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 : مقدمه

ساااازمان اوقاااار واماااور خیریاااه باااه عناااوان متاااولی برگااازاری مساااابقات قااارآن کاااریم جمهاااوری  

چهللل و چهللارمین دوره مسللابقات قللرآن کللریم جمهللوری       نظاار دارد اسااالمی ایااران در 

 18گاااروه بااارادران و خاااواهران  بااااالی    را در رشاااته هاااای مختلاااف و در دو اسلللالمی ایلللران  

 .هجری شمسی برگزار نماید 1411در سال  ،سال

لااااها بااااه منظااااور آشاااانایی دقیااااق مساااازولین برگاااازاری ایاااان دوره از مسااااابقات در ساااا و  

و همچناااین تماااامی شااارکت کننااادگان محتااارم، شااایوه ناماااه حاضااار در     شهرساااتانی و اساااتانی

رعایاات مفاااد مناادر  در   ضاارورت بااا توجااه بااه   . شااده اساات  دو بخااش اجرایاای و فناای تاادوین    

ماااورد  توساااط مسااازولین اجرایااای وشااارکت کننااادگان    آن دقیاااق ایااان شااایوه ناماااه  م العاااه  

د ایاان شاایوه نامااه باار   باادیهی اساات تبعااات ناشاای از عاادم م العااه دقیااق مفااا    . ماای باشااد  تاکیااد

 .عهده شرکت کنندگان محترم خواهد بود

الزم بااه ذکاار اساات مساازولیت نظااارت و اجاارای شاایوه نامااه حاضاار در سااتاد سااازمان بااه عهااده          

ساااتاد برگااازاری اساااتان  معاونااات مساااابقات مرکاااز اماااور قرآنااای و در اساااتان هاااا باااه عهاااده     

 . می باشد وشهرستان

 

 

 

 

 مرکز امور قرآنی                                                                                                     

 سازمان اوقار وامور خیریه

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 :رشته ها و مراحل مسابقات  -0-0

 عناوین ردیف
 مراحل مسابقات

 (سال 18خواهران باالی )

 مراحل مسابقات

 (سال 18باالی  نرابراد)

 قرائت تحقیق 1
 -نیمه نهایی  -استانی -تانیشهرس

 ملی

بین  -ملی - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

 المللی

 قرائت ترتیل 2
 - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

 ملی

- ملی - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

 *بین المللی
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 حفظ قرآن کریم

 (جزء 5)
 استانی –شهرستانی  استانی –شهرستانی 

4 
حفظ قرآن کریم 

 (جزء11)
 استانی –شهرستانی  استانی –شهرستانی

5 
حفظ قرآن کریم 

 (جزء21)
 ملی - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی ملی -نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

6 
حفظ قرآن کریم 

 (جزء 31)

 - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

 بین المللی –ملی

 ملی - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی

 بین المللی–
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تفسیر عمومی قرآن 

 کریم
 ملی -استانی-شهرستانی ملی -استانی-شهرستانی

8 
 همسرایی وهمخوانی

 قرآن کریم
 **ملی -استانی ---------------------

 ملی - نیمه نهایی -استانی -شهرستانی --------------------- اذان 9

 **ملی -استانی ملی -استانی دعاخوانی 11
 

 . امسال نیز بصورت آزمایشی برگزار می گردد مرحله بین المللی رشته قرائت ترتیل* 

و دعااااخوانی اااا  از   همخاااوانی قااارآن کاااریم   و مرحلاااه اساااتانی رشاااته هاااای همسااارایی  ** 

در مرکااز  اسااتان، بااه صااورت متمرکااز   و امااور خیریااه  ضاابط و ارسااال آثااار توسااط اداره اوقااار     

 . مشخص می شوند بعدیداوری و راه یافتگان به مرحله  امور قرآنی

 

 یبخش اجرای -1

2-  
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 :همنکات م

 www.quraniran.ir ساااایتاز طریاااق  صااارفاًمساااابقات ایااان دوره از ثبااات ناااام در   (1

 ساااایت هاااای  طریاااقلاااها انجاااام ثبااات ناااام از   .صاااورت مااای گیااارد وتوساااط متقاضااای

 .نبوده و در صورت انجام، کأن لم یکن تلقی می گردد مجازدیگر

ایت متقاضاایان محتاارم تااالن نماینااد در روزهااای ابتاادایی نساابت بااه ثباات نااام در ساا           (2

 .  اقدام نموده و از انجام ثبت نام در روزهای اایانی خودداری نمایند

ادارات شهرساااتانی جهااات مسااااعدت باااه شااارکت کننااادگان مجازناااد فقاااط باااا حضاااور      (3

خااود متقاضاای نساابت بااه ثباات نااام ایشااان در سااامانه اقاادام نمااوده واز ایجاااد تعهااد            

 .ز نمایندنسبت به ثبت نام شرکت کنندگان بصورت غیر حضوری جداً ارهی

شاارکت کنناادگان  تمااامی   قاارآن کااریم عمااومی بااه منظااور گسااترن آشاانایی بااا تفساایر     (4

اعضااای گروههااای  .ثباات نااام نماینااد  ایاان رشااته نیااز همزمااان در بااه صااورت  ماای تواننااد  

در یکاای از رشااته هااای انفاارادی دیگاار     ماای تواننااد  همساارایی وهاام خااوانی قاارآن کااریم   

 .نمایند ثبت نام

) و حفاااظ قااارآن کاااریم قرائااات ترتیااال رائااات تحقیاااق،شااارکت کننااادگان رشاااته هاااای ق (5

قااارآن  ساااوال ترجماااه باااه دو بایاااد   در مرحلاااه شهرساااتانی(کلیاااه رشاااته هاااای حفاااظ 

 سااوال ترجمااه  و در مرحلااه اسااتانی بااه دو   ، قاارآن کااریم  3ناایم جاازء اول جاازء   از  کااریم

بصاااورت  برگرفتاااه از ترجماااه اساااتاد حساااین انصااااریان    قااارآن کاااریم   4و3از اجااازای 

امتیاااز هاار شاارکت کننااده اضااافه ماای     عنمااره ترجمااه بااه ساارجم  . دهنااد  ااساا  شاافاهی

