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 آئين نامه مسابقات

 مفاهيم قرآن كريم حفظ ، قرائت و

 1400سال 

 

 * همسران و ويژه كاركنان *
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و ويژه يارينان دوره مسششابتاق آرآن يري   شششیشش ين اف ايزد منان، آئين نامه اجرايي با عنايت به الط

 : ايران به شرح زير اعالم مي شودنفت شريت ملي ه سران 

 مراحل و زمان برگزاري مسابقات

غير حرششور  ) با عنايت به  /صششورق حرششور  شششيوه  متدماتي )به مرحله سششهمسششابتاق مويور در 

یور(      سالمت ي ستاني يا منطته ا ( ، ني ه نهايي و نهايي    شرايط حاي  بر  سطح ا  زمان بند  طبقو در 

جزء آرآن يري  و  30و  20،   10،   5حفظ  ر رششششته ها  آرائت ترتي  و تقتيق،    ششششده  ي  و د  تعريف

 ه چنين مفاهي  آرآن يري  برگزار مي گردد.  

 مقدماتي هل مرح 
 17/06/1400 الي 16/05/1400:  و ثبت نام تبليغات و اطالع رساني

 14/07/1400الي  20/06/1400: مقدماتي ) شرکت ها/مناطق ( زمان برگزاري مسابقات

 21/07/1400الي  17/07/1400 : مقدماتي به ستاد کشور اعالم و ارسال نتايج

 

 شرايط ثبت نام

و شريت   شاغ  در  ، پي اني و رس ي مدق معين، آرارداد مستتي  پي انكار ، آرارداد اع  از يارينان يليه 

 در مسابتاق شريت ن ايند. توانندمي آنان  ه سران اناث

 .منبع سواالق مفاهي  ت امي متسابتين اع  از يارينان و ه سران يكي مي باشد 

 ًشام  يارينان مي باشد. مسابتاق وزارق نفت صرفا 
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 نحوه ثبت نام و تكميل فرم
 .نسبت به ثبت نام اآدام ن ايند ،دارالترآن الكري  شريت ها  خود هر يك از داوطلبان مي بايست با مراجعه به 

   

 ارائه مدارك زير به مسئول ثبت نام در هر شرکت / منطقه الزامي است:

  يارق شناسايي رونوشت -1

 اول شناسنامه صفقهارائه رونوشت  -2

 اآدام و صقت آنها را  دريافت سوابق و مدارك فوق الويرالزم است مسئولين مقترم دارالترآنها نسبت به 

 ن ايند.تائيد 

 تبليغات
   هاسزايي را در هر فعاليتي دارد، لوا از مسئولين مقترم دارالترآنه از آنجايي يه تبليغاق نتش موثر و ب

رود بطور گسترده در زمينه فعاليتها  آرآني و فراه  ن ودن فرا  جواب معنو ، شريت ها  تابعه انتظار مي

جد  در اين زمينه موجب حرور حدايثر  يارينان خواهد شد. لوا  ايند. اهت ام مع ول ناآداماق شايسته تبليغي 

 انجام موارد  ي  مد نظر مي باشد:در اين رابطه 

 صششدور اطالعيه مسششابتاق بر رو  ياغوها  رن ي و توهيب شششده و ارسششال آن به يليه واحدها  تابعه   -1

 بند  شده مناسب در سطح وسيع با برنامه زمان

 ها  اتوماسيون ادار  و پاي اه اينترانتي اطالعيه ها از طريق سامانهارسال فاي  الكترونيكي  -2

  برگزار اسششتفاده از شششيوه ها  هنر  و تبليغي و درا ترششاوير جواب مسششابتاق آرآني )مي توان از     -3

آب  ترششاوير  را انتباب و پان ن ود( بر رو  بنر و اسششتند و نرششب آن در سششطح  سششالها  مسششابتاق 

 ها و غيرهشهرك ها  مسكوني شريتي، باش اه ،واحدها، مكان ها  پرتردد اداراق، نواحي تابعه،

 آرآني  و جلساق شي برگزار  يالسها  آموز -4

 يارينانيادآور  تاريخ و مق  برگزار  رشته ها  مسابتاق به ع وم ه چنين در خروص 

 اآدام متتري از طريق سامانه پيامكي و ... صورق پويرد. در فواص  زماني مناسب
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 :مسابقاتو شرايط برگزاري ضوابط 

  و  حاضر شدهدر این مرحله کارکنان ادارات نواحی و شهرستانی در ستاد استان و یا منطقه

متشکل از داوران تجوید، صوت و لحن و وقف و ابتدا و حسن حفظ ) مجموعا  یداور تیم

  حضور خواهند داشت.، در محل  سه داور (
 رشته می باشد هر فرد صرفا مجاز به شرکت در یک. 
  و حائز رتبه اول دوره مسابقات سراسری وزارت نفت شرکت نموده  پنجمینافرادی که در

