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مقدمه

فرمایند : پیامبر اعظم (ص) می
»پس بر شما باد مالزمت با قرآن هاي سیاه شب جامعه شما را فراگرفت ،ها مانند پارهکه فتنههنگامی« 

هـاي فرهنگـی دشـمنان اسـالم      دان میهن اسالمی با قرآن عجین شـوند و از فتنـه  خواهیم فرزنبنابراین اگر می
توانیم در زمینه تـرویج و گسـترش فرهنـگ غنـی قـرآن تـالش نمـاییم و        که میاندازهمصون بمانند باید هر

سازان کشور پرافتخار جمهوري اسالمی ایران را با قرآن کـریم بـه احسـن وجـه    هاي انس و آشنایی آیندهزمینه
یم .فراهم نمای

مردممختلف آحاد شناسایی، هدایت، رشد و شکوفایی استعدادهاي قرآنی منظور به الکریم سازمان دارالقرآن 

) عنوان شامل :4در (را » قرآنی هاي طرح جشنواره « ایجاد شور و اشتیاق قرآنی در جامعه، و
جشنواره قرآنی کودك و نوجوانسیزدهمین )1
وانجشنواره قرآنی جنهمین )2
جشنواره قرآنی خانوادههفتمین )3
جشنواره محصوالت قرآنی ویژه تشکلهاي قرآنیسومین )4

.نمایدمیتوسط ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار 
اهللا التوفیقومن

مدیریت ارتباطات

اهداف

بخش قرآن کریم در میان آحاد جامعه.نشر و ترویج فرهنگ حیات)1
اي دینی و تحکیم سالمت فرهنگی جامعه .تعمیق باوره)2
ایجاد شور قرآنی و زمینه الزم براي حضور قشرهاي مختلف در رقابتی سالم و ارزشمند .)3
کریم .به سمت و سوي انس با قرآنقشرهاي مختلفشناسایی ، رشد و هدایت استعدادهاي )4
ظور انس بیشتر قشرهاي مختلف با کالم اهللا مجید.استفاده از ابعاد هنري قرآن و ارائه الگوهاي جدید به من)5
تشویق و ترغیب قشرهاي مختلف به منظور ابداع، ابتکار، خالقیت و تولید محصوالت فاخر در حـوزه قـرآن   )6

کریم.
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چکیده طرح

جشنواره قرآنی کودك و نوجوان :سیزدهمیمن )1

باشـد و کودکـان و   سـال) مـی  18تا 5و نوجوانان (سنین ، ویژه کودکان شود) اجراء می82که از سال (این جشنواره
پردازند.نِ هر مقطع تحصیلی در قالب یک گروه جداگانه با هم به رقابت مینانوجوا

تواننـد بـه شـرط آنکـه جشـنواره را در همـه       بینی گردیده و اسـتانها مـی  شهرستانی پیشاین جشنواره در مرحله
استانی جشنواره را با حضور نفـرات برتـر مرحلـه شهرسـتانی برگـزار      رحلهشهرستانهاي استان اجرا نموده باشند م

نمایند.

هاي جشنواره قرآنی کودك و نوجوان:معرفی رشته

تعداد رشته هاي گروه سنیشماره گروه
هاي جشنوارهعناوین رشتههر گروه سنی

دوسال)6و 5(دبستانقبل از مقطع1
کریمسوره آخر قرآن10حفظ 

اشی با مضامین قرآنینق

دوسال)9و 8، 7(دبستاندوره اول2
کریمسوره آخر قرآن20حفظ 

نقاشی با مضامین قرآنی

دوسال)12و 11، 10(دبستاندوره دوم3
کریمسوره آخر قرآن30حفظ 

نقاشی با مضامین قرآنی

پنجسال)15و 14، 13دوره اول متوسطه (4

)لرتیقرائت (ت

کریمام قرآنحفظ جزء سی

کریمام قرآنمفاهیم نیمه دوم جزء سی

همخوانی قرآن و تواشیح

خوشنویسی سوره مبارکه قدر

ششسال)18و 17، 16دوره دوم متوسطه (5

)رتیلقرائت (ت

کریمقرآن30و 29حفظ اجزاء 

کریمام قرآنمفاهیم جزء سی

قرآن و تواشیحهمخوانی 

خوشنویسی سوره مبارکه قدر

مقاله نویسی با مضامین قرآنی
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جشنواره قرآنی جوان :نهمین )2

باشد.میسال) 29تا 18، ویژه جوانان (سنین شود) اجراء می86که از سال (این جشنواره
شـرط آنکـه جشـنواره را در همـه     تواننـد بـه   بینی گردیده و اسـتانها مـی  شهرستانی پیشاین جشنواره در مرحله

استانی جشنواره را با حضور نفـرات برتـر مرحلـه شهرسـتانی برگـزار      شهرستانهاي استان اجرا نموده باشند مرحله
نمایند.

