ّ
ربکات قرآن ربکات بیانتهایی است .رد قرآن و با قرآن زعت هست ،قدرت هست ،پیشرفت هست ،رافه م ّادی هست،
مدظل ل ل
گس
تعالی معنوی هست ،ترش فکر و عقیده هست ،شادی و سکینهی روح هست .مقام معظم رهبری ( ها عا ی) /رمضان المبارک  7341ه .ق

ّ
« آنیی انهم اصالحی سیزدهمین دوره مسابقات قرآن (مداه متان ) کانوناهی فرهنگی و هنری مساجد »
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در راستای نشر و ترویج معارف قرآنی و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری
برای جذب و ترغیب حضور و شرکت بیشتر و بهتر نوجوانان و جوانان درفعالیت های قرآنی مساجد ،سیزدهمین دوره مسابقات قرآن
مقدمه

با نام «مدهامّتان» را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان خراسان
رضوی برگزار میکند

1
اهداف
برگزاری
مسابقات

)1
)2
)3
)4
)5
)6

کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی فعال کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در قالب ایجاد رقابت سالم
شناسایی و ارتقای سطح اطالعات عمومی و تخصصی نوجوانان و جوانان عالقهمند به فعالیت های قرآنی
ترغیب و تشویق مدیران کانونها به کشف استعدادهای محلی و منطقهای فعال قرآنی
ایجاد بستر مناسب برای حضور نوجوانان و جوانان در مسابقات سازمان اوقاف و امورخیریه و سایر مسابقات ملی و
بین المللی قرآن کریم
استفاده از ظرفیت دستگاه ه ا و نهادهای فرهنگی و قرآنی جهت تقویت بخش فعالیت های قرآنی در کانون های فرهنگی
هنری مساجدکشور
آشنایی بیش از پیش مسئوالن و مردم با استعدادها و ظرفیتهای قرآنی موجود در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

 - 1ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی مسابقات مدهامّتان www.modhammatan.com
- 2مراجعه حضوری به دبیرخانه کانون های مساجد استان و ارائه اطالعات مورد نیااز باه کارشانار فرهنگای و
هنری دبیرخانه تا ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی از طریق ایشان صورت پذیرد.
 - 3ارسال اطالعات مورد نیاز به صورت مکتوب و از طریق پست به نشانی دبیرخانه اساتان تاا در پایگااه اطاالع
2

روش های ثبت
ت
نام

رسانی ثبت نام صورت پذیرد.
توضیح مهم:


در هر صورت ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی به صورت مستقیم توسط شرکت کننده و یا از طریق
دبیرخانه استان و مراکزی که از طریق دبیرخانه استان معرفی می شود قطعی و الزامی است.



تماااامی شاااارکت کننااادگان بایااااد از ثباااات ناااام در پایگاااااه اطااااالع رساااانی مسااااابقات ماااادهامّتان
 www.modhammatan.comاطالع حاصل نمایند.



1

جدول زمان بندی برگزاری اصالحی سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان

3

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ

1

ابالغ آیین نامه به کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

99/9/22

2

اطالع رسانی و ثبت نام اینترنتی شرکت کنندگان

 99/09/22تا 99/10/12

3

زمان برگزاری مرحله استانی

99/11/12

4

آخرین مهلت ارسال آثار و اعالم نفرات برتر مرحله استانی به دبیرخانه مرکزی(خراسان رضوی)

99/12/22

2

زمان برگزاری مرحله کشوری مسابقات

متعاقباً اعالم خواهد شد

ویژه شهرستان کرمان
ردیف

1
2

رده
سنی

7
تا
11سال

رشته

خواهران

برادران

ترتیل

الزامی

الزامی

نقاشی آیات

الزامی

الزامی

(متولدین
1831/1/1
8

لغایت

قرائت
تقلیدی

)39/12/29

2

الزامی

ضوابط کلی رشتهها و سن مجاز شرکتکنندگان
 مرحله کشوری مسابقات برادران در رشته های قرائت و حفظ کل در رده سنی
 16تا  33سال و در رشته های قرائت (ترتیل) ،قرائت تقلیدی و نقاشی آیات در رده سنی
 7تا  16سال برگزار خواهد شد.
 در رشته اذان و نقاشی  13نفر برتر و در رشته قرائت تقلیدی  23نفر برتر به مرحله

4

کشوری دعوت خواهند شد.

ضوابط کلی رشتهها

 شرایط و ضوابط شرکت در رشته قرائت تقلیدی و نقاشی به صورت مجزا در ذیل
آیین نامه آمده است
 شرکت کنندگان فقط مجاز به انتخاب و شرکت در یک رشته می باشند.


امکان جابجایی رشته پس از ثبت نام نهایی وجود ندارد.

شرایط و ضوابط عمومی شرکت کنندگان در مسابقات

2

همه شرکت کنندگان باید در پایگاه اطالع رسانی مسابقات به آدرر  www.modhammatan.comثبت نام
نمایند .در غیر اینصورت اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
 همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت به هنگام ورود به محل مسابقات ،در تمامی مراحل الزامی است.
* هر گونه تغییرات احتمالی در خصوص مسابقات از طریق پایگاه اطالع رسانی www.modhammatan.com
به اطالع خواهد رسید.

