
بسم اهلل النور
اینک که افتخار میزبانی سی و یکمین دوره جشنواره 
را  کشور  دانشجویان  عترت  و  قرآن  سراسری 
یافته ایم، برآنیم تا به مدد صاحب قرآن کریم و با تأّسی از روح 
پیامبر )ص( رحمت و منادی محبت، در گردهمایی با شکوه 
آوای  را در زالل  نورانی، جان های خویش  خاندان آن کالم 
لهو و  تفاخر و  تکاثر و  از غبارهای کثرت و  دلنشین توحید، 
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است، شست و شو دهیم. 
میزبان حقیقی این همایش، باری تعالی و اولیاء اویند و ما و 
شما همه میهمان آناننیم. بیاییم به فراخوان خداوند که فرمود: 

ِم« عاشقانه پاسخ دهیم.
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امید است همه ی ما بتوانیم با تمسک حقیقی و نفسانی به 
اهل بیت پیامبر اسالم )ص(، که ثقل کبیر و مفّسر راستین 
کالم حق و مصداق عینی تمام مراتب قرآن و نازله ذات خداوند 
برای صعود انسان به سوی حق و کتابنامه ی سیرالی اهلل اند، به 

زندگی خویش جانی تازه بخشیم.
بی گمان توفیق حضور در محضر کالم خدا و نشستن بر سر 
« است، غنیمتی بیکران و بسیار  ّ

 الل
ُ
سفره ی قرآن که »َمأُدَبة

سترک و بیرون از توصیف است، این توفیق را به دانشجویان 
قرآن پژوه دانشگاه های کشور شادباش می گوییم و از همه 
عزیزانی که در برگزاری این محفل نورانی یاریگرمان هستند، 

دست کم به کالمی سپاسگزاری می نماییم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

سخن آغازین

تماس با ما
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سی و یکمین دوره جشنواره سراسری 
قرآن و عترت دانشجویان کشور

در این فـضای آلوده مـادیات، شایسته است در دریای بی کـران معنویت 
قـرآن کریم شنا کرد، تا از پلیدی های دنیا پاک شد و این، جز با انس مدام با این 
کتاب آسمانی ممکن نیست.             مقام معظم رهبری
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است  دیرپایی  برنامه های  از جمله  دانشجویی  و عترت  قرآن  جشنواره 
که در حوزه ترویج آموزه های دینی و قرآنی در وزارت علوم مورد اهتمام 
متصدیان و مسئولین فرهنگی بوده است. بطوریکه اکنون توفیق برگزاری 
سی و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به دانشگاه 
برگزار  مرحله   4 در  جشنواره  این  است.  شده  اعطا  بلوچستان  و  سیستان 
مرحله  و  سراسری  مرحله  منطقه ای،  مرحله  دانشگاهی،  مرحله  می گردد؛ 
ملی. که در سه مرحله اول رقابت بین  دانشجویان دانشگاه های سراسری 
زیر نظر وزارت علوم است و در مرحله ملی تمام دانشجویان دانشگاه های 
کشور )دیگر دانشگاه ها مانند آزاد و ...( پس از گذارندن سه مرحله قبل به 

رقابت با یکدیگر می پردازند. 

اهداف

1( ارتقاء سطح فرهنگ قرآنی و اسالمی و اعتالی اخالق و ایمان دینی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

2( ایجاد انس و الفت پیش از بیش دانشجویان با قرآن و عترت

درباره جشنواره

اخبار جشنواره

3( تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی

4( ارج گذاری به فعالیت های قرآنی

5( شناسایی و معرفی استعدادهای برجسته

پذیرفته  افراد  تعداد  جشنواره  رشته های  و  بخش ها 
شده از بخش منطقه ای

با  در این جشنواره دانشجویان در 6 بخش و 36رشته به رقابت 
پژوهشی،  کتبی،  شفاهی،  بخش های:  شامل  که  می پردازند  یکدیگر 
جهت  تیر  پایان  تا  که  آثاری  تعداد  می باشد.  فناوری  هنری،  ادبی، 
داوری به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه سیستان و بلوچستان ارسال 

گردیده است عبارتند از: 

بخش شفاهی 325 اثر،  بخش فناوری 37 اثر،  بخش پژوهشی 
88 اثر،  بخش ادبی 81  اثر و بخش هنری 143 اثر.

