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 "هاست هدايت مي كند اين قرآن به راهي كه استوارترين راه ترديدبي"
 « 9آيه  -سوره اسراء» 

 مقدمه

و از وظايف تمام آحاد جامعهه ديني  هاي فرهنگترين ضرورتاز مهم ،هيم نوراني آنفراگيري قرآن كريم و آشنايي و انس با مفا    

ههاي دينهي در توسعه و نشر آموزه در فرهنگي كشور دستگاههايبا توجه به جايگاه  خصوص،رود. در اين اسالمي به شمار مي

دينهي و  ههايبه عنوان نهادهاي محترمشان و خانواده  هادستگاه ايندر بين كاركنان انس با قرآن كريم ضرورت  ،سطح جامعه

   .استاسالمي امري ضروري 

در راسهتاي تحقه   ،هاي قرآني سازمان تبليغات اسالمي به عنوان حوزه تخصصي فعاليت ،سازمان دارالقرآن الكريم ،از اين رو

ايشان بها  هر چه بيشتر ارتباط و انساد و ايجآحاد مردم سطح دانش قرآني ي مبني بر ارتقا)مدظله العالل(  منويات مقام معظم رهبري 

را با ابالغ  اده هاي مكرم ايشانفرهنگي و خانوكاركنان دستگاههاي ويژه  «تسنيم مسابقات قرآني مين دورهچهار» قرآن كريم،

 .نمايدرگزار ميب كشورفرهنگي  دستگاه 33 و با حضور )مدظله العلل( مقام معظم رهبري رسمي دبير محترم شوراي فرهنگي دفتر 
 

 اهداف

   انس هر چه بيشتر آحاد مردم با قرآن كريم. در خصوصمقام معظم رهبري )مدظله العالي(  منوياتتالش درجهت تحق   (1

 .مكرم ايشاندر سطح كاركنان دستگاههاي فرهنگي و خانواده هاي  سطح معلومات و آموزه هاي قرآني يارتقا (2

 .قرآنيروهاي زمينه سازي جهت شناسايي، جذب و استفاده از ني (3

 ترغيب دستگاههاي فرهنگي به ايجاد فضاي تبليغي و آموزشي با محوريت قرآن كريم در دستگاههاي متبوع خويش. (4

 

 مشخصات طرح

 (سبك زندگي اسالميمفاهيم )در رشته هاي حفظ ، قرائت و  "تسنيم"مين دوره مسابقات قرآني چهار :عنوان طرح

  كل تبليغات اسالمي سراسر كشورداراتاهمكاري با  الكريم وسازمان دارالقرآن :مجري طرح

 شودمتعاقباً اعالم مي زمان ثبت نام :

 ني تالوترساپايگاه اطالعاز طري   نحوه ثبت نام :
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 شودمتعاقبًا اعالم مي مرحله استاني : زمان برگزاري

 (گرددت اسالمي استانها اعالم ميليغامكان دقي  از سوي ادارات كل تبمراكز استانها ) :مكان برگزاري مرحله استاني 

 شودمتعاقباً اعالم مي مرحله كشوري : زمان برگزاري

 .خانواده هاي مكرم ايشاندستگاه هاي فرهنگي كشور و كاركنان  :گروه هدف 

 ،ت(رئيس ستاد)معاون ارتباطات و فناوري اطالعات(، دبير اجرايي ستاد)مدير ارتباطا : ستاد برگزاري مسابقات ساختار

كميته فني)معاون آموزش و پژوهش(، كميته تبليغات و اطالع رساني)مدير دفتر رياست و روابط عمومي(، كميته 

 .پشتيباني)معاون پشتيباني( و كميته نظارت و ارزيابي)مدير طرح و برنامه(

 

 

 رشته هاي مسابقه    

 يل مي باشد :اين دوره از مسابقات شامل دو مرحله استاني و كشوري به شرح ذ      

 : مرحله استانيدر        

 : سال( 91)فرزندان باالي گروه الف( گروه كاركنان، همسران و فرزندان 
 مخاطبان عناوين رشته ها رديف سرفصل

 حفظ

 به تفكيك خواهر و برادر موضوع قرآني با ترجمه 04حفظ موضوعي شامل  1

 به تفكيك خواهر و برادر حفظ يك جزء قرآن كريم 2

 به تفكيك خواهر و برادر حفظ سه جزء قرآن كريم بصورت پيوسته 3

 به تفكيك خواهر و برادر قرائت به روش تدوير )ترتيل( 0 قرائت

 به تفكيك خواهر و برادر برگرفته از كتب قرآني 5 مفاهيم

     

