بسمه تعالی

شیوهانهم ربگزاری
چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کر می
سال 9911
اداره امور قرآنی
اواقف و امورخیرهی استان مرکزی

* هقذهه :

ایه مسابقات و ایه جلسات ،بهاوهای است برای مطرح شدن قرآن و وسدیک شدن به حقیقت قرآن و روح
قرآن .تالوت هم یک وسیلهای است برای رسیدن به حقیقت قرآن ،فراگرفته معارف قرآن ،شکل دادن به
زودگی فردی و اجتماعی در سایهی قرآن ،هدف ایههاست.
از فرهایشات هقام هعظن رهبری(هدظلهالعالی)
در دیدار با شرکتکنندگاى هسابقات بیيالوللی قرآى کرین 8031/30/81 -

ثشگضاسی هسبثمبت لشآى وشین دس وطَس ،اص هشحلِ ضْشستبًی ٍ استبًی تب هلی ٍ ثیيالوللی ،یىی اص ساُّبی ایجبد
اًس الطبس هختلف جبهؼِ ثب لشآى وشین هیثبضذ .ثب تَجِ ثِ لذهت  40سبلِ هسبثمبت لشآى وشین دس وطَس
ضشٍسی است ثب ثشسسی ٍ آسیتضٌبسی هستوش ٍ تَجِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف سبلّبی گزضتًِ ،سجت ثِ
ثشًبهِسیضی ٍ ثشگضاسی هغلَة هسبثمبت لشآى وشین دس سبل جبسی پیصثیٌیّبی الصم غَست گیشد.
ثش ّویي اسبس ،ضیًَُبهِ ثشگضاسی چْل ٍ سَهیي دٍسُ هسبثمبت لشآى وشین سبل  1399دس هشاحل ضْشستبًی،
استبًی ٍ هلی ثِ ضشح پیَست جْت ثْشُ ثشداسی تٌظین ضذُ است.
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*سشتههای هسابقات
ایي دٍسُ اص هسبثمبت دس سغَح ضْشستبًی ،استبًی ،هلی ٍ ثیيالوللی ٍ دس دٍ ثخص خَاّشاى ٍ ثشادساى دس سضتِّبی صیش
ثشگضاس هیضَد:
ردیف

رشتههای مسابقات

خواهزان

بزادران

1

حفظ  5جضء

هشحلِ ضْشستبًی ٍ استبًی

هشحلِ ضْشستبًی ٍ استبًی

2

حفظ  10جضء

هشحلِ ضْشستبًی ٍ استبًی

هشحلِ ضْشستبًی ٍ استبًی

3

حفظ  20جضء

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

4

حفظ ول

هشحلِ ضْشستبًی تب ثیيالوللی

هشحلِ ضْشستبًی تب ثیيالوللی

5

لشائت تشتیل

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

6

لشائت تحمیك

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

هشحلِ ضْشستبًی تب ثیيالوللی

7

اراى

-----------

هشحلِ ضْشستبًی تب هلی

8

دػبخَاًی

همذهبتی (ضجظ دس صهبى ثشگضاسی هسبثمبت

همذهبتی (ضجظ دس صهبى ثشگضاسی هسبثمبت

استبًی) ٍ ًْبیی (هتوشوض هلی)

استبًی) ٍ ًْبیی (هتوشوض هلی)

9
10

ّنسشایی ٍ ّنخَاًی

-----------

لشآى وشین
تفسیش ػوَهی لشآى
وشین

هشحلِ استبًی تب هلی

*

همذهبتی (ضجظ دس صهبى ثشگضاسی هسبثمبت
استبًی) ٍ ًْبیی (هتوشوض هلی)
استبًی تب هلی

* ثشگضاسی هشحلِ ثیيالوللی سضتِ تشتیل ،پس اص ثشسسی ٍ تحلیل گضاسش سی ٍّفتویي دٍسُ هسبثمبت ثیيالوللی لشآى
وشین هطخع ٍاثالؽ خَاّذ ضذ.
 ضشوتوٌٌذگبى هجبص ّستٌذ:
 oثِغَست ّوضهبى تٌْب دس یىی اص سضتِّبی ثٌذّبی  1تب  5 ٍ 5یب  6ضشوت ًوبیٌذ.
 oثشای صهیٌِسبصی ٍ اّتوبم ثِ جزة حذاوثشی ػوَم لشآًیبى ثِ حفظ لشآى وشین ،استثٌبئبً ضشوت
ّوضهبى دس یىی اص سضتِّبی ثٌذّبی  4یب  6هجبص است.

