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مــن بایــد از بــرادران عزیــزی کــه ایــن مراســم و تشــکیالت و دعــوت و مســابقات و تشــویق عمومــی را بــراب ملتمــان فراهــم کردنــد و 
نیــز از بــرادران عزیزمــان در حــج و اوقــاف کــه بــه ایــن مســئله اهتمــام ورزیدنــد، صمیمانــه تشــکر کنــم. ایــن اهتمــام جــای تقدیــر و 

شــکرگزاری دارد؛ امــا حتــی از ایــن هــم بیشــتر و وســیع تر بایــد نســبت بــه امــر قــرآن اهتمــام ورزیــد؛ زیــرا قــرآن همــه چیــز ماســت.  
کریم 1368/12/4 « کنندگان مسابقات بین المللی قرآن  » بیانات در دیدار شرکت 

مســابقه در همــه خیــرات، در همــه کارهــای خیــر، مــورد توصیــه  قــرآن و معــارف اســالمی اســت. علــت هــم ایــن اســت کــه در تســابق- 
مســابقه همــه   اســتعدادها- توان هــای پنهــان انســان بــروز پیــدا می کند.بنابرایــن بنــده مســابقات قــرآن را کار بزرگــی می شــمارم. 

کننده در مسابقات قرآنی  78/2/22 « » دیدار با دانشجویان شرکت  

اگــر بخواهیــم همــه قــرآن را بیاموزنــد، عــّده اى بایــد در اوج قــرار گیرنــد – مثــل همــه چیــز دیگــر – همین طــور کــه اگــر بخواهیــد ورزش، 
همگانــی شــود، بایســتی عــّده اى قهرمــان را جلــِو چشــم مــردم نگهداریــد. اگــر بخواهیــد قــرآن در خــا نه هــا، بیــن بچه هــا، بیــن 

ــرام کنیــد. »77/9/10 « ــان قرآنــی را احت ــد، بایســتی قهرمان بزرگ هــا بیــن زن هــا و مردهــا رواج پیــدا کن



ویــج قـــرآن در جـــامعه   تر
کمیــت اســام، یکــی از برنامه هــای اصلــی بــرای مســئولین  در دوران جمهــوری اســامی و حا
کشــور، ترویــج قــرآن اســت؛ تــاوت قــرآن، انــس بــا قــرآن، فهــم قــرآن، حفــظ قــرآن، جــزو 

برنامه هاســت.

کریم 1391/4/4 « کنندگان مسابقات بین المللی قرآن  » بیانات در دیدار شرکت 

وح قـــرآن زمینه ســـازی برای نزدیـــک کردن جامعــه به حقیـــقت و ر
ــه  ح شــدن قــرآن و نزدیــک شــدن ب ــرای مطــر ــه اســت ب ایــن مســابقات و ایــن جلســات بهان
حقیقــت قــرآن و روح قــرآن. تــاوت هــم یــک وســیله ای اســت بــرای رســیدن بــه حقیقــت 

قــرآن... هــدف اینهاســت. 
کریم 1392/3/18« » بیانات در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن 

 فراگیـــر ساختــن معـــارف قــــرآن در جامعـــه
گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به  این مسابقات و این جلسات بهانه است برای ... فرا

زندگی فردی و اجتماعی در سایه قرآن؛ هدف اینهاست. 
کریم 1392/3/18 « » بیانات در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن 

اهـــــــــــــداف 
برگــــــــــــزاری 
مسابقــــــــات 
قـــــــــــــــــرآنی
از دیدگاه مقام معظم رهبری



گرفتــه و پیشــنهادات و نظــرات  کارشناســی های انجــام  مرکــز امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، بــر اســاس آخریــن 
کشــور، دســتورالعمل برگــزاری  کل اوقــاف و امــور خیریــه سراســر  کارشناســان و همــکاران محتــرم ادارات  واصلــه از ســوی 

ح ذیــل ابــاغ می گــردد.  مســابقات سراســری قرآنــی ســال 95 را بــه شــر

سوق دادن جامعه به سمت عمل به قـــرآن
مــا از ایــن جلســات قرآنــی، از ایــن نشســت و برخاســت های 
قرآنــی، از ایــن مســابقات قرآنــی، از ایــن دعــوت از قرآنیــان 
کــه بــه ایــن مقاصــد  کشــور، هدفمــان ایــن اســت  سراســر 
بشــویم؛  نزدیــک  قــرآن  بــا  می خواهیــم  بشــویم؛  نزدیــک 
ــد ایــن باشــد.  نزدیکــی معرفــت و نزدیکــی عمــل؛ همــت بای
امــروز دنیــای اســام تشــنه عمــل بــه قــرآن اســت و دشــمنان 

ایــن را نمی خواهنــد.  اســام 
کریــم  » بیانــات در دیــدار شــرکت کنندگان مســابقات بیــن المللــی قــرآن 

» 1389/4/21

ایجاد گرایش در بین اقشــار مختلف مردم برای انس با قرآن
گرایــش نشــان می دهنــد؛  بــه برکــت جمهــوری اســامی، جوان هــای مــا، مــردان مــا، زنــان مــا، نوجوانــان مــا بــه قــرآن عاقــه و 
قــرآن را فــرا می گیرنــد، تــاوت قــرآن را می آزماینــد، قــرآن را حفــظ می کننــد. اینهــا البتــه هدف هــای برتــر و نهایــی نیســت؛ 
ــر قــرآن در جامعــه رواج پیــدا  گ ــه قــرآن اســت؛ امــا اینهــا قدم هــای الزم ابتدایــی اســت. ا هــدف نهایــی فهــم قــرآن و عمــل ب
کنــد، حفــظ قــرآن رایــج بشــود، انــس بــا قــرآن در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه رواج پیــدا بکنــد، جامعــه بــرای  کنــد، رونــق پیــدا 

