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که انجام  ییکارها نیها و اکردن هیتوص نیها و انشستن نیجلسات و ا نیا

مردم  یعموم تیّکشور و ذهن یفضا نکهیا یهمه مقدّمه است برا رد،یگیم

 06/03/1396 میدر محفل انس با قرآن کربیانات مقام معظم رهبری          بشود.   یقرآن یما، فضا
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 ن دوره ـزاری دومیـه برگـن نامـآئی

 مسابقات قرآنی مشکات

 مقدمه

ریارهنیفناهمر وردنرزمورکشااوررریآن  ریتهقیفعقلرجیتنواهرمنظور«رمشااتققریمسااقاتققرآن  »

شنرشیازرپرشیجهترا سرا صحفر سقزرآن نرکنرفیاقرم سقنر ورراخشریتعقلرمیمفقهرورمیورا 

جقمعه،رهموارهرموردراهتمقمررایمحرآن نردررنیگعطن ریمعنوری شاانروراسااارف ااقهمچنینر

ر.انگزاررمیرشودر،راودهراسترموسسهرآن  یرمشتققرنیورمسئولرقنیمتصد

سقلر ستقنرالبنزروردررتینمقهر شتققرکهرویژهرا سقاتققرآن  یرم دررر1398ازر  جقرکهراولینردورهرم

سقرر شدرمقرراران نرشهنرکوه ستقنرمواجهر ستراینرا ستتبقلرایر ظینرمندمرآن نردو انگزارروراقرا

ردورهراینرمسقاتققررارویژهراستق هقیرتهنانرورالبنزرانگزارر مقییم.ردومینشترتقردا

هنچندرکهرشیوعروینوسرمنحوسرکنو قردررجهقنراقعثرایجقدرمحدودیتهقیرفناوا یرشدهراستر

سقاتقولیر شدرتقرم شودر؛رلذار قرآناقعثر خواهدر شتققرانگزارر  سقاتققرادورهرازراینر یرم هرم

شدر شقءاهللرر،صورقرغینح وریروردرردورمنحلهرتلفنیرورمجقزیرانگزاررخواهدر شدرکهرانر اق

رهرانکترآن نرورآن نردوستقنرریشهراینرایمقریرازرسناسنرجهقنرانطنفرگندد.ا
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 جدول زمانبندی مسابقات قرآنی مشکات

 زمان عنوان ردیف

ر1399تقرپقیقنرمهنمقهررثبتر قم 1

ر1399 اقنرمقهرر15الیرر7ازررمنحلهراول 2

ر1399 ذررر3 اقنرتقرر29ازررمنحلهر هقیی 3

ر1399 ذرمقهرر4راختتقمیه 4

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 معرفی مسابقات و رشته ها

سنیرزینر شتهرویژهر آقیقنرورخق مهقردررمتقطعر شتققردرردورمنحلهرورچهقررر سقاتققرآن  یرم م

رسقلرانگزاررمیرشود.ر16اقالیرورر16

 جنسیت مقطع سنی رشته مسابقه ردیف

 آقا -16 ترتیل 1

 آقا +16 ترتیل 2

 خانم -16 ترتیل 3

 خانم +16 ترتیل 4

 آقا -16 جزء  10حفظ  5

 آقا +16 جزء  10حفظ  6

 خانم -16 جزء  10حفظ  7

 خانم +16 جزء  10حفظ  8

 آقا -16 جزء  20حفظ  9

 آقا +16 جزء  20حفظ  10

 خانم -16 جزء  20حفظ  11

 خانم +16 جزء  20حفظ  12

 آقا -16 حفظ کل قرآن کریم  13

 آقا +16 حفظ کل قرآن کریم  14

 خانم -16 حفظ کل قرآن کریم  15

 خانم +16 حفظ کل قرآن کریم  16

ر
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 شرایط شرکت در مسابقات

ورر/https://www.mqmeshkat.irثبتر قمرکقملردررسقیترمسقاتققراهر درسر -1

 ارسقلرتمقمیرمدارکردرخواستی

:رثبترتمقمیرمشخصققرالزامیراودهرور قآصراودنرثبتر قمراهرمنزلهرا صنافرازر1رتذکن

ر.مسقاتققراست

راقرکیفیترورهمچنینرتصوینعتسرپنسنلیرهنگقمرثبتر قمر،ر:رداوطلبقنراقیدر2تذکنر

ررارارسقلر مقیند.رکقرقرملیریقرصفحهراولرشنقسنقمه

:راتبقعرمحتنمرسقکنراینردوراستقنراقیدرکقرقراآقمترخودرراراهرجقیرکقرقرملیر3تذکنر

 ارسقلر مقیند.

