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 سمه تعالیاب

 مؤسسه مهد قران کریم در استان اصفهان  مراکزویژه  – (6) مصباحآیین نامه مسابقه  

 رشته ها و مقاطع سنی :  -1

  حضوریبه صورت   سال 28باالی و  سال 28تا  21 ، سال 21تا  8ع سنی مقط سهدر  مسابقه مصباح

 د :برگزار می گرد ذیل  رشته های در)منطقه ای  و استانی ( 
 

 8  مقطع تحصیلی ابتدایی ( سال 21تا( 
 

 

 
 

 

 

 

 21 (و دوم  )مقطع تحصیلی متوسطه اولسال  28 تا 

 توضیحات  جنسیت رشته ردیف

 حفظ  .2
 - خواهر، برادر اول جزء 5

 - خواهر، برادر اول جزء 21

 قرائت  .1
 قرآن کریم 221صفحه  خواهر، برادر ترتیل
 الگوی مشخص شده خواهر، برادر تحقیق

 
 

  سال  28باالی 

 جنسیت رشته ردیف

 حفظ  .2

 خواهر اول جزء 21

 خواهر اول جزء 11

 خواهر کل
 

مرحله سال می باشد و به صورت تک  21با موضوعیت حجاب ویژه خواهران و برادران باالی « راز مروارید »رشته  *

 ای )استانی ( برگزار خواهد شد.
 

 : اتتذکر

 صرفا می توانند در یکی از رشته های گروه حفظ یا قرائت شرکت نمایند.  گانشرکت کنند  کلیه 

 :تبصره

 «راز مروارید»مسابقه در  رشته های گروه حفظ یا قرائتمی توانند عالوه بر  سال  به باال 21شرکت کنندگان 

 .نمایندنیز ثبت نام 

  استان  تکریم و والی مهد قرآنمراکز  در یکی از  حتما می بایستقرائت  رشته های گروه حفظ وشرکت کنندگان

  اصفهان عضویت داشته باشند.

 سال بالمانع است.(  21باالی مردم )برای عموم « راز مروارید»الزم به ذکر است  شرکت در در مسابقه 

 جنسیت رشته ردیف

 خواهر، برادر 01جزء حفظ   .2

 خواهر، برادر 2جزء حفظ    .1
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 : مسابقاتشرایط عمومی حاکم بر  -2

  برگزار می گردد.و استانی( منطقه ای )مرحله  دوکلیه رشته ها طی 

 

 و توسط داوران تعیین شده از سوی مهد  حضوری(در هر دو مرحله به صورت شفاهی ) گروه حفظ و قرائت رشته های مسابقه

 قرآن استان برگزار می گردد.

 

  ابقهمسبه صورت تک مرحله ای  ،  مجازی ،  همزمان با مرحله استانی و از طریق لینک مربوط به سامانه « راز مروارید»مسابقه 

 خواهد شد.برگزار 

 

  ا ر منطقه ایگروه حفظ و قرائت در مرحله  رشته های مسابقهمورد نیاز جهت برگزاری  امکاناتمهد قرآن  مراکزالزم است

 (، ماشین حساب و ....  A4، وسایل مورد نیاز داوری مثل برگه مسابقه اعم از اتاق  همسابقملزومات برگزاری ) . فراهم آورند

 

  ن ییاستان تع از سوی مهد قرآنهر مرکز  ، در منطقه خودشان دهندگان مسابقه ، مکان  مسابقهجهت تسهیل و تسریع  در روند

 بر اساس تعداد ثبت نام هر مرکز (می گردد )

 

   حاضر شوند. مکان تعیین شده  درمنطقه ای  در مرحلهالزم است تمام مخاطبین 

 

  به عهده مهد قرآن استان می باشد.  در مرحله استانی مسابقاتتامین جوائز و برگزاری  

 

 ( آقای متقی در خصوص هرگونه سوال ، ابهام و هماهنگی بیشتر می توانید با مسئول اجرائی مسابقه) با شماره تلفن  

  فرمایید. تماس حاصل 06264431130
 

  کاربری  دکین شده در سامانه مسابقات با اخذ مربوطه و طبق زمانبندی تعی مرکزبارگزاری اطالعات افراد شرکت کننده توسط

 .دصورت می گیر www.mehad.orgو در سایت  (آقای متقی مسئول اجرائی مسابقه )شهر مربوطه از طریق 
 

