
بسمه تعالی

"آئین نامه دومین دوره مسابقه ستایشگران نور"

توسط دفتر هیئات مذهبی دانشگاه  ویژه دانشجویان، دانشگاه جامع علمی مسابقه ستایشگران نوردومین دوره 

قمندان به آغاز می گردد، عال- دعا خوانی- رشته مداحی دودر خرداد10در سراسر کشور از تاریخ "ویژه آقایان"کاربردي 
وقت دارند به دفتر )10/4/95حداکثر تا (شرکت در مسابقه آثار خود را با توجه به توضیحات ذیل از تاریخ فوق به مدت یکماه

تماس 02188800915ارسال نمایند و در صورت هرگونه سؤال با شماره (از طریق ایمیل و یا آدرس پستی)هیئات مذهبی دانشگاه
مرحله اول براي نفرات برگزیدهمی باشد که - دعا خوانی- رشته مداحی دون الزم به ذکر است مسابقه  در حاصل فرمایند. در پایا
بعداز ماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد.دعوت می شوند و مسابقه نهایی در استان فارسفارس مسابقه نهایی به استان

دانشگاه جامع - ابتداي پل کالج–الهینجاتخیابانوحافظخیابانبین–اسالمیخیابان انقالب- تهران آدرس پستی:
1599665111کد پستی-683پالك -طبقه پنجم–علمی کاربردي 

Nahad.hd@uast.ac.irآدرس پست الکترونیکی

بایت قابل ارسال می باشد.)مگا5حداکثر تا حجم فایل ،می نمایندل اثر خود را ارسال (الزم به ذکر است دانشجویانی که از طریق ایمی



شرایط شرکت کنندگان:-
می توانند در این مسابقه شرکت کنند."فقط آقایان"لیه دانشجویان ک-1
شرکت کنندگان محترم می بایست همراه با آثار ارسالی مدارك الزم شامل-2

کارت دانشجویی به همراه  شماره ثابت وهمراه ونام استان محل تحصیل و آدرس محل سکونت را ارسال نمایند.تصویرر کارت ملی و تصوی
هرنفر فقط در یک رشته می تواند شرکت کند.-3
می باشد.10/4/95مهلت ارسال آثار تا تاریخ -4

شرایط آثار ارسالی:-

رشته مداحی:-الف
دقیقه به صورت تصویري ارسال گردد.8دقیقه و حداکثر به مدت 5آثار ارسالی حداقل به مدت -1
دفاع مقدس و شهدا-یاران با وفایش بوشهادت امام حسین (ع)–الف "آثار می بایست با یکی از موضوعات -2
باشد."مهدویت و انتظار-ج
نوحه خوانی باشد. - جمرثیه سرایی - برایی مدیحه س-الفشامل به ترتیبآثار می بایست-3
و متن  شعر خوانده شده و منبع روضه همراه با اثر ارسالی شرکت کنندگان اعالم گردیده است ارسال مدارك الزم که درشرایط-4

الزامی می باشد.
رشته دعاخوانی:-ب
…ندبه، توسل، زیارت عاشورا، جامعه کبیره و می بایست قرائت فرازهایی از ادعیه مشهوره مانند دعاي کمیل، آثار-1

باشد.
دقیقه به صورت تصویري ارسال گردد.7دقیقه و حداکثر به مدت 5آثار ارسالی حداقل به مدت -2

ارسال مدارك الزم همراه با اثر ارسالی که درشرایط شرکت کنندگان اعالم گردیده الزامی می باشد.-3

به شرح ذیل می باشد:جوایز این دوره از مسابقات-

دهمبلغ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات بهاولنفرهر رشته به ترتیبدر)دعا خوانی–(مداحی مقطعدوبه نفر اول تا سوم در
کارت هدیه نفر سوم چهار میلیون ریال-ریال هفت میلیون هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغکمک دومنفر-میلیون ریال 

ود.شمیاهدا 