عمــل بــه قــرآن نزدیــک می شــود؛ مــا ایــن را می خواهیــم.    
کریم 1393/3/13 «  » بیانات در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن 
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مقــدمــــــــه 
کــه در حــوزه ترویــج فعالیت هــای قرآنــی در  برگــزاری »مســابقات قرآنــی« از جملــه برنامه هــای دیرپایــی اســت 
کریــم  کشــور و بــا هــدف فراهــم آوردن زمینــه ای جهــت انــس بیــش از پیــش بــا مصحــف شــریف و انســان ســاز قــرآن 
گیــن قــرآن در محیــط جامعــه همــواره مــورد  و مفاهیــم تعالــی بخــش و همچنیــن نثــر و بســط فضــای معنــوی عطرآ

اهتمــام متصدیــان و مســئولین فرهنگــی بــوده اســت. 
کشــور، بــا  کریــم در  ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، بــه عنــوان متوّلــی برگــزاری مســابقات ملــی و بین المللــی قــرآن 
کریــم در بیــن اقشــار  کریــم، ســهم بســزایی در ترویــج فرهنــگ و معــارف قــرآن  برگــزاری مســابقات سراســری قــرآن 
ــی در مراحــل مختلــف شهرســتانی،  ــا آسیب شناســی مســتمر از مســابقات قرآن مختلــف جامعــه دارد. از ایــن رو ب
گرفتــن نقــاط قــوت و ضعــف ســال پیشــین، نســبت بــه برنامه ریــزی و برگــزاری مطلــوب  کشــوری و در نظــر  اســتانی و 

کریــم در ســال 1395 اقــدام می نمایــد.    مســابقات قــرآن 
کارشناســان  ــه از ســوی  گرفتــه و پیشــنهادات و نظــرات واصل کارشناســی هــای انجــام  ــر اســاس آخریــن  کنــون ب ا
ــری  ــابقات سراس ــزاری مس ــتورالعمل برگ ــور، دس کش ــر  ــه سراس ــور خیری ــاف و ام کل اوق ــرم ادارات  ــکاران محت و هم

ــردد. ــاغ می گ ح ذیــل اب ــه شــر ــی ســال 1395 را ب قرآن



الف( جدول زمان بندی اجرایی 

                                                                                   

پایانآغازعنوانمرحله

کل استان1 پایان مسابقات94/12/20تشکیل ستاد برگزاری مسابقات در  اداره 

تا زمان برگزاری95/1/14اطاع رسانی و تبلیغات در سطح استان2

95/1/1495/2/11ثبت نام مسابقات مرحله شهرستانی3

95/2/1195/3/13برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی4

5
برگزاری دوره آموزشی ویژه منتخبان مرحله شهرستانی جهت حضور در 

مرحله استانی
 حد فاصل برگزاری مسابقات 

شهرستانی تا استانی

95/4/2095/6/12برگزاری مسابقات مرحله استانی6

7
برگزاری دوره  های آموزش ویژه منتخبان مرحله استانی جهت حضور در 

کشوری مرحله 
حد فاصل برگزاری مسابقات 

کشوری استانی تا 

کشوری8  25  لغایت 7 آبان  ماه 95برگزاری مسابقات 

           

گردد.  کل تأیید  ح اقدام مرحله شهرستانی، پس از تکمیل توسط ادارات شهرستان باید توسط اداره  تبصره1: طر
ــی ســازمان تأییــد  ــز امــور قرآن ــد توســط مرک کل بای ــه اســتانی، پــس از تکمیــل توســط ادارات  ح اقــدام مرحل تبصــره 2: طــر

گــردد. 
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ب( جدول رشته های مسابقات
 

برادرانخواهرانرشتهردیف

تا مرحله استانیتا مرحله استانیحفظ 5 جزء1

کشوریحفظ 10 جزء2 کشوریتا مرحله  تا مرحله 

کشوریحفظ 20 جزء3 کشوریتا مرحله  تا مرحله 

کل4 کشوریحفظ  تا مرحله بین المللیتا مرحله 

کشوریقرائت تحقیق5 تا مرحله بین المللیتا مرحله 

کشوریقرائت ترتیل6 کشوریتا مرحله  تا مرحله 

کشوریمعارف7 کشوریتا مرحله  تامرحله 

کشوریدعا خوانی8 کشوری تا مرحله  تا مرحله 

کریم 9 کشوریمدیحه سرایی وهمخوانی قرآن  کشوری تا مرحله  تامرحله 

کشوری----------اذان10 تا مرحله 

کشوری----------ابتهال11 تا مرحله 
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وج 1 آبان 95  برادران :پذیرش 25 مهر ماه، خر

روز پنجم
95/7/30

روز چهارم
95/7/29

روز سوم  
95/7/28

روز دوم 
95/7/27

روز اول 95/7/26 روز

کل قرائت و حفظ  کل قرائت و حفظ  کل قرائت و حفظ  معارف
مدیحه سرایی و همخوانی 

کریم - ابتهال قرآن 
A سالن

حفظ 10 و 20 و ترتیل حفظ 10 و 20 و ترتیل حفظ 10 و 20 و ترتیل - دعا خوانی و اذان  B سالن

