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 بسمه تعالی

 

 

 

 

شیوه انهم ربگزاری 
 

 مسابقات قرآن کریم  مدارس دختراهندوره  میننه 

 

 

 "پرتو نور  "
 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم 

 99 - 1400سال تحصیلی 
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  اررمنن ارریمم اهلل بسم 

  رایکب اجرا لهم ان الصالحات عملونی نیالذ نیبشرالمومنی و اقوم یه یللت یهدی القران هذا ان

 9آیه  –سوره اسراء 

 سرآغاز سخن:
قرآن صحیفه نورانی خداوند متعال و ریسمان و حلقه اتصال عبد به معبود و نامه سرگشاده خالق 

یگانه مسیر و هستی و عشق نامه محبوب به سوی خیل محبان است و در این سرای فانی دنیا، تنها و 

و معدن  "عند ملیک مقتدر "شاهراه نجات بخش ظلمانیان فرش نشین به سوی عالم باقی و مقام 

 نور است.

 می فرمایند: مد ظَله العالی رهبر فرزانه انقالب 

بینید که دل و  کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، مى قرآن نور است و حقیقتاً دل و روح را روشن مى

ها از قلب و روح انسان زدوده  شود. به برکت قرآن بسیارى از ظلمات و ابهام نورانى مىجان شما 

ها، به نور هدایت  شود. به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها و غلط مى

ى  ى آینده، در زمینه ى زندگى، در زمینه کند. قرآن، کتاب معرفت است. ما در زمینه راه پیدا مى

هاى دیگر، خیلى از مسائل را  ى هدف از بودن و در بسیارى از زمینه تکلیف کنونى، در زمینه

 آورد. هاست و قرآن براى انسان معرفت مى دانیم؛ بشر مشحون به جهالت نمى
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 مقدهم:
مانندترین مجموعه در عالم است که برای هدایت و راهبری انسان به سعادت ابدی قرآن کریم بی

 تر بیان فرموده است.انتهایش، تمام حقایق را با ظرافتی هر چه تمامو بی
 اقوم یه یللت یهدی القران هذا ان

 قطعا این قرآن به )آیینی( که خود پایدارتر است راه می نماید.

قرآن، نه یک کتاب بلکه مجموعه ای است سراسر نور؛ و همین ویژگی سبب شده است هر کس 

نگریسته و روی آورد، از آن بهره ببرد و خود را به سر منزل مقصود نزدیک از منظر صحیح به آن 

 گرداند.

آموزان در مسابقات قرآن بستر مناسبی است برای رشد و تعالی شخصیت دینی و مذهبی دانش

های آموزان به فعالیتراستای معارف حیات بخش قرآن که با عنایت به تشویق و جذب دانش

ین کتاب الهی و بهره جستن از مواهب ارزنده و معنوی آن در نظر گرفته شده تربیتی و انسان ساز ا

 است. 

آموزشی امام حسین )ع( مسابقات قرآن کریم مدارس ابتدایی را از  -در این راستا موسسه فرهنگی

پایه رشته: صحت قرائت و معنی نماز )ویژه  چهاردر  که نماید برگزار می 19-19 سال تحصیلی

 .باشدمی(، حفظ، قرائت و ترتیل سوم
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ف:  اهدا

 هدف کلی: 
آموزان به حیات طیبه در کلیه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و ... در راستای تحقق هدایت دانش

 بخشی از اهداف سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش

ف جزئی:  اهدا
 علمی و عملی آنانآموزان حافظ و قاری قرآن و ارتقاء سطح شناخت و پرورش دانش -9

 آموزانشکوفایی استعدادهای قرآنی دانش -2

 آموزانتقویت انس با  قرآن کریم در دانش -3

 توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در مدارس -4

 آموزانتقویت بهره مندی از قرآن کریم در دانش -5

 تدبر در قرآن و ترویج فرهنگ عمیق فکری در آیات الهی -6

 در زندگی روزمرهبه کار بردن دستورات غنی قرآن کریم  -7

 آموزانغنی سازی اوقات فراغت دانش -8
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ت حقوقی و اقنونی:  مستندا
 در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش مد ظلَه العالیسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری -1

ی فرهنگ و معارف اسالمی و  توسعه : مد ظله العالیسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری  4-4بند 

