پوستر - هنر مفهومی - خوشنویسی 
 نقش برجسته - عکس - نقاشی - تصویرسازی - لوگو  )طبق آیین نامه(

محورهای طرح: 
عقاید در مکتب فکری پیامبر اعظم)ص( 

سیره نبوی و احکام 
 اخالق قربی و بعدی در سیره نبوی)ص(

 آداب در مکتب پیامبر اسالم)ص(
سیره اقتصادی نبی مکرم اسالم )ص( ) تولید، توزیع ، مصرف(

مراسم اختتامیه : دی ماه 1394 مصادف با هفته وحدت

برنامه های جانبی:
برگزاری نمایشگاهی از آثار رسیده 

 ارایه مقاالت رسیده در قالب یک کتاب یا نشریه علمی 
انتشار آثار ادبی و... رسیده به دبیرخانه جشنواره در قالب نشریه، کتاب و... 

 ارائه موضوعات مناسب به ارگان ها، نهادها و موسسات مربوطه جهت اجرایی کردن موارد ذکر شده)مثل 
فیلم 100، صدا و سیما(
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تعداد ثبت نام شدگانبخشردیف

100مقاالت1
53شعر2
52وبالگ3
37خوشنویسي4

31پوستر5

30داستان6

24عکس7
15فیلم نامه8
7نقاشي9
7نثر ادبي10
2نقش برجسته11
2فیلم12
1تصویرسازي13

361جمع کل آثار
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هدف طرح: 
بررسی عوامل پیشگیری آسیب های اجتماعی در قشر دانشجو 

حمایت های اجتماعی از دانشجویان  درگیر به آسیب های اجتماعی 
جمع آوری یافته های جدید در حوزه زیست دانشجویی و بهره مندی از آنها در برنامه ریزی های مرتبط 

شرح مختصر طرح: 
این همایش در راستای شناسایی آسیب های موجود در بین قشر دانشجو و ارائه راهکارهای علمی و عملی 
برای به حداقل رساندن آن ها طی جلساتی با حضور متخصصان و کارشناسان خبره کلید خورد و پس از تعیین 
محورهای همایش، اقدامات الزم برای اعالم فراخوان عمومی آغاز شد. پس از پذیرش مقاالت و داوری 

همایش علمي آسیب هاي پنهان زیست دانشجویي

جهاددانشگاهی واحد استان کردستان
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آن ها، مقاالت برتر انتخاب شد و اطالع رسانی جهت ارائه مقاالت انجام گرفت. کتاب مجموعه مقاالت برتر 
و چکیده ای از سایر مقاالت داوری شده به چاپ خواهد رسید و در اختیار صاحب نظران قرار خواهدگرفت. 

 www.jdkurd-slsp.irارسال مقاالت از طریق سایت به نشانی

تعداد 111 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که پس از داوری 23 مقاله در قالب پوستر و 14 مقاله 
نیز در قالب سخنرانی پذیرفته شد. از مجموع 14 مقاله، 10 مقاله در روز همایش ارائه داده شد و 23 مقاله نیز 

که در قالب پوستر پذیرفته شده بودند در محل سالن همایش در معرض دید عموم قرار گرفت.

مراسم  اختتامیه روز 4 خرداد ماه 1394  در تاالر مولوی دانشگاه کردستان با حضور مسئوالن استانی و 
جهاد دانشگاهی  و با سخنرانی معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی،  رییس محترم جهاد دانشگاهی 
واحد کردستان، دبیر علمی همایش، معاون فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مسئول نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه استان برگزار شد و از برگزیدگان همایش تقدیر به عمل آمد. 

محورهای طرح: 
دانشجو، مشکالت عاطفی)افسردگی، اضطراب، خودکشی و...( وآسیب های اجتماعی

دانشجو، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان
دانشجو، آسیب های اجتماعی روابط نامتعارف

دانشجو، رسانه، شبکه های اجتماعی وآسیب های اجتماعی
دانشجو، هویت دانشجویی و آسیب های اجتماعی
دانشجو، زندگی خوابگاهی و آسیب های اجتماعی
دانشجو، مسئولیت پذیری و آسیب های اجتماعی

دانشجو، وندالیسم وآسیب های اجتماعی
دانشجو، روایت تجربه زندگی دانشجویی وآسیب های اجتماعی

