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لوار ـ ب ستان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباسا

ـ جنب فرمانداری ـ دانشگاه علوم  شهید چمران

 معظم مقام مایندگیپزشکی هرمزگان ـ نهاد ن

 هرمزگان  استان هایگاهدانش در رهبری

  3360ـ  0003336و  0006333 :تماس هایشماره

گاهان رطالعان رسان  ان ان پای
www.nahad.ir 

www.sahife.nahad.ir 

www. ... 
 

 :مشارکت با هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد فرهنگی معاونت

 
 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت 

 پزشکی آموزش و درمان اشت،بهد وزارت 

 اسالمی آزاد دانشگاه 

 نور پیام دانشگاه 

 کاربردی علمی جامع دانشگاه 

 دانشگاه فرهنگیان 

 ای های فنی و حرفه دانشگاه 

           

 .کند برگزار می
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 سمهان تعال بان 
 

 العالیمدظلهمقام معظم رهبري 

همه چيز در اين كتاب ظاهراً عزيزان من به خصوص جوانان با صحيفه سجاديه انس بگيرند، زيرا 

 .همه چيز وجود دارد دعا و باطناً

 
 مقدمه

توان آموخت، دریایی است از معارف و حکمت و که از هر دعای آن بیکران درس می( زبور آل محمد)صحیفه سجادیه

 .اخالق، عشق و عبادت

جا  ها را در هیچ وجود دارد که انسان این فرمودند؛ در دعاهای معتبر، خیلی معارف العالیمدظلهچنانچه مقام معظم رهبری

 .کند جز در خود همین دعاها و از جمله این دعاها، دعای صحیفه سجادیه استپیدا نمی

چون طبق تحلیل آن امام همام بخش مهمی از . به تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی پرداخت امام سجاد

 انجامید ناشی از انحاا  و فساد اخالق مردم بود اگر مردم از اخالق مشکالت اساسی دنیای اسالم که به فاجعه کربال

 .ای چنان عظیم درست کندتوانست فاجعهاسالمی برخوردار بودند، کسی نمی

سازیم که بسیار لایف و بلند است و سرشار از اخالق و پند و حال جامعه دانشگاهی خود را به سوی کالمی رهنمون می

دن به خدای بزرگ و خود، دانشگاهیست عظیم از تعلیم سخنوری، روانشناسی، مدیریت و بندگی که و راهی است برای رسی

 .اندیش و به حق رهبر فرزانه انقالب در بحث تحول در علوم انسانی آغازی است برای تحقق ماالبه ژرف

 

ان منان رهللان رلتوفیق

پنجمينان جشنوررهان صحيفهان سجادهيان دراگشنهيانان خاهندبير
ان 
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 :توضيحات
 .باشنددار مهم میرد ستارهـ موا

 :ست ازا نامه عبارت ـ مراد از واژگان اختصاری در البالی آیین

 سجادیه صحیفه جشنواره پنجمین: جشنواره ـ

 هرمزگان استان های دانشگاه در رهبری معظم مقام نهاد: مرکزی دبیرخانه ـ

 .گردد می منصوب هجشنوار دبیر توسط مربوطه استان نهاد مسؤل معرفی با: استانی دبیر ـ

 .گردد می منصوب استانی دبیر توسط دانشگاه یسرئ معرفی با: دانشگاهی دبیر ـ

 .باشد می ir.nahad.sahife.www نشانی به جشنواره برای شده تعریف سایت مراد: سایتـ 

 .باشد می هنری و پژوهشی آثار از اعم:  ... و اساتید آثارـ 

 راهبردی ماالعات معاونت همکاری با شده تدوین کتاب: آزمون منبعـ 

  

http://www.sahife.nahad.ir/
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 چهتاریخ
ها به عنوان متولی این جشنواره تا کنون چهار مرحله از آن را برگزار نموده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

های مختلف در رشته دانشجویی و کارکنان ی وو در این راستا پذیرای آثار پژوهشگران و هنرمندان در سه بخش استاد

مفاهیم، ترجمه، کتابخوانی، پژوهش، ادبیات، مقاله نویسی، داستان، شعر، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، نقاشی، : همانند

 .است گرافیك در حیاه صحیفه سجادیه و دیگر آثار امام سجاد

 

 اهداف جشنواره 
 آموزش عالیوی و فرهنگی در مراکز ـ تقویت فضای معن

 تر با مفاهیم واالی صحیفه سجادیه ـ آشنایی بیش

 و سخنان ایشان تر قشر دانشگاهی کشور با امام سجاد ـ آشنایی بیش

 ـ درك صحیح از سبك زندگی از منظر امام سجاد

 و فضای جامعه امروز ـ مقایسه فضای موجود در زمان امام سجاد

 یههای مختلف صحیفه سجادبا نسخه ـ آشنایی

 می به عنوان مرجع اولیه و مبناییبرای تحقیقات عل ـ موضوع سازی از صحیفه سجادیه و دیگر آثار امام سجاد

 ی با تکیه بر معارف صحیفه سجادیهـ حرکت به سمت اسالمی شدن علوم انسان

 متون روایی در موضوعات مختلف از ـ گردآوری مجوعه احادیث وارده از امام سجاد

ها به عنوان نرم  و ارائه آن و غیره در مورد شخصیت امام سجاد السالمعلیهمنان دیگران اعم از معصومینآوری سخـ جمع

 افزار یا کتاب

 گیری از آثار امام سجادبا بهره... ادبیات، هنر، رسانه و  برای ارائه مفاهیم دینی در قالب ـ ایجاد بستر مناسب

 شر دانشگاهی کشوریی استعدادهای قـ شناسایی و جذب و شکوفا

 روش صحیفه سجادیه ـ تحول در نگرش و شیوه دعا با تأکید بر

 های امام سجادریزی آموزشی و متون درسی بر اساس آموزهـ تولید آثار پژوهشی جهت هدایت و تحول نظام برنامه

 رتبط با امام سجادتر بین مراکز تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی در تولید آثار پژوهشی م ـ ارتقاء و تعامل بیش

 ها و آثار امام سجاد ـ ارتقاء دانش و مهارت تخصصی و معرفت دینی و سیاسی اساتید با تأکید بر رشته تخصصی آن
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ـ کمك به ساماندهی نظام موضوعات و فرآیند راهنمایی کارآمد جهت رفع نیازهای معنوی جامعه اسالمی با تأکید بر 

 های امام سجادآموزه

 های گوناگون علمیلف و رشتههای امام سجاد در ساوح مختتدوین نظام جامعی از آموزهـ طراحی و 

 می با تأکید بر محوریت امام سجادـ کمك به تولید و حمایت از هنر اسال

ـ تعمیق بینش، بصیرت و نشا  سیاسی ـ فرهنگی و انقالبی دانشگاهیان و ارتقاء روحیه استقالل طلبی و استکبار 