*ششایط عووهی جهت ششکت دس هسابقات:
 .1داضتي تبثؼیت ایشاًی
 .2اضتغبل ًذاضتي ثِ تحػیل دس همبعغ هختلف تحػیلی آهَصش ٍ پشٍسش ثِغَست سٍصاًِ.
 .3داضتي حذالل  18سبل سي.
تذکز  :1افشادی وِ سي ایطبى صیش  18سبل ثَدُ ٍلی داًصآهَص ًیستٌذ ،ثبیذ دس هسبثمبت ثضسگسبالى ضشوت ًوبیٌذ.
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تذکز  :2داًصآهَصاى ثبالی  18سبل وِ ثِغَست ضجبًِ هطغَل ثِ تحػیل دس آهَصش ٍ پشٍسش هیثبضٌذ ،ثبیذ دس
هسبثمبت ثضسگسبالى ضشوت ًوبیٌذ.
 .4سىًَت دس ضْشستبى هحل ثشگضاسی هسبثمِ (تَسظ ستبد ثشگضاسی هسبثمبت ضْشستبى احشاص هی ضَد)
تذکز  :1عالة حَصُّبی ػلویِ ٍ داًطجَیبى غشفبً دس عَل هذت تحػیل ٍ ،سشثبصاى غشفبً دس عَل هذت خذهت ًظبم
ٍظیفِ ثب اسائِ گَاّی هؼتجش ،هیتَاًٌذ دس ضْشستبى هحل تحػیل یب خذهت خَد ثجتًبم ًوبیٌذ.
تذکز  :2وبسوٌبى توبمٍلت دستگبُّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ،ثب اسائِ گَاّی هؼتجش اص هحل اضتغبل ،هیتَاًٌذ دس هسبثمبت
آى ضْشستبى ضشوت وٌٌذ.
تذکز  :3هتمبضیبى فمظ هیتَاًٌذ دس هسبثمبت یه ضْشستبى ضشوت ًوبیٌذ .چٌبًچِ دس ّش هشحلِ اص هسبثمبت خالف
هَضَع اثجبت ضَد ،ضشوتوٌٌذُ اص اداهِ هشاحل هسبثمبت حزف خَاّذ ضذ.
*نکات حائض اهویت:
 .1سػبیت هَاصیي اسالهی دس سفتبس ٍ پَضص اص سَی ضشوتوٌٌذگبى دس هسبثمبت الضاهی است( .دس غَست سػبیت
ًىشدى ایي ثٌذ ،ستبد ثشگضاسی هیتَاًذ اص حضَس فشد دس هسبثمبت هوبًؼت ثِ ػول آٍسد).
تذکز :حجبة چبدس دس توبهی اهبوي هسبثمبت اػن اص هحل اسىبى ،ثشگضاسی ٍ ثشًبهِّبی جٌجی ثشای ثبًَاى گشاهی الضاهی
هیثبضذ.
ّ .2وشاُ داضتي وبست هلی ثشای احشاص َّیت ضشوتوٌٌذگبى دس توبهی هشاحل هسبثمبت الضاهی است.
 .3تؼییي سْویِ حضَس ًوبیٌذگبى ضْشستبىّب دس هشحلِ استبًی دس توبهی سضتِّب ،ثش اسبس تػوین ستبد ثشگضاسی
هسبثمبت استبى هیثبضذ.
 .4ضشوتوٌٌذگبى دس سضتِّبی آٍایی «لشائت تحمیك ٍ تشتیل ،حفظ ،اراى ،دػبخَاًی ٍ ّوسشایی ٍّوخَاًی لشآى
وشین» ٍ افشاد ثشخَسداس اص اهتیبص هؼبفیت ،حك داٍسی دس ّیچ یه اص هشاحل هسبثمبت سا ًذاضتِ ٍ دس غَست ضشوت
دس هسبثمبت حزف خَاٌّذ ضذً .ظبست ثش حسي اجشای ایي ثٌذ ثش ػْذُ ستبد ثشگضاسی هسبثمبت هی ثبضذ.
 .5ستبد ثشگضاسی هسبثمبت استبًی هَظف است دسثبسُ افشادی وِ دس دٍسُ گزضتِ اص هشحلِ استبًی ثِ هشحلِ هلی
ساُیبفتِاًذ ،اهب دس هسبثمبت هلی حضَس پیذا ًىشدُ ٍ سْویِ استبى سا دس هشحلِ هلی اص ثیي ثشدُاًذ ،ثشسسیّبی الصم
سا اًجبم دادُ ٍ دسغَست هَجِ ًجَدى دالیل اص حضَس ضشوت وٌٌذُ دس ایي دٍسُ جلَگیشی ًوبیٌذ.
 .6تػوینگیشی دس خػَظ ثشگضاسی هشحلِ (فیٌبل) دس هشحلِ ضْشستبًی ثشػْذُ ّیئت داٍساى ٍ دس هشحلِ استبًی ثٌب
ثِ تطخیع ّیئت داٍساى ٍ ثب ّوبٌّگی سئیس اداسُ اهَس لشآًی استبى غَست هی گیشد..
 .7دس غَست ثشگضاسی فیٌبل دس ّش یه اص سضتِّب دس هشاحل هختلف ،جوغ اهتیبصات هشحلِ همذهبتی ٍ ًْبیی ثِغَست
« 30دسغذ همذهبتی ٍ  70دسغذ ًْبیی» هالن اًتخبة ًفشات ثشتش خَاّذ ثَد.
 .8هىبى ثشگضاسی هشحلِ وطَسی هسبثمبت ثشادساى ٍ خَاّشاى هتؼبلجبً اػالم خَاّذ ضذ.
*ضوابط اختصاصی سشتهها (قشائت تحقیق و تشتیل و حفظ کل قشآى کشین)

