
در رشـــته هـای متـنــوع قــرآنی
 و بـا جــوایـــز ارزنـــده

مهلت ثبت نام تا: ۱۰ مـرداد ۱۴۰۰

ویــــــژه منـــاطـــق هــــــدف بنیــــاد عـــلـوی



برای شروع...  )۱

ــد متعــال، در فصــل تابســتان و  ــا اســتعانت از خداون ب
در آســتانٔه دهــه والیــت، »جشــنواره قرآنــی علــوی« بــه 
عنــوان یکــی از فعالیــت تبلیغــی – ترویجــی میــز قــرآن، 

ویــژٔه مناطــق هــدف بنیــاد علــوی آغــاز خواهــد شــد.



برگــزاری مرحلــه کشــوری منــوط بــه هماهنگــی و وضعیــت کرونــا 
در آن ایــام دارد و از هم اکنــون قطعــی نیســت.

2(  زمان بندی

برگزاری دوره های ثبت نام
آموزشی مربیان

برگزاری دوره های 
آموزشی شرکت کنندگان

اختتامیهبرگزاری مرحله کشوریبرگزاری مرحله منطقه ای

تا ۱۰ مرداد  ۱۴۰۰

از ۱۰ مهر تا  ۲۴ مهر

از ۱۱ مرداد تا ۱۷ مرداد

۲۹ و ۳۰ مهر

از ۲۰ مرداد تا ۱۰ مهر

۲ آبان
 )میالد حضرت رسول؟ص؟(



کلیــه محتواهــای مســابقه از پنجــم مردادمــاه ۱۴۰۰ 
از طریــق ســایت جلســات خانگــی قــرآن بــه نشــانی 

jkqk.ir قابــل دریافــت خواهــد بــود.

3( محتوا و رشته ها

حفظ و معارف جزء سی ام قرآن کریم؛

حفــظ، معــارف و قرائــت تقلیدی)زیــر ۱۵ ســال، بــاالی 
۱۵ ســال(؛

حفظ موضوعی)ویژه ۱۵ سال به باال(؛

حفظ و معارف سوره های کوچک)ویژه زیر ۷ سال(؛

کتابخوانی)مجموعــه داســتان های چلچــراغ باموضــوع 
انــس و حفــظ قــرآن(.

۱
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۴( شیؤه اجرایی

• باعنایت به محوریت جلســات خانگی قرآن کریم الزم اســت 
دوره هــا بــه صــورت خانوادگــی برگــزار شــود از ۲ تــا چندیــن نفــر 

می تواننــد در ایــن طــرح شــرکت نماینــد.

• الزم اســت هرخانواده در طول مدت حضور در طرح حداقل 
یــک جلســه خانگــی قــرآن بــا حضــور اعضاء خانــواده برگزار کند.

• امتیــازات هرخانــواده جمــع شــده و جوایــز بــه صــورت فــردی 
و خانوادگــی خواهــد بــود.

• به کلیه افرادی که در طرح شرکت کرده و قبول شوند)نمره 
۷۰ به باال( توسط منطقه مدرک اعطاء خواهد شد.

• هرعضو خانواده صرفا می تواند در یک رشته شرکت نماید.
• شرکت افراد به صورت تک نفره ممکن نیست.



۴( شیؤه اجرایی

• پــس از ثبت نــام در هــر رشــته و در هــر منطقــه بــا اســتفاده از مربیــان 
و جامعــه قرآنــی آن منطقــه آموزش هــای مناســب و تکمیلــی در اختیــار 

متقاضیــان قــرار می گیــرد.
• مرحلــه منطقــه ای در هــر منطقــه بــه صــورت جداگانــه برگــزار شــده و 

در هــر رشــته از هــر منطقــه ۱ نفــر بــه مرحلــه نهایــی راه پیــدا می کنــد.
• مربــی خانم هــا از میــان مربیــان خانــم و مربــی آقایــان از میــان مربیــان 

آقــا خواهــد بود.
• هــر فــرد تنهــا می توانــد در یــک رشــته ثبت نــام نمایــد. پــس از ثبت نــام 

امکان تغییر رشــته وجود نخواهد داشــت.
• دوره و مســابقه هــر رشــته در صورتــی برگــزار می شــود کــه حداقــل ده 

نفــر ثبت نــام کــرده و شــرکت کننــده مســابقه باشــند.
• هرمربی تنها می تواند در دو رشــته مربی شــود و ســقف قرآن آموزان 

هر مربی در مجموع ۳۰ نفر اســت.



