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 مقدمه : 

 

ۡجٗرا َكبرِٗياإِنَّ َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰـَلَِحَِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱَّلَّ ۡقوَُم َوُيبَِّشِ

َ
  لِلَِِّت ِِهَ أ

بى ترديد اين قرآن به استوارترين آيين هدايت مى كند، و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام مى دهند، مژده مى دهد كه براى 

 آنان پاداشى بزرگ است

 

و عشقق   یو حلقه اتصال عبد به معبود و نامه سرگشاده خالق هست سمانیخداوند متعال و ر ینوران فهیقرآن صح

نجقا  بشقف فقر      شقاهراه و  ریمسق  گانهیو  ا،تنهایدن یفان یسرا نیمحبّان است و در ا لیخ ینامه محبوب به سو

«يٍك ُمْقَتِدرٍ ِعنَْدَمل  »و عر  و مقام  یعالم باق یبه سو اننشین
 .است 

 یراهنمقا همقه دردهقا و    یشقفا  قرآن : (ع)نیطاهر ائمهو(ص)مکرم اسالم امبریپ انیو ب قرآن كریم ا یآ حیبه تصر

وجود داشته باشد  ییو گو  شنوا نایچشم ب مشروط برآنکهاست،  ها تمامی انسان یوعقبا ایالوصول سعاد  دن عیسر

 .ردیتا از آن بهره گ

برگققراری مسققابقا  قققرآن كققریم جمهققوری اسققالمی  اصققلیسققازمان اوقققاا و امققور خیریققه بققه عنققوان متققولی 

دوره  چهققل و ششققمین»بققه برگققراری اقدام ،هجققری شمسققی 2442، در سققال همچققون سققنوا  گ شققته  ایققران

هققای مشتلققآ قققرآن كققریم و نیمققا  دینققی بققرای    در رشققته« مسققابقا  قققرآن كققریم جمهققوری اسققالمی ایققران 

 .نماید میسال  21برادران و خواهرانِ باالی 

كننقدگان محتقرم،    به منظور آشنایی بیشتر مسئوالن برگقراری مسقابقا  در سق وه شهرسقتانی و اسقتانی و شقركت      

و رعایت نامه  مفاد مندرج در این شیوهل ا م العه دقیق . نامه حاضر در دو بشف اجرایی و فنی تدوین شده است شیوه

 .باشد میآن مورد تاكید 

حاضر در ستاد سازمان، بر عهده معاونت مسابقا  مركر امقور قرآنقی و در   نامه  مسئولیت نظار  و اجرای شیوه* 

 . باشد اداره امور قرآنی استان می رییسها بر عهده ستاد برگراری استان به ریاست مدیران كل محترم و دبیری  استان

 .مئینما را از درگاه الهی مسئلت می ارجمند قرآنیانتوفیق و سربلندی 

 

هیریسازمان اوقاف و امور خ یامور قرآن مرکز           

                                                 
 9ة، آیةاسراءسور -2

 55 ةقمر، آی سورة -2
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 : ها و مراحل مسابقات رشته

 رشته ردیف بخش
مراحل برگزاری مسابقات 

 برادران

مراحل برگزاری مسابقات 

 خواهران

ی ها رشته

 مسابقات

مقدماتی  /استانی/ شهرستانی حفظ كل قرآن كريم 1

 المللی ینب/ سراسری نهایی/ سراسری

مقدماتی / استانی/ شهرستانی

/ نهایی سراسری/ سراسری

 المللی بین

مقدماتی / استانی/ شهرستانی قرائت 2

 المللی بین/ نهایی سراسری/ سراسری

مقدماتی / استانی/ شهرستانی

 نهایی سراسری/ سراسری

 ترتيل 3
مقدماتی  /استانی/ شهرستانی

 المللی ینب/ سراسری نهایی/ سراسری

مقدماتی / استانی/ شهرستانی

/ نهایی سراسری/ سراسری

 (آزمایشی) المللی بین

مقدماتی / استانی/ شهرستانی جزء قرآن كريم 22حفظ 4

 نهایی سراسری/ سراسری
مقدماتی / استانی/ شهرستانی

 نهایی سراسری/ سراسری
 استانی/ شهرستانی استانی/ شهرستانی جزء قرآن كريم 12حفظ  5
 استانی/ شهرستانی استانی/ شهرستانی جزء قرآن كريم 5حفظ  6

 اذان 7
مقدماتی  /استانی/ شهرستانی

 سراسری نهایی/ سراسری
 ندارد

مقدماتی  /استانی/ شهرستانی دعاخوانی 8

 سراسری نهایی/ سراسری
مقدماتی  /استانی/ شهرستانی

 سراسری نهایی/ سراسری
9 

 و همخوانی سرايی مديحه

/ مقدماتی سراسری سراسری نهایی/ مقدماتی سراسری قرآن كريم

 سراسری نهایی

 معارفی

 قرآن كريم معارف 12

استانی / (حضوری/كتبی) شهرستانی

مقدماتی سراسری  /(حضوری/كتبی)

 ( /مجازی/شفاهی)

 (حضوری) نهایی سراسری

(/ حضوری/كتبی)شهرستانی 

مقدماتی (/ حضوری/كتبی)استانی 

 ( /مجازی/شفاهی)سراسری 

 (حضوری)نهایی سراسری 

 نهج البالغه معارف 11

استانی (/ حضوری/كتبی)شهرستانی 

مقدماتی سراسری (/ حضوری/كتبی)

 ( /مجازی/شفاهی)

 (حضوری)نهایی سراسری 

(/ حضوری/كتبی)شهرستانی 

مقدماتی (/ حضوری/كتبی)استانی 

 ( /مجازی/شفاهی)سراسری 

 (حضوری)نهایی سراسری 

 سجاديهصحيفه  معارف 12

استانی (/ حضوری/كتبی)شهرستانی 

مقدماتی سراسری (/ حضوری/كتبی)

 ( /مجازی/شفاهی)

 (حضوری)نهایی سراسری 

(/ حضوری/كتبی)شهرستانی 

مقدماتی (/ حضوری/كتبی)استانی 

 ( /مجازی/شفاهی)سراسری 

 (حضوری)نهایی سراسری 

13 
و  يس های سوره ةترجم

 الرحمن
 (حضوری/كتبی)شهرستانی  (حضوری/كتبی)شهرستانی 
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 : مهمبسیار  اتنک

 1- چهل و پنجمقین دوره مسقابقا  سراسقری ققرآن     مرحله استانی در جرء  24و  جرء 5ی حفظ ها نفرا  اول رشته

توانند  می، ولی را در چهل و ششمین دوره مسابقا  قرآن كریم ندارندحق شركت در همان رشته ، 2442كریم سال 

 .(طبق جدول ذیل) نام نماینددر مقاطع باالتر ثبت 

 2-  چهل و پنجمقین دوره مسقابقا  سراسقری ققرآن كقریم سقال       مرحله استانی جرء در  24 حفظنفرا  اول رشته

 .(طبق جدول ذیل)تر را در چهل و ششمین دوره مسابقا  قرآن كریم ندارند  ، حق شركت در مقاطع پایین2442

 برادران/دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اسامی نفرات اول مرحله استانی چهل و پنجمین

 ردیف استان جزء 5 حفظ اول نفر جزء 82اول حفظ  نفر جزء 02نفر اول حفظ 

 1 آذربایجان شرقی حیدر عباسی -- محمدتقی اصدقی

 2 آذربایجان غربی امیدقاسمی -- بهرام شاه ویران

 3 اردبیل اصغر ندائی امیرعلی پورقاسم امین هاشمی

 4 اصفهان علی حاجی حسینی محمد هاشم زاده محمدمهدی رضائی

 5 البرز -- محمدخانی سجاد بیات

 6 ایالم -- حسن پناهی --

 7 بوشهر هادی درایی منصور نیک بخش عبدالکریم گرگین

 8 تهران محمدجواد ذبیحی مهدی ربانی هادی تکیه

 9 چهارمحال و بختیاری -- -- صادق احمدی

 11 خراسان جنوبی سعد یعقوبی محمدرضا محمدی درمیان محمود احمدی

 11 خراسان رضوی محمد امین ملتجی حامد صدیق سیدحمیدرضا جاوید

 12 خراسان شمالی -- -- سجاد فیاض

 13 خوزستان مصطفی نعیماوی یاسین کوثریان احمد علی روحانی نژاد

 14 زنجان -- علیرضا زینعلی حسین ابیضی مقدم

 15 سمنان -- قربان علیان نژادی خاکپاشقاسم 

 16 سیستان و بلوچستان محمود سنچولی -- نعیم اله میربلوچ

 17 فارس علی اکبر جاللی رضا ممیوند یوسف شرفی

 18 قزوین علیرضا نوری علی صفری --

 19 قم مهدی تقی نسب محمدباقر شرعیات حمیدرضا صافی

 21 کردستان قوامیمحمدجواد  مهدی آقا علی ادریس میرکی

 21 کرمان -- محسن محیاپور سیدمهدی طیب

 22 کرمانشاه فوائد ندیمی مصطفی عظیمی فشمی امین صیدی

 23 گلستان حامد قراق مبین علیپور حسین دهقان

 24 گیالن  محمدجواد سلیمانی -- محمدجواد کرمی

 25 لرستان -- عباس جهانشاهی رضا رحیمی
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 26 مازندران -- نیاحسین علی  حسین همایون

 27 مرکزی -- رضا محسن آبادی مرتضی سعیدی

 28 هرمزگان مسعود کرمانی سیدمحمد ساالر گریزی نژاد محمد عبداله

 29 همدان -- ولی اله غیاثوند رضا اصالنی خواه

 31 یزد -- -- محمد داود فالحی
 

 بخش خواهران/سراسری قرآن کریماسامی نفرات اول مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات 

 ردیف استان جزء 5ظ حف اول نفر جزء 82اول حفظ  نفر جزء 02نفر اول حفظ 

 1 آذربایجان شرقی لیال خیراللهی صدیقه موسوی پروین یاری

 2 آذربایجان غربی صدیقه سیدعبدالهی لیال صادقی زهرا میرزاعلیپور

 3 اردبیل شبنم نوردرخشان سولماز دوستی زهرا فخیمی

 4 اصفهان -- زهرا مجیدی سمیرا فرهادی

 5 البرز آزیتا بختی مرضیه پور منگانی مریم عسگری

 6 ایالم سیده ثریا حسینی فرزانه منتی رقیه جعفری

 7 بوشهر معصومه بهی رباب حسینی وجیهه درویشی

 8 تهران انسیه شیرازی فاطمه حبیبی فاطمه نیکوئی

 9 چهارمحال و بختیاری لیال نادری بنی فاتحیمطهره  زهرا مداحیان

 11 خراسان جنوبی نجمه رفیعی راضیه آبدار صدیقه دالکه نژاد

 11 خراسان رضوی محمدی سیده ساجده زهرا رضایی ارجمند علیه مهدوی نیا

 12 خراسان شمالی  مریم مصطفی نیا اعظم ایزانلو رقیه اسفندیاری

 13 خوزستان کوثر صیاحی نژاد زهرا محمد علی خزعلی زاده رقیه

 14 زنجان مریم رحمانی سمانه نوری رقیه حسنخانلو

 15 سمنان -- صدیقه سادات حسینی شیما یزدانی

 16 فارس ندا یزدان پناهی زهرا سبزی فاطمه محمدی ده نوکی

 17 قزوین سمیه روستا زهرا طاهری مریم سیاهکالی

 18 قم کریمیاعظم رنجبر  طیبه معماریان زهرا خلیلی

 19 کردستان زهرا احسانی فاطمه رضائی --

 21 کرمان زهرا اسدی مریم عظیمی نسب خدیجه ایرانمنش

 21 کرمانشاه حدیث نور محمدی لیال ساالری مهتاب دارابی

 22 کهکیلویه و بویراحمد -- -- کلثوم رضائی

 23 گلستان ماریه قره باش نژاد میمهسا سلی عطیه عابدینی

 24 گیالن گلستانی فاطمه معصومه عساکره صابرزکیه 

 25 لرستان زهرا نادری فاطمه لری --

 26 مازندران رقیه فتحی مریم ابراهیم نژاد مهدیه ابوالحسنی

 27 مرکزی زهرا آقا رضی زهرا تلخابی شیما مهر آبادی

 28 همدان مینو خوش لسان طاهره مرادی فاطمه شاه حسینی

 29 یزد زهره شیخی فاطمه زارع پناه حانیه برخورداری
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 : نام نحوه ثبت -8

 نام در این دوره از مسابقا  از طریق سایت  ثبتwww.quraniran.ir گیردو صرفاً توسط ششص متقاضی صور  می . 

