مرکز امور طالب و خانوادهها
معاونت امور خانواده
اداره قرآن و حدیث

والدین در آینه قرآن و روایات

دفترچه راهـنمای

یازدهمین جشنواره قرآنی و حدیثی
ویژه خانوادههای محترم طالب جامعة المصطفی العالمیه

بسم اهلل الرحمه الرحیم

هقذهِ

اص آًدا کِ تَسؼِ ٍ تشٍیح هؤاًست تا کتاب خذا ٍ هؼاسف اّل تیت ػصوت تأثیش تِ سضایی دس تقَیت ًقص تثلیغی خاًَادُّای عالب
الوصغفیﷺ داسد ،عشاحی ٍ اخشای فؼالیت قشآًی ٍ حذیثی فاخش ٍ فشاگیش خطٌَاسُ تیيالوللی قشآى ٍ حذیث خاًَادُّای عالب الوصغفیﷺ
تا ّذف توسّک سٍصافضٍى خاًَادُّای عالب تِ حصي حصیي قشآى ٍ ػتشت تِ ٍیژُ دس سالیاى اخیش هَسد تَخِ خذی قشاس گشفتِ است.
ایٌک تا ػٌایات حضشت حق ٍ سسَل گشاهیاشﷺ ٍ اّلتیت ػصوت ٍ عْاست ریل ػٌایات حضشت ٍلی ػصش  ،یازدّویي جشٌَارُ
تیي الولی قرآًی ٍ حذیثی ٍیژُ خاًَادُّای هحتشم عالب خاهؼة الوصغفی الؼالویِ سا دس سال  1397تا ضؼاس «ٍالذیي دس آیٌِ قشآى ٍ
سٍایات» تشگضاس هیًوائین.
اهیذ است ایي حشکت تیي الوللی ػلوی ،فشٌّگی ٍ تشتیتی هَخثات پیطشفت ٍ تؼالی ّوِخاًثِ خاًَادُ تضسگ الوصغفی سا دس آسواى
ستاسُ سیض ػلَم اسالهی ٍ فٌَى اصیل قشآًی ٍ حذیثی فشاّن آٍسدُ ٍ گاهی هَفق دس سًٍذ گستشش فشٌّگ اًساى ساص ثقلیي دس خْاى تاضذ.
اّذاف ٍ سیاستّا

اهداف
 .1افضایص اًس تا قشآى ،حذیث ٍ ادػیِ دس هیاى هخاعثاى؛
 .2افضایص هطاسکت ّوسشاى ٍ فشصًذاى عالب غیشایشاًی دس فؼالیتّای قشآًی ٍ حذیثی؛
ّ .3ذفوٌذساصی آهَصشّا ٍ فؼالیتّای قشآًی ٍ حذیثی هتٌاسة تا خاًَادُّای عالب؛
 .4ضٌاسائی ظشفیتّا ٍ پشٍسش ٍ ضكَفائی استؼذادّای تشتش قشآًی ٍ حذیثی؛
 .5ایداد صهیٌِ ٍ تستش هٌاسة تشای سضذ خالقیتّای قشآًی ٍ حذیثی؛
 .6گستشش ٍ تشٍیح فشٌّگ قشآًی ٍ حذیثی دس قالة هساتقِ ٍ خطٌَاسُ دس تیي خاًَادُّای عالب.
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سیاستها
 .1ػٌایت تِ تْشُگیشی اص فؼالیي قشآًی فشصًذاى ٍ ّوسشاى عالب دس اخشای فشآیٌذّای تشٍیدی خطٌَاسُ.
 .2تاکیذ تش حشکت دس هسیش تحقق اّذاف ٍ سیاستّای الوصغفی دس عشاحی ٍ اخشای خطٌَاسُ؛
 .3تَخِ تِ اثش تخطی هحتَایی سضتِ ّای خطٌَاسُ هتٌاسة تا تٌَع سٌی ٍ هقاعغ تحصیلی تشای خلة هطاسکت فشاگیش هخاعثاى؛
 .4اّتوام تِ تَسؼِ هتَاصى هْاستی ٍ هؼاسفی خطٌَاسُ دس حَصُ قشآى ،حذیث ٍ ادػیِ؛
 .5تاکیذ تش ضٌاسایی ٍ تْشُگیشی اص ظشفیتّای ػلوی ٍ اخشایی عالب ٍ داًص آهَختگاى الوصغفی.
شرکت کٌٌذگاى هجاز