300 نفر 300 نفر 300نفر 31 نفر 172 نفر
تعداد نفرات 

در هر روز

وج 7 آبان 95  خواهران :پذیرش 2 آبان، خر

وز چهارم 95/8/6 ر وز سوم 95/8/5 ر وز دوم 95/8/4 ر وز اول95/8/3 ر روز

قرائت و حفظ کل قرائت و حفظ کل قرائت و حفظ کل مدیحه سرایی وهمخوانی 
قرآن کریم - دعاخوانی A سالن

حفظ 10 و 20 و ترتیل حفظ 10 و 20 و ترتیل حفظ 10 و 20 و ترتیل معارف B سالن

280 نفر 280 نفر 280 نفر 122 نفر تعداد نفرات
 در هر روز

کشوری در بخش خواهران و برادران به شرح ذیل می باشد  زمان برگزاری مسابقات 

11
 دستورالعمل سی و نهمین دوره
 مسابقات سراسری



1/ب- مالحظات رشته های حفظ
راه  کشــوری  بــه مرحلــه  اســتانی  از مرحلــه  قبــل،  ادوار  کــه در  رشــته های حفــظ  * شــرکت کنندگان 

نماینــد. شــرکت  تــر  پاییــن  مقاطــع  در  نمی تواننــد  یافته انــد، 
کشــوری در رشــته  های حفــظ، الزم اســت در  * تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانی و 
کــه امتیــاز ایــن آزمــون بــر اســاس آیین نامه  کریــم شــرکت نماینــد.  آزمــون مفاهیــم و معــارف جــزء 30 قــرآن 

فنــی، بــه مجمــوع امتیــاز راه  یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی ایــن رشــته اضافــه می شــود.

2/ب- مالحظات رشته های قرائت و ترتیل 
کتبــی  کشــوری در رشــته قرائــت ، الزم اســت در آزمــون  * تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه 
کــه امتیــاز ایــن آزمــون بــر اســاس آییــن نامــه  کریــم شــرکت نماینــد.  حفــظ و مفاهیــم جــزء 30 قــرآن 

داوری، بــه مجمــوع امتیــاز راه  یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی ایــن رشــته اضافــه می شــود.
کتبــی حفــظ  کشــوری در رشــته ترتیــل، الزم اســت در آزمــون  * تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه 
کــه امتیــاز ایــن آزمــون بــر اســاس آیین نامــه داوری، بــه  کریــم شــرکت نماینــد.  و مفاهیــم جــزء 29 قــرآن 

مجمــوع امتیــاز راه  یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی ایــن رشــته اضافــه می شــود.

ج( شرایط شرکت کنندگان در مسابقات
ــر عهــده ســتاد  ــزاری مســابقه الزامــی می باشــد )احــراز ایــن شــرط ب 1ـ ســکونت در شهرســتان محــل برگ

ــود(  ــزاری مســابقات شهرســتانی خواهــد ب برگ
تبصــره 1: طــاب حوزه هــای علمیــه و دانشــجویان صرفــًا در طــول مــدت تحصیــل و ســربازان در طــول 

گواهــی معتبــر می  تواننــد در شهرســتان محــل تحصیــل یــا خدمــت  مــدت خدمــت نظــام وظیفــه بــا ارائــه 
ثبــت نــام نماینــد. 
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گواهــی و بــه شــرط ســکونت در  تبصــره 2: شــاغان دســتگاه  های دولتــی و غیــر دولتــی، بــا ارائــه 
محــل خدمــت ســازمانی خــود حــق شــرکت در مســابقات آن شهرســتان را دارنــد.

تبصــره 3 : بدیهــی اســت شــرکت کنندگان فقــط می تواننــد در مســابقات یــک شهرســتان شــرکت 
کــه خــاف موضــوع اثبــات شــود، موجــب  نماینــد. در غیــر ایــن صــورت، در هــر مرحلــه از مســابقات 

حــذف شــرکت کننده خواهــد شــد.
2ـ تمــام افــراد غیــر از رشــته های معــارف و مدیحه ســرایی، تنهــا می  تواننــد در یکــی از رشــته  های 

ــد. ــرکت نماین ــی(  ش ــال و دعاخوان ــل، اذان، ابته ــت، ترتی ــظ، قرائ ــر )حف دیگ
3ـ رعایــت موازیــن اســامی در رفتــار و پوشــش از ســوی شــرکت کنندگان در مســابقات الزامــی اســت. 
کمیتــه انضباطــی مــی توانــد از حضــور  )در صــورت احــراز عــدم رعایــت مــوارد مربــوط بــه بنــد فــوق ، 

فــرد در مســابقات ممانعــت بــه عمــل آورد(
کلیــه شــرکت کنندگان در ایــن دوره از مســابقات، حــق داوری  5- افــراد برخــوردار از امتیــاز معافیــت و 
ــا اســتانی در رشــته رقابتــی خــود را نخواهنــد داشــت. رعایــت دقیــق ایــن  در مراحــل شهرســتانی ی

بنــد بــر عهــده ســتاد برگــزاری مســابقات خواهــد بــود.
کارت شناســایی معتبــر و معرفــی نامــه از اســتان مربوطــه، جهــت احــراز هویــت  تذکــر: همــراه داشــتن 

متســابقین در هنــگام پذیــرش الزامــی اســت. 
 .