هاي جشنواره قرآنی جوان:معرفی رشته

هاي جشنوارهعناوین رشتهتعداد رشته هاي جشنوارهگروه هدف

هفتسال29تا 18افراد 

)ترتیلقرائت (

کریمجزء قرآنیکحفظ 

کریمقرآنسهحفظ 

حفظ پنج جزء قرآن کریم

همخوانی قرآن و تواشیح

نقاشی با مضامین قرآنی

خوشنویسی سوره مبارکه قدر

طراحی گرافیک با مضامین قرآنی

جشنواره قرآنی خانواده :هفتمین )3

) خانواده سال10تمامی اعضاي باالي خانواده هاي قرآنی (شامل ، می گردد ) اجراء88که از سال (در قالب این طرح
) مسابقه سه منظوره ( شامل حفظ ، قرائت و مفاهیم سوره اي از قرآن کریم) در محـدوده  1(، در در هر شهرستان

ـ  ،شهرستان خود با هم رقابت نموده و پس از مشخص شدن خانواده هاي برتر می اهـدا  هدایاي ایشان طـی مراس
خواهد شد.
هاي جشنواره قرآنی خانواده:معرفی رشته

هاي جشنوارهعناوین رشتهتعداد رشته هاي جشنوارهگروه هدف

سهسال به باالي خانواده10اعضاي 
قرائت (ترتیل) سوره تعیین شده

حفظ سوره تعیین شده

مفاهیم سوره تعیین شده

توضیحات :
ر خانواده باید همگی مفاهیم سوره مربوطه را بدانند و به یک سؤال مفاهیمی پاسخ دهند.سال ه10)افراد باالي 1
)اعضاي هر خانواده باید عالوه بر دانستن مفاهیم سوره مربوطه باید در آزمون یکی از دو رشته ترتیل یا حفظ همان سوره شرکت نمایند.2
ئول دارالقرآن الکریم استان خواهد بود.)انتخاب سوره بر عهده کارشناس شهرستان و با تأیید مس3
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جشنواره محصوالت قرآنی ویژه مؤسسات قرآنی مردمی :سومین )4

در هـر  ، مؤسسـات قرآنـی مردمـی    ) جمعاً دو دوره برگزار شده است92و () 90(هايسالدر قالب این طرح که در
رسـانه هـاي دیجیتـال قرآنـی ، طرحهـاي      ) رشته ( شامل قرآن کریم ، کتب قرآنی ، نشریات قرآنی ، 6، در (استان

هـدایاي  ، برتر آثارو پس از مشخص شدن محصوالت و تولیدات خود را ارائه می نمایند قرآنی و ایده هاي قرآنی)
طی مراسمی اهدا خواهد شد.تولیدکنندگان آن

ه محصوالت قرآنی ویژه مؤسسات قرآنی مردمی:هاي جشنوارمعرفی رشته

تعداد رشته هاي گروه هدف
عناوین رشته هاي جشنوارهشاخه هاي جشنوارهجشنواره

مؤسسات قرآنی مردمی
داراي شماره ثبت و 

پروانه فعالیت
یازده

مصحف شریفقرآن کریم

کتب قرآنی
کتب آموزشی

کتب علوم و معارف قرآنی

نشریات مکتوب قرآنینینشریات قرآ

قرآنیهاي دیجیتالرسانهآثار و 

وبالگو وب سایت 

ايرسانهنرم افزارهاي چند

نرم افزارهاي تلفن همراه

ايههاي رایانبازي

هاي صوتی و تصویريتولیدات قرآنی با فرمت

هاي قرآنیطرحهاي قرآنیطرح

رآنیهاي قایدههاي قرآنیایده

در خصوص جشنواره محصوالت قرآنی :ضوابط فنی و داوري
هاي مؤسسات قرآنی مردمی استانها که داراي مجوز فعالیـت معتبـر   )کلیه مؤسسات قرآنی مردمیِ عضو اتحادیه1

تواننـد  (سازمان تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) و شماره ثبت در مرجع ثبت شرکتها باشند مـی 
این جشنواره شرکت کنند.در

باشد .می: ارسال روزنامه رسمی حاوي آگهی تأسیس مؤسسه به همراه اثر ، الزامی1تبصره 
اي به تولید آثار و محصوالت اشتغال دارنـد  افزار و مراکز انتشاراتی که بصورت حرفه: شرکتهاي تولید نرم2تبصره

نمی توانند در این جشنواره شرکت کنند.
تواننـد در ایـن   هاي قرآن شهري و روستائی داراي پروانه فعالیت از سازمان تبلیغات اسالمی نیز مـی خانه:3تبصره