 ، مجاز به شرکت در همان رشته نخواهند بود.شده باشند 
 ،از شرکت کنندگان که حداقل  تا سوم نفرات اول برای رشته های قرائت تحقیق و ترتیل

 ستاد معرفی می گردند. دارالقرآن الکریم باشند، به شده 70حائز حدنصاب نمره 
  ،از شرکت کنندگان که حداقل حائز حدنصاب  نفر 2حداکثر برای هریک از رشته های حفظ

 شده باشند، به ستاد شرکت اصلی توسط استان/ منطقه مربوطه معرفی می گردند. 140نمره 
 مرحله شرح داده  مربوط به اینخش تبصره: حدنصاب رتبه های برتر در مرحله نهایی متفاوت بوده و در ب

 شده است.
  مرحله مقدماتی از منطقه / استان معرفی خواهد شد. نفر اولبرای رشته مفاهیم قرآن کریم صرفا 
  داوران موظف هستند صرفا از قطعات تعیین شده در این آیین نامه و بر اساس فرمت داوری

 و ممیزی پیوست، متسابقین را به شرح ذیل مورد قضاوت قرار دهند. 
  های مربوط به  بایست قرعهمی تحقیقو  ترتیلمنتخبین مرحله مقدماتی رشته های

به مرحله نیمه نهایی را بصورت یکبار رکورد و بدون اصالح، تدوین و برش ضبط نموده و 

 ارسال نمایند.مسابقات  ستاد
 یا بصورت پیوسته باشد و یا در دو بایست محفوظات شرکت کنندگان در بخش حفظ می

نمی باشد. به  وی یا غیر مساوی ( باشد و پراکندگی در محفوظات مورد قبولساقسمت ) م

 را ارائه دهد. 30-27و  6-1جزء قرآن کریم، میتواند اجزاء  10طور مثال حافظ 
 قطعه تعیین شده را به دلخواه 5، متسابقین یکی از مرحله مقدماتی در رشته قرائت تحقیق 

 نمایند.انتخاب نموده و تالوت می
  را انتخاب و تالوت ، یکی از قرعه های اعالم شده  متسابقین به قید قرعهدر رشته ترتیل

 خواهند نمود.
 نهایی و سراسری در رشته های ترتیل و تحقیق، متعاقبا توسط  نیمه قطعات مربوط به مرحله

 ابالغ خواهد شد. ستاددارالقرآن الکریم 
      توسرط سرتاد   صرورت از پریش تعیرین شرده،     هدر رشته های حفظ ، سواالت هرر رشرته بر

 .می گرددارسال 
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  ،در استان تعامل صورت پذیرد و مسابقات  شرکت هابا سایر پیشنهاد می نماید در این مرحله

 برگزار گردد.زمان بصورت متمرکز و هم 
  شرکت های استانی /مناطق موظف هستند با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل فنی ضبط

صوتی  ذکرشده، به صورت صوت و تصویر ) به پیوست ( تمامی تالوت ها را با مشخصات فنی

 تصویری ضبط نموده و فایل نفرات برگزیده را در فرصت تعیین شده به ستاد ارسال نمایند. و
  ،مسابقات میبایست با حضور شرکت کنندگان در صورت اجرای مسابقات بصورت حضوری

برگزار شود و اخذ آزمون به صورت خصوصی/ انفرادی و یا غیر حضوری مورد قبول نبوده و 

 موجب ابطال نتایج مسابقات خواهد شد.
تبصره: با توجه به شرایط کشور، چنانچه در زمان برگزاری مسابقات از جانب مراجع ذی 

تجمع ابالغ گردد، شرط فوق لغو و به شرایط  یا حضور و عدممبنی بر ، محدودیت هایی ربط 

 جدید ابالغی از دارالقرآن الکریم ستاد عمل خواهد شد.
 رد پیش بینی نشده در این آیین نامه، اظهارنظر هیئت داوران و ستاد برگزاری در خصوص موا

ریم ستاد ، با رعایت اصول حاکم بر القرآن الکمسابقات و همچنین در صدر این موارد دار

 آیین نامه پیش رو،  نافذ و صائب خواهد بود.
 )مخصوص شرکت کنندگان( و ضوابط رشته هاي مرحله مقدماتي شرح محتوا 

 
 
 

 

 تا آيه از آيه سوره صفحه رديف

 166 162 آل عمران 71 1

 86 85 اعراف 161 2

 13 10 انفال 178 3

 22 20 یونس 210 4

 116 112 هود 234 5

 

 
 

 

از جايزه  ،نراب را يسب ن ايد امتياز حد و در صورتيكه هر شريت يننده آطعاق مزبور را به حفظ تالوق يند :1نكته 

