
   

بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت (به شرح جدول ذیل) بخش کتبی ند رشته هاي به اطالع کلیه کارمندان محترم می رسا
وزارت بهداشت برگزار می گردد، به عنوان دوره عمومی با ساعت آموزش ضمن  و فرهنگی که توسط معاونت دانشجویی

:خدمت مصوب گردیده است

  http://csa.muq.ac.ir آدرس به جوییو دانش فرهنگی معاونت سایت به مراجعه با توانند می همکاران محترم
    .نمایند اقدام خود نام ثبت به بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت نسبت لینکو کلیک بر روي 

 در  صد تخفیف در 20با   ( کتاب مفاهیم صحیفه و حفظ موضوعی قرآن)به جز کتاب صورت به آموزشی منابع
 موجود می باشد. دانشجویی فرهنگی معاونت اداره فرهنگی

مشخصات رشته هاي (دوره هاي) جشنواره قرآنی  

  6و  5، 4، 3، 1کتاب سیري در نهج البالغه شهید مطهري  فصل   ساعت 15  عمومی  مفاهیم نهج البالغه  1

 4ن انصاریان ج یلیف حسکتاب دیار عاشقان تا  ساعت 20  عمومی  مفاهیم صحیفه سجادیه  2
 

  160تاص 1ابوالقاسم ازصدرسنامه حفظ موضوعی استاد حاج   ساعت 10   عمومی  حفظ موضوعی قرآن کریم  3
 

  149تا  1کتاب آشنایی با قرآن شهید مطهري صفحات   ساعت 15  عمومی  آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن  4
 

  170تا  1کتاب امیر گل ها تالیف حسین سیدي  صفحه   ساعت 10  عمومی  آشنایی با سیره معصومین(ع)  5
 

 از ابتداي کتاب تا احکام نذررساله دانشجویی نشر معارف   ساعت 15  عمومی  احکام  6

 مجموعه پرسش و پاسخ ها24پیامبر اعظم سیره و تاریخ ج   ساعت 20  عمومی  پرسمان قرآنی  7

  200از ابتداي کتاب تاپایان ص  2و 1حکمت نامه جوان بخش   ساعت15  عمومی  آشنایی با احادیث  8
 

  دانشگاه سالن شهید مفتح 12ساعت  2/12/95ه ب:  دوشن (به صورت تستی)آزمون حضوري زمان و مکان برگزاري

ساعت)، نسبت به شرکت و ثبت نام  50همکاران متقاضی می توانند با توجه به لحاظ سقف ساعات دوره هاي عمومی در یک سال (حداکثر 
  .اقدام فرمایند بهمن ماه 15در سامانه جشنواره، حداکثر تا تاریخ 

در سـایت معاونـت     pdfدر ضمن  همه منابع بخش کتبی به جز (کتاب امیر گل ها و کتاب سیره و تاریخ پیامبر اعظـم (ص)) بـه صـورت    
  .فرهنگی دانشجویی موجود می باشد

 مدیریت فرهنگی با همکاري اداره آموزش ضمن خدمت                                                         