 حوریت امام سجادستیزی با م

 دانشگاهی در شناخت بزرگان دین تر قشر ـ بستر سازی جهت مشارکت بیش

 های امام سجادهای قدرت نرم اسالمی با تأکید بر آموزهـ ساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکیه بر مؤلفه

 ـ تبیین و طراحی سبك زندگی اسالمی با محوریت امام سجاد

 های دینی کاربردی با محوریت امام سجادبرای پژوهشـ ساماندهی و بستر سازی 

 ها با استفاده از آثار امام سجادهای اسالمی شدن دانشگاهها و مالكـ کمك به تدوین شاخص

ریزی اسالمی شدن دانشگاه با محوریت بعد فرهنگی ـ تربیتی با رویکرد به آثار مام ـ بستر سازی برای طراحی و برنامه

 سجاد

 

 جرانحوه ا
ها ستادی ها و وزارتخانهگردد به نحوی که هریك از سازمانای اجرا میـ این جشنواره به صورت سازمانی و وزارتخانه0

کنند که دانشگاه یا سازمان مربوطه در استان هرمزگان به نمایندگی از ستاد متبوع خود مستقل برای آن ایجاد می

 .آن را برگزار خواهد کرد

های استان هرمزگان به نمایندگی از اجرا و تعقیب آن بر عهده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهـ مسئولیت اصلی 2

 .باشدنهاد مرکز می

بایست زیر نظر رئیس استانی دفاتر نهاد استان نسبت به اجرا و تعقیب ـ مسئولین دفاتر نهاد و دبیران مربوطه می0

 .جشنواره اقدام نمایند

گردد و با تأئید ین جشنواره از محل شورای گسترش علوم قرآنی و اهل بیت نهاد مرکز تأمین میـ پشتیبانی مالی از ا4

گیرد که پس از ارائه گزارش کار از طریق وزارتخانه یا رئیس استانی دفاتر نهاد در اختیار ستادهای مربوطه قرار می

 .باشدستاد مربوطه قابل پرداخت می
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وشورهای الزم جهت تبلیغ طرح و ارسال محصوالت فوق به کلیه مراکز دانشگاهی و ـ طراحی سایت، پوستر، بنر و بر5

 .های تحت پوششها و سازمانسازمانی و تعیین دبیران اجرائی در دانشگاه

 طریق سایت جشنواره به نشانی های مختلف از منبع تعیین شده در بخش از ـ برگزاری آزمون6

ir.nahad.sahife.www باشد می. 

مرحله اول بر عهده دبیرخانه دانشگاه مربوطه زیر  داوری مقاالت و کتب در بخش اساتید و آثار دانشجویی در -3

 .باشد مرحله نهایی برعهده دبیرخانه مرکزی می باشد و درمجموعه وزارتخانه یا سازمان متبوع می

 

 بندی جشنوارهزمان

 هشروع جشنوار 

 آغاز خواهد شد( 0/3/32) 32از مهر ماه سال ( عج)به حول و قوه الهی و تأییدات حضرت ولی عصر. 

 

 اختتامیه 

 .گرددبرگزار می( 25/2/30) 30در اواخر اردیبهشت ماه 

 

 نویسینام 

  داوطلبان جهت ثبت نام در جشنواره به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دفاتر فرهنگ

 ها و یا سایت تعریف شده برای جشنواره به نشانی های فرهنگی دانشگاهاسالمی و سایر حوزه

ir.nahad.sahife.www مراجعه نمایند. 

 

 هاآزمون 

از طریق سایت  32 همراه با ثبت نام تا پایان بهمن ماه 32ها در بخش کتابخوانی و درك مفاهیم از مهر ماه آزمون

تا  30باشد که مرحله دوم آن از اول فروردین به صورت تستی میو  ir.nahad.sahife.wwwجشنواره به نشانی 

 .ماه خواهد بود به مدت یك 30پایان فروردین 

 

http://www.sahife.nahad.ir/
http://www.sahife.nahad.ir/
http://www.sahife.nahad.ir/
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 ع آزمونمنب 

ابی برگرفته از ادعیه مبارکه صحیفه سجادیه و رسالۀ الحقوق همکاری معاونت ماالعات راهبردی نهاد مرکز کت باـ 

آیین بندگی و )جشنواره خیر و برکت ایشان با رویکرد به شعار و همچنین زندگی سراسر کلمات قصار امام سجادو 

 .گرفت خواهد متقاضیان قرار اختیار تهیه و در( سبك زندگی

 .و به صورت تستی خواهد بود ir.nahad.sahife.www ارهآزمون از کتاب فوق الذکر و از طریق سایت جشنوـ 

 

 ارکان جشنواره 
 :گردد می معرفی ذیل شرح به آن ارکان جشنواره مالوب اجرای بر نظارت و گذاری سیاست منظور به

 گذاری سياست ـ شورای

 :وظایف

 محوری تتصمیما اخذ و کالن هایسیاست ـ تدوین

 جشنواره صحیح روند بر کلی ـ نظارت

 مربوطه نهادهای طریق از اجرایی عوامل ـ پشتیبانی

 جشنواره بودجه ـ تأمین

 هجشنوار دبیرخانه با ذیربط هایسازمان و نهادها میان هماهنگی ـ ایجاد

 

 گذاری سیاست ایشور ولیتمسئ هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد فرهنگی معاونت: تبصره 

 .داشت خواهد عهده بر را

 

 جشنواره ـ دبيرخانه

 استاني دبيران و جشنواره برگزاری ـ ستادهای

 

 

http://www.sahife.nahad.ir/
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 شورا یااعض

 :باشدورای مرکزی به شرح ذیل میش اعضای: شورای مرکزی

 ها ـ نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيـ وز

 وم، تحقيقات و فناوریـ وزارت عل

 ـ دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشگاه فرهنگيانـ 

 ـ دانشگاه پيام نور

 ـ دانشگاه جامع علمي کاربردی

 ای ـ دانشگاه فني و حرفه

 ن صدا و سيماـ سازما

 ـ سازمان بسيج دانشجویي

 ـ دبيرخانه جشنواره

 

 :ی مرکب ازاعضای شورای اجرای :شورای اجرایي
 ستاني نهادـ رئيس ا

 ت نظر وزارتخانه یا سازمان متبوعـ نماینده دانشگاه تح

 های استان هرمزگان رهبری دانشگاه ـ مسئولين دفاتر نهاد

 های دانشجویي استاندبيران تشكل ـ مسئولين محترم بسيج اساتيد و بسيج دانشجویي و

 های استان های معارف اسالمي دانشگاهمدیران گروهـ 

 سيمای مرکز خليج فارـ نماینده سازمان صدا و س
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 :ي جشنوارهاجرایدبيرخانه 