13
 دستورالعمل سی و نهمین دوره
 مسابقات سراسری



د( جدول معافیت های مرحله ای رتبه  داران )خواهران و برادران(
 

کسب شدهردیف مقطع رتبه 
معافیت

مقطع 
ورودی

استانیشهرستانینفر اول استان در مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 194

2
نفــر اول رشــته  های قرائــت و حفــظ مســابقات کشــوری تمــام ســازمان  ها و نهادهــا در ســال 

ــاری ج
استانیشهرستانی

3

نفــرات حائــز ســطوح ممتــاز و عالــی مســابقات کشــوری ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در ســال 
94 تمــام رشــته  ها بــه ایــن شــرط کــه در ســال جــاری بــه مســابقات بیــن المللــی اعــزام نشــده 

باشــند 

شهرستانی 
کشوریو استانی

4

نفرات اول رشته  های قرائت و حفظ کل مسابقات ملی دانشجویان کشور در سال جاری
نفرات اول رشته  های قرائت و حفظ کل مسابقات نیروهای مسلح کشور در سال جاری

نفرات اول رشته  های  قرائت و حفظ کل مسابقات حوزه  های علمیه کشور در سال جاری
نفرات اول رشته  های قرائت و حفظ کل مسابقات ُمدهامتان در سال جاری

نفرات اول رشته  های قرائت و حفظ کل مسابقات سازمان دار القرآن الکریم در سال جاری 
نفرات اول رشته حفظ کل جامعه القرآن الکریم در سال جاری

شهرستانی 
کشوریو استانی

5
نفــرات دوم و پاییــن تــر در مســابقات بیــن المللــی درجــه یــک و نفــرات اول تــا ســوم ســایر 

المللــی  بیــن  مســابقات 
شهرستانی 

کشوریو استانی

تذکــر 1: اســتفاده از معافیت هــای مذکــور، تنهــا موجــب بهره منــدی از معافیــت بــرای اولیــن مســابقه سراســری ســازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه بعــد از احــراز ایــن شــرط خواهــد بــود. 

کــه در ســال برگزاری  )بــا توجــه بــه برگــزاری برخــی از مســابقات سراســری نهادهــای مذکــور بــه صــورت دو ســاالنه، تنهــا افــرادی 
مســابقات سراســری اوقــاف مشــمول معافیــت شــده انــد، قــادر بــه اســتفاده از این ســهمیه می باشــند(
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از  تذکــر 2: چنانچــه فــردی در یــک ســال حائــز چنــد معافیــت 
جــدول فــوق باشــد، تنهــا مــی توانــد از یکــی از معافیت هــا بهره منــد 

شــود.  

کــه رتبــه اول مســابقات بیــن المللــی درجــه ی  تذکــر 4: افــرادی 
کــه در آن حائــز رتبــه  1 را دارا باشــند، حــق شــرکت در رشــته ای 
شــده اند را ندارنــد. بنابرایــن عناویــن ممتــاز و عالــی مســابقات 
اول  رتبــه  حائــز  کــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  قــرآن  کشــوری 
ایــن  مســابقات بین المللــی درجــه ی 1 نباشــند، مــی تواننــد در 

باشــند.  داشــته  حضــور  مســابقات  از  دوره 

تذکــر 5: داوطلبــان مشــمول معافیت  هــای جــدول فــوق بایــد در 
گردیده انــد و درصورت  کــه حائــز رتبــه  همــان رشــته  ای شــرکت کنند 

کأن لــم یکــن تلقــی می شــود.  تغییــر رشــته، معافیــت فــوق 

تذکــر 6: داوطلبــان مشــمول معافیت  هــای جــدول فــوق نبایــد 
کــرده باشــند. در غیــر ایــن  در مرحلــه مشــمول معافیــت شــرکت 

کأن لــم یکــن تلقــی می  شــود.  صــورت معافیــت مذکــور 

کــه در مقطــع زیــر 18 ســال مشــمول معافیــت  تذکــر 7: افــرادی 
امــکان  ســال   18 بــاالی  مقطــع  بــه  انتقــال  از  پــس  شــده اند، 

داشــت.  نخواهنــد  را  مذکــور  معافیــت  از  اســتفاده 
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رشته های

 اذان، ابتهــــــــــــــال، دعـــا خــــــــــــــــوانی، 
 مدیحــه سرایی و همخــــوانی قرآن کــریم

  مراحــل شهرســتانی و اســتانی رشــته هــای اذان و دعاخوانــی بــه صــورت همزمــان بــا مراحــل شهرســتانی و 
کریــم برگــزار می گــردد.  اســتانی مســابقات قــرآن 

گذشــته بــه صــورت حضــوری برگــزار می شــود  گروه هــا و مبتهلیــن هماننــد ســال های    ایــن مرحلــه بــا حضــور 
ــی  ــور قرآن ــز ام ــه مرک ــرای داوری ب ــده و ب ــط ش ــا  ضب ــتان ه ــاف اس کل اوق ــط اداره  ــار توس ــه آث ک ــاوت  ــن تف ــا ای ب

ــر مدیحه ســرایی ضبــط می شــود.(. ارســال می شــود )در ایــن مرحلــه فقــط اث

کــه طبــق جــدول اعامــی از مرکــز، حائــز حــد نصــاب الزم جهــت ورود بــه مرحلــه  گروه هــای مدیحه ســرایی    
کریــم را طبــق ضوابــط فنــی، ضبــط نمــوده و ارســال نماینــد. بعــد شــده باشــند مــی بایســت اثــر همخوانــی قــرآن 

