دفترچه راهنمای داوطلبان شرکت در بیست و چهارمین جشنواره
بینالمللی قرآنی و حدیثی المصطفی
و یازدهمین جشنواره خانواده المصطفی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال رسول اهلل  :إنّی تارک فیکم الثّقلین کتاب اهلل و عترتی أهل بیتی فانّهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض

کنز العمال -جلد  -1صفحه  -181حدیث 359

مقدمه
جشنواره بینالمللی قرآنی و حدیثی المصطفی ،سلسله مسابقاتی است که هر ساله توسط جامعة المصطفی العالمیة میان خانواده بزرگ المصطفی شامل :طالب ،دانشآموختگان و
قرآنآموزان مراکز وابسته و نیز کارکنان و استادان و خانوادهها برگزار میگردد .این جشنواره از حیث تعداد مخاطب ،تنوع ملیتی مخاطبین ،تنوع بخشها و رشتهها ،برگزاری
همزمان در کشورهای مختلف و ...بینظیر میباشد.
اینک با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و تمسک به عروةالوثقای قرآن کریم و حبلالمتین عترت طاهرین  ،در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران ،بیست و
چهارمین جشنواره را در سال  1931با شعار «المصطفی ،تربیت و هدایت قرآنی» با همراهی شما مشتاقان معارف ناب ثقلین مبارکین برگزار و برگ زرین دیگری از
فعالیتهای قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی العالمیة را ورق میزنیم.
امید است این حرکت بینالمللی علمی ،فرهنگی و تربیتی موجبات پیشرفت و تعالی همهجانبه خانواده بزرگ المصطفی را در آسمان ستارهریز علوم اسالمی و فنون اصیل قرآنی
و حدیثی فراهم آورده و گامی موفق در روند گسترش فرهنگ انسان ساز ثقلین در جهان باشد.
اهداف و سیاستها

اهداف:
* معرفی آموزههای حیات بخش قرآن کریم و عترت طاهرین به منظور ترویج و ایجاد زمینه برای تمسک به آن؛
* مسلطسازی خانواده بزرگ المصطفی به مهارتها و فنون فنی و محتوایی قرآن کریم؛
* توسعه و تعمیق فضای انس با قرآن و حدیث در میان مخاطبان؛
* معرفی دستآوردها و ظرفیتهای معرفتی حوزههای علمیه و جامعة المصطفی العالمیة در عرصه قرآن و حدیث؛
* شناسایی ظرفیتها و کشف استعدادها ،نخبگان و ممتازین قرآنی و حدیثی در عرصه بین الملل؛
* معرفی الگوهای موفق قرآنی و حدیثی؛
* ایجاد ارتباط وثیق میان استادان ،دانشآموختگان ،دانشپژوهان و کارکنان جامعه المصطفی العالمیه با مراکز قرآنی در داخل و خارج از کشور؛
* بازخوردگیری از آموزشها و فعالیتهای قرآنی و حدیثی در بخشهای گوناگون جامعةالمصطفی بهمنظور انسجام ،هدفمندسازی و تقویت آنها؛
* ارتقای سطح بینش دینی و اولویت بخشی به جایگاه فعالیت های قرآنی در میان طالب ،کارکنان و استادان المصطفی و خانواده های آنان.

سیاستها:
* تاکید بر حرکت در مسیر تحقق رسالتهای المصطفی در طراحی و اجرای جشنواره؛
* اهتمام به توسعه متوازن جشنواره در حوزه حدیث و ادعیه به ویژه نهجالبالغه و صحیفه سجادیه در کنار قرآن کریم؛
* تأکید بر سیر مطالعاتی تفسیر کل قرآن و نهج البالغه و صحیفه سجادیه در طول مدت تحصیل طالب المصطفی.

2

ویژه طالب ،کارکنان و استادان

بخش اول:
دفترچه راهنمای طالب ،کارکنان و استادان
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شرکت کنندگان مجاز
* فراگیران و دانش آموختگان مراکز تابعه ،1پیوسته 2و همکار جامعة المصطفی العالمیة اعم از؛ طالب ،دانشجویان و دانشپذیران شاغل به تحصیل و فارغالتحصیل که در زمان
ثبت نام جشنواره ،دارای کد تحصیلی در سامانه جامع آموزشی المصطفی(سجا) میباشند.
* ممتازین و نفرات برتر پنج دوره گذشته جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی؛ (مسابقات ممتازین به صورت جداگانه انجام می شود)
* اعضای هیأت علمی و استادان همکار در مدارس تابعه المصطفی.
* کارکنان رسمی ،قراردادی ،شرکتی در مدارس تابعه المصطفی.
تبصره  :1اعضای شورای برنامهریزی ،ستاد برگزاری ،داوران و ارزیابان و تهیه کنندگان متون و منابع و طراحان سوال ،مجاز به شرکت نخواهند بود.
تبصره  :2کارشناسان و مسئوالن قرآنی واحدهای آموزشی ،مجاز به شرکت در رشتههای بخش کتبی و رشته ترتیل هستند (بدون رقابت با سایر کارکنان و استادان) و در
صورت کسب نمره الزم ،ساعات دانش افزایی برای آنان منظور خواهد شد.
تبصره  :3استادان حق التدریس امکان شرکت در مسابقات را ندارند.
ثبت نام و انتخاب رشته
.1