 :وظایف
 ـ پیگیری و اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری0

 ـ تشکیل و معرفی کمیته علمی2

 ـ تشکیل و معرفی کمیته اجرایی0

 ـ برآورد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جشنواره4

 ـ ابالغ و صدور احکام دبیران اصلی جشنواره5

 های آموزش عالی کشورها و سازمانش نهایی به نهاد مرکز و وزارتخانهـ ارائه گزار6

 30ـ برپائی اختتامیه نهایی در اردیبهشت 3

 ـ ارائه گزارشات مربوطه به شورای قرآن و عترت نهاد مرکز8

 و نمایندگان استانی تشکیل جلسه با معاونین وزراـ 3

 و حل مشکالت پیش روی جشنواره ـ تشکیل جلسات ماهیانه به منظور دریافت گزارشات03

ریزی و طراحی و اجرای تمام مراحل جشنواره در ـ دبیر هر سازمان یا وزارتخانه موظف به برنامه00

 .باشدهای تحت پوشش خویش میدانشگاه

 

 تبصره: 
 منصوب رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد فرهنگی محترم معاونت توسط مرکزی دبیرخانه ـ دبیر

 .گردد می

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد در سجادیه صحیفه پنجمین جشنواره مرکزی ـ دبیرخانه

 .باشد می هرمزگان مستقر استان هایدانشگاه

باشد که زیر نظر  ی صحیفه سجادیه دانشگاه مربوطه میرابط وزارتخانه در دبیرخانه اجرایـ نماینده یا 

 .نماید ا و تعقیب جشنواره اقدام میه اجررئیس استانی دفاتر نهاد استان نسبت ب

ـ پس از ابالغ نامه دبیران اصلی در هر دانشگاه با موافقت رئیس دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم 

 .شودباتجربه معرفی و منصوب می رهبری در آن دانشگاه، دبیر جشنواره دانشگاه از میان افراد
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ایی مرکب از مسئول استانی دفتر نهاد یا نماینده تام ـ در هر استان عالوه بر دبیران دانشگاه، شور

مسئول تشکیل این شورا و . شودهای مرکز استان تشکیل می االختیار ایشان و دبیران دانشگاه

 .باشدرهبری در استان مربوطه میاداره جلسات به عهده دفتر نهاد 

 

 :وظایف دبيران محترم استاني
 های متبوع خویش در استان ابط استانی با دانشگاهـ تشکیل دبیرخانه استانی و تعیین ر

 های استان تعیین و نصب دبیران محترم دانشگاهی در دانشگاهـ 

همکاران با  یرمدیریت دبیران هم اندیشی و یا سا نشست علمی در استان با 0برگزاری حداقل ـ 

 (آیین بندگی و سبك زندگی)رویکرد به شعار جشنواره

تشکیل کمیته علمی و هنری در حوزه استادی و دانشجویی جهت  آثار با انجام داوری در موردـ 

 دانشگاه برای راهیابی به مرحله نهایی و کشوری هر (سوم اول تا)تعیین نفرات برتر

های  جهت تأمین اعتبار الزم از محل اعتبارات دانشگاه های احتمالی و تالش در برآورد هزینهـ 

 متبوع استان خویش

 به دبیرخانه مرکزی0032 رسیده تا اسفندماهرسال آثار ـ ا

 

 :وظایف دبيران محترم دانشگاهي

 تالش برای دریافت آثار تبلیغی جشنواره و اعالم وصول آن به دبیرخانه مرکزیـ 

 نصب تمام آثار و ابزار تبلیغی در اماکن مناسبـ 

 نصب تابلو و اعالم آن به دانشگاهیان تعیین آدرس دبیرخانه دانشگاه،ـ 

 و آدرس مکاتبات خویش به دانشگاهیان و دبیرخانه مرکزی (ثابت و همراه)های تماس اعالم شماره ـ

 تشکیل جلسات هماهنگی بین مدیران فرهنگی دانشگاهـ 

 و صحیفه سجادیه موضوع امام سجاد اختصاص یك شورای فرهنگی دانشگاه باـ 

 مدیران دفاتر ی فرهنگی،الن دفاتر نهاد، معاونین دانشجویئومس با ارتبا  مستمرـ 

 های معارف  و امامان جماعت دانشگاه مدیران گروه ،(اسالمی های آزاد دانشگاه)فرهنگ

نمازهای  تابلوهای اعالنات، :های دانشگاه برای تبلیغ جشنواره مانند استفاده از تمام ظرفیتـ 

 ... های عمومی و برنامه های علمی فرهنگی، نشست جماعت،
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های علمی با همکاری دبیران هم اندیشی دانشگاه با محوریت صحیفه سجادیه و با  برگزاری نشستـ 

 موضوع سبك زندگی اسالمی ایرانی و ارسال گزارش نشست به دبیران استانی

بیمه آثار برعهده صاحب اثر  های ارسال و هزینه.)ه آثار رسیده به دبیرخانه استانـ تحویل و ارائ

 (.باشد می

های جشنواره در قالب مصوبات شورای فرهنگی  ظرفیت دانشگاه برای تأمین هزینهتمام  استفاده ازـ 

 رهبری و همچنین اعتبارات جاری نهاد

 ارتبا  مستمر با دبیران استانیـ 

سه ماهه به  ه گزارش کارو ارائ( مستندات همراه با)خویش در قالب گزارش کار ثبت عملکردـ 

 دبیرخانه استانی و مرکز

ه آن به دبیران استانی و دبیرخانه مرکزی در پایان ت کارهای انجام شده و ارائمستندا تهیهـ 

 DVD جشنواره در قالب یك نسخه

 

 تبصره: 
شود برگزاری آن به عهده ستاد مرکزی بوده ی که آزمون از طریق سایت و آنالین انجام میـ از آنجای

فراد ممتاز پس از کسب امتیاز باشد همچنین از ا می آزمون طراحی سؤاالت و اجزایکه شامل 

 .آید الزم جهت حضور در اختتامیه دعوت بعمل می

 ـ هزینه ارسال آثار و اعزام افراد ممتاز راه یافته به مرحله نهایی به عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود

 .باشدبه عهده دبیرخانه مرکزی می ...ی و و هزینه اسکان و پذیرای

یده دانشگاهی به حسب تشخیص در صورت صالحدید به عهده دانشگاه ز نفرات برگزـ هدیه و جوای

 .باشده عهده دبیرخانه مرکزی میمربوطه بوده و هدیه نفرات ممتاز کشوری ب
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 دبیر ستاد

