
اساتيد ومين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم آيين نامه برگزاري س«
  »و موسسات آموزش عالي كشوردانشگاه ها ت علميااعضاي هيو
  :مقدمه

برگزاري مسابقات قرآن از جمله برنامه هاي ديرپايي است كه در حوزه ترويج فعاليت هاي ديني و قرآني 
اي جهت انس بيش از پيش با مصحف شريف و انسان ساز  در دانشگاه ها و با هدف فراهم آوردن زمينه

قرآن كريم و مفاهيم تعالي بخش و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي عطرآگين قرآن در محيط 
  .دانشگاهي همواره مورد اهتمام متصديان و مسئولين فرهنگي دانشگاه ها بوده است

ر فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اين اساس اداره فعاليت هاي ديني و قرآني اداره كل امو
ت علمي ااعضاي هي در سطح كريم قرآنحفظ، تالوت و مفاهيم مسابقات برگزاري تاكنون اقدام  به 

به لطف الهي در صدد است ضمن  نموده و يكرد ترويج مفاهيم و معارف قرآنيبا رواي تابعه دانشگاه ه
  .دوره از اين مسابقات را با اهتمام ويژه اي پيگيري نمايدومين ه كمي و كيفي مسابقات، برگزاري ستوسع

  

  
       :شامل رشته هاي  شفاهي بخش) الف
                                                                 

     تحقيقـ تالوت 1
    ترتيلـ تالوت 2

                                                                                                 پيوسته جزء 5حفظ  -3
  پيوسته جزء 10ـ حفظ 4
  پيوسته جزء 20ـ حفظ 5
  قرآن  ـ حفظ كل6
  
  

  هاي مسابقاتها و رشتهبخش



   :شامل رشته هاي  بخش كتبي) ب
  مفاهيم قرآني -1
 ديدگاه و سيره معصومين -2
  

  : شامل رشته هاي بخش پژوهشي) ج
 نظريه پردازي و پاسخ پژوهي  -1

 تحليل و نقد كتب قرآن و عترت -2

 تحقيقات قرآن و عترت -3

       
  

  

   1391ماه  اسفند اولنيمه  :مرحله دانشگاهيـ 1

  

  متعاقباً از طريق سايت اطالع رساني خواهد شد :سراسري مرحلهـ 2
  

  

   

  :دانشگاهيمرحله ـ 1
  دانشگاههاي سراسر كشور

  :سراسري ـ مرحله2

  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
  

  

  زمان بندي برگزاري مسابقات

  مكان برگزاري مسابقات



  :بخش شفاهي) الف

  :رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل 

به منظور جلوگيري از مشكالت و اعتراضات احتمالي  مديريت محترم فرهنگي هر دانشگاه موظف است* 
در  شركت كنندگان در رشته تحقيق و ترتيل رافايل صوتي تالوت  و جهت داوري عادالنه مسابقات

بر روي و تصويري )   mp3با فرمت (به صورت فايل صوتي )اكوبدون سيستم صوتي و  با( شرايط يكسان
DVD  نام و نام (سيستم هاي پخش خانگي همراه با شناسنامه آن قابل پخش بر روي دستگاه رايانه و

تا تاريخ ) ازطريق پست پيشتاز( مرحله مقدماتيجهت ارزيابي ، )دگي قاري، نام دانشگاهاخانو
و به دبيرخانه متمركز مسابقات واقع در دفتر امور فرهنگي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  20/12/1391

باشد و بعد از  بديهي است آثاري كه فاقد اين شرايط .جشنواره ارسال نماينديا به آدرس ايميل دبيرخانه 
  .از مرحله داوري حذف خواهد شد تاريخ مذكور به دبيرخانه مسابقات برسد ،

ها به دبيرخانه مسابقات، ابتدا از سوي ستاد برگزاري  الزم به ذكر است آثار ارسالي از طرف دانشگاه* 
كنندگان مرحله  مسابقات مورد بررسي قرار گرفته سپس بر اساس بررسي به عمل آمده، آن دسته از شركت

له سراسري راه پيدا گردد به مرح ها از سوي ستاد برگزاري مسابقات اعالم مي دانشگاهي كه اسامي آن
  .باشد نميبه معناي راهيابي به مرحله كشوري  لزوماًاز اين رو ارسال آثار از سوي دانشگاه . كنند مي

كه از سوي دفتر امور فرهنگي هر دانشگاه مشخص خواهد (ر زمان مقررشركت كنندگان موظفند د* 
  .مراجعه نمايند جهت ضبط فايل صوتي تالوتشان به دفاتر امور فرهنگي دانشگاه) شد

  .بابل صورت مي گيرد يذكر است تمامي ارزيابي ها در دانشگاه صنعتي نوشيروانه الزم ب**
  :رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل آزمون محتواي 

