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 بخش کتبی

 :راز یک فریب

 یوسف غالمی در رابطه باعفاف وحجاب از دیدگاه اقشار مختلف جامعه اسالمی و ادیان دیگر کتاب پژوهشی ازاستاد

 (ناشر چاپی : الهیجی)تحت نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری /

  کل کتاب خواهد بود مون شاملآز

 : آشنایی با صحیفه سجادیه

 )نشر دانشگاه علوم و معارف قرآن ( کتاب زبان دعا در صحیفه سجادیه نوشته محمد جواد سلمان پور

  کتاب تا انتهای کتاب خواهد بود 47آزمون شامل: ابتدای صفحه 

 :آشنایی با صحیفه فاطمیه 

 انتشارات زائر آستانه مقدس قم (12چاپ )نوشته حمید احمدی جلفایی ( س)احادیث وکرامات حضرت فاطمه

  آزمون شامل فصل اول و دوم وسوم کتاب خواهد بود

 

 (:امر به معروف ونهی از منکر)احکام

 کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)نوشته محسن قرائتی ( 

 خواهدبودآزمون شامل: ابتدای فصل چهارم تا انتهای کتاب 

 بخش پژوهشی                       

 :مقاله

کنترل نگاه در /سبک زندگی ایرانی اسالمی(/س)مقام حضرت خدیجه / زنان وخانواده/حجاب وسیاست / با موضوعات مقام مادر 

 غیرت مردان ارتباط/کنترل ارتباط دختر وپسر/ و نهی از منکر  روش درست امر به معروف/ترویج ساده زیستی/ مقابل نامحرم

/ قصص قرانی مرتبط با حیا و عفت )مثال : سرگذشت حضرت یوسف ،  نقش زنان در انقالب ودفاع مقدس/با حجاب زنان

//  حیای حضرت زینب )س(و حضرت فاطمه الزهرا )س( و حضرت  حضرت موسی و دختران شعیب ، حضرت لوط و....

 رقیه )س(و...(

بخش ها و رشته های  

 جشنواره 



 

 :نقد وبررسی کتاب

 واساتیدویژه دانشگاهیان 

 بخش ادبی 

 :شعر،داستان نویسی، نمایش نامه نویسی،فیلم نامه نویسی 

  باموضوعات

/ نامحرم درمقابل نگاه کنترل/اسالمی ایرانی زندگی سبک(/س) خدیجه حضرت مقام/ وخانواده زنان/ وسیاست حجاب/ مادر مقام

 زنان باحجاب مردان غیرت ارتباط/دختروپسر ارتباط کنترل  /و نهی از منکر  معروف امربه درست روش/زیستی ساده ترویج

قصص قرانی مرتبط با حیا و عفت )مثال : سرگذشت حضرت یوسف ، حضرت موسی و  مقدس ودفاع درانقالب زنان نقش/

 //  حیای حضرت زینب )س(و حضرت فاطمه الزهرا )س( و حضرت رقیه )س(و...( دختران شعیب ، حضرت لوط و....

 

  بخش فناوری 

 : گ نویسی ووولید نرم افااروبال

 نگاه کنترل/اسالمی ایرانی زندگی سبک(/س) خدیجه حضرت مقام/ وخانواده زنان/ وسیاست حجاب/ مادر مقام باموضوعات

 انمرد غیرت ارتباط/دختروپسر ارتباط کنترل/ ونهی از منکر معروف امربه درست روش/زیستی ساده ترویج/ نامحرم درمقابل

قصص قرانی مرتبط با حیا و عفت )مثال : سرگذشت حضرت یوسف ،  /مقدس ودفاع درانقالب زنان نقش/ زنان باحجاب

//  حیای حضرت زینب )س(و حضرت فاطمه الزهرا )س( و حضرت  حضرت موسی و دختران شعیب ، حضرت لوط و....