هر داوطلب میتواند حداکثر  4رشته را به صورت زیر انتخاب نماید:

 در بخش معارفی (کتبی) سه رشته (قرآنی  /حدیثی  /ویژه)
 در بخش مهارتی (شفاهی) یک رشته
تبصره :امکان انتخاب رشته حفظ کل یا  15جزء به همراه رشته قرائت تحقیق وجود دارد.

ثبت نام طالب فقط از طریق سامانه زیر امکان پذیر است:

http://quran.miu.ac.ir

تبصره :ثبت نام دانشجویان دانشگاه مجازی فقط از طریق سامانه تحصیلی ایشان در دانشگاه مجازی انجام خواهد شد.

ثبت نام کارکنان و استادان فقط از طریق سامانه زیر امکان پذیر است:

http://mabna.miu.ac.ir

زمان ثبتنام 1317/7/22 :تا 1317/8/22

 .1مراکز آموزشی تابعه المصطفی« :مجتمع عالی امام خمینی» « ،مجتمع عالی فقه» « ،مجتمع علوم و مطالعات اسالمی در گرگان و قشم» « ،موسسه عالی بنت الهدی» « ،موسسه عالی علوم انسانی» « ،موسسه عالی علوم
و معارف» « ،موسسه زبان و فرهنگ شناسی» « ،مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی» « ،مجتمع عالی مشهد» « ،نمایندگی اصفهان» « ،نمایندگی تبریز» « ،نمایندگی تهران» « ،نمایندگی آشتیان» « ،دانشگاه مجازی
المصطفی» و «مدرسه علوم و معارف اسالمی»
 .2کلیه واحدهای آموزشی پیوسته المصطفی در داخل کشور که دارای موافقت اصولی یا قطعی می باشند.
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توصیههای مهم

 .1مالک عمل برای آن دسته از داوطلبانی که در چند مقطع مشغول به تحصیل هستند ،باالترین مقطع تحصیلی میباشد.
 .2مالک عمل برای ثبت نام داوطلبانی که قبالً مقاطع باالتر تحصیلی را (در داخل یا خارج از ایران) گذرانده اند و در حال حاضر در مقطع پایینتر
مشغول به تحصیل هستند ،باالترین مقطع تحصیلی می باشد.
 .9فراگیران رسمی المصطفی که به هر دلیل دارای پرونده مسدودی غیرآموزشی میباشند ،تا زمان رفع مسدودی ،مجاز به شرکت در مسابقات
نمیباشند.
 .4طالب مدرسه علوم و معارف اسالمی به عنوان طالب مقطع تمهیدیه محسوب می شوند.
 .5بر اساس ضوابط معاونت آموزش المصطفی ،طالبی که در حال تحصیل در دوره محاوره عربی می باشند ،باید در دوره کارشناسی ثبت نام
نمایند.
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بخشها و رشتههای جشنواره
رشتههای این دوره در دو بخش مهارتی(شفاهی) و معارفی(کتبی) به تفکیک ذیل میباشد:
بخشها

ردیف

مقطع

1

رشته ها

ارزش
واحدی

مطالعات قرآنی

2

کتاب آیات حیات (منتخبی از تفسیر سوره های مومنون تا عنکبوت -بخش های واژگان و
فارسی
نکات تفسیری و پیام ها)
عربی کتاب الکاشف (منتخبی از تفسیر سوره های مومنون تا عنکبوت) -محمد جواد مغنیه

2

فارسی
عربی

کارشناسی و سطوح پایین تر
2
معارفی
(کتبی)

مهارتی
(شفاهی)