  :به انتخاب دانشگاه تعيين شود يكي از موارد زير جهت ضبط فايل ، 

:رشته قرائت تحقيق   

 24الي  19آيات  252سوره رعد صفحه  )1

 42الي  38آيات  254سوره رعد صفحه  )2

 نكات اجرايي



 62الي  59آيات  288سوره اسراء صفحه  )3

 6الي  4آيات  255سوره ابراهيم صفحه  )4

 46الي  42آيات  260سوره ابراهيم صفحه  )5

:رشته قرائت ترتيل   

 13الي  6آيات  250سوره رعد صفحه  )1

 34الي  29آيات  253سوره رعد صفحه  )2

 24الي  19آيات  258سوره رعد صفحه  )3

 33الي  25آيات  259سوره رعد صفحه  )4

 53الي  46آيات  299سوره كهف صفحه  )5

  : رشته هاي حفظ

بخش ( مديريت محترم فرهنگي هر دانشگاه موظف است، آزمون شركت كنندگان در رشته حفظ* 
كه از سوي دبيرخانه مسابقات اعالم (به صورت همزمان  و در زمان مقرر كتبيرا به صورت  )حسن حفظ

تا تاريخ  )از طريق پست پيشتاز(و پاسخنامه ها را به صورت تصحيح نشده برگزار نمايد) شدخواهد 
  .به دبيرخانه مسابقات ارسال نمايد  20/12/1391

كه آزمون را در زمان مقرر شده برگزار ننمايند از شركت در مسابقات حذف خواهند  يدانشگاههاي:  1نكته
  .شد

 ،دبيرخانه مسابقاتاز طرف  ساعت قبل از برگزاري آزمون 24 االت اين بخش ظرف مدتوهمچنين س *
  .براي مديران محترم فرهنگي به صورت محرمانه ارسال خواهد شد

دبيرخانه مسابقات پس از تصحيح پاسخنامه ها، اسامي نهايي راه يافته به مرحله كشوري را اعالم *
  .خواهد نمود



  .داراي نمره منفي مي باشدآزمون به صورت چهار گزينه اي بوده و :  2نكته

  

  :بخش كتبي) ب

به منظور تشويق هرچه بيشتر اساتيد دانشگاهها بـه مطالعـه معـارف بلنـد و مفـاهيم       : مفاهيم قرآني -1
تـاليف  » دقايقي بـا قـرآن  « مفاد اين رشته در مرحله دانشگاهي كتاب. شود عميق وحي اين مسابقه برگزار مي

، و در مرحلـه سراسـري بـر اسـاس كـل      ) 185از ابتداي كتاب تا صفحه (حجت االسالم والمسلمين آقاي قرائتي 
 .كتاب  مي باشد

 

ها  ها و انديشه اين مسابقه از كتابي ويژه است كه حاوي چندين فصل درباره آموزه:  ديدگاه و سيره معصومين -2
تعاليم هريك از پيشوايان دين  كنندگان با حداقل رهنمودها و باشد تا شركت و رهنمودها و سيره اهل بيت و امامان مي

 .آشنا شوند

 شهيد مطهري استاد تاليفات از»  ائمه اطهارسيري در سيره «كتاب مفاد اين رشته در مرحله دانشگاهي  بر اساس 
و در  )ابتداي سر فصل تأثير مقتضيات زمان در شكل مبارزه – 150صفحه آخر تااز ابتداي كتاب ( انتشارات صدرا

  .مي باشد كتاب كل مرحله سراسري بر اساس
 شايان ذكر است فايل كتاب هاي منبع مسابقات در سايت   :نكته   www.Quran.nit.ac.ir قابل

  .مي باشد دسترسي

مديريت محترم فرهنگي هر دانشگاه موظف است ، آزمون شركت كنندگان در بخش كتبي را در زمان * 

و پاسخنامه ها را  برگزار نمايد) سوي دبيرخانه مسابقات اعالم خواهد شد كه از(مقرر و به صورت همزمان

به دبيرخانه مسابقات  20/12/1391تا تاريخ حداكثر  )از طريق پست پيشتاز( به صورت تصحيح نشده

ساعت قبل از برگزاري آزمون براي مديران  24االت اين بخش ظرف مدت وهمچنين س .ارسال نمايد

  .به صورت محرمانه ارسال خواهد شد ، دبيرخانه مسابقاتاز طرف  محترم فرهنگي



 تــــساينگي و يا ــور فرهـبت نام در دفاتر امـس از ثــد پــبي موظفنـش كتـدگان بخـركت كننـش *
ww.Quran.nit.ac.ir در زمان مقرردر جلسه آزمون حضور يابند بخش كتبي ، جهت شركت در آزمون .  