 (.می باشد ثبت نام مسابقاتبارگهاری شده در سایت ترجمه ، فایل  مالک)شود 
 

 :شرایط عمومی الزم جهت ثبت نام در مسابقات -2-0

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران ( الف   

  ( به قبل 15/3/1382متولدین ) سال سن 18داشتن حداقل ( ب   

 .در روز مسابقه الزامی است همراه داشتن کارت ملی*       

 در شهرستان محل برگزاری مسابقه اقامت دائم (    

 

 



 

 

 : نکات مهم

متقاضاایان محتاارم مشااروق بااه اقاماات دائاام در شهرسااتان ماای تواننااد در مسااابقات آن           (1

 . .شهرستان شرکت نمایند

اخالقاای و اسااالمی  ایاات شاازونات  رعتمااامی شاارکت کنناادگان ماای بایساات نساابت بااه        (2

الزامااای  باااانوان محتااارمتوساااط  رعایااات حجااااب اساااالمی.)داشاااته باشاااند را اهتماااام الزم

 (.است

بااار عهاااده ساااتاد برگااازاری مساااابقات شهرساااتان باااوده و مااای    1-2احاااراز مفااااد بناااد   (3

 . بایست ایش از برگزاری این مرحله مورد بررسی قرار گیرد

در حاااال  کاااه وظیفاااه عماااومی   ساااربازان دانشاااجویان و ،طاااالب حاااوزه هاااای علمیاااه   (4

 بااا ارائااه گااواهی معتباار از نهاااد مربوطااه      باشااند ماای تحصاایل یااا خاادمت نظااام وظیفااه   

شهرساااتان محااال تحصااایل در  در آن شهرساااتان ماای توانناااد دائااام  ومشااروق باااه اقامااات  

 . یا خدمت نظام وظیفه ثبت نام ودر مسابقات شهرستانی شرکت نمایند

ثباات نااام   تاااری  حصاایل یااا خاادمت نظااام وظیفااه ااا  از    در صااورت اتمااام ت  :0تبصللره 

 .استبالمانع  مسابقات همان شهرستان ، حضور داوطلب درشهرستاندر

اگاااار شاااارکت کننااااده ای مشاااامول معافیاااات از شاااارکت در مرحلااااه      :2تبصللللره 

اسااااتان  آن ، صاااارفاً از شاااارکت در مرحلااااه شهرسااااتانی شهرسااااتانی مسااااابقات باشااااد

 .له استانی همان استان شرکت نمایدبوده وباید در مسابقات مرحمعار 

در صاااورتی کاااه شااارکت کنناااده ای دارای معافیااات از شااارکت در مرحلاااه     :3تبصلللره 

اوقااار  کاال ، توسااط ادارهمرحلااه ملاای اسااتانی باشااد، اطااالی رسااانی و اعاازام ایشااان بااه      

 . فعلی صورت خواهد اهیرفت دائم و امور خیریه استان محل اقامت

ناااد در مساااابقات یااا  شهرساااتان شااارکت نمایناااد، در مااای توان شااارکت کننااادگان صااارفاً (5

 .غیر اینصورت از ادامه شرکت در مراحل بعدی حهر می شوند

قرائاااات، ترتیاااال، حفااااظ، اذان، »ی آوایاااای هااااا رشااااتهکنناااادگان در  شاااارکتتمااااامی  (6

حتااای افاااراد برخاااوردار از امتیااااز « مدیحاااه سااارایی وهمخاااوانی قااارآن کاااریم دعااااخوانی و

هرسااااتانی یااااا اسااااتانی را نخواهنااااد داشاااات و در معافیاااات، حااااق داوری در مراحاااال ش

رعایاات دقیااق ایاان بنااد باار عهااده      . صااورت شاارکت در مسااابقات حااهر خواهنااد شااد     

خواهاااد « کشاااوری شهرساااتانی، اساااتانی و »ساااتاد برگااازاری مساااابقات در هااار مرحلاااه   

 .بود
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 م لاااوب موظاااف اسااات جهااات برگااازاری ،شهرساااتان اوقاااار و اماااور خیریاااه رئااای  اداره (7

سااااتاد برگاااازاری مسااااابقات  نساااابت بااااه تشااااکیل   ابقات،مرحلااااه شهرسااااتانی مساااا 

برگااازاری مساااابقات  ساااتاد. اقااادام نمایاااددساااتورالعمل ایوسااات  بااار اساااا شهرساااتانی 

طااار  اقااادام  تااااری  برگااازاری،  حاااداکدر دو هفتاااه قبااال از    شهرساااتان مااای بایسااات  

 ارساااالاساااتان  اداره اماااور قرآنااای باااه  را جهااات بررسااای و تأییاااد  برگااازاری مساااابقات 

 (رم ایوستطبق ف) .دنمای

مرحلاااه  م لاااوب جهااات برگااازاری مااای بایساااتاساااتان  و اماااور خیریاااه مااادیرکل اوقاااار (8

. اقاادام نمایااد سااتاد برگاازاری مسااابقات اسااتانی     ، نساابت بااه تشااکیل  اسااتانی مسااابقات 

حاااداکدر یااا  مااااه قبااال از برگااازاری   مااای بایساااتاساااتان برگااازاری مساااابقات ساااتاد 

بااه مرکااز امااور قرآناای   و تأییااد جهاات بررساای  طاار  اقاادام مسااابقات را    ،مرحلااه اسااتانی 

 (طبق فرم ایوست).نماید ارسال

نمایناادگان هاار شهرسااتان در مرحلااه اسااتانی در تمااامی رشااته         تعیااین سااهمیه حضااور   (9

مرکااز امااور قرآناای    تائیاادبااا  و اسااتان هااا باار اسااا  تصاامیم سااتاد برگاازاری مسااابقات     

 .انجام خواهد شد

بایسااات در هااار مرحلاااه از   ادارات اوقاااار و اماااور خیریاااه شهرساااتان و اساااتان  مااای       (11

عواماال  بااامسااابقات نساابت بااه اطااالی رسااانی بااه موقااع و برگاازاری جلسااات تااوجیهی         

