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 امام صادق )ع( :

 اِنَّ هذا القرآن فيهِ مَنارُ الْهُدي ومَصابيحُ الدُّجي..............  

  بدون شك اين قرآن مشعل فروزان هدايت وچراغهاي روشن كننده تاريكي است .

 (5ح /599/صفحه  2)اصول كافي /جلد                                               

 

، نوري است كه چراغهاي آن خاموش نمي شود و افروختگي آن از ميان نمي رود . و دريايي است كه  قرآن

كس به عمق آن نمي رسد، و راه راستي است كه هيچكس از آن گمراه نمي شود ،  پرتويي است كه نورانيت آن 

 ي نوراني باشد. هابايد در دست انسان« مشعل نور»قرآن، نور است و اين به تاريكي نمي گرايد.  

به فرمايش امير مؤمنان علي )عليه السالال( : ق قرآن را فرا گيريد ، چرا كه نيكوترين سالالسن اسالالت و براي در    

عميق  آن بكوشالاليد چرا كه قرآن بهار دلهاسالالت. اميد اسالالت تات الها  الهي  ، توفيق كسالالق معرفت قرآني و  

 حاصل گردد.  . خدمت به ساحت مقدس قرآن، براي همه اقشار جامعه اس(مي

اسفند ماه با  17در روز پنج شنبه قرآن و عترت را مراسم اختتاميه جشنواره   به حول و قوه الهيمعاونت فرهنگي 

 .نمودنفر از ميهمانان در شهر مقدس قم برگزار  370حضور 

د و بعد آغاز شجناب حجت االس(  و المسلمين رجبي صبح با آواي دلنشينن قاري ماتر   8جشنواره ساعت 

و خير مقد  و ارائه گزارشي از دوازدهمين هاي جشنواره توسط مجري جناب آقاي اسماعيلي از ارائه برنامه

جشنواره سراسري قرآن و عترت توسط دبير ماتر  جشنواره و مدير اداره كل امور تهذيبي و پرورشي حجت 

فرهنگي ماتر  ج آقاي اسكندري معاون جناب حجت االس(  والمسلمين حااالس(  و المسلمين دكتر رجبي ، 

تبليغي مركز، ضمن عرض خير مقد  به ميهمانان ماتر ، توضياات جامعي نسبت به برگزاري مسابقات و  –

خهاب به  )دا  ظله العالي :آيت اهلل سبااني هاي قرآني مركز ارائه نمودند.  سپس پيا  مرجع عاليقدر حضرت فعاليت

 ش شد .يازدهمين جشنواره قراني پس
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در اين مراسم  ع(وه بر بسش هاي متنوع قرآني، سسنرانان جشنواره به ترتيق معاون ماتر  فرهنگي جناب 

جناب مركز ،حجت االس(  و المسلمين قرائتي و مدير ماتر  والمسلمين حاج آقا اسكندريس( االحجت

  ند خود بهره مند نمودند.والمسلمين حاج آقا بهجت پور مدعوين را با بيانات ارزشماالس( حجت

 .بسش مافل قرآني گرديدنيز زينتدر اجراي تواشيح ،  پسش ميان برنامه هاي وكليپ قراني 
نفر از برگزيدگان در بسش هاي مستلف  در حضور حجت االس(  و  95در پايان مراسم اختتاميه جشنواره از 

لمسلمين حاج آقا بهجت پور و مدير جامعه الزهراء وااالس( المسلمين قرائتي و مدير ماتر  مركز ،جناب حجت

 )س(  اهلل عليها: و...... تقدير و تجليل بعمل آمد. 

هزار طلبه خواهر در رشته هاي مستلف قرآني ثبت نا  كرده و در پايان  13 حدودجشنواره قرآني دوازدهمين در 

ارسال جشنواره  به دبيرخانهاثر  1000 بيش از؛ كه مراحل مستلف مسابقات شركت كردند هزار نفر در حدود12

اثر هنري آمار چشمگيري را  323اثر ادبي و  278،و كتابچه قرآني  كتاب 34مقاله،  399كه از اين تعداد  گرديد

 نسبت به سالهاي گذشته به خود اختصاص داده است.