  
  .در مرحله دانشگاهي  به صورت همزمان در يك روز برگزار خواهد شدآزمون بخش كتبي *

  .آزمون بخش كتبي به صورت چهارگزينه اي بوده و داراي نمره منفي مي باشد :نكته  

   

  :بخش پژوهشي ) ج

توانند نوآوري ها و  ، داوطلبان و اساتيد فرهيخته ميدر اين رشته  :پژوهي پردازي قرآني و پاسخ نظريه
پردازي، تدبر در آيات و موضوعات قرآني و يا  دستاوردهاي علمي پژوهشي قرآني نو و ابتكاري خود را در قالب نظريه

 .ه و در اين مسابقه شركت نماينديهاي روز ارا ها و شبهه تدوين جديدترين پاسخ براي پرسش

موضوعات قرآن و عترت موضوع هاي منتشر شده پيرامون  نقد و بررسي كتاب :تحليل و نقد كتب قرآن و عترت
تواند بازار نقد و بررسي آثار و تبادل فكري و نظري را در جامعه دانشگاهي پيرامون  اين رشته پژوهشي است كه مي
 .اي رونق بخشد قرآن و بويژه مباحث بين رشته

ه اساتيد پيرامون هاي ميداني و مقاالت منتشر نشد هاي پژوهشي، پروژه در اين رشته طرح :قرآن و عترتتحقيقات 
  .محورهاي زير مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت

  : با محورهاي

هاي اي قرآني و مباحث مربوط به اعجاز علمي و زيبايي هاي ادبي و جاذبهشامل مباحث بين رشته( قرآن و علوم مختلف :الف 
  )قرآن

قيامهاي عربي، اسالمي منطقه و بيداري جهاني و توطئه هاي شامل موضوعات مرتبط با ابعاد مختلف ( اسالميقرآن و بيداري  :ب 
  )نظام سلطه بر عليه اين جريانات

  قرآن و علوم اقتصادي :ج

 تا تاريخهمراه مشخصات ذيل كليه شركت كنندگان بخش پژوهشي مي بايست آثار خود را : تذكر 
  .ارسال نمايند) دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل(دبيرخانه مسابقات به  20/12/1391



 E‐mail تلفن همراه    نوع استخدام رشته مسابقاتي رشته و مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي

  

  .آثاري كه بعد از تاريخ مذكور به دبيرخانه مسابقات ارسال گردد از مرحله داوري حذف خواهد شد*

    
 ضوابط و مقررات



  

التدريس  وقت و حق مدرسان تمام وقت، نيمه وقت، پارهها و اساتيد و  ت علمي دانشگاهاكليه اعضاي هي* 
  .توانند در مسابقات شاخه اساتيد شركت نمايند مي و دانشگاه فني وحرفه اي كشور مراكز آموزش عالي

و علوم و معارف  اسالمي ، آزادكاربردي –، علمي نكه مسابقات دانشگاههاي پيام نوربا توجه به اي: تذكر
در مسابقات وزارت علوم  نمي تواننداساتيد اين دانشگاهها  ،رگزار مي شودقرآن  به صورت مستقل ب

 .شركت كنند

تواند در يك دانشگاه  در صورت اشتغال استاد در دو يا چند دانشگاه، داوطلب شركت در مسابقات، تنها مي *
  .نام نمايد ثبت

در يك رشته شركت نمايد و در صورت عدم شركت در بخش شفاهي و  هر بخشتواند در  هر استاد مي *
  .باشد پذير مي ه دو اثر در يك رشته پژوهشي امكانينام در دو رشته پژوهشي و يا ارا كتبي، امكان ثبت

حائزين رتبه اول رشته هاي مختلف مسابقات اساتيد، تا پنج سال بعد حق شركت در همان رشته را نخواهند  *
  .داشت

ت علمي يا مدرس يك دانشگاه، همزمان دانشجوي مقطع باالتر در دانشگاهي ديگر اصورتي كه عضو هي در*
 .در رشته دلخواه شركت نمايد) دانشجو يا استاد(تواند با يك عنوان  باشد تنها مي

اعطا شود جايزه به سرپرست يا نماينده گروه  ها يا آثاري كه به صورت گروهي توليد و ارائه مي در پژوهش*
بر عهده  –در صورت امكان  –بنابراين تقسيم جوايز . شود و به ساير اعضا تنها لوح تقدير تقديم خواهد شد مي

 .وي خواهد بود

 .تواند با مشاركت و دستياري دانشجو يا دانشجوياني توليد شده باشد ه شده توسط يك استاد، مييآثار ارا*
 گرديده اند حق رتبه اولز يمسابقات در يكي از رشته هاي بخش شفاهي حا اساتيد محترمي كه در دوره قبل* 