 :گروه ب( گروه فرزندانِ در حال تحصيل
 نمخاطبا رده سني عناوين رشته ها رديف سرفصل

 حفظ

 مشترك سال( 7قبل از دبستان )كمتر از مقطع  سوره آخر قرآن كريم 14حفظ  1

 به تفكيك خواهر و برادر دوره اول دبستان )اول، دوم و سوم دبستان( سوره آخر قرآن كريم 24حفظ  2

 و برادر به تفكيك خواهر دوره دوم دبستان )چهارم، پنجم و ششم دبستان( سوره آخر قرآن كريم 34حفظ  3

 به تفكيك خواهر و برادر (اول متوسطهمقطع دبيرستان )دوره  حفظ يك جزء قرآن كريم 0

 حفظ يك جزء قرآن كريم 5

 (دوم متوسطهمقطع دبيرستان )دوره 

 به تفكيك خواهر و برادر

 به تفكيك خواهر و برادر قرائت به روش تدوير )ترتيل( 6 قرائت

 به تفكيك خواهر و برادر آنيبرگرفته از كتب قر 7 مفاهيم

 
 : مرحله كشوريدر        

 : سال( 91)فرزندان باالي  فرزندانگروه الف( گروه كاركنان، همسران و 
 مخاطبان عناوين رشته ها رديف سرفصل

 حفظ

 به تفكيك خواهر و برادر موضوع قرآني با ترجمه 64حفظ موضوعي شامل  1

 ك خواهر و برادربه تفكي حفظ يك جزء قرآن كريم 2

 به تفكيك خواهر و برادر حفظ سه جزء قرآن كريم بصورت پيوسته 3

 به تفكيك خواهر و برادر قرائت به روش تدوير )ترتيل( 0 قرائت

 به تفكيك خواهر و برادر برگرفته از كتب قرآني 5 مفاهيم
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راه خواهند يافت و مسابقه در  ،كسب حد نصاب امتيازبه شرط  ،الذكر رشته فوق( 5در مرحله كشوري، فقط نفرات اول )       

شود مسابقات ويژه گروه )ب( فقط در مرحله استاني تأكيد مي ساير رشته ها ، در مرحله استاني خاتمه خواهد يافت.

 باشد.مي

        

 

 

 نكات حائز اهميت

و  «)مد ظله العلل( دفتر مقام معظم رهبري دستگاههاي فرهنگي عضو شوراي فرهنگي كاركنان »، ويژه مسابقات قرآني تسنيم (1

 مي باشد كه اسامي اين دستگاهها در انتهاي اين آيين نامه ذكر شده است.« خانواده هاي مكرم ايشان»

 08و يا قراردادي پاره وقت كه حداقل  قراردادي ثابت ،پيماني بايد از كاركنان  رسمي، ،شركت كنندگان در اين مسابقات (2

 .باشند مجموعه همكاري دارد، ساعت در ماه با
: كاركنان قراردادي ثابت بايد تحت پوشش بيمه خدمات درماني و يا تامين اجتماعي از سوي دستگاه مربوطه بوده 1تبصره 

 وكارمند دستگاه خود محسوب شوند.
ه فرهنگي كشور دستگا 33كارمند يكي از  ،بايد صرفًا در مبدا يا مقصد ،دستگاه 33مامورين به خدمت در  :2تبصره 

 باشند.
 : مسابقه تسنيم شامل سربازان شاغل در دستگاه هاي فرهنگي نخواهد شد. 3تبصره 

 رساني تالوت صورت خواهد پذيرفت.از طري  پايگاه اطالعشركت كنندگان، ثبت نام از  (3

 آن،هد بود و عالوه بر مجاز به شركت در مسابقه خوا تدوير )ترتيل(، هر فرد فقط در يكي از رشته هاي حفظ يا قرائت  (4

 خواهند بود. (سبك زندگي اسالمي)با رويكرد  مفاهيم شتهدر ر شركتتمامي عالقه مندان مجاز به 
 ثبت نام نفرات اول كشوري سال گذشته، فقط در رشته اي كه سال قبل در آن رتبه كسب نكرده اند، مجاز خواهد بود. (5

خيريه، سازمان تبليغات اسالمي، دانشجويي و تسنيم، در سطح استان ركساني كه در مسابقات قرآني سازمان اوقاف و امو (6

شده اند، مجاز به شركت در اين مسابقات  اول تا سوم ( جزء به باال، حائز رتبه18و يا كشور، در رشته هاي قرائت و حفظ )

 نيستند.