  جزء اول قرآن می باشد. 5جزء ،  5اجزاء در هر رشته از ابتدای قرآن می باشد مثالً منظور از رشته مالک 

 210کسب حداقل در رشته های گروه حفظ قرآن کریم   حد نصاب نمره شرکت کنندگان جهت راهیابی به مرحله استانی 

 نمره خواهد بود. 200نمره از  15داقل در رشته  های گروه قرائت )ترتیل و تحقیق( کسب ح و نمره 100نمره از 
 

 نمره و  100از  210کسب نمره  قرآن کریم حفظهای گروه در رشته  مرحله استانیحد نصاب نمره جهت تقدیر و اهداء جوائز

 نمره خواهد بود. 200نمره از  35سب حداقل ک قرائت )ترتیل و تحقیق(های گروه  در رشته 
 

  مسابقه مصباح نمره را کسب نمایند می توانند از دبیرخانه  100نمره از  210افرادی که در مرحله استانی در رشته حفظ حداقل

 گواهینامه مربوطه را دریافت نمایند.
 

 . جوایز نقدی نیز براساس جدول جوایز و رتبه بندی هررشته به برگزیدگان اهداء خواهد شد 

 

  نفر شرکت کننده  8نفر شرکت کننده در مرحله استانی در هر رشته و مقطع یک نفر و رشته هایی که بیش از   8به ازای هر

 نفر تقدیر می گردند. 1داشته باشد حداکثر تا 

http://www.mehad.org/


3 
 

  نفر برتر جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.21به  «راز مروارید»الزم به ذکر است در مسابقه 

 منابع: 

 ارسالی )پیوست می باشد ( pdf: فایل  «راز مروارید»مسابقه 

 سوره مبارکه لقمان( 23الی  21قرآن کریم )آیات  421: صفحه  منطقه ای( )مرحله  رشته قرائت ترتیل

 : فرازهای ارائه شده در سایت موسسه ) آیه اصلی و آیه تطبیقی (  منطقه ای( )مرحله تحقیق قرائت رشته
 

  تذکر:

م آیه و ه تحقیق شرکت کننده می بایست هم آیه ی اصلی)که به عنوان الگو معرفی شده(  قرائت در رشته -

 تطبیقی را تالوت نماید.

 23آیه تطبیقی :سوره مبارکه لقمان آیه  -

 ه استانی متعاقبا ارسال خواهد شد.مرحلمنابع رشته های گروه قرائت)تریتل و تحقیق( در  -

 

 :مسابقه مراحل -3

  برگزار می گردد  حضوریمرحله بصورت  دودر مسابقات.  

  منطقه ایمرحله :  

  مسئولین مراکز مهد قرآن در شهرستان ها پس از اطالع رسانی شرایط ، قوانین و رشته های مسابقه مصباح اسامی و

ثبت می   www.mehad.org اطالعات شرکت کنندگان را در سامانه موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان 

 نمایند. 

  وسط مهد ت منطقه ایو ساعت مشخصی برای شرکت کنندگان در مرحله  مسابقهپس از ثبت نام اولیه ، تاریخ، منطقه

 شرکت نمایند. مسابقهقرآن استان تعیین می گرددکه الزم است مخاطبین در زمان مشخص شده ،در 

 نمی باشد.( )زمان تعیین شده قابل تغییر

  می توانند در بازه زمانی مشخص ها هیچگونه محدودیتی ندارد و مهد قرآن منطقه ایتعداد شرکت کنندگان در مرحله 

 از تمامی عالقه مندان  که عضو مهد قرآن  می باشند ثبت نام به عمل آورند. شده

 بالمانع است. (سال 21باالی  مردم )برای عموم  «راز مروارید»در مسابقه الزم به ذکر است  شرکت 

  در بازه زمانی تعیین شده امکان پذیر می باشد.فقط ثبت نام شرکت کنندگان 

  یک هفته بعد از برگزاری اعالم می گردد منطقه اینتیجه قطعی مرحله. 

 

 

http://www.mehad.org/
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 تذکر :

س اشرکت کنندگان مربوط به مرکز  خود را توجیه نمایند که ر الزم است مسئولین مهد قرآن ها 

 خود حضور پیدا کنند. مسابقهساعت مقرر شده در منطقه 

قط افرادی در لذا ف شایسته نیستغیبت و عدم حضور مخاطبین ثبت نام شده برای مرکز مربوطه 

 سامانه ثبت نام شوند که حضور ایشان قطعی می باشد.