 . اجرایی، شرکت کنندگان و داوران اقدام نمایند
 

 :بندی ونحوه اجرای مسابقات  جدول زمان-3-0 

 توضیحات تاری  برگزاری عنوان ردیف

1 
تشکیل ستاد برگزاری 

 مسابقات
 شهرستان ها و استان هادر همه  1/2/1411

2 
رسانی، تبلیغات و اطالی

 ثبت نام

از تاری  

تا  13/2/1411

13/3/1411 

 .زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی شود

3 
برگزاری مرحله 

 شهرستانی و استانی

از تاری  

لغایت  1/4/1411

31/6/1411 

 مسابقات شهرستانی در صورت فراهم بودن شرایط برگزاری به صورت -1

حضوری و در صورت عدم امکان، به صورت غیرحضوری و با استفاده از ظرفیت 

 .ویدئو کنفران  با گروه داوری متمرکز در مرکز استان برگزار می گردد

ستاد استان ا  از اتمام ثبت نام با توجه به تعداد متقاضیان واراکندگی  -2



 

 

مانبندی جغرافیایی استان نسبت به انجام من قه بندی شهرستان ها، ز

برگزاری مسابقات در مناطق شهرستانی مختلف واطالی رسانی به شهرستان ها 

 .( روز زودتر 11حداقل . ) و شرکت کنندگان اقدام نماید

در صورت عدم امکان  مسابقات استانی در صورت امکان بصورت حضوری و-3

ی از طریق ویدئو کنفران  و به شکل غیر حضوری و با استفاده از گروه داور

استان موظف است زمانبندی دقیق . )متمرکز در مرکز استان برگزار می شود

حضور منتخبین شهرستانی را حداقل ی  هفته زودتر به کلیه منتخبین اعالم 

 (.نماید

مشروق  در صورت امکان استان می تواند مسابقات شهرستانی و استانی را  -4

 .برگزار نماید ایوسته بصورتبر رعایت کلیه ضوابط اجرایی  وفنی 

ستاد برگزاری مسابقات شهرستان و استان موظف است برای اجرای  -5

 .حضوری مسابقات هماهنگی الزم را با ستاد مقابله با کرونا بعمل آورند

4 
برگزاری مرحله نیمه 

 نهایی 

 24/7/1411از 

 8/8/1411لغایت 

کنفران  و با این مرحله بصورت غیرحضوری و با استفاده از امکانات ویدئو  -1

 دو منتخبین هر استان در حضور گروه داوری متمرکز در مرکز امور قرآنی برای

 .بخش برادران و خواهران برگزار می شود

مرکز امور قرآنی موظف است زمانبندی برگزاری این مسابقات را حداقل دو  -2

 .هفته قبل به استان ها اعالم نماید

 برگزاری مرحله ملی 5

از تاری  

21/9/1411 

 3/11/1411لغایت

در صورت امکان مرحله ملی مسابقات به صورت حضوری و در صورت عدم 

مرکز امور  .ضبط آثار برگزار می گرددبصورت  بصورت غیر حضوری و  ،امکان

 بهقرآنی موظف است در هر دو شکل هماهنگی واطالی رسانی به موقع را 

 .اعالم نمایداستان 

6 

برگزاری مرحله 

 شهرستانی

تفسیر عمومی قرآن 

 کریم

روز چهارشنبه 

مورخ 

13/5/1411 

وااس  به ( آنالین) غیرحضوری ،بصورت سیستمی این رشته شهرستانیمرحله 

 .برگزار می شود سواالت چند گزینه ای 

7 

 استانی برگزاری مرحله 

تفسیر عمومی قرآن 

 کریم

 

11/7/1411 

( تشریحی و تستی)حضوری در مرکز استان کتبیبصورت در صورت امکان 

 اول،در مرحله حضوری، برگزاری در صورت عدم امکان  وبرگزار می گردد 

آزمون کتبی، و در مرحله دوم از بین منتخبین بصورت سیستمی کتبی آزمون 

متعاقباً اعالم تاری  برگزاری مرحله شفاهی ).به عمل خواهد آمد شفاهی امتحان

 (.می شود

8 
 برگزاری مرحله ملی

 تفسیر قرآن کریم

از تاری  

21/9/1411 

 3/11/1411لغایت

( تشریحی و تستی)حضوری در مرکز استان کتبیبصورت در صورت امکان  -1

 اول،در مرحله حضوری، برگزاری در صورت عدم امکان  وبرگزار می گردد 

آزمون کتبی، و در مرحله دوم از بین منتخبین بصورت سیستمی کتبی آزمون 

متعاقباً اعالم تاری  برگزاری مرحله شفاهی ).به عمل خواهد آمد شفاهی امتحان

 (.می شود

در مرحلاااه شهرساااتانی، بصاااورت تجمیاااع چناااد شهرساااتان برگااازار مااای   مساااابقات  :0تبصلللره 
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جاادول دسااته بناادی شهرسااتان هااا ااا  از اتمااام ثباات نااام ومشااخص شاادن آمااار نهااایی        .گااردد

روز قبااال از شاااروی مساااابقات    11تعاااداد ثبااات ناااام کننااادگان در هااار شهرساااتان، حاااداکدر      

  .اعالم می شودمرحله شهرستانی از طریق ادارات اوقار وامور خیریه به متقاضیان 

تعاااداد افاااراد  ثبااات ناااام شاااده در  صاااورت وجاااود شااارایط الزم از جملاااه اینکاااه،در : 2تبصلللره 

غیاار از رشااته هااای همسااارایی و همخااوانی قاارآن کااریم  دعاااخوانی و تفسااایر        )یاا  شهرسااتان   

باشاااد،  انوخاااواهر ان بااارادر در هااار  یااا  از گاااروه  نفااار 25از  بیشاااتر( عماااومی قااارآن کاااریم 

اساااتان و ماای بایساات    داشاااتهرا  مسااتقل ان قابلیاات برگااازاری بااه صااورت    مسااابقات آن شهرساات  

بنااادی صاااورت گرفتاااه بصاااورت    دساااتهبااارای برگااازاری مساااابقات در آن شهرساااتان فاااار  از    

تشاااخیص وجاااود شااارایط الزم در ایااان خصاااو  بااار عهاااده   .برناماااه ریااازی نمایاااد  اختصاصااای 

 .ستاد شهرستان می باشد

 

 

 :ن و استانتشکیل کمیته فنی در سطح شهرستا -0-2

 باارای رساایدگی باااه امااور فناای مساااابقات     ماای بایسااات سااتاد شهرسااتان وساااتاد اسااتان    ( الااف 