 .1ضشوتوٌٌذگبى سضتِّبی حفظ وِ دس دٍسُّبی لجل ،ثِ هشحلِ هلی ساُ یبفتِاًذً ،ویتَاًٌذ دس همبعغ پبییيتش
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ضشوت ًوبیٌذ.
 .2توبم ضشوتوٌٌذگبى ساُیبفتِ ثِ هشحلِ استبًی دس سضتِّبی حفظ ،لشائت تحمیك ٍ تشتیل لشآى وشین الصم است پس
اص تالٍت ،ثِ دٍ سإال هفبّیوی اص ػجبسات هٌتخت اص اجضای اٍل ٍ دٍم لشآى وشین وِ ثشاسبس لشػِ ٍ تَسظ داٍساى
پشسص هیضَد ،جَاة دٌّذ.
* ػجبسات هٌتخت اص اجضای اٍل ٍ دٍم لشآى وشین دس سبیت ٍ وبًبل هسبثمبت لشآى وشین جْت ثْشُ ثشداسی ضشوت
وٌٌذگبى ثبسگزاسی ضذُ است.
*سشته اراى:

 -1سضتِ اراى ٍیژُ ثشادساى هیثبضذ.
 -2هحذٍدُ اجشای اراى دس هشاحل ضْشستبًی ٍ استبًی اص اثتذا ( ثذٍى همذهِ) تب اًتْبی فشاص «حی ػلی الفالح» ٍ دس
هشحلِ هلی ثِ غَست وبهل هیثبضذ.
تذکز :اگش دس هشحلِ استبًی ثٌب ثِ تطخیع ّیئت داٍساى ًیبص ثِ ثشگضاسی فیٌبل ثبضذ ،اراى ثبیذ ثِ غَست وبهل گفتِ
ضَد.
*سشته دعاخوانی:

 .1ایي سضتِ هشحلِ ضْشستبًی ًذاسد.
 .2هحتَای هسبثمِ ایي سضتِ دس هشحلِ اٍل اص «دػبی وویلً ،ذثِ ٍ ادػیِ ایبم ّفتِ» هیثبضذ.
 .3هحتَای هسبثمِ ایي سضتِ دس هشحلِ هلی اص «هٌبجبت پبًضدُگبًِ اهبم سجبد(ع) ،هٌبجبت ضؼجبًیِ ٍ دػبی اثَحوضُ
ثوبلی» هیثبضذ.
تذکز :هتي هَسد ًظش دػبّب ،دس سبیت ٍ وبًبل هسبثمبت لشآى وشین ثبسگزاسی ضذُ است .
 .4هشحلِ اٍل (استبًی) ایي سضتِ ،ثشاسبس ضجظ تػَیشی هی ثبضذ وِ ّوضهبى ثب ثشگضاسی هسبثمبت استبى اًجبم
هیپزیشد،
 .5ضجظ اثش ثبیذ دس جبیگبُ سسوی ضشوتوٌٌذگبى وِ ثشای هشحلِ استبًی آهبدُ ضذُ است غَست گیشد.
ّ .6شگًَِ «ایست» ( )Stopیب «هىث» ( )Pauseدس ٌّگبم ضجظ هوٌَع است ٍ تىشاس هجذد ضجظ ثِ ّیچ ٍجِ لبثل
لجَل ًجَدُ ٍ دس غَست اًجبم ایي وبس ضشوت وٌٌذُ اص هسبثمبت حزف هی ضَد.
ً .7بم اجشاوٌٌذُ ٍ لشػِ هطخع ضذُ ،دس اثتذای فبیل ضجظ ضَد.
تبصزه :لشػِ ّبی دػبخَاًی تَسظ ًبظش اػضاهی اص سَی هشوض اهَس لشآًی دس ایبم ثشگضاسی هسبثمبت هشحلِ استبًی ثِ
داٍساى هحتشم اسائِ هی گشدد.
 .8ضشوتوٌٌذُ ثبیذ اص سٍی هتي لشػِ ای وِ دس اختیبس اٍ گزاضتِ ضذُ ثشًبهِ خَد سا اجشا ًوَدُ ٍ لشائت اص سٍی وتبة
هفبتیح یب یبدداضت ّوشاُ ضشوتوٌٌذُ ٍ غیش آىّب لبثل لجَل ًیست.
 .9ضجظ ثبیذ ثب حضَس ًبظش اػضاهی هسبثمبت استبًی غَست هیپزیشد.
 .10داٍسی هشحلِ اٍل ثِ غَست هتوشوض دس هشوض اهَس لشآًی غَست هیگیشد.
 .11فبیل ّبی تػَیشی ضجظ ضذُ  ،سٍص ثؼذ اص هسبثمبت ثشای هشوض اهَس لشآًی اسسبل ضَد .الصم است استبى یه ًسخِ
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اص ول فبیل ّبی ضجظ ضذُ سا ثشای آسضیَ خَد ًگْذاسی ًوبیذ.
 .12جَایض افشاد ساُیبفتِ ثِ هشحلِ هلی دس سضتِ دػبخَاًی (ثِػٌَاى ثشگضیذُ هشحلِ استبًی) هبًٌذ سبیش سضتِّب تَسظ
اداسُ ول استبى ٍ ثشاسبس جذٍل جَایض اّذا خَاّذ ضذ.
*سشتههای هنسشایی و هنخوانی قشآى کشین