 برنامه های جانبی : 
برگزاری نمایشگاه عکس

ارائه  مقاالت محورهای همایش به تفکیک موضوع، در قالب شش پنل مجزا
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شرح  مختصر طرح: 
مقوله ازدواج از مهم ترین دغدغه های قشر جوان، خصوصا دانشجو است. دانشجویان با توجه به غرایض 
و لزوم سنی تشکیل خانواده همواره راه های متفاوتی را پیش روی خود خواهند داشت. مسئله فرصت ها و 
تهدیدهای ازدواج دانشجویی از جمله رویکردهای معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان گیالن 
در سال 1393 بود که با استقبال کم نظیر دانشجویان عالقمند مواجه گردید. متأسفانه برنامه های مرتبط 
با ازدواج دانشجویی طی سالیان اخیر، با چاشنی مراسم نمادین ازدواج تعدادی دانشجو در دانشگاه ها اجرا 
می شد، بدون آنکه چگونگی پیوند، مقتضیات و شرایط آن مورد توجه قرار گیرد. در این جشنواره که به 
صورت کشوری برگزار گردید، زوجین دانشجوی نخبه دارای رتبه های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی 
که ازدواج خود را به صورت آسان و  با مهریه اندک و ... برگزار نموده اند، بستری جهت ارتقاء فرهنگ ازدواج 

دانشجویی آسان مورد توجه قرار گرفتند.
wwww.gilan.acecr.ir  : نشانی جشنواره

دو ساالنه علمی فرهنگی حلقه )فرصتها و تهدیدهای ازدواج دانشجویی(

جهاددانشگاهی واحد استان گیالن
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هدف طرح: 
بستر سازی جهت ارتقای فرهنگ ازدواج دانشجویی آسان و پایدار

برگزاری کارگاه های آموزشی تهدید و فرصت ازدواج دانشجویی در واحدها به صورت پایلوت 
 تشکیل مراکز مشاوره ازدواج دانشجویی در واحدها و مراکز دانشگاهی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوع جشنواره 

محورهای طرح:
 مقاله 

خاطره نویسی
پایان نامه های دانشجویی

فضای مجازی )وبالگ نویسی(

اختتامیه:
مراسم اختتامیه جشنواره روز چهارشنبه مورخ 1394/7/15 با حضور جمع کثیری از دانشجویان ، اساتید و 

مسئوالن در سالن اجتماعات دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم االنبیاء رشت برگزار گردید.
تعداد 400 نفر دانشجویان از جشنواره بهره مند شدند که از میان 12 زوج منتخب مراکز دانشگاهی و 
دستگاه های اجرایی استان بودند و 5 نفر نیز در بخش های مقاله نویسی، وبالگ نویسی و خاطره نویسی 

برگزیده شدند که در مراسم اختتامیه از ایشان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

برنامه های جانبی :
برگزاری کارگاه آموزشي و نشست تخصصي )سمینار، میزگرد( 

 برگزاری مسابقه و راه اندازي  وبالگ و گاهنامه الکترونیکي 
چاپ کتاب و گاهنامه مکتوب )نشریه فرهنگي( 

 تهیه طرح مطالعاتی و پژوهش محور پیرامون فرصتها و تهدیدهای ازدواج دانشجویی
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جشنواره قرآنی معراج   
ویژه اعضاء جهاد دانشگاهی و دانشجویان مراکز آموزش عالي جهاددانشگاهي 

جهاد دانشگاهی واحد استان یزد

هدف طرح: 
ایجاد بستر مناسب در جهت انس و الفت بیشتر اعضا و دانشجویان مراکز آموزش عالي جهاد دانشگاهی با 

قرآن کریم و مفاهیم واالي آن
ارج نهادن به فعالیتهاي قرآني و تشویق اعضاء و دانشجویان جهاد دانشگاهی 

شناسایي استعدادهای قرآنی در میان اعضا و دانشجویان جهاد دانشگاهی 

شرح مختصر طرح: 

