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کریم 1398  چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 

 
مقدمه: 

ح شــدن قــرآن و نزدیــک شــدن بــه حقیقــت  ایــن مســابقات و ایــن جلســات بهانــه اســت بــرای مطــر
گرفتــن  قــرآن و روح قــرآن. تــاوت هــم یــک وســیله ای اســت بــرای رســیدن بــه حقیقــت قــرآن، فــرا 
معــارف قــرآن، شــکل دادن بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی در ســایه ی قــرآن؛ هــدف اینهاســت.   

کریــم   1392/03/18 « کننــدگان مســابقات بیــن المللــی قــرآن  ــا شــرکت   »دیــدار ب

کشــور برگــزار می شــود و هــدف  »مســابقات قرآنــی« همه ســاله در حــوزه ترویــج فعالیت هــای قرآنــی 
کریــم  آن فراهــم آوردن زمینــه ای جهــت انــس بیــش از پیــش بــا مصحــف شــریف و انسان ســاز قــرآن 
گیــن قــرآن در  و مفاهیــم تعالی بخــش می باشــد. همچنیــن نشــر و بســط فضــای معنــوی عطرآ

محیــط جامعــه، همــواره مــورد اهتمــام متصدیــان و مســئولین فرهنگــی بــوده اســت. 
ــگ و  ــج فرهن ــزایی در تروی ــهم بس ــور، س کش ــم در  کری ــرآن  ــی ق ــی و بین الملل ــابقات مل ــزاری مس برگ
کریــم در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه دارد. از ایــن رو بــا آسیب شناســی مســتمر از  معــارف قــرآن 
کشــوری و بین المللــی و بــا در نظــر  مســابقات قرآنــی در مراحــل مختلــف شهرســتانی، اســتانی، 
برگــزاری مطلــوب  و  برنامه ریــزی  بــه  نســبت  گذشــته،  قــوت و ضعــف ســال های  نقــاط  گرفتــن 

کریــم در ســال 1398 اقــدام می نمایــد.    مســابقات قــرآن 
ــه از  ــر پایــه پیشــنهادات و نظــرات واصل گرفتــه ب کارشناســی های انجــام  ــر اســاس آخریــن  کنــون ب ا
کشــور، اســاتید،  کل اوقــاف و امــور خیریــه سراســر  کارشناســان و همــکاران محتــرم ادارات  ســوی 
ــی ســال  ــزاری مســابقات سراســری قرآن ــی شــیوه نامــه برگ کارشناســان امــر مســابقات قرآن داوران و 

ــردد. ــاغ می گ ــل اب ح ذی ــر ــه ش 98  ب
ــزار  ــه برگ ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــط س ــابقًا توس ــه س ک ــا  ــکوفه ه ــابقات ش ــت مس ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا همــکاری  کشــور، از ســال 1395 ب ــر مصوبــه ســتاد عالــی هماهنگــی مســابقات قرآنــی  می شــد بناب
ــذا شــیوه نامــه پیــش رو  ــزار می شــود. ل ــا عنــوان مســابقات دانش آمــوزی برگ آمــوزش و پــرورش و ب

ویــژه مســابقات بزرگســاالن می باشــد. 
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معرفی مسابقات و رشته ها:

کشــوری و بین المللــی و در دو بخــش خواهــران  مســابقات قرآنــی در ســطوح شهرســتانی، اســتانی، 
و بــرادران برگــزار می شــود. 

رشتــــــــــــــهها:

3 

 

 ج( معرفی مسابقات و رشته ها:
 شود. خواهران و برادران برگزار میالمللی و در دو بخش در سطوح شهرستانی، استانی، کشوری و بینمسابقات قرآنی 

 ها:رشته
 برادران خواهران های مسابقاترشته ردیف

 مرحله شهرستانی تا مرحله استانی مرحله شهرستانی تا مرحله استانی جزء 1حفظ  8
 مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری جزء 83حفظ  1
 مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری شهرستانی تا مرحله کشوریمرحله  جزء 13حفظ  9

 المللیمرحله شهرستانی تا مرحله بین المللیمرحله شهرستانی تا مرحله بین حفظ کل 4

 المللیمرحله شهرستانی تا مرحله بین مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری قرائت تحقیق 1

 کشوریمرحله شهرستانی تا مرحله  کشوریمرحله شهرستانی تا مرحله  قرائت ترتیل 6

 مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری --- اذان 7

 مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری دعاخوانی 1

 برادران خواهران های معارفیرشته
 کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  موضوعی قرآن کریمو معارف حفظ  3

 کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  حفظ و معارف احادیث 83

 کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  کشوریتا مرحله  شهرستانیمرحله  تفسیر قرآن کریم 88

 مرحله استانی مرحله استانی تفسیر قرآن ویژه اهل سنت 81
 برادران خواهران و نغمات دینی ییآوا رشته های

 و نهایی مقدماتی مقدماتی و نهایی همسرایی و همخوانی قرآن کریم 89

عربی، »  آثار دو یا چند زبانه  84
 ارسال اثر --- «فارسی، انگلیسی، ترکی و ... 

 ارسال اثر --- «تکخوان محور » انشاد انفرادی  81
 د( شرایط عمومی شرکت در مسابقات: 

 داشتن تابعیت ایرانی در مسابقات فردی وگروهی در تمامی مراحل  -
 عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش.  -
  سال. 81داشتن حداقل  -

 توانند در مسابقات بزرگساالن شرکت کنند.آموز نیستند، میسال بوده ولی دانش 81افرادی که سن ایشان زیر : 8تذکر
 سال باید در مسابقات دانش آموزی شرکت کنند. 81آموزان باالی دانش :1تذکر

 ـ سکونت در شهرستان محل برگزاری مسابقه )احراز این شرط بر عهده ستاد برگزاری مسابقات شهرستان خواهد بود(
ه با ارائه گواهی های علمیه و دانشجویان صرفاً در طول مدت تحصیل و سربازان در طول مدت خدمت نظام وظیفطالب حوزه: 8تذکر

 توانند در شهرستان محل تحصیل یا خدمت ثبت نام نمایند. معتبر می
 توانند در مسابقات آن شهرستان شرکت کنند.های دولتی و غیر دولتی، با ارائه گواهی، میشاغالن دستگاه :1تذکر
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شرایط عمومی شرکت در مسابقات: 

   داشتن تابعیت ایرانی در مسابقات فردی وگروهی در تمامی مراحل 

   عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش.

   داشتن حداقل 18 سال. 

در  می تواننــد  نیســتند،  دانش آمــوز  ولــی  بــوده  ســال   18 زیــر  ایشــان  ســن  کــه  افــرادی   :1 تذکــر 
کننــد. شــرکت  بزرگســاالن  مســابقات 

کنند. تذکر 2: دانش آموزان باالی 18 سال باید در مسابقات دانش آموزی شرکت 

   ســکونت در شهرســتان محــل برگــزاری مســابقه )احــراز ایــن شــرط بــر عهــده ســتاد برگــزاری 
مســابقات شهرســتان خواهــد بــود(

تذکــر 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  مــدت خدمــت نظــام وظیفــه بــا ارائــه 

خدمــت ثبــت نــام نماینــد. 