تذکــر: ســتاد مســابقات اســتان بایــد هماهنگــی الزم در خصــوص زمــان، مــکان، اعضــای هیئــت داوران و ســایر 
ح اقــدام  بــا  مــوارد مربــوط بــه برگــزاری مســابقات مرحلــه اســتانی رشــته های اذان و دعاخوانــی را در قالــب طــر

دبیرخانــه مســابقات مســتقر در مرکــز امــور قرآنــی داشــته باشــند.
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الف( شرایط عمومی شرکت کنندگان 
گذشــته، حائــز رتبــه نخســت شــده اند، در مســابقات  کشــوری تمامــی ادوار  کــه در مرحلــه  گروه هایــی  1/الــف- 

مدیحه ســرایی و همخوانــی نمی تواننــد شــرکت نماینــد. 

گذشــته شــده  اند در ترکیــب ســایر  کــه حائــز رتبــه اول در ادوار  گروه هایــی  تبصــره: حضــور بیــش از دو نفــر از اعضــای 
گــروه خواهــد شــد. گروه هــا؛ در هــر مرحلــه موجــب حــذف 

کــدام  7 دقیقــه می باشــد ) مــدت  2/الــف- مــدت زمــان الزم بــرای اجــرای قطعــه همخوانــی و مدیحه ســرایی هــر 
کمتــر از 30 / 6 دقیقــه و بیشــتر از 30 / 7 دقیقــه باشــد(  زمــان اجــرا نبایــد 

گروه هــا در مراحــل اســتانی وکشــوری ادوار  گروه هــا حــق اجــرای آثــار اجــرا شــده توســط خــود یــا دیگــر  3/الــف- 
گذشــته را ندارنــد.

گذشــته  گروه هــای دیگــر در ادوار  گــروه یــا  تبصــره2 : اســتفاده از بخــش یــا بخش هایــی از آثــار اجــرا شــده توســط 
نیــز مشــمول همیــن بنــد می باشــد.  

گروه ها باید بین 4 تا 6 نفر باشد. 4/الف- تعداد نفرات 
گــروه را حــذف یــا تغییــر دهــد و می بایســتی بصــورت مکتــوب بــه مرکــز  5/الف-هرگــروه می توانــد یــک نفــر از اعضــای 

گــردد امــور قرآنــی اطــاع رســانی 
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ب( ضوابط فنی و اجرایی مسابقات 

1/1/ - مرحله استانی
کریــم و ابتهــال در مرحلــه اســتانی انجــام نمی شــود  1/1/1/ب- داوری رشــته های مدیحه ســرایی، همخوانــی قــرآن 
گروه هــا را طبــق اســتانداردهای تعییــن شــده در ادامــه همیــن دســتورالعمل، در  ــار  کل اوقــاف اســتان هــا آث و اداره 
ســالن  برگــزاری مســابقات حفــظ و قرائــت، مطابــق اســتانداردهای اعــام شــده، ضبــط و جهــت داوری متمرکــز بــه 

مرکــز امــور قرآنــی ارســال می نماینــد.  

ــال  ــط و ارس ــا ضب گروه ه ــم از  کری ــرآن  ــی ق ــر همخوان ــک اث ــرایی و ی ــر مدیحه س ــک اث ــتانی، ی ــه اس ــره : در مرحل تبص
می شــود. 

کســب شــده و بــه تشــخیص  کشــوری، طبــق امتیــاز  ک حضورگروه هــا در مرحلــه نهایــی مســابقات  1/1/2/ب- مــا
شــورای مســابقات و هیــأت داوران بــوده و محدودیــت خاصــی بــرای هیــچ یــک از اســتان ها منظــور نخواهــد بــود. 

گروه هــای خواهــران از عوامــل  ــر انجــام امــور مربــوط بــه  1/1/3/ب- ضــروری اســت در خصــوص ضبــط و نظــارت ب
خواهــر اســتفاده شــود.  

ــار نظــارت  ــر تمامــی فرآینــد برگــزاری، ضبــط و ارســال آث 1/1/4/ب- ناظــر تعییــن شــده از ســوی مرکــز امــور قرآنــی، ب
خواهــد نمــود. 

کشــوری مســابقات مدیحه ســرایی و ابتهــال )بــه عنــوان  گروه هــا و افــراد راه یافتــه بــه مرحلــه  کلیــه  1/1/5/ب- جوایــز 
کل اســتان ها اهــداء خواهــد شــد.  برگزیــده مرحلــه اســتانی(  توســط ادارات 
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1/2/ - مرحله کشوری 
کســب نماینــد، مجــوز حضــور در مرحلــه  کــه در مرحلــه اســتانی، حــد نصــاب تعییــن شــده را  گروه هایــی  1/2/1/ب- 

کســب خواهنــد نمــود.  کشــوری را 
گروه  هــا بایــد یــک  گروه هــای برتــر بــه صــورت حضــوری برگــزار می گــردد. در ایــن بخــش  1/2/2/ب- ایــن بخــش بــا حضــور 
کریــم اجــرا شــده در مرحلــه  اثــر مدیحه ســرایی جدیــد را )غیــر از اثــر ضبــط شــده در مرحلــه اســتانی( و همخوانــی قــرآن 

اســتانی را اجــرا نماینــد.
گــروه بــا هماهنگــی  گــروه بایــد در تمــام مراحــل مســابقات ثابــت باشــند و صرفــًا تغییــر یکــی از اعضــای  1/2/3/ب- اعضــای 
گــروه از ادامــه مســابقات  کــدام از مراحــل بامانــع اســت. در غیــر ایــن صــورت،  ســتاد برگــزاری و همــراه بــا دلیــل موجــه در هــر 

حــذف می شــود.

