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به  نزدیک شدن  و  قرآن  ح شدن  برای مطر بهانه است  این جلسات  و  این مسابقات 
حقیقت قرآن و روح قرآن. تالوت هم یک وسیله است برای رسیدن به حقیقت قرآن، 
فرا گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به زندگی فردی و اجتماعی در سایه ی قرآن؛ هدف 

این هاست.

مقام معظم رهبری در دیدار با 
شرکت کنندگان مسابقات بین المللی 

کریم   1392/3/18 قرآن 
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مقدمه
برنامه های  جمله  از  قرآنی  مسابقات  برگزاری 
ترویج  حوزه ی  در  ساله  همه   که  است  دیرپایی 
هدف  می شود.  برگزار  کشور  قرآنی  فعالیت های 
انس  جهت  زمینه ای  آوردن  فراهم  مسابقات 
بیش از پیش با این مصحف شریف و انسان ساز و 
نهادینه کردن مفاهیم تعالی بخش آن می باشد. 
گین  هم چنین نشر و بسط فضای معنوی و عطرآ
اهتمام  مورد  همواره  جامعه  در  کریم  قرآن 

متصدیان و مسئولین این حوزه بوده است. 
متوّلی  عنوان  به  خیریه،  امور  و  اوقاف  سازمان 
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم در 
کشور سهم بسزایی در ترویج فرهنگ معارف قرآن 
کریم میان اقشار مختلف جامعه دارد. از این رو با 
آسیب شناسی مسابقات قرآنی در مراحل مختلف 
کشوری و بین المللی و نیز  شهرستانی، استانی، 
نقاط قوت و ضعف مسابقات  گرفتن  با در نظر 

سال های گذشته نسبت به برنامه ریزی و برگزاری 
مطلوب مسابقات قرآن کریم در سال 1397 اقدام 

نموده  ا ست.
گرفته  انجام  بررسی های  آخرین  اساس  بر  فلذا 
سوی  از  واصله  نظرات  و  پیشنهادات  پایه  بر 
کارشناسان و همکاران محترم ادارات کل اوقاف و 
امور خیریه ،اساتید، داوران و کارشناسان در سراسر 
سراسری  مسابقات  برگزاری  دستورالعمل  کشور 

قرآنی سال 1397به شرح زیر ابالغ می شود.
که پیش  الزم به ذکر است مسابقات شکوفه ها 
از این توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار 
هماهنگی  عالی  ستاد  مصوبه  بنابر  می شد، 
با   1395 سال  از  کشور،  قرآنی  مسابقات 
همکاری آموزش و پرورش و با عنوان مسابقات 
دانش آموزی برگزار می شود. لذا شیوه نامه پیش 

رو ویژه مسابقات بزرگساالن است. 
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معرفی مسابقات و رشته ها
کشوری و بین المللی، در دو بخش  مسابقات قرآنی در سطوح شهرستانی، استانی، 

خواهران و برادران برگزار می شود.

برادران خواهران  رشته های
مسابقات

 مرحله شهرستانی تا مرحله

استانی

 مرحله شهرستانی تا مرحله

استانی
حفظ 5 جزء

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری
حفظ 10 جزء

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری
حفظ 20 جزء

 مرحله شهرستانی تا مرحله

بین المللی

 مرحله شهرستانی تا مرحله

بین المللی
حفظ کل

مرحله شهرستانی مرحله شهرستانی قرائت تحقیق
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 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری
قرائت ترتیل

برادران خواهران رشته های معارفݡی

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 حفظ و معارف

موضوعی

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 حفظ و معارف

احادیث

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 مرحله شهرستانی تا مرحله

کشوری

 تفسیر قرآن

کریم
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شرایط عمومی شرکت در مسابقات
 داشتن تابعیت ایرانی در مسابقات فردی وگروهی در تمامی مراحل

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کثر 40 سال سن  داشتن حداقل 18 و حدا

ل  افرادی که سن ایشان زیر 18 سال بوده ولی دانش آموز نیستند، می توانند در مسابقات 
ّ

تذݡݡکراو

بزرگساالن شرکت کنند.
م  دانش آموزان باالی 18 سال باید در مسابقات دانش آموزی شرکت کنند.

ّ
تذݡݡکردو

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کثر 40 سال « شامل بخش معارفی مسابقات نمی شود. لذا  م سقف سنی ذکر شده » حدا
ّ

تذݡݡکرسو

افراد با حداقل سن 18 سال می توانند در مسابقات معارفی شرکت نمایند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 سکونت در شهرستان محل برگزاري مسابقه )احراز این شرط بر عهده ستاد برگزاری مسابقات 
شهرستان مزبور خواهد بود.(

در  سربازان  و  تحصیل  مدت  طول  در   
ً
صرفا دانشجویان  و  علمیه  حوزه های  طالب  ل 

ّ
تذݡݡکراو

گواهي معتبر مي توانند در شهرستان محل  طول مدت اشتغال به خدمت نظام وظیفه و با ارائه 
تحصیل یا خدمت ثبت نام نمایند.