گواهــی، می تواننــد در مســابقات آن  تذکــر 2: شــاغان دســتگاه های دولتــی و غیــر دولتــی، بــا ارائــه 
کننــد. شهرســتان شــرکت 

تذکــر 3: شــرکت کنندگان فقــط می تواننــد در مســابقات یــک شهرســتان شــرکت نماینــد. در غیــر ایــن 
کننــده  ع اثبــات شــود، موجــب حــذف شــرکت  کــه خــاف موضــو صــورت، در هــر مرحلــه از مســابقات 

خواهــد شــد. 
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نکاتمهم:
کنندگان مجاز هستند بصورت همزمان در بخش های ذیل شرکت نمایند:    شرکت 

1.  یکی از رشته های »حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی، اذان «
2.  یکی از رشته های معارفی

ــد  ــا چن 3.  یکــی از رشــته های بخــش آواهــا و نغمــات دینــی شــامل: » همســرایی، همســرایی دو ی
ــه »عربــی، فارســی، انگلیســی، ترکــی و...«،  انشــاد انفــرادی »تکخــوان محــور« زبان

تذکــر: رعایــت دقیــق ایــن بنــد بــر عهــده ســتاد برگــزاری مســابقات در هــر مرحلــه » شهرســتانی، 
کشــوری« خواهــد بــود.  اســتانی، 

کننــدگان در مســابقات الزامــی     رعایــت موازیــن اســامی در رفتــار و پوشــش از ســوی شــرکت 
اســت. )در صــورت احــراز عــدم رعایــت مــوارد مربــوط بــه ایــن بنــد، ســتاد اجرایــی مــی توانــد از حضــور 

فــرد در مســابقات ممانعــت بــه عمــل آورد.(

ــای  ــزاری و برنامه ه ــکان و برگ ــل اس ــم از مح ــابقات اع ــن مس ک ــی اما ــادر در تمام ــاب چ ــر: حج تذک
ــد.  ــی می باش ــوان الزام ــرای بان ــی ب جنب

کارت شناســایی معتبــر جهــت احــراز هویــت شــرکت کنندگان در تمامــی مراحــل     همــراه داشــتن 
مســابقات الزامــی می باشــد.

کشوری مسابقات الزامی است.      داشتن معرفی نامه جهت حضور در مراحل استانی و 

   تعییــن ســهمیه حضــور نماینــدگان شهرســتان ها در مرحلــه اســتانی در تمامــی رشــته هــا، بــر 
اســاس شــیوه نامــه ســهمیه بندی اعــزام نفــرات برتــر مرحلــه شهرســتانی بــه مرحلــه اســتانی  توســط 

ــد. ــتان می باش ــابقات اس ــتاد مس س
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   شــرکت کنندگان در رشــته های آوایــی » قرائــت، ترتیــل، حفــظ، اذان، دعاخوانــی و رشــته های 
نغمــات دینــی« حتــی افــراد برخــوردار از امتیــاز معافیــت، حــق داوری در مراحــل شهرســتانی یــا 
اســتانی را نخواهنــد داشــت و در صــورت شــرکت در مســابقات حــذف خواهنــد شــد. رعایــت دقیــق 
ایــن بنــد بــر عهــده ســتاد برگــزاری مســابقات در هــر مرحلــه » شهرســتانی، اســتانی، کشــوری« خواهــد 

بــود.

کــه از مرحلــه اســتانی بــه مرحلــه     ســتاد مســابقات اســتانی موظــف اســت نســبت بــه افــرادی 
کشــوری حضــور پیــدا نکــرده و  کشــوری راه یافتــه انــد، امــا بــه دالیــل غیــر موجــه، در مســابقات 
کشــوری از بیــن بــرده انــد، در جلســات ســتاد مســابقات بررســی نمــوده و  ســهمیه اســتان را در مرحلــه 

ــد.  گیــری نمای ــه عــدم حضــور ایشــان در مســابقات دوره بعــد، تصمیــم  نســبت ب

گیــری در خصــوص برگــزاری فینــال در مرحلــه اســتانی بنــا بــه تشــخیص هیــأت داوران     تصمیــم 
و ســتاد برگــزاری مســابقات اســتانی مــی باشــد.

کشــوری مســابقات  کــه از ســال 1397 اجــرا شــد، مرحلــه     بــا عنایــت بــه شــیوه جدیــد مســابقات 
بــرادران در تمامــی رشــته هــا و رشــته هــای معارفــی خواهــران در دو بخــش مقدماتــی و نهایــی 
کــه مرحلــه مقدماتــی در شهرســتان قــم و مرحلــه نهایــی در اســتان اصفهــان برگــزار  برگــزار می گــردد؛ 

می شــود. 
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ضوابط اجرایی رشته ها: 
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رݤݤݤݤ� ݑ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٯݩݩݩݩ
ظ

� ه ݣݣݣݣݣݣاهݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�ظ ٮݦݦݦݩݩݑ رسݦݦݩݩݩݩݒ
یافته انــد،  راه  کشــوری  مرحلــه  بــه  قبــل،  ادوار  در  کــه  حفــظ  رشــته های  شــرکت کنندگان    

نماینــد. شــرکت  پایین تــر  مقاطــع  در  نمی تواننــد 

   تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانی در رشــته های حفــظ، الزم اســت در آزمــون 
مفاهیــم و معــارف جــزء 27 قــرآن شــرکت نماینــد. 

کســب  تذکــر 1: امتیــاز آزمــون مفاهیــم و معــارف جــزء 27 بــر اســاس آییــن نامــه فنــی و ســطح امتیــاز 
ع امتیــاز مرحلــه اســتانی  شــده در آزمــون مفاهیــم، بــه صــورت پلکانی)طبــق جــدول( بــه مجمــو
کشــوری ایــن رشــته اضافــه می شــود. شــرکت در ایــن آزمــون الزامــی و عــدم  جهــت ورود بــه مرحلــه 

حضــور در ایــن مرحلــه موجــب حــذف متســابق می شــود.

تذکــر 2: در صــورت برگــزاری فینــال رشــته حفــظ در مرحلــه اســتانی، جمــع امتیازات مرحلــه مقدماتی 
ک انتخــاب نفــرات برتــر خواهد بود.  و نهایــی »30 درصــد مقدماتــی و 70 درصــد نهایــی« مــا
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 : ٯݦݦݦݑ ىݪݪݪݪݪݬݬݬݬݔ
ح�ݑ

�ݑ
�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ر��ئ
ݑ

ٮݑه � رسݒ
ــت در  ــق، الزم اس ــت تحقی ــته قرائ ــتانی در رش ــه اس ــه مرحل ــه ب ــدگان راه یافت کنن ــرکت  ــام ش    تم
کریــم »ُســَور صــف تــا تحریــم« شــرکت  کتبــی حفــظ و مفاهیــم نیمــه دوم جــزء 28 قــرآن  آزمــون 
کســب شــده در آزمــون  ــر اســاس آییــن نامــه فنــی و ســطح امتیــاز  کــه امتیــاز ایــن آزمــون ب نماینــد. 
ــه  ــت ورود ب ــتانی جه ــه اس ــاز مرحل ع امتی ــو ــه مجم ــدول( ب ــق ج ــی )طب ــورت پلکان ــه ص ــم، ب مفاهی
کشــوری ایــن رشــته اضافــه می شــود. شــرکت در ایــن آزمــون الزامــی وعــدم حضــور در ایــن  مرحلــه 

ــه موجــب حــذف متســابق مــی شــود. مرحل

تذکــر: در صــورت برگــزاری فینــال رشــته قرائــت در مرحلــه اســتانی، جمــع امتیــازات مرحلــه مقدماتــی 
ک انتخــاب نفــرات برتــر خواهــد بــود.   و نهایــی »30 درصــد مقدماتــی و 70 درصــد نهایــی« مــا

ل: ݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݡىݫ
رٮݩݩݩݩݩݩݧݑ ٮݦݦݦݩݩݩݩݑ ٮݦݩݩݩݑ ر��ئ