ی پیامبر اکرم  آموزان با قرآن و سیره دانشانس یادگیری قرآن )روخوانی، روانخوانی و مفاهیم( و تقویت 
 ی نماز و گسترش فرهنگ اقامه  الساّلم علیهمو اهل بیت  آله و علیه اهلل صلّی

 سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش -2

تحول بنیادین آموزش و پرورش، گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی که  با توجه به سند ملی

 را شامل می شود عبارتند از: "پرتو نور"مبانی ارزشی برگزاری مسابقات قرآن کریم 

آموزه های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و  سند ملی تحول بنیادین: 1گزاره ارزشی 

عج اهلل به ویژه امام زمان  علیهم السالمو ائمه معصومین  سالم اهلل علیهاو حضرت فاطمه زهرا  صلی اهلل علیه و آلهتربیتی پیامبر اکرم 

 عه مهدوی(و والیت مداری در تمام ساحت ها برای تحقق جامعه عدل جهانی )جام تعالی فرجه الشریف

فرایند تعلیم و تربیت در تمام ساحت ها شامل تعلیم و تربیت  سند ملی تحول بنیادین: 4گزاره ارزشی 

اعتقادی، عبادی و اخالقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت 

م و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای، تعلی

و عقل که تعلیم و تربیت  علیهم السالماسالمی، مبانی و ارزش های برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات معصومین 

 اعتقادی، عبادی و اخالقی در آن محوریت دارد. 

ن آموزش و پرورش که اهداف همچنین راهکارهای ارائه شده از هدف های عملیاتی سند ملی تحول بنیادی

 را  شامل می شود عبارتند از: "پرتو نور"برگزاری مسابقات قرآن کریم 

های عملیاتی الزم در راستای ترویج، تقویت مستمر و تدوین برنامه سند ملی تحول بنیادین: 1-2راهکار

 و تربیتی تحکیم فضائل اخالقی در محیط های تربیتی با استفاده از تمام ظرفیت های آموزشی
آموزان و توسعه فرهنگ اقامه نماز و تقویت انس با قرآن در دانش سند ملی تحول بنیادین: 1-3راهکار

 توسعه فرهنگ و سواد قرآنی
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 چارت سازمانی مسابقات قرآن رپتو نور

 ستاد مرکزی:موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین )ع(

 واحد یکدبیرخاهن : دبستان  دختراهن 

 دبیر:
نی   مدرییت آموزاگشه خانم فغانی همدا

 
 کمیته اهی دبیرخاهن

 تبلیغات:
ن  خانم   ،نیک عیش و ساقیسیدا

 

 روابط عمومی:
ن  خانم آل سیدا

رکات و ابیتشپنی:  تدا
 خانم رضایی

گانی :  مستند سازی و بای
 خانم ساقی

 فضای مجازی و سایت:
 خانم نیک عیش
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 دبیرخاهن:
کان دبیرخاهن:  م

 کی واحد -السالم هیعل نیحس امام دخترانه دبستان 

 91دادگر  -67آباد  لیوک در واقع 

 سرکار خانم پوران فغانی همدانی -35927388تماس:  شماره 

 پست الکترونیک دبیرخاهن: 
 modir.sg9@chmail.ir پست الکترونیک دبیرخانه:

 http://quran.tabaar.ir مسابقات قرآن کریم "رپتو نور":آردس وب سایت 

 وظایف دبیرخاهن:

 تشکیل ستاد مسابقات قرآن کریم -9

 برگزاری سلسله جلسات هماهنگی امور مربوط به برگزاری مسابقات با ستاد مرکزی -2
 تدوین شیوه نامه و آیین نامه اجرایی  -3
 طراحی پوستر مسابقات  -4
 طراحی وب سایت مسابقات -5
 نر مسابقات طراحی ب -6
 ارسال شیوه نامه و پوستر مسابقات به مدارس تحت پوشش دبیرخانه -7
 برقراری تماس با مدارس تحت پوشش دبیرخانه  -8
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 . برگزاری سلسله جلسات توجیهی و پاسخگویی به سواالت مدارس و ....1
 برنامه ریزی جهت داوری مسابقات و انتخاب هیئت داوران -99