انجا  شده بود و  ال جارياوايل تابستان سفراخوان ارسال آثار به مدارس علميه خواهران در سراسر كشور از 

 ارزيابي و داوري اين آثار انجا  . تعداد زيادي اثر در بسش ها و رشته هاي مستلف اع(  شده به جشنواره رسيد

 و از نفرات برتر در مراسم اختتاميه با حضور علما و اساتيد تجليل شد.

كل  و قرائت ترتيبي شامل حفظ جشنواره سراسري قرآن و عترت حوزه علميه خواهران جز در بسش شفاهي كه

 شد.است در تمامي بسش هاي ديگر به صورت مجازي و آن(ين برگزار  قران كريم

مرحله مدرسه اي مسابقه قرائت با شركت  انجا  شد كه مسابقات بسش شفاهي در دو رشته حفظ ترتيبي و قرائت 

 استاني مرحله در نفر 644 رقابت از پس و شدند معرفي استان به نفر 4 مدرسه هر از و برگزار  طلبه  5480

نفر از  492 . در بسش حفظ ترتيبي نيز ندجهت شركت در مرحله كشوري دعوت شد مرحله اين برگزيدگان  ،

برگزيدگان نفر از  44 جزء در مرحله مقدماتي به رقابت پرداختند و 10و  15و  20طع حفظ كل، ادر مقحافظان 

 حضور يافتند.درمرحله كشوري 

مسابقات در بسش كتبي وآن(ين شامل رشته هاي حفظ موضوعي قرآن و نهج الب(غه، تفسير ترتيبي نمونه و  اين

 از الب(غه نهج مفاهيم و ترجمه و  "قرآن در اخ(ق نمونه، تفسير در زن "الميزان، تفسير موضوعي با موضوع 

 د. ش انجا  193،198،199خهبه هاي  و  31و  27 نامه

سبک زندگي اقتصادي » و   "سبک زندگي اس(مي در قرآن و روايات» ماور  دونويسي در  موضوعات مقاله

 3، سهح 2و تمامي اساتيد، فارغ التاصي(ن و ط(ب شاغل به تاصيل در مقاطع سهحبود پيش بيني شده « اس( 

 .داشتندكت راسر كشور و جامعه الزهراء)س: در اين بسش از جشنواره شرس علميه هاي حوزه در  4و سهح 
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 و قرائت( ترتیبی برگزاري مسابقات كشوري قرآن كريم )حفظ

،  : و قرائت كل قرآن كريم جزء 10 ،15 ، 20مسابقات كشوري  در رشته هاي ق حفظ ترتيبي )در سه مقهع كل،

)س(  اهلل آموزشي حضرت نرجس خاتون –در سالن مجتمع فرهنگي  16/12/96و15روز قبل از جشنواره در تاريخ 

در سهح كشوري برگزار گرديد؛ كه مسابقات  ترتيبي نفر در رشته حفظ  42و  نفردر رشته قرائت 43با حضور  عليها:

 اجرا شد. همزمان نفر از داوران كشوري 6حفظ و قرائت توسط 
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 اقدامات و فعالیت هاي انجام شده 

 الف( بخش محتوايی:

 به تعيين موضوع و ماتواي جشنواره برگزاري جلسات كارشناسي اعضاء ستاد جشنواره نسبت  .1

 تشكيل كميته علمي از كارشناسان و اساتيد مجرب .2

 تعيين موضوعات فراخوان مقاله، آثار ادبي .3

 تعيين نوع و ميزان جوايز برگزيدگان نهايي و ميهمانان .4

 تعيين برنامه و مجريان جشنواره .5

 12 بشري نامه ويژه تهيه .6

 توسط كميته علميقه عنوان مساب 9از سوال  1500حدود طراحي  .7

 ب( امور اجرائی: 

