ویــژه منـــاطق هـدف
بـنـــــیـــــــاد عــــــــــلــــوی

در رشـتههای متنوع قرآنی
و بـا جــوایـــز ارزنـــده
مهلت ثبتنام تا:
 ۱۰مرداد ۱۴۰۰

 )1برای شروع...

بــا اســتعانت از خداونــد متعــال،
در فصــل تابســتان و در آســتانٔه

دهــه والیــت« ،جشــنواره قرآنــی
علــوی» بــه عنــوان یکی از فعالیت
تبلیغــی – ترویجــی میــز قــرآن،

ویــژٔه مناطــق هــدف بنیــاد علــوی
آغــاز خواهــد شــد.

 )2زمانبندی
ثبتنام

برگزاری دورههای

تا  ۱۰مرداد ۱۴۰۰

از  ۱۱مرداد تا  ۱۷مرداد

برگزاری دورههای

برگزاری مرحله

آموزشی مربیان

آموزشی شرکتکنندگان

منطقهای

از  ۲۰مرداد تا  ۱۰مهر

از  ۱۰مهر تا  ۲۴مهر

برگزاری مرحله کشوری

اختتامیه

 ۲۹و  ۳۰مهر

 ۲آبان

(میالد حضرت رسول؟ص؟)

برگزاری مرحله کشوری منوط به هماهنگی و وضعیت
کرونا در آن ایام دارد و از هماکنون قطعی نیست.

 )3محتوا و رشتهها
1
2
3
4

حفـظ و معــارف جـزء ســیام قــرآن
کریم؛

حفظ ،معارف و قرائت تقلیدی(زیر

 ۱۵سال ،باالی  ۱۵سال)؛

حفــــظ موضــــوعی (ویــــژه  ۱۵ســـال
بــه بــاال)؛

حــفــــــظ و معــــــــارف ســــــــورههای
کوچـــک (ویـــــژه زیــــر  ۷ســــال)؛

کتابخوانی (مجموعه داســتانهای

5

چلـــچراغ باموضـــوع انــس و حفــــظ
قــرآن).

کلیــه محتواهــای مســابقه از پنجــم
مردادمــاه  ۱۴۰۰از طریــق ســایت
جلســات خانگــی قــرآن بــه نشــانی
 jkqk.irقابل دریافت خواهد بود.

ٔ
 )4شیوه اجرایی
• باعنایــت بــه محوریــت جلســات خانگــی
قــرآن کریــم الزم اســت دورههــا بــه صورت
خانوادگــی برگــزار شــود از  ۲تــا چندین نفر

میتواننــد در ایــن طــرح شــرکت نماینــد.

• الزم اســت هرخانــواده در طــول مــدت
حضــور در طــرح حداقــل یــک جلســه

خانگــی قــرآن بــا حضــور اعضــاء خانــواده

برگــزار کنــد.

• امتیازات هرخانواده جمع شده و جوایز
به صورت فردی و خانوادگی خواهد بود.

• بــه کلیــه افــرادی کــه در طــرح شــرکت
کــرده و قبــول شــوند(نمره  ۷۰بــه بــاال)
توســط منطقه مدرک اعطاء خواهد شــد.

•

هرعضــو خانــواده صرفــا میتوانــد در

•

شــرکت افــراد بــه صــورت تــک نفــره

یــک رشــته شــرکت نمایــد.
ممکــن نیســت.

ٔ
 )4شیوه اجرایی
•

پــس از ثبتنــام در هــر رشــته و در هــر

منطقه با استفاده از مربیان و جامعه قرآنی

آن منطقــه آموزشهــای مناســب و تکمیلــی
در اختیــار متقاضیــان قــرار میگیــرد.

• مرحلــه منطقـهای در هــر منطقــه بــه صــورت

جداگانــه برگــزار شــده و در هــر رشــته از هــر
منطقه  ۱نفر به مرحله نهایی راه پیدا میکند.

• مربی خانمها از میان مربیان خانم و مربی
آقایان از میان مربیان آقا خواهد بود.

•

هــر فــرد تنهــا میتوانــد در یــک رشــته

ثبتنــام نمایــد .پــس از ثبتنــام امــکان
تغییــر رشــته وجــود نخواهــد داشــت.