 .با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسابقات نمایدکمیته فنی  اقدام به تشکیل

کمیتااه فناای بایااد نساابت بااه تشااکیل جلسااه تااوجیهی آئااین         ،در تمااامی مراحاال مسااابقات  ( ب

 .اقدام نمایدجهت رعایت آئین نامه   نامه داوری با حضور داوران

تشااکیل جلسااه  اطااالی رسااانی و  درتمااامی مراحاال مسااابقات، کمیتااه فناای بایااد نساابت بااه        (  

 .داوری با حضور شرکت کنندگان اقدام نمایدتوجیهی آئین نامه 

 :مصحف متداول در مسابقات -2-2

م در تمااامی  حفااظ قاارآن کااری  رشااته هااای    مبنااای مسااابقات قرائاات تحقیااق، قرائاات ترتیاال و     

 15صااافحه ای  614، مصاااحف (مرحلاااه ملااای  از مرحلاااه شهرساااتانی تاااا  ) مراحااال مساااابقات 

از  در مرحلااه ملاای قرائاات بایااد   . ماای باشااد  روایاات حفااص از عاصاام   بااهباادون ترجمااه   ساا ری 

 .از ترکیب طرق بر اسا  آئین نامه می باشدطُرُق معتبر و با ارهیز 

 :نحوه قرعه کشی نوبت اجرای برنامه-3-2

ساااتاد مساااابقات . قرعاااه کشااای تعیاااین شاااوداز طریاااق نوبااات اجااارای برناماااه افاااراد بایاااد ( الاااف

 در مساااابقه را بصاااورت حااادودی   شااارکت کننااادگانزماااان حضاااور  بایاااد اساااتانی شهرساااتانی و

 بخش فنی -2



 

 

 .به آنان از قبل اعالم نمایند و نمودهمشخص 

 رائاااات ق ااااا  از اتمااااام در هنگااااام برگاااازاری مسااااابقه در مرحلااااه شهرسااااتانی واسااااتانی  (ب

 ، ایاان افااراد صااورت غیباات مجاادد  و در خوانااده شااده  یاا  بااار  هاار رشااته، اسااامی غااائبین   اسااامی

 .از مسابقه حهر خواهند شد
 

 :نحوه انتخاب داوران مسابقه -0-2

طااار  سااااماندهی داوران  منتخباااین اساااتانی از  داوران مساااابقات مرحلاااه شهرساااتانی و  ( الاااف

ه برگااازار شاااد 1411ابتااادای ساااال  و 1399کاااه توساااط مرکاااز اماااور قرآنااای در اایاااان ساااال    

 .می شوند انتخاب است،

در صاااورتی کاااه در یااا  شهرساااتان هیچیااا  از دارنااادگان مجاااوز داوری از طریاااق      :تبصلللره 

طااار  سااااماندهی داوران حضاااور نداشاااته باشاااند، اداره اماااور قرآنااای اساااتان مااای تواناااد از         

 . استفاده نماید مجاور ظرفیت شهرستان یا استان های

باااا ایشااانهاد   ساااتاد اساااتان و داوران مرحلاااه اساااتانی تأییاااد مرحلاااه شهرساااتانی باااا  داوران ( ب

 .مرکز امور قرآنی انتخاب می شوند ستاد استانی و تائید

در مساااابقاتی . بااارای هااار یااا  از بخاااش هاااای داوری بایاااد حاااداقل یااا  داور انتخااااب شاااود (  

اخاااتالر  ، داور نماااره مااای دهناااد 2در هااار بخاااش باااه دلیااال اهمیااات و حساسااایت فنااای  کاااه 

در  وحاااداکدر نماااره صاااحت حفاااظ  درصاااد  5نبایاااد از  نمااارات دو داور در بخاااش صاااحت حفاااظ 

 . بیشتر باشد حداکدر امتیاز هر بخش درصد 11سایر بخش ها نباید از 

در مساااابقات  و ساااتاد اساااتان تأییاااد رئااای  هیزااات داوران در مساااابقات شهرساااتانی باااا     ( د

 .شوندمرکز امور قرآنی انتخاب می تأیید استانی با 

مرکااز امااور قرآناای موظااف اساات مشخصااات داوران مجاااز در هاار بخااش را قباال از برگاازاری           ( ه

  .ها اعالم نماید  استانی به استان مسابقات شهرستانی و
 

 :نحوه انتخاب قرعه تالوت -5-2

 ،در مرحلاااه اساااتانی و حفاااظ قااارآن کاااریم قرائااات تحقیاااق وترتیااال ی تماااامی قرعاااه هاااا( الاااف

 .اختیار رئی  هیزت داوران قرار می گیرد توسط ناظر اعزامی در

کمیتاااه فنااای توساااط  ملااای،در مرحلاااه قااارآن کاااریم  ی تاااالوت و حفاااظتماااامی قرعاااه هاااا( ب

 .ستاد برگزاری مسابقات تعیین و ابال  می گردد
 

 :اعزام ناظر اجرایی و فنی -6-2

از  سااتاد اسااتان موظااف اساات بااه منظااور ارزیااابی چگااونگی اجاارای شاایوه نامااه ایاان دوره        ( الااف
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 بااه عنااوان ناااظر اجرایاای و   را واجااد شاارایط  خااواهرو یاا  نفاار   باارادر نفاار ناااظر  یاا  مسااابقات

ناااظرین محتاارم موظااف هسااتند گاازارن ارزیااابی      . نمایااد اعاازامفناای بااه مسااابقات شهرسااتانی    

 .ا  از برگزاری مرحله شهرستانی به ستاد استان اعالم نمایندخود را 

 . انتخاب گردد مجاوررستان یا شهرستان های ناظر این مرحله می تواند از همان شه 

 مرکااز امااور قرآناای بااه منظااور ارزیااابی چگااونگی اجاارای شاایوه نامااه ایاان دوره از مسااابقات          ( ب

بااه عنااوان ناااظر   واجااد شاارایط  خااواهرو یاا  نفاار ناااظر   باارادرنفاار ناااظر   یاا  نساابت بااه اعاازام 

محتااارم موظاااف هساااتند نااااظرین . مااای نمایاااد اعااازام باااه مساااابقات اساااتانی  را  فنااای اجرایاای و 