  .  دريافت مقاالت و آثار قرآني )اعم از مقاله، آثار ادبي، هنري و ...: از مدارس، ثبت و جمع بندي1

 هماهنگي با اعضاء كميته علمي جهت ارزيابي مقاالت جشنواره قرآني  .1

 ارزيابي آثار ادبي، هنري توسط كارشناسان مربوطه .2

 شامل فعاليتهاي قرآني مدارس جهت پسش در جشنواره تهيه تيزر فرهنگي .3

تهيه سين برنامه هاي جشنواره و كاربرگ هاي مربوط به چشنواره )داوري قرائت ، حسن حفظ و ثبت  .4

 امتيازات و....:

 كارت دعوت جشنواره پوسترو تهيه  .5

 هاي تبليغاتي جهت فضاسازي مال برگزاري جشنوارهتهيه بنر، پ(كارد، تراكت - .6

 ال نامه و دعوت از مديريت هاي استاني )مدير ومعاون فرهنگي: جهت حضور در جشنوارهارس .7

جهت  )دامت بركاته:سبااني  جوادي آملي،  اهلل آيت حضرت عظا  آيات و تقليد مراجع دفاتر به حضوري مراجعه .8

سم اختتامه جهت پسش در مرا )دامت بركاته: سبااني اهلل آيتدعوت در جشنواره و ضبط تصويري سسنراني 

 جشنواره

دعوت از مسئوالن مراكز قرآني ، حوزه هاي علميه خواهران استان قم و همكاران مركز مديريت جهت حضور  .9

 در جشنواره 
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آموزشي حضرت نرجس خاتون به مدت دو روز به  –هماهنگي جهت در اختيار قراردادن مجتمع فرهنگي  .10

 شنوارهمنظور برگزاري مسابقات كشوري و اسكان ميهمانان ج

 هماهنگي جهت برگزاري جشنواره در سالن اجتماعات مركز مديريت  .11

اندركاران جشنواره اعم ازق قاري قرآن، گروه تواشيح ، مجري،  سسنرانان ماتر  هماهنگي و دعوت از دست .12

 جشنواره ، همكاران اجرايي

 مالي و روابط عمومي و بين الملل  –برگزاري جلسات متعدد با معاونت اداري  .13

 ، ويژه نامه قرآني خلق اشتيادددفترچه مجيد ، خودكار ،  هاي فرهنگي شامل ق  يک جلد ك(  اهللهيه بستهت .14

 كنندگانجهت اهداء به كليه شركت

ريال  2000000تهيه جوايز و هداياي كليه منتسبين مرحله استاني مسابقات حاضر در جشنواره شامل ق مبلغ  .15

 و سه جلد كتاب حيات طيبه قرآني  و نر  افزار "شاد خانواده"و نشريه  "خلق"سالنامه  و، 

حر  مههر حضرت معصومه)س: و حضور در  هماهنگي سرويس اياب و ذهاب مدعوين جهت تشر  به .16

 سالن برگزاري جشنواره 

 هماهنگي سرويس اياب و ذهاب داوران ، دست اندركاران جشنواره   .17

و مدارس برتر  ط بهق منتسبين مرحله استاني و برگزيدگان مسابقات كشوريتهيه  گواهينامه و لوح تقدير مربو .18

 و نهضت قرآني  زمزمه قرآني

  نفر 95 تعداد به ششم تا اول نفرات جوايز تهيه و تعيين .19

 16/12/96و  15 تاريخ در مسابقات اجراي جهت دعوت و كشوري داوران با هماهنگي .20

 داوران ذهاب و اياب سرويس هماهنگي  .21

 مسابقات كشوري مرحله به يافتگان راه ليست با همراه مدارس به مسابقات برگزاري بسشنامه ارسال .22

 عنوان مسابقه  6طراحي سواالت مرحله نهايي به صورت حضوري در مدارس از  .23

 "وحي ك(  از پرتوي جزوه"ترتيبي حفظ و قرائت  مفاهيم بسش در كشوري مرحله سؤاالت طرح .24

