
 

    

 یا لطیف

«استان اصفهان فرهنگی و هنری مساجد یاهکانون قرآن )مداه  ّمتان (   جشنواره دهمین  اجرایی   آنیی انهم»   

 

 مقدمهالف( 

جاانان  مسناج  ششاه به موواه جت  دهی و نوی اایی اواا  فران   های فرهوگی و هوری دبیرخانه دائمی جشنوااه 

  ده اال دول  و مل جاانان و نیز اانفااد  ای ابزاههای فرهوگی و هوری ده جت  جب  بیشنفر و بتفر انان به مساج    

ی فرهوگی و هوری اهشانانعالی به هم  افاد ها  «مدها مّتان»دهمین جشوااه  بزهگ اران با نام   هم لی و همزبانی 

م اون  اران و عفر  ویاه  فرهوق و شناهای عالی اران  شناهای ساا ه فرهوق ارانی  مسناج  ششناه و با مشناهش  

   اهشاد ااالمی  افاد ااامه نمای ویاه  فرهوق و اهشاد ااالمی شبکه اران و م اهف ایما  هادیا اران  اافان اهی اصاتان

 های فرهوگی و هوری مساج  اافان اصاتان برگزاهاانفان اصناتان و دبیرخانه شانان اداه  شل فرهوق و اهشناد اانالمی

ی های فرهوگ سااط دبیرخانه دائمی جشوااه  اا  شه ییها جشوااه  نیسرنیویجشنوااه  اران ای ررشاهسرین و  .شو یم

فرهوگی و هوری مساج   یهاشانانی اعضا انیده مو عالامو ان ییادی ها  شادیمبرگزاه  ششاه جاانان مسناج  و هوری

 یهاشانان یده میان اعضاجشوااه  اران دوه  برگزاهی  نهده طال دبیرخانه دائمی جشوااه  جاانان مساج   ششناه داهد.

   اا .ب مل اوهد هاشانانف ال ده ده جت  شوااایی ااهیان و حافوان  ای هااا اما  شایسفه  مساج  

 :اهداف برگزاری جشنوارهب( 

 مااالنوی فرهوق  وبه اران  مو عالاهجاانان  اهسقای اطح اطالعا  عمامی و سخصصیشوااایی و  -

 ی المللنیبملی و ارانی  یها یف ال ده هاشاناناعضای  سرنشاطحضاه رر   -

 االمی فرهوگی و هوری مساج  ششاه ده االب ایجاد هااب  هاشانان ف ال ارانیبرسر ششف و شوااایی ااف  ادهای   -

 ای ف ال ده اماه ارانی به ششف ااف  ادهای محلی و موطقه هاشانانسرنیب و سشایق م یران   -

 فرهوگی و هوری مساج   یهاشانانارانی ماجاد ده  یها یظرفاشوایی بیشفر مردم و مسئاالن با ااف  ادها و   -

  فرم جماعا  مساج (ششف و شوااایی ااف  ادهای ماجاد ده امر ساسیر اران )ده بین ائمه مح   -

 رشته های جشنواره قرآن :ج( 

 گردد: ذیل برگزاه می به شرحهشفه 7ده  "مّتانمدها"جشوااه  اران دهمین 



ارائ  حم  و انناه  و سصننحیح  (7مااهیم اران و نتج البالنه   ( 6ساسننیر   (5سرسیل  (4 اذان (3حاظ    (2ارائ    (1

 اذشاه نمای

مفاهیم ررنن و یهج ، (شزء02و 02حفظ)بخش خااهران توها ره هشته های  مرحله استتای  شنوااه  ررنن ره*

 البالغه و  تصحیح ررائت حمد و ساه  و اذکاه یماز برگزاه م  شار.

 

 

،اذان ، ترتیل و شزء(02و 02،02)ره هشتتته های ررائت، حفظ)بخش برارهان(مرحله کنتتاهی شنتتوااه  ررنن *

 .سال برگزاه م  شار 80فقط ره هر  سو  باالی  ،تفسیر 

فقط ره هر  سو  باالی  شزء(،02و 02)ره هشته های حفظ)بخش خااهران(مرحله کنتاهی شنتوااه  ررنن *

برگزاه م  و بر اساس نیین یامه هشته حفظ کل  رهمین شنوااه  ررنن )مدهاّمتان(ماهر ایتظاه است. سال  80

 .شار

 :جشنواره شرکت کنندگان در شرایط و ضوابط(  د

  مسابقا  م هامّفان الزامی اا .مرحله اافانی اکان  ده محل برگزاهی 

ه ب    دانشجایان صرفاً ده طال م   سحصیل و اربایان ده طال م   خ م  نوام وظیاه با اهائه گااهی م فبر  -1سبصر 

 میو هماهوگی ایشان با دبیرخانه دائمی جشوااه  جاانان مساج ششاه   )محل انکان  دائم(دبیرخانه اانفان وطن خاد

 ساانو  ده اافان محل سحصیل یا خ م  خاد ثب  نام و شرش  نمایو .