گروه مشاوره و  
 برنامه ریزی  

مسئول کميته  
 علمي  

 تهیه ـ مقاالت و کتاب برای موضوعات طراحی :علمي هيأت

  و اساتید بخش دو در جشنواره نظر مورد های متن

  دانشجویی

  امتحانات، برگزاری سؤال، طراحی وظیفه :علمي هيأت

 در داوری های شاخص تعیین نتایج، اعالم و استخراج

   دانشجویی و اساتید بخش دو در رسیده آثار داوری

مسئول کميته  
 اجرایي  

  های هزینه کل برآورد :تدارکات و مالي پشتيباني واحد

  سایت، طراحی تبلیغات، های حوزه در تفکیك به طرح

  پشتیبانی و تأمین دیگران، از مالی امکانات جذب جزوات،

 تسویه جشنواره، دبیر تشخیص حسب به ها کمیته سایر از

   ... و مرکز نهاد با مالی حساب

 مراکز، به محصوالت ارسال :دبيرخانه و استانها امور واحد

 به یکبار ای هفته ارتبا  استانی، ستادهای دبیران تعیین

  ها، مجموعه فرهنگی محصوالت آوری جمع مجموعه، دبیر

  مراسم به آنها آمدن و منتخبین از دعوت برای هماهنگی

   اختتامیه

 برگزاری به سایت سازی آماده و طراحی :IT سایت واحد

 آن انتقال و درگیر مراکز با خبرگیری رسانی، روز به آزمونها،

  و گفتاری آثار) عشق صحیفه افزار نرم از استفاده سایت، به

  (سجاد امام مورد در بزرگان از نوشتاری

 اطالع چاپ، پوستر، طراحی :تبليغات و عمومي روابط واحد

   ... و مصاحبه خبرگزاری، خبرگیری، رسانی،

 :جشنواره دبیرخانه رکانا
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 :های درگیر و فعال با طرحگروه

 :درون نهادی
 ـ معاونت فرهنگي و سياسي1

 الزم به طرحـ اختصاص اعتبار 

 ط با دفتر نهادهای مرتبهای مربوطه به مجموعهـ ارسال بخشنامه

 به طراحی سایت و پشتیبانی از آن ـ کمك

 دبیرخانه جشنواره ـ تعیین رابط معاونت فرهنگی با

 

 اندیشي اساتيدـ اداره کل هم 1ـ1

 تألیف کتاب یا ارائه  ـ تصویب و اعالم امتیاز الزم جهت ارتقاء برای اعضای هیئت علمی در صورت

 مقاالت مرتبط با موضوع جشنواره

 اندیشی سراسر کشورـ اطالع رسانی به دبیران هم 

 اندیشی به کلیه مخاطبانـ  اطالع رسانی از طریق سایت هم 

 

 ـ ستاد عمره دانشجویي 1ـ2

 ان دانشجویان و اساتید عمره گذارـ تبلیغ جشنواره در می

 های قبلهای سالکنندگان در عمرهـ اطالع رسانی به کلیه شرکت 

 ـ اختصاص امتیاز عمره به شرکت کنندگان برتر در جشنواره در سایت عمره 

 نواره در سایت عمرهـ قرار دادن لینك سایت جش

 های قبل و حین و بعد از عمره به موضوع امام سجادـ اختصاص بخشی از آموزش 

 

 ـ اداره کل فرهنگي 1ـ3

های های گذشته و سال جاری در جشنواره و معاونتش مزدوجین سالـ همکاری در مشارکت بخ

 های آموزش عالی کشورو سازمان فرهنگی وزارتخانه
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 ـ معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان2

 ـ اطالع رسانی به مدرسان گروه معارف جهت تبلیغ جشنواره 

 تانی به مرکزها از طریق دبیرخانه اس ـ درخواست تحقیقات دانشجویی و ارسال آن

 ـ مشارکت خود اساتید در تهیه و ارسال مقاالت 

 ـ اختصاص یك شماره از مجالت علمی و پژوهشی مرتبط با نهاد در مورد امام سجاد 

 تر جشنواره در مجالت علمی پژوهشیـ تبلیغ پوس

 لمی پژوهشی برای چاپ مقاالت برترـ پذیرش مجالت ع

 و معرفی منابع تشریح ابعاد شخصیت امام سجادـ اختصاص یك شماره از نشریه معارف به 

 ـ درخواست از مبلغین برای تبلیغ و توجیه آنان مبنی بر تبلیغ طرح در بین دانشجویان 

 کشور مبنی بر اهتمام به جشنواره ـ ارسال بخشنامه به تمامی رؤسای دفاتر نهاد سراسر

 هاـ تشکیل ستادهای اصلی و فرعی در دانشگاه

 جشنواره در هر دانشگاهعیین دبیر ـ ت

 ارات برای تبلیغ و تشویق جشنوارهـ اختصاص برخی از اعتب

 ان دفتر برتر و اهدای لوح و هدیهـ اعالم دفتر برتر در پایان جشنواره به عنو

 

 ـ معاونت مطالعات راهبردی3

امتحانی،  مجله پرسمان، تعیین متون مورد مسابقه دانشجویی، طراحی سؤاالت)ـ مشارکت در تهیه محتوا

ری در ، تعیین موضوعات پژوهشی اساتید و دانشجو، داوافزارهای جامع در مورد امام سجادتهیه نرم

ها در مجموعه  ها، چاپ آثار برتر توسط آن هیئت علمی دانشگاه های اعضایبخش کتاب و پژوهش

 («نشر معارف»

 ـ چاپ مقاالت برتر در مجالت علمی پژوهشی ماالعات راهبردی 

 

 :برون نهادی
 :وظایف

 ـ تعیین سقف مالی مورد تعهد هر سازمان 
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 های فرهنگی با محوریت امام سجادـ اجرای برنامه 

 ـ شرکت در جلسات و معرفی نماینده تام االختیار 

 های مربو  به جشنواره در مراکز تحت امر خودـ مشارکت در اطالع رسانی، ارسال بخشنامه

 های افتتاحیه و اختتامیهمهـ مشارکت فعال در انجام برنا 

 

 ـ فرهنگ و ارشاد اسالمي 1

 ی و اجرای صحیح طرحـ پشتیبانی فکری در طراح

 از محل منابع موجود و در اختیار ـ حمایت مالی

 ـ داوری در زمینه آثار برگزیده 

 ـ شرکت در اطالع رسانی

 به ادارات کل در هر استانـ ارسال بخشنامه 

 شنوارهـ مشارکت فعال در انجام ج 

 

 ـ صدا و سيما2

 های تلویزیونی، رادیویی و ـ تولید و پخش تیزرهای تبلیغاتی ـ ساخت تله فیلم و زیرنویس در تمام شبکه

 های مختلف صدا و سیماو انعکاس اخبار جشنواره از شبکه در مورد جشنواره امام سجاد... 