 برگزاری جلسه با هیئت داورانبرقراری تماس و  -99

 فعالیت های اجرایی دبیرخانه جهت برگزاری مسابقات -92

 طراحی و آماده سازی کارت ورود به مسابقات 

 فضاسازی محل اجرای افتتاحیه و اختتامیه مسابقات 

  طراحی و آماده سازی لوح تقدیر منتخبین مسابقات 

  طراحی و آماده سازی دعوتنامه مراسم اختتامیه 

 اعالم اسامی منتخبین مسابقات  -93

 تهیه گزارش و ارائه توضیحات الزم در خصوص اجرای مسابقات  -94

 کمیته تبلیغات:
 برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه و تشکیل جلسات مورد نیاز جهت هماهنگی امور -9

همکاری کمیته تهیه لوازم مورد نیاز و انجام کلیه ی امور تبلیغی شامل پوستر، بنر و .... )با  -2

 روابط عمومی و کمیته تدارکات و پشتیبانی(
 آموزان به انس با قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی تشویق و ترغیب دانش -3
 هماهنگی با کمیته روابط عمومی در رابطه با نحوه ی تبلیغات در سطح مدارس -4
 پیگیری و تهیه  جوایز و لوح های یادبود و دعوتنامه مراسم اختتامیه -5
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 کمیته روابط عمومی:
 تشکیل ستاد برگزاری مسابقات در دبیرخانه -9

 ارتباط با موسسه )پیگیری نامه ها و درخواست ها از موسسه( -2
 ارتباط با رابطین مسابقات در سطح مدارس -3
 پیگیری امور مربوط به کمیته ها  -4
 انجام تمهیدات الزم جهت برگزاری مسابقات  -5
 ایگانیارائه گزارش به کمیته مستندسازی و ب -6

 

 کمیته فضای مجازی و سایت:
 آماده سازی و بروز رسانی وب سایت مسابقات )با همکاری کمیته روابط عمومی( -9

 ثبت اخبار دبیرخانه و اخبار ارسالی از مدارس در وب سایت مسابقات -2
 ثبت کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ... در وب سایت مسابقات -3
 ات پس از تایید ستاد برگزاری مسابقاتطراحی و چاپ کارت ورود به مسابق -4
 تهیه گزارش های تصویری از تمامی مراحل اجرای مسابقات -5
 تهیه کلیپ فعالیت های اجرایی مسابقات -6
 ارائه گزارش به کمیته مستندسازی و بایگانی -7
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رکات و ابیتشپنی:  کمیته تدا
 پیش بینی و برآورد اعتبارات الزم -9

 و کمیته ها تهیه امکانات مورد نیاز دبیرخانه -2
 ریزی دقیق وتهیه کلیه امکانات مورد نیاز درخصوص برگزاری مسابقات برنامه -3
 ارائه گزارش به کمیته مستندسازی و بایگانی -4

 

گانی:  کمیته مستندسازی و بای
 ثبت گزارشات مراحل اجرایی مسابقات )مصور( -9

 ثبت گزارشات جلسات مختلف  -2
 رابطین مسابقات در مدارسثبت و بایگانی گزارشات ارسالی از مدارس و  -3
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 شیوه انهم اجرایی:
آموزان سعی دارد با شناسایی و پرورش نخبگان و دانش "پرتو نور"دبیرخانه مسابقات قرآن کریم 

مستعد در عرصه قرآن کریم، بستر مناسبی برای رشد آنان فراهم آورد. این مسابقات در مرحله اول 

امام حسین )ع( برگزار می  دخترانه دوم در سطح مدارس ابتداییدر سطح آموزشگاه و در مرحله 

 گردد. 

 اقدامات مورد انتظار از مدارس تحت پوشش دبیرخانه:

  تشکیل ستاد برگزاری مسابقات با حضور مدیریت آموزشگاه به عنوان رئیس ستاد و

 معاونت پرورشی به عنوان نائب رئیس و دیگر اعضاء به انتخاب مدیریت محترم

 دریافت شیوه نامه اجرایی از وب سایت مسابقات و توجیه اعضای ستاد و همکاران مرتبط 
 آموزان و آشنا نمودن آن ها با شیوه نامه اجرایی و وب سایت مسابقاتتوجیه دانش 
  تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری مسابقات در سطح آموزشگاه 
  آموزان و در اختیار دانشدریافت فایل صوتی الگوی تالوت از وب سایت مسابقات

 قراردادن
  دریافت فرم ثبت نام از وب سایت مسابقات و تکمیل و ارسال آن در زمان تعیین شده به