گواهی می توانند در مسابقات آن  ارائه  با  م شاغالن دستگاه های دولتی و غیر دولتی 
ّ

تذݡݡکردو

شهرستان شرکت کنند.
م شرکت کنندگان فقط می توانند در مسابقات یک شهرستان شرکت نمایند. در غیر این 

ّ
تذݡݡکرسو

از دور مسابقات  کننده  اثبات شود شرکت  که خالف موضوع  از مسابقات  صورت در هر مرحله 
حذف خواهد شد.

تبصره  اجرای آثار تقلیدی در بخش خواهران بالمانع است
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تذݡکرات مهم
 شرکت کنندگان مجاز هستند به صورت هم زمان در بخش های زیر شرکت کنند:

 یکی از رشته های حفظ، قرائت، ترتیل
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 یکی از رشته های معارفی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 یکی از رشته های بخش آواها و نغمات دینی شامل: » همسرایی، دعاخوانی، اذان، مقطع خوانی 
گروهی قرآن، همسرایی دو یا چند زبانه »عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی و...«،  آثار کوتاه رسانه ای 

دینی و قرآنی »کالمی«، انشاد انفرادی »تکخوان محور«
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کنندگان در رشته قرائت یا حفظ، نمی توانند در رشته اذان و دعاخوانی شرکت  تبصره شرکت 

نمایند. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

-شهرستانی،  مرحله   هر  در  مسابقات  برگزاری  ستاد  عهده  بر  بند  این  دقیق  رعایت  ل 
ّ

تذݡݡکراو

استانی و کشوری- خواهد بود.

کنندگان الزامی است. )در صورت احراز عدم   رعایت موازین اسالمی در رفتار و پوشش شرکت 
رعایت موارد مربوط به این بند، ستاد اجرایی می تواند از حضور فرد در مسابقات ممانعت به عمل 

آورد.(

 همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت شرکت کنندگان در تمامی مراحل اجرای 
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مسابقات الزامی است.

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

تذݡݡکراو

 تعیین تعداد سهمیه حضور نمایندگان شهرستان ها در مرحله استانی در تمامی رشته ها به 
تشخیص ستاد مسابقات استان است.

 کلیه شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات، حتی افراد برخوردار از امتیاز معافیت، حق داوری 
در مراحل شهرستانی یا استانی را نخواهند داشت و در صورت شرکت در مسابقات حذف خواهند 
شد. رعایت دقیق این بند بر عهده ستاد برگزاری مسابقات در هر مرحله -شهرستانی، استانی و 

کشوری- خواهد بود. 

 ستاد مسابقات استانی موظف است نسبت به افرادی که از مرحله استانی به مرحله کشوری راه 
کشوری حضور پیدا نکرده و سهمیه استان را در  یافته اند، اما به دالیل غیر موجه، در مسابقات 
کشوری از بین برده اند، در جلسات ستاد مسابقات بررسی نموده و نسبت به عدم حضور  مرحله 

ایشان در مسابقات دوره بعد، تصمیم گیری نماید.
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ضوابط اجرایی رشته ها

 رشته های حفظ قرآن کریم
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 شرکت کنندگان رشته های حفظ که در دوره های قبل به مرحله کشوری راه یافته اند، نمی توانند 
در مقاطع پایین تر شرکت نمایند.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی در رشته های حفظ الزم است در آزمون مفاهیم 

و معارف جزء 28 قرآن کریم شرکت نمایند. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کسب  ل  امتیاز آزمون مفاهیم و معارف جزء 28 بر اساس آیین نامه فنی و سطح امتیاز 
ّ

تذݡݡکراو

شده در آزمون مفاهیم، به صورت پلکانی به مجموع امتیاز مرحله استانی جهت ورود به مرحله 
کشوری این رشته اضافه می شود. شرکت در این آزمون الزامی و عدم حضور در این مرحله موجب 

حذف متسابق می شود.
م در صورت برگزاری فینال رشته حفظ در مرحله استانی، جمع امتیازات مرحله مقدماتی 

ّ
تذݡݡکردو

و نهایی به صورت »30 درصد مقدماتی و 70 درصد نهایی« مالک انتخاب نفرات برتر خواهد بود.

 رشته قرائت تحقیق
 تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی در رشته قرائت تحقیق الزم است در آزمون 

کتبی حفظ و مفاهیم نیمه اول جزء 29 قرآن کریم -سورملک تا جن- شرکت نمایند.
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ل   امتیاز این آزمون بر اساس آیین نامه فنی و سطح امتیاز کسب شده در آزمون مفاهیم، 
ّ

تذݡݡکراو

به صورت پلکانی به مجموع امتیاز مرحله استانی جهت ورود به مرحله کشوری این رشته اضافه 
می شود. شرکت در این آزمون الزامی وعدم حضور در این مرحله موجب حذف متسابق می شود. 
م در صورت برگزاری فینال رشته قرائت در مرحله استانی، جمع امتیازات مرحله مقدماتی 

ّ
تذݡݡکردو

و نهایی به صورت »30 درصد مقدماتی و 70 درصد نهایی« مالک انتخاب نفرات برتر خواهد بود.