ضیافت قرآنی معراج در دو سطح دانشجویان و اعضای جهاد دانشگاهی، به صورت دوساالنه توسط جهاد 
دانشگاهی واحد استان یزد و با نظارت و هماهنگی سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.  
این طرح در دو مرحله مقدماتي و نهایي برگزار گردید؛ مرحله مقدماتي: در این مرحله از مسابقه برای آزمون 
قرائت تحقیق فایل صوتی و یا ویدئویی به دبیرخانه ارسال گردید و در رشته حفظ، ترجمه و تفسیر آزمون به 

صورت الکترونیکی و با مراجعه به سایت                                        برگزار گردید.
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 پس از ارزیابی در این مرحله نفرات برتر جهت شرکت در مرحله نهایی شناسایی و نتایج این مرحله از طریق 
سایت مسابقه به نشانی اعالم گردید و برگزیدگان برای حضور در مرحله نهایی  به یزد دعوت شدند.

مرحله نهایی: مسابقات حفظ و قرائت در این مرحله به صورت شفاهي برگزار شد و به برندگان هر رشته در 
مراسم اختتامیه جوایز، نشان فرهنگی جهاددانشگاهی و یادمان اهدا گردید.

تعداد کل شرکت کنندگان در بخش دانشجویی تعداد  30 نفر و در بخش اعضا جهاد دانشگاهی تعداد  81 
نفراز واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور شرکت داشتند  که از آن میان 24 نفر از  اعضا در مرحله 
مقدماتی انتخاب شدند و از آنها دعوت به عمل آمد تا در مرحله نهایی مسابقات در شهر یزد حضور بهم 
رسانند. مسابقات نهایی روز نهم اردیبهشت ماه 94 در سالن اجتماعات دانشگاه علم و هنر برگزار شد و در 
این مرحله 26 نفر از هر گروه دانشجویی و اعضا که شامل 12 نفر بخش دانشجویی و 14 نفر بخش اعضا 

جهاد دانشگاهی برنده مسابقات بودند.

محورهای طرح در بخش  اعضا: 
برادران : قرائت تحقیق / حفظ موضوعي

برادران و خواهران: تفسیر موضوعي / ترجمه موضوعي

محورهای طرح در بخش  دانشجویان: 

برادران : قرائت تحقیق/ حفظ 5 ،10 و30جزء   
برادران و خواهران : تفسیر موضوعي / ترجمه موضوعي

اختتامیه :
 در روز دهم اردیبهشت ماه 94 در سالن اجتماعات دانشگاه علم و هنر با حضور معاون فرهنگی جهاد 

دانشگاهی  برگزار شد و از نفرات برتر با اهداء لوح و جوایز ارزنده تقدیر به عمل آمد.

برنامه های جانبی: در حاشیه این جشنواره  مراسم بزرگ شبي با قرآن برگزار شد.





طرح اهی   هماهنگ

  عصر تالوت   و تدرب قرآن کریم
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هدف طرح: 
تقویت انس با قرآن و ترویج تدبر در قرآن در میان دانشجویان

افزایش فهم و درک و بصیرت فراگیران
آشنایی با اسرار نهفته قرآن

ترغیب فراگیران به کاوش و اندیشه در کشف مفاهیم و روابط ناپیدای موجود در هر یک از آیات
توانمندسازی فراگیران برای تفسیر قرآن

شرح مختصر برنامه:
 اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و جهاددانشگاهی عالقمند به مباحث قرآنی )با حداقل مدرک دیپلم( 
جهت شرکت در کارگاه ثبت نام نمودند. برنامه با تالوت آیات قرآن کریم آغاز و سپس در ابتدای کارگاه به 
مدت یک ساعت تعریف، اقسام، اهمیت و جایگاه تدبر ذکر شد. در ادامه به مدت 1 ساعت دیگر آیه انتخابی 

توسط قاری تالوت و  استاد مدعو روش انجام تدبر در آیه را بیان نمود. 

محورهای برنامه: تعریف، اقسام، اهمیت ، جایگاه و روش تدبر در قرآن کریم به صورت سخنرانی و 
کارگاهی برگزار گردید.