مالحظات بخش همخوانی قرآن کریم
1- تقلید از آثار ماندگار قاریان مشهور ایرانی و مصری با مانع است به شرط اینکه: 

گرفته باشد . 2-  در قطعه مورد نظر طبقات صوتی بم، توسط و اوج مورد استفاده قرار 
3-  قطعه مورد نظر دارای استقال معنایی از آیات قبل و بعد از آن باشد.

4- ترکیبی از قطعه تاوت تقلیدی و تاوت ابداعی بامانع است.
گروه ها می باشد و محدودیت خاصی ندارد. 5- انتخاب موضوع آیات در اختیار 

کــه  ــر تکــراری  گروه هــای داخلــی و همچنیــن اث ــر تولیــدی ســاخته شــده توســط ســایر  گروه هــا مجــاز بــه اســتفاده از اث  -6
گردیــده اســت؛ نمی باشــند.  کشــوری اجــرا  گذشــته مســابقات اســتانی و  ــروه در ادوار  گ توســط خــود 
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نحوه احتساب امتیازات
ک راه یابــی منتخبیــن بــه  کــه مــا کشــوری 100 امتیــاز می باشــد  1- امتیــاز هــر یــک از مراحــل اســتانی و بخــش اول مرحلــه 
مرحلــه نهایــی؛ مجمــوع 70 درصــد امتیــاز مدیحه ســرایی )مرحلــه اســتانی ( و 30 درصــد امتیــاز همخوانــی )بخــش اول 

کشــوری( خواهــد بــود.
کــه مبنــای تعییــن نفــرات برتــر خواهــد  کشــوری  2- میــزان اثرگــذاری امتیــاز مرحلــه اســتانی در محاســبه امتیــاز مرحلــه 

بــود، بــه ترتیــب 20 درصــد و 80 درصــد خواهــد بــود. 

رشته های اذان، دعاخوانی و ابتهال
را طبــق  آثــار مبتهلیــن  اســتان ها  اوقــاف  کل  اداره  و  انجــام نمی شــود  اســتانی  ابتهــال، در مرحلــه  1- داوری رشــته 
اســتانداردهای تعییــن شــده در ادامــه همیــن دســتورالعمل در مکانــی مشــخص ضبــط و جهــت داوری متمرکــز بــه مرکــز 

امــور قرآنــی ارســال می نماینــد.  
2- تمامــی شــرکت کنندگان مــی بایســت قبــل از اجــرا، مشــخصات )منبــع، آهنگســاز، مترجــم، شــاعر، و .. ( فــراز اجرایــی 

خــود را تایــپ شــده و در اختیــار ســتاد برگــزاری مســابقات قــرار دهنــد. 
کشــوری ) حضــوری ( دعــوت بــه عمــل مــی  3-  پــس از انجــام داوری متمرکــز، از مبتهلیــن ممتــاز جهــت مرحلــه نهایــی 

آیــد.
4- ضوابط مربوط به ضبط تصویری ابتهال، همانند بخش مدیحه سرایی می باشد. 

کــه در فایــل ارســالی ارائــه  کشــوری مــی بایســت همــان اثــری را اجــرا نماینــد  5- مبتهلیــن راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی 
نموده انــد. 

کمتر یا بیشتر بامانع است.  6- زمان اجرای ابتهال و دعا خوانی 6 دقیقه است و  30 ثانیه 
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گذشــته را  کشــوری  7- مبتهلیــن حــق اجــرای آثــار اجــرا شــده توســط خــود یــا دیگــران در مراحــل اســتانی و 
گرفــت( ندارنــد. )در غیــر ایــن صــورت اثــر ارائــه شــده مــورد داوری قــرار نخواهــد 

ــی،  ــته های اذان و دعاخوان ــتانی رش ــه اس ــتان ها در مرحل ــدگان شهرس ــور نماین ــهمیه حض ــن س 8- تعیی
کثــر ســه نماینــده خواهــد بــود. بــه تشــخیص ســتاد مســابقات اســتان حداقــل یــک و حدا

کشــوری رشــته ابتهــال بــه همــراه ســایر رشــته های مســابقات در قالــب جشــنواره برگــزار خواهــد  9- مرحلــه 
. شد

گذشــته، مــی تواننــد  کشــوری تمامــی ادوار  10-  نفــرات اول رشــته اذان و ابتهــال و دعاخوانــی در مرحلــه 
در ایــن دوره از مســابقات حضــور داشــته باشــند. 