ّوسشاى ٍ فشصًذاى غیش علثِ عالب خاهؼة الوصغفی کِ دس یكی اص پٌح گشٍُ ریل قشاس داسًذ:
الف :گلّای تْطت (پیصدتستاًی ٍ هاقثل -صیش  7سال)
ب :فشصًذاى هقغغ اتتذایی ( 7تا  12سال)
ج :فشصًذاى هقغغ هتَسغِ  13( 1تا  15سال)

د :فشصًذاى هقغغ هتَسغِ  2تِ تاال ( 16سال تِ تاال)

ّّ :وسشاى
ثثت ًام ٍ اًتخاب رشتِ
1

ّ.1ش داٍعلة هیتَاًذ حذاکثش سِ سضتِ ،یک سضتِ دس تخص حفظ (تا سػایت تثصشُ ) ،یک سضتِ دس تخص غیشحفظ ٍ یک سضتِ دس تخص هفاّین
قشآى ٍ حذیث(کتثی) اًتخاب ًوایذ.
.2اػضای گشٍُ تَاضیح یا ّنخَاًی ،هداص تِ اًتخاب  4سضتِ ّستٌذ( .سضتِ غیشحفظ ،سضتِ حفظ ،سضتِ کتثی ٍ سضتِ تَاضیح یا ّنخَاًی).
داٍطلثاى ارجوٌذ هیتَاًٌذ ترای ثثتًام ایٌترًتی تِ ًشاًی  ٍ http://quran.omooretollab.miu.ac.irترای ثثت ًام حضَری تِ هراکس
قرآًی ٍ حذیثی ،هجتوعّای هسکًَی ،هذارس ٍ آهَزشگاُّای ٍاتستِ تِ هرکس اهَر طالب ٍ خاًَادُّا هراجعِ ٍ اًتخاب رشتِ ًوایٌذ.
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زهاى ثثتًام 1397/07/20 :تا 1397/08/20

1

تثظرُ :افشادی کِ دس سضتِ حفظ ثثت ًام هیکٌٌذ ،هیتَاًٌذ یک سضتِ غیشحفظ تِ خض سضتِ تشتیل سا اًتخاب ًوایٌذ.

تخشّا ٍ رشتِّای جشٌَارُ

سضتِّای ایي دٍسُ دس سِ تخص هْاستی(غیشحفظ) ،حفظ ٍ هفاّین قشآى ٍ حذیث(کتثی) تِ تفكیک ریل هیتاضذ:
رشتههای بخش مهارتی(غیر حفظ)
رشتِّا

داهٌِ رقاتت گرٍّی
گرٍُ «ب»

قرائت تقلیذی

گرٍُ «ج»
گرٍُ «د»

قرائت آزاد

گرٍُ «د»
گرٍُ «ّ»
گرٍُ «ب»

ترتیل

تَضیحات ٍ هٌاتغ

ًحَُ ترگساری

تالٍت تقلیذی از استاد ػثذالثاسط ٍ هٌشاٍی

دٍ هرحلِای

تالٍت تقلیذی از استاد ػثذالثاسط ٍ هٌشاٍی ،استاد هظطفی اسواػیل ٍ شحات اًَر

دٍ هرحلِای

تراساس قرػِّای ارائِ شذُ

دٍ هرحلِای

طثق آیات کتاب درسی قرآىکرین آهَزش ٍ پرٍرش

تک هرحلِای

گرٍُ «ج»
گرٍُ «د»

طثق قرػِ اًتخاتی از کل قرآى کرین

دٍ هرحلِای

گرٍُ «ُ»
گرٍُ «الف»
گرٍُ «ب»
دػا خَاًی

دػای سالهتی اهام زهاى(اللْن کي لَلیک)...