 رشته قرائت ترتیل
 تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی در رشته ترتیل، الزم است در آزمون کتبی حفظ 

و مفاهیم نیمه دوم جزء 28 قرآن کریم -سور صف تا تحریم- شرکت نمایند. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ل امتیاز این آزمون بر اساس آیین نامه فنی و سطح امتیاز کسب شده در آزمون مفاهیم، 
ّ

تذݡݡکراو

به صورت پلکانی، به مجموع امتیاز مرحله استانی جهت ورود به مرحله کشوری این رشته اضافه 
می شود. شرکت در این آزمون الزامی و عدم حضور در این مرحله موجب حذف متسابق می شود. 

 رشته های معارفی چهل ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
  تفسیر قرآن کریم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  حفظ و معارف موضوعی قرآن کریم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  حفظ و معارف احادیث

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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کنندگان قرار  ل منبع مطالعاتی حفظ و معارف حدیث به دو صورت در دسترس شرکت 
ّ

تذݡݡکراو

می گیرد: 
کانال مسابقات  که از طریق اتوماسیون اداری ادارات اوقاف، سایت مسابقات و    PDF فایل 

قابل دریافت است.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 28 کوچه  صفائیه،  خیابان  قم،  آدرس  به  البالغه  نهج  و  قرآن  مؤسسه  طریق  از  که  کتاب   
تماس 02537745480  شماره  پالک 78   سوم،  کوچه  چپ،  سمت  اول،  راه  چهار  »بیگدلی« 

داخلی 110 قابل خریداری است.

 مراحل و محتوای مسابقات

مرحله کشوری مرحله استانی مرحله شهرستانی رشته

 تفسیر سوره های

 حجر و نحل براساس

 تفاسیر نمونه و

المیزان

 تفسیر سوره  های

 حجر و نحل براساس

تفسیر نمونه

 تفسیر سوره  حجر

براساس تفسیر نمونه
تفسیر قرآن کریم

حفظ و معارف تمامی 
موضوعات کتاب 

»با قرآن خوشبخت 
شوید «

حفظ و معارف 
80 موضوع اول بر 
اساس کتاب »با 
قرآن خوشبخت 

شوید «

حفظ و معارف 
40 موضوع اول بر 
اساس کتاب » با 
قرآن خوشبخت 

شوید«

حفظ و معارف 
موضوعی قرآن کریم
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حفظ و معارف 110 
حکمت نهج البالغه 
بر اساس کتاب زمزم 

حکمت » ترجمه و 
شرح 110 حکمت 

نهج البالغه « 

حفظ 80 حکمت 
اول و معارف 110 

حکمت نهج البالغه  
بر اساس کتاب زمزم 

حکمت » ترجمه و 
شرح 110 حکمت 

نهج البالغه «

حفظ و معارف 40 
حکمت اول » به 

استثناء حکمت 30 « 
بر اساس کتاب زمزم 

حکمت » ترجمه و 
شرح 110 حکمت 

نهج البالغه «

 حفظ و معارف

احادیث



15

حه
صف

ضوابط فنی و اجرایی مسابقات معارف قرآن کریم

  مرحله شهرستانی

 منبع مطالعاتی این مرحله در قالب فایل PDF از طریق اتوماسیون اداری ـ سایت مسابقات و 
کانال مسابقات در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سایت  طریق  از  آنالین  و  الکترونیکی  صورت  به  معارفی  های  رشته  شهرستانی  مرحله   

گردد.  MAAREF114.ir  برگزار می 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 متقاضیان رشته های معارفی با مراجعه به سایت MAAREF114.ir و وارد کردن کد رشته 
مورد، وارد صفحه سئواالت شده و به سئواالت مسابقه پاسخ می دهند. 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 سئواالت تستی 

ً
که هر سئوال تستی 2/5 نمره و مجموعا   آزمون دارای 40 سئوال تستی است 

دارای 100 امتیاز می باشد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 در ازاء هر سه پاسخ غلط، یک نمره منفی منظور می گردد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کل استان ها  کد رشته ها، از طریق اتوماسیون اداری به ادارات   نرم افزار آزمون آنالین به همراه 
ارسال می گردد. 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 با توجه به الکترونیکی بودن مسابقات معارفی در این مرحله، متقاضیان بر اساس تاریخ و بازه 
زمانی اعالم شده از طریق مراجعه به سایت MAAREF114.ir  به سئواالت پاسخ می دهند.  
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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امور  و  اوقاف  ادارات  باشند،  نداشته  را  به سایت  امکان دسترسی  که در منزل  کسانی  برای   
کن پیش بینی  خیریه شهرستان ها محل هایی را جهت آزمون مشخص و معرفی می نماید. )اما
که در منزل امکان اتصال به سایت را نداشته باشند، شامل بقاع  کسانی  شده جهت آزمون برای 

کز فرهنگی قرآنی بقاع و امام زادگان یا مؤسسات مرتبط می باشد. ( متبرکه، مرا
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 ستاد برگزاری مسابقات در استان و شهرستان، موظف است زیر ساخت های الزم » مانند فضا، 
دستگاه رایانه، اینترنت « جهت برگزاری آزمون را فراهم آورد.  