  .شركت در همان رشته را در مسابقات نخواهند داشت

برگزاري مسابقات در هر يك از رشته ها منوط به حصول حدنصاب شركت كنندگان در آن رشته * 
  .خواهد بود



به (كريم و بر اساس مصحف خط عثمان طه  از كل قرآن) تحقيق و ترتيل(مسابقات رشته هاي تالوت * 
  .برگزار مي گردد )روايت حفص از عاصم

  جدول زمانبندي برگزاري مسابقات

  زمان عنوان فعاليت رديف
   15/11/91تا   15/10/91 ازتاريخ  *فضاسازي، تبليغات و ثبت نام اساتيد  1

  
 از  )مرحله دانشگاهي( برگزاري مسابقات  2

 15/12/1391لغايت1/12/1391تاريخ

  
3  

 و ارسال مستندات الزم اعم از فايل صوتي رشته هاي ترتيل
تحقيق و پاسخنامه شركت كنندگان رشته حفظ و بخش 

  كتبي
  آثار رسيده در بخش پژوهشي

  20/12/1391حداكثر تا تاريخ 

  .متعاقباً اعالم خواهد شد )مرحله سراسري(برگزاري مسابقات 4
  

مكتوب به همراه مستندات تصويري از روند برگزاري مسابقات در قالب  مقتضي است گزارش تفصيلي **
 .فيلم و عكس و در لوح فشرده به اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم ارسال گردد

  info@quran.nit.ac.ir: آدرس ايميل دبيرخانه 

  01113220189 :شماره تماس دبيرخانه مسابقات 

  www.Quran.nit.ac.ir:  آدرس سايت دبيرخانه مسابقات 

 دانشگاه صنعتي -خيابان شريعتي -بابل - مازندران: آدرس دبيرخانه متمركز :آدرس دبيرخانه مسابقات 
دوره مسابقات سراسري قرآن كريم اساتيد دبيرخانه سومين  -  دانشگاه فرهنگيديريت م -نوشيرواني بابل

ارسال با ( 47148- 71167كدپستي  - و موسسات آموزش عالي كشور علمي دانشگاه هات ااعضاي هي و
  )پست پيشتاز

  

    



    

  مرحله كشوري  دانشگاهيمرحله 

نوع   عنوان رشته
نوع   عنوان رشته  توضيحات  برگزاري

  توضيحات  برگزاري

ارسال فايل صوتي آثار به   شفاهي  تالوت تحقيق
    شفاهي  تالوت تحقيق  دبيرخانه مسابقات

ارسال فايل صوتي آثار به   شفاهي  تالوت ترتيل
    شفاهي  تالوت ترتيل  دبيرخانه مسابقات

 جزء5حفظ
  پيوسته

كتبي و 
 شفاهي

ثبت نام جهت شركت در
 و ارسال فايل صوتي مسابقات

   شفاهي پيوسته جزء 5حفظ 

 جزء10حفظ
  پيوسته

كتبي و 
 شفاهي

نام جهت شركت درثبت
 مسابقات و ارسال فايل صوتي

 جزء 10حفظ
   شفاهي  پيوسته

 جزء20حفظ
  پيوسته

كتبي و 
 شفاهي

ثبت نام جهت شركت در
 مسابقات و ارسال فايل صوتي

 جزء 20حفظ
   شفاهي  پيوسته

كتبي و   حفظ كل
 شفاهي

ثبت نام جهت شركت در
 مسابقات و ارسال فايل صوتي

   شفاهي  حفظ كل

  كتبي  مفاهيم قرآني
  )تستي(

كتاب دقايقي با قرآن تا
  كتبي  مفاهيم قرآني  185 صفحه

)تستي(  

كل كتاب دقايقي با 
  قرآن

ديدگاه و سيره 
  معصومين

  كتبي
  )تستي(

ائمهكتاب سيري در سيره
 150تا صفحهاطهار

ديدگاه و سيره 
  معصومين

  كتبي
  )تستي(

كل كتاب سيري در 
  سيره ائمه اطهار

پردازي نظريه
قرآني و 

  پژوهي  پاسخ
ارسال آثار به دبيرخانه   ه اثريارا

  مسابقات
پردازي قرآني  نظريه
    داوري آثار پژوهي و تدبر و پاسخ

تحليل و نقد 
كتب قرآن و 

  عترت
ارسال آثار به دبيرخانه   ه اثريارا

  مسابقات
تحليل و نقد كتب 

    داوري آثار  قرآن و عترت

قرآن و تحقيقات
ارسال آثار به دبيرخانه  ه اثريارا  عترت

  مسابقات
ليفات قرآن و ات

    داوري آثار  عترت

  

  

هاي  جدول مشخصات رشته