به گزارش خبرنگار فرهنگی  دانشگاه، نشست شورای سیاستگذاری 
سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت در دانشگاه سیستان و 

بلوچستان با حضور دکتر بندانی ریاست 
محترم دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه 
شهریورماه   12 مورخ   20 ساعت  از 
1395 در محل سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی برگزار گردید.

بحرپیما  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
دبیر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 

دانشگاه،  های  واحد  کلیه  کارکنان  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  جشنواره 
در  توضیحاتی  دانشجویان،  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  کارکنان 
خصوص پیشینه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ارائه نمودند. ایشان 
نخبگان قرآنی حاضر در جشنواره را سفیران فرهنگی دانشگاه سیستان 

و بلوچستان نامیدند.

برگزاری نشست شورای سیاستگذاری سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

در  دبیر جشنواره  نائب  و  فرهنگی  مدیریت  تبار  خانم حسن  سپس 
خصوص آمار و اطالعات جشنواره به ایراد سخن پرداخته و مسئولین 
کمیته های جشنواره را معرفی نمودند 
تشریفات،  دبیرخانه،  های  کمیته  و 
و  اسکان  و  پذیرایی  برنامه،  فوق 
وظایف  شرح  خصوص  در  تبلیغات 
کمیته خود و فعالیت های انجام شده 

گزارشی ارائه نمودند.

سپس دکتر بندانی ریاست محترم 
دانشگاه و ریاست شورای سیاستگذاری سی و یکمین جشنواره سراسری 
قرآن و عترت در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر و تشکر از 
کلیه همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی از کلیه واحد ها خواست تا 
بصورت ید واحد جهت برگزار شدن جشنواره همکاری نمایند. ایشان 
ابراز امیدواری کردند جشنواره با نظم و انضباط خاص و درخور دانشگاه 

و استان برگزار شود.
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زمان بندی جشنواره اخبار جشنواره

جلسه هم اندیشی کمیته های برگزار کننده سی و 
یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت با حضور دکتر 
معاونت  دانشگاه، دکتر بحرپیما  ریاست محترم  بندانی 
اداره  مدیر  تبار  حسن  خانم  اجتماعی،  و  فرهنگی  
فرهنگی و مسئولین کمیته های برگزاری جشنواره روز 
یکشنبه مورخ 6 تیر در محل خانه فرهنگ برگزار گردید.

مقدم  خیر  ضمن  پیما  بحر  دکتر  جلسه  ابتدای  در 
مغتنم  جلسه  در  را  دانشگاه  محترم  ریاست  حضور 
تشریفات  دبیرخانه،  های  کمیته  مسئولین  واز  دانسته 
، مستندسازی ، رسانه و تبلیغات خواستند که گزارش 
اقداماتی که در کمیته های مربوطه انجام شده است 

را توضیح دهند .
 سپس دکتر بندانی ضمن برشمردن اهمیت مسائل 
و مباحثی که در رابطه با قرآن است بیان نمودند الزم 
است همکارانی که در این مدت در میدان فعالیت بوده 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  که  جشنواره  این  در  اند 
تا در روزهای  انجام دهند  برنامه ریزی دقیقی  است، 

برگزاری جشنواره دچار مشکل و کمبود نگردیم .
سپس دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه و ریاست 
شورای سیاستگذاری سی و یکمین جشنواره سراسری 
قرآن و عترت در دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن 
و  فرهنگی  معاونت  همکاران  کلیه  از  تشکر  و  تقدیر 
اجتماعی از کلیه واحد ها خواست تا بصورت ید واحد 
ایشان  نمایند.  همکاری  جشنواره  شدن  برگزار  جهت 
ابراز امیدواری کردند جشنواره با نظم و انضباط خاص 

و درخور دانشگاه و استان برگزار شود.