اعم از اياب و ذهاب و  ،هاي مربوطهدر مرحله استاني اعزام متسابقين بصورت مأموريت اداري محاسبه شده و كليه هزينه  (7

 اسكان احتمالي بر عهده دستگاه اعزام كننده مي باشد.

برگزيدگان، در مرحله استاني، به سه خانواده برتر قرآني كه از بر تقدير انفرادي عالوه  در خاتمه مرحله استاني مسابقات، (0

 هد شد.معدل امتياز آنها نسبت به سايرين بيشتر باشد، جوايزي اهداء خوا

لذا تأكيد مي كسب حد نصاب امتياز جهت احراز رتبه هاي برتر در مسابقات )مرحله استاني و كشوري( ضروري مي باشد.  (9

نصاب امتياز آن  ، كسب حدنفرات برتر انتخابمالك  گردد چنانچه تعداد شركت كنندگان استاني در يك رشته كم باشد،

 .رشته مي باشد
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 088از  08: براي كسب رتبه اول، امتياز خواني، ترتيل، مفاهيم و حفظ موضوعي فصيح هايحد نصاب امتياز در رشته 

 باشد.مي 088از  57هاي دوم و سوم، امتياز و براي كسب رتبه

  078هاي دوم و سوم، امتياز و براي كسب رتبه 088از  068: رتبه اول، امتياز  هاي حفظرشتهكليه حد نصاب امتياز در 

 شد.بامي 088از 

 

 

 

 )مد ظله العلل( فرهنگي عضو شوراي فرهنگي دفتر مقام معظم رهبري دستگاه هاي اسامي 

ف
دي

ر
 

 نام دستگاه
 امتداد استاني

 توضيحات
 ندارد دارد

 نمايندگي خارج از كشور دارد   سازمان صدا و سيما 1

    سازمان تبليغات اسالمي 2

    سازمان اوقاف و امور خيريه 3

    نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هانهاد  0

    حوزه هنري 5

    بنياد شهيد و امورايثارگران 6

    اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 7

    شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور 8

    بعثه مقام معظم رهبري 9

    ستاد اقامه نماز 14

    مركز رسيدگي به امور مساجد 11

    **وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  * 12

 نمايندگي خارج از كشور دارد   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 13

    دفتر تبليغات اسالمي 10

    سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 15

    دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي 16

    آستان قدس رضوي 17

    ري علوم اسالميمركز تحقيقات كامپيوت 18

    پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 19

    موسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالمي 24

    شوراي عالي قرآن و مركز طبع قرآن كريم 21

    (ع)آستان حضرت عبدالعظيم  22

    (س)آستان حضرت معصومه  23

    )ره(موسسه آموزشي و پژوهشي حضرت امام خميني  20

    مركز اسناد انقالب اسالمي 25

    موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 26

    دانشگاه جامع شاهد 27

    دانشگاه سوره 28

    دانشگاه معارف 29
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مبني بر شركت سهاير دسهتگاههاي فرهنگهي در ايهن  )ماد ظلاه العالل( دفتر مقام معظم رهبري  شوراي فرهنگيِ نظر*** با توجه به      

ور در مسابقات قرآني تسهنيم دعهوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سومين دوره اين مسابقات جهت حضمسابقات قرآني، 

 بعمل آمد.

 

 

    دانشگاه صدا و سيما 34

    مجمع ناشران انقالب اسالمي 31

    مجمع فعاالن مجازي انقالب اسالمي 32

    ش هاي حوزه هاي علميهمعاونت تبليغ و آموز 33
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 : مراحل اجرايي طرح

 
 

 الف( اقدامات مربوط به قبل از برگزاري مسابقات :    

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. تشكيل ستاد و برگزاري جلسات مربوطه (1

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. تعيين سياستها و خط مشي برگزاري مسابقات (2

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. تعيين وظايف ستاد و كميته ها (3

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. تدوين آيين نامه، دستورالعمل اجرايي و فرمهاي داوري مسابقات در مرحله استاني و كشوري (4

 ربط.توجيه دستگاههاي فرهنگي ذي (5

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. ه استاني و كشوريپيش بيني زمان و مكان برگزاري مسابقات در دو مرحل (6

 

 ب( اقدامات مربوط به مرحله استاني :    