5( شیؤه آموزش

6( شیوه آزمون و مسابقه

• محتواهــای آموزشــی می توانــد بــه صــورت مســتقیم دراختیــار 
قرآن آمــوزان قــرار بگیــرد امــا الزم اســت مربــی از طریــق فضــای 
مجــازی، تمــاس تلفنــی و یــا در صــورت لــزوم بــه شــکل حضــوری 
بــا قــرآن آمــوزان ارتبــاط گرفتــه، ابهامــات و ســؤاالت آن هــا را 

پاســخ دهــد و آمــوزش را تکمیــل نمایــد.

• ســؤاالت آزمــون، شــیوه آزمــون و نــکات تکمیلــی بــه صــورت 
جداگانــه در تاریــخ ۱۵ شــهریور ۱۴۰۰ دراختیــار مناطــق قــرار 

خواهــد گرفــت. 



7(  جوایز

• بــه کلیــه افــرادی کــه در طــرح شــرکت کــرده و قبــول شــوند )نمــره ۷۰ بــه بــاال( 
توســط منطقــه مــدرک اعطــاء خواهــد شــد. امــا باتوجــه بــه ســهمیه هــر منطقــه 
جوایــز ذیــل نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه توســط منطقه تأمین می شــود.

حفظ و معارف 
جــــزء ســـــی ام 
قـــرآن کـــریــــم

حفـظ، معارف 
ــت  و قـــــــــــــرائـــ
تقــــلـیــــــــــــــدی

نفر اول: ۶۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۵۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۴۰۰ هزار تومان

نفر اول: ۴۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۳۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۲۰۰ هزار تومان

و  خانم هــا  میــان  مســابقه 
آقایــان بــه صــورت جداگانــه 

می شــود. برگــزار 

و  خانم هــا  میــان  مســابقه 
ــه  ــه صــورت جداگان ــان ب آقای

می شــود. برگــزار 
مســابقه میــان زیــر ۱۵ ســال 
و بــاالی ۱۵ ســال بــه صــورت 

جداگانــه برگــزار می شــود.

۱

۲

رشته توضیحاتجایزهردیف



7(  جوایز

حــفــــــــــظ و 
مـعـــــــــارف 
موضـــوعی

کـتـابـخوانی

جــــــایـــــــــزه 
ویـــــــــــژه به 
خانـواده هـا

حـفــــــــــظ و 
مــعــــــــارف 
ســوره های 
کـوچـــــــــک

نفر اول: ۴۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۳۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۲۰۰ هزار تومان

نفر اول: ۳۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۲۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۱۰۰ هزار تومان

پــنــــج جــــایــــــزه ۱ میــلیــون 
تومانی

نفر اول: ۳۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۲۰۰ هزار تومان
نفر سوم: ۱۰۰ هزار تومان

و  خانم هــا  میــان  مســابقه 
آقایــان بــه صــورت جداگانــه 

می شــود. برگــزار 

و  خانم هــا  میــان  مســابقه 
آقایــان بــه صــورت مشــترک 

می شــود. برگــزار 

میانگیــن  کــه  خانواده هایــی  ویــژه 
امتیــاز آن هــا از ۱۶۰ بــه باالســت و 
بــه صــورت قرعه کشــی خواهــد بــود.

مســابقه ویــژه کــودکان زیــر ۷ 
سال میان خانم و آقا به صورت 

مشــترک برگــزار می شــود.

۳

۵

۶

۴

رشته توضیحاتجایزهردیف