مطالعات نهج البالغه و صحیفه

زبان

منابع

کتاب کالم ناب (نهج البالغه خطبه های 111تا  - 134صحیفه سجادیه دعای  11تا )25

کتاب مباحث المعنی از مجمع البیان فی تفسیر القرآن (سورههای مومنون تا عنکبوت) -شیخ
فارسی
طبرسی
3
تفسیر ترتیبی
 9کارشناسی ارشد و دکتری
کتاب مباحث المعنی من مجمع البیان فی تفسیرالقرآن (السور :مومنون الی عنکبوت) -الشیخ
عربی
الطبرسی
محتوای ارایه شده در کانال ایتا به آدرس  @Sabke_Zendegie_Eslamiیا سایت
جشنواره به آدرس http://quran.miu.ac.ir
رشته ویژه
1
فارسی
سبک زندگی اسالمی
4
(کلیه مقاطع تحصیلی)
(شامل نکات ارزشمندی از سبک زندگی قرآنی در خانواده و نیز فایل صوتی و تصویری شرح
کتاب «الشافی» توسط مقام معظم رهبری دامظله)
مسابقات عمومی 2 :مرحله ای
قرائت تحقیق (ویژه برادران)
5
مسابقات ممتازین 1 :مرحله ای
مسابقات عمومی 2 :مرحله ای
قرائت ترتیل
6
مسابقات ممتازین 1 :مرحله ای
مسابقات عمومی 2 :مرحله ای
حفظ کل قرآن کریم
1
مسابقات ممتازین 1 :مرحله ای
تحصیلی
مقاطع
همه
مسابقات عمومی 1 :مرحله ای(برادران) 2 -مرحلهای (خواهران)
حفظ 15جزء قرآن کریم
8
مسابقات ممتازین 1 :مرحله ای (خواهران)
حفظ  11جزء قرآن کریم (مخصوص طالب) مسابقات عمومی 1 :مرحله ای درون واحدی
3
مسابقات عمومی 1 :مرحله ای درون واحدی
حفظ  5جزء قرآن کریم (مخصوص طالب)
11
مسابقات عمومی 1 :مرحله ای درون واحدی
حفظ  9جزء قرآن کریم (مخصوص طالب)
11
مسابقات عمومی 1 :مرحله ای (سوره های :یس ،واقعه ،رحمن ،ملک ،جمعه ،منافقون ،قیامت و جزء
حفظ سور منتخب
12
 91قرآن کریم)
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توضیحات بخش مهارتی (شفاهی)
 .1رتبه های اول  5سال گذشته جشنواره در رشتههای مشخص شده ویژه ممتازین میتوانند مجدداً در همان رشته شرکت نمایند .رقابت این افراد به صورت جداگانه و
فقط در مرحله نهایی می باشد.
 .2حدنصاب کسب رتبه اول ،دوم و سوم در رشتههای قرائت تحقیق و ترتیل در مرحله نهایی به ترتیب  81 ، 85و  15و در رشته حفظ قرآن کریم به ترتیب  85 ، 31و
 81نمره میباشد.
تبصره :حد نصاب رتبه های اول تا سوم در همه رشتههای مسابقات نخبگان 2 ،نمره باالتر از حدنصاب مسابقات بخش عمومی در نظر گرفته میشود.
 .9داوطلبان میتوانند یک رشته از مجموعه رشتههای بخش مهارتی را انتخاب نمایند.
تبصره :امکان انتخاب رشته حفظ کل یا  15جزء به همراه رشته قرائت تحقیق وجود دارد.
 .4دان شجویان دان شگاه مجازی مقیم ایران در صورت تمایل میتوانند پس از هماهنگی با دبیرخانه ،با ح ضور در یکی از مراکز تح صیلی ح ضوری در م سابقات این بخش
شرکت نمایند.
 .5طالب مدارس پیو سته الم صطفی در شهر مقدس قم ،الزم ا ست جهت شرکت در مرحله مقدماتی ر شته های بخش شفاهی ،به مجتمع عالی فقه (ویژه برادران) و
مدرسه بنت الهدی (ویژه خواهران) مراجعه نمایند.
تبصره :زمان دقیق برگزاری مرحله مقدماتی در این دو واحد ،متعاقبا اعالم و از طریق سایت جشنواره به آدرس  http://quran.miu.ac.irاطالع رسانی خواهد
شد.
 .6حافظان مقاطع باالتر نمی توانند در مقاطع پایین تر شرکت کنند( .منابع اطالعاتی حفاظ :ارزیابی های مراکز -آزمون ساالنه حفظ – سوابق ج شنواره – سامانه سجا،
پرونده پذیرشی کارکنان و استادان و)...
تبصره :کشف تخلف از قوانین در هر مرحله ای از مسابقات ،موجب حذف شرکت کننده و محرومیت از ادامه مسابقه خواهد شد.
 .1زمان و مکان دقیق برگزاری مرحله مقدماتی آزمونهای شفففاهی در هر یک از واحدهای آموزشففی ،در محدوده زمانی  12آذر تا  12دی ماه  ،1317توسففط اداره
قرآن هر مرکز تعیین شده و به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
 .8ارزیابی فایل تصففویری اجرای متسففابقین مرحله مقدماتی در همه واحدهای آموزشففی و تعیین نفرات برتر رشففتههای یک مرحلهای و راهیافتگان به مرحله نهایی در
رشتههای دو مرحله ای توسط یک گروه داوری انجام می گردد.
 .3مسابقات برخی رشتهها در یک مرحله (مقدماتی) و برخی دیگر به شرط وجود حد نصابهای الزم  ،در دو مرحله (مقدماتی و نهایی) برگزار میشود.
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 .11در صورت عدم برگزاری مسابقات مرحله نهایی ،نمرات مرحله اول مالک رتبهبندی خواهد بود.
 .11در رشته های دارای مرحله نهایی 9 ،نفر از هر ملیت (به شرط کسب حدنصاب الزم) از مسابقات مرحله مقدماتی به مرحله نهایی راه مییابد.
 .12سه نفر از سه ملیت که باالترین امتیاز را کسب نموده اند ،به عنوان رتبههای برتر مرحله نهایی ،تعیین خواهند شد.
 .19مبنای قرائت در رشففتههای «قرائت ترتیل»« ،قرائت تحقیق» و «حفظ» بر اسففاس روایت حفص از عاصففم خواهد بود .اما امکان انتخاب تالوت با روایتهای رایج در
جهان اسالم شامل قالون یا ورش از نافع یا دوری از ابوعمرو نیز در سامانه ثبت نام امکانپذیر میباشد.
 .14آیات انتخابی اجرای داوطلبان رشتههای «قرائت تحقیق» و «قرائت ترتیل» از مجموعه «جرعهای از نور  »3تعیین میگردد.