 آدرس پست الکترونیک دبیرخانه
   وب سایت مسابقات قرآن  از دریافت نمونه فرم های داوری 
  به پست تاکید بر مستندسازی و ارسال اخبار فعالیت های قرآنی به صورت مصور

 الکترونیک دبیرخانه
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  :تذکر مهم

 نکات لطفا quran.tabaar.ir آدرس به "نور پرتو"قرآن سایت اخبار کیفیت ارتقاجهت   گرامی همکاران

 :بفرمایید لحاظ خود ارسالی اخبار در را زیر

دوشنبه کلیه فعالیت های قرآنی مدارس اعم از خبر، مقاالت و قصص قرآنی، کلیپ و آلبوم تصاویر در  .9

 هر هفته دریافت می شود.

 آخرین مهلت ارسال گزارش فعالیت ها یک هفته قبل از برگزاری مسابقه می باشد. .2

 .و به صورت یکجا درج و ارسال کنید wordتمامی اخبار را در یک فایل  .3

 در انتهای عنوان خبر نام آموزشگاه حتما درج شود. .4

 یک( واحد هدمش دبستان -قرآنی برتر های گروه )مثال: رقابت

 .اخبار را شماره گذاری نمایید .5

 .عکس هر خبر را به صورت مجزا متناسب با شماره خبر ارسال کنید .6

قطعه عکس با 3قطعه عکس و حداکثر  9با توجه به آموزش در فضای مجازی برای هر خبر حداقل  .7

 د. کیفیت از بهترین فعالیت های دانش آموزی در ارتباط با یک موضوع را ارسال نمایی

 .تذکر مهم: از ترکیب کردن چند عکس در یک قاب بپرهیزید

 .برای هرعکس در نظر بگیرید  474*759اندازه  .8

 عکس ها حتما به صورت افقی ارسال شود. .1

 اخبار فقط از موضوعات زیر قابل قبول می باشد: .99

 کلیه فعالیت های کالس قرآن در آموزشگاه و فضای مجازی 

 برگزاری مرحله اول مسابقات 

 تمرینات آماده سازی مسابقه دهندگان 

 مقاالت مطابق با قوانین قید شده در سایت تبار دریافت می شود. .99

کد آی فریم کلیپ های تصویری فعالیت های قرآنی پس از تایید و آپلود در سایت ویدئو تبار ارسال  .92

 شود.

ی  آی د خود را از طریق پیام رسان سروش به  فعالیت های قرآنیمدارس دخترانه 

@Akhondi_fz ارسال نمایند و سواالت خود را در رابطه با مسابقات از طریق شماره تلفن

 مطرح نمایند. 59109790290

 الزم به ذکر است در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده از درج مطالب ارسالی شما معذوریم.
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 آنیی انهم اجرایی:
حفظ، قرائت و ،  )ویژه پایه سوم( . رشته های مسابقات قرآن شامل صحت قرائت و معنی نماز9

 باشد.ترتیل می

 توانند شرکت نمایند.و حفظ می ترتیل. پایه های اول و دوم فقط در دو رشته 2

 باشد.آموزان دختر پایه سوم میی دانشویژه رشته صحت قرائت و معنی نماز. 3

 نماید.تواند از هر پایه و از هر رشته یک نفر را معرفی . هر آموزشگاه می4

 تواند فقط در یک رشته شرکت نماید.آموز می. هر دانش5

آموزان برتر، هر ی اول مسابقات در سطح آموزشگاه و انتخاب دانش. پس از برگزاری مرحله6

 سایت مسابقات قرآن به آدرس آموزشگاه موظف است فرم ثبت نام را از وب

 http://quran.tabaar.ir همراه  بهآموزان منتخب دریافت و پس از تکمیل فرم، اسامی دانش

خ یتار تا حداکثر را عکس اسکن شده با حجاب اسالمی و هر فایل با نام همان دانش آموز لیفا

 د.ینما ارسال مسابقات رخانهیدب لیمیا به  99/ 12/ 1

 اعالم مربوطه یرخانهیدب به مراتب ،یارسال ستیل در رییتغ گونه هر ضرورت : در صورتتوجه

 است ذکر انیشا گردد. اقدام ییجا جابه به نسبت و یبررس موسسه یفرهنگ ونیسیدرکم تا شود

