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"تردید این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کندبی"

» 9آیه -سوره اسراء« 

قدمهم
مند فیض حضرتش از هستی بهرهخداوند قادر متعال، حقیقتی است برفراز گیتی و محیط بر زمین و آسمان و کائنات و هرآنچه به

و در این وادي، جان انسان نیز چـون  همتایی اوست ي یکتایی و بیر آیهواگردیده است؛ و فخر زمین و زمان را همین بس که آیینه
"اهللا "از تنگناي غفلت، منیت و انانیت وارهیده، به سوي عالم معنی و حقیقت اوج گیرد، جز آن حقیقت یگانه را نجوید و جز ره 

اي. قرآن عهد انسان است با انسـانیت خـویش؛ و   گر فروزندهنپوید. در این میان، قرآن چه تذکر زیبایی است و چه مصباح هدایت
هرآنگاه که به ذکر آیات دل انگیزش، خویشتن را فرا یاد انسان آورد، این عهد را جانی دوباره بخشد. عهدي که با جانـان دارد در  

انبها و گرانقدر که جز او نخواهد و جز رهش نپوید. پاسداشت امانتی گر
از هر سو نسل مضطرب و سرگشته امروز را تحت فشار قـرار داده و  "انا الحق"در این دوران پرآشوب و تنگناي زمان که دعوي 

ی بـیش از پـیش   ي وجود امت مسلمان وارد شده، لزوم تجدید پیمان و تمسک به حبل الهتهاجمی که از جهات مختلف بر پیکره
حضـرت صـاحب   « از دیگر سو، در عصر غیبت و در عصري که دست عامه مردم از منجی و مصلح حقیقی عالم شود.احساس می

در قبال ظاهر آراسته تمـدن غـرب اسـت،    کوتاه است و دغدغه بزرگ دین باوران راستین، تزلزل فرهنگ ها و سنن» االمر (عج)
الش بزرگ میان جنود ابلیس و ارتش الهی موجبات پیروزي را فراهم کند، همانـا تمسـک بـه    تواند در چمهمترین عنصري که می

اي اسـت بـارز از   و به راستی این نشانه» إذا التبست علیکم الفتن . . . فعلیکم بالقرآن« قرآن است که معصوم علیه السالم فرمود 
».رانتظا« ي اخالص و صداقت در مندي از قرآن و بهترین شیوهبهره

»  بـیم امـواج   «داري و اسالم و ایمان بشکنند و بدون شک در این عرصه کسانی موفق خواهند بود که امواج اغواگر را با گوهر دین
انـد،  هاي کاذب اطراف ما را فرا گرفتهرا به یمن این کشتی نجات در صحنه اندیشه خود راه ندهند. زیرا در چنین موقعیتی که بت

روز و فرداي ما منوط به این است که بر قرآن و عترت تکیه زده و با ارزیابی درسـت از زمـان؛ اسـتعدادکمال    موفقیت ما و نسل ام
یابی و بالندگی خود را در پرتو دین و قرآن در عرصه ظهور، متجلی سازیم.

ي قرآنـی در جامعـه و   از این رو سازمان دارالقرآن الکریم بر اساس وظایف و ماموریتهاي اساسی خود و بـه منظـور ایجـاد فضـا    
") اقدام به برگزاري مسابقات سراسري تفسیر قرآن کـریم بـا عنـوان    87و مفاهیم نورانی قرآن کریم ، از سال (گسترش معارف

) جزء از قـرآن کـریم در   23) برگزار گردید و تفسیر (93) تا (87مرحله از این مسابقات طی سالهاي () 7که (نمود"نورالهدي
مین دوره مسابقات تفسـیر قـرآن کـریم بـا     ت) نیز هش94قات مورد مطالعه عالقمندان قرار گرفته است. در سال (قالب این مساب

ـ  بیست و ، مبیست و چهاربراساس مفاهیم و تفسیر اجزاي "8نورالهدي"عنوان  برگـزار  م قـرآن کـریم  پنجم و بیسـت و شش
.  دگردمی
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اهداف
کریم .  آنرویج و گسترش فرهنگ غنی قرت)1

ایجاد موقعیت و فضا براي تقویت معلومات قرآنی اقشار مختلف مردم .)2

کریم، از طریق ارائه سئواالت هدفمند . آشنا کردن مردم با نکات کاربردي مفاهیم و تفسیر قرآن)3

ترویج فرهنگ مطالعه، پرسشگري و تحقیق در بین مخاطبین قرآنی .)4

پیشینه طرح
را بر اسـاس ترجمـه   "نورالمبین ") مسابقات سنجش معلومات قرآنی  1386) تا (1382م طی سالهاي (سازمان دارالقرآن الکری

ساله ترجمه کل قرآن کریم به جزء) برگزار نمود که طی این دوره پنج3تحت الفظی آیات قرآن کریم ، در ده مرحله (هر مرحله 

دوره مذکور در مسابقات نـورالمبین شـرکت نمودنـد. سـازمان     ) نفر در طول000/250مسابقه گذاشته شد و بحمداهللا بیش از (