جشنواره شرکت نمایند.
نامه باید داراي شرایط عمومی زیر باشند:)آثار و محصوالت مورد نظر این آئین2
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، ون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارقانالف) مالکیت معنوي اثر و محصول، منع قانونی (اعم از قانون مدنی، 
-و ...) نداشـته و امتیـاز و حقـوق مربـوط بـه مراحـل مختلـف ایـده        هنرمنـدان ،لفـان  ؤقانون حمایت از حقـوق م 

پردازي،طراحی، ایجاد و تولید آن قانوناً از آن مؤسسه مربوطه باشد . 
حل فوق الذکر ذي نفع باشند اخذ رضایت از ایشان : چنانچه فرد یا افرادي تحت عنوان عضو مؤسسه در مرا1تبصره

به عهده مؤسسه مربوطه می باشد. همچنین در صورتی که محصوالت و آثـار ارائـه شـده بصـورت مشـترك بـا       
اند، اخذ رضایت از شخص یادشده و تمـامی مسـئولیتهاي   اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر طراحی، تهیه و تولید شده

بوده و سازمان در قبال آن تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت.ربط آن به عهده مؤسسه ذي
موردو در صورت اثبات عدم صحت این موضوع، اثراستر یا محصولارسال اثر به منزله اعالم مالکیت اث: 2تبصره

د و سازمان نیز در قبال شخص ثالث مسئولیتی نخواهد داشت.نظر از مراحل جشنواره حذف خواهد ش
هاي دیگر نباشد.برداري از نمونهاثر کپیب) اساس و محور

برداري از آن در جریان فعالیتهاي قرآنی ممکن باشد.ج)با امور قرآنی ارتباط داشته و امکان بهره
د) شکل و محتواي اثر با موازین شرعی و قانونی و هنجارهاي اخالقی و اجتماعی هماهنگ باشد.

.آثار ارسالی می بایست اصل باشده) 

ها وجود ندارد.: منعی براي شرکت آثار حائز رتبه در سایر جشنوارهتبصره
)محدودیتی در تعداد آثار و محصوالت ارائه شده توسط یک مؤسسه وجود ندارد.3
گونه آثار مسئولیتی نخواهـد  شد و اداره کل در قبال ایندننخواههآثار دریافتی پس از مهلت اعالم شده پذیرفت)4

داشت.



7

مشخصات طرح

عنوان طرح:

) جشنواره4شامل (جشنواره هاي قرآنیبرگزاري
جشنواره قرآنی کودك و نوجوانسیزدهمین )1
جشنواره قرآنی جواننهمین )2
جشنواره قرآنی خانوادههفتمین )3
جشنواره محصوالت قرآنی ویژه مؤسسات قرانی مردمیسومین )4

مجري طرح:
کشور با همکاري دفاتر شهرستانی و اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمیادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر 

عناوین اقدامات اجرایی :
رسانی) تبلیغات و اطالع1
کنندگان نام از شرکت) ثبت2
انجام تمهیدات اولیه شامل مکان برگزاري جشنواره، هماهنگی با داوران و ...) 3
برگزاري جشنواره)  4
برگزاري مراسم اختتامیه ) 5

گروه هدف:
سال17تا 5: افراد جشنواره قرآنی کودك و نوجوان)1
سال29تا 18: افراد جشنواره قرآنی جوان)2
سال به باال)10: خانواده هاي دو نفره و بیشتر (اعضاي جشنواره قرآنی خانواده)3
: مؤسسات قرآنی مردمی داراي پروانهجشنواره محصوالت قرآنی ویژه مؤسسات قرانی مردمی)4

مان برگزاري جشنواره :ز
: دهه مبارکه فجرجشنواره قرآنی کودك و نوجوان)5
: هفته جوانجشنواره قرآنی جوان)6
: هفته خانوادهجشنواره قرآنی خانواده)7
: دهه فجرجشنواره محصوالت قرآنی ویژه مؤسسات قرانی مردمی)8
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نکات حائز اهمیت

اقدام نمایند و هاي مذکور جشنوارههر یک از ود  نسبت به برگزاري براساس ظرفیت و اعتبار ختوانندمیاستانها)1
کارشناسان ذي ربط می باشد.نحوه هزینه کرد آن با نظر مسئول دارالقرآن الکریم و 

) تهیه آیین نامه و فرمهاي داوري متناسب با سطح جشنواره بر عهده دارالقرآن الکریم استان می باشد.2

هاي قرانی سالجاري خواهد بود.الزحمه فعالیتنامه محاسبه حققاریان و ... مطابق آیینالزحمه داوري و)حق3

)تهیه فرمهاي ثبت نام و ... تعیین نحوه تبلیغات و اطالع رسانی و سایر موارد ذکر نشده در این آیین نامه بر عهـده  4
استان خواهد بود.

تماس حاصل فرمایید.)  021- 66955913اره شم(العات بیشتر با اداره ارتباطاتجهت کسب اط)5