 کز جهت انتشار و نشر خبرهای ویژهها و ارسال به مرهای خبری ویژه در ساح استانـ تهیه گزارش

 

های آزاد  های علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهـ وزارتخانه3

 ای کشوردانشگاه فني و حرفه اسالمي، فرهنگيان، پيام نور، جامع علمي و کاربردی،

 های سراسر کشور ها به دانشگاهـ اعالم و ارسال بخشنامه

 در این خصوص و ابالغ به دبیرخانهص اعتبار ـ اختصا

 ن معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاهتریـ معرفی و تجلیل از فعال

 ارتقای علمی اساتید فعال در طرحـ احتساب امتیاز 
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 ـ سازمان بسيج دانشجویي4

 ـ مشارکت فعال در طرح

 ـ اطالع رسانی به دانشجویان

 امام سجادهای فرهنگی با محوریت ـ اجرای برنامه

 

 ـ بسيج اساتيد 5

 ید محترم عضو سازمان بسیج اساتیدـ اطالع رسانی طرح به اسات

 
 :رح مؤثرند به شرح ذیل عبارتند ازهایي که در اجرای طعالوه بر مشارکت کنندگان طرح، سایر سازمان

  

 ذاری ائمه جمعهگ ـ شورای سياست1

  صحبت در موضوعات روز با توجه به صحیفه سجادیهـ اطالع رسانی به ائمه جمعه در مورد جشنواره و 

 های ائمه جمعه در زمینه امام سجادـ ارسال یك اثر از پژوهش

با موضوع سبك  و ترجیحاً اختصاص بخشی از خابه دوم خویش به شرح و بسط زندگی امام سجاد -

 زندگی ایرانی اسالمی در طول سال

 

 اسالميـ سازمان تبليغات 2

 یی نمایشگاه کتاب با محوریت امام سجادـ کمك در برپا 

  اطالع رسانی و درخواست از مبلغین جهت تبلیغ در مورد امام سجادـ 

 ای های تك مرحله ـ کمك به داوری در بخش 

 

 ـ سازمان اوقاف و امور خيریه3

 ـ اطالع رسانی و درخواست از مبلغین 

 هاـ کمك در برپایی برنامه
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بخشهای مختلف 

 جشنواره 

 دانشجویي  

 رشته های دو مرحله ای 

 درك مفاهيم  

 کتابخواني

 رشته های تک مرحله ای

 استادان  

 آثار پژوهشي  

 آثار هنری  

کارکنان 
 دانشگاه  

صرفاً رشته  )در بخش دانشجویي

 (  های دو مرحله ای

 مزادگان و اماکن معتبر و منسوب به امام سجادـ شناسایی و اطالع رسانی اما( مساجد، تکایا، امامزادگان

 (و بقاع متبرکه

 

 های علميهـ معاونت تبليغ حوزه4

 ـ درخواست از مبلغین جهت تبلیغ طرح 

 ـ چاپ آثار برگزیده در جشنواره صحیفه سجادیه در مجالت علمی پژوهشی مرتبط با حوزه 

 

 دارالحدیثـ دانشگاه 5

  ی و ارائه آثار حدیثی و غیرحدیثی پیرامون شخصیت امام سجادـ معرف

 ی نمایشگاه مناسب در خصوص امام سجادکمك به برپایـ 

 

 .گردد می ارائه ذیل شرح به ادامه در جشنواره مختلف های بخش توضیح

 

 :های جشنوارهبخش
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 دانشجویی بخش

 ای مرحله دو های رشته: 

شامل دو رشته درك مفاهیم و  و شود می برگزار نهایی و مقدماتی مرحله دو طی گروه این در داوطلبان رقابت

 .باشدکتابخوانی می

 ای مرحله تک های رشته: 

 شامل هنری ادبي، های رشته: 

 وبالگ نویسي 
 داستان: 

 .باشد و دل نوشته می داستانك بلند، داستان کوتاه، داستان قالب در ها داستان

 .باشد داشته و صحیفه آثار امام سجاد با نسبی هنگیهما باید داستان موضوع

 .باشد می کننده شرکت هر برای اثر دو اکثر حد شده ارسال های داستان تعداد

 شعر: 

 .باشند داشته و صحیفهآثار امام سجاد با نسبی هماهنگی باید ها سروده و اشعار

 نامه فيلم: 

 در نسخه دو نامه فیلم متن هر از است الزم. باشد می دقیقه 23 حداکثر بندی زمان مبنای بر نامه فیلم

 .شود ارسال و تایپ رو كی صورت به A4 اندازه

 نماهنگ: 

 رویکرد به موضوع جشنواره و با باشد می دقیقه 5 حداکثر بندی زمان مبنای بر

 نامه نمایش: 

 آثار. سجاد امام و آثار زندگی ای و صحیفه پربار کتاب از مفهومی اقتباس ای و موضوعی ارتبا  رعایت

 .باشد رو كی ساری A4، 08 صفحه 23 در اقل حد و شده تایپ صورت به ارسالی

 کوتاه فيلم: 

 موضوعات از خارج و گردد تهیه دقیقه 23 در حداکثر شده اعالم موضوعات اساس بر کوتاه فیلم محتوای

 .شد نخواهد پذیرفته اثری شده، تعیین
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 (:نستعليق)خط 

 .باشد سانتیمتر 53×33اکثر حد و 05×53 اقل حد آثار ابعاد

 تذهيب با خط: 

 خط، بدون تذهیبی آثار و نمایند ارسال نستعلیق خط با همراه را تذهیب اندموظف کنندگان شرکت

 .باشد سانتیمتر 53×33 اکثر حد و 05×53 اقل حد نیز آثار این ابعاد. گردد نمی داوری

 فرش تابلو: 

 .شود بافته نمایشگاهی معمول اندازه در

 کاری منبت: 

 .باشد می سانتیمتر 33 اثر طولی بعد حداکثر

 مينياتور و کاری چرم زني، قلم: 

 .باشد می سانتیمتر 33 آثار طولی بعد حداکثر

 طراحي: 

 .شوند می پذیرفته... مشق و  سیاه های تکنیك در آثار گروه، این در

 شامل پژوهشي های رشته: 

 مقاله 

 نامه پایان 

 نامه پایان و پژوهش ارائه به نسبت پژوهشی محورهای از استفاده با توانند می یاندانشجو بخش این در

 .نمایند اقدام

 .شودامکان چاپ مقاالت برتر در مجالت علمی، پژوهشی در صورت پذیرفته شدن فراهم می
 

 دانشجویی بخش راهنمای

 کنندگان شرکت شرایط: 
 علمی و جامع نور، پیام اسالمی، آزاد پزشکی، علوم دولتی، از اعم عالی آموزش مراکز دانشجویان تمامی ـ شامل

 ساح تا تحصیلی مختلف مقاطع در که گردد می... و ای، فرهنگیان، فنی و حرفه و غیرانتفاعی کاربردی،

 .هستند تحصیل به شاغل ای حرفه دکترای ای ارشد کارشناسی
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 بخش دانشجويي 

 رشته های دو مرحله ای  
 درك و مفاهيم 

 کتابخواني 

 رشته های تک مرحله ای  

 رشته های ادبي  
 داستان 

 شعر 

 رشته های هنری  

 وبالگ نویسی  

 فیلم نامه  

 نماهنگ  

 نمایش نامه  

 فیلم کوتاه  

 ( نستعلیق)خط 

 خط و تذهیب  

 نقاشی  

 تابلو فرش  

 منبت کاری  

قلم زنی، چرم  
 ...کاری و 

 طراحی 

 پژوهش و پایان نامه 

 نمایند شرکت جشنواره دانشجویی بخش در توانند می نهاد دفاتر و ها دانشگاه کارمندان: تبصره. 