. نمایناااد ارساااالمربوطاااه باااه مرکاااز اماااور قرآنااای   فااارم هاااایگااازارن ارزیاااابی خاااود را طباااق 

د از افاااراد دارای صاااالحیت هماااان اساااتان یاااا اساااتان هاااای   ناااایااان مرحلاااه مااای توان ین نااااظر

 .انتخاب گردد مجاور

 :جدول میزان تالوت در مرحله شهرستانی و استانی -7-2

 

 :مسابقات ( فینال)نحوه برگزاری مرحله نهایی  -8-2

لکاان  .اسااتانی ماای توانااد در یاا  مرحلااه برگاازار شااود      مسااابقات در مرحلااه شهرسااتانی و   (الااف

رئااای  تأییاااد  هیزااات داوران واعضااااء در هااار رشاااته مناااوق باااه نظااار  فیناااالبرگااازاری مرحلاااه 

 .می باشدو ناظر فنی مسابقات هیزت داوران 

تند باااه راه فیناااال، مسااازولین ساااتاد موظاااف هسااا    برگااازاری مرحلاااه  تأییاااد  در صاااورت( ب

 .انجام دهند را مسابقات اطالی رسانی به موقعاز مرحله این یافتگان به 

بااه قیااد   فینااالمحتااوای برنامااه هاار یاا  از راه یافتگااان بااه مرحلااه       نوباات اجاارای برنامااه و  (  

 .قرعه تعیین می شود

 استانی یشهرستان جنسیت رشته ردیف

1 
قرائت 

 تحقیق

 س ر 11 س ر 8 خواهران

 س ر 11 س ر 8 برادران

2 
قرائت 

 ترتیل

 س ر 12 س ر 11 خواهران

 س ر 15 س ر 12 برادران

 س ری15سوال  3 س ری12سوال 3 و برادران خواهران حفظ کل 3

4 
سایر رشته 

 های حفظ
 س ری 12سوال  2 س ری 11سوال  2 و برادران خواهران



 

 

توساااط رئااای  هیزااات داوران، داوران و نااااظر تعیاااین   یناااالفتعاااداد راه یافتگاااان باااه مرحلاااه  ( د

  .  می گردد

باااه صاااورت  فیناااال جماااع امتیاااازات مرحلاااه مقااادماتی و فیناااال،در صاااورت برگااازاری مرحلاااه ( ه

 .مالک انتخاب نفرات برتر خواهد بود  درصد نهایی 71و درصد مقدماتی 31
 

 :حد نصاب الزم برای حضور در مرحله استانی  -9-2

درصاااد جماااع  75اذان کساااب حاااداقل  و قرائااات ترتیااال، رشاااته هاااای قرائااات تحقیاااقدر ( الاااف

 .امتیازات برای حضور در مرحله استانی الزامی استکل 

 75و در صاااد نماااره صاااحت حفاااظ  81در رشاااته هاااای حفاااظ قااارآن کاااریم کساااب حاااداقل ( ب

 . درصد نمره صحت قرائت برای حضور در مرحله استانی الزامی است 
 

 :ت تجدید نظر نحوه درخواس-01-2

  ااا  از دریافاات نماارات خااود ماای توانااد بااا ذکاار دالیاال    ناایم ساااعت تاااهاار شاارکت کننااده  (الااف

 .نسبت به دو بخش داوری درخواست تجدید نظر نماید حداکدر

، نهاااااییاعااااالم نظر توسااااط هیزاااات داوران و تجدیااااد نظاااارااااا  از بررساااای درخواساااات ( ب

 .حق اعتراض مجدد را نداردوجه شرکت کننده به هیچ 

 :مراحل درخواست تجدید نظر(  

 به ناظر مسابقات  آن  تجدید نظر توسط شرکت کننده و تحویلتکمیل فرم  -

 درخواساااتتوضااایحات مرباااوق باااه   رعایااات صاااحیب زمانبنااادی تکمیااال و  تأییاااد  بررسااای و -

 تجدید نظر توسط ناظر مسابقات 

 ارائه فرم تکمیل شده به رئی  هیزت داوران برای بررسی الزم -

 رجای درخواست به داور یا داوران مورد نظر توسط رئی  هیزت داورانا -

 اعالم نظر مکتوب بررسی مجدد توسط داور یا داوران مربوطه و -

 ارجای نظر نهایی به ناظر مسابقات  نهایی توسط رئی  هیزت داوران وتأیید  بررسی و -

 اعالم نتیجه تجدید نظر به شرکت کننده توسط ناظر -

امی فرآینااد هااای مربااوق بااه درخواساات تجدیاادنظر ماای بایساات تااا قباال از اتمااام         تماا :0تبصللره

در صاااورتی کاااه مساااابقات دارای مرحلاااه فیناااال باشاااد، مااای بایسااات  . مساااابقات صاااورت ااااهیرد

باااه شااارکت  مشاااخص واعاااالم نتاااای  نتیجاااه رسااایدگی باااه درخواسااات تجدیااادنظر تاااا قبااال از  

 . اعالم شود کننده

گاااردد، شااارکت ز نیاااکسااار نماااره  باااه منجااارنظر دتی کاااه درخواسااات تجدیااادر صاااور :2تبصلللره 

 . ندارد یاعتراض هیچگونه کننده حق
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 هاضوابط اختصاصی رشته -00-2

 رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم 

ه راهاااای قبااال، باااه مرحلاااه ملااای   هاااای حفاااظ کاااه در دوره  کننااادگان رشاااته  شااارکت (1

حااافظ : مدااال.) تاار همااان رشااته شاارکت نماینااد    تواننااد در مقاااطع اااایین  ، نماایانااد افتااهی

ته کااال راه یافتاااه باااه مرحلاااه ملااای مساااابقات شهرساااتانی و اساااتانی نمااای تواناااد در رشااا

 .(و اایین تر شرکت نماید 21حفظ 

قرائااات ، هاااای حفاااظباااه مرحلاااه اساااتانی در رشاااته  افتاااهی راه کننااادگان شااارکتتماااام  (2

برگرفتاااه از عباااارات  مااای بایسااات باااه دو سااا ال ترجماااه میکااارتحقیاااق و ترتیااال قااارآن 

چهااارم قاارآن کااریم کااه براسااا  قرعااه و توسااط داور مربوطااه        منتخااب اجاازای سااوم و  