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته های 

برگزار کننده جشنواره
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 03:6تا  03:6

 

 1صبحانه مهمانسزای ضماره 

 ادای احتزام به ضهیذ گمنام دانطگاه 8تا  03:6

 
 افتتاحیه تاالر فزدوسی 16تا  8

 
تا  16311

11311 

 مسابقات بخص ضفاهی
 آقایان 3 تاالر فزدوسی

 خانم ها 3 تاالر مالصذرا

 نماس مسجذ قائم :1تا  11311

 1نهار مهمانسزا ضماره  11تا  :1

 
 10تا  11

 
پذیزش دانطجویان 
بخص ضفاهی و 

 11کتبی اس ساعت 
در معاونت فزهنگی 

 و اجتماعی

 مسابقات بخص ضفاهی
 آقایان 3 تاالر فزدوسی

 خانم ها 3 تاالر مالصذرا

 11تا  10311
 مسابقات بخص ضفاهی
 آقایان 3 تاالر فزدوسی

 خانم ها 3 تاالر مالصذرا

 16تا  11
 نماس مسجذ قائم

 و
 ضام

 نماس مسجذ قائم

 اس موسه جنوب ضزق باسدیذ 11تا  16

 ضام 11

برنامه زمانبندی سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

دانشگاه سیستان و بلوچستان –  روز اول 

حرکت سرویس ها از محل اسکان:  ساعت 6:15 الی 7 صبح
  و ساعت 14:30 الی 15
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آدرس: زاهدان – دانشگاه سیستان و بلوچستان - معاونت فرهنگی و اجتماعی |

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه جامع و قطب 
علمي منطقه جنوب شرق کشور فعالیت خود را با تاسیس رشته 
راه و ساختمان در سال 1353 در شهر زاهدان آغاز نمود و به 
دریانوردي  دانشکده هاي   1368 و   1356 سال هاي  در  ترتیب 
تاسیس  دانشگاه  این  در  زابل  کشاورزي  و  پایه  علوم  چابهار، 
گردید. در سال 1370 بر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش 

عالي ، دانشسراي عالي زاهدان با این دانشگاه ادغام گردید.

در سال هاي 1377 دانشگاه زابل، 1381 دانشگاه دریانوردي 
ایرانشهر  والیت  دانشگاه   1386  ، چابهار  دریایي  علوم  و 
کسب  از  پس  سرا وان  عالی  آموزش  مرکز   1391 سال  در  و 
شاخص هاي الزم  از پیکره دانشگاه سیستان و بلوچستان جدا 
شدند و در قالب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مستقل به 

فعالیت خود را ادامه دادند.

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان درسال 1384 به عنوان دانشگاه 
مادر در استان سیستان و بلوچستان توانست با احراز شاخص هاي 
نظر  از  و  بپیوندد  کشور  توسعه یافته  دانشگاه هاي  جرگه  به  الزم 
این  گیرد.  قرار  الف کشور  رده  دانشگاه هاي  ردیف  در  تشکیالتي 
دانشگاه در حال حاضر دارای 16دانشکده مصوب است که از این 
که  باشند  می  فعال  دانشگاهی  پردیس  دو  و  دانشکده   11 تعداد 
ارشد  کارشناسی  دکتری،  مقطع  سه  در  و  آموزشی  گروه   70 در 
مساحت  می پذیرند.  دانشجو  گرایش  رشته   415 در  کارشناسی  و 
کل دانشگاه  194 هکتار و زیر بنای مفید آن 185000 متر مربع 
است. زیر بنای در حال احداث )با میانگین 50% پیشرفت فیزیکی( 
46200 متر مربع و دارای بیش از 80 هکتار فضای سبز که بخش 
استفاده  مورد  باز  رو  مطالعه  فضای  عنوان  به  سال  از  ای  عمده 

دانشجویان قرار می گیرد.