ݩݑ ݧ
ٮݑه � رسݒ

کتبــی     تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانی در رشــته ترتیــل، الزم اســت در آزمــون 
کــه  کریــم )ســور مجادلــه تــا ممتحنــه( شــرکت نماینــد.  حفــظ و مفاهیــم نیمــه اول جــزء 28 قــرآن 
کســب شــده در آزمــون مفاهیــم، بــه  امتیــاز ایــن آزمــون بــر اســاس آییــن نامــه فنــی و ســطح امتیــاز 
کشــوری  ع امتیــاز مرحلــه اســتانی جهــت ورود بــه مرحلــه  صــورت پلکانی)طبــق جــدول(، بــه مجمــو
ایــن رشــته اضافــه مــی شــود. شــرکت در ایــن آزمــون الزامــی و عــدم حضــور در ایــن مرحلــه موجــب 

حــذف متســابق مــی شــود.
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ی : 
ظ
و��

ٮݑه ُدݡعا�ظ رسݒ
کشوری برگزار می شود.     این رشته در مراحل شهرستانی، استانی و 

کمیــل، ندبــه و دعاهــای ایــام هفتــه « و در     منبــع ایــن رشــته در مرحلــه شهرســتانی »دعــای 
گانــه امــام ســجاد علیــه الســام، مناجــات شــعبانیه و دعــای  مرحلــه اســتانی »مناجــات پانــزده 
کلیــات مفاتیح  گرانســنگ  کتــاب  ســمات « و در مرحلــه کشــوری » مجموعــه ادعیــه و مناجــات هــای 
ــای  ــی از فرازه ــرکت کننده یک ــد و ش ــه « می باش ــی علی ــوان اهلل تعال ــی رض ــاس قم ــیخ عب ــان ش الجن

ــد.  ــط داور اعــام می شــود را قرائــت می نمای ــد قرعــه توس ــه قی ــه ب ک ــا  دع

ــه اســتانی در رشــته دعاخوانــی، الزم اســت در آزمــون     تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحل
کــه امتیــاز ایــن آزمــون براســاس آیین نامــه داوری، بــه  کننــد  کتبــی معــارف ایــن رشــته شــرکت 
کشــوری ایــن رشــته اضافــه می شــود. شــرکت  ع امتیــاز مرحلــه اســتانی جهــت ورود بــه مرحلــه  مجمــو

ــه موجــب حــذف متســابق می شــود. در ایــن آزمــون الزامــی و عــدم حضــور در ایــن مرحل

ــر  ــعبانیه « ب ــات ش ح مناج ــر ــه و ش ــتانی » ترجم ــه اس ــی در مرحل ــارف دعاخوان ــون مع ــع آزم    منب
کانــال مســابقات می باشــد.  اســاس متــن بارگــذاری شــده در ســایت و 

کریــم  ح مناجــات شــعبانیه، از طریــق پایــگاه اینترنتــی مســابقات قــرآن     فایــل PDF ترجمــه و شــر
کانــال رســمی مســابقات سراســری قــرآن در پیــام رســان هــای بلــه، ایتــا و ســروش قابــل دریافــت  و 

می باشــد.
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�ن:  ٮݑه �دظ رسݒ
   رشته اذان ویژه برادران می باشد.

کتبــی     تمــام شــرکت کنندگان راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانی در رشــته اذان، الزم اســت در آزمــون 
ع  کــه امتیــاز ایــن آزمــون براســاس آیین نامــه داوری، بــه مجمــو کننــد،  معــارف ایــن رشــته شــرکت 
کشــوری ایــن رشــته اضافــه می شــود. شــرکت در ایــن  امتیــاز مرحلــه اســتانی جهــت ورود بــه مرحلــه 

آزمــون الزامــی و عــدم حضــور در ایــن مرحلــه موجــب حــذف متســابق مــی شــود.

ــراز  ــای ف ــا انته ــر« ت کب ــدای »اهلل ا ــتانی از ابت ــتانی و اس ــه شهرس ــت اذان در مرحل ــدوده قرائ    مح
ــد. ــل می باش کام ــورت  ــه ص ــوری ب کش ــه ی  ــوة« و در مرحل ــی الّصل ــّی عل »ح

   منبــع آزمــون معــارف اذان در قالــب فایــل PDF، از طریــق پایــگاه اینترنتــی مســابقات قــرآن 
کانــال رســمی مســابقات سراســری قــرآن در پیــام رســان هــای بلــه، ایتــا و ســروش قابــل  کریــم و 

می باشــد. دریافــت 

میزان تأثیر نمره آزمون مفاهیم در تمامی رشته ها
ــه  ــف ب ــته های مختل ــتانی در رش ــه اس ــرکت کنندگان در مرحل ــی ش ــره نهای ــبه نم ــول محاس    فرم

ــد: ــل می باش ح ذی ــر ش

6 

 

ــفا - ــه PDF لی ــرح و ترجم ــات ش ــعبان مناج ــطر از ه،یش ــاهیپا قی ــیا گ ــابقات ینترنت ــرآن مس ــر ق ــال و میک ــم کان ــابقات یرس  مس
 .باشدیم افتیدر قابل سروش و تایا بله، یها رسان امیپ در قرآن یسراسر

 : اذان رشته
 .باشدیم برادران ژهیو اذان رشته -
ــدگانشــرکت تمــام - ــهیراه کنن ــه افت ــه ب ــون در اســت الزم اذان، رشــته در یاســتان مرحل ــ آزم ــارف یکتب ــا مع  شــرکت رشــته نی

 یکشــور مرحلــه بــه ورود جهــت یاســتان مرحلــه ازیــامت مجمــوع بــه ،یداور نامــهنیــیآ براســاس آزمــون نیــا ازیــامت کــه کننــد،
 .شود یم متسابق حذف موجب مرحله نیا در حضور عدم و یالزام آزمون نیا در شرکت. شودیم اضافه رشته نیا

 یمرحلــه در و «الصــلوه یعلــ یحــ» فــراز یانتهــا تــا «اکبــر اهلل» یابتــدا از یاســتان و یشهرســتان مرحلــه در اذان قرائــت محــدوده -
 .باشدیم کامل صورت به یکشور

ــب در اذان معــارف آزمــون منبــع - ــفا قال ــیا گــاهیپا قیــطر از ،PDF لی ــرآن مســابقات ینترنت ــال و میکــر ق  مســابقات یرســم کان
 .باشدیم افتیدر قابل سروش و تایا بله، یها رسان امیپ در قرآن یسراسر

 در تمامی رشته ها مفاهیممیزان تأثیر نمره آزمون 
 فرمول محاسبه نمره نهایی شرکت کنندگان در مرحله استانی در رشته های مختلف به شرح ذیل می باشد: -
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اتنمرنمره مفاهیم به معدل نهایی های حفظ نیز در رشته  .اضافه شود 833ه نهایی بر مبنای نمره آزمون مفاهیم باید به نمر توضیح:

با این توضیح که اول جمع نمرات صحت قرائت در رشته قرائت و جمع نمرات صحت  اضافه می شود.  ئتقرا حسن  صحت حفظ و
    قرائت و حسن حفظ در رشته حفظ، محاسبه شده و پس از خروجی نمره نهایی، نمره مفاهیم اضافه می شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میزان افزایش نمره نمره آزمون مفاهیم
 نمره 52.0 06الی  06
 نمره 520 06الی  00
 نمره 52.0 06الی  07

 نمره 1 06الی 00
 نمره 12.0 06الی  07
 نمره 120 06الی  00
 نمره 12.0 06الی  07
 نمره . 766الی  00
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توضیــح: نمــره آزمــون مفاهیــم بایــد بــه نمــره نهایــی بــر مبنــای 100 اضافــه شــود.  در رشــته های 
حفــظ نیــز نمــره مفاهیــم بــه معــدل نهایــی نمــرات صحــت حفــظ و حســن  قرائــت اضافــه می شــود.  
کــه اول جمــع نمــرات صحــت قرائــت در رشــته قرائــت و جمــع نمــرات صحــت قرائــت  بــا ایــن توضیــح 
و حســن حفــظ در رشــته حفــظ، محاســبه شــده و پــس از خروجــی نمــره نهایــی، نمــره مفاهیــم 

اضافــه می شــود.    