موضوعات پیشنهادی رشته مدیحه سرایی و ابتهال:
گهربــار چهــارده معصــوم؟مهع؟ و انبیــاء و  کریــم  2 . ادعیــه و مناجــات  3. مــدح و ثنــاء و ســخنان  1. قــرآن 
اولیــای الهــی  4.  مباحــث اعتقــادی ماننــد : توحیــد ، عــدل ، نبــوت ، معــاد ، امامــت و ...   5. شــعائر و 
فــروع اســامی ماننــد : نمــاز ، روزه ، زکات ، جهــاد در راه خــدا و .... 6 . ماه هــا و مناســبت های خــاص 
مذهبــی ماننــد : رمضــان ، مبعــث ، عیــد فطــر، عیــد قربــان و ...... 7 . موضوعــات مرتبــط بــا بیــداری 
ــا شــعار ســال از  اســامی ) وحــدت اســامی ، ظلــم ســتیزی ، اســتکبار ســتیزی ( 8. موضوعــات مرتبــط ب

ســوی مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( 
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 استانداردهای ضبط تصویری آثار: 
کامــًا  کننــدگان  کننــده یــا اجرا کــه چهــره  اجــرا  کادر بســته، از نمــای نزدیــک و روبــرو انجــام شــود بــه طــوری  1- ضبــط بــا 

معلوم باشــد.
گیرد. 2- ضبط تصویر و صدابرداری آثار بایستی استاندارد الزم را داشته و بدون هرگونه افکت صدایی انجام 

3-  فایــل ضبطــی بایــد بــا نــرم افزارهــای معمــول رایان ه ــای قابــل پخــش باشــد. در غیــر ایــن صــورت مســئولیت ایــن 
کننــده خواهــد بــود.  موضــوع بــه عهــده ارســال 

4-  آثار ارسالی فاقد هرگونه تدوین )صدا و تصویر( باشد.
گی  های آن، در ابتدای فایل ضبط شود. گروه،  نام اثر،  شاعر و سایر ویژ کننده و اعضای  5- نام اجرا 

6-  هرگونه »ایست« )stop ( یا مکث )pause ( در هنگام ضبط، ممنوع است.
کند. گروه تغییر پیدا  7-  آثار بر روی DVD یا فلش ذخیره و اسم هر فایل به  نام 

ــه(  گان ــر روی ســی دی )بصــورت جدا ــر، ب ــه همــراه فایــل اث ــروه ب گ ــر و همچنیــن اعضــای  8-  فایــل متــن و معرفــی اث
ــد ــروه می باش گ ــده  کار بعه ــن  ــولیت ای ــردد. مس گ ــال  ارس

9-  استفاده از متن در حین اجرا بامانع است.
10-  استفاده از دیاپازون  بامانع است.

که فاقد شرایط الزم باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 11- به آثاری 

کنندگان  الزامی است.  تذکر 1: استفاده از سیستم صوتی مطلوب در مرحله استانی برای تمامی شرکت 

کریــم اســتفاده از سیســتم صوتــی ممنــوع بــوده و صدابــرداری صرفــًا از  تذکــر 2: در مرحلــه ضبــط اثــر همخوانــی قــرآن 
خروجــی یــک میکروفــن متصــل بــه دوربیــن فیلمبــرداری انجــام می گیــرد. 
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کریم مسابقات معارف قرآن 
گام  کنــون دو مرحلــه را بــا موفقیــت طــی نمــوده اســت. در  کشــور اســامی ایــران تــا  کریــم در  نهضــت آشــنایی بــا قــرآن 
گســترده در جامعــه اجــراء شــد و نــوای  گرایــش بــه قرائــت و تــاوت قــرآن و ســپس حفــظ قــرآن در ســطحی  نخســت 
ــنایی و  ــازی، آش ــه فرهنگ س ــترده در زمین گس ــته و  ــی  شایس ــت اقدام ــذا الزم اس ــود. ل ــر نم ــه منتش ــرآن را در جامع ق

انــس بــا معــارف قــرآن ســاماندهی شــود.. 
کــه توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــه صــورت  کریــم یکــی از اقداماتــی اســت  برگــزاری مســابقات معــارف قــرآن 
کریــم  گذشــته ایــن مســابقات تحــت عنــوان مســابقات مفاهیــم قــرآن  کشــور برگــزار می  گــردد. )در  ســاالنه، در سراســر 

برگــزار شــده اســت(

الف( مراحل برگزاری و محتوای مسابقات
مرحله شهرستانی: تفسیر سوره  یونس بر اساس تفسیر نمونه.

مرحله استانی: تفسیر سوره های یونس و هود بر اساس تفسیر نمونه . 
مرحله کشوری: تفسیر سوره های یونس و هود بر اساس تفسیر نمونه و تفسیر المیزان.
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ب(ضوابط فنی و اجرایی مسابقات معارف قرآن کریم
1- مرحله شهرستانی 

1/1-ســئواالت آزمــون بــه همــراه پیوســت هــای الزم، بــه صــورت همزمــان و سراســری از طریــق اتوماســیون 
کل اســتان  ها ارســال می  گــردد.  اداری بــه ادارات 

کــه هــر ســئوال 2/5 نمــره و مجموعــًا آزمــون دارای 100  گزینــه ای اســت  1/2-آزمــون دارای 40 ســئوال 4 
می  باشــد.  امتیــاز 

1/3-در ازاء هر پاسخ غلط، یک نمره منفی منظور می  گردد.
کل اســتان  و ادارات شهرســتان  مشــخص می شــود. )بقــاع متبرکــه،  1/4-محــل برگــزاری آزمــون، توســط اداره 

در صــورت داشــتن فضــای مناســب جهــت برگــزاری آزمــون، از اولویــت برخــوردار اســت(
گســترده در ســطح اســتان و شهرســتان، تصحیــح اوراق و اعــام نتایــج توســط  1/5-اطــاع رســانی و تبلیغــات 

کل اســتان  ها انجــام می گیــرد.   ادارات 
کثــر 10 نفــر برتــر در هرکــدام از  1/6-در ایــن مرحلــه بــر اســاس تعــداد شــرکت کنندگان حداقــل 5 نفــر و حدا