 

 : مهمبسیار  اتتذکر

 نقام خقود را بقه     نام در سقایت اققدام نمقوده و ثبقت     نسبت به ثبت ،شایسته است متقاضیان محترم در روزهای ابتدایی

 . روزهای پایانی موكول نکنند

  نقام   ایجاد تعهقد نسقبت بقه ثبقت    كننده را به صور  مستقیم ندارند، ل ا از  نام افراد شركت حق ثبتادارا  شهرستانی

 .گردد خودداریكنندگان  غیرحضوری شركت

 كننقده   در صورتی كه مششص شود، شركت. مسابقا  یک شهرستان شركت نمایندتوانند در  كنندگان فقط می شركت

 .دو شهرستان شركت كرده، حتی درصور  كسب رتبه، از مراحل بعدی ح ا خواهد شد زمان در طور هم به

 شركت كنندگان فقط حق شركت در یک رشته را دارند. 

 

 : شرایط عمومی -0
 . داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران( الآ

 .در روز برگراری مسابقه ضروری استدار  ملی یا شناسنامه عکسشناسایی داشتن كار   *

 .تمام سال 21داشتن حداقل ( ب

 .اقامت دائم در شهرستان محل برگراری مسابقه( ج

 توانند در مسابقا  آن شهرستان شركت نمایند یک شهرستان می مشروط به اقامت دائم در ،متقاضیان محترم. 

 انجام خدمت نظام وظیفقه، بقا ارائقه گقواهی      در حالو سربازان در حال تحصیل دانشجویان  و ای علمیهه طالب حوزه

نقام و شقركت    توانند در مسابقا  همقان شهرسقتان ثبقت    معتبر از نهاد مربوط، مشروط به اقامت در آن شهرستان می

 . نمایند

  ًنام شده در سقایت مسقابقا  شقركت نماینقد، لق ا در صقور  اتمقام         در مسابقا  محل ثبت توانند میداوطلبان صرفا

 .امکان تیییر محل شركت در مسابقا  وجود ندارد ،نظام وظیفه پس از تاریخ ثبت نامخدمت  اتمامتحصیل یا 

المی رعایقت حجقاب اسق   . كنندگان باید نسبت به رعایت شئونا  اخالقی و اسالمی، اهتمام الزم را داشته باشند تمام شركت( د

 .توسط بانوان و پوشف مناسب آقایان ضروری است

ایقن  پقیف از برگقراری    تقا  الزم اسقت  ، ل انام بر عهده ستاد برگراری مسابقا  در شهرستان بوده احراز شرایط عمومی ثبت( قه
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 .باشد ها می بر عهده ادارا  امور قرآنی استان نیر نظار  این بشف. الزم صور  گیردبررسی  ،مرحله

 : بندی و نحوه اجرای مسابقات زمانجدول  -3

 حاتیتوض یبرگزار خیتار عنوان ردیف

 --- 24/42/2442 مسابقات یستاد برگزار ليتشک 1

تا  26/42/2442از  نام تبليغات و ثبت 2

25/43/2442 
--- 

 برگزاری مرحله شهرستانی 3
 25/43/2442از 

 32/44/2442تا 
 براساس مناطق تعیین شده

4 
 شهرستانیبرگزاری مرحله 

 های معارفی رشته
29/44/2442 

 (تستی )و كتبی به صور  حضوریبرگراری آزمون 

 در شهرستان ها

 برگزاری مرحله استانی 5
 2/45/2442از 

 22/46/2442تا 
 براساس جدول تعیین شده

6 
 برگزاری مرحله استانی

 های معارفی رشته
23/47/2442 

 (تستی  )حضوری و كتبیبرگراری آزمون به صور  

 در استان ها

  مهر ماه دوم دهه ضبط تصويری مرحله مقدماتی سراسری 7

 نیمه اول آبان ماه داوری مرحله مقدماتی سراسری 8
داوری این مرحله به صور  متمركر توسط مركر امور 

 .قرآنی انجام خواهد شد

 خراسان شمالیبه میربانی استان  آذر ماه برگزاری مرحله نهايی سراسری 9

12 
ی ها برگزاری مرحله شفاهی رشته

 معارفی
 آذر ماهنیمه اول 

داوری این مرحله به صور  متمركر توسط مركر امور 

 .قرآنی انجام خواهد شد

11 
ی ها مرحله نهايی سراسری رشته

 معارفی
 به میربانی استان قم ماه نیمه دوم دی

 

 

 : ستاد برگزاری مسابقات قرآن کریمتشکیل  -4

برای برگراری م لوب مسابقا  در مراحل شهرستانی و استانی، نسبت به تشکیل  بایست میمدیركل اوقاا و امور خیریه استان 

اسقتانی بقه   برگراری مسابقا   ستادمسابقا  شهرستانی به ریاست رییس اداره اوقاا و امورخیریه شهرستان و  اجرایی كميته

كریم در هر یقک   دبیری رییس اداره امور قرآنی بر اساس ساختار برگراری مسابقا  قرآنریاست مدیركل اوقاا و امور خیریه و 

 .از مراحل اقدام نماید

 

 : شهرستانی مرحله مسابقات( الف

رییس اداره اوقاا و امور خیریه شهرستان، موظآ است برای برگقراری م لقوب مرحلقه شهرسقتانی مسقابقا ، نسقبت بقه         -8

 .اقدام نماید برگراری مسابقا  شهرستانی كمیته اجراییتشکیل 

حداكثر دو هفته قبل از تاریخ برگراری مرحله شهرستانی، طره اقدام برگقراری   یبرگراری مسابقا  شهرستان كمیته اجرایی -2

ایر ، برعهده مسئولیت نظار  بر اجرا و هرگونه می. نماید مسابقا  را برای بررسی و تأیید، به اداره امور قرآنی استان ارسال می
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 .رییس اداره امور قرآنی استان خواهد بود

برگراری مسابقا  مرحله شهرستانی، نسبت به اطالع رسانی به موقع و برگراری جلسا  تقوجیهی بقا عوامقل     كمیته اجرایی -3

 . كنندگان و داوران اقدام خواهد كرد اجرایی، شركت

 ،شهرسقتان اداره اوققاا و امقور خیریقه    با توجه به ضرور  رعایت مسائل شرعی، یکی از خواهران قرآنی واجد شقرایط   : تذكر

انتشاب و در جلسقا  شقركت    اداره اوقاا و امور خیریه شهرستانجهت پیگیری امور مربوط به مسابقا  بانوان از سوی رئیس 

 .دینما یم

 : برگزاری مسابقات کمیته اجراییشرح وظایف رئیس 

 ؛ی الزم در جهت برگراری منظم جلسا ریر برنامه  

  اعضا؛نظار  دقیق بر حسن اجرای وظایآ 

 نظار  دقیق بر حسن اجرای مصوبا ؛ 

 ؛ی موجود در شهرستان به منظور ارتقاء كیفی س ح مسابقا ها تیظرفی در خصوص استفاده حداكثری از ریر برنامه 

 ؛مسابقا  ازیموردناعتبار  موقع به نیتأمی در خصوص ریر برنامه 

 ؛ی ابالغی استان در خصوص مسابقا ها دستورالعملو  ها نامه نییآ، ها نامه نظار  دقیق بر رعایت شیوه 

 گرار  نهایی مسابقا  به صور  مکتوب و مصور و ارسال به اداره امور قرآنی استان سازی آماده. 

 : کمیته اجرایی دبیر شرح وظایف

  ؛و فعال در جلسا  موقع بهحضور  

  ؛ی قرآنی شهرستان به منظور ارتقاء كیفی اجرای مسابقا ها تیظرفاستفاده از 

  ؛یا رسانهی ها تیظرفی مناسب در س ح شهرستان با استفاده از رسان اطالعتبلییا  و 

 ؛ی قرآنیها تشکلبا جامعه قرآنی شهرستان به ویژه اساتید جلسا  و مدیران  ارتباط و تعامل 

 بقا اولویقت اسقتفاده از     (....نقور، تهویقه، دكقور، نظافقت و    )مکان مناسب برای برگراری مسابقا  از جها  مشتلآ  نیتأم

 ظرفیت بقاع متبركه شهرستان؛

 ؛ازیموردنوسایل  نیتأمو  داوران ئتیهسازی مکان مناسب برای استقرار  آماده 

 ؛(تحریرالی داوری، قاب اسامی داوران و لوازم ها فرمداوری،  نامه نییآ)سازی ملروما  فنی اتاق داوران  آماده 

 ؛كنندگان شركتسازی جایگاه مناسب برای اجرای برنامه توسط  آماده 

 الزم؛به تعداد  استانداردی ها کروفونیم و استفاده ازسیستم صوتی مناسب و باكیفیت  نیتأم 

 ؛ازیموردنی وسیله ایاب و ذهاب نیب فیپ 

 ؛كنندگان شركتو  داوران ئتیهبرای  ی پ یرایینیب فیپ 

  ؛ی شهرستانی و آحاد مردم جهت حضور در مسابقا ها تیششصدعو  از 

  ؛مراحل مسابقا  و تهیه گرار  مصور از جریان مسابقا  تمامضبط تصویری 

 ؛نصب بنر تهیه پوستر و  

 رسانی در س ح شهرستان اطالع تبلییا  و.  
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 .گردد برگرار می ذیل براساس جدول و بندی به صور  من قه مسابقا  در مرحله شهرستانی -4

 