تبصره :1داوطلبان می توانند جهت دریافت مجموعه «جرعهای از نور »3به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه و یا از طریق اداره قرآن و حدیث مرکز تحصیلی خود
لیست قرعهها را دریافت نمایند.
تبصره :2آیات انتخابی به قید قرعه برای هر داوطلب تعیین میشود.
تبصره :3داوطلبان جهت دریافت قرعه قرائت خود در مرحله مقدماتی و توجیه نکات اجرایی مسابقات ،یک روز قبل از برگزاری مسابقات به مرکز برگزار کننده مسابقه مراجعه کنند.
 .15تعداد و حجم سواالت از حافظان در مرحله اول به صورت ذیل خواهد بود:
حفظ کل

حفظ  12جزء

 9سوال  11سطری

 9سوال  1سطری

حفظ  12جزء

حفظ  2جزء

 9سوال  5سطری  9سوال  5سطری

حفظ  3جزء

حفظ سور منتخب

 9سوال  5سطری

 9سوال  5سطری

 .16ریزنمرات رشته های حفظ و قرائت مطابق جدول ذیل خواهد بود:
ریز نمرات
عنوان رشته
حفظ قرآن کریم صحت حفظ  111نمره /تجوید  41نمره /وقف و ابتدا  21نمره /صوت 15نمره /لحن 25نمره
تجوید  41نمره /وقف و ابتدا  21نمره /صوت  15نمره /لحن  25نمره
قرائت تحقیق
تجوید  41نمره /وقف و ابتدا  21نمره /صوت  15نمره /لحن  25نمره
قرائت ترتیل

تبصره :مجموعه قوانین داوری ،امتیازات و ریز نمرات هر رشته در مجموعه جرعهای از نور و در پایگاه اینترنتی جشنواره قابل دسترسی خواهد بود.

توضیحات بخش معارفی (کتبی)
 .1تمامی منابع آزمون ها به جز کتاب «آیات حیات» به صورت فایل  Pdfارائه خواهد شد و از تاریخ  31/1/25از طریق سایت  http://quran.miu.ac.irو یا مراجعه به
ادارات قرآن مدارس محل تحصیل ،قابل دریافت میباشد.
تبصره :دریافت کتاب «آیات حیات» به عنوان منبع آزمون مطالعات قرآنی از طریق مراجعه به ادارات قرآن و حدیث مراکز تحصیلی انجام می گیرد.
 .2مسابقات بخش معارفی در  2مرحله (غیرحضوری – حضوری) برگزار میشود.
تبصره :1سه رشته قرآنی و حدیثی ویژه دانشجویان دانشگاه مجازی به صورت یک مرحله ای توسط این واحد آموزشی برگزار خواهد شد.
تبصره :2آزمون کتاب «آیات حیات» ،برای مقطع تمهیدیه به صورت مجزا ارزیابی شده و جوایز نفرات برتر این مقطع به صورت جداگانه اهدا خواهد شد.
 .9آزمون مرحله اول(مقدماتی):
آزمون تمامی رشتهها در مرحله اول به صورت مجازی و کتاب باز ( )Open Bookبرگزار خواهد شد.

برای هر آزمون حداکثر  41سؤال چهار گزینهای ارائه میشود.
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سواالت آزمونها به صورت مفهومی بوده و از ترجمه آیات و روایات سوال طرح نمیگردد.
هر پاسخ اشتباه ،یک سوم نمره منفی دارد.
طالب محترم جهت شرکت در آزمونهای غیرحضوری(مرحله مقدماتی) ،در روزهای  28و  21آذر  1317و کارکنان و استادان محترم در تاریخ  1دی ماه
 1317به نشانی  http://quran.miu.ac.irمراجعه و در آزمون شرکت نمایند.