خاد حق  شنانالن دافگاهتای دولفی و نیر دولفی با اهائه گااهی و به شرط اکان  ده محل خ م  اایمانی-2سبصنر  

 ن .شرش  ده مسابقا  ان اافان ها داه

شننرش  شوو گان فقط می ساانو  ده مسننابقا  یت ااننفان شننرش  نمایو   ده نیر این صنناه  ای مسننابقا   -3سبصننر  

  م هامّفان حبف خااهو  ش .

  ها الزامی اا . امفیای ب واان ح  نصا  برای ص اد به مرحله ششاهی ده سمامی هشفه 177ای  77شسب ح اال 

  )مرحله )م هاّمفانباشو   نمی ساانو  ده جشوااه   مسابقا  بین المللی ها داشفهشسنانی شه هسبه ممفای )اول سا انام

 شرش  نمایو .  اافانی و ششاهی(

 فان ها شسننب نماد  ان  م هامّهای  هشننفم و نتم  جشننوااه   مرحله ششنناهی سا اننام سمامی شسننانی شه هسبه اول

 .ساانو  ده همان هشفه شرش  نمایو نمی

   به جز هشفه های سصحیح باش  (1/5/76سا  1/5/64)مفال ین اال 37سا  18شوو گان بای  بین انن سمامی شرش( .

 شه مح ودی  اوی ن اهد( هشفه ساسیر اال( و 15سا8ارائ  حم  و ااه  و اذشاه نمای)

    ی م       شه به مرحله ششاهی ممواع می باش  مگر ده ماااع ضروهی و ناده هر گانه جابجایی ده نارا   برسر م رفی شن

 .هماهوگی به عمل ای جاانان مساج  های فرهوگی و هوری با دبیرخانه دائمی جشوااه  بایس  به صاه  مکفا  

 و به  15/7/44خاد ها ح  اشثر سا ساهیخ  شترافانیمی بایس  یمان برگزاهی مرحله  اداها  فرهوق و اهشناد اانالمی

 صاه  مکفا  به دبیرخانه اعالم نمایو .

   یه ها به همرا  بیان جشوااه مرحله شترافانی  لیس  شرش  شوو گان ده اداها  فرهوق و اهشناد ااالمی می بایس

 به دبیرخانه جشوااه  اهاال نمایو .0/8/49هیئ  داوهان ح اشثر سا ساهیخ 

  یت نار ده هر هشننفه ها جت  شننرش  ده مرحله ااننفانی 0/8/49اداها  فرهوق و اهشنناد ااننالمی ح اشثر سا ساهیخ

و شل  27حاظ  -و - (برادهان و شل 17 27)حاظم رفی میومنایون . )نارا  اول هشنننفنه های ارائ   سرسیل  اذان  

 خااهران(.



  هعای  ماایین اانالمی ده هففاه و راشنا ای انای شنرش  شوو گان ده سمامی مراحل جشوااه  م هاّمفان ای اای

ای  مااهد مرباط به این بو   شمیفه اجرایی می ساان  ای حضاه شرش  شوو گان الزامی اا .)ده صاه  احرای ع م هع

   به عمل اوهد( اند ده هر مرحله ای ای مسابقا   ممفر

 ده  جت  احرای های  به هوگام وهود به محل جشننوااه  و م رفی نامه شانان همرا  داشننفن شاه  شننوااننایی م فبر

 الزامی اا . سمامی مراحل جشوااه 

 و شاب میصرفاً مجای به انفخا  یت هشفه )به جز هشفه مااهیم اران و نتج البالنه (  سمامی شرش  شوو گان. 

 

 

 

به ایالع خااهد هواق ایالع هسای  رتال پهر گایه تغییرات احتمال  ره خصتا  شنتوااه  ررنن از یری  * 

 هسید.