ی: 
ظ
ٮݑه اهی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡعار� رسݒ

ح ذیل می باشد:  کریم به شر رشته های معارفی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
یم 1.   تفسیر قرآن کر

یم 2.   حفظ و معارف موضوعی قرآن کر
3.  حفظ و معارف احادیث

مراحلومحتوایمسابقات:

7 

 

 
 

  :رشته های معارفی 
باشد: شرح ذیل میه دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ب  و دومینچهل های معارفی رشته

 تفسیر قرآن کریم .8
 موضوعی قرآن کریمو معارف حفظ   .1
 حفظ و معارف احادیث .9

 
 

 راحل و محتوای مسابقات:م
 مرحله کشوری «استانی» مرحله نیمه نهایی  مقدماتیمرحله  رشته ردیف

 تفسیر قرآن کریم 8
براساس  اسراء تفسیر سوره

 تفسیر نمونه
 کهف و اسراء یها سوره ریتفس

 نمونه ریتفس براساس

 بر کهفو  اسراهای تفسیر سوره
 و المیزان تفسیر نمونهاساس 

و معارف حفظ  1
 موضوعی قرآن کریم

موضوع اول   41حفظ و معارف 
با قرآن » بر اساس کتاب 

 «خوشبخت شوید

 اول موضوع  33 معارف و حفظ
 « دیشو خوشبخت قرآن با»  کتاب

حفظ و معارف تمامی موضوعات 
« با قرآن خوشبخت شوید » کتاب 

 موضوع منتخب 43به همراه 

 معارف احادیثو حفظ  9

حکمت اول  43حفظ و معارف 
بر «  93به استثناء حکمت » 

» اساس کتاب زمزم حکمت 
حکمت  883ترجمه و شرح 

 «نهج البالغه 

 اول حکمت 13 معارف و فظح
 زمزم کتاب اساس بر البالغه نهج

 883 شرح و ترجمه»  حکمت
 « البالغه نهج حکمت

اول حکمت  883حفظ و معارف 
نهج البالغه بر اساس کتاب زمزم 

 و ترجمه به همراه حفظحکمت 
 813تا  888حکمت 

 ندارد تفسیر اهل سنت 4
تفسیر سوره اسراء و کهف بر اساس 

 ندارد تفسیر صفوت التفاسیر

 فایلمحتوای مطالعاتی آن در قالب کشوری، در کلیه رشته ها منبع دومی به شرح ذیل اضافه می شود که در مرحله ( 8تذکر 
pdf  شود؛می اطالع رسانیمتعاقباً از طریق سایت و کانال مسابقات 

 موضوع منتخب  43 رشته حفظ و معارف موضوعی:
  813تا  888حفظ و ترجمه حکمت  رشته حفظ و معارف احادیث:

با توجه به حجم مطالعاتی تفسیر المیزان، در مرحله کشوری درسنامه المیزان از سوره های اسراء و  :قرآن کریم تفسیررشته 
 کهف تدوین و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. 

کتبی برگزار ی به صورت رشته تفسیر ویژه برادران و خواهران اهل سنت یک مرحله ای است و فقط در مرحله استان ( 2 تذکر
از طریق پیام رسان های » از طریق سایت مسابقات و کانال مسابقات  PDFمطالعاتی این رشته در قالب فایل منبع ؛ می گردد

   قابل دریافت می باشد. « داخلی 
 منبع مطالعاتی حفظ و معارف حدیث به دو صورت در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرد:  (9تذکر 

  « از طریق پیام رسان های داخلی »  از طریق اتوماسیون اداری ـ سایت مسابقات و کانال مسابقات PDFدر قالب فایل  -
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کــه  ح ذیــل اضافــه مــی شــود  کلیــه رشــته هــا منبــع دومــی بــه شــر کشــوری، در  تذکــر  1( در مرحلــه 
کانــال مســابقات اطاع رســانی  محتــوای مطالعاتــی آن در قالــب فایــل pdf متعاقبــًا از طریــق ســایت و 

می شــود؛
ع منتخب  رشته حفظ و معارف موضوعی: 40 موضو

رشته حفظ و معارف احادیث: حفظ و ترجمه حکمت 111 تا 150 
رشــته تفســیر قــرآن کریــم: بــا توجــه بــه حجــم مطالعاتــی تفســیر المیــزان، در مرحلــه کشــوری درســنامه 

کهــف تدویــن و در اختیــار شــرکت کنندگان قــرار می گیــرد. المیــزان از ســوره های اســراء و 

 تذکــر 2 ( رشــته تفســیر ویــژه بــرادران و خواهــران اهل ســنت یــک مرحلــه ای اســت و فقــط در مرحلــه 
گــردد؛ منبــع مطالعاتــی ایــن رشــته در قالــب فایــل PDF از  کتبــی برگــزار مــی  اســتانی بــه صــورت 
کانــال مســابقات »از طریــق پیام رســان های داخلــی« قابــل دریافــت  طریــق ســایت مســابقات و 

می باشــد.   

تذکــر 3( منبــع مطالعاتــی حفــظ و معــارف حدیــث بــه دو صــورت در دســترس شــرکت کنندگان قــرار 
می گیــرد: 

کانــال مســابقات »از     در قالــب فایــل PDF از طریــق اتوماســیون اداری - ســایت مســابقات و 
داخلــی«   پیام رســان های  طریــق 

کوچــه 28  کتــاب از مؤسســه قــرآن و نهــج الباغــه بــه آدرس قــم، خیابــان صفائیــه،     تهیــه 
ک 78  شــماره تمــاس 02537745480  کوچــه ســوم، پــا »بیگدلــی« چهــار راه اول، ســمت چــپ، 

داخلــی 110 
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ضوابط فنی و اجرایی مسابقات معارفی: 

1.مرحلهمقدماتی:
ســایت  اداری -  اتوماســیون  از طریــق   PDF فایــل  قالــب  در  ایــن مرحلــه  منبــع مطالعاتــی     

گرفــت.  خواهــد  قــرار  شــرکت کنندگان  اختیــار  در  مســابقات  کانــال  و  مســابقات 

کتبــی همزمــان بــا آزمــون     مرحلــه شهرســتانی رشــته هــای معارفــی بــه صــورت حضــوری و 
گــردد.  کریــم در اســفندماه 97 برگــزار مــی  سراســری حفــظ و مفاهیــم قــرآن 

   متقاضیــان رشــته هــای معارفــی بــا مراجعــه بــه ســایت www.quranedu.ir  جهــت ثبــت نــام 
اقــدام نماینــد.

کــه هــر ســئوال تســتی 2/5 نمــره و مجموعــًا ســئواالت     آزمــون دارای 40 ســئوال تســتی اســت 
تســتی دارای 100 امتیــاز می باشــد.

   نفــرات برگزیــده ایــن مرحلــه ) بــه تفکیــک خواهــران و بــرادران ( منــوط بــه احــراز نصــاب الزم 
ــه بعــد مســابقات راه می یابنــد. ــه مرحل ــاز « ب کل امتی ــاز » 70 درصــد  امتی

2.مرحلهاستانی:
و  اســاتید  توســط  مرحلــه  ایــن  مطالعاتــی  منبــع  شــرکت کنندگان،  بیشــتر  اســتفاده  جهــت     
کــه از طریــق ســایت  کارشناســان بــه صــورت آســان و روان، در قالــب فایــل PDF آمــاده شــده اســت؛ 

کانــال مســابقات قابــل دریافــت می باشــد.  و 

کــه هــر ســئوال تســتی 2/5 نمــره و      آزمــون دارای 40 ســئوال تســتی و 5 ســئوال تشــریحی اســت 
مجموعــًا آزمــون تســتی دارای 100 امتیــاز می باشــد.

