آیین نامه سیزدهمین جشنواره قرآن استانی(مدها مّتان)کانونهای فرهنگی وهنری مساجداستان کرمان»
ما مکلفیم که هر قدر می توانیم زیر پرچم قرآن برویم  ،هرقدر که به قرآن عمل کردید ،زیر پرچم آن رفتید،پرچم قرآن «عمل به
قرآن » است.

امام خمینی (رحمت اهلل علیه)

الف) مقدمه
جشنواره قرآن از پرشورترین و وزینترین جشنواره هایی است که برگزار میشود و عالقمندان زیادی را در میان اعضای کااوونهاای فرهنگای و
هنری مساجد استان دارد و دبیرخاوه دائمی جشنواره قرآن استاوی در راستای غنی سازی اوقات فراغت جواوان و ویز وشر و ترویج معارف قرآوی
و شعائر الهی و همچنین استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت جذب بیشتر و بهتر آوان به مساجد  ،سیزدهمین جشنواره بازر

قارآن

با وام «مدهامّتان» را به همت اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان اوارو دبیرخاوه کاوونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرماان برگازار
میکند.
ب) اهداف برگزاری جشنواره:
شناسایی و ارتقای سطح اطالعات عمومی و تخصصی جواوان عالقهمند به قرآن و فرهنگ غنی اسالمحضور پر وشاطتر اعضای کاوونها در فعالیتهای قرآوی شهرستاوی و استاویکشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآوی فعال کاوونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در قالب ایجاد رقابت سالمترغیب و تشویق مدیران کاوونها به کشف استعدادهای محلی و منطقهای فعال در امور قرآویآشنایی بیشتر مردم و مسئوالن با استعدادها و ظرفیتهای قرآوی موجود در کاوونهای فرهنگی و هنری مساجد ایجاد بستر مناسب وبرگزاری دوره های آموزشی برای حضور ووجواوان و جواوان قرآن مدار جهت حضور در مسابقات فنّی و تخصصیاستفاده از ظرفیت دستگاه ها و وهادهای فرهنگی و قرآوی جهت همراهی و تقویت بخش رقابتی فعالیتهای قرآوای در کااوون هاای فرهنگایهنری مساجد
ج) جدول رشته های جشنواره قرآن :
ردیف

خواهران83-81سال

رشته

خواهران 81-33سال

پسران  83 -81سال

برادران  81-33سال

و  1 -9سال

-----

---

---

استاوی

1

قرائت(تحقیق )

 2حفظ

کل

-----

استاوی

---

استاوی

3

 22جزء

-----

استاوی

---

استاوی

4

 12جزء

ویژه شهرستان اوار

استاوی

ویژه شهرستان اوار

استاوی

5

5جزء

ویژه شهرستان اوار

---

ویژه شهرستان اوار

---

6

3جزء

ویژه شهرستان اوار

--

ویژه شهرستان اوار

---

 7ترتیل

-----

---

---

استاوی

 8اذان

-----

---

ویژه شهرستان اوار

استاوی

 9مکبری

-----

---

ویژه شهرستان اوار

---

ویژه شهرستان اوار

---

ویژه شهرستان اوار

---

 12صحت قرائت حمدوسوره
و اذکار وماز

*صحت قرائت وماز ویژه دختران  8و 9سال متولدین( 88/4/32تا )89/4/32و پسران  13تا  15سال متولدین( 82/4/32تا  ) 84/4/32می باشد.
* حفظ  5 ، 3و 12جزء ویژه پسران ودختران 13تا  18سال متولدین(  84/4/32لغایت )79/4/32می باشد
*رشته های اذان و مکبری ویژه پسران  13تا  18سال متولدین( 84/4/32تا  ) 79/4/32می باشد

د ) شرایط و ضوابط عمومی شرکت کنندگان در جشنواره:
 سکووت در محل برگزاری مسابقات مدهامّتان الزامی است.
تبصره -1داوشجویان صرفاً در طول مدت تحصیل و سربازان در طول مدت خدمت وظام وظیفه و همچنین طالب محترم حوزه علمیاه باا ارائاه
گواهی معتبر به دبیرخاوه استان یا اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان خود(محل ساکووت دائام) و همااهنگی ایشاان باا دبیرخاواه دائمای
جشنواره  ،می تواوند در استان محل تحصیل یا خدمت خود ثبت وام و شرکت ومایند.
تبصره  -2شاغالن دستگاههای دولتی و غیر دولتی با ارائه گواهی و به شرط سکووت در محل خدمت سازماوی خود حق شرکت در مسابقات را دارود..



کساوی که سابقه حضوردرمسابقات بین المللی راداشته باشند ومی تواونددرجشنواره مدهامّتان شرکت ومایند.



سال تولد شرکت کنندگان خواهر وبرادر  81تا  33سال(متولدین  99/5/8تا  )79/5/8می باشد.



افرادی که به فینال مرحله کشوری مسابقات سال  95سازمان اوقاف راه یافته اود و همچناین رتباه هاای اول تاا ساوم مساابقات کشاوری و
وفرات ممتاز سه سال گذشته(سالهای 95،94و)96این مسابقات ویزومی تواونددر همان رشته درجشنواره مدهامّتان شرکت ومایند.



تمامی کساوی که رتبه اول مرحله استاوی جشنواره های یازدهم و دوازدهم مدهامّتان را کسب وموده اود ومیتواوند در همان رشته شرکت ومایند.



رعایت موازین اسالمی در رفتار و پوشش در تمامی مراحل جشنواره مادهامّتان از ساوی شارکت کننادگان الزامای اسات(.در صاورت
احرازعدم رعایت موارد مربوط به این بندکمیته اجرایی می تواوداز حضور فرد در هرمرحله از مسابقات مماوعت به عمل آورد).



همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت به هنگام ورود به محل جشنواره و در تمامی مراحل الزامی است.



تمامی شرکت کنندگان صرفاً مجاز به اوتخاب یک رشته می باشند و امکان جابجایی رشته پس از ثبت وام وهایی وجود ودارد.

ه  :روش های ثبت نام
 )1ثبت وام از طریق پایگاه اطالع رساوی دبیرخاوه دائمی جشنواره جواوان مساجد به وشاوی www.javananemasajed.ir
 )2مراجعه حضوری به کاوون های فرهنگی هنری مساجد  ،ومایندگی های دبیرخاوه دائمی جشنواره در شهرستان ها ،ادارات فرهنگ
وارشاداسالمی شهرستان ها و ارائه اطالعات موردویاز به مدیرمسئول تا ثبت وام در سایت از طریق ایشان صورت پذیرد.
د :مدارک مورد نیاز :

 - 8تکمیل فرم ثبت وام توسط شرکت کنندگان از طریق پایگاه اطالع رساوی ) www.javananemasajed.ir
 - 2بارگذاری تصویر کارت ملی و عکس پرسنلی از طریق پایگاه اطالع رساوی مذکور
جدول زمان بندی سیزدهمین جشنواره قرآنی مدها مّتان --

ردیف

استان کرمان( سال)97-

عنوان برنامه

تاریخ

1

ابالغ آیین وامه جشنواره به ادارات شهرستاوی وکاوون ها

97/10/10

2

اطالع رساوی و ثبت وام شرکت کنندگان

 97/10/10لغایت 97/10/00

بررسی وضعیت ثبت وام شوودگان ومعرفی وفرات برتر

 97/0/00لغایت97/0/27

3
براساس سهمیه ابالغی دبیرخاوه دائمی
6

زمان برگزاری مرحله استاوی جشنواره
به میزباوی شهرستان اوار

 97/17/01لغایت 97/17/01