برنامه های جانبی: برپایی نمایشگاهی با موضوعات تدبر در قرآن کریم

طر ح هماهنگ  عصر تالوت و تدبر قرآن کریم 

مجری :تمام واحدهای جهاد دانشگاهی درخواست کننده   
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1 الزهرا  2 -

2 امیرکبیر 2 - -

خواجه نصیر الدین طوسی   2   3

4 تهران 2 - -

5 صنعتی شریف 1 - -

6 عالمه طباطبایی 2 - -

7 شهیدبهشتی 2 - -

8 علوم پزشکی شهیدبهشتی 2 - -

9 هنــر 2 - -

10 علوم پزشکی تهران 2  

- - 1 11 آذربایجان شرقی

12 خراسان جنوبی 1  

  2 13 خراسان رضوی

- - 1 14 خراسان شمالی

15 خوزستان 1 -

16 سمنان 2 - -

17 سیستان و بلوچستان 3 -

18 فارس 2 - -

19 قم 2 - -

20 قزوین 2 - -

21 کردستان  2  

22 کرمان 2 - -

23 گلستان 2 - -

24 لرستان 1 - -

25 مرکزی 2  

26 هرمزگان 2  

20 مجموع برنامه های اجراشده 48 مجموع برنامه ها
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خراسان جنوبی

 واحد خواجه نصیرالدین طوسی

خراسان جنوبی
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کردستان

مرکزی



هرمزگان

علوم پزشکی تهران



طرح اهی   استانی و دااگشنهی
 با             مجموع 5000 شرکت کننده
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاهی و استانی کارگاه آموزشی- فرهنگی »آینده نگری در قرآن« 1

دانشگاهی و استانی کارگاه آموزشی- فرهنگی »قرآن و آرامش روانی« 2

دانشگاهی و استانی بهره گیری از رسانه های نوین در ترویج فرهنگ مفاهیم قرآنی 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس«



فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی 63

گستره عنوان طرح ردیف

ایجاد و راه اندازی فصلنامه الکترونیکی  قرآني  دانشگاه شهید بهشتی 1

استان تهران مسابقه برترین خلق کلیپ های برتر قرآنی 2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد  شهید بهشتی«



64فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه تهران روش شناسی پژوهش های قرآنی مستشرقان و  مسلمانان 1

دانشگاه تهران نواندیشان متاخر و رویکردهای نوین به وحی) سلسله جلسات  حکمت متعالیه( 2

دانشگاه تهران تحلیل زبان قرآن و متدلوژی فهم) صورت و معنا در مناسک عزاداری( 3

دانشگاه تهران نقش پیش فرض های مفسران در شکل گیری تفاسیر 4

دانشگاه تهران مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای قرآنی 5

دانشگاه تهران بررسی تطبیقی معنای زندگی در قرآن و سایر کتب مقدس ادیان ابراهیمی 6

دانشگاه تهران انتظار از دین در تقابل با علم 7

دانشگاه تهران انتظار از دین در تقابل با علم از منظر تعالیم قرآن و سایر کتب مقدس 8

دانشگاه تهران سلسله نشست های جریان های معاصر دینی) نشست تخصصی بررسی تطبیقی 
رویکردهای فقهای مسلمان و شرق شناسان به دانش فقه 

9

دانشگاه تهران دین عامیانه و دین رسمی 10

دانشگاه تهران 1 تنهایی و انسان معاصر 2 رنج ، پوچی و معنا 3 لذت ، شادی و  معنا 4تحلیل 
فلسفی عشق ) فلسفه اسالمی و دغدغه های انسان معاصر( 11

دانشگاه تهران احیای تمدن اسالمی و باز تعریف مولفه های آن در مواجهه با تمدن غرب 12

دانشگاه تهران نقد کتاب1 13

دانشگاه تهران نقد کتاب2 14

دانشگاهی نشریه علمی تخصصی روشنا 15

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد تهران«
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گستره عنوان طرح ردیف

برگزاری مسابقات فرهنگي قرآني با محوریت سوره هاي قرآن کریم دانشگاه صنعتی شریف 1

برگزاری کارگاههاي آموزشي- فرهنگي با عنوان مباني کلیدي و  دانشگاه صنعتی شریف
کاربردي تحول با استفاده از آموزه هاي قرآني 2

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه علوم پزشکی تهران نشست سبک زندگی اسالمی  1

دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه تدبر در قرآن  2
ملی همایش سالمت از دیدگاه قرآن 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف«

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران«
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گستره عنوان طرح ردیف

استان تهران دوره های تفسیر موضوعی قرآن با محوریت سوره های نور مؤمنون 
 رویکرد آداب و اخالق تربیتی و اجتماعی