   ســئواالت تشــریحی در صــورت تســاوی امتیــازات، تصحیــح و منظــور می گــردد. ضمنــا هــر 
ســئوال تشــریحی 4 نمــره دارد.  
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   در ازاء هر سه پاسخ غلط، یک نمره منفی منظور می گردد.

کشــوری مســابقات، بــر اســاس     تعــداد نفــرات برگزیــده ایــن مرحلــه جهــت حضــور در مرحلــه 
ســهمیه هــر اســتان )جــدول ســهمیه اســتان ها( و منــوط بــه احــراز حداقــل امتیــاز 80 از 100 می باشــد. 
کمتــر باشــد،  برایــن اســاس چنانچــه امتیــاز افــراد از حداقــل نصــاب مشــخص شــده ) 80 از 100 ( 

کشــوری وجــود نخواهــد داشــت. امــکان حضــور در مرحلــه 

کشــوری مســابقات معــارف، بــر اســاس  تذکــر 1: میــزان ســهمیه هــر اســتان جهــت حضــور در مرحلــه 
کننــدگان اســتان در رشــته معــارف و معــدل ســال قبــل می باشــد.   کل شــرکت  تعــداد 

مرحلــه ی  بــه  راه یافتــه  شــرکت کنندگان  بــه  اطاع رســانی  ضمــن  اســتان ها  کل  ادارات  تذکــر2: 
کشــوری، در راســتای تکریــم و تجلیــل از برگزیــدگان اســتان مقدمــات اعــزام متســابقین را بــه نحــو 

شایســته انجــام دهنــد.

کشوری: مرحله
کارشناســان بــه صــورت آســان و روان، در قالــب     منبــع مطالعاتــی ایــن مرحلــه توســط اســاتید و 

کانــال مســابقات قابــل دریافــت می باشــد.  کــه از طریــق ســایت و  فایــل PDF آمــاده شــده اســت؛ 

گــردد. مرحلــه اول بــه صــورت     مرحلــه نهایــی مســابقات معارفــی نیــز  در دو مرحلــه برگــزار مــی 
و  حضــوری  صــورت  بــه  مســابقات،  فینــال  قالــب  در  دوم  مرحلــه  و  شــفاهی  ارزیابــی  و  کتبــی 

می گــردد.   برگــزار  اســتودیویی 

ــن  ــراز باالتری ــاس اح ــر اس ــابقات، ب ــال مس ــه فین ــور در مرحل ــت حض ــده جه ــرات برگزی ــداد نف    تع
امتیــاز می باشــد. 

   جزئیات بیشتر در خصوص مرحله نهایی مسابقات معارفی متعاقبًا اباغ می گردد. 
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جدول معافیت های مرحله ای رتبه داران )خواهران و برادران(

9 

 

 جزئیات بیشتر در خصو  مرحله نهایی مسابقات معارفی متعاقباً ابالغ می گردد.  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 داران )خواهران و برادران(ای رتبههای مرحلهو( جدول معافیت
 مقطع ورودی مقطع معافیت رتبه کسب شده ردیف

های همسرایی، همخوانی و ها )بجز رشتهنفرات اول مرحله استانی در تمامی رشته 8
 37معارف( مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 

 استانی شهرستانی

جزء و کل قرآن مسابقات  13جزء،  83های قرائت، ترتیل، حفظ نفر اول رشته 1
 آن نهادمسابقه  آخرین دوره ها و نهادها درکشوری تمام سازمان

 استانی شهرستانی

9 
خواهران و  و حفظ کل برادران نفرات حائز سطوح ممتاز در رشته های قرائت

 37مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در سال  برادران
 کشوری شهرستانی و استانی

4 
های اذان و های دوم تا پنجم رشتهو رتبهها نفرات حائز سطوح عالی تمام رشته

در مسابقات کشوری  تا پنجم رشته های معارفی دومو رتبه های  دعاخوانی
 37سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 

 کشوری شهرستانی و استانی

1 
های قرائت و حفظ کل مسابقات ملی دانشجویان کشور، نیروهای نفرات اول رشته

نفرات اول رشته حفظ ، کشور، مُدهامتانبرادران علمیه  هایمسلح کشور، حوزه
 کل جامعه القرآن الکریم

 کشوری شهرستانی و استانی

 استانی شهرستانی مدرک درجه یک و دو طرح ارزیابی قاریان و حافظان در سال برگزاری مسابقات حایزین 6

 کشوری شهرستانی و استانی مسابقات بین المللی نابینایان، طالب علوم دینی و دانشجویان « اول تا سوم » رتبه های برتر  7

  :تذکرات مهم 
از معافیت برای اولین مسابقه سراسری سازمان اوقاف و امور  مندیهای مذکور، تنها موجب بهره: استفاده از معافیت8تذکر

)با توجه به برگزاری برخی از مسابقات سراسری نهادهای مذکور بصورت دو ساالنه، تنها افرادی خیریه بعد از احراز این شرط خواهد بود. 
 باشند(.می سهمیهاز این  اند، قادر به استفادهکه در سال برگزاری مسابقات سراسری اوقاف مشمول معافیت شده
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تذکرات مهم: 

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. )بــا توجــه بــه برگــزاری 
کــه در ســال  برخــی از مســابقات سراســری نهادهــای مذکــور بصــورت دو ســاالنه، تنهــا افــرادی 
برگــزاری مســابقات سراســری اوقــاف مشــمول معافیــت شــده اند، قــادر بــه اســتفاده از ایــن ســهمیه 

می باشــند(.

تذکــر 2: چنانچــه فــردی در یــک ســال حائــز چنــد معافیــت از جــدول فــوق باشــد، تنهــا می توانــد از 
ــود. ــد ش ــا بهره من ــی از معافیت ه یک

ــران و  ــی درجــه یــک »رشــته قرائــت ای ــز رتبــه ی اول مســابقات بین الملل کــه حائ ــرادی  تذکــر 3: اف
ــد. کنن ــرکت  ــته ش ــان رش ــد در هم ــده اند، نمی توانن ــران« ش ــظ ای ــته ی حف ــزی و رش مال

گذشــته، حــق شــرکت در  تذکــر 4: نفــرات ممتــاز رشــته های حفــظ 20 جــزء و 10 جــزء در ســالهای 
ــد.  همــان رشــته را ندارن

تذکــر ۵: نفــرات ممتــاز رشــته های ترتیــل )بــرادران و خواهــران(، قرائــت خواهــران و نفــرات اول 
کشــوری، تــا ســه ســال حــق شــرکت در همــان رشــته  رشــته های معارفــی، اذان و دعاخوانــی مرحلــه 

را ندارنــد.

کــه  کننــد  تذکــر 6: داوطلبــان مشــمول معافیت هــای جــدول فــوق بایــد در همــان رشــته ای شــرکت 
کأن لم یکــن تلقــی می شــود. گردیده انــد و در صــورت تغییــر رشــته، معافیــت فــوق  حائــز رتبــه  

تذکــر 7: داوطلبــان مشــمول معافیت هــای مســابقات سراســری ســازمان اوقــاف » بندهــای 1-3-4« از 
جــدول فــوق، حــق شــرکت در مرحلــه  مشــمول معافیــت »شهرســتانی - اســتانی« را ندارنــد و در صــورت 
کان لــم یکــن تلقــی می شــود. اجــرای ایــن بنــد بــه عهــده  کســب رتبــه، معافیــت مذکــور  شــرکت و عــدم 

ســتاد اجرایــی مســابقات شهرســتان و اســتان می باشــد.