 بندی مسابقات شهرستانی جدول منطقه

 محل برگزاری ها بندی شهرستان گروه استان ردیف

 آذربایجان شرقی 1

 تبریز تبریز

 اهر اهر، هریس، کلیبر، ورزقان، خدا آفرین

 مرند شبستر، جلفا، مرند

 سراب سراب، بستان آباد

 میانه میانه، هشترود، چاراویماق

 مراغه بناب، عجب شیر، مراغه، ملکان

 آذرشهر آذرشهر، اسکو

 آذربایجان غربی 2

 ارومیه ارومیه

 خوی چایپاره، خوی، سلماس، شوط، پلدشت

 مهاباد مهاباد، نقده، پیرانشهر، سردشت،

 بوکان تکاب، شاهیندژ، بوکان، میاندوآّب

 ماکو ماکو

 اردبیل خلخال، کوثر اردبیل، نیر، نمین، سرعین، پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر، اردبیل 3

 اصفهان 4

 اصفهان اصفهان

 کاشان کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود

 نجف آباد ، تیران، کرونآباد نجف

 شاهین شهر شاهین شهر، برخوار

 نائین نینائاردستان، خور و بیابانک، 

 لنجان مبارکه، لنجان

 خوانسار ندیفرگلپایگان، خوانسار، 

 گوهپایه جلگه و جرقویه، بن رود، کوهپایه

 شهررضا سمیرم، شهر رضا

 البرز 5
 کرج کرج، فردیس

 ساوجبالغ ، طالقان، نظر آبادساوجبالغاشتهارد، 

 ایالم 6

 ایالم ملکشاهی، چوار، چرادول، سیروان، هلیالن، مهران ایالم، ایوان،

 دهلران دهلران

 دره شهر دره شهر، آبدانان، بدره

 بوشهر 7

 بوشهر بوشهر، تنگستان، دشتی

 گناوه گناوه، دیلم

 دشتستان دشتستان

 جم دیر، کنگان، عسلویه، جم

 شهرری شهر ری، پاکدشت، ورامین تهران 8
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 شهریار شهر قدس، مالرد شهریار،

 اسالمشهر اسالمشهر، رباط کریم، بهارستان

 لویزان دماوند، لواسان، پردیس

 شهر تهران

 امام زاده روح اهلل

 امام زاده صالح

 امام زاده حمیده خاتون

 چهارمحال و بختیاری 9
 شهرکرد شهرکرد، سامان، کوهرنگ، بن، فارسان

 بروجن کیار، اردللردگان، بروجن، 

 خراسان جنوبی 11

 بیرجند سربیشه، بیرجند، خوسف، نهبندان

 بشرویه بشرویه، فردوس، طبس

 قاین زیرکوه، دشت بیاض، سرایان، خضری، قاین

 خراسان رضوی 11

 مشهد مقدس مشهدمقدس

 نیشابور سبزوار، نیشابور، طرقبه و شاندیز

 اداره کل استان قوچانکاشمر، گناباد، تربت حیدریه، 

 اداره کل استان تربت جام، چناران، بردسکن، جوین، جغتای، بجستان، خلیل آباد

 اداره کل استان خواف، رشتخوار، سرخس، فریمان، درگز، کالت، تایباد، داورزن

 خراسان شمالی 12

 بجنورد ، راز، مانه و سملقان و جرگالنبجنورد

 اسفراین اسفراین، جاجرم، گرمه

 شیروان شیروان و فاروج

 خوزستان 13

 اهواز اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه

 گتوند دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، مسجد سلیمان، گتوند

 باغملک بهبهان، رامهرمز، ایذه، باغ ملک

 آبادان آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، رامشیر

 زنجان 14

 زنجان ، ایجرود، سلطانیهنشان ماهزنجان، 

 ابهر خرمدره، ابهر

 خدابنده خدابنده

 طارم طارم

 سمنان 15
 سمنان ، سرخه، آرادان، گرمسارشهر یمهدسمنان،

 شاهرود شاهرود، میامی، بسطام، دامغان

 سیستان و بلوچستان 16

 زابل هیرمند، زابل، زهک، هامون، نیمروز

 زاهدان سوران، مهرستان، گلشن سراوان، میرجاوه،تفتان،خاش،سیب وزاهدان، 

ایرانشهر،دلگان،بمپور،الشار،فنوج،نیکشهر، 

 قصرقند،دشتیاری،چابهار،کنارک،زرآباد،سرباز،راسک
 ایرانشهر

 فارس 17

 شیراز شیراز، سپیدان، مرودشت، ارسنجان، اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد

 فسا جهرم، داراب، فسا، نی ریز سروستان، استهبان،

 ممسنی رستم، کازرون، ممسنی کوه چنار

 گراش خنج، گراش، اوز، الر، المرد، مهر
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 فیروز آباد فیروزآباد، قیر و کارزین، فراشوند،

 قزوین 18

 قزوین قزوین، آبیک

 تاکستان تاکستان،

 بوئین زهرا بوئین زهرا، آوج

 صنعتی البرز شهر شهر صنعتی البرز

 قم شهرستانی و استانی مشترک قم 19

 کردستان 21

 سنندج سنندج، کامیاران

 قروه دهگالن،قروه

 بانه سقز، بانه

 مریوان مریوان و سرو آباد

 بیجار درهن بیجار و دیوا

 کرمان 21

 کرمان کرمان، ماهان، راین، شهداد

 زرند کوهبنان، زرند، راور

 بم کهنوج، بم، ریگانجیرفت، 

 رفسنجان رفسنجان، شهر بابک، انار

 سیرجان سیرجان، بردسیر، بافت

 کرمانشاه 22

 کرمانشاه کرمانشاه

 سنقر سنقر

 سرپل ذهاب ، سر پل ذهابنیریقصرش، النغربیگ

 پاوه پاوه، جوانرود، روانسر

 کنگاور کنگاور، هرسین، صحنه

 غرب، آباد اسالم

 (کرند غرب)داالهو 
 اسالم آباد غرب

23 
 هیلوگیکه

 و بویر احمد

 بویر احمد بویر احمد، دنا

 گچساران گچساران، باشت

 کهگیلویه کهگیلویه، بهمئی، چرام

 گلستان 24
 گرگان آباد یعلگرگان، کردکوی، بندر ترکمن، آق قال، بندر گز، 

 گنبدکاووس آزادشهر، رامیانگنبدکاووس، کالله، مینودشت، گالیکش، 

 گیالن 25

 رشت ، فومن، شفت، رودبار، منجیلسرا  صومعهرشت، بندر انزلی، 

 تالش ، ماسالشهر رضوانآستارا، تالش، 

 لنگرود آستانه اشرفیه، لنگرود، رودسر، الهیجان، املش، سیاهکل

 لرستان 26

 خرم آباد آباد خرم

 به تشخیص اداره کل الیگودرز، دورود، دلفان، دختر پل، کوهدشت

 ازنا ازنا

 بروجرد بروجرد

 مازندران 27
 بهشهر بهشهر، گلوگاه، نکا

 ساری ساری، جویبار، میاندرود
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 بابل بابل، قائمشهر، سوادکوه، بابلسر، بندپی

 آمل آمل، نور، الریجان، بلده، محمودآباد

 تنکابن عباس آبادرامسر، نوشهر، تنکابن، چالوس، 

 مرکزی 28

 اراک فراهان، آشتیان، کمیجان، خنداب، اراک

 ساوه ساوه، زرندیه تفرش

 خمین خمین شازند، دلیجان محالت

 هرمزگان 29

 بندرعباس بندرعباس

 قشم قشم

 حاجی آباد حاجی اباد

 میناب میناب

 رودان رودان

 لنگه لنگه

 بشاگرد بشاگرد

 پارسیان پارسیان

 بستک بستک

 همدان 31

 همدان همدان

 بهار بهار اسدآباد کبودراهنگ رزن فامنین

 مالیر مالیر

 نهاوند تویسرکان، نهاوند

 یزد 31

 یزد یزد، زارچ

 اشکذر اشکذر

 تفت تفت

 مهریز و خاتم مهریز و خاتم

 میبد میبد

 اردکان اردکان

 ابرکوه ابرکوه

در یقک شهرسقتان، مسقابقا  آن شهرسقتان      های مشتلقآ آوایقی   در رشته كننده شركت 34در صور  حضور حداقل  : تبصره

اسقتان  ریقیس اداره امقور قرآنقی    گیری در این خصوص، بقه   صور  مستقل را دارد؛ اما در هر صور ، تصمیم قابلیت برگراری به

 .گردد واگ ار می

 

 : استانی مرحله مسابقات( ب
مدیر كل اوقاا و امور خیریه استان، موظآ است برای برگراری م لوب مرحله استانی مسابقا ، نسبت بقه تشقکیل سقتاد     -2

 .اقدام نماید به شره ذیل برگراری مسابقا  استانی

برگراری  «طره اقدام»هفته قبل از تاریخ برگراری مرحله استانی،  سه موظآ است تا ی،ستاد برگراری مسابقا  استان -2

ارسالی استان توسط  «طره اقدام»بعد از بررسی و تأیید . نماید مسابقا  را برای بررسی و تأیید، به مركر امور قرآنی ارسال 
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 .مسئولیت هرگونه میایر  برعهده رییس اداره امور قرآنی استان خواهد بود ،مركر امور قرآنی

داوران رسانی به موقع و برگراری جلسا  توجیهی با عوامل اجرایقی،   طالعستاد برگراری مسابقا  مرحله استانی، نسبت به ا -3

 .كنندگان این مرحله اقدام خواهد كرد شركتو 

اجقرا خواهقد   شقهریور مقاه    22تا  مرداد 2ها كه از  با در نظر گرفتن اقتضائا  استان مسابقا تاریخ برگراری مرحله استانی  -4

 .شدخواهد نامه برگراربراساس جدول ادامه در این شیوه شد، 

 

 : مسابقات مرحله استانی ساختار

   باشد یمرئیس اداره امور قرآنی استان  بر عهدهمسئولیت دبیری ستاد مسابقا. 

  بقا پیشقنهاد دبیقر     و ی و حراست از بین افراد واجد شرایطرسان اطالعتبلییا  و  ی اجرایی،ها تهیكمانتشاب مسئوالن

 .باشد بر عهده رئیس ستاد می

  اسقتان  اوقاا و امقور خیریقه    كل ادارهبا توجه به ضرور  رعایت مسائل شرعی، یکی از خواهران قرآنی واجد شرایط

 .دینما یمجهت پیگیری امور مربوط به مسابقا  بانوان از سوی رئیس ستاد انتشاب و در جلسا  ستاد شركت 

 : شرح وظایف رییس ستاد برگزاری مسابقات

 ؛جهت برگراری منظم جلسا  ستادی الزم در ریر برنامه 

  ؛ی ستادها تهیكمنظار  دقیق بر حسن اجرای وظایآ 

 ؛نظار  دقیق بر حسن اجرای مصوبا  ستاد 

 ؛به منظور ارتقاء كیفی س ح مسابقا  استان دری موجود ها تیظرفی در خصوص استفاده حداكثری از ریر برنامه 

 ؛مسابقا  ازیموردناعتبار  موقع به نیتأمی در خصوص ریر برنامه 

  ی استانها شهرستانتعیین میربان مرحله استانی از بین. 