یل این حرکـت  تر به مفاهیم قرآن کریم و استمرار و تکمدر راستاي توجه عمیق1393الی 1387دارالقرآن الکریم  طی سالهاي 

م قرآن کریم و سوبیستاز تفسیر اجزاء اول تا"نورالهدي"یر قرآن کریم با عنوان دوره مسابقات تفس)7مقدس و روبه رشد، (

.در آبان ماه هر سال برگزار نمودرا براساس تفسیر نمونه

برگزار گردیـد  کـه در مجمـوع   هاي اخذ آزمونتشریحی)،  در حوزه-اياین مسابقات به صورت آزمون حضوري (چهارگزینه

گان و صدور کارت شرکت در آزمون آنـان  ) نفر در آزمون ها شرکت نمودند. در این دوره ها ثبت نام شرکت کنند74.000(حدود

، بـه بـاال شـده بـود    70امتیاز آنان به صورت اینترنتی و از طریق سایت تالوت انجام پذیرفت. همچنین به شرکت کنندگانی که

.ا تفسیر اجزاي مربوطه اعطا گردیدمدرك آشنایی ب

ز ابتداي برگزاري طرح است :جدول ذیل بیانگر گزارش آماري اجراي این مسابقات ا

تعداد شرکت کننده (نفر)تعداد حوزه برگزاريسالعنوان
1138718813333نورالهدي
213881765360نورالهدي
313891787383نورالهدي
413901839747نورالهدي
5139118115388نورالهدي
6139218013109نورالهدي
713933409341نورالهدي

73661مجموع شرکت کنندگان
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شخصات طرحم

")8نور الهدي ("تمین دوره مسابقات بزرگ تفسیر قرآن کریم با عنوان هش:عنوان طرح

الکریمدارالقرآنسازمان:مجري طرح

و"اتحادیـه مؤسسـات قرآنـی مردمـی کشـور     "، "استانهاي سراسر کشوراسالمیتبلیغاتکلادارات":هاي معین دستگاه

"اتحادیه هاي مؤسسات قرآنی مردمی سراسر کشور"

می کشورسایت رسمی اتحادیه مؤسسات قرآنی مرداز طریق-)94(ماه مهر15شهریور ماه لغایت 1زمان و نحوه ثبت نام :

)94(ماه دهم آبانپانز:مسابقه زمان برگزاري

و شهرهاي بزرگ هر استانهامراکز استان:مسابقهمکان برگزاري 

سراسر کشور.عموم عالقمندان به حوزه مفاهیم و تفسیر قرآن کریم در:گروه هدف 

ویژگی هاي مسابقه
شـامل تفسـیر جـزء    » تفسیر یک جزء« دو رشتهدر-)8نورالهدي (-بزرگ تفسیر قرآن کریم تمین دوره مسابقاتهش)1

ـ    شامل تفسیر اجزاي بی» تفسیر سه جزء « و قرآن کریمبیست و چهارم مست و چهارم، بیسـت و پـنجم و بیسـت و شش

.شودبرگزار میاساس تفسیرنمونهقرآن کریم و بر

شـود. تعـداد   ر برگزار میبی سراسر کشوهاي انتخااي در حوزهاین مسابقه به صورت حضوري و در قالب آزمون چهارگزینه)2

) مورد است.100(،"تفسیر سه جزء") مورد و در رشته 40(" ،تفسیر یک جزء"سؤاالت در رشته 

شود.بصورت نقدي بحساب آنها واریز میجوایز برگزیدگان پس از بررسی و تصحیح پاسخنامه ها و اعالم نتایج، )3

ـ  را کسب نمودند، درصد نمره آزمون 70حداقلکه شرکت کنندگان مسابقهکلیه به )4 زاي مـورد  مدرك آشنایی با تفسـیر اج

د.یگردمسابقه  اعطاء 
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ابقهجوایز مس

)21رشته تفسیر یک جزء (جزء 
40کل امتیاز :    

جایزه امتیاز
5.000.000 40
4.000.000 39
3.000.000 38
2.000.000 37
1.000.000 36
500.000 35

)23–22–21رشته تفسیر سه جزء (اجزاء 
100کل امتیاز :    

(ریال)جایزه امتیاز
15.000.000 100
14.000.000 99
13.000.000 98
12.000.000 97
11.000.000 96
10.000.000 95
9.000.000 94
8.000.000 93
7.000.000 92
6.000.000 91
5.000.000 90
4.000.000 89
3.000.000 88
2.000.000 87
1.000.000 86
500.000 85
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هاي مجري و معین مسابقهتعیین وظایف و نقش دستگاه

الف) سازمان دارالقرآن الکریم :
سیاستگذاري و تدوین دستور العمل اجرایی مسابقه-
نامه با اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشورانعقاد تفاهم-
تأمین جوایز مسابقه-
طراحی سؤاالت مسابقه و ارائه آن به ادارات کل تبلیغات اسالمی استانها-
نظارت عالیه بر حسن اجراي مسابقه-

ت کل تبلیغات اسالمی استانها :ب) ادارا
نظارت مستقیم بر کلیه روند اجرایی مسابقه-
تکثیر سؤاالت مسابقه و توزیع آن در روز آزمون-