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 نفرات برگزیده این مرحله ) به تفکیک خواهران و برادران ( منوط به احراز حداقل امتیاز 60  از 

100 به مرحله استانی مسابقات راه می یابند.  

 مرحله استانی

 جهت استفاده بیشتر شرکت کنندگان منبع مطالعاتی این مرحله توسط اساتید و کارشناسان به 
کانال مسابقات قابل  که از طریق سایت و  صورت آسان و روان در قالب فایل PDF آماده شده 

دریافت است.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

که هر سئوال تستی 2/5 نمره وکل   آزمون دارای 40 سئوال تستی و 5 سئوال تشریحی است 
سئواالت تستی دارای 100 امتیاز است.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  سئواالت تشریحی در صورت تساوی امتیازات تصحیح و منظور می شود. هر سئوال تشریحی 
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4 نمره دارد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 هر سه پاسخ غلط، یک نمره منفی دارد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 تعداد نفرات برگزیده این مرحله جهت حضور در مرحله کشوری مسابقات بر اساس سهمیه هر 
استان )جدول سهمیه استان ها( و منوط به کسب حداقل امتیاز 80 از 100 می باشد.

کشوری مسابقات معارف، بر اساس  ل میزان سهمیه هر استان جهت حضور در مرحله 
ّ

تذݡݡکراو

تعداد کل شرکت کنندگان استان در رشته معارف و معدل سال قبل تعیین می شود.

مرحله ی  به  راه یافته  شرکت کنندگان  به  اطالع رسانی  ضمن  استان ها  کل  ادارات  م 
ّ

تذݡݡکردو

نحو  به  را  داوطلبان  اعزام  استان، مقدمات  برگزیدگان  از  تجلیل  و  تکریم  راستای  در  کشوری، 
شایسته فراهم می نمایند.

 مرحله  کشوری

 ابالغ می شود.
ً
  شیوه نامه برگزاری مسابقات معارفی مرحله کشوری، متعاقبا

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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جدول معافیت های مرحله ای رتبه داران )خواهران و برادران )

مقطع ورودی مقطع معافیت رتبه کسب شده

استانی شهرستانی

 نفرات اول مرحله استانی در تمامی رشته ها )بجز رشته های

 همسرایی، همخوانی و معارف( مسابقات سازمان اوقاف و

امور خیریه در سال 96

استانی شهرستانی

 نفر اول رشته های قرائت، ترتیل، حفظ 10 جزء، 20 جزء و کل

 قرآن مسابقات کشوری تمام سازمان ها و نهادها در آخرین

دوره مسابقه آن نهاد

کشوری
   شهرستانی و

استانی

 نفرات حائز سطوح ممتاز در رشته های قرائت و حفظ کل

مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 96

کشوری
   شهرستانی و

استانی

 نفرات حائز سطوح عالی تمام رشته ها و رتبه های دوم تا

 پنجم رشته های اذان و دعاخوانی در مسابقات کشوری

سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 96

کشوری
   شهرستانی و

استانی

 نفرات اول رشته های قرائت و حفظ کل مسابقات ملی

 دانشجویان کشور، نیروهای مسلح کشور، حوزه های علمیه

 کشور، ُمدهامتان، سازمان دارالقرآن کریم، نفرات اول رشته

حفظ کل جامعه القرآن الکریم

کشوری
   شهرستانی و

استانی

 حائزین مدرک درجه یک و دو طرح ارزیابی قاریان و

حافظان در سال برگزاری مسابقات
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تذکرات مهم

 استفاده از معافیت های مذکور تنها موجب 
مسابقه  اولین  برای  معافیت  از  بهره مندی 
بعد  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  سراسری 
به  توجه  )با  بود.  خواهد  شرط  این  احراز  از 
برگزاری برخی از مسابقات سراسری نهادهای 
که  افرادی  تنها  ساالنه،  دو  بصورت  مذکور 
اوقاف  سراسری  مسابقات  برگزاری  سال  در 
از  استفاده  به  قادر  شده اند  معافیت  مشمول 

این سهمیه می باشند.(
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
چند  حائز  سال  یک  در  فردی  چنانچه   
معافیت از جدول فوق باشد، تنها می تواند از 

یکی از معافیت هااستفاده کند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مسابقات  اول  رتبه ی  حائز  که  افرادی   
ایران  قرائت  رشته  یک  درجه  بین المللی 
شده اند  ایران  حفظ  رشته ی  و  مالزی  و 

نمی توانند در همان رشته شرکت کنند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  نفرات ممتاز رشته های حفظ 10 جزء، حفظ 
20 جزء و ترتیل و نفرات اول رشته های  اذان 
و دعا خوانی »مرحله کشوری« در ادوار گذشته 