 .ويژه بهره مند خواهد شد

 .انتباب خواهد شد متسابق به انتخاب و دلخواهاز آطعاق فوق، در روز مسابته يك آطعه  :2نكته 

  رشته قرائت تحقيق ) برادران و خواهران (هاي  قرعه
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 تا آيه از آيه سوره صفحه رديف

 132 122 آل عمران 66 1

 140 133 آل عمران 67 2

 186 181 آل عمران 74 3

 44 36 انعام 132 4

 68 60 انعام 135 5

 124 119 انعام 143 6

 45 41 انفال 182 7

 88 79 یونس 218 8

 54 43 نحل 272 9

 90 82 انبیاء 329 10

  ) برادران و خواهران (ترتيل رشته قرائت قرعه هاي 
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 مي باشد. قرآن کريمجزء   30 - 20 – 10 -5  حفظ اين رشته شامل

یا بصورت پیوسته باشد و یا در دو قسمت         بایست محفوظات شرکت کنندگان می در این بخش

 ) مساوی یا غیر مساوی ( باشد و پراکندگی در محفوظات مورد قبول نمی باشد.
 مرحله سراسر  : حافظيني يه در دوره گوشته مسابتاق شريت ن وده و حائز رتبه اول1تبرره 

 ه ان جزء و يا داده و مجاز به شريت در ارتقاءد، الزاما مي بايست مقفوظاق خود را گرديده ان

 اجزاء پايين تر ن ي باشند.

  يه در دوره گوشته مسابتاق شريت ن وده و حائز و ساير اجزاء : حافظين ي  آرآن يري  2تبرره

 رشته نبواهند بود. ه انمجاز به شريت در  دو سالگرديده اند تا مرحله  سراسري اول رتبه 

 

 
 

-  

از کتاب تفسير نمونه نوشته حضرت آيت ا... العظمي                 « حجر  » تفسير سوره مبارکه  -

 مكارم شيرازي

 رشته مفاهي  آرآن يري  به صورق صرفا يتبي ) تستي و تیريقي ( و مراح   مرحله مقدماتي

 به صورق ترييبي از سواالق يتبي، ارائه متاله و دفاع از متاله خواهد بود. نهاييو  نيمه نهايي

 

 

 مقدماتي جدول منابع مسابقات مرحله 
 

ف
دي

ر
 

 دامنه شمول ومنابع مسابقات         

 
 رشته ها 

 کارکنان 

1 
 برادران         آرائت تقتيق

 خواهران                                  
 ) به انتباب آار  ( شدهاعالم آطعه  5

2 
 برادران        آرائت ترتي   

 خواهران                                   
 ) انتباب به آيد آرعه ( اعالم شده طعهآ 10

3 
 برادران          حفظ تخصصي

 خواهران                                
 ) از سواالت ارسالي ستاد ( جزء 30 –جزء  20 –جزء  10 -جزء  5

4 
 برادران   مفاهيم قرآن کريم 

 خواهران                                

 نوشته  از کتاب تفسير نمونه«    حجر  »تفسير سوره مبارکه 

 بصورت سواالت تستي  مكارم شيرازي العظمي  ...حضرت آيت ا
 

 

 

 رشته حفظ تخصصي

 مفاهيم قرآن کريم
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بوده و منتخبین این مرحله براي حضور در مرحله نیمه نهایي میبایست از قرعه هاي مرحله نیمه تذکر: قرعه هاي فوق مربوط به مرحله مقدماتي 

 نهایي تالوت خود را ضبط و ارسال نمایند.

 کليات داوري:

يه در  مربوطهطبق آيين نامه  داور  حوزه داور  هر يك از داوران بايد در فرم ها  مربوطه میبص و

 صورق پويرد. ،ادامه آمده است

 بش شفاهي اع  از تالوق مسابتاق بايستي در حرور ساير شريت ينندگان برگزار گرديده و اجرا  ب

در رشته ها  حفظ و آرائت به س ع و رويت حاضرين برسد. در غير اينرورق، برگزار   آرآن يري 

، موجب ابطال مسابتاق در هر شريت / منطته در رشته و مسابتاق به صورق خروصي به هر شك 

 مربوطه خواهد بود. گروه

  شريت ينندگان در مسابتاق، مي بايستي در زمان برگزار  در مق  تعيين شده حرور داشته باشند، در

 د شد.نخواهغير اينرورق توسط داوران از ليست مسابتاق حوف 

   يليه داوران بايستي فرم ها  تك ي  شده اسامي و امتيازاق متسابتين و برگزيدگان را پس از برگزار

 سابتاق امراء و تاييد نهايي ن ايند.م

 از درجه اعتبار ساقط است.و مسئول دارالقرآن / رابط قرآني ستاد داوران  بديهي است فرم هاي فاقد امضاي