 .1ایي سضتِ هشحلِ ضْشستبًی ًذاسد.
ّ .2ش گشٍُ هتطىل اص  5یب ً 6فش هی ثبضذ.
تذکز :اػضبی گشٍُّبی ساُیبفتِ ثِ هشحلِ هلی ثبیذ ّوبى اػضبیی ثبضٌذ وِ آثبس هشحلِ اٍل سا اجشا وشدُاًذ .غشفبً
تغییش تٌْب یىی اص اػضبی گشٍُ ثب اخز هجَص وتجی اص هشوض اهَسلشآًی یه ّفتِ لجل اص ثشگضاسی هسبثمبت هلی
ثالهبًغ است( .هٌظَس اص تغییش ،حزف یب جبیگضیي وشدى فشد هی ثبضذ).
 .3هشحلِ اٍل (استبًی) ایي سضتِ ثشاسبس ضجظ تػَیشی ثَدُ وِ ّوضهبى ثب هسبثمبت لشآًی استبى اًجبم هی گیشد.
 .4ضجظ اثش ثبیذ دس جبیگبُ سسوی ضشوتوٌٌذگبى وِ ثشای هشحلِ استبًی آهبدُ ضذُ ٍ ثب حضَس ًبظش هشوض اهَسلشآًی
غَست پزیشد.
ّ .5شگًَِ «ایست» ( )Stopیب «هىث» ( )Pauseدس ٌّگبم ضجظ هوٌَع است ٍ تىشاس هجذد ضجظ ثِ ّیچ ٍجِ لبثل
لجَل ًجَدُ ٍ دس غَست اًجبم ،ایي گشٍُ اص هسبثمبت حزف هی ضَد.
 .6گشٍُّب الصم است حذاوثش دٍ سٍص لجل اص ثشگضاسی هسبثمبت استبًی ،هتي ،هٌجغ ،آٌّگسبص ،هتشجن ،ضبػش ٍ هتي
اِػشاةگزاسی ّنسشایی ٍ تشجوِ آى ٍ سبیش ٍیژگیّبی آثبس خَد سا دس دٍ لبلت فبیل  PDF ٍ WORDدس سبیت
ٍوبًبل هسبثمبت لشآى وشین ثبسگزاسی ًوَدُ ٍ ّوبى هتي ثبسگزاسی ضذُ سا دس هسبثمبت اجشاء ًوبیٌذ.
 .7استفبدُ اص هتي دس حیي اجشا ثالهبًغ است.
 .8استفبدُ اص دیبپبصى ثالهبًغ است.
 .9داٍسی هشحلِ اٍل ثِغَست هتوشوض دس هشوض اهَس لشآًی غَست هیگیشد.
 .10جَایض گشٍُّبی ساُیبفتِ ثِ هشحلِ هلی دس سضتِ ّنخَاًی ٍ ّنسشایی (ثِػٌَاى ثشگضیذُ هشحلِ استبًی) هبًٌذ سبیش
سضتِ ّب تَسظ اداسُ ول استبى ٍ ثشاسبس جذٍل جَایض اّذا خَاّذ ضذ.
 .11دس هشحلِ اٍل ،آثبس صیش اجشا ٍ ضجظ هیضَد:
 .1یه اثش ّنخَاًی لشآى وشین (ثیي  4تب  5دلیمِ)
 1.1ایي اثش هی تَاًذ تشویجی اص لغؼِ تالٍت تملیذی ٍتالٍت اثذاػی ثبضذ.
 1.2تملیذ اص آثبس هبًذگبس لبسیبى هطَْس ایشاًی ٍ هػشی ثالهبًغ است ثِضشط ایيوِ:
 دس لغؼِ هَسد ًظش عجمبت غَتی ثن ،تَسظ ٍ اٍج هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ثبضذ.
 لغؼِ هَسد ًظش داسای استمالل هؼٌبیی اص آیبت لجل ٍ ثؼذ اص آى ثبضذ.
 .2یه اثش ّنسشایی غیش تىشاسی (ثیي  5تب  6دلیمِ)
* ایي اثش ًجبیذ اص آثبس اجشا ضذُ تَسظ خَد گشٍُ یب دیگش گشٍُّب دس هشاحل استبًی ٍ هلی سِ دٍسُ اخیش ثبضذ.
*آثبس اجشاء ضذُ دس سِ دٍسُ اخیش دس سبیت ٍوبًبل هسبثمبت لشآى وشین ثبسگزاسی ضذُ است.
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 .12گشٍُّبی ساُیبفتِ ثِ هشحلِ هلی هسبثمبت ،ثبیذ ّوبى آثبس ّنسشایی ٍ ّنخَاًی اجشاضذُ دس هشحلِ اٍل (استبًی -
ضجظ آثبس) سا اجشا ًوبیٌذ.
ً .13حَُ احتسبة اهتیبصات دس هشحلِ همذهبتی (ضجظ اثش) %70 :اهتیبص ّنسشایی  %30 +اهتیبص ّنخَاًی لشآى وشین
تذکز :وست اهتیبص دس هشحلِ اٍل ،فمظ ضشط ٍسٍد ثِ هشحلِ هلی تلمی ضذُ ٍ تأثیشی دس اهتیبص هشحلِ هلی ًخَاّذ
داضت.
*سشته تفسیش عووهی قشآى کشین:
مزحله مقدماتی (استانی)

مزحله نهایی (کشوری)