  كنندگان شركت تعداد بهو پاسسنامه  مسابقه سواالت برگه تكثير .25

  همزمان طور به شفاهي مسابقات اجراي جهت سالن دو كردن آماده .26

 داوري فرمهايكاربرگ و  تنظيم .27
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  مسابقات برگزاري مال فضاسازي  جهت قرآني تراكتهاي تهيه .28

 قرائت و حفظ مسابقات در كنندگان شركت تعداد به كريم قرآن جلد چند و رحل تهيه .29

 كنندگان شركت به رساني اط(ع جهت تابلو در ان نصق و مسابقات كليه نتايج ستلي تنظيم .30

  مسابقات ضبط جهت مركز عمومي روابط با هماهنگي .31

 جشنواره در تقدير جهت رشته هر سو  تا اول نفرات تعيين .32

 

 اقدامات حین جشنواره

  15/12/96  صبحپذيرش ميهمانان از  .1

زاري هاي متعدد با حضور معاون حجت االس(  و المسلمين اجراي نشست خبري با خبرنگاران خبرگ .2

 اسكندري و حجت االس(  والمسلمين دكتر رجبي 

  "رصد"حضور معاون ماتر  فرهنگي حجت االس(  والمسلمين اسكندري در برنامه زنده تلويزيوني  .3

 اجراي مرحله كشوري مسابقات حفظ و قرائت روز قبل از جشنواره .4

حجت االس(  والمسلمين دكتر هاي مستلف با دبير جشنواره خبرگزاريصدا و سيما و انجا  مصاحبه توسط  .5

 رجبي

 بازديد از موزه فقه و زندگي  .6

 ضبط و تصويربرداري از مسابقات كشوري و جشنواره  .7

 ها به برگزيدگان استاني مسابقات در مجتمع حضرت نرجس خاتون )س:اهداء جوائز و تقديرنامه .8

 شركت كنندگان در امور مستلف  پاسسگويي به سؤاالت .9

 يارت مسجد مقدس جمكران و حر  مههر حضرت معصومه )س(  اهلل عليها:ز .10
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در یک نگاه ین جشنواره سراسری قرآن و عترت دهمدواز  

 

 و عترتجشنواره سراسری قرآن  دوازدهمین  عنوان

 موضوع
 الف( سبک زندگی اسالمی در قرآن و روایات

 ادی اسالمب( سبک زندگی اقتص

 زمان
 مسابقات کشوری  16/12/96و15

 جشنواره 12/96/ 17

 ، سالن اجتماعاتمرکز مدیریت  -قم مكان

 مخاطبین
مدارس معاونین فرهنگی مدیران و ،  و نهایی مسابقات  برگزیدگان استانی

 ، مسئولین مراکز قرآنی و .........برتر طرح زمزمه  و نهضت قرآنی

 نفر 370 ان در جشنواره كنندگتعداد كل شركت

 نفر 11549 كنندگان در بخش هاي مختلف جشنوارهتعداد شركت

كنندگان مرحله استاني مسابقات حفظ تعداد شركت

 ترتیبي و قرائت قرآن كريم
 نفر  2124

 كنندگان مرحله كشوريتعداد شركت

 مسابقات حفظ ترتیبي و قرائت قرآن كريم
 نفر 70

 مقاله 399 تعداد مقاالت دريافتي

 اثر 278 تعداد آثار ادبي )شعر، داستان و متن ادبي(

 جلد 34 تعداد كتاب و كتابچه قرآني

 اثر  323 تعداد آثار هنري

 نفر 95 تعداد برگزيدگان جهت اهداء جوايز ويژه

 سخنرانان جشنواره

 بهجت پوروالمسلمین حاج آقا االسالممدیر محترم مرکز ،جناب حجت

 والمسلمین حاج آقا اسکندریاالسالمفرهنگی جناب حجتمعاون محترم 

 )دام ظله العالی (پخش سخنرانی آیت اهلل سبحانی 

 حجت االسالم و المسلمین قرائتی
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 (به ترتیب برنامه) گزیده ای از بیانات سخنرانان محترم جشنواره قرآن و عترت