 

 وسيله اياب و ذهاب و هزينه ها)هزينه هاي بين راهي، اسكان، غذا و ...(

ح   و نت  زميني )خودرو سشوار ،   ششريتها و مناطتي يه برا  انتتال ششريت ينندگان خود از وسشاي    

ند     فاده مي ن اي عدم ترخيص خودرو ميني بوس، اتوبوس و ....( اسشششت يام برگزار    ، در صشششورق  در ا

 خودرو اعزامي را در اختيار مسئول اجرايي مسابتاق آرار دهند. ،مسابتاق

 شهر مترد و تا  أدر مسابتاق مرحله متدماتي مسئوليت اسكان، غوا و اياب و  هاب )از شهر مبد

بالعكس( بر عهده هر شريت / منطته بوده و هن ام اعزام نفراق برگزيده به مرحله سراسر ، تهيه 

 .وسيله نتليه و تغويه بين راهي به عهده شريتها / مناطق مي باشد
 

 فرم هاي نتايج:

اسامي يليه شريت ينندگان و ه چنين نتايج مسابتاق را در  ، موظفندمسئولين مسابتاق شريتها و مناطق

 ستاد ارسال ن ايند. دارالترآن الكري فرم ها  ويژه هر ببش درا و به 

مربوط به  تصويريو  ضروري است فايل صوتيهمانگونه که در بخش ضوابط مسابقات تاکيد شد، 

فرمهاي مربوطه پس از برگزاري مرحله همراه با مدارك و قاري و حافظ برگزيده ،  مرحله نيمه نهايي

منجر  انبديهي است عدم ارسال فايل قاريان يا حافظ ارسال گردد. ي به دارالقرآن الكريم ستادمقدمات

 به عدم راهيابي متسابق به مرحله سراسري خواهد شد.
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 برگزار  مراح  شريتها / مناطق بايد نسبت به تهيه گزارش مرور)عكس و فيل ( از  تذکر:

مريز،  الكري  مسابتاق متدماتي و ارسال به شورا  فرهن ي ستاد جهت استفاده در آرشيو دارالترآن

 اهت ام الزم را مبوول ن ايند.

 

تبرره: فرم ها  ناآص و خدشه دار از درجه اعتبار ساآط و مسئوليت آن برعهده شريتها/ مناطق مربوطه 

  مي باشد.

 

 برگزاري مسابقات:

 مسئول برگزار  مرحله متدماتي مسابتاق را شورا  فرهن ي هر شريت/ منطته، تعيين و به  -1

 مريز معرفي مي ن ايد.الكري  شورا  فرهن ي و دارالترآن 

مسئول برگزار  مسابتاق هر شريت/ منطته، موظف به اجرا  دآيق دستورالع   برگزار  مسابتاق  -2

 ساند:بوده و الزم است موارد زير را به انجام ر

 ه اهن ي مست ر با دارالترآن الكري  مريز  برا  برگزار  مراح  مبتلف مسابتاق 

 برگزار  مسابتاق در موعد مترر 

  برگزار  با شكوه مسابتاق در مراح  مبتلف و دآت الزم در امور  ه چون اسكان متسابتين، زمان

 مين وسيله و مكان مناسب جهت برگزار  مسابتاق، پويرايي، تهيه عكس و فيل ، تأ

با احتساب و لقاظ ن ودن اص  صرفه جويي ) ابالغي متام  اياب و  هاب، تأمين سيست  صوتي و ...

 عالي وزارق نفت (

يلياق و برنامه ها  مرحله متدماتي مسابتاق با توجه به مفاد اين آئين نامه اجرايي مي بايست به تائيد  -3

 شورا  فرهن ي شريت مربوط برسد.

 

 بخش جوايز:

 ديني، هر يس به ميزان تالششششي يه يرده، در خور تتدير و ششششايسشششته         براسشششاس تعالي  آرآن يري  و اوليا    

برا    ت جيد اسششت. بر اين اسششاس در مرحله متدماتي شششورا  فرهن ي شششريت ها و مناطق برا  يليه منتببين و

  خواهند  در نظر گرفته و تتدي، جوايز و هدايايي  سششتاد دارالترآن الكري  ،منتببين مرحله سششراسششر  مسششابتاق 

 ن ود.

ماتي         تد له م ته در مرح ياق ميزان جوايز نفراق برتر هر رشششش نه ا  ابال               ،جزئ گا جدا مه  نا بًا طي ببیششش عاآ  مت

 .خواهد شد
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 نحوه رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر 
ساعت بعد از اعالم  2تتاضا  تجديد نظر فتط به صورق يتبي از سو  شريت يننده و حدايثر ظرف  -

 امتيازاق متسابتين به ستاد برگزار  مسابتاق تتدي  و از آن طريق در اسرع وآت به رئيس 

 هياق داوران تسلي  مي شود.