گذشــته حائــز رتبــه  شایســته تقدیــر شــده اند، مشــمول  کشــوری ســال  کــه در مرحلــه   کســانی  تذکــر 8: 
قانــون معافیــت نمی شــوند. 
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رشته های آوایی و نغمات دینی:
 

یم 1-   همسرایی و همخوانی قرآن کر
2-   آثار دو یا چند زبانه - »عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی و...«- » ویژه برادران «

3-   انشاد انفرادی- »تک خوان محور« - » ویژه برادران «

ضوابطاجراییرشتهها: 
ح ذیل می باشد:  مشخصات فنی در هر یک از رشته ها بشر

کریم:  رشته های همسرایی و همخوانی قرآن 

مرحلهمقدماتی:
   این رشته مرحله شهرستانی ندارد.

   هرگروه باید متشکل از 5 یا 6 نفر باشد.
کیــپ تصویربــرداری اعزامــی از  گروه هــا در ایــن رشــته طبــق جــدول زمانبنــدی توســط ا    آثــار 

ــد. ــد ش ــط خواه ــاف ضب ــازمان اوق ــرآن س ــابقات ق ــاد مس ــوی بنی س
گروه ها ضبط می شود.    در این مرحله هر دو اثر همخوانی و همسرایی 

کــه نیــاز بــه ارزیابــی متــن  کلیــه رشــته هایی     ارائــه متــن ِاعراب گــذاری شــده و ترجمــه آن بــرای 
دارد، بــه همــراه آثــار الزامــی اســت. 

مرحلهنهایی:
ویژگی های آثار همسرایی و همخوانی در مرحله نهایی در بخش برادران: 

کشــوری مســابقات، بایــد دو اثــر هــم ســرایی و یــک اثــر هــم خوانــی  گروه هــای راه یافتــه بــه مرحلــه 
ح ذیــل داشــته باشــند:  بشــر
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کریم اجرا شده در مرحله مقدماتی »ضبط اثر«. 1.   یک اثر هم خوانی قرآن 
2.   یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله مقدماتی »ضبط اثر« 

3.   یــک اثــر همســرایی )غیــر از اثــر ضبــط شــده در مرحلــه اســتانی( بــا مــدت زمــان 4 دقیقــه )ایــن اثــر 
گروه هــای ممتــاز عربــی یــا ایرانــی باشــد(. گــروه یــا دیگــر  می توانــد از یکــی از آثــار قبلــی خــود 

مالحظاتویژهبخشهمسرایی:

گروه هــا در مراحــل  گروه هــا حــق اجــرای آثــار اجراشــده توســط خــود یــا دیگــر     در مرحلــه ضبــط اثــر 
گذشــته را ندارنــد؛ لــذا در صــورت اجــرا مطابــق آیین نامــه داوری،  کشــوری دوره هــای  اســتانی و 

کســر امتیــاز می شــوند.  مشــمول 

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

ــا  ــًا تغییــر »اعــم از حــذف ی گــروه بایــد در تمــام مراحــل مســابقات ثابــت باشــند و صرف    اعضــای 
ــدام از  ک ــر  ــه در ه ــل موج ــا دلی ــزاری و ب ــتاد برگ ــی س ــا هماهنگ ــروه ب گ ــای  ــی از اعض ــی« یک جایگزین

گــروه از ادامــه مســابقات حــذف می شــود.  مراحــل بامانــع اســت. در غیــر اینصــورت، 

کشــوری، مشــخصات )متــن،  گروه هــا می بایســت قبــل از اجــرا در مراحــل اســتان و     تمامــی 
منبــع، آهنگســاز، مترجــم، شــاعر و...( اثــر اجرایــی خــود را بــه صــورت تایــپ شــده در قالــب فایــل 

WORD و PDF در ســامانه ثبــت نــام مســابقات بارگــذاری نماینــد.

   ناظــر تعییــن شــده از ســوی ســتاد مرکــزی، بــر تمامــی فرآینــد برگــزاری و ضبــط آثــار نظــارت 
خواهــد داشــت.

کشــوری مســابقات همســرایی )بعنــوان برگزیــده  گروه هــا و افــراد راه یافتــه بــه مرحلــه     جوایــز 
کل اســتان مربوطــه اهــداء خواهــد شــد.  مرحلــه اســتانی( توســط اداره 
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کریم: مالحظاتویژهبخشهمخوانیقرآن

   تقلید از آثار ماندگار قاریان مشهور ایرانی و مصری بامانع است به شرط اینکه: 

گرفته باشد.  1.   در قطعه مورد نظر طبقات صوتی بم، توسط و اوج مورد استفاده قرار 
2.   قطعه مورد نظر دارای استقال معنایی از آیات قبل و بعد از آن باشد. 

   ترکیبی از قطعه تاوت تقلیدی و تاوت ابداعی بامانع است. 
گروه ها می باشد و محدودیت خاصی ندارد. ع آیات در اختیار     انتخاب موضو

گروه هــای داخلــی و  گروه هــا مجــاز بــه اســتفاده از اثــر تولیــدی ســاخته شــده توســط ســایر     
کشــوری  گذشــته مســابقات اســتانی و  گــروه در دوره هــای  کــه توســط خــود  ــر تکــراری  همچنیــن اث
کســر  گردیــده اســت، نمی باشــند. لــذا در صــورت مشــاهده مطابــق آیین نامــه داوری، مشــمول  اجــرا 

امتیــاز می شــوند.
تذکــر: اثــر همخوانــی در بخــش خواهــران بایــد بــه صــورت تقلیــدی از تاوت هــای اصیــل و مانــدگار 

باشــد. 

کشوریدربخشخواهران: ثارهمسراییوهمخوانیدرمرحله گیهایآ ویژ
-   گروه هــای راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری مســابقات، بایــد یــک اثــر همســرایی و یــک اثــر همخوانــی 

ح ذیل داشــته باشــند:  بشــر
1.   یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله استانی با مدت زمان 6 دقیقه

کریم اجرا شده در مرحله استانی با مدت زمان 6 دقیقه. 2.   یک اثر همخوانی قرآن 
کارشناســی های انجــام شــده  گروه هــای تواشــیح خواهــران و انجــام  تذکــر: بــا توجــه بــه درخواســت 
گروه هــا می بایســت آثــار خــود را از  بــه منظــور رفــع برخــی آســیب ها و مشــکات در بخــش خواهــران 
کانــال مســابقات  کــه توســط ســتاد برگــزاری مســابقات، در ســایت و  میــان 10 اثــر برگزیــده  هم ســرایی 

بارگــذاری شــده اســت انتخــاب و اجــرا نماینــد.

موضوعاتپیشنهادیرشتههمسرایی»بخشبرادران«:
بــا توجــه بــه تصمیــم ســتاد برگــزاری مســابقات گروه هــای محترم مــی توانند در موضوعــات مختلف 
گروه هــای هم ســرایی  گذشــته  کــه طــی چنــد ســال  مذهبــی و اجتماعــی اثــر ارایــه نماینــد؛ از آنجایــی 
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گــروه از  از یــک ســری متــون مشــخص و تکــراری اســتفاده نمــوده انــد، امســال در صــورت اســتفاده 
گذشــته بــه تشــخیص هیــات داوران و داور مربــوط بــه متــن موجــب  متــون اجــرا شــده در ســال هــای 

گــروه خواهــد شــد. کســر امتیــاز از 
استاندارهای ضبط تصویری آثار در مرحله مقدماتی: 

گــروه، نــام اثــر، شــاعر و ســایر ویژگی هــای آن، در ابتــدای فایــل ضبــط  کننــده و اعضــای     نــام اجرا
شود.