 

 دانشجویی بخش مودارن
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 بخش استادان 

 آثار پژوهشي  
 پژوهش 

 کتاب 

 آثار هنری  

 خط  

 خط با تذهيب 

 شعر 

 استادان بخش
 :شود دو گروه برگزار میاین بخش در 

 گروه آثار پژوهشي: 

 پژوهش 

  طرح پژوهشي 

  (تأليف، ترجمه و )کتاب... 

 

 گروه آثار هنری 

 خط 

 تذهيب خط با 

 و  شعر... 

 

 اساتید بخش نمودار

 

 

 

 

  

 

 ای همحور کلی و زیرمجموعه 6در ( های دانشجویی و اساتیددر بخش)موضوعات پیشنهادی برای آثار: تبصره

 .باشدین نامه مندرج میانتهای آی 0آن در ضمیمه شماره 
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 آثار پژوهشی
 موضوع یابی و تقریر کتاب و ترجمه با محوریت صحیفه سجادیه و شخصیت امام سجاد: کتاب  و سایر آثار امام

 .زندگینامه آن حضرت آزاد استو  سجاد

 0های موضوعی پیشنهاد شده ضمیمه شماره گانه و زیرمجموعه 6بر اساس محورهای : پژوهش 

 

  در صورت تصویب: تبصره: 

 ر پژوهشی با دو نمره ارتقای علمیـ ارائه آثا0

 .تت تمدید مجوز تدریس الزامی اسـ ارائه آثار پژوهشی جهت مدرسین گروه معارف اسالمی جه2

ـ کلیه همکاران نهادی در طرح آموزشی ساالنه خود ملزم به ارائه یك نسخه از تلخیص خود در زمینه 0

 .گیرد تخب نیز مورد تشویق قرار میباشند و فرد منمی برگرفته از آثار امام سجاد

 

 :آثار ارسال شرایط و نحوه
 آثار پذیرش از و باشد داشته مرکزی دبیرخانه طرف از شده تعیین موضوعات با اناباق و بوده جدید باید ارسالی ـ آثار

 .باشند شده رتبه زحائ قبلی های جشنواره در نباید آثار. گردد می خودداری موضوع از خارج

 .دارد می محفوظ خود برای اثر صاحب نام با را برتر و شده پذیرفته آثار از استفاده حق ـ دبیرخانه

 اصل با همراه و شود تایپ رو كی A4 هایبرگه در اصل و خالصه دارای باید نامه نپایا و پژوهشی هایرشته در ـ آثار

 .شود ارسال استانی دبیرخانه به اثر

 فایل صورت به CD حلقه كی در باشد دانشجویان که قابلیت فایل شدن را دارا می و استادان هنری آن دسته از آثار ـ

 مورد داوری قرار گرفته و در صورت کسب رتبه، تا مربوطه ارسال،جشنواره در دانشگاه  دبیرخانه به JPG تصویری

 .گردد دبیرخانه مرکزی ارسال به برگزیده برای داوری نهایی آثار اصل

 .باشد لیت ارسال و بیمه آثار برتر برعهده خود صاحب اثر میئومس -

 .باشد می معذور( 0032اسفند )دبیرخانه جشنواره از پذیرش آثار پس از زمان تعیین شده -

 در صورت این غیر در باشند؛ CD همراه به باید ها بخش همه باشند در آثاری که قابلیت فایل شدن را دارا می تمام -

 .نمود خواهند خودداری آثار این دریافت از استانی ستادهای و شد نخواهد داده شرکت مسابقات

 .باشد آثار گوناگون می ارسال به مجاز هنری رشته در متقاضی ـ هر
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 .باشد می ها آن نگهداری و حفظ ولئمس برگزیده، آثار دریافت از پس استانی ـ دبیرخانه

 .گرفت خواهد قرار نمایش معرض به نمایشگاه در برگزیده هنری ـ آثار

 .شود می داده عودت اثر صاحبان به جشنواره برگزاری از بعد هنری آثار ـ تمامی

 .تاس الزامی اثر شناسنامه فرم ـ الصاق

 دیگر آثار امام سجاد و سجادیه صحیفه ارزشمند کتاب از آثار تمامی ـ موضوع واالی ایشان و همین طور شخصیت 

 .باشد می

 باشد 32 تا 83 های سال حدفاصل بایست می استادان پژوهش بخش ارسالی کتب انتشار ـ سال. 

 

 تذکر مهم: 
شود ستادهای دانشگاهي ارسال ميهای مختلف جشنواره که به ای در بخشـ آثار تک مرحله

و تشخيص آثار برتر  الزم است جهت داوری اوليه به یک حد نصاب قابل قبولي برای رقابت

 .رسيده باشد

های محل تحصيل  ي جشنواره در دانشگاهبيران اجرایـ دانشگاهيان جهت تحویل آثار خود به د

 .یا اشتغال مراجعه نمایند

 .ارسال گردد به دبيرخانه جشنواره 1332ماه سفندکثر تا اآثار هنری نيز حدا JPGـ فایل 

 .باشدمي 1332ـ مهلت ارسال آثار اساتيد منتخب نيز حداکثر تا اسفندماه 

 

 .گردد بندی جشنواره، قبالً توسط ستادهای دانشگاهي اعالم مي هرگونه تغيير احتمالي در زمان

 

 

ان 

ان 

ان 
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 بیهای هنری و اد رشته های داوری معیارها و مالک
 

نفر داور و یا یك فرد متخصص که مورد تأیید همه در رشته مربوطه باشد ابتدا به  5الی  0های ادبی و هنری در تمامی رشته

 .یابدپردازند که با موضوع جشنواره و شعارآن مرتبط باشد، سپس آثار مرتبط به بخش مسابقه راه میبازبینی آثار می
 

 :ها رشته
 

نامه دو نسخه در  از متن هر فیلم. باشددقیقه می 23بندی حداکثر بر مبنای زمان (:مستند، داستاني)تاهنامه و فيلم کو ـ فيلم1

 23به صورت یك رو تایپ و ارسال شود، محتوای فیلم بر اساس موضوعات اعالم شده از سوی جشنواره حداکثر در  A4اندازه 

 .دقیقه تهیه گردد
 

 تند مسابقه جشنواره صحيفه سجادیهمعيارهای فني ارزیابي فيلم کوتاه مس

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف

 03 تاابق و پیوستگی اثر با موضوع جشنواره  0

2  
پژوهش و تحقیق در زمینه کار مستندسازی، استفاده از متون معتبر پژوهشی و تحقیقی منابق بر 

 موضوعیت جشنواره
23  

0  
استفاده مناسب مستندسازی با متون معتبر قابل اجرای مستندسازی، فرهنگ مستندسازی )کارگردانی

 (صحیح تصویری
23  

4  

های مستندساز تصویری و پرداخت به جای مستندسازی استفاده مناسب از لوکشین)تصویربرداری