 .ن ايداعالم مي  هرئيس هياق داوران مراتب را جهت بررسي به داور يا داوران مربوط -

 پنانچه داور بر اساس ضوابط و آئين نامه ها  داور  امتياز خود را اصالح ن ايد، با تائيد رئيس  -

 و امتياز آبلي حوف خواهد شد. تياز جديد برا  شريت يننده منظورهياق داوران ام

از طريق رئيس هياق در صورق تاييد را  آبلي توسط داور يا داوران و پي ير  مجدد متسابق، موضوع  -

 داوران به منظور بررسي و اآدام متتري به ستاد برگزار  ارجاع مي شود.

 ستاد برگزار  با ه اهن ي هياق داوران اآدام الزم را مع ول و نظر آطعي را اعالم مي دارد. -

 و طبق روال انجام مي شود. مربوطهتتاضا  تجديد نظر از طريق فرم  -

 
 پويرد.انجام مي (حدايثر تا آب  از مراس  اختتاميه)رسيدگي و اعالم نتيجه در اولين فرصت م كن : 1تبرره

 
 خواهد بود. اجرااين شيوه در مرحله متدماتي با نظر مسئول برگزار  مسابتاق در هر شريت / منطته آاب   :2تبرره 
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 «دستورالعمل فنی ضبط صدا و تصوير» 
 
 

  ،حداقل ضبط برنامه متسابقین ( با دوربین فیلم برداریHD  و با حداقل مشخصه های )

Rec_format 1080/501 .صورت پذیرد 
 بایست مستقیما جهت ضبط صدا در مقابل شرکت میکروفون اعم از پایه دار یا یقه ای می

 کنندگان قرار گیرد.
  ( نمای تصویر به صورت روبروMedium Long Shot  .ضبط گردد ) 
 بایست امکان رویت دهان متسابق صورت متسابق را مخدوش نماید و الزاما می میکروفون نباید

 در تصویر فراهم باشد.
 هیچ منظور رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، فایل های تصویری نباید بههب

و  شده بر روی فایل نباید دارای اکوهمچنین صدای ضبط  ( قرار گیرند. Editوجه مورد ویرایش ) 

 تواند دارای اکو باشد () صدای سالن مسابقات می تکرار باشد.
 بایست حتما نام و نام خانوادگی، رشته مسابقه، متسابقین قبل از اجرای برنامه می                     

 نام شرکت/ منطقه متبوع، نام سوره،صفحه و آیه انتخابی را ذکر نمایند.
  صورت همحیط باشد و الزاما می بایست میکروفون بصوت فایل های ضبطی نباید از فضای

 مستقیم به دوربین متصل باشد.
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 و نهايي نيمه نهايي و ضوابط رشته هاي مرحله شرح محتوا

  مرحله نیمه نهایي 
  5توسط تیم تان ها/ مناطق به ستاد شرکت اصلی، از اس معرفی شدهدر این مرحله نفرات برتر 

 و بین المللی قضاوت خواهند شد.نفره از داوران ملی 
 قرآن کریم می بایست تالوت جدیدی از قرعه های  و حفظ ترتیل و تحقیق های منتخبین رشته

 ، ضبطو در حضور نماینده دارالقرآن الکریم ستاد وابط صدر االشارهبخش نیمه نهایی را با رعایت ض

 ارسال نمایند.نموده و 
  داوران و با حضور مجازی متسابقین این بخش ) به عنوان این مرحله با حضور هیات محترم

مستمع و دنبال کننده رقابت ( با بهره گیری از فضای مجازی اجرا شده و فایل های ارسالی منتخبین 

 بصورت پخش زنده برای همه منتخبین داوری خواهد شد.
  ابقین برتر را انتخاب نفر از متس 5داوری برای هر رشته از مسابقات، تعداد  گروهدر این مرحله

 نمایند.می معرفینموده و برای حضور در مرحله نهایی 
 متسابقین رشته مفاهیم قرآن کریم، ضمن شرکت در آزمون کتبی ) تستی (  در این مرحله کل

ی فضای مجازی، به دفاع از مقاله خود پیرامون موضوعات ارائه شده در این آیین نامه از طریق سامانه

 نفر برتر به مرحله نهایی دعوت خواهند شد. 5از این بین و  ت خواهند پرداخ
 هزینه فعالیت های  %50سقف  حددر  نفت هزینه این مرحله از محل ابالغیه مقام عالی وزارت

 می باشد. 99فرهنگی سال 
  :12/08/1400الي  1400 /24/07برگزاري مسابقات مرحله نيمه نهايي 

 نهایي      مرحله 
  از خبرگان داوری کشور در بخش برادران و یک تیم داوری در متشکل نفره  5یک تیم داوری