 رقیه )س(و...(

 

 بخش هنری 

 : (ویژه برادران)وواشیح

 حجاب وسیاست( س)مقام حضرت خدیجه /مقام مادر

 :عکاسی 

 نگاه کنترل/اسالمی ایرانی زندگی سبک(/س) خدیجه حضرت مقام/ وخانواده زنان/ وسیاست حجاب/ مادر مقام باموضوعات

 دانمر غیرت ارتباط/دختروپسر ارتباط کنترل/ و نهی از منکر معروف امربه درست روش/زیستی ساده ترویج/ نامحرم درمقابل

 ودفاعمقدس درانقالب زنان نقش/ زنان باحجاب

 :و خوشنویسی پویا نمایی وئاور ،نقاشی ،طراحی پوستر، نماهنگ، فیلم کوواه،

 نگاه کنترل/اسالمی ایرانی زندگی سبک(/س) خدیجه حضرت مقام/ وخانواده زنان/ وسیاست حجاب/ مادر مقام باموضوعات

 دانمر غیرت ارتباط/دختروپسر ارتباط کنترل/ ونهی از منکر  معروف امربه درست روش/زیستی ساده ترویج/ نامحرم درمقابل

/ قصص قرانی مرتبط با حیا و عفت )مثال : سرگذشت حضرت یوسف ،  مقدس ودفاع درانقالب زنان نقش/ زنان باحجاب

//  حیای حضرت زینب )س(و حضرت فاطمه الزهرا )س( و حضرت  حضرت موسی و دختران شعیب ، حضرت لوط و....

 س(و...(رقیه )

 :وصویرگری 

 .آیات قران وروایات مرتبط با زنانی که درجبهه حق نقش آفرینی کردند( 1)

مقام حضرت مثال: سمیه ، آسیه زن فرعون ، مقام حضرت خدیجه )س( ، مقام حضرت زینب)س(  ،مقام حضرت فاطمه )س( و

 سایر بزرگوارن ... حضرت رقیه )س(مریم و



 ( آیات و روایات مرتبط با حیای مرد و زن در برخورد با همدیگرواز این قبیل قصص قرآنی 1)

 مثال : داستان حضرت موسی و دختران شعیب ، داستان حضرت لوط ، داستان حضرت یوسف و بانو زلیخا و.... 

 بخش شفاهی 

 :مداحی 

 رمقام ماد/تاثیر غیرت مردان برحجاب زنان( / س)مقام حضرت خدیجه 

 :روضه خوانی

 ارتباط غیرت مردان با حجاب زنان/حجاب وسیاست / مقام مادر( / س)مقام حضرت خدیجه

 :ن سخنوری ئیآ

 کنترل/اسالمی ایرانی زندگی سبک(/س) خدیجه حضرت مقام/ وخانواده زنان/ وسیاست حجاب/ مادر مقام باموضوعات 

 ارتباط کنترل/ و نهی از منکر  معروف امربه درست روش/زیستی ساده ترویج/ نامحرم درمقابل نگاه

قصص قرانی مرتبط با حیا و عفت  / مقدس ودفاع درانقالب زنان نقش/ زنان باحجاب مردان غیرت ارتباط/دختروپسر

 )مثال :

  ....سرگذشت حضرت یوسف ، حضرت موسی و دختران شعیب ، حضرت لوط و 

  رقیه )س(و...(حیای حضرت زینب )س(و حضرت فاطمه الزهرا )س( و حضرت 

 

 

 

 .برگزار می شودکاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتریاین جشنواره ویژه دانشجویان در مقاطع مختلف 

 

 

 

  : بخش کتبی 

و اسکن برگه امتحانی برنده را  کنندماه برگزار سوم آذر ماه الی دهم آذر دانشگاه ها می بایست آزمون کتبی را در تاریخ 

     دنارسال نمای جشنواره به آدرس الکترونیکی  

 بخش شفاهی : 

فایل دی وی دی با فرمت پخش در نمایش خانگی  به صورت  

 بخش هنری :

تئاتر  به و / نماهنگ و فیلم کوتاه   05*05عکاسی به صورت فایل / طراحی پوستر و نقاشی و خوشنویسی در ابعاد  

 صورت فایل دی وی دی با فرمت پخش در نمایش خانگی / 

 بخش پژوهشی : 

 به صورت فایل ورد 

 بخش فناوری : 

 مخاطبان       

 نحوه ارسال آثار   



فایل دی وی دی به صورت  

================================================ 

:راه های ارتباطی با کانون ریحانه دانشگاه   

شماره تماس معاونت : #   

55305300001 

51330115305 

rojhan.du@gmail.com 

telegram.me/ Negineayenoor 

:وسایر اطالعات مربوطه وبالگ جشنواره جهت دسترسی به فایل های بخش کتبی  #  

www.du-rojhan.blogfa.com 
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