مسابقات قرآن کریم بسیج

معاونت تعلیم تربیت بسیج سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) استان چ و ب
سال 1396

دستور العمل برگزاری برنامه ی مسابقات قرآن وعترت بسیج
فصل اول  :کلیات
الف:هدف
شناسایی و رشد استعداد های قرآنی ،توسعه و ترویج علوم و معارف قرآنی در بین آحاد بسیجیان و تربیت حافظان
قرآن کریم .
ب :شرح برنامه
در این برنامه از طریق معرفی افراد واجد شرایط مسابقات از پایگاه های مقاومت بسیج به حوزه ها و برگزاری مسابقات
حوزه ای و ناحیه ای و استانی در رشته های مختلف قرآنی و زمینه ی ایجاد رقابت سالم و معنوی بین افراد مستعد و
توانمند را فراهم آورده تا با شناسایی نفرات برتر شور و نشاط معنوی را از راه پرداختن به فراگیری آموزه های قرآنی در
میان حلقات تربیتی صالحین با آحاد بسیجیان جهت انس هرچه بیشتر با قرآن وتقویت شور وانگیزه ی حفظ قرآن
مهیا شود.
فصل دوم:اجرا
الف:چگونگی و کیفیت اجرا
مسابقات قرآن کریم تنها با معرفی افراد شاخص قرآنی از بین اعضای هسته های قرآنی ،حلقه های تربیتی صالحین در
موضوعات حفظ(موضوعی؛ ترتیبی؛ سورمنتخب ؛داستانی)  ،قرائت(تحقیق وترتیل) و مفاهیم (سور منتخب) و رشته
اذان در سطح پایگاه  ،حوزه  ،ناحیه واستان برگزار می گردد.
ب:دستورات اجرایی :
.1مسابقات قرآن کریم بسیج از حلقات تربیتی پایگاه مقاومت آغاز و مسابقات استانی که در مرکز برگزار می گردد ختم
خواهد شد.
.2کلیه افراد شرکت کننده تنها از طریق حلقه های تربیتی می توانند در مسابقات شرکت کنند و افراد غیر بسیجی با
عضویت در بسیج و شرکت در حلقه ها می توانند در مسابقات شرکت نمایند.
.3افراد شرکت کننده در مسابقات توسط سرگروه ها شناسایی و در مسابقات پایگاهی و یا حوزه ای شرکت داده می
شوند و نفرات برتر به مسابقات ناحیه ای و استانی راه خواهند یافت.
 .4مرحله پایگاهی در اختیار خود پایگاهها بوده وپیشنهاد می شود که درمیان نخبگان قرآنی پایگاه مسابقاتی برگزار و
برترین ها به حوزه ها معرفی شوند.

پ :اقدامات اجرایی :
.1عناوین رشته ها سطح شرکت کنندگان ومراحل اجرایی مسابقات.

ردیف

عناوین

موضوعات رشته های مسابقات

شرکت کنندگان

1

حفظ موضوعی

کودکان 7تا 12سالگی

حفظ25آیه با موضوع احترام

نوجوانان 13تا  19سالگی

حفظ 45آیه با موضوع احترام

2

حفظ جزء30و1

کودکان 7تا 12سالگی

3

حفظ  5جزء

نوجوانان 13تا  19سالگی

4

حفظ  5جزءتا کل قرآن

جوانان20تا  29سالگی

5

حفظ  5جزءتا کل قرآن

بزرگساالن30سال به باال

6

حفظ سور منتخب

جوانان20تا  29سالگی

حفظ 55آیه با موضوع سبک زندگی

بزرگساالن30سال به باال

حفظ  70آیه با موضوع سبک زندگی

کودکان  7تا  12سالگی

سوره محمّد(ص)

نوجوانان 13تا  19سالگی

سوره لقمان

جوانان وبزرگساالن( برادران)

سوره یوسف

جوانان و بزرگساالن( خواهران)

حفظ داستانی

توضیحات

سوره نور

کودکان  7تا  12سالگی

حفظ  10داستان از داستانهای قرآن

نوجوانان  13تا  19سالگی

حفظ  15داستان از داستانهای قرآن

قرائت

کودکان 7تا 12سالگی

قرائت از جزء 30

قرائت

نوجوانان 13تا  19سالگی

قرائت جزء 1و 2

8

قرائت

جوانان20تا  29سالگی

کل قرآن

9

قرائت

بزرگساالن30سال به باال

کل قرآن

10

اذان

زیر  16سال

11

مفاهیم( تفسیر نمونه)