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(. ارسال آيين نامه، دستورالعمل اجرايي و فرمهاي داوري مسابقات به استانها (1

 دارالقرآن الكريم(. )مجري : سازمانبه استانها  هاي مسابقهپوستر و بروشورارسال  وچاپ  (2

 )مجري : سازمان دارالقرآن الكريم(.تهيه زيرنويس و تيزر تبليغاتي و آنوس راديويي و هماهنگي جهت پخش آن از صدا و سيما  (3

)مجري :  كاركنان دستگاههاي فرهنگي كشوردر سطح پوسترها و بروشورها توزيع تبليغات و اطالع رساني بويژه از طري   (4

 (.الكريم، دستگاههاي فرهنگي كشور و اداره كل تبليغات اسالمي استانسازمان دارالقرآن 

)مجري : اهنگي جهت پخش آن از صدا و سيما مركز استان زيرنويس و تيزر تبليغاتي و آنوس راديويي و هم پيگيري پخش (5

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان

سازمان دارالقرآن الكريم و اداره كل تبليغات اسالمي )مجري :  ام مسابقاتانجام مصاحبه هاي خبري و انتشار اخبار مربوط به شروع ثبت ن (6

 (.استان

 (.رساني تالوتاز طري  پايگاه اطالع)ثبت نام از متسابقين  (7

 (.دستگاههاي فرهنگي كشور)مجري :  دارالقرآن الكريم اسامي متسابقين به سازمان رسال ليستا (0

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري :  اطالع رساني به متسابقين و سازمانپيش بيني مكان و زمان برگزاري مسابقه و  (9

و تحويل آيين نامه مسابقات به هيأت داوران و توجيه ايشان نسبت به شيوه  (پس از تأييد سازمان)هماهنگي با داوران  (18

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري :  داوري

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري : پيش بيني دكور و سيستم صوتي مناسب و ... فضاسازي محل برگزاري مسابقات و  (11

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري : برگزاري مسابقات مطاب  برنامه  (12

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري :  دارالقرآن الكريم معرفي برگزيدگان به سازمان (13

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استان)مجري : در قالب يك برنامه رسمي  (تأييد سازمان پس از)تقدير از برگزيدگان  (14

 (.اداره كل تبليغات اسالمي استاندستگاههاي فرهنگي كشور و )مجري :  اطالع رساني به منتخبين استانها جهت حضور در مرحله كشور (15
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 تعالي بسمه

 )برادران( تسنيم مسابقات قرآني مين دورهچهار له استانيمرح فرم معرفي نفرات برتر

 9314سال  -فرهنگي كشورو دستگاه هاي  كارمندان، همسر و فرزندان آنها در نهاد ها  ،مديران  

  .......................استان:         
  

 سال( 91و فرزندان بزرگسال )فرزندان باالي  همسرانگروه الف : كاركنان،        
 

 دستگاه محل اشتغال شماره همراه امتياز سال تولد شماره ملي نام و نام خانوادگي رتبه عناوين رشته ها رديف

       اول حفظ موضوعي 1

       دوم حفظ موضوعي 2

       سوم حفظ موضوعي 3

       اول حفظ يك جزء 0

       دوم حفظ يك جزء 5

       سوم حفظ يك جزء 6

       اول جزءحفظ سه  7

       دوم حفظ سه جزء 8

       سوم حفظ سه جزء 9

       اول ترتيل 14

       دوم ترتيل 11

       سوم ترتيل 12

       اول يح خواني قرآن و نمازصف 13

       دوم يح خواني قرآن و نمازصف 10

       سوم يح خواني قرآن و نمازصف 15

       اول (سالميسبك زندگي ا)مفاهيم  16

       دوم (سبك زندگي اسالمي)مفاهيم  17

       سوم (سبك زندگي اسالمي)مفاهيم  18

 

 

 مديركل تبليغات اسالمي استان:نام و نام خانوادگي                                                نام و نام خانوادگي مسئول دارالقرآن الكريم استان:       

 تاريخ و امضاء                                                                                          تاريخ و امضاء                                      

  

 9فرم شماره 

 ضمائم
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 سمه تعاليب

 ان()خواهر تسنيم مسابقات قرآني ين دورهچهارم مرحله استاني فرم معرفي نفرات برتر

 9314سال  -فرهنگي كشورو دستگاه هاي  كارمندان، همسر و فرزندان آنها در نهاد ها  ،يران مد 

  .......................استان:         
  