امتیاااز بااوده و بااا نمااره نهااایی      2نمااره ایاان بخااش   ).هنااد شااود، ااساا  د  ارسااش ماای 

  (.شرکت کنندگان جمع می شود

در  کنناادگان  شاارکتی رساایدن امتیااازات دو یااا باایش از دو نفاار از     تساااو بااهدر صااورت  (3

نمااره ترتیاال، تعیااین رتبااه بااه ترتیااب براسااا        قرائاات و تحقیااق  رشااته هااای قرائاات  

 .استتجوید، لحن، وقف و ابتدا و صوت 

در  کنناادگان  شاارکتی رساایدن امتیااازات دو یااا باایش از دو نفاار از     تساااو بااهت در صااور (4

رشااته هااای حفااظ قاارآن کااریم تعیااین رتبااه بااه ترتیااب براسااا  صااحت حفااظ، تجویااد،        

 .حن، وقف و ابتدا و صوت استل

حاااداکدر  مااای تواناااد حاااافظ بایاااد ایوساااته باشاااد  در غیااار ایااان صاااورت     محفوظاااات (5

 .باشد( یرمساویغمساوی یا )مشتمل بر دو بخش 

 اذانرشته 

تاااا ( بااادون مقدماااه ) تاااا ملااای از ابتااادا   محااادوده اجااارای اذان در مراحااال شهرساااتانی   .1

 .انتهای اذان می باشد

، تعیاااین رتباااه کننااادگان شااارکتی امتیاااازات دو یاااا بااایش از دو نفااار از  تسااااودر صاااورت . 2

صااوت، لحاان، صااحت و فصاااحت   : ی بااه ترتیااب  نمااره دهاا ی هااا بخااشممتاااز ااا  از بررساای  

 .هد بودخوا

 یدعاخوان رشته

دعااای هفااتم  ، ندبااهیاال، کمدعااای »از  اسااتانی مرحلااه در رشااته نیااا محتااوای مسااابقه  (1

 .باشد می «، زیارت آل یاسینصحیفه سجادیه، زیارت امین اهلل



 

 

 ،(ی)سااجاد امااام گانااه اااانزده مناجااات»از  ملاای مرحلااه در رشااته نیااا محتااوای مسااابقه  (2

 .باشد می «و دعای ابوحمزه ثمالی هیشعبان مناجات

مااتن مااورد نظاار دعاهااا، در اایگاااه اطااالی رسااانی مرکااز امااور قرآناای بارگااهاری           :تااهکر

 .شده است 

مرحلاااه اساااتانی باااه صاااورت ضااابط تصاااویری مااای باشاااد کاااه همزماااان باااا برگااازاری     (3

قرآنااای اوقاااار اساااتان و باااا حضاااور نااااظر اعزامااای   اماااور مساااابقات اساااتان توساااط اداره

 .اهیرد صورت می

جایگاااه رساامی تااالوت کااه باارای برگاازاری مسااابقات مرحلااه اسااتانی       ضاابط اثاار بایااد در    (4

 .در سایر رشته ها آماده شده است، انجام شود

در هنگااااام ضاااابط ممنااااوی  ( Pause)« مکاااا »یااااا ( Stop)« ایساااات»هرگونااااه  (5

و تکااارار مجااادد ضااابط باااه هااایچ وجاااه قابااال قباااول نباااوده و در صاااورت انجاااام، . اسااات

 .شرکت کننده از مسابقات حهر می شود

قرعااه مشااخص شااده، در ابتاادای فایاال توسااط شاارکت کننااده       شااماره م اجراکننااده و نااا (6

 . اعالم و ضبط شود

قرعاااه هاااای دعااااخوانی توساااط نااااظر اعزامااای از ساااوی مرکاااز اماااور قرآنااای در روز         (7

 .برگزاری مسابقات ارائه می گردد

ماای کننااده بایااد از روی مااتن چاااع شااده قرعااه ای کااه در اختیااار او گهاشااته          شاارکت (8

لااها قرائاات از روی کتاااب مفاااتیب یااا سااایر نساا  چاااع      ،امااه خااود را اجاارا نمایااد  برن شااود

 .مجاز نمی باشدها  شده و غیر آن

فایااال هاااای تصاااویری ضااابط شاااده، مااای بایسااات بالفاصاااله بعاااد از مساااابقات جهااات      (9

الزم اساات اسااتان هااا یاا  نسااخه از    . داوری متمرکااز بااه مرکااز امااور قرآناای ارسااال شااود    

 . برای آرشیو خود نگهداری نمایندکل فایل های ضبط شده را 

برگزیااده مرحلااه   عنااوان بااه)یافتااه بااه مرحلااه ملاای در رشااته دعاااخوانی      جااوایز افااراد راه  (11

هااا توسااط اداره کاال اسااتان و براسااا  جاادول جااوایز اهاادا        ماننااد سااایر رشااته  ( اسااتانی

 .خواهد شد
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 میکرخوانی قرآن  سرایی و هم هم  رشته

 .باشد نفر می 6 ات 4تعداد مجاز افراد هر گروه  (0

نفاار موجااب حااهر گااروه خواهااد     6تاار از  و باایش 4کااارگیری تعااداد کمتاار از    بااه :0تبصللره 

 .شد

یافتااه بااه مرحلااه ملاای بایااد همااان اعضااایی باشااند کااه آثااار      هااای راه اعضااای گااروه :2تبصللره      

انااد  لکاان در مواقااع ضااروری صاارفاً تغییاار یاا  نفاار از اعضااای       مرحلااه اسااتانی را اجاارا کاارده  

گااروه بااا اخااه مجااوز کتباای اسااتان از مرکااز امااورقرآنی حااداقل یاا  هفتااه قباال از برگاازاری         

 . مسابقات ملی بالمانع است

ی اسااتان مراحاال در هااا گااروه گاارید ایاا خااود توسااط شااده اجاارا آثاااری اجاارا حااق هااا گااروه (2

 . ندارند رااخیر  دوره 3 ملی و

ساااابقات مرحلاااه باااه صاااورت ضااابط تصاااویری و همزماااان باااا برگااازاری م مرحلاااه اساااتانی (3

در جایگااااه رسااامی مساااابقات و در حضاااور نااااظر فنااای اعزامااای از ساااوی مرکاااز    اساااتانی