تک هرحلِای

گرٍُ «ج»
گرٍُ«د»

دػای ػْذ

دٍ هرحلِای

گرٍُ «ُ»
تَاشیح

ّوِ گرٍُّا

ّنخَاًی

ّوِ گرٍُّا

در ایي رشتِ هقطغ تحظیلی لحاظ ًویگردد /.اشؼار گرٍُ تَاشیح تایذ هتٌاسة ایام
پیرٍزی اًقالب اسالهی تاشذ
در ایي رشتِ هقطغ تحظیلی لحاظ ًویگرددّ /.نخَاًی از تالٍتّای سَرُ هثارکِ فجر

تک هرحلِای
تک هرحلِای

گرٍُ «ب»
اراى

گرٍُ «ج»
گرٍُ «د»

طرفا ٍیژُ ترادراى

دٍ هرحلِای
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رشتههای بخش حفظ
رشتِّا

داهٌِ رقاتت گرٍّی

تَضیحات

ًَع ترگساری آزهَى

ًین جسء

الف

ًیوی از طفحات اتتذایی ٍ یا اًتْایی یک جسء هشخض

یک هرحلِای  -شفاّی

یک جسء

ب

حافع هیتَاًذ یکی از اجساء  30یا  1را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

یک هرحلِای  -کتثی

دٍ جسء
 3جسء
 5جسء
 10جسء

ب

یک هرحلِای  -شفاّی

ب

دٍ هرحلِای شفاّی

یک جسء
دٍ جسء

حافع هیتَاًذ یکی از اجساء  30یا  1را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ
ج

سِ جسء
 5جسء
 10جسء

حافع هیتَاًذ سِ جسء از اجساء  3 ٍ 2 ،1 ،30 ،29 ،28را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ
ج

یک جسء
دٍ جسء
 5جسء

دٍ هرحلِای شفاّی
حافع هیتَاًذ یکی از اجساء  30یا  1را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

د

سِ جسء
 10جسء

حافع هیتَاًذ دٍ جسء از اجساء  2 ٍ 1 ،30 ،29را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

یک هرحلِای کتثی

حافع هیتَاًذ دٍ جسء از اجساء  2 ٍ 1 ،30 ،29را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

یک هرحلِای کتثی

حافع هیتَاًذ سِ جسء از اجساء  3 ٍ 2 ،1 ،30 ،29 ،28را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ
دٍ هرحلِای شفاّی

د

 1جسء
 2جسء
 3جسء
 5جسء

ّـ

یک هرحلِای  -شفاّی

(ّوسراى)

 10جسء
سَرُّای هثارکِ یس ،رحوي ٍ ٍاقؼِ

سَر هٌتخة
 15جسء
 20جسء
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 25جسء
کل

رقاتت هیاى ّوِ گرٍُّا

دٍ هرحلِای شفاّی

رشتههای بخش مفاهیم قرآن و حدیث(کتبی)
رشتِّا

تَضیحات

داهٌِ رقاتت گرٍّی
گرٍُ «ب»

کتاب «پرتَی از ثقلیي»

آزهَى تِ طَرت کتثی ٍ حضَری از کل کتاب

گرٍُ «ج»
گرٍُ «د» ٍ فرزًذاى داًشجَ

آزهَى تِ طَرت هجازی از کل کتاب
هحتَای ارائِ شذُ درکاًال ایتا تِ آدرس ( @Eslami_Zendegie_Sabkeشاهل

سبک سندگی قزآنی
آداب همسزداری

ًکات ارزشوٌذی از سثک زًذگی قرآًی در خاًَادُ ٍ ًیس فایل طَتی ٍ تظَیری

گزوه «ه» (همسزان)

شرح کتاب «الشافی» تَسط هقام هؼظن رّثری )
آزهَى تِ طَرت کتثی ٍ حضَری

تَضیحات تخش هْارتی (غیر حفظ)