 : مدارک مورد نیاز

فی )شلیه شرش  شوو گان می بایس  نسب  به ثب  نام ایوفرن )فرم ییر(فرم ثب  نام ساانط شرش  شوو گانسکمیل  -1

 اا ام نمایو (. www.javananemasajed.irرایگا  اطالع هاانی ای طریق 

رر  مساشد ثبت یام یکشنوااه  شاایان  پایگا  ایالع هسای شترکت کوودگان ها  یافته به مرحله یهای  ره واهت  که ره ** 

 (شنوااه  ررننو باشود از حضاه ره مرحله یهای  حذف خااهودشد.)ثبت یام رهبخش اوحاب فرهوگ و هور

 )ریاا  فرم ثب  نام(  شاه  ملی به دبیرخانه اافان وشوااوامه  اهاال سصایر -2

 )ریاا  فرم ثب  نام( اهائه  م رفی نامه ای شانان فرهوگی هوری مسج  -3

 

     قرآن)مدهامّتان(مین جشنواره در ده فرم متقاضیان حضور               
4-  

 شماره ملي:......................  نام پدر :....................شماره شناسنامه :........................     خانوادگي :................................... نام و نام

  ...................نام شهرستان :  .....ن :.................... نام استا ریخ تولد:........................تحصیالت:.........................تامذهب :..........  
 شماره تلفن همراه .................... ............نام مسجد :............................   نام کانون :........................................    بخش/روستا: .

 ............................................... نشاني دقیق کانون و مسجد:.....................................................................................................

                                                                                                                                                   )درج شده بر روی پروانه تاسیس کانون(و هنری :........................................................ رقمي ثبت کانون فرهنگي  61شماره 

 (:...........................................................................Emailالكترونیك) نشاني پست

 در جشنواره دهم مدهامّتان در رشته .................................    بخش .................................  شرکت مي کنم.اینجانب 

 تاریخ تكمیل فرم : 

 

 استانی(شهرستانی و )مرحله اجرایی موارد  کلیات ه:
 گایی به اؤاال  خااهو  ررداخ .حضاه ده جایگا  و اعالم مجری یا داوه  به ارائ  یا رااخ محضبهشوو گان   شرش  -1

شوو    شاد  دهصاه  ع م حضاه شرش شوو گان براااس ارعه س یین میده مراحلی شه ناب  مسابقه هریت ای شرش  -2 

 شاد  با دو مرسبهگردد. ده مراحلی شه ارعه س یین نمیها حبف میشوو   ای دوه هااب با دو نار فاصله  شرش  ح اشثر

 شاد.شوو   ای دوه مسابقه حبف میطاه مجزا و ع م حضاه  شرش شوو گان بهخاان ن نام سمام شرش 

http://www.javananemasajed.ir/


 .اا داوهان  ئ یهن اا   برعت   هییس شوو گان  جایگا  و داوهاشوفرل مصحف واح  شه ماهد اافااد  شرش  -3

 شاد.داوهان   س یین میائ  سحقیق و سرسیل  سااط هیا  محفرم اط ا  ار -4

ای سقاضبه صاه  مکفا  های داوهی   ش   خادشان ده هریت ای بخاساانو  دهباه  امفیای شسبشوو گان میشرش  -5

 نور اهائه دهو .سج ی 

گیری دبیرخانه دائمی جشوااه  های فرهوگی وهوری جاانان نامه  سصمیمنش   ده این ایینبیویدهباه  مطالب ریا -6

 .اا نامه  نافب مساج    با هعای  اصال حاشم بر ایین

 

 

 .اا نامه  نافب حاشم بر ایین   با هعای  اصالدبیرخانه دائمی جشوااه  های فرهوگی وهوری جاانان مساج  

 

 دهمین  جشنواره قرآنی مدها مّتان 

ردیف       تاریخ عنوان برنامه  

 اداها  فرهوق و اهشاد ااالمی شترافان هاابالغ ایین نامه جشوااه  به  1
11/7/49  

01/8/49تا      11/7 برگزاهی مرحله شترافانی 2  

1/8/49 شترافانی اخرین متل   اعالم نارا  برسر مرحله  0  

11/8/49      تا       19/8/49 یمان برگزاهی مرحله اافانی  9  

8/8/49 هشفه های ساسیر و مااهیم اران و نتج البالنهایمان برگزاهی  1  

21/8/49 ششاهیاعالم نارا  برسر مرحله اافانی به دبیرخانه  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوانان مساجد کشور فرهنگی  و هنری دبیرخانه دائمی جشنواره های

 فرهنگی هنری مساجد استان اصفهاندبیرخانه کانون های 

 