 بخش خواهران به امر قضاوت در این مرحله خواهند پرداخت.
  خواهد بود. ه و به صورت حضوریروز دومدت زمان برگزاری این دوره 

 جمع از طریق مراجع ذي ربط اعالم : چنانچه در ایام اعالم شده و با توجه به شرایط کشور، منع تتبصره

 گردد، شرایط جدید توسط دارالقرآن الکریم ستاد اعالم خواهد شد.
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  حدنصاب نمره برای کسب رتبه اول تا سوم در مرحله نهایی رشته های تحقیق و ترتیل به ترتیب

 خواهد بود 65-70-75
  حفظ به ترتیب            حدنصاب نمره برای کسب رتبه اول تا سوم در مرحله نهایی رشته های

 خواهد بود 140-150-160
  برتر لوح تقدیر و هدیه اهدا خواهد شد. نفراتدر هر رشته به 
  نفر به مسابقات سراسری وزارت نفت معرفی  3تحقیق و ترتیل قرائت رشته های حفظ ، در

 خواهد شد.
  اهند شد.نفر برتر به مسابقات وزارت نفت معرفی خو 3در رشته مفاهیم قرآن کریم 
 2و1ن شده و بر اساس فرم های الف ستاد شرکت های اصلی می بایست طی زمان تعیی               

) به پیوست ( نفرات برتر خود را جهت شرکت در مسابقات وزارت نفت به دارالقرآن الکریم وزارت 

 نفت اعالم نمایند.
 

  : 30/08/1400الي  22/08/1400برگزاري مسابقات سراسري  

 دستورالعمل تهيه مقاله نفرات اول رشته هاي مفاهيم قرآن كريم 

 نفراق اول رشته ها  مفاهي  آرآن يري  و نهج البالغه يه به مرحله سراسر  راه مي يابند، 

 صفقه ، با نوع خط  15تا  10مي بايست يكي از موضوعاق میبص شده را انتباب و مطالب متاله را در 

B Nazanin  تهيه، تايپ و ارائه شود. و ض ن ارسال يك نسبه يپي از آن  1.5و فاصله بين خطوط  15و اندازه

ه راه با سوابق ارسالي به ستاد، اص  آن را در زمان برگزار  مسابتاق توسط سرپرست مربوطه به مسئولين 

 اجرائي مسابتاق تقوي  ن ايند.

و نظرياق جديد، رعايت آئين ن ارش   الزم از آبي : ارائه مطالب متاالق ارائه شده حتي االمكان بايد از ويژگيها

 پرهيز از تكرار غير ضرور  برخوردار باشند.

 -فهرست -تجليد( و تنظي )عنوان -ويرايش - ير دآيق منابع و بيان مستنداق و نقوه تهيه متاله )صفقه آرائي

اق، با رعايت نكاق ن ارش فوق ضرور  متن و نتيجه گير ( و سليس و روان بودن مطالب و موضوع -متدمه

 است و دارا  امتياز مي باشد.

پيرامون متاله آماده شده سبنراني شود يه در اين زمينه  دآيته 10تا   7الزم است در مق  برگزار  مسابته بين 

 موارد زير مدنظر هيئت داوران خواهد بود:

 بر)ص( و ائ ه معرومين)ع(، خطبه و دعا و ...(نام و ياد پيام -نقوه شروع سبن )نام و ياد خداوند متعال -1

 رعايت نظ  و تثبيت حرور در صقنه )ظاهر مطلوب و ه اهن ي حرياق اعراء از آبي  پی  و دست و ...( -2
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ييفيت بيان مطالب )متدمه و تیريح موضوع، فراحت و بالغت و استدالل و سير منطتي بيان، استفاده از آياق  -3

 و رواياق و احاديث و...(

 نتيجه گير  -4

 

 سخنرانی و ارائه آن روش آماده سازي و تنظيم محتواي

 

 برخي از نكاق مه  در ارتباط با عنوان فوق بدين آرار است:

 با ي ال مي  و عزم راسخ و عالآه آلبي به تبليغ، شروع به يار ينيد. -1

 با دآت نظر، بدانيد يه پيرامون په موضوعي مي خواهيد صقبت ن اييد. -2

 را از بين مي برد میروط بر اينكهنفس و جرأق يام  بايد سبنراني ينيد يه اين حالت روحي، اضطراب  به اعت ادبا  -3

 سوره مباريه آل ع ران( 159با ت سك به امداد ها  الهي و توي  بر خدا باشد )آيه شريفه -الف

 ه يیه به خودتان اتكاء ينيد يه مي توانيد خوب سبنراني ينيد. -ب

 ساس و نیاط واآعي برا  سبنراني آماده شويد.با اح -4

 هن امي يه سبنران پيام واآعي در دل داشته و از درون برا  سبنراني آماده باشد، حت اً تأثير گوار خواهد بود. -5

 «ال جرم بر دل نیيند   هر سبن يز دل برآيد»

بيیتر فكر ينيد و با دوستان  خود  موضوع سبنراني خود را انتباب ن وده و پس از تقتيق الزم، درباره اش -6

 نيز بقث ن ائيد.