 : مسابقات دبیر ستاد شرح وظایف

 ؛نظار  بر روند برگراری مسابقا  مرحله شهرستانی 

 ؛تهیه لیست اسامی و وظایآ اعضای ستاد استان و معرفی به رئیس ستاد 

  ؛مصوبا برگراری جلسا  ستاد برگراری مسابقا  استانی و پیگیری 

  انی متناسب با شره وظایآ هر كمیته؛ی استها تهیكمی ها تیفعالی بند زمانتهیه جدول 

  ی و ارائه به رئیس ستاد؛ی استانها تهیكمتهیه گرار  روزانه و هفتگی روند پیشرفت كار 

  ؛به رئیس ستاد ها تهیكمبه تفکیک  ازیموردنی ها نهیهراعالم ریر 

 ؛به مسابقا  استانی افتهی راهمحل اسکان به نفرا   و اعالم آدرس محل برگراری 

  های استان؛ به تفکیک شهرستان كنندگان شركتپیگیری دریافت زمان ورود و خروج 

  ؛ی برای آنان در مسابقا نیآفر نقفدولتی و مردمی استان و  مؤسسا  ی موجود درها ظرفیتشناسایی 

 ؛كنندگان شركتوج با كمیته اجرایی و اعالم زمان ورود و خر هماهنگی 

  امر برگراری مسابقا  دخالت دارند؛و ادارا  تابع استان كه در  ها سازمانمکاتبه با 
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 ؛همکاری با ناظر اعرامی مركر امور قرآنی 

 برقراری مسائل ایمنی و امنیتی برگراری مسابقا ؛با كمیته حراست جهت  هماهنگی 

 قرآنی سقازمان در خصقوص   امور ی ابالغی از سوی مركر ها دستورالعملو  نامه نییآنامه،  نظار  دقیق بر رعایت شیوه

 ؛مسابقا 

 ؛تکمیل فرم طره اقدام استانی و ارسال به مركر امور قرآنی 

  ؛ی و ناظر اعرامی از سوی مركر امور قرآنیربومیغتهیه بلیط داوران 

 قرآنی سازمان امور بندی گرار  نهایی مسابقا  و ارائه به مركرتهیه و جمع. 

 : مسئول کمیته اجرایی شرح وظایف
  ؛و فعال در جلسا  ستاد موقع بهحضور 

  ؛كیفی اجرای مسابقا  یی قرآنی استان به منظور ارتقاها تیظرفاستفاده از 

 بقا اولویقت اسقتفاده از     (....نور، تهویه، دكور، نظافقت و )مکان مناسب برای برگراری مسابقا  از جها  مشتلآ  نیتأم

 ظرفیت بقاع متبركه استان؛ 

 ؛ازیموردنوسایل  نیتأمو  داوران ئتیهمکان مناسب برای استقرار  سازی آماده 

 ؛كنندگان شركتجایگاه مناسب برای اجرای برنامه توسط  سازی آماده 

 الزم؛به تعداد  استانداردی ها کروفونیم و استفاده ازسیستم صوتی مناسب و باكیفیت  نیتأم 

 ؛ازیموردنی وسیله ایاب و ذهاب نیب فیپ 

 ؛كنندگان شركتو  داوران ئتیهی پ یرایی برای نیب فیپ 

  ؛ی استانی و آحاد مردم جهت حضور در مسابقا ها تیششصدعو  از 

  ؛ی ستادها تهیاموركمتأمین وسیله نقلیه جهت انجام 

  جهقت شقركت در    میهمانان و شهروندان در میادین اصلی شقهر ی، جهت سهولت تردد اتوبوسرانهماهنگی با سازمان

 ؛سالن برگراری مسابقا  محل

  ؛ها آنبه محل اسکان براساس جدول ورود  كنندگان شركتتأمین وسیله نقلیه جهت استقبال و انتقال 

 یقام برگقراری   و داوران در ا كننقدگان  شقركت یی، اجرای خودرو و راننده جهت جابجایی و انتقال كلیه عوامل نیب فیپ

 ؛مسابقا  بر طبق جدول اجرایی مسابقا 

 رگراری محافل قرآنی در س ح استان؛ی قرآنی جهت بها گروهی خودرو و راننده جهت جابجایی و انتقال نیب فیپ 

  ؛شده نییتعی ها محل، عوامل اجرایی در داوران ئتیه، كنندگان شركتاسکان 

 یی در محل برگراری مسابقا رایپ  امکانا  و لیوسام و تدارک یی از عموم مردرایپ بینی محل مناسب جهت پیف. 

 یرسان اطالعکمیته تبلیغات و  شرح وظایف مسئول

  ؛و فعال در جلسا  ستاد موقع بهحضور 

  ی مناسب در سق ح اسقتان و شهرسقتان میربقان مسقابقا  مرحلقه اسقتانی بقا اسقتفاده از          رسان اطالعتبلییا  و

 ؛یا رسانهی ها تیظرف
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  ن مسابقا  و انجام مصقاحبه بقا مسقئوال   ی استان جهت پوشف خبری ها یخبرگرارهماهنگی با اصحاب رسانه و

 ؛در طول برگراری مسابقا  كنندگان شركتمسابقا  و اساتید داور و 

  ؛از جریان مسابقا  وگرار ضبط تصویری كلیه مراحل مسابقا  و تهیه تصاویر 

 ؛نصب پالكارد، چاپ و طراحی بنر 

 ؛نگی با شهرداری و زیباسازی شهر در خصوص استفاده از بیلبوردهای شهریهماه 

 ؛هماهنگی با سیمای استان جهت ضبط و پشف برنامه 

  ؛به طرا خوابگاه و محل مسابقا  كنندگان شركتنصب پالكارد و تابلوی راهنما برای هدایت 

  ؛ی شركت واحد و تابلوهای تبلییاتی س ح شهرها اتوبوساستفاده از 

 ؛ی اطراا با شعارها و پالكاردهای قرآنیها ساختمانی جانبی و ها سالنیین سالن مسابقا  و تر 

  محقل برگقراری مسقابقا ، اسقکان و مسقیر       در....پالكاردهای خیرمقدم، شعارهای انقالبی، احادیث و ونصبتهیه

 .تردد مهمانان

 

 : کمیته حراستمسئول  شرح وظایف

  ؛دبیر ستاد استان جهت صدور كار  شناساییاخ  لیست كامل عوامل اجرایی از 

 و  مسقابقا   هماهنگی الزم با نیروهای امنیتی و انتظامی استان به منظور برقراری نظم و امنیت در محل برگراری

 ؛اسکان به ویژه در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

  محقل برگقراری و    ایمنقی ی، اورژانس و اداره برق اسقتان بقه منظقور برققراری     نشان آتفهماهنگی الزم با سازمان

 ؛اسکان به ویژه در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

  یی و انتظاما اجراارتباطی جهت سهولت ارتباطا  برای عوامل  لیوساتأمین. 

 

 مان بندی برگزاری مرحله استانی چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریمز

 استان برگزاریزمان  ردیف

 همدان، زنجان ،آذربایجان غربی، ایالم، قزوینخوزستان،  ،اصفهان، کرمانشاه 18/15/1412تا تاریخ  1/15/1412از تاریخ  8

 سمنان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، بوشهر ،قم، خراسان جنوبی 31/15/1412تا تاریخ  19/15/1412از تاریخ  0

 گلستان،گیالن ،یلویه، کردستان، فارسگکه ،یزد، تهران، آذربایجان شرقی 13/16/1412تا تاریخ  11/16/1412ازتاریخ  3

 ، مازندران، اردبیل، هرمزگان، کرمان، لرستان، چهارمحالالبرزخراسان رضوی،  22/16/1412تا تاریخ  14/16/1412 تاریخاز 4
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 : مصحف متداول در مسابقات -2

 25ای  صقفحه  644های آوایی قرآن كریم از مرحله شهرستانی تقا مرحلقه سراسقری مسقابقا ، مصقحآ       مبنای مسابقا  رشته

 . باشد بدون ترجمه به روایت حفص از عاصم میخط عثمان طه س ری به 

مقورد  نامقه   ها بر اسقاس آیقین   اجتناب از تركیب آن پرهیر ازبوده و معتبر ،مصباه یا شاطبیهدر مرحله سراسری، قرائت از طُرُق 

 .باشد میتاكید 

 : کشی نوبت اجرای برنامه قرعه -1
ستاد مسابقا  شهرستانی و استانی، زمان حقدودی  . كشی تعیین شود كنندگان باید از طریق قرعه نوبت اجرای برنامه شركت -2

 .نماید قبل به آنان اعالم میكنندگان در مسابقه را مششص نموده و از  حضور شركت

كننقدگان هقر رشقته، اسقامی      در هنگام برگراری مسابقه در مراحل شهرستانی و استانی، پس از اتمام قرائت اسامی شقركت  -2

با بررسی جوانب موضوع نسبت به حضور ایشقان در ادامقه مسقابقا     غایبان یک بار دیگر خوانده شده، در صور  غیبت مجدد، 

 .ی رسانده خواهد شدامور قرآن ای به اطالع مركر موارد خاص طی صورتجلسه ،در هر صور  .اهد شداتشاذ تصمیم خو

 : نحوه انتخاب داوران -3
بایسقت، از دارنقدگان مقدرک طقره ارزیقابی و       می داوران مسابقا  متناسب با س ح مسابقه در مراحل شهرستانی و استانی -2

 .شوندكه توسط مركر امور قرآنی اعالم شده است، انتشاب  ماندهی داوران مسابقا  قرآن كریمسا

، از میقان دارنقدگان   (به استثنای شهرهای تهران، اصفهان، اهقواز، ققم و مشقهد   ) ترجیحاً داوران مرحله شهرستانی مسابقا  -2

 . انتشاب شوند از همان استان داوری، در هر رشته «4 و 3س وه »رک داوری امد

چنانچه برای انتشاب داوران در مرحله شهرستانی، دارنده مدرک داوری طبق ردیآ بقاال یقا دارنقدگان مقدارک داوری      : 2تبصره 

ها كه به تأیید مركر امور قرآنقی رسقیده باشقند، اسقتفاده      وجود نداشته باشد، از افراد معرفی شده استان« 2و  2س وه »باالتر 

   .خواهد شد

 در دوره سقوم طقره ارزیقابی و سقاماندهی داوران مسقابقا  ققرآن كقریم در       « 4مشقروط سق ح   »شقدگان   پ یرفتقه  : 1تبصره 

هستند، برای ارزیابی مجدد و ق عی شقدن سق ح ایشقان، الزم اسقت      2تا  4هایی كه دارای داور دارای س ح ق عی  شهرستان

 .د و نمرا  ایشان مورد ارزیابی واقع خواهد شقد ، به داوری بپردازن(به طور جداگانه از داور اصلی)ها  حداقل در یکی از شهرستان

  .برای این افراد، حق الرحمه داوری منظور نشواهد شد

  .تایید به مركر امور قرآنی ارسال شود برایبایست  میداوران مرحله شهرستانی، اسامی از قبل از دعو   -3