امکان شرکت در همان رشته را ندارند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جدول  معافیت های  مشمول  داوطلبان   
که  کنند  شرکت  رشته ای  همان  در  باید  فوق 
گردیده اند و در صورت تغییر رشته،  حائز رتبه  

معافیت فوق کان لم یکن تلقی می شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جدول  معافیت های  مشمول  داوطلبان   
معافیت  مرحله مشمول  در  شرکت  حق  فوق 
»شهرستانیـ  استانی« را ندارند. اجرای این بند 
به عهده ستاد اجرایی مسابقات شهرستان و 

استان می باشد. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
گذشته  کشوری سال  که در مرحله   کسانی   
حائز رتبه ی شایسته ی تقدیر شده اند مشمول 

قانون معافیت نیستند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  رشته های همسرایی و همخوانی قرآن کریم 

و معارف مشمول قانون معافیت نیستند.
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جدول زمان بندی برگزاری مسابقات

زمان پایان زمان شروع عنوان فعالیت

 پایان

مسابقات
96/11/15 تشکیل ستاد مسابقات استان

97/1/20 96/11/20 اطالع رسانی و ثبت نام

97/1/20 97/1/15 ارسال طرح اقدام مرحله شهرستانی

97/2/26 97/1/20 برگزاری مرحله شهرستانی

97/2/20 برگزاری مرحله شهرستانی رشته های معارفی

حد فاصل شهرستانی تا استانی برگزاری دوره آموزشی ارتقاء

97/3/10 97/3/1
 اعالم پیشنهاد زمان برگزاری مسابقات استانی به مرکز امور

قرآنی

کثر 15 روز پیش از برگزاری مرحله  حد ا

استانی
ارسال طرح اقدام مرحله استانی

97/5/06 97/4/1 برگزاری مرحله استانی

97/4/21 برگزاری مرحله استانی رشته های معارفی

97/6/16 97/6/14 برگزاری دوره آموزشی و ارتقاء

97/7/25 97/7/10 برگزاری مرحله کشوری
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ح اقدام مرحله شهرستانی، پس از تکمیل توسط ادارات شهرستان باید توسط اداره  ل طر
ّ

تبصره او

کل استان تأیید شود.
کل استان باید توسط مرکز امور  ح اقدام مرحله استانی، پس از تکمیل توسط اداره  م طر

ّ
تبصره دو

قرآنی سازمان تأیید شود.

ثبت نام

 مراجعه به سایت رسمی مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران به نشانی
 www.QuranIran.ir 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کارشناسان اداره در سایت   مراجعه حضوری به ادارات اوقاف و امور خیریه و ثبت نام توسط 
که  شرکت کنندگانی  از  دسته  آن  ثبت نام  مقدمات  موظف اند  نمایندگی  دفاتر  و  اوقاف  )ادارات 

دسترسی به اینترنت نداشته و به صورت حضوری مراجعه کرده اند را فراهم نمایند(.
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بخش ویژه آواها و نغمات دینی

 رشته ها

 اذان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 دعاخوانی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 همسرایی و همخوانی قرآن کریم
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مقطع خوانی گروهی قرآن »همخوانی قطعات تالوت های برجسته قراء مصری«
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 آثار دو یا چندزبانه »عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی و...«
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 انشاد انفرادی »تکخوان محور«
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

برادران  ویژه  انفرادی  انشاد  و  چندزبانه  یا  دو  آثار  گروهی،  مقطع خوانی  رشته های  تذݡݡکر 

می باشد.
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ضوابط اجرایی رشته ها

ح ذیل می باشد:   مشخصات فنی در هر یک از رشته ها به شر

 رشته اذان

 رشته اذان ویژه برادران می باشد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی در رشته اذان، الزم است در آزمون کتبی معارف 
که امتیاز این آزمون براساس آیین نامه داوری، به مجموع امتیاز مرحله  کنند،  این رشته شرکت 
کشوری این رشته اضافه می شود. شرکت در این آزمون الزامی و  استانی جهت ورود به مرحله 

عدم حضور در این مرحله موجب حذف شرکت کننده می شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کبر« تا انتهای فراز »حی   محدوده قرائت اذان در مرحله شهرستانی و استانی از ابتدای »اهلل ا
علی الصلوه« و در مرحله ی کشوری به صورت کامل می باشد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 منبع آزمون معارف اذان در قالب فایل PDF از طریق راه های ذیل قابل دریافت می باشد:
 WWW.QuranIran.ir 1- پایگاه اینترنتی مسابقات قرآن کریم به آدرس

MosabeghatQuran@ کانال رسمی مسابقات سراسری قرآن کریم به آدرس  -2
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 رشته دعاخوانی

 منبع این رشته در مرحله شهرستانی »دعای کمیل، دعاي ندبه و دعاهای ایام هفته« براساس 
گانه امام سجاد علیه السالم، مناجات  کتاب مفاتیح نوین، در مرحله استانی »مناجات پانزده 
کشوری »مناجات ابوحمزه ثمالی، مناجات امام حسین  شعبانیه و دعای سمات« و در مرحله 
کتاب مفاتیح نوین است و  علیه السالم در روز عرفه، دعای صباح و دعاي یستشیر« براساس 