7

کودکان  7تا  12سالگی

تدبری

سوره محمّد(ص)

نوجوانان 13تا  19سالگی

تدبری

سوره لقمان

جوانان وبزرگساالن( برادران)

تدبری

سوره یوسف

جوانان و بزرگساالن( خواهران)

تدبری

سوره نور

ه:وظایف پایگاه ها ،حوزه ها ،نواحی در برگزاری مسابقات
.1وظایف پایگاه مقاومت بسیج (حلقات تربیت صالحین )
الف  :مسابقات قرآن از پایگاه مقاومت (حلقات تربیت صالحین آغاز خواهد شد )

ب:پایگاه مقاومت (سرگروه های تربیتی صالحین)با شناسایی وجذب بسیجیان فعال و داوطلب در زمینه ی
قرائت،حفظ ،مفاهیم ،ترتیل و اذان )اعضای حلقه های صالحین را به شرکت در مسابقات قرآن تشویق و ترغیب نماید.
ج:پایگاه های مقاومت(سرگروهها)می توانند افرادی که آمادگی الزم برای شرکت درمسابقات دارند را ثبت نام و نسبت
به برگزاری مراحل مقدماتی مسابقات اقدام و نفرات برتر (اول تا سوم هر رشته)را به حوزه های مقاومت معرفی نمایند.
.2وظایف حوزه های مقاومت بسیج:
الف:پس از تعیین نفرات برتر رشته های مورد نظر مسابقات توسط پایگاه های بسیج و اعالم آن به حوزه ها ،حوزه های
مقاومت نسبت به برگزاری مسابقات اقدام و نفرات برتر اول تا سوم هر رشته را به مرحله ناحیه ای معرفی نمایند.
ب:نظارت و حسن اجرای مسابقات در پایگاه های مقاومت بر اساس دستورالعمل ابالغی بر عهده حوزه ها می باشد .
ج:نفرات برتر در هر رشته با معرفی نامه ای که مورد تایید مسئول حوزه و یا مسئول تعلیم و تربیت هر حوزه صادر
خواهد شد به مسابقات ناحیه ای راه خواهد یافت .
د :ضوابط و مقررات اجرای مسابقات بر اساس ضوابط مرحله استانی باشد .لذا فرم های داوری و محدوده های آن توسط
دارالقرآن استان جهت استفاده ارسال می گردد.
.3وظایف نواحی مقاومت بسیج:
الف:نواحی پس از معرفی نفرات برتر از پایگاه ها و حوزه ها جهت شرکت در مرحله ی ناحیه ای  ،سازمان دهی الزم
نسبت به برگزاری مسابقات اقدام نمایند.
ب:نظارت و حسن اجرای مسابقات در حوزه ها بر اساس دستورالعمل ابالغی برعهده نواحی می باشد.
ج:مسابقات در نواحی با شکوه ،انسجام ،سازمان دهی و دقت هرچه بیشتر و بهتر برگزار گردد.
د:استفاده از داوران مجرب شهرستان برای داوری مسابقات الز امی می باشد..
تبصره:در صورت نیاز استفاده داوران نهاد های قرآنی و سازمان اوقاف امور خیریه و ....مناسب است.
ه :استفاده از مکان مناسب برای اجرای مسابقات الزامی است (.ترجیها در مساجد الگو شهرستان برگزار گردد.
و:تبلیغات واطالع رسانی در سطح شهرستان از طریق چاپ پوستر  ،پالکارد و  ....و پوشش خبری استانی صورت گیرد..
ح:افرادی می توانند در مسابقات استانی شرکت کنند که در مسابقات ناحیه ای شرکت کرده و رتبه ی اول هر رشته را
کسب کرده باشند.
تدکر:
فرم های داوری در زمان موردنظر(پاییز) جهت برگزاری مسابقات حوزه ای و
ناحیه ای ارسال خواهد شد.
باتوجه به عدم وجود آمار دقیق از شرکت کنندگان به صورت میانگین کتب
سوره های منتخب دراختیار نواحی قرارمیگیرد(که هزینه آن باید از شرکت کنندگان دریافت شود ویا خود
ناحیه ؛ حوزه یا پایگاه متقبل شوند).همچنین جزوه آیات موضوعی و داستانی نیز به صورت نمونه
دراختیار نواحی می باشد و اصل این جزوات و پوستر مسابقات در یک حلقه CD
دراختیار قرارمی گیرد که درصورت نیاز جزوات و پوستر تکثیر و دراختیار
حوزه ها و پایگاههای مقاومت قرارداده شود.