تفسیز سوره مزیم

تفسیز سورههای مزیم و طه

منبع :تفسیز نمونه یا صفوه التفاسیز

منبع :تفسیز نمونه یا صفوه التفاسیز

 -1هشحلِ اٍل (استبًی) ایي سضتِ ثِغَست حضَسی ٍ سَاالت وتجی( تستی ٍ تطشیحی ) تَسظ اداسات ول اٍلبف ٍ
اهَس خیشیِ سشاسش وطَس ٍ ثِغَست ّوضهبى ثشگضاس هیگشدد .تبسیخ ثشگضاسی هتؼبلجبً اػالم هی گشدد.
 -2آصهَى هشحلِ اٍل( استبًی) داسای  40سإال تستی ٍ  40اهتیبص ٍ دٍ سَال تطشیحی ٍ  10اهتیبص هیثبضذ .دس سَاالت
تستی ّش پبسخ غحیح 1 ،اهتیبص ٍ ّش پبسخ ًبدسستً 0/25 ،وشُ هٌفی داسد .دس سإاالت تطشیحی ّش سَال  5اهتیبص
داضتِ وِ پبسخ غحیح ٍ ًحَُ اهتیبص دّی ّش سئَال دس ولیذ پبسخٌبهِ آهذُ است .دسغَست تسبٍی اهتیبصات دٍ یب
چٌذ ًفش ،ثبالتشیي اهتیبص پبسخ  2سَال تطشیحی هالن خَاّذ ثَد ٍ ،ثبص دس غَست تسبٍی ثیي ًفشات ثشتش ،لشػِ
وطی غَست گیشد.
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*هعافیتهای هشحلهای ستبهداساى (خواهشاى و بشادساى):

رتبه کسب شده

ردیف

مقطع

مقطع

معافیت

ورودی

حبئضیي ستجِ اٍل سضتِ ّبی حفظ ول ،حفظ  20جضء ،حفظ 10جضء ،لشائت
تحمیك ،لشائت تشتیل ،اراى دسهسبثمبت استبًی سبل 98

1

ضْشستبًی

استبًی

(سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ)
حبئضیي ستجِ اٍل دس سضتِّبی حفظ ول ،حفظ  20جضء ،حفظ 10جضء ،لشائت تحمیك،

2

لشائت تشتیل لشآى وشین هسبثمبت وطَسی توبم دستگبّْب ٍ ًْبدّبی سسوی وطَس

ضْشستبًی

استبًی

وِ دس سبل  1398ثشگضاسضذ ،ثب هؼشفی وتجی دستگبُ هشثَعِ

3

دسیبفت وٌٌذگبى هذاسن دسجِ دٍ عشح اسصیبثی لبسیبى ٍ حبفظبى دس سبل 98

4

دسیبفت وٌٌذگبى هذاسن دسجِ یه عشح اسصیبثی لبسیبى ٍ حبفظبى دس سبل 98
حبئضاى سغَح هوتبص ٍ ػبلی دس سضتِّبی :لشائت تحمیك ٍ تشتیل ،حفظ ول ٍ 20
جضء ٍ ستجِّبی دٍم تب پٌجن سضتِ اراى،

5

دس هسبثمبت هلی سبل ( 98سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ)
6
7

ضْشستبًی
ضْشستبًی ٍ
استبًی
ضْشستبًی ٍ
استبًی

ستجِّبی دٍم ٍ سَم هسبثمبت ثیيالوللی لشآى وشین جوَْسی اسالهی ایشاى دس

ضْشستبًی ٍ

سبل  98ثشادساى ٍخَاّشاى (سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ)