مركر امور قرآنقی تعیقین   مرحله شهرستانی از میان داوران دعو  شده بر اساس كسو  و س ح مدرک، توسط  رییس هیئت داوران -4

 .شود می

 .گردند میرأساً توسط مركر امور قرآنی تعیین  ،این مرحلهرییس هیئت داوران و  داوران مرحله استانی -5

 .دهی یک داور در بیف از یک بشف ممنوع است نمره باید دارای یک داور باشد و ،های داوری مسابقا  هر یک از بشف -6

توانند در هر بشقف از دو داور اسقتفاده    میشركت كنندگان باشند، باالی یی كه دارای حساسیت و س ح فنی ها استان : تبصره

 .نمایند

دهند، اختالا نمقرا  دو داور در صقحت    در مسابقاتی كه به دلیل اهمیت و حساسیت فنی، در هر بشف، دو داور نمره می  -7
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 . حداكثر نمره آن رشته نباید بیشتر باشد درصد 24از  ها و سایر بشفدرصد  5از حفظ 

در هر رشته نفر اول مسابقا   5فایل صوتی و فرم های داوری  ،پس از اتمام مسابقا  شهرستانی و استانیبالفاصله ند ا  ها موظآ استان  -1

 .نمایندارسال یک از مراحل مسابقه داوری شده است را به مركر امور قرآنی سازمان،  كه توسط داوران هر

  : نحوه انتخاب قرعه تالوت -0
تقدوین و  همان مرحلقه،   داوران اعضای هیئت، ترتیل و حفظ قرآن كریم در مرحله شهرستانی، توسط های قرائت تمام قرعه -2

 .گیرد در اختیار رییس هیئت داوران قرار میجهت تایید نهایی 

، ترتیل و حفظ قرآن كریم در مرحله استانی، توسط مركر امور قرآنی تدوین و توسط نقاظر اعرامقی در   های قرائت تمام قرعه -2

 .گیرد قرار میاین مرحله  اختیار رییس هیئت داوران

 
 

 : ر اجرایی و فنیاعزام ناظ -5

 : شهرستانی (الف

نامه مسابقا ، یک نفقر نقاظر بقرادر و یقک نفقر خقواهر واجقد         ستاد استان موظآ است به منظور ارزیابی چگونگی اجرای شیوه

نقاظران  . های مجاور را به عنوان ناظر اجرایی و فنی به مسابقا  شهرستانی اعقرام نمایقد   شرایط از همان شهرستان یا شهرستان

 .محترم موظآ هستند گرار  ارزیابی خود را پس از برگراری مرحله شهرستانی به ستاد استان اعالم نمایند

 : استانی (ب

نامه مسابقا  نسبت به اعرام یک نفر ناظر برادر و یک نفر ناظر خقواهر   مركر امور قرآنی به منظور ارزیابی چگونگی اجرای شیوه

ناظران محتقرم موظقآ هسقتند گقرار  ارزیقابی      . نماید فنی به مسابقا  استانی اقدام می واجد شرایط به عنوان ناظر اجرایی و

 . خود را به مركر امور قرآنی ارسال كنند

 .باشد میناظران اعرامی به عهده استان میربان  الرحمه حقایاب و ذهاب، اسکان، پ یرایی و  : 8 تذکر

تعیقین   ی قرآنقی سقازمان  هقا  فعالیقت  الرحمقه  حقق ناظران اعرامی، براساس دستور العمل پرداخت  الرحمه حقمیران  : 0 تذکر

 .گردد می

 

  : در مرحله استانی (فینال)برگزاری مرحله نهایی  -6
شققود؛ امققا در مرحلققه اسققتانی، چنانچققه امتیققاز  در یققک مرحلققه برگققرار مققی ،اسققتانیو  شهرسققتانیحققل امسققابقا  در مر -2

تعیقین  و  (فینقال ) مرحلقه نهقایی  ها به هم نردیک یا از س ح كیفی باالیی برخوردار باشقند،   كنندگان در بعضی از رشته شركت

در  اعرامقی نقاظر فنقی   تأیید استان و رییس اداره امور قرآنی  واعضای هیئت داوران  یتمنوط به نظر اكثریافته،  راهتعداد نفرا  

 .آن رشته برگرار خواهد شد

در صور  بروز هرگونه اختالا نظر در خصوص تمامی امور فنی و اجرایی مسابقا ، نظر ناظر اعرامقی فصقل الش قاب     : تبصره

 .گردد میمحسوب 

ت بقه اطقالع رسقانی بقه موققع بقه       ، مسئوالن ستاد موظآ هسقتند تقا نسقب   (فینال) در صور  تأیید برگراری مرحله نهایی -2
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 .یافتگان این مرحله از مسابقا  اقدام نمایند راه

 .شود ، از طریق قرعه كشی تعیین می(فینال) نوبت اجرا و قرعه تالو  هر یک از راه یافتگان به مرحله نهایی -3

نمقره مرحلقه   % 74مرحلقه مققدماتی و   نمره % 34شركت كنندگان، امتیاز  مالک ،(فینال) در صور  برگراری مرحله نهایی -4

 .باشد می (فینال) نهایی

 : حد نصاب الزم برای حضور در مرحله استانی -7
 .برای حضور در مرحله استانی الرامی است 74 نمره كسب حداقل اذان و دعاخوانی، ترتیل، ،های قرائت در رشته -2

 به مرحلقه اسقتانی   یابی راهصحت قرائت برای در  74نمره  صحت حفظ ودر  14نمره  های حفظ قرآن كریم، كسب در رشته -2

 . باشد میالرامی  ،به صور  توأم

 : نحوه درخواست تجدید نظر -8
اعم از صدور كارنامقه، ارسقال از طریقق پیامقک یقا      )دقیقه پس از دریافت نمرا  خود به هر صور   34كننده تا  هر شركت -2

 .های داوری درخواست تجدید نظر نماید از بشف نمره یک بشفنسبت به  صرفاًتواند با ذكر دلیل،  می( فضای مجازی

كننقده بقه هقیج وجقه حقق       داوران و اعالم نظقر نهقایی، شقركت   محترم  پس از بررسی درخواست تجدید نظر توسط هیئت -2

 .درخواست مجدد را ندارد

  : ت تجدید نظردر مسابقا  شهرستانیمراحل درخواس -3

  بایست  میرییس هیئت داوران،كننده و تحویل آن به  توسط شركتدر مرحله شهرستانی تکمیل فرم تجدید نظر

 .صور  پ یرد

بایست صقور    میناظر اعرامی سازمان،كننده و تحویل آن به  توسط شركتدر مرحله استانی تکمیل فرم تجدید نظر  : 8 تبصره

 .پ یرد

 تجدید نظر توسط رییس هیئت بندی تکمیل و توضیحا  مربوط به درخواست  بررسی و تأیید رعایت صحیح زمان

 داوران؛

 ران مرتبط توسط رییس هیئت داوران؛ارجاع درخواست به داور یا داو 

 داوران مرتبط و اعالم نظر مکتوب؛ بررسی مجدد توسط داور یا 

  رجاع نظر نهایی به ستاد مسابقا ؛داوران و ابررسی و تأیید نهایی توسط رییس هیئت 

 كننده اعالم نتیجه تجدید نظر به شركت. 

لق ا هیئقت    .زمان رسمی مسابقا  صور  پ یردهای مربوط به درخواست تجدیدنظر باید تا قبل از اتمام  تمام فرآیند : 0تبصره 

 .باشند بایست، در محل داوری حاضر میدقیقه پس از آخرین تالو ،  34داوران تا 

در صورتی كه مسابقا  دارای مرحله نهایی باشد، نتیجه رسیدگی به درخواست تجدید نظر تا قبقل از اعقالم نتقای ،     : 3تبصره 

 .كننده برسد مششص و به اطالع شركت

 

 : جدول میزان تالوت در مراحل شهرستانی و استانی -9

 استانی شهرستانی رشته ردیف

 س ر 24 س ر 1 قرائت  1
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ها بر اساس اقتضای زمان و تعقداد   استانی، تعداد س ور در هر یک از رشته در مسابقا  نهاییمرحله صور  برگراری در  : تذكر

اما به هر حال، میران قرائت از میقران منقدرج در   . تعیین خواهد شد ناظر اعرامی سازمان،توسط هیئت داوران و  یافته راهنفرا  

 .جدول باال كمتر نشواهد بود

 : داران ای رتبه های مرحله جدول معافیت -24

 معافیت نوع ردیف
مرحله 

 معافیت

مرحله 

 ورود

1 
جرء، قرائت و ترتیل در مسابقا  استانی سازمان اوقاا  24های حفظ كل، حفظ  رتبه اول رشته

 2442در سال 

صرفاً 

 شهرستانی
 استانی

2 
ها و نهادهای دارای مجوز  های حفظ كل و قرائت در مسابقا  كشوری دستگاه رتبه اول در رشته

 2442مسابقا  از ستاد عالی مسابقا  كشور در سال رسمی برگراری 

صرفاً 

 شهرستانی
 استانی

3 
منوط به ) 2442 سال رد قرآن كریم حافظان یابیارز طرهدر  دو درجه رکامد دریافت كنندگان

 (تأیید رسمی سازمان دارالقرآن الکریم
 استانی شهرستانی 

4 
منوط به ) 2442 سال در قرآن كریم انیقار یابیارز طرهدر  دو درجه رکامد دریافت كنندگان

 (تأیید رسمی شورای عالی قرآن كریم

شهرستانی 

 و استانی

مقدماتی 

 سراسری 

5 
به ( 2442سال )های برتر چهل و پنجمین دوره مسابقا  سراسری قرآن كریم برادران  رتبه

طبق لیست ) حفظ كل 1تا  3های  ترتیل، رتبه 1تا  2های  قرائت، رتبه 24تا  2های  رتبه : شره

 (ذیل

شهرستانی 

 و استانی

مقدماتی 

 سراسری 

6 
به ( 2442سال )های برتر چهل و پنجمین دوره مسابقا  سراسری قرآن كریم خواهران  رتبه

طبق لیست ) حفظ كل 9تا  2های  ترتیل، رتبه 6تا  2های  قرائت، رتبه 6تا  2های  رتبه : شره

 (ذیل

شهرستانی 

 و استانی

مقدماتی 

 سراسری 

7 
آقای ) 2442سالی قرآن كریم در رشته قرائت كشور كرواسی در الملل نیب مسابقا اول   رتبه

 (علیرضا مکاری

شهرستانی 

 و استانی 

مقدماتی 

 سراسری 

 2442در سال  ستادی در رشته های حفظ كل و قرائت نفرا  برتر 8
شهرستانی 

 و استانی 

مقدماتی 

 سراسری 

 
 

 
  

 س ر 25 س ر 22 ترتيل 2

 س ری 25سؤال  3 س ری 22سؤال  3 حفظ كل 3

 س ری 25سؤال  2 س ری 22سؤال  2 جزء 22حفظ  4

 س ری 24سؤال  2 س ری 24سؤال  2 جزء 12و  5حفظ  5
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 وندش میمند  که از معافیت بهره 2042مسابقات سراسری قرآن کریم در سال  امی نفرات برتر چهل و پنجمین دورهاس

