
 

 
 اطالعيه

 بيست و هفتمين كنگره سراسري قرآن كريم
 1400- 1401 در سال تحصيليمدارس استعدادهاي درخشان 

 

 

های تربيتي منعطف و از زيرنظام راهبری و مديريت )طراحي الگوی برنامه 8-2و  8-1فعاليت با عنايت به اجرای 
در های قرزني، تربيت بدني و اجتماعي(، بيسيييت و هیتمين  نگره سيييراسيييری قرز   ري  هسيييياا با تد يد بر زموز

ي توسط سازما  ملّهمچو  سنوات گذشته  «میاهي »و « قرائت»، «و حیظ ويژه( عموميحیظ)حیظ »های رشته
ستعدادهای درخشا   شده  نگره بيستشود. برگزار ميپرورش ا ستندسازی  ست  ه بخشنامه م و  الزم به ذ ر ا

يق وقت و ضيبه ادارات  ل زموزش و پرورش اسيتا  ابغ  خواهد شيد. لذا به ج ت  1401هیت  در فروردين ماه 
سابقات نيز هماهنگي و برنامه ريزی هرچه ب تر در برگزاری  نگره فوق سه ای م ست  ه مرحله مدر الذ ر، الزم ا
 مطابق با جدوا محدوده و محتوا، در سطح مدارس برگزار شود. 

 

 شيوه برگزاري:
، قرائت و حیظ ويژه( عموميحیظ)حیظ های رشته مدارس استعدادهای درخشا   نگره سراسری قرز   ري در 

 برگزار خواهد شد.  رشته میاهي  به صورت قطبي و  شوری ای، استاني و  شوری ومدرسه احلمردر طي 
برگزاری نحوه اطغعات مربوب به ای بيا  شييده اسييت و در اين اطغعيه صييرفاا اطغعات مربوب به مرحله مدرسييه

 وه برگزاری متعاقباا طي بخشنامه ارساا خواهد شد.حها و نمحتوای رشته ،اع  از زما ، محدوده ساير مراحل
ها و شيييوه برگزاری مراحل مختلف مسييابقات برع ده دبيرخانه  شييوری  نگره تعيين محدوده و محتوای رشييته

باشد  ه هرساله توسط سازما  ملّي پرورش استعدادهای مدارس استعدادهای درخشا  ميسراسری قرز   ري  
 شود.درخشا  تعيين و اعغم مي

 

 مرحله مدرسه اي:
 

قات ميزموزا  عغقهدانش به شييير ت در مسييياب ند  ته مورد عغقهم ند در رشييي نه  خود توان ما از طريق سيييا
www.quran.sampad.gov.ir  نام و در تاريخ مقرر  ه توسييط ثبتشييود( فعاا مي 9/01/1401) ه از تايخ

زموزا  رسيياني دقيق به دانششييود در مسييابقات شيير ت نمايند. الزم اسييت مدارس در اطغ مدرسييه اعغم مي
( مطابق جدول شممرا ي   محدوده و محتوای مسييابقات )اعغم زما  برگزاری و همچنين  ،درخصييون نحوه

 اهتمام الزم را به عمل زورند. 

هيای حیيظ ييا قرائيت و در يكيي در يكيي از رشيتهبيه صيورت همزميا  تواننيد زموزا  فقط مييدانش :3تذكر
 ( شر ت  نند.صورت گروهي يا انیرادی های رشته میاهي  )بهاز بخش

زموزاني  ه در سيياا گذشييته رتبه ممتاز دانشو قرائت  و حیظ ويژه( عموميحیظ)حیظ های رشييته در :4تذكر
های ديگر توانند در رشتهتوانند در هما  رشته در مسابقات شر ت نمايند و مياند در ساا جديد نمي سر  رده

 در مسابقات شر ت نمايند.
 زموزا  در رشته میاهي  مجاز به ارساا اثر ساا گذشته خود نيستند.دانش :5تذكر



 : محدوده و محتواي مسابقات در مرحله مدرسه اي1جدول شماره 

 تحصيلی پا ه                     
 بخش

  ازدهم دهم نهم هشتم هفتم

 حفظ
 حفظ

 سو ي بقري
 57تا  1 

 سو  ي بقري
 93تا   58 

 بقريسو ي 
 134تا   94 

 سو ي بقري
 176تا  135 

 سو  ي بقري
 210تا 177

 اول  ا آخر قرآنء جز10 اول  ا آخر قرآن ءجز 5 حفظ و ژي

 اول ءجز 10 اول ءجز 5 قرائت 

 مفاهيم

 پژوهش    صفحه د  قالب فرم موجود د  سامانه كنگري و اثر هنری ا نفوگرافي  محتواا ائه مسئله ،  ا نفوگرافي 

 پژوهش    صفحه د  قالب فرم موجود د  سامانه كنگري و اثر هنری پادكست محتواا ائه مسئله ،  پادكست

 پژوهش    صفحه د  قالب فرم موجود د  سامانه كنگري و اثر هنری كليپ محتواا ائه مسئله، كليپ

 )حفظ عرومی،حفظ و ژي و قرائت(نكات اجرا ی  شته های 
)حیظ عمومي،حیظ ويژه و قرائت( مطابق زئين نامه ها و فرم های داوری اداره  ل قرز ، عترت و مسييابقات رشييته های 

 .شودمينماز وزارت زموزش و پرورش برگزار 

 مفاهيم شته  ثا  د آمراحل توليد و با گذا ی نكات اجرا ی و 
 مطابق مراحل زير اقدام نمايند. توانند مندا  به شر ت در رشتة میاهي  ميدر اين مرحله عغقه

  ؛نامثبتانجام  و به سامانه  نگرهمراجعه  -1

 ؛سازیدو محور خودباوری و تمد  با شده در سامانه بارگذاری سواالتمحتوايي و  مشاهده  ليپ های -2

 بنا بر عغقه و توانمندی؛سازی خودباوری و تمد  هایمحورانتخاب يكي از -3

و درج ز  در سييامانه  نگره پ  از تائيد سييواالت مطرح شييده در  ليپ پژوهشييي بر مبنای طرح مسييئله  -4

 معاو /مربي پرورشي؛

ساس تدبر در قرز  پژوهش و ايده -5   فرم الكترونيكيها و ارائه ز  در قالر و میاهي  موجود در  ليپپردازی بر ا

 ؛پرورشيمعاو /مربي پ  از تائيد موجود در سامانه

سيياخت »ری بر اسيياس مسييئله و نتايج پژوهش خود در يكي از سييه قالر زثار هنری: اقدام به توليد اثر هن -6

يپ پادپخش(»، « ل پاد سيييت) گاشيييت(طراحي اينیوگراف )اطغ »و « ت يه  يد بارگذاری ز  و « ن تائ پ  از 

 .در سامانه معاو /مربي پرورشي

 ننده در رشيته زموزا  شير تدانش توسيط 10/04/1401الزم به ذ ر اسيت  ليه مراحل فوق حدا تر تا تاريخ 

 میاهي  انجام پذيرد.