3

شرایط و ضوابط بخش قرائت تقلیدی ویژه مقطع سنی  9 -11سال
 - 1مسابقه قرائت تقلیدی در مرحله استانی از فرازهای تالوت سه استاد برجسته قرآن استاد مصطفی اسماعیل  ،استاد
عبدالباسط محمد عبدالصمد و استاد محمدصدیق منشاوی برگزار می شود که انتخاب فراز به اختیار شرکت کننده
می باشد .فرازهای منتخب مرحله کشوری متعاقباً ،اعالم خواهد شد.
 - 2متقاضیان شرکت در مسابقه ،باید فقط یکی از فرازهای تقلیدی مسابقه را از بین اساتید انتخاب و بهترین قرائت را بصورت
تصویری ضبط و فایل ضبط شده را به دبیرخانه استان ارسال نمایند و درصورت ارسال چندفایل به هیچ کدام ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 - 3برای ضبط قرائت کافی است گوشی خود را در حالت افقی  ،هم سطح با چشم قاری (  ) eye levelو در فاصله نزدیک از
خود گرفته و شروع به ضبط قرائت خود نمایید .مدت زمان قرائت فراز انتخاب شده از  09ثانیه و حجم آن از 09
مگابایت بیشتر نباشد.

1

 - 4استفاده از میکروفون و افکت های صوتی و تصویری در ضبط مجاز نمی باشد .ضبط باید در محیط کامال روشن و ساکت
صورت گیرد .پشت قاری نباید منبع پر نور و همچنین عکس و مجسمه باشد  .فایل های تصویری معیوب از بخش داوری
مسابقات حذف خواهند شد.
 - 5مبنای داوری تالوت شرکت کنندگان ،تقلید صحیح از استاد مربوطه است که در قالب صوت ،لحن و تجوید ارزیابی خواهد
شد.
 - 6نفر برتر در هر قرائت تقلیدی کسی است که مجموع امتیاز او در زمینه صوت ،لحن و تجوید از همه باالتر بوده و بیشترین
شباهت به قرائت مورد نظر را داشته باشد.
 - 7صرفاً کودکان و نوجوانان پسر  7-61سال مجاز به شرکت در این مسابقه هستند
 - 8قرائت های ارسالی باید حد نصاب الزم یعنی73درصد امتیاز را ( از نظر تجوید  ،صوت و لحن ) برای شرکت در مسابقه
کسب کرده باشند بنابراین قرائت هایی که از حد نصاب اولیه پایین تر باشد در مسابقه شرکت داده نخواهد شد .کمیته
انتخاب  ،کیفیت تالوت ها را برای شرکت در مسابقه ارزیابی و تصمیم گیری خواهد کرد .
 - 9پس از بررسی و انتخاب آثار منتخب توسط هیات تشخیص استان ،صاحبان اثرات برتر برای اجرای زنده و حضوری توسط
دبیرخانه استان دعوت خواهند شد و دبیرخانه استان نسبت به ضبط و ارسال فایل تصویری آثار نفرات برتر به دبیرخانه
مرکزی(خراسان رضوی) اقدام خواهد نمود
- 13مسابقه در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد  .از بین شرکت کنندگان ،هر استان  3اثر برتر را (ازهر
استاد یک اثر) به تشخیص هیات انتخاب استان به دبیرخانه مرکزی (خراسان رضوی) ارسال می کند و پس از
بررسی و داوری مقدماتی در دبیرخانه مرکزی در نهایت صاحبان  09اثر برتر برای رقابت به مرحله کشوری دعوت
خواهند شد.

متن فراز

فرم ثبت اطالعات فردی ارسال آثار در بخش قرائت تقلیدی

منتخب
(اشاره به آیات و
سوره)

مذهب:

نام مسجد  /کانون :

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره ملی

(روز/ماه /سال)

4

شماره تماس
(همراه)

آدرس کامل پستی
(استان)..... /

شرایط و ضوابط بخش نقاشی آیات ویژه مقطع سنی  9-11سال

9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

آثار نقاشی به صورت فردی و در مقطع سنی اعالم شده ( 7تا 61سال) ،خلق شده باشد.
نقاشی ها در موضوعات  -1تالوت قرآن  -2نماز  -3احترام به والدین باشد.
انتخاب آیه آزاد است ولی آیه انتخابی باید در نقاشی بیاید.
هر فرد می تواند  2اثر را در موضوعات باال به دبیرخانه مسابقات استانی ارسال نماید.
قالب آثار باید نقاشی و تکنیک مورد استفاده فقط مدادرنگی باشد.
آثار بدون قاب و با بسته بندی کامال تخت ،آماده و ارسال شود.
نقاشی باید با محوریت آیات قرآنی منتخب اعالم شده در آیین نامه باشد.
آثار باید روی مقوای مخصوص نقاشی و در اندازه  23* 53باشند .و فرم شناسنامه اثر با مشخصات کامل فرد بر طبق چارچوب ذیل
ارسال شود.
شرکت کننده می تواند تصویر نقاشی را از طریق دوربین موبایل ارسال نماید .دراین حالت حجم فایل بیش از  5مگا پیکسل نباشد.
مهلت ارسال اثر در این بخش در مرحله استانی  77/66/53خواهد بود.

 .11مسابقه در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد .از بین شرکت کنندگان در مرحله استانی تعداد  3اثر از هر
استان (ازهرموضوع یک اثر) به تشخیص هیات انتخاب استان به مرحله کشوری ارسال می شود و پس از بررسی و داوری
مقدماتی در دبیرخانه مرکزی در نهایت صاحبان  69اثر منتخب ( 5نفر برادر  5نفر خواهر) برای رقابت به مرحله کشوری
دعوت خواهند شد.

فرم ثبت اطالعات فردی ارسال آثار در بخش نقاشی آیات
موضوع نقاشی
مذهب :

نام مسجد  /کانون :

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد به
روز و ماه و سال

شماره ملی

5

شماره تماس
(همراه)

آدرس کامل پستی
(استان)..... /