 (سال 91 بااليفرزندان گروه الف : كاركنان، همسران و فرزندان بزرگسال )       
 

 دستگاه محل اشتغال شماره همراه امتياز سال تولد شماره ملي نام و نام خانوادگي رتبه عناوين رشته ها رديف

       اول حفظ موضوعي 1

       دوم حفظ موضوعي 2

       سوم حفظ موضوعي 3

       اول حفظ يك جزء 0

       دوم حفظ يك جزء 5

       سوم حفظ يك جزء 6

       اول حفظ سه جزء 7

       دوم حفظ سه جزء 8

       سوم حفظ سه جزء 9

       اول ترتيل 14

       دوم ترتيل 11

       سوم ترتيل 12

       اول يح خواني قرآن و نمازصف 13

       دوم يح خواني قرآن و نمازصف 10

       سوم يح خواني قرآن و نمازصف 15

       اول (سبك زندگي اسالمي)مفاهيم  16

       دوم (سبك زندگي اسالمي)مفاهيم  17

       سوم (سبك زندگي اسالمي)مفاهيم  18

 

 

 

 مديركل تبليغات اسالمي استان:نام و نام خانوادگي                                                نام و نام خانوادگي مسئول دارالقرآن الكريم استان:       

 تاريخ و امضاء                                                                                          تاريخ و امضاء                                      

  
 

 2فرم شماره 
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 سمه تعاليب

 ان()برادر تسنيم مسابقات قرآني مين دورهچهار مرحله استاني فرم معرفي نفرات برتر

 9314سال  -فرهنگي كشورتگاه هاي  و دسكارمندان، همسر و فرزندان آنها در نهاد ها  ،مديران  

  .......................استان:         
  

 

 در حال تحصيل گروه ب : فرزندانِ       
 

 دستگاه محل اشتغال شماره همراه امتياز سال تولد شماره ملي نام و نام خانوادگي رتبه عناوين رشته ها رديف

       اول سوره آخر 14حفظ  1

       دوم آخر سوره 14حفظ  2

       سوم سوره آخر 14حفظ  3

       اول سوره آخر 24حفظ  0

       دوم سوره آخر 24حفظ  5

       سوم سوره آخر 24حفظ  6

       اول سوره آخر 34حفظ  7

       دوم سوره آخر 34حفظ  8

       سوم سوره آخر 34حفظ  9

       اول حفظ يك جزء 14

       دوم ءحفظ يك جز 11

       سوم حفظ يك جزء 12

       اول صحيح خواني قرآن و نماز 13

       دوم صحيح خواني قرآن و نماز 10

       سوم صحيح خواني قرآن و نماز 15

 

 

 

 مديركل تبليغات اسالمي استان:م و نام خانوادگي نا                                               نام و نام خانوادگي مسئول دارالقرآن الكريم استان:       

 تاريخ و امضاء                                                                                          تاريخ و امضاء                                      

  
 

 

 

 

 3فرم شماره 
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 سمه تعاليب

 ان()خواهر تسنيم مسابقات قرآني مين دورهچهار رحله استانيم فرم معرفي نفرات برتر

 9314سال  -فرهنگي كشورو دستگاه هاي  كارمندان، همسر و فرزندان آنها در نهاد ها  ،مديران  

  .......................استان:         
  

 

 در حال تحصيل گروه ب : فرزندانِ       
 

 دستگاه محل اشتغال شماره همراه امتياز سال تولد شماره ملي ام خانوادگينام و ن رتبه عناوين رشته ها رديف

       اول سوره آخر 14حفظ  1

       دوم سوره آخر 14حفظ  2

       سوم سوره آخر 14حفظ  3

       اول سوره آخر 24حفظ  0

       دوم سوره آخر 24حفظ  5

       سوم سوره آخر 24حفظ  6

       اول آخر سوره 34حفظ  7

       دوم سوره آخر 34حفظ  8

       سوم سوره آخر 34حفظ  9

       اول حفظ يك جزء 14

       دوم حفظ يك جزء 11

       سوم حفظ يك جزء 12

       اول صحيح خواني قرآن و نماز 13

       دوم صحيح خواني قرآن و نماز 10

       سوم صحيح خواني قرآن و نماز 15

 

 

 

 مديركل تبليغات اسالمي استان:نام و نام خانوادگي                                                نام و نام خانوادگي مسئول دارالقرآن الكريم استان:       

 تاريخ و امضاء                                                                                          تاريخ و امضاء                                      

  
 

 

 

 4فرم شماره 