.1سیض ًوشات آصهَىّا تِ صَست ریل هحاسثِ خَاّذ ضذ:
رشتِّا

تَضیحات

قرائت آزاد

تجَیذٍ / 30قف ٍ اتتذا  / 20طَت  / 20لحي ً 30ورُ

قرائت تقلیذی

لحي  /30طَت  /20تجَیذ  /35اجرای هوتاز 15

ترتیل

تجَیذٍ / 40قف ٍ اتتذا  / 20طَت  / 20لحي ً 20ورُ

اراى

تجَیذٍ ،قف ٍ اتتذا  / 10حسي اجرا  / 10طَت  / 40لحي ً 40ورُ

تَاشیح یا ّنخَاًی

طحت قرائت ٍ فظاحت  / 20هتي هٌاسة  / 10حسي اجرا  / 15طَت  / 25لحي ً 30ورُ

دػاخَاًی

طحت قرائت ٍ فظاحت  / 20طَت  / 30لحي  / 35حسي اجرا 15

.2سضتِ قشائت تقلیذی تشای ّوِ گشٍُّا ٍ تِ اًتخاب خَد داٍعلة ٍ قشائت آصاد تشای گشٍُّای «د» ٍ «ّ» تش اساس قشػِّای اًتخاتی خَاّدذ
تَد.
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2
تزکش :فایلّای قشائتّای اًتخاب ضذُ تشای ایي دٍسُ ،اص عشیق پایگاُ اعالعسساًی هشکض اهَس عالب ٍ خاًَادُّا ٍ هشاکض قشآًی ٍ حذیثی ،هدتوغّا ٍ هذاسس هشکض اهَس
عالب ٍ خاًَادُّا قاتل دسیافت است.
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.1آصهَى سضتِ تشتیل گشٍُ «ب» تش اساس آیات کتاب دسسی قشآى کشین آهَصش ٍ پشٍسش ٍ دس سایش گشٍُّا («ج»« ،د» ٍ «ّ») ،تش اساس قشػِ
اًتخاتی اص کل قشآى کشین خَاّذ تَد.
.2آیات اًتخاتی اخشای داٍعلثاى دس سضتِ قشائت (تدض سضتِ قشائت تقلیذی) ٍ تشتیل ،تَسظ کویتِ ػلوی تؼیدیي ٍ یدک ّفتدِ قثدل اص اخدشا تدِ
اعالع داٍعلة سساًذُ هیضَد.
.3دس ّوِ هقغغ سضتِّای ضفاّی غیش حفظ تِ سِ ًفش تشتش خَایضی اّذا هیضَد.
.4تطكیل گشٍُّای تَاضیح یا ّنخَاًی تذٍى ضشط سٌی تَدُ ٍ اهكاى ضشکت حذاکثش دٍ علثِ دس ّش گشٍُ ٍخَد داسد.
.5الصم است گشٍُّای تَاضیح یا ّنخَاًی دٍ ّفتِ قثل اص اخشای سسوی فایل صَتی یا تصَیشی اص اخشای هذًظش سا تِ ستاد تشگضاسی تحَیدل
ًوایٌذ.
.6احشاص ستثِ اٍل ،دٍم ٍ سَم ،دس سضتِّای غیش حفظ %80 ٍ %85 ، %90 ،اهتیاص کل آصهَى ،تَسظ داٍعلة هیتاضذ.
تَضیحات تخش حفظ

.1سیض ًوشات آصهَى ضفاّی حفظ تِ صَست ریل هحاسثِ خَاّذ ضذ:
حفظ قشآى کشین

حسي حفظ  / 70تدَیذ ٍ / 15قف ٍ اتتذا  / 5صَت  / 5لحي ً 5وشُ

.2تؼذاد سَاالت دس آصهَى کتثی حفظ تِ ضشح خذٍل صیش هی تاضذ:
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3

3

تؼذاد اجساء

تؼذاد سَاالت

تَضیحات

یک جسء

 10سَال تستی ٍ دٍ سَال تشریحی

حافع هیتَاًذ یکی از اجساء  30یا  1را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