 
 

 عرض ضمن خواهالران علمياله هالاي حالوزه فرهنگى معاونت پرورشالى و تهذيبى امور كل اداره سرپرسالت

 ضالروري را قالرآن مالورد در وگسالترده عميالق هالاي پژوهالش انجالا  گرامي، ميهمانان به آمد خوش و خيرمقد 

 .اسالت تعالالى حالق ازمرتباله شالده نالازل متعالالى حقيقالت يالک كريالم قالرآن گفالتق و دانسالت

 كاله اسالت عجيبالى تعمق همين اسالت، زهرا)س: حضالرت از مالا الگوگيالري ماالور كالاله امالالوري از يكالالى

 بساليار آسالمانى كتالاب ايالن بالا بيشالتر سانال بالراي قالرآن مسالابقات برگالزاري.داشالتند كريالم قالرآن در ايشالان

 و اسالت زودگالذر زحمالات و هالا تال(ش هماله بالا مسالابقات ايالن كاله بدانيالم بايالد ولالى اسالت، خالوب

  .شالويم آشالنا قالرآن كاركردهالاي و حقيقتال بالا بتوانيالم مالا كه ايالن التاس مهالم آنچاله

 
 دسالالت كتابالالي قالالرآن است؛ متعالالالى هالالاي مقا  باله رساليدن و صعالود بالراي نردبانالى ، قالرآن در تعمالق

 تواند مى كه اسالت كتابي يقينا و اسالت بسالالياري نشالالده كشالالف مهالالالق و هالالا بهالالن داراي و نيافتالاله

 .كنالد تضميالن و تأمين را بشالر سالعادت

 كاله بگوييم بايالد متأسالفانه اسالت،ولالى داده نشالان انسالان به را سالعادت و كمال هاي راه تريالالنباال قالالرآن

 .غافليالم و نداريالم قالرآن از صاياالى فهالم و در  مالا و مانالده مهجور ما ميالان در قرآن

 بتوانيالم كاله ايالن بالراي و است ضالروري امري قالالرآن مالالورد در سالالتردهگ و عميالالق هالالاي پژوهالالش آغالالاز

 قالرآن باله بايالد شالويم رهالا شالده اسال(مى جامعاله گيالر گريبالان امالروزه كاله مشالك(تى و هالا بسالت بالن از

 .بجوييالم توسالل

 همه در باطل از را حق التيدونتوانس كرد مشالتبه شالما بر را امور ها فتناله گالر ا» فرمودنالد كالر )ص:اپيامبالر

 سالوي باله دهالد، قالرار خالود روي پيالش را قالرآن كاله كسالى ببريالد؛ پنالاه قالرآن باله دهيد تشالسيص ها عرصه

 .شالد خواهالد هدايالت بهشالت
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 هيعلم يهاحوزه عترت و قرآن يسراسر جشنواره نيدوازدهم در ياسكندر رضا نيوالمسلم االس( حجت

 و دارد برنامه هاانسان يزندگ يايزوا همه يبرا قرآن قكرد اظهار است يزندگ كتاب قرآن نكهيا انيب با ، خواهران

 تدبر اتيآ در قرآن، ت(وت هنگا  ديبا.شود يقرآن ما همه يزندگ سبک تا شود يعمل هاانسان يزندگ متن در ديبا

 .ميكن اجرا خود يزندگ در را يقرآن معار  ميكنيسع و ميده قيتهب خود يزندگ با را قرآن اتيآ و ميكن

 يدرونحجت متعال خداوند م؛يبفهم يدرست به را قرآن ميمفاه ميبتوان تا ميكن تأمل اتيآ مستلف يايزوا در ديبا