شرکت کننده یکی از فرازهای دعا را که به قید قرعه توسط داور اعالم می شود قرائت می نماید.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کتبی   تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی در رشته دعاخوانی، الزم است در آزمون 
که امتیاز این آزمون براساس آیین نامه داوری، به مجموع امتیاز  کنند  معارف این رشته شرکت 
آزمون  این  این رشته اضافه می شود. شرکت در  کشوری  مرحله استانی جهت ورود به مرحله 

الزامی و عدم حضور در این مرحله موجب حذف شرکت کننده می شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ح مناجات شعبانیه«  بر اساس   منبع آزمون معارف دعاخوانی در مرحله استانی »ترجمه و شر
متن بارگذاری شده در سایت و کانال مسابقات می باشد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کریم و  ح مناجات شعبانیه از طریق پایگاه اینترنتی مسابقات قرآن    فایل PDF ترجمه و شر
کانال رسمی مسابقات سراسری قرآن قابل دریافت است.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 نحوه ثبت نام و شرکت در رشته های اذان و دعاخوانی متعاقبا اعالم میگردد.
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 رشته های همسرایی و همخوانی قرآن کریم

 این رشته مرحله شهرستانی ندارد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 هرگروه باید متشکل از 5 یا 6 نفر باشد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  آثار گروه ها در این رشته طبق جدول زمانبندی توسط گروه تصویربرداری اعزامی از سوی مرکز 
امور قرآنی سازمان اوقاف ضبط خواهد شد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 در این مرحله هر دو اثر همخوانی و همسرایی گروه ها ضبط می شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

که نیاز به ارزیابی متن دارند،   ارائه متن ِاعراب گذاری شده و ترجمه آن برای همه رشته هایی 
به همراه آثار مربوطه الزامی است. 

 ویژگی های آثار همسرایی و همخوانی در مرحله کشوری

 بخش برادران

ح زیر داشته باشند:  گروه های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات، باید دو اثر همسرایی به شر
 یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله استانی به مدت زمان 6 دقیقه؛

 یک اثر همسرایی جدید )غیر از اثر ضبط شده در مرحله استانی( به مدت زمان 4 دقیقه )این اثر 
می تواند از یکی از آثار قبلی خود گروه یا دیگر گروه های ممتاز عربی یا ایرانی باشد(.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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 بخش خواهران
کشوری مسابقات باید یک اثر همسرایی و یک اثر همخوانی به  گروه های راه یافته به مرحله   

ح زیر داشته باشند: شر
 یک اثر همسرایی اجرا شده در مرحله استانی به مدت زمان 6 دقیقه؛

 یک اثر همخوانی قرآن کریم اجرا شده در مرحله استانی به مدت زمان 6 دقیقه.

 مالحظات ویژه بخش همسرایی

گروه ها در مراحل  یا دیگر  آثار اجراشده توسط خود  گروه ها حق اجرای  اثر،   در مرحله ضبط 
داوری،  آیین نامه  اساس  بر  اجرا  صورت  در  لذا  ندارند؛  را  گذشته  دوره های  کشوری  و  استانی 

مشمول کسر امتیاز می شوند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

در  گروه های دیگر  یا  گروه  اجرا شده توسط  آثار  از  یا بخش هایی  از بخش  استفاده  تذݡݡکر  

دوره های گذشته نیز مشمول همین بند می باشد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 اجرای آثار تقلیدی در بخش خواهران بالمانع است
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 اعضای گروه باید در تمام مراحل مسابقات ثابت باشند و تغییر اعم از »حذف یا جایگزینی« یکی 
از اعضای گروه فقط با هماهنگی ستاد برگزاری و با ارائه دلیل موجه در هر کدام از مراحل بالمانع 

است. در غیر اینصورت، گروه از ادامه مسابقات حذف می شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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  تمامی گروه ها باید قبل از اجرا در مراحل استاني و کشوری، مشخصات )متن، منبع، آهنگساز، 
PDF در  WORD و  را به صورت تایپ شده در قالب فایل  اثر اجرایی خود  مترجم، شاعر و...( 

سامانه ثبت نام مسابقات بارگذاری نمایند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 ناظر تعیین شده از سوی مرکز امور قرآنی، بر تمامی فرآیند برگزاری و ضبط آثار نظارت خواهد 
داشت.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 جوایز گروه ها و افراد راه یافته به مرحله کشوری مسابقات همسرایی )به عنوان برگزیده مرحله 
استانی( توسط اداره کل استان مربوطه اهداء خواهد شد.

 مالحظات ویژه بخش همخوانی قرآن کریم

 تقلید از آثار ماندگار قاریان مشهور ایرانی و مصری با لحاظ نکات زیر بالمانع است:
 در قطعه مورد نظر طبقات صوتی بم، توسط و اوج مورد استفاده قرار گرفته باشد.