 جنسیت رشته استان نام و نام خانوادگی ردیف

 برادران قرائت قزوین حسینیسید مصطفی  1

 برادران قرائت خراسان رضوی علیرضا بیژنی 2

 برادران قرائت کرمانشاه امین عبدی 3

 برادران قرائت خوزستان سید جاسم موسوی 4

 برادران قرائت خوزستان خلیل سواری 5

 برادران قرائت خراسان رضوی امید حسینی نژاد 6

 برادران قرائت هرمزگان یوسف جعفرزاده 7

 برادران قرائت تهران حمیدرضا نصیری 8

 برادران قرائت تهران یونس شاهمرادی 9

 برادران ترتیل تهران محمد مهدی بیگی 11

 برادران ترتیل هرمزگان عبدالرحمن نیکخواه 11

 برادران ترتیل تهران مجتبی قدبیگی 12

 برادران ترتیل قم روح اله آقایی 13

 برادران ترتیل تهران ربیعیانمحمدحسین  14

 برادران ترتیل تهران محمدرضاعباسیان 15

 برادران ترتیل قزوین مهدی جوزی 16

 برادران حفظ کل زنجان علی غالم آزاد 17

 برادران حفظ کل تهران محمدرضا زاهدی 18

 برادران حفظ کل اصفهان حسین خانی بیدگلی 19

 برادران حفظ کل مازندران پیمان ایازی 21

 برادران حفظ کل تهران محمدرسول تکبیری 21

 برادران حفظ کل خراسان رضوی نوید رزمجو 22

 خواهران قرائت خراسان رضوی مرضیه میرزائی پور 23

 خواهران قرائت اصفهان معصومه صحرائی 24

 خواهران قرائت قم نسیبه کرمی پارسا 25

 خواهران قرائت آذربایجان شرقی ام البنین طالبی 26

 خواهران قرائت خوزستان معصومه آل بوغبیش 27

 خواهران ترتیل تهران ندا مرادی 28

 خواهران ترتیل خراسان رضوی معصومه حسینی 29

 خواهران ترتیل تهران پرنیان عصابخش 31

 خواهران ترتیل گیالن صغری خورشیدی 31

 خواهران ترتیل خوزستان سنا منبوهی 32

 خواهران حفظ کل تهران زهرا عباسی 33

 خواهران حفظ کل تهران زهرا انصاری 34

 خواهران حفظ کل گیالن سوگند رفیع زاده 35

 خواهران حفظ کل تهران آتنا علی نقی 36

 خواهران حفظ کل اصفهان زهرا محبی 37

 خواهران حفظ کل فارس فاطمه ابراهیمی 38

 خواهران حفظ کل قم فاطمه دلیری 39

 خواهران حفظ کل کرمان رضاپورمجیده  41
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 وندش میمند  که از معافیت بهره امی نفرات دارای مدرک درجه دو حفظ کل از سازمان دارالقرآناس

 درجه مدرک نام پدر استان نام و نام خانوادگی ردیف
 2 قسمتعلی اردبیل عالیه پرهیزکار 1

 2 علی اردبیل محدثه شجاعی مهر 2

 2 احمد اصفهان آبادیمعصومه صفری جالل  3

 2 علی محمد اصفهان فاطمه جمال کاشانی 4

 2 عبدالکریم اصفهان فاطمه مفیدی 5

 2 رحمت اله اصفهان مصطفی خواجه 6

 2 رسول تهران زهرا خلیلی ثمرین 7

 2 قربان تهران زهرا هرمزی شیخ طبقی 8

 2 مهدی تهران طاها شوکتیان 9

 2 سعید تهران فاطمه زرین قلم 11

 2 محمدرضا چهارمحال بختیاری مهین پیرعلی خیرآبادی 11

 2 قاسم خراسان رضوی فاطمه ذوقی 12

 2 حیدر خراسان رضوی محمدرضا جعفری زاده 13

 2 تاج علی خراسان رضوی نجمه ملک پوزاده 14

 2 عزیزاله خراسان شمالی فاطمه اسدی 15

 2 خداد  خوزستان علی منجزی 16

 2 عبدالمجید خوزستان دانه زادهفاطمه پنبه  17

 2 غالمعلی خوزستان حسین لطیفی 18

 2 عبدال امیر خوزستان احمد خلیل زاده 19

 2 حبیب اله خوزستان طاهره مداحی هرندی 21

 2 محمود زنجان ابوالفضل نجفی 21

 2 اکبر قم سجاد وفایی 22

 2 محمد مهدی قم محمد علی نادری قمی 23

 2 محمد صدیق کردستان بیان شاکری 24

 2 محمد کرمان نجمه چناریان نخعی 25

 2 رضا کرمان معینه رضاپور 26

 2 باقر کهکیلوی و بویراحمد محمدجواد گلچین 27

 2 اکبر گیالن علیرضا پور گلزار جعفری 28

 2 محمد علی مازندران رقیه رضایی 29

 2 محمد علی یزد زهرا محمدی هفتادر 31

 2 محمد یزد فتاحیان اردکانفاطمه  31

 2 رمضان یزد مرضیه میرحسینی چاهوکی 32

 

 وندش میمند  که از معافیت بهره رشته قرائت از شورای عالی قرآن دوامی نفرات دارای مدرک درجه اس

 درجه مدرک استان نام و نام خانوادگی ردیف
 2 لرستان مهدی سعادتی کیا 1

 2 مازندران مصطفی قاسمی 2

 

 2042نفرات برتر در رشته های حفظ کل و قرائت ستادی در سال 

 رتبه رشته استان نام و نام خانوادگی ردیف
 اول حفظ کل گیالن حسین جعفرپور 1

 اول حفظ کل تهران زهرا خلیلی ثمرین 2

 اول قرائت مرکزی محمدرضا اکبری 3

 اول قرائت سمنان محدثه رمضان پور 4
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 : ها خصوص معافیتنکات حائز اهمیت در *

برگراری ساالنه یقا   صور در )ها و نهادها  مالک استفاده از معافیت مربوط به كسب رتبه برتر در مسابقا  سراسری دستگاه -1

صرفاً معرفی كتبی از سوی دستگاه برگرار كننده مسابقا  و تأیید نهایی مركقر امقور قرآنقی سقازمان اوققاا و امقور       ( دوساالنه

 .باشد خیریه می

از یکقی از  صقرفاً  توانقد   مقی بقه انتشقاب خقود،    چنانچه فردی در یک سال، حائر چند معافیت از جدول فقوق الق كر باشقد،     -2

 .مند شود ها بهره معافیت

 انقد  ای كه موفقق بقه كسقب معافیقت شقده      در همان رشتهبایست  می، باالول اهای مندرج در جد داوطلبان مشمول معافیت -3

ای دارای معافیقت در   كننده به عنوان مثال، در صورتی كه شركت. شود در غیر این صور ، معافیت ایشان لیو می. شركت نمایند

 . شود ، معافیت ایشان در رشته قرائت لیو میدر هر صور رشته قرائت باشد، اما در رشته حفظ كل شركت نماید؛ 

در مسابقا  شهرستانی یقا اسقتانی شقركت نمایقد و امتیقاز الزم جهقت       ای مشمول معافیت باشد ولی  كننده چنانچه شركت -4

 .شود یمحضور در مرحله باالتر را كسب ننماید، معافیت گ شته ایشان لیو 

معقارفی   های بشقف  رشتهسرایی و همشوانی قرآن كریم و  جرء، اذان، دعاخوانی، مدیحه24های حفظ  حائران رتبه اول رشته -5

تواننقد در مسقابقا  همقان رشقته شقركت       بقا  سراسری قرآن كریم جمهوری اسالمی ایران نمیدوره مسا چهل و پنجمیندر 

 .نمایند

 هقای  اول در یکقی از رشقته    ی  رتبهحائر المللی جمهوری اسالمی ایران یا مالری  مسابقا  بیندر هر یک از ادوار افرادی كه  -6

 .رشته شركت نمایندتوانند در مسابقا  همان  ، نمیاند شدهقرائت یا حفظ كل 

و افقراد برخقوردار از امتیقاز     و معقارفی ( گروهقی  یافردی )آوایی مشتلآ مسابقا  اعم از ی ها رشتهكنندگان در  تمام شركت -7

معافیت در مراحلی از مسابقا ، حق داوری در هیج یک از مراحل شهرستانی یا استانی این دوره از مسابقا  در سراسقر كشقور   

هقای آتقی نیقر     هقای انضقباطی در دوره   صور  احراز تشلآ، ضمن ح ا از مسابقا ، مشقمول محرومیقت  در. را نشواهند داشت

 . خواهند شد

 .مرحله خواهد بود همانرعایت دقیق این بند بر عهده ستاد برگراری مسابقا  در  : تذکر

كثر ، حقدا هقا  رشقته ک از سهمیه حضور نمایندگان هر شهرستان در مرحله استانی، در صور  كسب حد نصاب الزم در هر ی -8

 . سه نفر خواهد بود

ی اسقتان بقیف   ها حائران شركت در مرحله استانی در برخی از شهرستاناستان، به پیشنهاد اداره امور قرآنی چنانچه  : 8 تذکر

 .با مركر امور قرآنی و تأیید مركر، امکان افرایف وجود دارد هماهنگیاز سه نفر باشند، پس از 

ای مشمول معافیت از شركت در مرحله شهرستانی باشد، صقرفاً بایقد در مسقابقا  مرحلقه اسقتانی       كننده اگر شركت : 0 تذکر

 .كندشركت محل سکونت خود استان 

ای دارای معافیت از شركت در مرحله استانی باشد، اطالع رسانی و اعرام ایشان به مرحلقه   كننده در صورتی كه شركت : 3 تذکر

 .اره كل استان محل اقامت فعلی صور  خواهد پ یرفتسراسری، توسط اد
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 : ضوابط شرکت در مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم -22

هقای   دوره مسابقا  سراسری قرآن كریم پس از پایان مسابقا  مرحلقه اسقتانی، در رشقته    چهل و ششمینمرحله مقدماتی  -1

 .برگرار خواهد شد و همشوانی قرآن كریم سرایی مدیحه، اذان، دعاخوانی، ترتیل ،جرء، قرائت 24حفظ كل، حفظ 

 .گردد تعیین و ابالغ میمركر امور قرآنی توسط های تالو  و حفظ قرآن كریم در مرحله سراسری،  تمام قرعه -2

بقرای حضقور    75نمقره   كسب حداقل ،اذان و دعاخوانیهای  در رشتهو  14نمره  كسب حداقل ترتیل، و های قرائت در رشته -3

 .الرامی استمقدماتی سراسری در مرحله 

مقدماتی یابی به مرحله  راهصحت قرائت برای در  74نمره  صحت حفظ ودر  15نمره  های حفظ قرآن كریم، كسب در رشته -4

 .باشد ، الرامی میبه صور  توأمسراسری 

ای موفق به كسب حد نصاب الزم برای حضور در مرحله مقدماتی سراسری نشود، صرفاً  كننده در صورتی كه شركت : تذکر