امااور قرآناای صااورت ماای گیاارد و داوری آثااار نیااز بااه صااورت متمرکااز در مرکااز امااور            

 . قرآنی انجام می شود

 ممناااوی اسااات،  در هنگاااام ضااابط ( Pause)« مکااا »یاااا ( Stop)« ایسااات»هرگوناااه  (4

جااه قاباال قبااول نبااوده و در صااورت انجااام، گااروه از دور      تکاارار مجاادد ضاابط بااه هاایچ و   

 .مسابقات حهر می شود

حاااهر نماااره ماااتن در آیاااین ناماااه داوری ایااان دوره از مساااابقات، تماااامی   باااه باااا توجاااه (5

نساابت بااه بارگااهاری  هااا ماای بایساات حااداکدر تااا اایااان مهلاات ثباات نااام مسااابقات،      گااروه

نباااع معتبااار، ناااام شااااعر و و م ماااتن اعاااراب گاااهاری شااادهاساااامی اعضااااء گاااروه، فایااال 

اکسااال در  ،WORD، PDFترجماااه آیاااات همخاااوانی قااارآن کاااریم در قالاااب فایااال       

اقااادام نمایناااد تاااا اااا    www.quraniran.ir باااه نشاااانی ساااایت ثبااات ناااام مساااابقات 

باادیهی اساات در  . نساابت بااه ساااخت یااا تنظاایم مجاادد اثاار اقاادام نماینااد      ،از تاییااد مااتن 

روز  11ظاارر ماادت  در مااتن ارسااالی، مراتااب  صااورت وجااود نقااص یااا نیاااز بااه تغییاارات     

 . به صورت رسمی به گروه ها ابال  می گرددکاری ا  از اتمام زمان ثبت نام، 

ماااتن و مشخصاااات ماااهکور، باااه منزلاااه عااادم مجاااوز حضاااور در مرحلاااه  بارگاااهاریعااادم  (6

 .استانی خواهد بود

امتیاااااز % 71: شااااامل ( ضاااابط اثااار )احتساااااب امتیاااازات در مرحلااااه مقااادماتی    نحاااوه  (7



 

 

 میکرخوانی قرآن  امتیاز هم% 31+ سرایی  هم

) .اساااتفاده از هرگوناااه آالت موسااایقی ممناااوی و موجاااب حاااهر گاااروه خواهاااد شاااد        (8

 (.استفاده از دیااازون در ابتدای اجرا بالمانع است

ساارایی همااراه  مدیحااه شااده پیااتاگااروه هااا موظفنااد مشخصااات گااروه، اثاار و مااتن نهااایی     (9

، آدر  سااوره و آیااات مرباااوق بااه همخاااوانی    نی و منبااع مااات گااهار  اعاااراببااا ترجمااه و   

 .در روز برگزاری مسابقات تحویل ناظر اعزامی نمایند قرآن کریم

عااادم رعایااات شااازون اساااالمی در لباااا ، ظااااهر و حرکاااات اعضااااء گاااروه موجاااب کسااار   (11

  .امتیاز خواهد شد

 .ها در صورت تناسب بالمانع است تفاوت رنگ لبا : تبصره

 :سرایی در مرحله استانیجدول اجرای گروه های مدیحه  (00
   

 

موظفناااد اجااارای همسااارایی وهمخاااوانی قااارآن کاااریم را بصاااورت ایوساااته اجاااراء      هاااا گاااروه *

 .نمایند 

دوره اخیااار گاااروه  3کمیتاااه فنااای مساااابقات اااا  از بررسااای آرشااایو مرباااوق باااه اجراهاااای     *

 .ضوی، تصمیم گیری می نمایدهای همسرایی، نسبت به این مو

 رشته تفسیر عمومی قرآن کریم

و در تااااری  منااادر  در جااادول    کتبااای صااارفاً بصاااورت  رشاااتهمرحلاااه اساااتانی ایااان    (1

 .گرددهمزمان در سراسر کشور برگزار میزمانبندی رشته ها 

 شرایط و ضوابط اجرا اجرا( زمان)میزان  رشته

 همخوانی 
 دقیقه 5تا  4 

ثانیه کمتر و یا بیشتر  31تا )

 (.بالمانع است

 همخوانی می تواند ترکیبی از ق عه تالوت تقلیدی و ابداعی باشد .1

ه تقلید از آثار ماندگار قاریان مشهور ایرانی و مصری به شرطی ک .2

 .طبقات صوتی بم، توسط و او  مورد استفاده قرار گرفته باشد

 شروی تالوت از استعاذه و اایان آن با تصدیق باشد .3

 .آیات منتخب دارای استقالل معنایی از آیات قبل و بعد خود باشد .4

 همسرایی
 دقیقه 6تا  5

ثانیه کمتر و یا بیشتر  31تا )

 (.بالمانع است

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

 .*باشد اخیر دوره سهملی  و یاستان
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 .مرحله استانی رشته تفسیر عمومی قرآن کریم دارای بخش شفاهی نمی باشد (2

 .ای نمره منفی می باشداین آزمون دار: تذکر

  :جدول آزمون تفسیر قرآن کریم (3

 منبع نام سوره مههب جنسیت مرحله برگزاری ردیف

 استانی 1

 زن
 صفوه التفاسیر نور و فرقان اهل تسنن

 تفسیر نمونه نور اهل تشیع

 مرد
 صفوه التفاسیر و فرقان نور اهل تسنن

 تفسیر نمونه نور اهل تشیع

 کشوری 2

 زن
 صفوه التفاسیر مومنون، نور و فرقان هل تسننا

 تفسیر نمونه مومنون، نور اهل تشیع

 مرد
 صفوه التفاسیر ، فرقاننور مومنون، اهل تسنن

 تفسیر نمونه مومنون و نور اهل تشیع

 

 :داران  ای رتبه های مرحله جدول معافیت-02-2

 مرحله معافیت شده  کسبرتبه  ردیف

1 
جزء، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل، 11جزء، حفظ 21شته های حفظ کل، حفظ رتبه اول ر

 99درمسابقات استانی سازمان اوقار در سال 
 صرفاً شهرستانی

2 
های حفظ کل و قرائت تحقیق در مسابقات کشوری دستگاه ها و نهادهای  رتبه اول در رشته