• دوره و مسابقه هر رشته در صورتی برگزار

میشــود کــه حداقــل ده نفــر ثبتنــام کــرده
و شــرکت کننده مســابقه باشــند.

• هرمربــی تنهــا میتوانــد در دو رشــته مربــی

شــود و ســقف قــرآن آمــوزان هــر مربــی در
مجمــوع  ۳۰نفــر اســت.

ٔ
 )5شیوه آموزش
•

محتواهــای آموزشــی میتوانــد بــه

صورت مستقیم دراختیار قرآنآموزان

قــرار بگیــرد امــا الزم اســت مربــی از
طریق فضای مجازی ،تماس تلفنی و

یــا در صــورت لــزوم بــه شــکل حضوری
با قرآن آموزان ارتباط گرفته ،ابهامات

و ســؤاالت آنهــا را پاســخ دهــد و
آمــوزش را تکمیــل نمایــد.

 )6شیوه آزمون و مسابقه

•

ســؤاالت آزمــون ،شــیوه آزمــون و

نــکات تکمیلــی بــه صــورت جداگانــه

در تاریــخ  ۱۵شــهریور  ۱۴۰۰دراختیــار

مناطــق قــرار خواهــد گرفــت.

 )7جوایز
•

بــه کلیــه افــرادی کــه در طــرح شــرکت کــرده و

قبــول شــوند (نمــره  ۷۰بــه بــاال) توســط منطقــه

مــدرک اعطــاء خواهــد شــد .امــا باتوجــه به ســهمیه

هــر منطقــه جوایــز ذیــل نیــز در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه توســط منطقــه تأمیــن میشــود.
رشته

جایزه

توضیحات

نفــر اول۶۰۰ :

حفظ و معارف

جــــزء ســـــیام
قـــرآن کـــریــــم

هــزار تومــان

نفــر دوم۵۰۰ :

هــزار تومــان

نفــر ســوم۴۰۰ :

هــزار تومــان

نفــر اول۴۰۰ :

حفـظ ،معارف

و قـــــــــــــرائـــــت

تقــــلـیــــــــــــــدی

هــزار تومــان

نفــر دوم۳۰۰ :

هــزار تومــان

نفــر ســوم۲۰۰ :

هــزار تومــان

مســابقه

میــان

خانمهــا و آقایــان

بــه صــورت جداگانــه
برگــزار

مســابقه

میشــود.

میــان

خانمهــا و آقایــان
بــه صــورت جداگانــه

برگــزار

میشــود.

مسابقه میان زیر ۱۵

سال و باالی  ۱۵سال

بــه صــورت جداگانــه

برگــزار میشــود.

 )7جوایز
رشته

حــفــــــــــــظ و
مـعـــــــــــا رف
موضـــــوعی

جایزه
نفــر اول۴۰۰ :
هــزار تومــان
نفــر دوم۳۰۰ :
هــزار تومــان
نفر ســوم۲۰۰ :
هــزار تومان

توضیحات
مســـــــــــــــابقه میـــــــــــان
خــــانـــــــمها و آقــــــایان
به صــــــورت جــــداگانه

برگــــــزار میشــود.

نفــر اول۳۰۰ :

حـفــــــــــــظ و
مــعــــــــــا رف
ســو رهها ی
کـو چـــــــــــک

هــزار تومــان

نفــر دوم۲۰۰ :

زیــر  ۷ســال میــان خانــم

نفــر ســوم۱۰۰ :

برگــزار میشــود.

نفــر اول۳۰۰ :
هــزار تومــان

مســابقه میان خانمها

هــزار تومــان

هــزار تومان

کـتـابـخوانی

نفــر دوم۲۰۰ :
هــزار تومــان

نفــر ســوم۱۰۰ :
هــزار تومان
جــــــا یـــــــــز ه
ویـــــــــــــژه بــه
خانـواد ههـــا

مســابقه ویــژه کــودکان

پــنــــج جـایـــزه
 ۱میـــــلـیـــــــون

تـــومــانـی

و آقا به صورت مشــترک

و آقایــان بــه صــورت

مــــــشــــــتـــرک برگـــــــــزار
میشــود.

ویــژه خانوادههایــی کــه
میانگین امتیاز آنها از ۱۶۰
بــه باالســت و بــه صــورت
قرعهکشــی خواهــد بــود.