 قطعه مورد نظر دارای استقالل معنایی از آیات قبل و بعد از آن باشد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  ترکیبی از تالوت تقلیدی و تالوت ابداعی بالمانع است.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 انتخاب موضوع آیات در اختیار گروه ها است و محدودیت خاصی ندارد.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 گروه ها مجاز به استفاده از اثر تولیدی ساخته شده توسط سایر گروه های داخلی و همچنین اثر 
گردیده است،  گروه در دوره های گذشته مسابقات استانی و کشوری اجرا  که توسط خود  تکراری 
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نیستند. لذا در صورت مشاهده، بر اساس آیین نامه داوری مشمول کسر امتیاز می شوند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 اجرای آثار تقلیدی در بخش خواهران بالمانع است

 موضوعات پیشنهادی رشته همسرایی

 موضوعات عمومی:
 قرآن کریم

 ادعیه و مناجات
کرم  صلی اهلل علیه وآله و ائمه اطهار؟مهع؟.  مدح و ثنای پیامبر ا

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 موضوعات اختصاصی همسرایی:
 بیداری اسالمی
 وحدت اسالمی
 استکبارستیزی

 مقاومت و جهاد
 انقالب اسالمی؛ 

 مدافعان حرم
 قدس و فلسطین

  انتظار و مهدویت



29

حه
صف

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

موضوعات،  این  در  اثر  ارائه  و  همسرایی  رشته  در  اختصاصی  موضوعات  انتخاب  تذݡݡکر 

مشمول یک امتیاز ویژه در مجموع امتیازات نهایی خواهد بود. 

 استانداردهای ضبط تصویری آثار در مرحله استانی

کننده و اعضای گروه، نام اثر، شاعر و سایر ویژگی های آن، در ابتدای فایل ضبط شود.   نام اجرا
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 هرگونه »ایست«، )STOP( یا مکث )Pause( در هنگام ضبط، ممنوع است.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استفاده از متن در حین اجرا بالمانع است.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  استفاده از دیاپازون بالمانع است.

 نحوه  احتساب امتیازات

 برادران
 مرحله مقدماتی)ضبط اثر(:  )30% امتیاز همخوانی قرآن کریم + 70% امتیاز مدیحه سرایی(.

امتیاز   %30  + مقدماتی(  مرحله  )اثر  همسرایی  امتیاز   %70( نهایی)حضوری(:  نیمه  مرحله 
همخوانی(.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

کسب شده در مرحله )حضوری - تهران( +    مرحله نهایی )حضوری(: )70% مجموع امتیاز 
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30% امتیاز همسرایی دوم )اثر 4 دقیقه ای((.

 خواهران
 مرحله مقدماتی)ضبط اثر(:  )30% امتیاز همخوانی قرآن کریم + 70% امتیاز مدیحه سرایی(

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مرحله کشوری )حضوری(: )30% امتیاز همخوانی قرآن کریم + 70% امتیاز مدیحه سرایی(
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

گروه در مراحل لحاظ  امتیازات  گروه ها در جمع  اثر(  امتیاز مرحله مقدماتی )ضبط  تذݡݡکر  

 به منظور سنجش توانمندی و شایستگی گروه 
ً
نخواهد شد و مرحله ی مقدماتی )ضبط اثر( صرفا

جهت حضور در مرحله ی کشوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 مقطع خوانی گروهی قرآن

 در این بخش عالقمندان می توانند یکی از قطعات اعالم شده بر روی سایت رسمی مسابقات 
قرآن را انتخاب و همخوانی نمایند.  

 همسرایی دو یا چند زبانه:

 موضوع این آثار می تواند موضوعات دینی، مدح، تکریم مناسبت ها و نیز موضوعات اجتماعی 
و انقالبی باشد. مدت زمان آثار در این بخش 3/30 تا 4 دقیقه بوده و الزم است حداقل 2 زبان 
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در اثر ارسالی اجرا شود. 

 انشاد انفرادی
 موضوعات این رشته نیز همان موضوعات مذکور در آثار همسرایی چند زبانه بوده و مدت زمان 
کثر 4 دقیقه است. این آثار می تواند مانند همسرایی دارای ایقاع یا ریتم یا  آثار حداقل 3 و حدا

بدون ریتم و ایقاع باشد، اما کل اثر به صورت تکخوانی ارائه می شود. 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تذݡݡکر  انشاد انفرادی می تواند بصورت چند زبانه ارائه شود.

 مشخصات فنی آثار استدیویی
گرفتن استانداردهای زیر ضبط و   تمام آثار این بخش باید به صورت استدیویی و با در نظر 

ارسال شود:
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 تمام آثار باید با فرمت ویو »wave« و یا به صورت mp3 320 ضبط و ارسال شود.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استفاده از ابزارهای افکتیو »Effective« صوتی زیر بالمانع است.
 انواع صداهای ایستای افکتی یا انسانی که در اصطالح به آن ها پد »Pad« گفته می شود و نقش 

هارمونی قطعه را برعهده دارد.
کردن اجزاء مختلف اثر استفاده می شود؛ اعم از  که در جهت برجسته   FX بکارگیری صداهای 

کرش، ریورس ها و سیمبل های درام.
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 استفاده از صداهای فرکانس پایین یا باس »BASS« به صورت افکتیو جهت تکمیل خط باس 
هارمونی.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تذݡݡکر  استفاده از آالت موسیقی در تمام آثار ممنوع است و در صورت تشخیص، اثر مربوطه از 

سیر ارزیابی حذف خواهد شد.