نکته :به داوطلبان عزیز پیشفنهاد میشفود در روزهای آغازین برگزاری آزمونهای بخش معارفی به پایگاه مربوطه مراجعه نموده و نسفبت به شفرکت در آزمون
اقدام نمایند تا با مشکل ترافیک مراجعات در روز پایانی ،مواجه نگردند.
تمامی شرکت کنندگانی که حد نصاب الزم را در مرحله مقدماتی(غیرحضوری) کسب نمایند ( %15امتیاز) ،به مرحله نهایی (حضوری) راه مییابند.

 .4آزمون مرحله دوم (نهایی):
اسامی راهیافتگان به این مرحله از طریق سایت  http://quran.miu.ac.irو واحدهای آموزشی مربوطه اعالم میشود.

زمان برگزاری این مرحله روز  6دیماه  1317میباشد.

مکان برگزاری این مرحله از طریق پایگاه مذکور اعالم می شود.

 .5حدنصاب کسب رتبه اول ،دوم و سوم در رشتههای این بخش ،در مقاطع تمهیدیه و کارشناسی به ترتیب  %81 ، %85و  %15و در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری به ترتیب
 %85 ، %31و  %81امتیاز آزمون میباشد.
تبصره :در صورت برابری امتیازات ،تعداد پاسخهای مثبت مبنای عمل است و در صورت تساوی پاسخهای مثبت ،قرعهکشی انجام خواهد شد.
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جوایز و هدایا
الف :بخش طالب
جدول جوایز بخش طالب
بخش

عناوین رشته ها

مراحل برگزاری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

قرائت تحقیق

دو مرحله ای  -برادران

 2202220222ریال

 1702220222ریال

 1202220222ریال

دو مرحله ای  -برادران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

دو مرحله ای  -خواهران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

دو مرحله ای  -برادران

 3202220222ریال

 2202220222ریال

 2202220222ریال

دو مرحله ای  -خواهران

 2202220222ریال

 2202220222ریال

 1202220222ریال

یک مرحله ای  -برادران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

دو مرحله ای  -خواهران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

قرائت ترتیل
همه
طالب

حفظ کل قرآن کریم

(بخش
مهارتی

اصلی)

(شفاهی)

حفظ  15جز قرآن کریم

حفظ سور منتخب
قرائت تحقیق

ممتازین

یک مرحله ای -برادران

 1202220222ریال

 807220222ریال

یک مرحله ای -برادران

 602220222ریال

 202220222ریال

 402220222ریال

یک مرحله ای  -خواهران

 602220222ریال

 202220222ریال

 402220222ریال

یک مرحله ای -برادران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 1202220222ریال

یک مرحله ای  -خواهران

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 702220222ریال

دو مرحله ای  -فارسی

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

دو مرحله ای  -عربی

 1202220222ریال

 802220222ریال

 702220222ریال

مطالعات نهج البالغه و صحیفه

دو مرحله ای – دو زبانه

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 802220222ریال

تفسیر ترتیبی

دو مرحله ای – دو زبانه

 1202220222ریال

 1202220222ریال

 1202220222ریال

سبک زندگی اسالمی

دو مرحله ای  -فارسی

قرائت ترتیل

مطالعات قرآنی

(کتبی)

یک مرحله ای  -خواهران

به  2نفر برتر مبلغ  302220222ریال اهدا می گردد
 702220222ریال

حفظ کل قرآن کریم

معارفی

یک مرحله ای  -برادران

به  12نفر برتر مبلغ  302220222ریال اهدا می گردد

به  22نفر برتر مبلغ  302220222ریال اهدا می گردد

تبصره :به نفرات برگزیده در سه رشته حفظ  5 ،11و  9جزء قرآن کریم هدایایی از سوی واحدهای آموزشی اهدا خواهد شد.
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جوایز حدنصاب (مخصوص طالب):
 .1به  122نفر از داوطلبانی که در رشتههای مختلف جشنواره شرکتکرده و حائز رتبههای برتر نشده اند ،مطابق توضیحات و جداول ذیل ،جوایزی به قید قرعه اهدا میگردد.
 .2داوطلبان پس از شرکت در هر رشته و کسب حدنصاب تعریف شده (طبق جدول صفحه بعد) ،بر اساس مجموع امتیازات کسب کرده (که معادل نمره آزمون هر رشته،
ضرب در ضرایب هررشته می باشد) در قرعه کشی جدول جوایز حدنصاب شرکت می نمایند.
امتیاز رشته