دٍ جسء

 20سَال تستی ٍ دٍ سَال تشریحی

حافع هیتَاًذ دٍ جسء از اجساء  2 ٍ 1 ،30 ،29را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

سِ جسء

 20سَال تستی ٍ دٍ سَال تشریحی

حافع هیتَاًذ سِ جسء از اجساء  3 ٍ 2 ،1 ،30 ،29 ،28را جْت آزهَى اًتخاب ًوایذ

تثصشُ )1 :تشتیة اخضا دس آصهَى هالک ػول ًوی تاضذ )2 .عشاحی سَاالت تشای گشٍُ ب تِ صَست ٍیژُ ٍ هتٌاسة تا ایي هقغغ سٌی خَاّذ تَد.

.3ساُیاتی تِ هشحلِ ًْایی تخص ضفاّی سضتِّای حفظ قشآى کشین ،هستلضم کسة حذاقل  %80اهتیاص کل آصهَى ،تَسظ داٍعلة هیتاضذ.
 .4احشاص ستثِ اٍل ،دٍم ٍ سَم ،دس هشحلِ ًْایی تخص ضفاّی سضتِ حفظ قدشآى کدشین ،هسدتلضم کسدة حدذاقل  %80ٍ %85 ، %90اهتیداص کدل
آصهَى ،تَسظ داٍعلة هیتاضذ.
.5احشاص ستثِ تشگضیذُ ،دس تخص کتثی سضتِ حفظ قشآى کشین ،تش اساس تاالتشیي اهتیاصات کسة ضذُ تَسظ حافظاى خَاّذ تَد.
 .6دس هحاسثِ اهتیاصات ،اتتذا ًوشات سَاالت تستی هالک تَدُ ٍ دس صَست تساٍی دس سَاالت تستیً ،وشُ سَاالت تطدشیحی هدَسد هحاسدثِ
قشاس خَاّذ گشفت.
.7دس سضتِ ّای کتثی ٍ ضفاّی حفظ ،دس ّش هقغغ سضتِ یک پٌدن ًفشاتی کِ تیطتشیي اهتیاص سا تش اسداس حدذ ًصداب کسدة ًوایٌدذ ،تطدَیق
خَاٌّذ ضذ.
.8دس سضتِّای حفظ  15خضء تِ تاال ّوِ ًفشاتی کِ  %80اهتیاص سا کسة ًوایٌذ ،هَسد تطَیق قشاس گشفتِ ٍ گَاّی ًاهِ حفظ اػغاء هیگشدد.
.9دس سضتِّای  15خضء تِ تاال سقاتت هیاى تواهی گشٍُّا ٍ هقاعغ خَاّذ تَد.
 .10اهتیاصات ریل تِ عَس ٍیژُ تشای ًفشات اٍل تا سَم سضتِ حفظ کل قشآى کشین دس ًظش گشفتِ هیضَد:


هؼشفی تشای پزیشش دس الوصغفی ؛



تشگضاسی دٍسُ ّای سایگاى تشتیت هشتی ٍ داٍس حفظ قشآى کشین؛



استفادُ تِ ػٌَاى هذسس دس هشاکض قشآًی خاًَادُّای عالب پس اص گزساًذى دٍسُّای آهَصضی الصم؛



استفادُ تِ ػٌَاى داٍس هساتقات ،پس اص گزساًذى دٍسُّای آهَصضی الصم.

تَضیحات تخش هعارفی (کتثی)