 نحوه ضبط و ارسال آثار

که آثار به صورت استدیویی ارائه می شود، تمام   در سایر رشته های بخش آواها و نغمات دینی 
کثر تا تاریخ 97/5/30 در صفحه ثبت نام مربوط به شرکت کنندگان بارگذاری شود. آثار باید حدا

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

که نیاز به ارزیابی متن دارد   ارائه متن ِاعراب گذاری شده و ترجمه آن برای تمام رشته هایی 
)همسرایی، انشاد انفرادی و همسرایی دو یا چند زبانه( به همراه ارسال آثار الزامی است )اعم از 

استدیویی یا مجلسی(.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تذݡݡکر  هزینه ضبط آثار رشته های جنبی به عهده شرکت کنندگان است.

 داوری

 در رشته های آثار استدیویی، داوری در یک مرحله  انجام شده و پس از مشخص شدن نتایج از 
سرپرستان گروه ها و افراد منتخب دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت جوایز خود در اختتامیه 

حضور یابند.
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۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ج نهادن به آثاری که از استانداردهای مطلوب و مورد نظر رسانه  تذݡݡکر به منظور تشویق و ار

که این آثار در بین رتبه های ممتاز نباشند، جهت ضبط و پخش  برخوردارند، حتی در صورتی 
تصویری به شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن معرفی خواهند شد.

 آئین نامه های داوری

 تمام رشته های بخش نغمات و آواهای دینی چهل و یکمین دوره مسابقات، بر اساس آیین 
نامه های فنی تدوین شده )در سایت مسابقات بارگذاری خواهد شد.( مورد ارزیابی و داوری قرار 

خواهد گرفت.

سهمیه بندی استانی

کشوری در مورد رشته ی  گروه های راه یافته به مرحله ی   این سهمیه بندی به منظور تعیین 
همسرایی و همخوانی قرآن براساس میزان حضور فعال گروه ها در مسابقات قبل و نیز رتبه های 

کسب شده طی ادوار گذشته توسط استان های مختلف تعیین و به شکل زیر ِاعمال می شود:
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استان های گروه الف برادران

 تهران، اصفهان، خوزستان، قم، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، بوشهر، مازندران و 
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لرستان در مجموع 12 سهمیه در مرحله نهایی خواهند داشت.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استان های گروه ب برادران

کثر 3 سهمیه خواهند داشت.  سایر استان ها؛ این استان ها در مرحله پایانی حدا
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استان های گروه الف خواهران

 تهران، اصفهان، خوزستان، قم، یزد، خراسان رضوی، فارس، مازندران و البرز در مجموع 6 
سهمیه در مرحله نهایی خواهند داشت.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 استان های گروه ب خواهران

کثر 3 سهمیه خواهند داشت.  سایر استان ها؛ این استان ها در مرحله پایانی حدا
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

گروه ها هیچ استانی به مرحله ی  از این  که  ِاعمال می شود  گروه ب زمانی  ل  سهمیه 
ّ

تذݡݡکراو

بین  از  برتر  )برادران(  گروه   3 یا  )خواهران(  گروه   2 اینصورت  در  که  نکند  پیدا  راه  کشوری 
استان های گروه ب که باالترین امتیاز را احراز نمایند به مرحله ی کشوری معرفی می شوند. 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

م  حداقل امتیاز الزم جهت ورود به مرحله نهایی 69 امتیاز می باشد.
ّ

تذݡݡکردو

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

گر گروه هایی از استان های گروه ب در بین گروه های نخست راه یافته برای مرحله ی  م  ا
ّ

تذݡݡکرسو

نهایی باشند، از تعداد سهمیه استان های گروه ب کمه می شود.
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حه
صف

جدول زمان بندی اجرا

تاریخ اقدام

8 بهمن 96 اعالم فراخوان ثبت نام

10 تا 30بهمن 96 آغاز ثبت نام از طریق سایت رسمی مسابقات

20 تا 25 فروردین 97
 تماس با گروه های شرکت کننده و اعالم  زمان ضبط اثر

توسط تیم تصویربرداری مرکز

10 تا 25 اردیبهشت 97
 اعزام تیم های مشترک تصویربرداری به استان ها جهت

ضبط آثار گروه ها طبق زمانبدی صورت گرفته

10و 11 خرداد 97  داوری آثار ضبط شده همخوانی

19 خرداد 97 اعالم گروه های راه یافته به مرحله نیمه نهایی

25 خرداد 97 اعالم زمان ضبط تلوزیونی مسابقات همخوانی وهم سرایی

مرداد ماه97 ضبط آثار گروه های راه یافته به مرحله مقدماتی نیمه نهایی

1 و 2 شهریور 97 داوری آثار استدیویی

مهر ماه 1397 مرحله نهایی