مقتوا  سبنراني و مطالب مكتوب، اصوالً بايد پند برابر ايراد سبن باشد. يعني برا  ني  ساعت سبنراني  -7

 حداآ  سه ساعت تقتيق الزم است.

د و در مورد خودتان مراعاق سعي ينيد سبنراني دي ران را بینويد و با دآت نظر، نتاط آوق و ضعف آنها را بسنجي -8

 ن اييد و اين روش، نوعي يارآموز  در سبنراني مقسوب و عام  پيیرفت انسان مي باشد:

 «وز سبن ويان سبن آموختن  مدتي مي بايدم لب دوختن»

 پس از سبنراني، ت ام حتايق مربوط به موضوع گفتار را بايد تنظي  و تقلي  و تبيين ن اييد. -9

 به سبنراني، درباره نتايجي يه از تبليغ مطالب خواهيد گرفت، با دآت يام  فكر ينيد: آب  از شروع -10

 «تفكر ساعٍة اَْفَضلُ ِمْن ِعباَدِة ِستّيَن َسَنةٍ »
 ارزش ند تر است. ديیيدن از شرت سال عبادق بي مقتواساعتي ان

 «59)ص(، نهج الفراحه ش اره ايرمفرمايش رسول »

حد  را مطرح ينيد و از پراينده گويي بپرهيزيد و لكن پيرامون موضوع گفتار بايد در سبنراني، موضوع وا -11

 توضيقاق مفيد و مؤثر داشته باشيد.

برا  پيیرفت در ايراد سبنراني، مي توانيد در متاب  آينه آرار ب يريد تا معايب مربوط به حرياق سر و  -12

 چه را يه هست ارائه مي دهد.دست برطرف شود. بديهي است آينه ه چون دوست باصفا آن

 هن ام  ير نام مبارك رسول ايرم حررق مق د)ص(، بايد ب وئيد: -13

 صلي اهلل عليه و آله و سل )يعني يام  بيان ينيد(
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برا  درست تلفظ يردن لغاق و اماين و اشباص و...، بهتر است در مورد ابهام، به يتاب لغت مراجعه ينيد  -14

 حفظ شود. تا ارزش سبنراني يامالً

   خوب بايد يوتاه و آاب  فه  باشد.پيام ها -15

 ه ه مطالب را از نظر گورانده و بازن ر  ينيد. -16

 ساختار منطتي به صقبت هايتان بدهيد و در ابتدا پارپوب و ساختار مطالبتان را بازگو ينيد. -17

 انتظاراق منطتي شنوندگان را برآورده ينيد. -18

 پيوسته داشته باشيد و سعي ينيد عالئ  رفتار  مثبت از سو  ش ا به شنوندگان برسد.حرياق بدني  -19

 سبنراني ش ا بايد با لطف و مهرباني باشد. -20

 از تبسّ  غاف  نیويد. -21

 سعي ينيد حالت ه يی ي و آرام صورق و اندامتان را حفظ ينيد و از ژست ها  غرور آميز و مرنوعي بپرهيزيد. -22

از خروصياق م تاز يك سبنران، تنظي  فاصله با ميكروفون است. برا  اط ينان از داشتن يك صدا  يكي  -23

مطلوب و رسا، مي توانيد از شنوندگان سؤال ينيد. اين موضوع موجب حسن شروع ارتباط ش ا با مست ع نيز 

 مي گردد.

 یيد.نفس خود را تقت ينترل داشته باشيد و در فواص  ج الق، نفس ع يق بك -24

 ن اه ها  خود را تتسي  ينيد، به شرط آنكه ت ريز ش ا را به ه  نزند. -25

 از تكيه يالم ها يعني تكرار بعري يل اق يه م كن است به آنها عادق يرده باشيد، دور  ينيد. -26

ان شنيدن برا  ت رين، در بين خانواده و دوستان، مطالبتان را پند بار تكرار ينيد و يا با ضبط صدا، امك -27

 دوباره صدايتان را فراه  ن اييد.

او( را بلند و يیدار  -ا  -آ -اُ -اِ-برا  نرم شدن صدا و آمادگي تارها  صوتي برا  سبنراني، صداها  )اَ -28

 تكرار ينيد تا صدايتان اصطالحاً گرم و آماده شود . 