بنابر این، دریافت جایره، با . نماید مجوز حضور در مرحله باالتر را كسب نکرده است، ولی جوایر مرحله استانی را دریافت می

 .كسب حد نصاب ارتباطی ندارد

ص میران سهمیه هر استان به تفکیک رشته، پس از برگراری مسقابقا  مرحلقه اسقتانی و بقر اسقاس      گیری در خصو تصمیم -5

 . های كمی و كیفی توسط مركر امور قرآنی صور  خواهد پ یرفت شاخص

 

 ضوابط اختصاصی  -21

 ترتیل و حفظ قرآن کریمهای قرائت رشته ، : 
تواننقد در   ، نمقی انقد  یافتقه  راههای قبل به مرحله سراسری كه در دوره جرء، 24كل و حفظ  حفظ های كنندگان رشته شركت -1

بقه مرحلقه سراسقری، در مسقابقا  شهرسقتانی و       یافتقه  راهحافظ كقل   ،به عنوان مثال. تر حفظ شركت نمایند مقاطع پایین

 .تر شركت كند جرء یا پایین 24های حفظ  تواند در رشته استانی نمی

 ،به عنقوان مثقال  . در مسابقه حفظ مقاطع باالتر شركت نمایندتوانند  می ، صرفاًجرء 24جرء و  5حفظ  های نفرا  اول رشته -2

 .توانند شركت نمایند میجرء  24جرء در رشته  24جرء و رتبه اول  24جرء در رشته  5رتبه اول حفظ 

، تعیقین رتبقه بقه    های قرائت و ترتیل در رشته كنندگان شركتی رسیدن امتیازا  دو یا بیف از دو نفر از تساو بهدر صور   -3

 .شود انجام میترتیب نمرا  تجوید، وقآ و ابتدا، لحن و صو  

های حفظ قرآن كقریم، تعیقین رتبقه     در رشته كنندگان شركتی رسیدن امتیازا  دو یا بیف از دو نفر از تساو بهدر صور   -4

 .شود انجام میبه ترتیب صحت حفظ، تجوید، وقآ و ابتدا، لحن و صو  

مسقاوی یقا   اعقم از  )باید پیوسته یا حداكثر مشقتمل بقر دو بشقف     ،های حفظ قرآن كریم رشتهان در تمام حافظ محفوظا  -5

 .باشد( یرمساویغ

 و 7اجرای باید از ترجمه  استانیدر مرحله  ،قرآن كریم جرء 24و حفظ قرائت، ترتیل، حفظ كل های  كنندگان رشته شركت -6

بقه   گوییپس از ارائه تالو  یقا پاسقش   پیف یا ،صور  حضوری حسین انصاریان به شیخ براساس ترجمه استاد قرآن كریم 1

 . محفوظا ، به دو سؤال شفاهی پاسخ دهند

های قرائت و ترتیل اضقافه   كنندگان رشته به جمع كل نمرا  شركت باشد كه می 2كنندگان،  ترجمه برای تمام شركت نمره -7



    

 21 

 

قرائقت، نمقره آزمقون     حسقن نمقره  % 34حفقظ و   حسقن نمره % 74 اعمالهای حفظ قرآن كریم، پس از  در رشته. گردد می

 .خواهد شد نهایی اعمال جمعدر سر ترجمه 

امتیاز ترجمه، یک نمره منفی نیر از سقرجمع   2ترجمه، حضور نیابند، عالوه بر كسب نکردن  در آزمونی كه كنندگان شركت -8

 .گردد كل نمره كسر می

 .كریم سازمان اوقاا و امور خیریه است قرآنه در سایت مسابقا  ، فایل بارگ اری شدترجمه مالک آزمون -9
 

  اذانرشته 
 .باشد از ابتدا تا انتهای اذان می و بدون مقدمه (استانی و سراسری ،شهرستانی) مراحلتمام محدوده اجرای اذان در   -1

 ترتیب صو ، لحقن، صقحت و فصقاحت   ، تعیین رتبه به كنندگان شركتی امتیازا  دو یا بیف از دو نفر از تساودر صور    -2

 .شود انجام می

 
 

 یدعاخوان رشته 
 در مرحلقه مققدماتی سراسقری   ، «ندبقه دعای » استانی، در مرحله «دعای كمیل»شهرستانی  مرحله در رشته نیامحتوای   -1

 .باشد می« دعای ابوحمره ثمالی» و در مرحله نهایی سراسری «مناجا  شعبانیه»

 .گردد اعالمی از مرحله شهرستانی توسط مركر امور قرآنی تعیین و ارسال میق عا  دعا براساس منابع   -2

توسط ناظر اعرامی از مركر امور قرآنی در روز برگراری مسابقا  از طریق قرعقه كشقی   مرحله استانی  ردق عا  دعاخوانی   -3

  .گیرد كنندگان قرار می در اختیار شركت

 .یابند فاصله یک نفر مرور كرده، در جایگاه حضور میكنندگان پس از انتشاب ق عه دعا به  شركت  -4

شود، برنامه خود را اجرا نمایقد و قرائقت از روی    ای كه در اختیار گ اشته می كننده باید از روی متن چاپ شده قرعه شركت  -5

 .باشد مفاتیح یا سایر نسخ چاپ شده، مجاز نمی

 7تقا   6دقیقه و در مراحل مقدماتی و نهایی سراسری بین  6تا  5مد  زمان مجاز اجرا در مراحل شهرستانی و استانی بین   -6

 2ثانیقه موجقب كسقر     34مجاز، به ازای هر  میراناز كنندگان  شركتاجرای  مد  زمانكاهف یا افرایف . باشد دقیقه می

 .امتیاز منفی خواهد شد

بنقابر ایقن، مقداحی، ذكقر مصقیبت و      . هایی از متن دعا را اجرا نمایند عالوه بر متن دعا، باید ترجمه بشف كنندگان شركت  -7

  .نظایر آن، موجب كسر امتیاز خواهد شد

 

 میکرخوانی قرآن  سرایی و هم مدیحه  رشته : 
نفر موجب حق ا گقروه خواهقد     6بیشتر از  یا 4كارگیری تعداد كمتر از  باشد و به نفر می 6 ات 4تعداد مجاز افراد هر گروه   -1

 .شد

بقا  . انقد  یافته به مرحله سراسری، باید همان اعضایی باشند كه آثار مرحله استانی را اجرا كرده های راه اعضای گروه : تذکر

 از برگقراری  این حال، در مواقع ضروری صرفاً تیییر یک نفر از اعضای گروه با اخ  مجوز كتبی استان از مركر امور قرآنقی قبقل  

 . مسابقا  سراسری بالمانع است مرحله مقدماتی
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. ندارند را ادوار گ شته مسابقا سراسری  وی استان مراحل در ها گروه گرید ای خود توسط شده اجرا آثاری اجرا حق ها گروه  -2

 . در صور  احراز تشلآ، گروه ح ا خواهد شد

 . صور  متمركر توسط مركر امور قرآنی داوری خواهد شد صور  ضبط تصویری در استان بوده و به مرحله استانی به  -3

تکرار مجدد ضقبط نیقر بقه هقیج وجقه قابقل       . در هنگام ضبط ممنوع است( Pause)« مکث»یا ( Stop)« ایست»هرگونه   -4

 .شود قبول نبوده و در صور  انجام، گروه از مسابقا  ح ا می

نام، مششصا  و اسامی اعضای گروه، فایل مقتن   ها در هنگام ثبت نامه داوری، تمام گروه با توجه به ح ا نمره متن از آیین  -5

 PDF و WORDاعراب گ اری شده و ذكر منبع معتبر، نام شاعر و ترجمه آیا  همشوانی قرآن كریم را در قالب فایقل  

در صقور   . ید متن، نسبت به ساخت یا تنظیم مجقدد اثقر اققدام نماینقد    در سایت مسابقا  بارگ اری نمایند تا پس از تای

صقور    نقام، بقه   روز كاری پس از اتمقام آخقرین روز ثبقت    24نقص یا نیاز به تیییرا  در متن ارسالی، مراتب ظرا مد  

مرحلقه اسقتانی   بارگ اری نکردن متن و مششصا  م كور، به منرله عدم مجوز حضور در  .گردد ها ابالغ می رسمی به گروه

 .خواهد بود

امتیقاز   درصقد  54 ، بقه صقور   در تمقام مراحقل   میكقر سرایی و همشقوانی ققرآن    احتساب امتیازا  در رشته مدیحه  نحوه  -6

 .باشد می میكرخوانی قرآن  امتیاز هم درصد 54+ سرایی  مدیحه

سرایی و همشوانی قرآن كریم، فقط شرط ورود به مرحلقه نهقایی سراسقری     امتیاز در مرحله ضبط اثر مدیحه كسب : تذکر

 .نشواهد داشت ها گروه و تأثیری در امتیاز نهایی شود یمتلقی 

هقای   ها در هقر یقک از بشقف    امتیاز توسط گروه 75نمره  ها در مرحله نهایی سراسری، كسب برای كسب جواز حضور گروه  -7

 . باشد سرایی ضروری می و مدیحه میكرخوانی قرآن  هم

تنها استفاده از دیاپازون در ابتدای اجقرا بالمقانع   . استفاده از هرگونه آال  موسیقی ممنوع و موجب ح ا گروه خواهد شد  -8

 .است

سرایی همقراه بقا ترجمقه و    مدیحه شده پیتاها موظفند نسشه چاپ شده مششصا  گروه، مششصا  اثر و متن نهایی  گروه  -9

 ، بقه نقاظر اعرامقی   شقده  ی و نشانی سوره و آیا  مربوط به همشوانی قرآن كریم را در روز برگقراری مسقابقا   گ ار اعراب

 .تحویل نمایند سازمان

 .باشدصور  پیوسته  بهباید  گروهسرایی و همشوانی قرآن كریم توسط  اجرای مدیحه  -11

ای  دقیققه  25با رعایقت فاصقله    سرایی مدیحهدو گروه باشد، ایتدا همشوانی هر گروه و سپس  بیف از ها اگر تعداد گروه : تبصره
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  .بین دو اجرا بالمانع است

و همشوانی ققرآن كقریم خقواهران     سرایی مدیحهی ها جهت اجرای گروه( چادر)یت شئونا  اسالمی و پوشف مناسب ارع -11

 .باشد و استفاده از تریینا  اضافی بر روی چادر، ممنوع می باشد میالرامی 

 

 

 

 : معارفیبخش  -23

 معارف قرآن کریم : 
 .باشد استانی، مقدماتی سراسری و نهایی سراسری می شهرستانی، مرحله چهاراین آزمون دارای  -1

در صقور  همرمقان    های عمقومی و بقه   با رعایت استاندارد آزمون (تستی) صور  كتبی به صرفاً رشتهاین  شهرستانیمرحله  -2

 .گرددسراسر كشور برگرار می

 .گردد میبرگرار  كتبی تشریحیو در صور  نیاز به صور  ( تستی)مرحله استانی این رشته به صور  كتبی حضوری  -3

 .گردد میمرحله مقدماتی سراسری به صور  مصاحبه علمی شفاهی برگرار  -4

 .ی خواهد بودحضورگردیده و  ی برگرارو شفاه( تستی و تشریحی) یكتبصور   مرحله نهایی سراسری به -5

 سرایی و همخوانی قرآن کریم در مرحله استانی های مدیحه جدول میزان اجرای گروه

 شرایط و ضوابط اجرا مدت زمان اجرا رشته

 همخوانی 

 دقیقه 5تا  4

ثانیه كمتر یا بیشتر 34تا )

 (بالمانع است

 تركیبی از ق عه تالو  تقلیدی و ابداعی باشدتواند  همشوانی می. 