 

  مرحله استانی: 

  رقابت می پردازند.با یکدیگر به منطقه ای در این مرحله نفرات برگزیده مرحله 

  ر طبق جدول زی ، منطقه ایسهم هر یک از مراکز در مرحله استانی بر اساس تعداد نفرات شرکت کننده در مرحله

 محاسبه می گردد:

 

 تعداد رشته ردیف
 نفر  8باالتر از  نفر  8تا 

 نفر  1  نفر  2 سال( 21 – 8) 01جزء حفظ   .2

 نفر  1 نفر   2 سال( 21 – 8) 2حفظ جزء   .1

 نفر  1 نفر   2 سال( 28 – 21جزء اول )5حفظ   .0

 نفر  1 نفر   2 سال( 28 – 21جزء اول) 21حفظ  .2

 رشته ردیف
 تعداد

 نفر  21باالتر از  نفر  21تا 
 نفر  1 نفر   2 (سال 28 – 21قرائت ترتیل )  .5

 تعداد رشته ردیف
 نفر  5باالتر از  نفر  5تا 

 نفر  1 نفر   2 (سال 28 – 21قرائت تحقیق )  .6

 تعداد رشته ردیف
 نفر  8باالتر از  نفر  8تا 

 نفر  1 نفر   2 سال خواهران( 28) باالی  جزء 21حفظ  .7

 نفر  1 نفر   2 سال خواهران( 28) باالی  جزء11حفظ   .8

 تعداد رشته ردیف
 نفر  5باالتر از  نفر 5تا 

 نفر  1 نفر   2 سال خواهران( 28) باالی  کلحفظ   .9
 

 (  به تفکیک خواهر و برادر  تسهیم راه یافتگان به مرحله استانی از هر شهر)جدول 

  زمانبدی و انتخاب نفرات ممتاز  این مرحله براساس تفکیک رشته و مقاطع سنی یک هفته قبل از تاریخ برگزاری به

 مهد قرآن شهرستان ها اعالم خواهد شد.
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 :مسابقه جدول زمانبندی -4

 

 پایان آغاز عنوان

 پایان دی ماه 2402دی ماه  28 ثبت نام از طریق سایت

 بهمن ماه( 11تا  21دهه فجر انقالب اسالمی ) (منطقه ایمرحله مقدماتی)

 هفته اول اسفند ماه  مرحله نهائی )استانی(
 

 : مسابقهجدول منطقه بندی  -5

  .مراکز خواهد رسیداین جدول پس از ثبت نام شرکت کنندگان تنظیم و به اطالع 
 

 

 : مسابقات استانی  برتریای نقدی به نفرات اجدول هد -6

 

 

 

 :مسابقه فرایند نام نویسی در -7

 

  درس آسایت موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان به  میبایست به  1مصباح  مسابقهجهت شرکت در 

www.mehad.org   در شهر خود مراجعه نمایید مهد قرآن مرکز  مراجعه و یا به . 

 تماس حاصل فرمایید  06264431130 در صورت وجود هرگونه سوال و یاابهام با شماره. 

 رشته ردیف

 )ریال(جوایز

 برادران خواهران

 نفر دوم نفر اول نفر دوم نفر اول

ریال 4000000 سال( 21 – 8) 60جزء   .2 ریال 6000000  ریال 4000000  ریال 6000000   

ریال 0000005 سال( 21 – 8)2حفظ جزء   .1 ریال 4000000  ریال 0000005  ریال 4000000   

ریال 1000000 سال ( 28 – 21جزء اول ) 5  .0 ریال 5000000  ریال 1000000  ریال 5000000   

ریال 3000000 سال ( 28 – 21جزء اول ) 20  .2 ریال 1000000  ریال 3000000  ریال 1000000   

ریال 5000000 سال ( 28 – 21ترتیل)  .5 ریال 4000000  ریال 5000000  ریال 4000000   

ریال 1000000 سال( 28 – 21تحقیق )  .6 ریال 5000000  ریال 1000000  ریال 5000000   

ریال 3000000 سال ( 28جزء ) باالی  20  .7 ریال 1000000   ----- ----- 

ریال 8000000 سال ( 28جزء ) باالی  10  .8 ریال 3000000   ----- ----- 

ریال 20000000 سال ( 28کل ) باالی   .9 ریال 8000000   ----- ----- 

نفر اول ( 21) )پانصد هزار تومان(ریال 111.111.5 مسابقه راز مروارید   .21  