ع است.    هرگونه »ایست«، )STOP( یا مکث )Pause( در هنگام ضبط، ممنو
   استفاده از متن در حین اجرا بامانع است.

   استفاده از دیاپازون بامانع است.
نحوه  احتساب امتیازات » بخش برادران«:

کریم + 50% امتیاز هم سرایی( مرحله مقدماتی)ضبط اثر(:  )شامل 50% امتیاز همخوانی قرآن 
 مرحله نیمه نهایی )حضوری(: )شامل 50% امتیاز همسرایی )اثر مرحله مقدماتی(

   مرحلــه نهایــی )حضــوری(: )شــامل  30% امتیــاز همســرایی دوم )اثــر 4 دقیقــه ای( + 70% امتیــاز 
کریم( همخوانــی قــرآن 

گروهبرتر نحوهجمعبندیامتیاز
شامل50% امتیاز مرحله نیمه نهایی)حضوری(+ 50% امتیاز مرحله نهایی )حضوری(

کشــوری  گــروه در مرحلــه ی  گروه هــا در جمــع امتیــازات  تذکــر: امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )ضبــط اثــر( 
ــه منظــور  ــًا ب ــر( صرف ــه ی مقدماتــی )ضبــط اث )نهایــی و نیمــه نهایــی( لحــاظ نخواهــد شــد و مرحل
کشــوری مــورد ارزیابــی قــرار  گــروه جهــت حضــور در مرحلــه ی  ســنجش توانمنــدی و شایســتگی 

گرفــت. خواهــد 
نحوه محاسبه امتیازات : » بخش خواهران «

امتیــاز   %70  + کریــم  قــرآن  همخوانــی  امتیــاز   %30 )شــامل  اثــر(:   مقدماتی)ضبــط  مرحلــه     
مدیحه ســرایی(

امتیــاز   %70  + کریــم  قــرآن  همخوانــی  امتیــاز   %30 )شــامل  )حضــوری(:  نهایــی  مرحلــه     
) یی ا یحه ســر مد
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کشــوری  گــروه در مرحلــه ی  گروه هــا در جمــع امتیــازات  تذکــر: امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )ضبــط اثــر( 
)نهایــی( لحــاظ نخواهــد شــد و مرحلــه ی مقدماتــی )ضبــط اثر( صرفــًا به منظور ســنجش توانمندی 

گرفــت. کشــوری مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد  گــروه جهــت حضــور در مرحلــه ی  و شایســتگی 

سهمیهبندیاستانی:
کشــوری در مــورد رشــته ی  گروه هــای راه یافتــه بــه مرحلــه ی  ایــن ســهمیه بندی بــه منظــور تعییــن 
نیــز  گروه هــا در مســابقات قبــل و  براســاس میــزان حضــور فعــال  قــرآن  همســرایی و همخوانــی 
گذشــته توســط اســتان های مختلــف تعییــن و بــه شــکل زیــر  کســب شــده طــی ادوار  رتبه هــای 

می گــردد:  ِاعمــال 

گروهالفبرادران: -استانهای
 تهــران، اصفهــان، خوزســتان، قــم، یــزد، خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، بوشــهر، مازنــدران و 

کــرد.  لرســتان؛ جمعــًا 12 ســهمیه در مرحلــه ی نهایــی را احــراز خواهنــد 

گروهببرادران:  -استانهای
کثر دارای 3 سهمیه خواهند بود.  سایر استان ها؛ این استان ها در مرحله ی پایانی حدا

گروهالفخواهران: -استانهای
تهــران، اصفهــان، خوزســتان، قــم، یــزد، خراســان رضــوی، فــارس، مازنــدران و البــرز. جمعــًا 6 

کــرد.  ســهمیه در مرحلــه ی نهایــی را احــراز خواهنــد 

گروهبخواهران: -استانهای
کثر دارای 3 سهمیه خواهند بود.  سایر استان ها؛ این استان ها در مرحله ی پایانی حد ا

گروه هــا هیــچ اســتانی بــه  کــه از ایــن  گــروه ب زمانــی ِاعمــال می شــود  تذکــر1: ســهمیه مربــوط 
کــه  گــروه ب  ــر از بیــن اســتان های  گــروه برت کــه در اینصــورت 3  کشــوری راه پیــدا نکنــد  مرحلــه ی 

کشــوری معرفــی می شــوند.  باالتریــن امتیــاز را احــراز نماینــد بــه مرحلــه ی 
تذکر 2: حداقل نصاب الزم جهت ورود به مرحله ی نهایی 69 امتیاز می باشد. 
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گروه هــای نخســت راه یافتــه بــرای مرحلــه ی  گــروه ب جــزو  گروه هایــی از اســتان های  گــر  تذکــر 3: ا
کاســته می شــود.  گــروه ب  نهایــی باشــند، از تعــداد ســهمیه ی اســتان های 

همسراییدویاچندزبانه:
موضوعــات  نیــز  و  مناســبت ها  تکریــم  مــدح،  دینــی،  موضوعــات  می توانــد  آثــار  ایــن  ع  موضــو
اجتماعــی و انقابــی باشــد. مــدت زمــان آثــار در ایــن بخــش 4 تــا 5 دقیقــه بــوده و لزومــًا حداقــل بایــد 

ــر ارســالی اجــرا شــود.  ــان در اث 2 زب

انشادانفرادی:
موضوعــات ایــن رشــته نیــز همــان موضوعــات مذکــور در همســرایی چنــد زبانــه بــوده و مــدت زمــان 
ــا  ــاع ی ــد ماننــد همســرایی دارای ایق ــار می توان ــر 4 دقیقــه می باشــد. ایــن آث کث ــار حداقــل 3 و حدا آث

کل اثــر بصــورت تک خوانــی ارائــه می گــردد.  ریتــم هــم باشــد؛ امــا 
گردد. تذکر1: انشاد انفرادی می تواند بصورت چند زبانه ارائه 

کــه چنــد اثــر از یــک فــرد  تذکــر 2: محدودیتــی در تعــداد آثــار ارســالی وجــود نــدارد لکــن در صورتــی 
کــرده بــه عنــوان اثــر  کســب  کــه باالتریــن امتیــاز را  گــروه جــزو رتبــه هــای برتــر باشــد فقــط اثــری  یــا 

گــروه یــا فــرد اعــام مــی شــود. منتخــب آن 
ح ذیل می باشد. حد نصاب امتیاز در رشته های آثار چند زبانه و انشاد انفرادی به شر

رتبه اول : امتیاز 90 به باال
رتبه دوم: امتیاز 85 تا 89/99
رتبه سوم: امتیاز80 تا 84/99

کســب  ــا فــردی در ایــن بخــش حــد نصــاب الزم را جهــت  گــروه ی تبصــره: بدیهــی اســت چنانچــه 
کســب ننمایــد رتبــه هــای برتــر نیــز اعــام نخواهــد شــد. رتبــه 

ثاراستودیویی: مشخصاتفنیآ
گرفتــن اســتانداردهای ذیــل  کلیــه  آثــار در ایــن بخــش می بایســت بصــورت اســتدیویی و بــا در نظــر 

ضبــط و ارســال شــود:



23

کریم 1398  چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 

کلیه ی آثار باید با فرمت ویو »wave« و یا بصورت mp3 320 ضبط و ارسال شود.      
   استفاده از ابزارهای افکتیو »Effective« صوتی زیر بامانع است.

گفتــه می شــود و   »Pad« کــه در اصطــاح بــه آنهــا پــد 1.  انــواع صداهــای ایســتای افکتــی یــا انســانی 
نقــش هارمونــی قطعــه را برعهــده دارد.