   تقلید از آثار ماندگار قاریان مشهور ایرانی و مصری به شرطی كه طبقا

 .صوتی بم، توسط و اوج مورد استفاده قرار گرفته باشد

 شروع تالو  از استعاذه و پایان آن با تصدیق باشد. 

 خود باشد آیا  منتشب دارای استقالل معنایی از آیا  قبل و بعد. 

 سرايی مديحه

 دقیقه 6تا  5

ثانیه كمتر یا بیشتر  34تا )

 (بالمانع است

  یاستان مراحل در ها گروه گرید ای گروه خود توسط شده اجرا آثاراثر نباید از 

 .باشد ادوار گ شته مسابقا سراسری  و

  ادوار مسابقا كمیته فنی مسابقا  پس از بررسی آرشیو مربوط به اجراهای 

 .نماید گیری می سرایی، نسبت به این موضوع، تصمیم های مدیحه گروه
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 .هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ درست ح ا خواهد شد یبه ازا باشد، ل ا میدارای نمره منفی در تمام مراحل آزمون  -6

صقور    در نظر گرفته شده؛ اما برگریقدگان بقه   و مجرا صور  اختصاصی اهل تشیع و تسنن بهمعارا قرآن كریم برای منابع آزمون  -7

 .مشترک اعالم خواهند شد

 

 (ویژه اهل تشیع) قرآن کریم معارفجدول منابع آزمون تفسیر 

 منبع نوع آزمون نام سوره مرحله برگزاری ردیف
 تعداد سواالت

 شفاهی مرحله
 تشریحی تستی

 كتبی حضوری عنکبو  شهرستانی 1
 گریده تفسیر

 نمونه
44 - - 

 كتبی حضوری عنکبو ، روم استانی 2
گریده تفسیر 

 نمونه
54 

در صور  

 نیاز
- 

 مقدماتی سراسری 3
 و عنکبو ، روم

 لقمان
 شفاهی

گریده تفسیر 

 نمونه
- - 

مصاحبه علمی 

 مجازی

 نهايی سراسری 4
 لقمان، عنکبو ، روم

  و سجده

كتبی حضوری و 

 شفاهی

گریده تفسیر 

 نمونه
 در صحنه حضور 6 64

 

 (ویژه اهل تسنن) قرآن کریم معارفجدول منابع آزمون تفسیر 

 منبع نوع آزمون نام سوره مرحله برگزاری ردیف
 تعداد سواالت

 شفاهی مرحله
 تشریحی تستی

 - - 44 صفوة التفاسیر كتبی حضوری عنکبو  شهرستانی 1

 54 صفوة التفاسیر كتبی حضوری عنکبو ، روم استانی 2
در صور  

 نیاز
- 

 مقدماتی سراسری 3
 عنکبو ، روم و

 لقمان
 - - صفوة التفاسیر شفاهی

مصاحبه علمی 

 مجازی

 نهايی سراسری 4
عنکبو ، روم، لقمان 

 و سجده 

كتبی حضوری و 

 شفاهی
 حضور در صحنه 6 64 صفوة التفاسیر
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 نهج البالغه معارف : 
 .باشد استانی، مقدماتی سراسری و نهایی سراسری میاین آزمون دارای چهار مرحله شهرستانی،  -1

صور  همرمقان در سراسقر     های عمومی و به با رعایت استاندارد آزمون( تستی)صور  كتبی   صرفاً به رشتهمرحله شهرستانی این  -2

 .گرددكشور برگرار می

 .گردد تشریحی برگرار می و در صور  نیاز به صور  كتبی( تستی)مرحله استانی این رشته به صور  كتبی حضوری  -3

 .گردد مرحله مقدماتی سراسری به صور  مصاحبه علمی شفاهی برگرار می -4

 .ی خواهد بودحضورگردیده و  ی برگرارو شفاه( تستی و تشریحی) یكتبصور   مرحله نهایی سراسری به -5

 .پاسخ درست ح ا خواهد شدباشد، ل ا به ازای هر سه پاسخ نادرست، یک  آزمون در تمام مراحل دارای نمره منفی می -6

 
 

 نهج البالغه معارفجدول منابع آزمون 

 ردیف
مرحله 

 برگزاری

تعداد 

 ها حکمت
 منبع نوع آزمون

 تعداد سواالت
 مرحله شفاهی

 تشریحی تستی

 شهرستانی 1
های  حکمت

 54تا  2
 كتبی حضوری

 كتاب

 پیام امام

44 - - 

 استانی 2
های  حکمت

 75تا  2
 54 كتبی حضوری

در صور  

 نیاز
- 

3 
مقدماتی 

 سراسری

های  حکمت

 244تا  2
 مصاحبه علمی مجازی - - شفاهی

4 
نهايی 

 سراسری

های  حکمت

 224تا  2

كتبی حضوری 

 و شفاهی
 حضور در صحنه 6 64

 

 

 

 صحیفه سجادیه معارف : 
 .باشد میاین آزمون دارای چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری و نهایی سراسری  -1

صقور  همرمقان در سراسقر      های عمومی و به با رعایت استاندارد آزمون( تستی)صور  كتبی  صرفاً به رشتهمرحله شهرستانی این  -2

 .گرددكشور برگرار می

 .گردد و در صور  نیاز به صور  كتبی تشریحی برگرار می( تستی)مرحله استانی این رشته به صور  كتبی حضوری  -3
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 .گردد راسری به صور  مصاحبه علمی شفاهی برگرار میمرحله مقدماتی س -4

 .ی خواهد بودحضورگردیده و  ی برگرارو شفاه( تستی و تشریحی) یكتبصور   مرحله نهایی سراسری به -5

 .باشد، ل ا به ازای هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ درست ح ا خواهد شد آزمون در تمام مراحل دارای نمره منفی می -6

 
 

 

 

  الرحمنیس و  های ترجمه سورهرشته : 
 .باشد می شهرستانی مرحله یکاین آزمون دارای  -1

در صقور  همرمقان    های عمقومی و بقه   با رعایت استاندارد آزمون (تستی) صور  كتبی به صرفاً رشتهاین  شهرستانیمرحله  -2

 .گرددسراسر كشور برگرار می

 .هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ درست ح ا خواهد شد یبه ازا باشد، ل ا دارای نمره منفی میدر تمام مراحل آزمون  -3

 

 نامه، توسط مركر امور قرآنی صور  خواهد پ یرفت بینی نشده در این شیوه گیری در خصوص موارد پیف تصمیم . 

 صحیفه سجادیه معارفجدول منابع آزمون 

 ردیف
مرحله 

 برگزاری
 منبع نوع آزمون دعاها

 تعداد سواالت
 مرحله شفاهی

 تشریحی تستی

 كتبی حضوری 42ی دعا شهرستانی 1

كتاب 

دیار 

 عاشقان

44 - - 

 استانی 2
 42دعاهای 

 44تا 
 54 كتبی حضوری

در صور  

 نیاز
- 

3 
مقدماتی 

 سراسری

 42دعاهای 

 45تا 
 مصاحبه علمی مجازی - - شفاهی

4 
نهايی 

 سراسری

 42دعاهای 

 46تا 

كتبی حضوری 

 و شفاهی
 حضور در صحنه 6 64

 های یس و الرحمن ترجمه سورهجدول منابع آزمون 

 تستی االتؤتعداد س منبع آزموننوع  محتوا مرحله ردیف

 شهرستانی 1
های یس و  سوره

 الرحمن
 64 ترجمه بارگ اری شده در سایت كتبی حضوری
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 :  دبیرخانه دائمی 

فر،  مینبف خیابان خارک، خیابان هاشنوفل لوشاتو،  ابانیحافظ، خ ابانیتهران، خ : آدرس : دبیرخانه دائمی مسابقا  

 ظهر 23تیصبح لیا 9 - ی سازمان اوقاا و امور خیریهمركر امور قرآن

 

 00782811-120 جناب آقای اصغر خسروی 

 00780806-120 جناب آقای محسن سلطانپور

 00782810-120 جناب آقای حسین طنابی

 00782806-120 فاطمه خانی زاده سرکار خانم

 

 ظهر 20تیصبح لغا 8 -با روسای ادارات قرآنی استان ها  از شنبه تا چهارشنبه یدر وقت ادار ییتلفن جهت پاسخگوشماره 

 

 تلفن داخلی رییس اداره امور قرآنی استان ردیف

 144-25294111  حافظ ابراهیمی آذربایجان غربی 1

  141-33251114 نیک نام اللهاحمد  آذربایجان شرقی 2

  145-33711782 رسول محمدی اردبیل 3

 131-36619185  بخشی  اصفهان 4

 126-25294281  حجت االسالم احمد اشرفی البرز 5

 19116111571  مهدی صادقی ایالم 6

 177-25294111  علی اکبر مداح بوشهر 7

  121-77115153 سید مهدی شرفی تهران 8

 138-32221119  محسن مولوی وردجانی و بختیاری چهارمحال 9

  156-32421177 آقای محمد نژاد خراسان جنوبی 11

 151-37138711-37238191  محمدجعفر حسینی زفره ای خراسان رضوی 11

 158-25294281  حجت االسالم علی پرهیزگار  خراسان شمالی 12

 161-32261415  جلیل سرخی  خوزستان 13

  124-25294147 حجت االسالم موسوی زنجان 14

 123-25294326  عباس حاجی سمنان 15

 19159691349 مرتضی کوچکی سیستان و بلوچستان 16

 19177138535 سید امیرعباس جاللی فارس 17

 128-33243241 علی عظیمی قزوین 18

  125-37611595 سیدمحمد صالح نژاد قم 19
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  187-25294281 خلیل همتی کردستان 21

 134-3226137  حجت االسالم بساوند کرمان 21

  183-38241964 خانم ساحل سهیلی کرمانشاه 22

  19171481564 سید رضا منصوری کهگیلویه و بویراحمد 23

 117-32681661  ابوالفضل کوهساریان گلستان 24

 113-25294281  محمدمهدی قربانیان گیالن 25

 166-33433149 دریکوندیتقی  لرستان 26

  111-33321516 حجت االسالم مصطفی سیفی مازندران 27

 186-33662111  حجت االسالم دهقانی  مرکزی 28

  181-25294131 مجتبی جمالی سلطانی همدان 29

  176-25294281 محمد باقر زاده هرمزگان 31

  135-37331323 حجت االسالم محمود میرجلیلی یزد 31

 