 اشتغقلریقرتحصیلردرریتیرازراستق هقیرتهنانرورالبنزرر،رسکونت -2

سناقزانروظیفهرورشقغالنردستگقهرر،دا شجویقنرر،طالبرحوزهرهقیرعلمیهر:راولتذکن

هقیردولتیرورغینردولتیرفتاراقرارائهرگواهیرمعتبنرمیرتوا ندردرراینرمسقاتققرشنکتر

ر مقیند.

 یرمشتققرکهرسقکنراینردوراستقنر یستندرمیر موزانرموسسهرآن نر آنر:دومرتذکن

رتوا ندراقراخذرگواهیردرراینرمسقاتققرشنکتر مقیند.

سقلرورر16اعدراقیدردرررشتهرهقیرزینررور30/7/1383رروزرمتولدین:ررسقف سنی -3

 سقلرشنکتر مقیند.ر16اقیدردرررشتهرهقیراقالیرر30/7/1383متولدینرآبلرازر

رنیارنیدررغشنکتر مقیندررتوا ندردرریتیرازررشتهرهقیرمسقاتققداوطلبقنرفتارمیر -4

https://www.mqmeshkat.ir/
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دررهنرمنحلهرازرمسقاتققرکهرخالفرموضوعراثبققرشودرشنکترکنندهرازردورررصورق

 خواهدرشد.رحذفرمسقاتقق

داوطلبقنرالزمراسترطبقرجدولرزمق بندیرمسقاتققرکهردررتقر مقیرموسسهرآن  یر -5

مشتققردرجرخواهدرشدردررمنحلهراولرپقسخرگویرتلفنرثقاتروردررمنحلهردومرامتقنر

ح وررمجقزیرطبقردستوررالعملراقشندروردررصورقرعدمرپقسخگوییرتمقسریقرعدمر

 اهندرشد.امتقنرشنکترازرطنیقرمجقزیرازردوررمسقاتققرحذفرخو

:رتمقسرفتاراقرتلفنرثقاتردرجرشدهردررهنگقمرثبتر قمرخواهدراودرورتغیینر1تذکنر

رلترثبتر قمرامتقنرپذینر خواهدراود.زرپقیقنرمهشمقرهرپسرا

:رراهریقفتگقنراهرمنحلهردومراقیدرامتق قتیرازرآبیلرتلفنرهمناهرهوشمندریقررایق هر2تذکنر

جهترشنکتردرر زمونررهدفونوررنر)وبرکم(دستیر)لبتقپ(ریقررایق هراهرهمناهردورای

رمجقزیرداشتهراقشند.

هرکرتالوقرخودرراردررموعدیرتصوینیداوطلبقنرشنکتردرررشتهرتنتیلراقیدرفقیلر -6

 .اریر مقینداعالمرخواهدرشدردررسقیتراقرگذ

وراقرکیفیترالزمررداوطلبرشخصرارسقلرشدهراقیدرمتعلقراهرفقیلرتصوینی:رر1تذکن

ازردوررمسقاتققررداوطلبدررغینراینصورقرر؛رصوتی(راقشدر)ادونراکوریقرافتتهقی

رحذفرخواهدرشد.

ئترهیراهرتشخیصتعدادر فناقرانتنرورامتیقزرالزمرجهترراهیقایراهرمنحلهرپقیق یر -7

 داورانرمسقاتققرخواهدراود.