نها  مه  را به صورق پيش نويس تهيه اگر تر ي  داشته باشيد سير منطتي سبنراني به ترتيب باشد، عنوا -30

 میبص ن وده خط بكیيد يا آس تها  مه  را  "ماژيك عالمت زن"ن وده و رو  يل اق مه  را با 

 پر رنگ تر بنويسيد.
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 بسمه تعالي

 
 

                    

  مسابقات قرآن کريم  يافته به مرحله سراسريراه .......................... ليست نفرات برتر شرکت / منطقه
  بخش برادران  -  کارکنانويژه 

 
       

 همراهتلفن  شماره پرسنلي  نام و نام خانوادگي رديف رشته ها

 قرائت تحقيق

1    

2    

3    

 قرائت ترتيل

1    

2    

3    

    1 مفاهيم قرآن کريم
      

 

 

 

 

                                                                                                          

 استان مسئول دارالقرآن الکریم ينام و امضا        

 

 

 همراهتلفن  شماره پرسنلي  و نام خانوادگينام  رديف رشته ها

 جزء 5حفظ 
1    

2    

 جزء 10حفظ 
1    

2    

 جزء 20حفظ 
1    

2    

 جزء 30حفظ 
1    

2    

 1فرم الف/
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 بسمه تعالي

 
 
 

 
                    

  مسابقات قرآن کريميافته به مرحله سراسري  ليست نفرات برتر شرکت / منطقه .......................... راه
 

 بخش خواهران  -  کارکنانويژه 
 

                      

 همراهتلفن  شماره پرسنلي  نام و نام خانوادگي رديف رشته ها

 قرائت تحقيق

1    

2    

3    

 قرائت ترتيل

1    

2    

3    

    1 مفاهيم قرآن کريم
 

 

 

                                                                                                          

 استان مسئول دارالقرآن الکریم ينام و امضا        

 

 همراهتلفن  شماره پرسنلي  نام و نام خانوادگي رديف رشته ها

 جزء 5حفظ 
1    

2    

 جزء 10حفظ 
1    

2    

 جزء 20 حفظ
1    

2    

 جزء 30حفظ 
1    

2    

 2فرم الف/
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   باس ه تعالي 
 

 يري  تعداد شريت ينندگان مرحله متدماتي مسابتاق حفظ، آرائت ،مفاهي  آرآنآمار تفكيكي 

  ويژه يارينان

 شريت / منطته: ......................................

 

 

 

 گروهها

ت
سي
جن

 

آرآن  مفاهي  آرائت حفظ

 يري 
 مالحظاق ج ع

ري
ر
تب

 

يق
قت
ت

ي  
رت
ت

 

   

 گروه
       آآا

       خان 

      جمع کل

  

 نام و نام خانوادگي مسئول دارالترآن الكري  :

 تاريخ:                                                                                                            امراء

 

 

 

 3  فرم ش اره
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 باسمه تعالي                                                                           
     ثبت نام مرحله مقدماتی دوره مسابقات قرآن كريم فرم نمونه                             

 همسرانو  ويژه كاركنان                                               
   

 

 نام پدر:                         -3نام                              -2نام خانوادگی                          -1
 13تاریخ تولد . . / . . / . .  -6شماره شناسنامه             -       5مرد      جنسیت:  زن 4
 کد ملی : -8محل صدور           -7
 شماره استخدامی: -9

  قرارداد مستقیم قراردادی مدت معین   پیمانی رسمی  نوع استخدام -10
 شاغل در واحد : -       11پیمانکاری 

           مدرك تحصیلی: -14تلفن همراه:               -13تلفن ثابت)با کد(:                         -12
........................................................................................................................................................................... 

 
 

1-  

2-  
 

 توجه:
 باشد. هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته می

 :شركت در مسابقات قرآن كريم سنوات گذشته اين قسمت را تكميل فرماييددر صورت 
 در چه دوره هایی حضور داشتید:

................................................................................................................................................................................................................................... 
 چه عناوین را کسب نموده اید:

................................................................................................................................................................................................................................... 
در صورت کسب مقام در مسابقات رسمی سایر سازمانها با نهادها لطفاً عنوان رتبه خود را نوشته و تصویر لوح دریافتی را 

 ضمیمه فرمایید.
 

................................................................................................................................................................................................................................... 
  متقاضیامضاء                                                                                                                             

........................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 آقای/ خانم.......................... از کارکنان................................. این شرکت/ منطقه می باشد.
 مهر و امضاء )امور اداری( و تاریخ                                                           

........................................................................................................................................................................... 

شماره پرونده:  شماره داوطلب:
 

  انتبابي  يد رشته        مفاهي  آرآن يري  ارائه شد.                   فاي  منبع
 داوطلب:

 جاي عكس

          

      

                      

   

 قسمت اطالعات آزمونی

 .نويسيدلطفاً در اين آس ت پيز  ن

 رشته های انتخابی