استبًی

ستجِّبی اٍل تب سَم هسبثمبت ثیيالوللی ًبثیٌبیبى ٍ عالة ػلَم دیٌی دس سبل 98

ضْشستبًی ٍ
استبًی

استبًی
هلی

هلی

هلی
هلی

*نکات حائز اهمیت:
 .1استفبدُ اص هؼبفیتّبی هزوَس ،تٌْب ثشای ثْشُهٌذی اص هؼبفیت دس اٍلیي دٍسُ هسبثمِ هلی سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس
خیشیِ ثؼذ اص احشاص ایي ضشط خَاّذ ثَد .ثب تَجِ ثِ ثشگضاسی ثشخی اص هسبثمبت سشاسشی ًْبدّب ثِغَست دٍسبالًِ،
تٌْب افشادی وِ دس سبل ثشگضاسی هسبثمبت هلی اٍلبف هطوَل هؼبفیت ضذُاًذ ،هی تَاًٌذ اص ایي سْویِ استفبدُ
ًوبیٌذ.
 .2چٌبًچِ فشدی دس یه سبل حبئض چٌذ هؼبفیت اص جذٍل فَق ثبضذ ،تٌْب هیتَاًذ اص یىی اص هؼبفیتّب ثْشُهٌذ ضَد.
 .3افشادی وِ حبئض ستجِ اٍل هسبثمبت ثیيالوللی جوَْسی اسالهی ایشاى یب هبلضی دس یىی اص سضتِّبی لشائت یب حفظ
ضذُاًذ ،تب  3سبل ًویتَاًٌذ دس ّوبى سضتِ ضشوت وٌٌذ.
ً .4فشات اٍل سضتِّبی اراى ٍ دػبخَاًی ٍ گشٍُّبی اٍل ّنسشایی ٍ ّنخَاًی دس هشحلِ هلی ،تب  3سبل ًویتَاًٌذ دس
ّوبى سضتِ ضشوت وٌٌذ.
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 .5داٍعلجبى هطوَل هؼبفیتّبی جذٍل فَق ثبیذ دس ّوبى سضتِای ضشوت وٌٌذ وِ حبئض ستجِ گشدیذُاًذ ٍ دس غَست
تغییش سضتِ ،هؼبفیت فَق وأىلنیىي تلمی هیضَد.
 .6چٌبًچِ ضشوت وٌٌذُ ای ضبهل هؼبفیت جذٍل فَق ضَد ٍ دس هسبثمبت ضْشستبًی یب استبًی ضشوت ًوبیذ ٍ اهتیبص
آى هشحلِ سا وست ًٌوبیذ .هؼبفیت هزوَس ،وأى لنیىي تلمی هیضَدً .ظبست ثش حسي اجشای ایي ثٌذ ثش ػْذُ ستبد
ثشگضاسی هسبثمبت ضْشستبى ٍ استبى هیثبضذ.
*جذول صهاىبنذی بشگضاسی هسابقات سشاسشی قشآى کشین
ردیف

عنوان فعالیت

2

اعالعسسبًی ،تجلیغبت ٍ ثجتًبم

3

ثشگضاسی هشحلِ ضْشستبًی

4

سمان شزوع

سمان پایان

اص اٍل هبُ هجبسن سهضبى
(  99/2/6لغبیت )99/3/16
99/03/24

ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی استمبء جْت حضَس دس
هسبثمبت استبًی

5

ثشگضاسی هشحلِ استبًی

6

ثشگضاسی هشحلِ استبًی تفسیش ػوَهی لشآى

7

ثشگضاسی هشحلِ ًْبیی هسبثمبت هلی

99/04/27

(حذ فبغل ضْشستبًی تب استبًی)
99/05/24

99/05/19

هتؼبلجبً اػالم خَاّذ ضذ
پبییض سبل 1399
( تبسیخ دلیك هتؼبلجبً اػالم خَاّذ ضذ)

*ثبتنام:
 .1ثجت ًبم فمظ اص عشیك هشاجؼِ ثِ سبیت سسوی هسبثمبت لشآى وشین جوَْسی اسالهی ایشاى ثِ ًطبًی:
 www.my.oghaf.irاص تبسیخ  1399/2/6لغبیت  1399/3/16غَست هی گیشد.
تزکش:
سایت ثبت نام ،ساعت  42سوص جوعه هوسخ  6311/3/61بسته خواهذ شذ وبه هیچ وجه افشادی که دس سایت ثبت نام نکشده باشنذ حق ششکت دس
هسابقات سا نخواهنذ داشت.
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*نحوه بشگضاسی هسابقات هشحله شهشستانی سال 6311

ایي دٍسُ اص هسبثمبت ثب ّذف استمبی ویفی ٍ هذیشیت هٌبثغ هبلی دس هشاحل ضْشستبًی ٍ استبًی دس سبل  1399هغبثك
جذٍل صیش ثشگضاس هی ضَد .ایي جذٍل ثش اسبس فشاٍاًی ٍ تَصیغ ضشوتوٌٌذگبى سبل گزضتِ ،پشاوٌذگی جغشافیبیی
ضْشّب ٍ اخز ًظش اص سؤسبی اداسات اهَس لشآًی استبىّب تؼییي ضذُ است.
سدیف

استاى

تعذاد هسابقات

گشوه بنذی شهشستانها

شهشستانی

 اسان
هشوضی

 5هسبثمِ
ضْشستبًی

 خویي ،هحالت ،دلیجبى،
 سبٍُ ،صسًذیِ
 تفشش ،فشاّبى ،آضتیبى
 ضبصًذ  ،خٌذاة
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