
جدول تفکیکی رشته هاي مرحله مقدماتی هشتمین دوره مسابقات قرآن 

کریم، نهج البالغه و اذان 

 ویژه کارکنان و همسران کارکنان
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 سه جزء پیوسته

 پنج جزء پیوسته

 هفت جزء پیوسته

 ده جزء پیوسته

 پانزده جزء پیوسته
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 حفظ سوره هاي مسبحات

 حفظ سوره یس

 حفظ سوره هاي حجرات و واقعه

به همراه آزمون کتبی تجوید از 

کتاب حلیه القرآن سطح یک 
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 :قرائت تحقیق
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 )جلد دوم(ویکم

قرائت اذان به همراه آزمون کتبی 

مفاهیم اذان کتاب پیام آوا یاپرتو 

اذان نوشته عنایت اله جبل عاملی 

 از انتشارات ستاداقامه نماز کسب

درصد امتیاز50

 :مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام 

 آماده  نمودن فایل الکترونیکی کارت شناسایی شاغل

آماده  نمودن فایل الکترونیکی عکس و صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی مطابق مشخصات ذیل                

 قبل از ثبت نام الزامی است 

 و در سـال جـاري گرفتـه شـده      بوده46 یا 43عکس اسکن شده می بایست تمام رخ با سایز   

 .باشد 

فایـل آمـاده شـده    .  پیکسل باشد300200 پیکسل و حداقل    400300اندازه عکس باید حداکثر     

 . کیلو بایت نباشد70 بوده و حجم آن بیش از JPEGیا JPGبایستی با فرمت 

 :توضیحات

 )به جز رشته اذان.(هر شرکت کننده فقط مجاز به انتخاب یک رشته می باشد-1

تمامی شرکت کنندگان رشته هاي قرائت،حفظ در مراحل مقدماتی می بایست در آزمون کتبی              -2

 .تجوید و وقف و ابتدا مطابق آیین نامه مسابقات شرکت نمایند



رشته قرائت شامل دو رشته تحقیق و ترتیل خواهد بود که هر شرکت کننده مجاز به انتخـاب                  -3

 .یکی از دو رشته مذکور خواهد بود

افرادي که در مرحله سراسري هفتمین دوره مسابقات در یکی از رشته هاي قرائت قرآن کریم                -4

سال و چنانچه دریکی از رشته هاي مفاهیم قرآن کریم ونهـج البالغـه          2حائز رتبه اول شده اند،تا    

ضمناً افـرادي   . حائز رتبه اول شده اند تا یکسال نمی توانند مجددا در همان رشته شرکت نمایند              

که در دوره هاي قبلی مسابقات در یکی از رشته هاي حفظ در مرحله سراسـري حـائز رتبـه اول                    

شده اند ،مجاز به شرکت در همان رشته نبوده و می بایـست میـزان محفوظـات خـود را اضـافه                    

در رشته حفظ کل افرادي که در دوره هاي قبلی مسابقات حائز رتبه اول شده اند تادوسال                 .نمایند

 .رکت در این رشته نمی باشندمجاز به ش

رشته اذان بعنوان یک رشته مستقل و فقط دربین برادران مطابق آیین نامه مـسابقات برگـزار                -5

 .خواهد شد

می باشد که حدنصاب هریـک در آیـین         )100(وسایررشته ها )200(جمع امتیاز رشته هاي حفظ      -6

 . نامه قید شده است

ق تنها می توانند در یکی از این دو رشته بـه همـراه         متسابقین رشته هاي قرائت ترتیل وتحقی     -7

نفر ممتاز در یکی    )قرائت واذان (رشته اذان شرکت نمایند ودر صورت کسب مقام اول در دو رشته           

از رشته ها به مرحله سراسري راه خواهد یافت ودر رشته دیگر نفر دوم در صـورت کـسب حـد                     

 .نصاب امتیاز به مرحله سراسري راه خواهد یافت

مسابقه در رشته هاي حفظ سوره هاي مسبحات،یس،حجرات و واقعه و حفظ یک جزء فقط در                -8

 .مرحله مقدماتی برگزار خواهد شد

 همکاران محترم ،خصوصاًعزیزانی که در نـواحی مختلـف مـی باشـند جهـت اطـالع بیـشتر            -9

 .تماس حاصل فرمایید)برادر صالحی (32412102می توانند به شماره تلفن 
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