حدنصاب رشته

ضریب رشته

قرائت تحقیق (مرحله اول)
قرائت ترتیل (مرحله اول)
حفظ کل قرآن کریم (مرحله اول)
حفظ 15جزء قرآن کریم (مرحله اول)
حفظ کاربردی قرآن کریم (مرحله اول)
مطالعات قرآنی (مرحله دوم)
مطالعات نهج البالغه و صحیفه(مرحله دوم)
تفسیر ترتیبی(مرحله دوم)
مطالعات حدیثی(مرحله دوم)
سبک زندگی اسالمی(مرحله دوم)

15
81
11
11
11
51
51
51
51
51

1.9
1
2
1.5
1.8
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

 .9مجموع امتیازات داوطلبان بر اساس جدول فوق به همراه مانده امتیازات داوطلبان از جشنواره دوره گذشته در قرعه کشی امسال شرکت داده خواهد شد.
 .4جوایز بر اساس محدوده امتیازات و به تعداد تعیین شده ،برای داوطلبانی که در آن محدوده امتیاز کسب نموده اند ،انجام و نتایج قرعه کشی پس از آیین اختتامیه جشنواره
اعالم می شود.
نوع جایزه

کارت هدیه  511هزار تومانی
کارت هدیه  411هزار تومانی
کارت هدیه  911هزار تومانی
کارت هدیه  211هزار تومانی
کارت هدیه  111هزار تومانی
کارت هدیه  51هزار تومانی

امتیاز

امتیاز ≥ 911
امتیاز ≥ 251
امتیاز ≥ 211
امتیاز ≥ 151
امتیاز ≥ 111
امتیاز ≥ 51

تعداد

2
5
11
15
91
61

 .5داوطلبانی که در هریک از رشتهها رتبه برتر را کسب نمایند ،امتیاز آن رشته در مجموعه امتیازاتشان محاسبه نخواهد شد.
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ب :بخش کارکنان و استادان
جدول جوایز بخش کارکنان و استادان
بخش

عناوین رشته ها
قرائت تحقیق

 8.111.111ریال

 6.511.111ریال

 5.111.111ریال

 8.111.111ریال

 6.511.111ریال

 5.111.111ریال

 21.111.111ریال

 16.111.111ریال

 12.111.111ریال

 16.111.111ریال

 12.111.111ریال

 8.111.111ریال

 8.111.111ریال

 6.111.111ریال

 4.111.111ریال

 8.111.111ریال

 6.111.111ریال

 4.111.111ریال

مطالعات قرآنی
مطالعات نهج البالغه و صحیفه
تفسیر ترتیبی

92

 8.111.111ریال

 6.511.111ریال

 5.111.111ریال

دو مرحله ای

92

 8.111.111ریال

 6.511.111ریال

 5.111.111ریال

دو مرحله ای

48

 11.111.111ریال

 8.111.111ریال

 6.111.111ریال

سبک زندگی اسالمی

دو مرحله ای

92

حفظ کل قرآن کریم
حفظ  15جز قرآن کریم
حفظ سور منتخب

معارفی
(کتبی)

91

 19.111.111ریال

 1.1511.111ریال

 11.111.111ریال

دو مرحله ای  -برادران
دو مرحله ای  -برادران
دو مرحله ای  -خواهران
دو مرحله ای  -برادران
دو مرحله ای  -خواهران
یک مرحله ای  -برادران
دو مرحله ای  -خواهران
یک مرحله ای  -برادران
یک مرحله ای  -خواهران
دو مرحله ای

قرائت ترتیل
مهارتی
(شفاهی)

مراحل برگزاری

ساعت دانش افزایی

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

21
61
51

به  5نفر برتر مبلغ  9.111.111ریال اهدا می گردد

21

به  9نفر برتر مبلغ  9.111.111ریال اهدا می گردد

به  11نفر برتر مبلغ  9.111.111ریال اهدا می گردد

 .1جوایز کارکنان و استادان بر اساس معادل ریالی به صورت اضافه کاری و یا مزایای اداری محاسبه میگردد.
 .2حدنصاب الزم جهت اعمال ساعت دانش افزایی ،کسب حداقل  %65امتیاز هر رشته میباشد.
سایر امتیازات شرکت در جشنواره:
 .1به نفرات اول تا سوم هر رشته ،لوح تقدیر اهدا میگردد.
 .2به تمامی شرکت کنندگان که حدنصاب الزم را کسب نمایند ،گواهی نامه شرکت در آزمون اعطا می گردد.
 .9به برگزیدگان اصلی جشنواره عالوه بر جوایز مندرج در جداول فوق ،خدمات و امتیازاتی نظیر معرفی به مسابقات و همایشهای بینالمللی ،شرکت در دورهها و اردوهای
آموزشی و ...تعلق خواهد گرفت.
راه های ارتباطی
شماره تماس دبیرخانه جشنواره
شماره تماس واحد خواهران
سامانه پیامک:

222 – 37177662
222 – 37183241
3222826166
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پایگاه اطالع رسانیhttp://quran.miu.ac.ir :
Holyquran@miu.ac.ir
ایمیل:
@quran_miu
کانال ایتا:

ویژه خانواده ها

بخش دوم:
دفترچه راهنمای خانوادههای طالب ،کارکنان و استادان
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شرکت کنندگان مجاز
 .1همسران و فرزندان غیر طلبه طالب جامعة المصطفی؛
 .2همسران و فرزندان کارکنان و استادان جامعه المصطفی.
تبصره :1فرزندان طالب ،کارکنان و استادان در یکی از پنج گروه ذیل قرار دارند:
الف :گلهای بهشت (پیشدبستانی و ماقبل -زیر  1سال)
ب :فرزندان مقطع ابتدایی ( 1تا  12سال)
ج :فرزندان مقطع متوسطه  19( 1تا  15سال)
د :فرزندان مقطع متوسطه  2به باال ( 16سال به باال)
تبصره :2همسران کارکنان و استادان صرفا می توانند در بخش کتبی رشته سبک زندگی اسالمی شرکت نمایند.
تبصره :3فرزندان کارکنان و استادان صرفا می توانند در بخش کتبی رشته «پرتوی از ثقلین» شرکت نمایند.
تبصره  :4همسران و فرزندان اعضای شورای برنامه ریزی ،ستاد برگزاری ،داوران و ارزیابان و تهیه کنندگان متون و منابع و طراحان سوال ،مجاز به شرکت نخواهند بود.

ثبت نام و انتخاب رشته
 .1هر داوطلب میتواند حداکثر سه رشته ،یک رشته در بخش حفظ (با رعایت تبصره ذیل) ،یک رشته در بخش غیر حفظ و یک رشته در بخش مفاهیم قرآن و حدیث(کتبی)
انتخاب نماید.
تبصره :افرادی که در رشته حفظ ثبت نام میکنند ،میتوانند یک رشته غیر حفظ به جز رشته ترتیل را انتخاب نمایند.
 .2اعضای گروه تواشیح یا همخوانی ،مجاز به انتخاب  4رشته هستند( .رشته غیر حفظ ،رشته حفظ ،رشته کتبی و رشته تواشیح یا همخوانی).

ثبت نام خانواده های طالب به یکی از دو روش زیر امکان پذیر است:
http://quran.omooretollab.miu.ac.ir
 .1از طریق پایگاه اطالعرسانی به آدرس:
 .2به صورت حضوری در مراکز قرآنی و حدیثی ،مجتمعهای مسکونی ،مدارس و آموزشگاههای وابسته به مرکز امور طالب و خانوادهها.
آدرس دبیرخانه مرکزی :خیابان چهارمردان ،کوچه .5
تلفن دبیرخانه 32138753 :و 32138755
ثبت نام خانواده های کارکنان و استادان فقط از طریق سامانه زیر امکان پذیر است:

http://mabna.miu.ac.ir
زمان ثبتنام 1317/7/22 :تا 1317/8/22
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بخش ها و رشته های جشنواره
رشته های حفظ:
رشتهها

دامنه رقابت گروهی

توضیحات و منابع

نیم جزء

«الف»

نیمی از صفحات ابتدایی و یا انتهایی یک جزء مشخص

یک مرحله ای  -شفاهی

حافظ می تواند یکی از اجزاء سی یا یک را جهت آزمون انتخاب نماید

یک مرحله ای  -کتبی

یک جزء
دو جزء
 3جزء

نحوه برگزاری

یک مرحله ای  -شفاهی

« ب»

 5جزء
دو مرحله ای -شفاهی

 01جزء
حافظ میتواند یکی از اجزاء سی یا یک را جهت آزمون انتخاب نماید

یک جزء

حافظ میتواند دو جزء از اجزاء  0 ،31 ،92و  9را جهت آزمون انتخاب نماید

دو جزء
سه جزء

«ج» و «د»

یک مرحله ای -کتبی

حافظ میتواند سه جزء از اجزاء  9 ،0 ،31 ،92 ،92و  3را جهت آزمون انتخاب نماید

 5جزء
دو مرحله ای -شفاهی

 01جزء
 0جزء
 9جزء
 3جزء
 5جزء

یک مرحله ای  -شفاهی

همسران طالب

 01جزء
سور منتخب

سوره های مبارکه یس ،رحمن و واقعه

 05جزء
 91جزء
 95جزء
کل
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رقابت میان همه گروهها

دو مرحله ای شفاهی

رشته های شفاهی غیر حفظ:
رشتهها

دامنه رقابت گروهی

قرائت تقلیدی

گروه های «ب»« ،ج» و «د»