 .1هساتقات تخص هفاّین قشآى ٍ حذیث(کتثی) دس یک هشحلِ تشگضاس هیگشدد.
 .2سؤاالت دس آصهَى هفاّین قشآى ٍ حذیث(کتثی) ،تِ صَست صیش خَاّذ تَد:
الف :تشای گشٍُّای «ب» ٍ «ج» ،تِ صَست تستی ،تكویل ػثاست ،تطخیص ػثاست دسست ٍ غلظ ،عشاحی هیضَد؛
ب :تشای گشٍُ «د» ،تِ صَست تستی ٍ تطشیحی ،عشاحی هیضَد؛
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ج :تشای گشٍُ «ّ» ،سؤاالت هٌغثق تا هقاعغ تحصیلی اتتذایی ،هتَسغِ  ،1هتَسغِ  ٍ 2تاالتش عشاحی هیگشدد؛
د :سؤاالت تواهی سضتِّای تخص کتثی تِ صتاى فاسسی دس اختیاس داٍعلثاى قشاس خَاّذ گشفت؛
ّ :آصهَى ًوشُ هٌفی ًذاسد.
 .3احشاص ستثِّای تشتش دس سضتِّای ایي تخص ،هستلضم کسة حذاقل  %90اهتیاص کل آصهَى تَسظ داٍعلة هیتاضذ.
 .4دس ّش گشٍُ ،تِ ً 6فش تشتش خایضُ اّذا هیگشدد.
.5دس تخص ّوسشاى گشٍُ ّوسشاى هقغغ هتَسغِ  ٍ 2تاالتش ٍ گشٍُ ّوسشاى هقغغ اتتذایی ٍ هتَسغِ  1تِ صَست خذاگاًِ هَسد تطَیق قدشاس
خَاٌّذ گشفت.

تقَین ترگساری جشٌَارُ

ردیف

عنوان فرآیند

زمان شروع

زمان پایان

1

ثثت ًام

1397/07/20

1397/08/20

2

هساتقات شفاّی هقذهاتی

1397/08/25

1397/09/02

3

هساتقات کتثی حفع

4

5

9

هساتقات کتثی هجازی فرزًذاى هقاطغ
هتَسطِ دٍم ٍ تاالتر(گرٍُ «د»)
هساتقات کتثی حضَری (گرٍُ ّای
«ب»« ،ج»« ،د»ّ ،وسراى)

6

هرحلِ ًْایی شفاّی

7

هحفل اختتاهیِ

توضیحات
از طریق سایت  http://quran.omooretollab.miu.ac.irهخظَص خاًَادُ ّای طالب ٍ
ساهاًِ  http://mabna.miu.ac.irهخظَص خاًَادُ ّای کارکٌاى ٍ استاداى
در زهاى تؼییي شذُ تَسط هراکس ٍ ًوایٌذگی ّا

1397/09/09
1397/09/17

1397/09/19

1397/09/16
1397/09/28

از طریق ساهاًِ داًشگاُ هجازی تِ آدرس http://quran.miu.ac.ir

تِ طَرت ّنزهاى در ّوِ هراکس ٍ ًوایٌذگی ّا

1397/09/30

هتؼاقثا اػالم هی گردد

تِ طَرت هتورکس در قن

جَایس ٍ ّذایا

اساهی ًفشات تشگضیذُ سضتِّای هختلف خطٌَاسُ دس هشاسن اختتاهیِ ،اػالم خَاّذ ضذ.

ته مىاسثت چهلمیه سالگرد اوقالب اسالمی ته  044وفر از ممتازیه ي ترگسیدگان ،در صًرت کسة امتیاز الزم جًایسی اهدا می گردد.
نکات و تذکزات مهم

اطالعیِّا ٍ هطالة ٍ هٌاتع هرتَط تِ یازدّویي جشٌَارُ در سایت هرکس اهَر طالب ٍ خاًَادُّا
ً ٍ http://omooretollab.miu.ac.irیس کاًال پیام رساى  @saqalain111قاتل رؤیت هیتاشذ.
راُ ّای ارتثاطی

تشای کسة اعالػات تیطتش دستاسُ خطٌَاسُ ،تا ضواسُّای صیش تواس حاصل ًواییذ:
قن (هشکض قشآًی ٍ حذیثی ًَس الثقلیي):
دتیشخاًِ خطٌَاسُ  3د )025( 37831252
ٍاحذ خَاّشاى  5د )025( 37831254
هطْذ هقذس)051( 32235213 :
اصفْاى)031( 34462204 :
گشگاى)017( 32442336 :
تثشیض )041( 33273190 :داخلی 106
آضتیاى)086( 37226721 :
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