در زمینه  تصویری، قاب بندی صحیح، کمپوزیسیون مناسب، ارتبا  مناسب تصویربرداری و کارگردانی

 (مستندسازی

03  

5  
مونتاژ خالقانه مستندسازی با شرایط ویژه مستندهای تصویربرداری و انسجام بافت )تدوین و مونتاژ

 (مونتاژی تصویری
03  

6  
پیوستگی صدا و موسیقی و ایجاد حس و بستر مناسب با تصویر مستند و هارمونی )موسیقی و صداگذاری

 ( مناسب صدا و موسیقی
03  

  03 ( های نو تصویری مستند و کارگردانی آنشامل بسترسازی تازه و ایجاد ایده)خالقیت اثر  3

  03 ( ارتبا  اثر با عنوان پژوهشی و تحقیقی با موضوعیت جشنواره)تهیه کنندگی  8

  033 جمع کل 
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 معيارهای فني ارزیابي فيلم کوتاه داستاني مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز های هنری اثرع با محوریت جشنواره و ویژگیموضو ردیف

 03 تاابق و پیوستگی اثر با موضوع جشنواره   0

  23 ...( شامل انتخاب لوکیشن، بازیگری، دکوپاژ، میزانسن، بافت دراماتیك مناسب داستان و )کارگردانی  2

  03 ...( قاب بندی مناسب و  شامل استفاده بجا از نور، انتخاب صحیح کمپوزیسیون،)تصویربرداری  0

  03 ...( های فردی نقش و شامل احساس صحیح بافت بازی و حرکت بازیگر در صحنه، ویژگی)بازیگری  4

  03 ...( شامل ایجاد ریتم مناسب بین تصاویر، خالقیت در تدوین بدیع و تازه و )تدوین  5

  03 ...( و حرکات تصویری، بازیگری و شامل ارتبا  موسیقی و ایجاد حس بین موسیقی )موسیقی  6

  03 ( ایشامل صداهای حاشیه تصویری، انتخاب به جای موسیقی و صداهای زمینه)صداگذاری و میکساژ صدا  3

  03 ...( های نو تصویری و کارگردانی و شامل بسترسازی تازه و ایجاد ایده)خالقیت اثر  8

  03 ( نامه با موضوعیت جشنوارهمشامل ارتبا  اثر با فیل)تهیه کنندگی  3

  033 جمع کل 

 

باشد، تذهیب باید با خط نستعلیق سانتیمتر می 53*33و حداکثر  05*53ابعاد آثار حداقل  :و خط با تذهيب( نستعليق)ـ خط2

 .باشدنتیمتر میسا 53*33و حداکثر  05*53ابعاد این آثار نیز حداقل . گرددهمراه باشد و آثار تذهیبی بدون خط داوری نمی

 

 معيارهای فني ارزیابي خط، خط با تذهيب مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف
  23 حسن ترکیب و حسن تشکیل   0

  23 های مختلف قوت قلم در دانگ  2

  23 اجرای زیبا و عالی   0

  23 مرکب برداری   4

  23 شیوه ارائه مناسب   5

  033 جمع کل 
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و آثار به صورت  رعایت ارتبا  موضوعی و یا اقتباس مفهومی از کتاب پربار صحیفه و یا زندگی و آثار امام سجاد :نامه ـ نمایش3

 .باشدساری یك رو می A4 ،08صفحه  23تایپ شده و حداقل در 

 

 ه جشنواره صحيفه سجادیهنامه نویسي مسابق معيارهای فني ارزیابي نمایش

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف

0  
طرح داستانی ( خای، غیر خای)جذابیت روند پیشروی رویدادها در بستر طرح داستانی)داستان

 ( نامه نمایش
05  

  05 ( هاصیتتوجه به باورپذیری، چند بعدی بودن، پیچیدگی و تحول مناقی شخ)شخصیت پردازی  2

0  
تناسب زبان نمایش و گفتگوها با طرح داستان، سبك ادبی، قالب نمایشی و توجه به باورپذیری، )گفتگوها

 ( برنده بودن گفتگوها عدم تصنعی بودن و پیش
05  

  03 ( ای نو و خالقانهپرداخت به موضوع نمایش از زاویه)موضوع و فکر اصلی  4

  5 ( مناسب از عنصر کشمکش و تعلیق برای جذابیت نمایشاستفاده )کشمکش و تعلیق  5

6  
های نمایشی متناسب با شیوه روایت و به منظور افزایش جذابیت استفاده از موقعیت)های نمایشیموقعیت

 ( ها و پرداخت خالقانه موضوعاثر و در راستای تعمیق شخصیت
03  

  03 ( طرح کلی اثر، از عناصر نمایشیاستفاده خالقانه و متناسب به )خالقیت و نوآوری  3

  03 ( رعایت ساختارهای دراماتیك متناسب با سبك نوشتاری و قالب نمایشی)نامه ساختار نمایش  8

  03 ( نامه و استفاده از عناصر نمایشی های اجرایی در نگارش نمایشتوجه به قابلیت)قابلیت اجرا  3

  033 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 .موضوع باید مرتبط با جشنواره باشد (:ان کوتاه، داستان بلند، داستانک و دلنوشتهداست)ـ داستان4

 باشدهای ارسال شده حداکثر دو اثر برای هر شرکت کننده می تعداد داستان :تبصره. 
 

 معيارهای فني ارزیابي ادبيات داستاني مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف

  03 سوژه یابی   0

  03 تازگی موضوع   2

  05 نثر   0

  05 شخصیت پردازی   4

  03 فضاسازی   5

  03 پیرنگ   6

  03 اوج و فرود داستان   3

  03 گره گشایی   8

  03 پایان بندی   3

  033 جمع کل 

 

 .دهماهنگ با موضوع جشنواره باش (:انواع شعر)ـ شعر5
 

 معيارهای فني ارزیابي اشعار مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف

0  
های مشخص و تأویل پذیر در راستای اهداف  های مختلف شعری اعم ازکالسیك و نو با فرم گونه)فرم

 (جشنواره
23  

  23 ( پردازانه نزدیك آن با مفاهیم شاعرانه و ایجاد احساس خیالآمیختگی سرایش شعر و ارتبا  )زبان  2

  23 ...(ها، تقایع مناسب و  زیبایی صور خیال، تصویرسازی ذهنی، ایجاد بافت همگون بین واژه)زیباشناختی  0

  23 ایجاد ارتبا  و هماهنگی بین سرایش شعر و مضمون آن)ساختار مضمونی شعر  4

  23 (های مشخص یکسان سازی مضمونی شعر در قالب)و قالب توازن بین مضمون   5

  033 جمع کل 
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 .شودهای مختلف و سیاه مشق پذیرفته میدر این گروه آثار در تکنیك :ـ طراحي6

 ـ قلم زنی، چرم کاری و مینیاتور، منبت کاری، تابلوفرش

 .مرتبط با موضوع جشنواره باشد( الف

 غوببه کارگیری از مواد اولیه مر( ب

 .باشدسانتیمتر می 33حداکثر بعد طولی آثار ( ج

 