قرائت آزاد

نحوه برگزاری

توضیحات و منابع
گروه «ب» و «ج» تالوت تقلیدی از استاد عبدالباسط و منشاوی
گروه «د» تالوت تقلیدی از استاد عبدالباسط ،منشاوی ،شحات و مصطفی اسماعیل

دو مرحله ای

رقابت مستقل برای هر گروه

ترتیل
دعا خوانی

گروه «د» و همسران

براساس قرعه های ارائه شده

دو مرحله ای

گروه های «ب»

طبق آیات کتاب درسی قرآن کریم آموزش و پرورش

تک مرحله ای

گروه های «ج»« ،د» و همسران

طبق قرعه انتخابی از کل قرآن کریم /رقابت مستقل برای هر گروه

دو مرحله ای

گروه «الف»

دعای سالمتی امام زمان(اللهم کن لولیک / )...رقابت مستقل برای هر گروه

تک مرحله ای

گروه های «ج»« ،د» و همسران

دعای عهد /رقابت مستقل برای هر گروه

دو مرحله ای

تواشیح

همه گروهها

در این رشته مقطع تحصیلی لحاظ نمیگردد /.اشعار گروه تواشیح باید متناسب ایام پیروزی انقالب
اسالمی باشد

تک مرحله ای

همخوانی

همه گروهها

در این رشته مقطع تحصیلی لحاظ نمیگردد /.همخوانی تالوت های سوره مبارکه فجر

تک مرحله ای

اذان

گروه های «ب»« ،ج» و «د»

صرفا ویژه برادران /رقابت مستقل برای هر گروه

دو مرحله ای

رشته های بخش مفاهیم قرآن و حدیث(کتبی)
رشته ها

دامنه رقابت گروهی

توضیحات

گروه «ب»
کتاب «پرتوی از ثقلین»

گروه «ج»
گروه «د» و فرزندان دانشجو

«سبک زندگی اسالمی«

همسران طالب و کارکنان و استادان

آزمون به صورت کتبی و حضوری از کل کتاب
آزمون به صورت مجازی از کل کتاب
محتوای ارائه شده در کانال ایتا به آدرس @Sabke_Zendegie_Eslami
یا سایت جشنواره به آدرس ( http://quran.miu.ac.irشامل نکات ارزشمندی
از سبک زندگی قرآنی در خانواده و نیز فایل صوتی و تصویری شرح کتاب «الشافی»
توسط مقام معظم رهبری دامظله)/آزمون به صورت کتبی و حضوری
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تقویم برگزاری
ردیف

عنوان فرآیند

زمان شروع

زمان پایان

1

ثبت نام

7930/20/02

7930/20/02

2

مسابقات شفاهی مقدماتی

7930/20/02

7930/23/20

3

مسابقات کتبی حفظ

4

5

مسابقات کتبی مجازی فرزندان مقاطع
متوسطه دوم و باالتر(گروه «د»)
مسابقات کتبی حضوری (گروه های «ب»،
«ج»« ،د» ،همسران)

6

مرحله نهایی شفاهی

7

محفل اختتامیه

توضیحات
از طریق سایت  http://quran.omooretollab.miu.ac.irمخصوص خانواده های
طالب و سامانه  http://mabna.miu.ac.irمخصوص خانواده های کارکنان و استادان
در زمان تعیین شده توسط مراکز و نمایندگی ها

7930/23/23
7930/23/70

7930/23/73

از طریق پایگاه اطالع رسانی به آدرس http://quran.miu.ac.ir

7930/23/71
7930/23/00

به صورت همزمان در همه مراکز و نمایندگی ها

7930/23/92

متعاقبا اعالم خواهد شد

به صورت متمرکز در قم

دورههای آمادگی

کالسهای ویژه آمادگی بیشتر جهت شرکت در جشنواره مخصوص فرزندان طالب المصطفی در قالب ترم پاییز در مرکز قرآنی و حدیثی
نورالثقلین در شعبههای چهارمردان و نیروگاه و مجتمع های مسکونی طالب برگزار می گردد.
کالسهای قرائت قرآن کریم ویژه فرزندان 5سال تمام و 6سال طالب المصطفی با «شیوه نوین آموزش قرآن و بهرهگیری تربیتی از
قصص قرآنی همراه با ارائه گواهینامه رسمی به منظور تقویت حضور نونهاالن در جشنواره ،طی  8ماه آموزش مستمر(مهر 79تا اردیبهشت
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 )78برگزار خواهد شد( .محل ثبتنام :چهارمردان ،کوچه  ،5تلفن)19811255 :
جوایز و هدایا

در بخش خانوادههای طالب به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی به  044نفر از ممتازین و برگزیدگان ،در صورت کسب امتیاز
الزم جوایزی اهدا می گردد.
در بخش خانوادههای کارکنان و استادان به  24نفر از همسران و  04نفر از فرزندان جوایزی تقدیم میشود.