ج) اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور :
ریال از هر نفر)40.000نام مسابقه (حداکثر مبلغ تأمین اعتبار جهت اجراي مسابقات از محل ثبت-
اي استانی جهت اجراي مطلوب مسابقههتوجیه اتحادیه-
رسانیتبلیغات و اطالع-
کنندگانثبت نام متمرکز از شرکت-
نام کنندگان و ارائه آن به واحدهاي استانیجمعبندي و تفکیک اسامی ثبت-
ها و ارسال به واحدهاي استانیطراحی و تکثیر پاسخنامه-
ابقهنظارت بر عملکرد واحدهاي استانی مبنی بر حسن اجراي مس-
جمعبندي نتایج و اعالم اسامی برگزیدگان-
% امتیاز را کسب نموده اند و ارسال آن به واحدهاي استانی70صدور گواهینامه براي افرادیکه حداقل -
تحویل جوایز به برگزیدگان-
تهیه گزارش مالی و اجرایی مسابقه-

د) اتحادیه هاي استانی :
رسانیتبلیغات و اطالع-
برگزاري مسابقاتهايبینی محلپیش-
هاي برگزاري مسابقاتفضاسازي محل-
برگزاري مسابقه در روز مقرر-
ها و ارائه نتایج به اتحادیه کشوريتصحیح پاسخنامه-
ربطها به افراد ذيتحویل گواهینامه-
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بندي مراحل اجرایی مسابقهجدول زمان

بنديجدول زمان
زمان اجراعنوان اقدام اجراییردیف

فرودین ماهو تدوین دستور العمل اجرایی مسابقاتتهیه 1

اردیبهشت ماهابالغ دستور العمل اجرایی مسابقات به ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور2

مرداد ماهطراحی سؤاالت و پاسخنامه3

شهریور ماهرسانیتبلیغات و اطالع4

ماهماه و مهرشهریورمخاطباناز متمرکزثبت نام5

مهر ماهنام شدگان هر استان و اعالم به واحدهاي استانیتفکیک اسامی ثبت6

مهر ماهاستانهاپیش بینی مکان هاي برگزاري آزمون در مراکز و شهرهاي پرمخاطب 7

مهر ماهصدور کارت ورود به جلسه براي متسابقین8

مهر ماهانهاو ارسال براي استچاپ پاسخنامه ها به تعداد شرکت کنندگان9

مهر ماهارسال سؤاالت مسابقه به ادارات کل تبلیغات اسالمی استانها10

آبان ماهکشوربرگزاري آزمون بصورت همزمان در سراسر11

آبان ماه و آذر ماهجمع آوري، تجمیع و تصحیح پاسخنامه ها12

ذر ماهآها و جرایداعالم نتایج و درج اسامی برگزیدگان در خبرگزاري13

دي ماه% امتیاز مسابقه را کسب نموده اند70افرادیکه گواهینامه براي صدور14

ماهديواریز مبلغ جوایز به حساب برگزیدگان15

ماهديهاي صادر شدهتوزیع گواهینامه16

ماهبهمنتهیه گزارش تفصیلی از اجراي مسابقه17
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:جدول کارنماي طرح

مسابقهکردهزینهجدول 

(ریال)جمعشرح هزینهعنوان هزینهردیف

100.000.000زرچاپ و توزیع پوستر و ساخت تیرسانیتبلیغات و اطالع1

50.000.000--- طراحی و چاپ سؤاالت2

50.000.000--- طراحی و چاپ پاسخنامه3

برگزاري آزمون4
ریال2.000.000× حوزه امتحانی 300

ها از محل ثبت نام باید تأمین شوداین بخش از هزینه
600.000.000

500.000.000ریال500.000.000نامه تا سقف آیینمطابق جدول جوایز در بخشهاي قبلی اینجوایز برندگان5

ریال1.300.000.000جمع

یف
زمانرد

مراحل اجرا

زمستانپاییزتابستانبهار

مجري یا مجریان

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

داد
دادتیرخر
مر

یور
انمهرشهر
منديآذرآب
به

فند
اس

اداره کل تبلیغات اسالمی استانن نامهدریافت و مطالعه آیی1

الکریمسازمان دارالقرآنطراحی سؤاالت مسابقه2

اتحادیه کشوريتبلیغات و اطالع رسانی3

اتحادیه کشوريثبت نام از متسابقین4

5
تمهیدات، پیش بینی و آماده 
سازي مکان برگزاري مسابقات

اتحادیه کشوري

6
چاپ سؤاالت و پاسخنامه ها و 

ارسال براي استانها
اتحادیه کشوري

اتحادیه کشوريبرگزاري مسابقه7

8
آوري و تصحیح جمع

هاپاسخنامه
اتحادیه کشوري

اتحادیه کشورياعالم نتایج9

اتحادیه کشوريهصدور گواهینام10

11
تحویل جوایز و گواهینامه به 

برندگان
اتحادیه کشوري

اتحادیه کشوريتهیه گزارش تفصیلی12


