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موضوعات پیشنهادی

ردیف

بخش

رشته

1

بخش پژوهش

مقاله نویسی

2

بخش پژوهشی

(ویژه جشنواره ملی)

3

بخش فن آوری

تولید نرم افزار و
اپلیکیشن

4

بخش فن آوری کانال شبکه های مجازی معارف و مهارتهای حوزه تبلیغی و ترویجی در حوزه فعالیت های
( ویژه جشنواره ملی) قرآن و عترت

-1نقد و بررسی اندیشه سلفی -تکفیری بر اساس آموزه های قرآن
کریم و احادیث نبوی(ص)-2مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون
زا در آیات و روایات اسالمی -3اصول و شاخصه های سبک زندگی
قرآنی (در محیط خانواده)-4امربه معروف و نهی از منکر کارآمد در
عصر حاضر از نگاه قرآن و عترت( شاخصه ها و الگوها)-5فرهنگ
مقاومت و استکبارستیزی در آموزه های قرآن کریم و احادیث ائمه
طاهرین(ع)-6راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در
محیط دانشگاهی براساس آموزه های قرآن و عترت-7ساده زیستی
و پرهیز از تجمل گرایی و مصرف زدگی مردم و مسئوالن ،زیربنای
بالندگی فرهنگی و اقتصاد مقاومتی-8،ارجمندی کار،تکریم
کارآفرینی و تالش و روحیه جهادی در آموزه های قرآن وعترت-9،
قرآن وسالمت-10،قرآن و علوم انسانی
-1تلخیص و باز نویسی کتاب چهل حدیث ،امام راحل(ره)-2

تلخیص کتاب

تلخیص و بازنویسی آثار استاد شهید مرتضی مطهری(ره)،کتاب
خدمات متقابل اسالم و ایران-3،تلخیص و بازنویسی آثار حضرت
آیت اهلل جوادی آملی ،کتاب مراحل اخالق در قرآن
معارف و مهارتهای آموزشی،پژوهشی و ترویجی در حوزه فعالیت
های قرآن وعترت

5

بخش هنری

خوشنویسی

م وَاتََّقُوا اللََّهَ لَعَلََّکُمْ تُرْحَمُونَ
انََّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُ ْ
حجرات آیه 10

6

بخش هنری

معرق و منبت

رَبََّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیََّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ
ابراهیم آیه 41
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ردیف

بخش

رشته

7

بخش هنری

عکاسی

8

بخش هنری

فیلم کوتاه

9

بخش هنری

نقاشی

10

بخش هنری

طراحی پوستر

11

بخش هنری

تذهیب

12

بخش ادبی

شعر

13

بخش ادبی

داستان نویسی

14

بخش ادبی

نمایشنامه نویسی

15

بخش ادبی

فیلنامه نویسی

موضوعات پیشنهادی

-1عبودیت ،نماز و نیایش از منظر قرآن وعترت-2،پرداخت زکات و
فرهنگ دستگیری از نیازمندان-3،پاسداری از محیط زیست و
جهان طبیعت از نگاه قرآن وعترت-4،فضائل و رذائل اخالقی از نظر
آیات و روایات اهل بیت(ع) با ریز موضوعات:اخالص و ریا،صدق و
کذب با سخاوت و بخل)-5روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه
های قرآن وعترت