کــردن اجــزاء مختلــف اثــر اســتفاده می شــود؛  کــه در جهــت برجســته   FX 2.   بکارگیــری صداهــای
کــرش، ریورس هــا و ســیمبل های درام اعــم از: 

3.   اســتفاده از صداهــای فرکانــس پاییــن یــا بــاس »BASS« بصــورت افکتیــو جهــت تکمیــل خــط 
بــاس هارمونــی. 

ــخیص از  ــورت تش ــد و در ص ع می باش ــو ــار ممن ــه ی آث کلی ــیقی در  ــزار آالت موس ــتفاده از اب ــر: اس تذک
ســیر ارزیابــی حــذف خواهــد شــد. 

ثار: نحوهیضبطوارسالآ
کــه آثــار بصــورت اســتودیویی ارائــه می شــود،     در ســایر رشــته های بخــش آواهــا و نغمــات دینــی 
کثــر تــا تاریــخ 98/5/30  از طریــق پســت پیشــتاز بــه آدرس مرکــز امــور قرآنــی  کلیــه ی آثــار بایــد حدا

ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ارســال شــود. 
کــه نیــاز بــه ارزیابــی  کلیــه ی رشــته هایی     ارائــه ی متــن ِاعراب گــذاری شــده و ترجمــه آن بــرای 
متــن دارد )همســرایی، انشــاد انفــرادی، و همســرایی دو یــا چنــد زبانــه( بــه همــراه ارســال آثــار الزامــی 

اســت. )اعــم از: اســتودیی یــا مجلســی(
تذکر: هزینه ضبط آثار رشته های استدیویی بر عهده ی شرکت کنندگان می باشد. 

ثار: نحوهارزیابیآ
ــه  انجــام شــده و پــس از مشــخص شــدن  ــار اســتدیویی، داوری در یــک مرحل    در رشــته های آث
گروه هــا و افــراد منتخــب دعــوت بعمــل می آیــد تــا جهــت دریافــت جوایــز خــود  نتایــج از سرپرســتان 

در اختتامیــه حضــور یابنــد. 
کــه از اســتانداردهای مطلــوب و مــورد نظــر رســانه  ج نهــادن بــه آثــاری  تذکــر: بــه منظــور تشــویق و ار
کــه ایــن آثــار جــزو رتبه هــای ممتــاز نباشــند، جهــت پخــش و  برخــوردار باشــند؛ حتــی در صورتــی 
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ضبــط تصویــری بــه شــبکه قــرآن و معــارف ســیما و رادیــو قــرآن معرفــی خواهنــد شــد. 

آئیننامههایداوری:
کلیــه آثــار در رشــته های بخــش نغمــات و آواهــای دینــی چهــل و دومیــن دوره مســابقات بــر اســاس 
آییــن نامــه هــای فنــی تدویــن شــده )در ســایت مســابقات قابــل دریافــت مــی باشــد(  مــورد ارزیابــی 

گرفــت.  و داوری قــرار خواهــد 

زمانبندیاجرایرشتههایآواییونغماتدینی

15 

 

 
 

 ی ونغمات دینییآوا زمانبندی اجرای رشته های
 تاریخ اقدام ردیف

 .7بهمن  اعالم فراخوان ثبت نام 1
 .7بهمن  آغاز ثبت نام از طریق سایت رسمی مسابقات .

های شرکت کننده و اعالم زمان ضبط اثر توسط تیم گروه اطالع رسانی به 3
 79فروردین  0.لغایت  5. تصویربرداری مرکز

طبق زمانبندی  استان ها جهت ضبط آثار گروههابه اعزام تیم تصویربرداری  4
 79 خرداد 31لغایت 19 صورت گرفته

 79 تیر 6و  0 ضبط شده هم خوانی و هم سرایی آثارداوری  0
 79 تیر 15 های راه یافته به مرحله کشوریاعالم گروه 6
 79 تیر 5. اعالم زمان ضبط مرحله )نیمه نهایی( مسابقات هم خوانی و هم سرایی .
 79مرداد ضبط آثار گروههای راه یافته به مرحله نیمه نهایی کشوری 9
 79شهریور  . و 6 داوری آثار استدیویی 7
 1379مهر ماه  مرحله نهایی 15
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کریم:   جدول زمان بندی برگزاری مسابقات سراسری قرآن 

16 

 

  : سراسری قرآن کریم بندی برگزاری مسابقاتز( جدول زمان
 زمان پایان زمان شروع عنوان فعالیت ردیف

 پایان مسابقات 38/88/37 تشکیل ستاد مسابقات استان 8
 13/8/31 1/88/37 ناماطالع رسانی و ثبت 1
 13/8/31 81/8/31 ارسال طرح اقدام مرحله شهرستانی 9
 81/1/31 13/8/31 برگزاری مرحله شهرستانی 4
 همزمان با آزمون سراسری حفظ 37اسفندماه  های معارفیرشته مقدماتیبرگزاری مرحله  1
 فاصل شهرستانی تا استانی حد آموزشی ارتقاءبرگزاری دوره  6

و رشته  های معارفیرشته استانیبرگزاری مرحله  7
 89/4/8931پنجشنبه  تفسیر ویژه اهل سنت

 روز پیش از برگزاری مرحله استانی 81حد اکثر  ارسال طرح اقدام مرحله استانی  1
 18/4/31 81/9/31 برگزاری مرحله استانی 3
 8931مردادماه  های معارفیرشته نهاییبرگزاری مرحله  83
 11/1/31  81/1/31 « برادران»  کشوریمقدماتی برگزاری مرحله  88
 13/7/31 83/7/31 کشورینهایی برگزاری مرحله  81

 

 . گردد دییت  استان کل اداره توسط دیبا شهرستان ادارات توسط لیتکم از پس ،یشهرستان مرحله اقدام طرح: 8 تبصره
 . گردد دییت  قرآنسازمان مسابقات ادیبن توسط دیبا استان، کل اداره توسط لیتکم از پس ،یاستان مرحله اقدام طرح: 1 تبصره

 : نامثبت( ح
  www.QuranIran.ir: ینشان به رانیا یاسالم یجمهور میکر قرآن مسابقات یرسم تیسا به مراجعه. 8
 به کنندهشرکت یدسترس عدم صورت در) تیسا در اداره توسط نامثبت و هیریخ امور و اوقاف ادارات به یحضور مراجعه. 1
 و نداشته نترنتیا به یدسترس که کنندگانشرکت یبرخ نامثبت مقدمات اندموظف یندگینما دفاتر و اوقاف ادارات نترنتیا

 (.ندینما فراهم را اندکرده مراجعه یحضور
 

 

 

 

 

 

ح اقــدام مرحلــه شهرســتانی، پــس از تکمیــل توســط ادارات شهرســتان بایــد توســط  تبصــره 1: طــر
گــردد.  کل اســتان تأییــد  اداره 

کل اســتان، بایــد توســط بنیــاد  ح اقــدام مرحلــه اســتانی، پــس از تکمیــل توســط اداره  تبصــره 2: طــر
گردد.  مســابقات قرآنســازمان تأییــد 
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ثبـــتنام:


www. :کریــم جمهــوری اســامی ایــران بــه نشــانی 1. مراجعــه بــه ســایت رســمی مســابقات قــرآن 
 QuranIran.ir

2. مراجعــه حضــوری بــه ادارات اوقــاف و امــور خیریــه و ثبت نــام توســط اداره در ســایت )در صــورت 
ــات  ــد مقدم ــی موظف ان ــر نمایندگ ــاف و دفات ــت ادارات اوق ــه اینترن ــرکت کننده ب ــی ش ــدم دسترس ع
ــد  کرده ان ــه اینترنــت نداشــته و حضــوری مراجعــه  ــه دسترســی ب ک ــام برخــی شــرکت کنندگان  ثبت ن

را فراهــم نماینــد(.