1

دانشگاه عالمه طباطبایی آموزش روانخوانی قرآن کریم 2

دانشگاه عالمه طباطبایی آموزش تجوید قرآن کریم 3

دانشگاه عالمه طباطبایی سلسله جلسات سبک زندگی اسالمی 4

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه هنر آموزش خبرنگاری قرآنی  )عکاسی خبری( 1

دانشگاه هنر نشستهای قرآنی با موضوع قرآن وهنر 2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی«

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد هنر«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه آموزشی قرآن و مدیریت مهارت های زندگی 1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسابقه کتابخوانی حکمت های نهج البالغه 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسابقه اینترنتی ضیافت الهی 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسابقه کتابخوانی زالل معرفت 4

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی «
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گستره عنوان طرح ردیف

کارگاه بین رشته ای قرآن و خانواده سطح واحد 1

مراسم استقبال از ماه مبارک رمضان همراه با کرسی تالوت قرآن کریم جهاد و مراکز آموزشی 2

جهاد و مراکز آموزشی طرح حفظ آیات کوتاه کاربردی قرآن کریم 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی «



70فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه های ارومیه سمینار شبیه سازی از دیدگاه اسالم و قرآن 1

دانشگاه های ارومیه
نشست بررسی مفهوم شناسی دموکراسی و تحلیل شاخصه های آن

در آموزه های دینی و قرآنی از منظر حقوقی  2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی «
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشجویان علمی کاربردی اردبیل کارگاه آموزشی تدبر در قرآن 1

دانشگاه محقق اردبیلي کارگاه آموزشي مطالعات میان رشته اي قرآني با رویکرد علوم تربیتي 2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه اصفهان نشست چگونگی کاربردی شدن دستورات قرآنی در جامعه دینی 1

دانشگاه اصفهان 2 طرح پژوهشی کرامت انسان در قرآن 

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان اصفهان«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه علوم پزشکی البرز کارگاه آموزشی بین رشته ای قرآن و طب 1

دانشگاه های استان البرز جشنواره نسیم انس 2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان البرز«
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گستره عنوان طرح ردیف

مرکز علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی واحد ایالم سلسله نشست های »حر در کوزه« 1

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان ایالم«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه شهرکرد کارگاه های آشنایی با شیوه تدبر در قرآن)سوره های منتخب( 1

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  چهار محال و بختیاری  «
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گستره عنوان طرح ردیف

استان خراسان جنوبی کارگاه تفسیر موضوعی قرآن کریم 1

استان خراسان جنوبی نمایشگاه  تدبر در قرآن 2

استان خراسان جنوبی کارگاه تبیین اصول اخالقی در قرآن 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  خراسان جنوبی«
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گستره عنوان طرح ردیف

استان خراسان رضوی تئاتر مسیر مشترک  1

مراکز آموزش عالی و دانشگاه های مشهد دوره آموزش دانش و مهارت قرآنی »گامی به سوی آسمان« 2

مراکز آموزش عالی و دانشگاه های مشهد اردوهای با قرآن در طبیعت 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  خراسان رضوی«



78فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی

گستره عنوان طرح ردیف

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع فرهنگ و اقتصاد    دانشگاه علمی کاربردی بجنورد. پیام نور و دانشگاه دولتی بجنورد 1

همایش مقابله با نحله های  انحرافی   دانشگاه پیام نور بجنورد 2

استان خراسان شمالی راه اندازی شعبه ایکنا در دانشگاه و حوزه 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  خراسان شمالی«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاههای استان خوزستان برگزاری نخستین دوره تربیت مدرس تدبر در قرآن کریم 1

دانشگاههای استان خوزستان راه اندازی انجمن نخبگان قرآنی دانشگاههای استان خوزستان 2

دانشگاههای استان خوزستان 3 طرح قرآنی فاستمعوا له 

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  خوزستان«
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گستره عنوان طرح ردیف

سلسله کارگاه های آموزشی تدبر در قرآن  دانشگاه های استان زنجان 1

دانشگاههای سراسر کشور 2 فراخوان دیدگاههای اقتصادی قرآن کریم با محوریت رزق حالل  

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  زنجان «
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گستره عنوان طرح ردیف