بخش هــای خواهــران و بــرادران مــورد تقدیــر قــرار می گیرنــد. 
1/7-نفــرات اول تــا پنجــم ایــن مرحلــه ) بــه تفکیــک خواهــران و بــرادران ( منــوط بــه احــراز حداقــل امتیــاز 80  

از 100 بــه مرحلــه اســتانی مســابقات راه می  یابنــد. 
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2- مرحله استانی
ــه صــورت همزمــان و سراســری از طریــق اتوماســیون  ــه همــراه پیوســت هــای الزم، ب 2/1- ســئواالت آزمــون ب

کل اســتان ها ارســال می گــردد.  اداری بــه ادارات 
ســئواالت آزمــون بــه همــراه پیوســت هــای الزم، بــه صــورت همزمــان و سراســری از طریــق اتوماســیون اداری بــه 

کل اســتان  ها ارســال می  گــردد.  ادارات 
کــه هــر ســئوال دارای 2/5 امتیــاز و مجموعــًا آزمــون دارای 100  گزینــه ای اســت  2/2-آزمــون دارای 40 ســئوال 4 

امتیــاز می  باشــد.
گزینه ای، یک نمره منفی منظور می  گردد. 2/3- در ازای هر پاسخ غلط در سئواالت چهار 

کز استان ها برگزار می  گردد.  2/4- مسابقات مرحله استانی، به صورت سراسری و همزمان در مرا
کل اســتان  ها مشــخص می  شــود. )بقــاع متبرکــه، در صــورت داشــتن  محــل برگــزاری آزمــون، توســط ادارات 

فضــای مناســب جهــت برگــزاری آزمــون، از اولویــت برخــوردار اســت(
گســترده در ســطح اســتان،  ــه مرحلــه اســتانی و تبلیغــات  ــه شــرکت کنندگان راه یافتــه ب 2/5- اطــاع رســانی ب

کل اســتان  ها انجــام می گیــرد.   تصحیــح اوراق و اعــام نتایــج توســط ادارات 
کثــر 10 نفــر برتــر در هرکــدام از  2/6- در ایــن مرحلــه بــر اســاس تعــداد شــرکت کنندگان حداقــل 3 نفــر و حدا

گرفتــه  بخش هــای خواهــران و بــرادران مــورد تقدیــر قــرار 
کشــوری مســابقات، بــر اســاس ســهمیه هــر  2/7- تعــداد نفــرات برگزیــده ایــن مرحلــه جهــت حضــور در مرحلــه 
اســتان ) جــدول ســهمیه اســتان ها(، و منــوط بــه احــراز حداقــل امتیــاز  90  از  100 می باشــد. بــر ایــن اســاس 
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کمتــر باشــد، امــکان حضــور در  چنانچــه امتیــاز افــراد از حداقــل نصــاب مشــخص شــده ) 90 از 100 ( 
کشــوری وجــود نخواهــد داشــت. مرحلــه 

کشــوری مســابقات معــارف، بــر اســاس  تبصــره: میــزان ســهمیه هــر اســتان جهــت حضــور در مرحلــه 
کننــده اســتان در رشــته معــارف و معــدل ســال قبــل می باشــد.      کل شــرکت  تعــداد 

کل اســتان  ها پــس از تصحیــح اوراق و مشــخص شــدن نتایــج، اســامی نفــرات راه یافتــه  2/8- ادارات 
گزارشــی از رونــد مســابقات، بــه مرکــز امــور قرآنــی  کلیــه پاســخنامه  ها و  کشــوری را بــه همــراه  بــه مرحلــه 

ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ارســال  نماینــد.    
کشــوری،  ــه مرحلــه  ــه شــرکت کنندگان راه یافتــه ب کل اســتان  ها ضمــن اطــاع رســانی ب 2/9- ادارات 

اقــدام الزم جهــت اعــزام آنــان را معمــول دارنــد.

3- مرحله کشوری  
کریــم بــه صــورت الکترونیکــی و شــفاهی، در ســه مرحله  کشــوری مســابقات معــارف قــرآن  3/1- مرحلــه 

کریــم برگــزار می گــردد. همزمــان بــا مســابقات سراســری حفــظ، قرائــت و ترتیــل قــرآن 
 3/2- نفــرات اول تــا پنجــم مرحلــه نهایــی »بــه تفکیــک خواهــران و بــرادران« بــه عنــوان نفــرات ممتــاز 
کریــم مــورد تجلیــل و  کشــوری معرفــی و در اختتامیــه ســی و نهمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن 

تشــویق قــرار می  گیرنــد.
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 شیوه ی ثبت نام
w w w . q u r a n i r a n . i r کریم جمهوری اسامی ایران به نشانی   1ـ مراجعه به سایت رسمی مسابقات قرآن 

نــام توســط اداره در ســایت )در صــورت عــدم دسترســی  ثبــت  امــور خیریــه و  اوقــاف و  بــه ادارات  2ـ مراجعــه حضــوری 
کــه  برخــی شــرکت کنندگان  نــام  ثبــت  نمایندگــی موظفنــد مقدمــات  و دفاتــر  اوقــاف  ادارات  اینترنــت(  بــه  شــرکت کننده 

نماینــد. فراهــم  را  کرده انــد  مراجعــه  و حضــوری  نداشــته  اینترنــت  بــه  دسترســی 
3ـ از طریق سامانه پیامک موجود درسایت مسابقات

  سهمیه بندی استان ها متعاقبا اعالم خواهد شد .
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