 99شور در سال دارای مجوز رسمی برگزاری مسابقات از ستاد عالی مسابقات ک
 صرفاً شهرستانی

 صرفاً شهرستانی 99 سال در قرآن کریم حافظان و انیقار یابیارز طر  دو درجهدریافت کنندگان مدرک  3

 شهرستانی و استانی 99 سال در قرآن کریم حافظان و انیقار یابیارز طر   ی درجه مدرک دریافت کنندگان 4

5 

 ابقات سراسری قرآن کریمرتبه های برتر چهل و سومین دوره مس

رتبه های دوم تا دهم رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل (: 99سال )برادران  

 قرآن کریم

رتبه های دوم  و قرائت ترتیل ورتبه های دوم تا هشتم رشته قرائت تحقیق، (: 99سال )خواهران

 تا نهم حفظ کل قرآن کریم

 شهرستانی و استانی

 شهرستانی و استانی 99 سالجمهوری اسالمی ایران در  ی قرآن کریمالملل نیب مسابقات و سوم دوم یها رتبه 6

 شهرستانی و استانی 99 سال دری نید علوم طالبی الملل نیب مسابقات رشته های حفظ کل و قرائت اول  رتبه 7



 

 

 :نکات مهم در خصوص معافیت ها*

تااار در مساااابقات سراساااری  ماااالک اساااتفاده از معافیااات مرباااوق باااه کساااب رتباااه بر     (1

معرفاای کتباای از سااوی   ( در فاارض برگاازاری ساااالنه یااا دوساااالنه    ) دسااتگاهها و نهادهااا  

 .دستگاه برگزار کننده مسابقات می باشد

چنانچااه فااردی در یاا  سااال، حااائز چنااد معافیاات از جاادول فااوق الااهکر باشااد، صاارفًا           (2

 .مند شود ها بهره تواند از یکی از معافیت می

المللاای جمهااوری اسااالمی ایااران یااا مااالزی       اول مسااابقات بااین   ز رتبااهافاارادی کااه حااائ   (3

تواننااد در همااان رشااته   سااال نماای 3انااد، تااا  قرائاات یااا حفااظ شااده  هااای در یکاای از رشااته

 .شرکت نمایند

منااادر  در جااادول فاااوق االشااااره مااای بایسااات در     هاااای داوطلباااان مشااامول معافیااات  (4

یناااد  در غیااار اینصاااورت  ای کاااه حاااائز معافیااات شاااده اناااد شااارکت نما   هماااان رشاااته

 .شود یکن تلقی می لم معافیت ایشان کأن

چنانچاااه شااارکت کنناااده ای مشااامول معافیااات باشاااد و در مساااابقات شهرساااتانی یاااا        (5

اساااتانی شااارکت نمایاااد و امتیااااز الزم جهااات حضاااور در مرحلاااه بااااالتر را را کساااب        

 .شود یمیکن تلقی معافیت گهشته ایشان کأن لم. ننماید

 مسابقات قرآن کریم نیمه نهاییدر مرحله ضوابط شرکت  -03-2

چهااال و چهاااارمین دوره مساااابقات سراساااری قااارآن کاااریم اااا  از مرحلاااه نیماااه نهاااایی  (1

جااازء، قرائااات  21کااال، حفاااظ  حفاااظدر رشاااته هاااای  ،اایاااان مساااابقات مرحلاااه اساااتانی

برگااازار  ، همسااارایی و همخاااوانی قااارآن کاااریم تحقیاااق، قرائااات ترتیااال، اذان، دعااااخوانی 

 .خواهد شد

اسااتانی و جااواز   مرحلااهرتبااه در رشااته هااای قرائاات تحقیااق و ترتیاال در       کسااب یباارا (2

 کننااادگان شااارکتشاااده توساااط  ، حاااداقل امتیااااز کسااابنیماااه نهاااایی حضاااور در مرحلاااه

 .جمع امتیازات است% 81کسب 

رشااته  در نیمااه نهااایی و جااواز حضااور در مرحلااه    در مرحلااه اسااتانی  رتبااه کسااب یباارا (3

شاااده  ، حاااداقل امتیااااز کساااب(جااازء21ظ حفاااظ کااال و حفااا)هاااای حفاااظ قااارآن کاااریم 

حسااان % 75صاااحت حفاااظ و % 85کساااب  اساااتانی مرحلاااه در کننااادگان شااارکتتوساااط 

 . قرائت به صورت همزمان می باشد
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راهیاااابی متساااابقین رشاااته اذان باااه    مجاااوزو  در مرحلاااه اساااتانی  بااارای کساااب رتباااه  (4

 .امتیازات می باشد کل جمع% 81 ، حداقل امتیاز کسب شدهنیمه نهایی مرحله

گاااروه هاااای مدیحاااه سااارایی و و جاااواز حضاااور بااارای کساااب رتباااه در مرحلاااه اساااتانی   (5

هاااا در  امتیاااز توسااط گااروه   % 81، کسااب حااداقل   نیمااه نهااایی   جااواز حضااور در مرحلااه   

  نحاااوهو همسااارایی خواهاااد باااود و  میکااارخاااوانی قااارآن  بخاااش هاااای هااام هااار یااا  از

% 31+  ساااارایی امتیاااااز هاااام% 71: احتساااااب امتیااااازات در مرحلااااه سراسااااری شااااامل 

 .می باشد میکرخوانی قرآن  امتیاز هم

 ملااای، فقاااط شااارق ورود باااه مرحلاااه (ضااابط اثااار)امتیااااز در مرحلاااه مقااادماتی کساااب:0 تلللذکر

 .و تأثیری در امتیاز نهایی نخواهد داشت شود یمتلقی 

اسااتان بااه تفکیاا  رشااته، ااا  از      تصاامیم گیااری در خصااو  میاازان سااهمیه هاار      :2تللذکر 

تانی و براساااا  شااااخص هاااای کمااای و کیفااای صاااورت خواهاااد  برگااازاری مساااابقات مرحلاااه اسااا

  .اهیرفت

تصاامیم گیااری در خصااو  مااوارد ااایش بیناای نشااده در ایاان شاایوه نامااه، توسااط           : 3تللذکر 

 . مرکز امور قرآنی صورت خواهد اهیرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 "وفقکم اهلل لما یحب و یرضی"