 .شد نخواهد اعمال یرییتغ گونه چیه  99/ 12/   15 خیتار از

 باشد.می 9499فروردین ماه . تاریخ برگزاری مسابقات و اختتامیه 7

نحوه برگزاری نهمین دوره مسابقات قرآن  به شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا. با توجه 8

   به صورت ذیل می باشد: "پرتو نور"

 شهرستان مدارس 

مدارس شهرستان معذور  و مسابقات حضوریش امسال از پذیر با توجه به شرایط موجود،

برگزار می  ارسالی طبق دستورالعملدر همان شهرستان مسابقات قرآن پرتو نور و  بوده

 .گردد

عکس و فیلم  فعالیت های قرآنی خود را به آی دی مدارس شهرستان موظف می باشند  

@Akhondi_fz ارسال نمایند. 

http://quran.tabaar.ir/
http://quran.tabaar.ir/
http://quran.tabaar.ir/
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 مشهد مدارس 

 نحوه شرکت در مسابقات قرآن پرتو نور به شرح ذیل می باشد:
 

صورت مسابقات به رشته از این :  رشته های قرائت ، ترتیل و صحت قرائت نماز

با مدارس ملزم هستند فایل صوتی دانش آموزان را حضوری برگزار می گردد و غیر

از تاریخ )اسم مدرسه ، نام و نام خانوادگی ، پایه تحصیلی و رشته( کامل  مشخصات

  ارسال نمایند .  @Sg1_parvareshiبه آی دی  91/9/9499 الی 95/9/9499

: دانش آموزانی که بعد از داوری رتبه کسب نمایند در آزمون راستی آزمایی  تبصره 

 .شرکت خواهند نمود 

 23/9/9499الی  91/9/9499مسابقات حفظ به صورت آنالین از تاریخ رشته حفظ : 

 برگزار خواهد شد .
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 "رپتو نور" مین دوره مسابقات قرآن کریم نه و محتوای  مفاد 
 تعداد نفرات از هر آموزشگاه مفاد  مسابقات رشته های  مسابقات پایه
 یک نفر ) به شیوه استاد منشاوی ( تا سوره ناس تکاثراز سوره  ترتیل  اول

 یک نفر تا سوره ناس تکاثراز سوره  حفظ

 یک نفر ) به شیوه استاد منشاوی ( تا سوره ناس زلزالاز سوره  ترتیل  دوم

 یک نفر ) به استثناء سوره علق(تا سوره ناس زلزالاز سوره  حفظ

 
 

 سوم

 یک نفر (سوره ناس) به استثناء سوره علق تا بلداز سوره  حفظ

 

 قرائت

 

 شمس ) به شیوه استاد عبدالباسط ( مبارکه سوره

 حمد ) به شیوه استاد شحات انور ( مبارکه سوره

 

 یک نفر

 

 یک نفر تا سوره ناس ) به شیوه استاد منشاوی ( بلداز سوره  ترتیل 

 یک نفر حفظ ، قرائت و معنی نماز صحت قرائت و معنی نماز

 
 

 چهارم

 یک نفر تا سوره ناس ) به استثناء سوره علق ( اعلیاز سوره  حفظ

 

 قرائت

 

 شمس ) به شیوه استاد عبدالباسط ( مبارکه سوره

 حمد ) به شیوه استاد شحات انور ( مبارکه سوره

 

 یک نفر

 

 یک نفر ( منشاویتا سوره ناس ) به شیوه استاد  اعلیاز سوره  ترتیل 

 

 

 پنجم

 یک نفر تا سوره ناس  ) به استثناء سوره علق ( تکویراز سوره   حفظ

 
 

 قرائت

 

 شمس ) به شیوه استاد عبدالباسط (مبارکه سوره 

 حمد ) به شیوه استاد شحات انور ( مبارکه سوره

 

 

 یک نفر

 

 یک نفر ( منشاویاز سوره تکویر تا سوره ناس ) به شیوه استاد  ترتیل  

 

 

 ششم

 یک نفر  ) به استثناء سوره علق ( ام جزء سی حفظ

 
 

 قرائت

 

 شمس ) به شیوه استاد عبدالباسط (مبارکه سوره 

 انور (حمد ) به شیوه استاد شحات مبارکه سوره 

 

 یک نفر

 

 

 یک نفر ( منشاوی) به شیوه استاد  ام جزء سی ترتیل 

 


