
موضوعات و محورهاي تولیدات آثار پژوهشی و هنري بیست و 

 1400سال-ششمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت

 ردیف  بخش  رشته  موضوعات پیشنهادي 

       : سالمت جسم و روان از منظر قرآن و عترت الف

 موضوعات 

  تاب آوري فردي و اجتماعات در ابتالئات -١

  روانارتقاء و بهبود سالمت جسم و رهايراه کا -٢

 ب: فضاي مجازي با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر قرآن و عترت 

 موضوعات: 

 روش هاي خالقانه تبلیغ آموزه هاي قرآن و عترت در فضاي مجازي -1

راهکارهاي پاسخگویی به شبهات و سواالت قرآنی در فضاي -2

  مجازي 

  از تولید از منظر قرآن و عترت  ج: پشتیبانی و مانع زدایی

 موضوعات: 

 بررسی موانع تولید -1

  بررسی جایگاه کار آفرینی و اشتغال-2

 مقاله نویسی

هر داوطلب حق ارسال (

ر دارد، در غیر یک اث

الی ساینصورت آثار  ار

 )حذف خواهد شد.

 بخش پژوهش 

  
  

1  

  

        جوادي آملیکتاب همتایی قرآن و اهل بیت تالیف آیت اله الف: 

  2 بخش پژوهشی  تلخیص کتاب   کتاب مسئولیت و سازندگی تالیف علی صفائی حائريب: 

 -کتاب قرآن و سکوالریسم تالیف محمد حسن قدردان قراملکی

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

  

  
 نقد کتاب 

  

 بخش پژوهشی 

  

3  

  

  4 بخش پژوهش  پایان نامه  اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترتمربوط به دانشگاه آزاد 

  5 بخش فن آوري  کانال شبکه هاي مجازي  )ع(قرآن وعترت

تولید نرم افزار و   )ع(قرآن وعترت

 اپلیکیشن

  6 بخش فن آوري 

  7 بخش فن آوري  پویانمایی    مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترت

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 بخش ادبی  داستان نویسی 

  

8  

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 بخش ادبی  نمایشنامه نویسی 

  

9  

  

 آثار پژوهشی و هنريموضوعات و محورهاي تولیدات  



 1400سال - بیست و ششمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت 

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 بخش ادبی  شعر 

  

11  

قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون انما یتذکر 

  اولواااللباب.

 

 خوشنویسی)نستعلیق(

  11 بخش هنري 

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 بخش هنري  نقاشی 

  

12  

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 عکس 

  

  13 بخش هنري 

 بخش هنري  تذهیب*   قرآن و عترت

  

14  

سوره مبارکه انسان و موضوعات مدافعان سالمت،مواسات و  11الی  3آیات 

  کمک مومنانه.

 بخش هنري  فیلم کوتاه 

  

15  

  16 بخش هنري  معرق و منبت   ومن یتق اهللا یجعل له من امره یسرا 

 بخش هنري  پوسترطراحی   طراحی پوستر سی و هفتمین جشنواره ملی قرآن و عترت  

  

17  

  18 بخش هنري  مشبک   ربوط به دانشگاه آزاد اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترتم

 بخش هنري  نقاشی خط   مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترت

  

19  

  21 بخش هنري  نسخ   مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترت

  21 بخش هنري  ثلث   مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی موضوع مربوط به قرآن و عترت

  

  باشد.می 18341/59توضیح: جایزه رشته فیلم نامه نویسی برابر رشته نمایشنامه نویسی در بخشنامه شماره 