و منبت کاری و تابلوفرش در ( طراحي، گرافيک، نقاشي، سياه قلم، مينياتور)معيارهای فني ارزیابي هنرهای تجسمي

 مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز های هنری اثرموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف

0  

 :تکنیك

 های تصویری ایرانی اسالمیخت و استفاده از عناصر تجسمی و المانشنا( الف

 میزان توانایی و مهارت( ب

 استفاده بهینه و شناخت ابزار هنری( ج

 در خدمت بودن تکنیك برای موضوع( د

23  

23  

03  

03  

2  

 :خالقیت

 استفاده خالقانه از ابزار کار( الف

 نوآوری( ب

 یت و نوآوری با موضوعدر خدمت بودن خالق( ج

03  

03  

03  

0 

 :موضوع

 درك درونمایه و محتوای موضوع( الف

 نشان دادن موضوع( ب

03  

23  

03  

  033 جمع کل 
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 :وبالگ نویسي -7

 

 معيارهای فني ارزیابي وبالگ نویسي مسابقه جشنواره صحيفه سجادیه

 امتیاز هنری اثر هایموضوع با محوریت جشنواره و ویژگی ردیف
  23 .همخوانی با موضوع جشنواره داشته باشد  0

  23 .میزان آمار بازدید  2

  23 قالب و طرح برتر  0

  23 به روز بودن وبالگ  4

  23 میزان غنی بودن محتوای وبالگ  5

  033 جمع کل 
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 1 هرامش همیمض

ان سجادیه صحيفه پنجمين جشنواره علمي کميته مصوب موضوعات
 

 :عرفان ـ کالم ـ فلسفه

 جزئی  موضوع کلی موضوع ردیف

 (علیه السالم)از منظر امام سجاد... و  خدا اثبات فلسفی براهین/ شناسی هستی فلسفی مباحث 0

 کالمی مباحث 2

/ شفاعت/ کامل انسان/ رهبری و امامت جایگاه/ عصمت/ خاتمیت/ الهی افعال و ذات

/ امام سجاد و شیعه/ و توحید امام سجاد/ وحی/ قیامت و برزخ/ آخرت و دنیا/ توسل

  مهدویت از منظر امام سجاد/ نبوت از منظر امام سجاد/ و اهل تسنن امام سجاد

 عرفانی مباحث 0

و ادب فنای  امام سجاد/ و حماسه حج امام سجاد/ دعا در مکتب امام سجاد

و  امام سجاد/ و مکاتب عرفانی دیگر مقایسه مکتب عرفانی امام سجاد/ مقربان

 .... عرفانهای نو ظهور و 

 

 :تربيت ـ اخالق ـ شناسي روان

 جزئی موضوع کلی موضوع ردیف

0 
 روان مباحث

 شناسی

 رشد/ بهداشت روانی از منظر امام سجاد موانع/ روانی در آثار امام سجاد آرامش عوامل

و کودکان، جوانان و  امام سجاد/ روان انسان از منظر امام سجاد/ آن مراحل و انسان

 ... و سبك زندگی دوستان و  امام سجاد/ و کهنساالن امام سجاد/ زنان

 اخالقی مباحث 2

و تربیت  امام سجاد/ اجتماعی و فردی اخالق/ اخالقی از منظر امام سجاد های ارزش

 راباه امام سجاد/ و تحمل مخالفین امام سجاد/ و سبك زندگی امام سجاد/ فرزندان

و  امام سجاد/ و نیروهای خودی امام سجاد/ گانبا برد راباه امام سجاد/ با زیردستان

و  امام سجاد/ اخالق از منظر امام سجاد/ اهل سنت و امام سجاد/ اهل سنت

   خانواده و جایگاه آن از منظر امام سجاد/ مهندسی فرهنگی
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 : پزشكي ـ علوم طبيعي

 جزئی موضوع کلی موضوع ردیف

0 
مباحث پزشکی 

 و علوم طبیعی

/ فقر و آثار آن از منظر امام سجاد/ تغذیه سالم از منظر امام سجاد/ بهداشتسیمای 

نسل و دوام آن از منظر امام / فرهنگ بهداشتی جامعه/ پیشگیری و درمان/ بیماری ها

 ... و / سجاد

 

 :اجتماعي ـ سياسي ـ حقوقي

 جزئی موضوع کلی موضوع ردیف

 حقوقی مباحث 0

 حقوق/ عمومی حقوق/ خانواده حقوق/ شهروندی حقوق/ الملل بین حقوق/ بشر حقوق

/ نظام حقوقی اسالم/ سیری در رساله حقوق امام سجاد/ های حقوقیو آموزه خصوصی

 حقوق محیط زیست / حقوق حیوانات

2 
سیاسی  مباحث

 و نظامی 

/ فرهنگی تهاجم/ شیوه مقابله با دشمن/ دشمن شناسی/ سیاست از منظر امام سجاد

اخالق / بعد از عاشورا امام سجاد/ عاشورا/ بصیرت/ حکومت /امنیت/ عدالت /نرم جنگ

و  امام سجاد/ و کادرسازی امام سجاد/ مصلحت اندیشی در نظام سیاسی/ زمامداری

و  امام سجاد/ و رهبری حکومت امام سجاد/ و مکاتب انحرافی امام سجاد/ حماسه

، جوان و امام سجاد/ اعتدال در امورو  امام سجاد/ و شهادت امام سجاد/ دفاع

و  امام سجاد/ گریو افراطی امام سجاد/ و اصالحات حکومتی امام سجاد/ سیاست

 و نوع مشارکت سیاسی  امام سجاد/ نوع حکومت

 اجتماعی مباحث 0

شناخت بیماریهای اجتماعی و راهکارهای / راباه انسان و جامعه از منظر امام سجاد

 و رحم صله/ و تمدن سازی امام سجاد/ از دیدگاه امام سجاد مقابله با آن

اتحاد و انسجام در  /اجتماعی تحوالت/ اجتماعی تهدیدات/ جامعه وحدت/ خویشاوندان

/ ازدواج/ بدعت از دیدگاه امام سجاد/ و تفرقه امام سجاد/ و فتنه امام سجاد /جامعه

 ... زندگی و  مهارت/ همسر و فرزندان/ والدین
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 :بخش ویژه جشنواره

 جزئی موضوع کلی موضوع ردیف

0  

  راهبردهای سیاسی از منظر امام سجاد/ راهبردهای اقتصادی از منظر امام سجاد 

عزت حکمت و مصلحت در مکتب امام / نقد جبرگرایی اقتصادی از منظر امام سجاد/ 

 ونوع سبك زندگی  در نگاه دیگران امام سجاد امام سجاد/ سجاد

ان 

ان 

ان 

ان 

ان 

ان 

ان 

 ورلسالمان عليکمان ورحمهان رهللان وان ربکاهت