 مناسمراختتقمیهرفتاراقرح ورر فناقرانتنرا جقمرخواهدرشد. -8
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 راناودمعرفی 

 (رئیس هیئت داوران) صوت و لحناستاد محمد حسین سبزعلی: 
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 پرهیزکاراستاد شهریار 

 استاد امیر آقایی

 استاد عباس امام جمعه

 لدهاستاد دکتر موسوی ب

 استاد علی فربین

 استاد مهدی عباسی

 ماندگارالهام استاد 

  یحاج عل هیسماستاد 

  یقهرود ینجمه شباناستاد 

 صحاف خانم ایمان استاد 

 فر یرضوان جاللاستاد 

 شیرازیفاطمه استاد 

 عزیزی سعدااستاد 
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 توضیحات رشته ها:

 ـتهـرتتیلرـــش
 مرحله اول:

رخواهدراود.)اهرتشخیصرسوره مبارکه انبیاء زمونررشتهرتنتیلرازرسهرالیرچهقرر یهرازر -1

 داوطلب(

فقیلرراقیدریک زمونرداوطلبرمحتنمرمنحلهراولررشتهرتنتیل،رجهترشنکتردرراینر -2

ازرآنائترسهرالیرچهقرر یهرازرسورهرمبقرکهرا بیقءررارضباروردررسقیترموسسهررتصوینی

 دررزمق یرکهراعالمرخواهدرشدرارسقلر مقید.آنا یرمشتققر

 مگقاقیتراقشد.ر50ایشرازرحجمر نر بقیدآیتهرودر2فقیلرارسقلیر بقیدرایشرازرزمقن -3

جهترضبارورارسقلرفقیلرتصوینیرمیرتوانرازرتلفنرهمناهراستفقدهرکندرولیرکیفیتر -4

 اقشد.ورادونراکوریقرافتتهقیرصوتیراقشدرصدارورتصوینراقیدرواضحر

 نهایی:مرحله 

یقرر زمونردررمنحلهر هقییراهرصورقرمجقزیروراقراستفقدهرازرتلفنرهمناهرهوشمند -1

تبلتریقرلبتقپرا جقمرخواهدرشدرکهرفیلمر موزشیر نردررسقیترموسسهرآن  یر

 آنارردادهرخواهدرشد.رمشتقق

ورا تخقبرآنعهرتالوقراهررکل قرآن کریم زمونررشتهرتنتیلردررمنحلهر هقییرازر -2

 محتنمرمیراقشد.داورانررتشخیص
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ـحفظـتهـرـــش
 انگزاررمیرشود.رکل قرآن کریمورربیست جزء اول،رده جزء اول زمونررشتهرحفظرازر -1

راهرتلفنرثقاتردرجرشدهردررهنگقمرثبتر قم،دررمنحلهراولراهرصورقرتمقسرراینر زمون -2

 ا جقمرخواهدرشد.داورانرمحتنمرراقرح ورور

ازرتمقسرخودرگنفتهروراهر درسیرکهراعداًرر«یوال»داوطلبقنرهنگقمرتمقسراقیدرحتمقرفیلمر -3

 اعالمرخواهدرشدرارسقلر مقیند.

فتارطالبرحوزهرعلیمه،رسناقزانروظیفه،ردا شجویقنرورشقغالنردرردستگقهقیردولتیرور -4

غینردولتیردوراستقنرتهنانرورالبنزر)کهرسقکنراینردوراستقنر یستند(رمیرتوا ندراهرجقیر

  مقیند.تلفنرثقات،رتلفنرهمناهرخودرراردرجر
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 جوایز:

 رشته ترتیل 

رریقلر20.000.000:ر فنراول

رریقلر15.000.000:ر فنردوم

رریقلر10.000.000:ر فنرسوم

 جزء 10حفظ رشته 

رریقلر12.500.000:ر فنراول

رریقلر10.000.000:رر فنردوم

رریقلر7.500.000:ر فنرسوم

 جزء 20حفظ رشته 

رریقلر20.000.000:ر فنراول

رریقلر15.000.000:ر فنردوم

رریقلر10.000.000:ر فنرسوم

 نآحفظ کل قررشته 

رریقلر30.000.000:ر فنراول

رریقلر25.000.000:ر فنردوم

رریقلر20.000.000:ر فنرسوم
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