مراکزآموزش عالي سمنان مقاله نویسی فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب پیامبر) همایش فرهنگ ایثار و شهادت( 1

مراکزآموزش عالي سمنان سلسله نشستهاي نقش باورهاي دیني در رفع دغدغه هاي روحي دانشجویان 2

مراکزآموزش عالي سمنان کارگاه مهدویت از منظر قرآن کریم 3

مراکزآموزش عالي سمنان همایش علل مهجوریت قرآن کریم در  بین دانشجویان استان سمنان 4

گستره عنوان طرح ردیف

کرسی تالوت  قرآن کریم    دانشگاه های سیستان و بلوچستان 1

کارگاه آموزشی صوت و لحن قرآن کریم    دانشگاه های سیستان و بلوچستان 2

مسابقه اذان دانشجویی»آوای ملکوت« استان سیستان و بلوچستان 3

همایش منطقه ای قرآنی ترنم دانشگاه های سیستان و بلوچستان 4

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاههای سراسر کشور 1 کتابچه شرح ادعیه ماه رمضان به زبان های انگلیسی و عربی 

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  سمنان«

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  سیستان و بلوچستان«

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  قم«
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گستره عنوان طرح ردیف

جنوب کشور همایش علمی قرآن و شگردهای زبانی قرآن و ادبیات    1

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  فارس«
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گستره عنوان طرح ردیف

محلی کارگاه تدبر در قرآن کریم 1

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  قزوین«

گستره عنوان طرح ردیف

نشست مقابله با فرقه های نوظهور و نحله های انحرافی استان کردستان 1

نشست بازگشت به قرآن کریم استان کردستان 2

کارگاه آموزشی خبرنگاری استان کردستان 3

نشست دانشجویی »جوان در پرتو قرآن و نهج البالغه« استان کردستان 4

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان  کردستان «



84فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی

گستره عنوان طرح ردیف

کارگاه  انس با قرآن کریم )ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی( دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 1

کارگاه تاثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی در کاهش اضطراب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 2

مسابقه کتاب خوانی  تفسیر دعای توسل )ویژه اساتید و دانشجویان (   دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 3

4  مسابقه تحقیق و مقاله نویسی با موضوع حجاب و عفاف در قرآن کریم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان «
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گستره عنوان طرح ردیف

مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه مسابقات قرآنی نور»کتابخوانی تفسیر سوره های قرآن کریم« 1

گستره عنوان طرح ردیف

برگزاری مسابقه پیامکی قرآنی ویژه اعضاء و خانواده جهادگران استان جهادگران جهاددانشگاهی واحد  1

گستره عنوان طرح ردیف

نشست تخصصی دین و محیط زیست با تاکید بر مشاهده قرآنی دانشگاه های استان گلستان  1
اردوی  قرآن در طبیعت دانشگاه های استان گلستان  2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه  «

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان گلستان «

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان گیالن «



86فعالیتهای قرآنی ملی، استانی و دانشگاهی واحدهای جهاد دانشگاهی

گستره عنوان طرح ردیف

جهاد دانشگاهی لرستان تجهیز نرم افزاری کانون قرآن و عترت جهاد دانشگاهی 1

سراسری همایش ملی سیره علوی 2

دانشگاه لرستان کارگاه های تدبر  در  قرآن 3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان «
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاه های کشور راه اندازی شبکه اجتماعی فعاالن قرآنی دانشگاه های کشور 1

استان مرکزی تدوین و تالیف تاریخ شفاهی نخبگان و فعاالن قرآنی استان 2

دانشگاهی شیعه شناسی و بررسی مبانی تکفیر و گروه های تکفیری  3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی«

گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاهی برگزاری کالس های تفسیر سوره های قرآن 1

دانشگاهی ایجاد کانون قرآن و عترت 2

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان هرمزگان«
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گستره عنوان طرح ردیف

دانشگاههای استان مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده 1

استانی رشد و گسترش فعالیتهای خبرگزاری ایکنا و تجهیز این خبرگزاری 2

استانی دوره تکمیلی آموزش خبر نگاری برای فعاالن قرآنی همدان  3

»طرح های قرآنی حمایت  شده از جهاد دانشگاهی واحد استان همدان«