 ،است يدرون حجت عقل و يرونيب حجت قرآن و امبرانيپ كه است داده قرار هاانسان يبرا را يرونيب حجت و

 از ديبا يقرآن ميمفاه عمق در  يبرا ميبفهم و ميكن در  را قرآن حقائق ميتوانيم كه است تدبر و عقل با چراكه

 .ميباش داشته اتيآ از قيدق و قيعم يفهم ميتوانيم كه است صورت نيا در تنها و ميكن استفاده ريتفاس

 ياصل يهامهبرنا از الب(غهنهج رياخ يهاسال در باشند؛ هم با همراه كه كنديم دايپ معنا يهنگام عترت و قرآن

 .شود مرور و مهالعه سال در بار نيچند ديبا الب(غهنهج يهاخهبه از يبرخ است؛ بوده خواهران هيعلم يهاحوزه

 ترمهم اما است مهم و ارزشمند اريبس نيا و هستند ميكر قرآن حافظ خواهران هيعلم يهاحوزه ط(ب از ياريبس

 .است يقرآن ميمفاه در  مسئله نيا از

 ياريبس يراهشگا توانديم و داشت خواهد يزندگ در ياديز اريبس راتيتاث ، قرآن يموضوع حفظ ديترد بدون

 از هد  و م،يكن آشنا آن اتيآ با زين را جامعه و استفاده خود يزندگ در قرآن از ديبا ما همه.باشد مشك(ت از

 يقرآن يهاعرصه در طلبه خواهران رشد خواهران هيعلم يهاحوزه عترت و قرآن يسراسر جشنواره يبرگزار

 .است

 حاضر حال در.كنند استفاده يقرآن ميمفاه جيترو يبرا خود هنر از تواننديم و دارند هنر به ياديز ع(قه بانوان

 خوشبستانه و دانكرده شركت خواهران هيعلم يهاحوزه عترت و قرآن يسراسر جشنواره در نفر هزار 12 حدود

 موضوعات در طلبه خواهران گسترده حضور.ميابوده كنندگانشركت ريچشمگ رشد شاهد رياخ يهاسال در
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 ييماتوا موضوعات در آمار براساس دارد؛ نهيزم نيا در خواهران هيعلم يهاحوزه شرفتيپ از نشان ييماتوا

 .مياداشته رشد درصد 300 تا 200 حدود

 به ديبا همه است؛ مرد  يبرا آن كردن انيب و يقرآن يماتوا به تسلط است يضرور ما هجامع يبرا كه يزيچ آن

 خواهران هيعلم يهاحوزه در ژهيو به قرآن ميمفاه و ماتوا به تسلط اما باشند داشته توجه قرآن حفظ و يخوانبايز

 ميمفاه ميبتوان يراحت به كه شوديم موجق ماتوا به كامل تسلط .است گريد موضوعات از ترتياهم با اريبس

 .ميكن انيب جامعه مرد  يبرا را يقرآن

 ريمس در مادران اگر شد؛ خواهند يقرآن ندهيآ نسل ديترد بدون شوند مأنوس و آشنا قرآن با جامعه در مادران اگر

 به ياديز اريبس توجه ديبا بانوان ليدل نيهم به و گرفت خواهند قرار قرآن ريمس در زين فرزندان رند،يگ قرار قرآن

 .باشند داشته قرآن
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 گفتندققرآن و عترت جشنواره دوازدهمين  اختتاميه به تصويري پيا  درحضرت آيت اهلل سبااني 

پيامالى بفرسالتم تالا مالن هالم در ايالن اجتمالاع  بالراي مالن ماياله خوشالبستى اسالت كاله بالراي چنيالن همايشالى

عالالرض  . ا گالالر هالالم نمالالى توانالالم حضالالور داشالالته باشالالم از طريالالق پيالالا باشالالم نوعالى شالركتى داشالته

 .ارادت كنالالم

 معجالزه نبالود. جايالي كاله حضالرت مساللما پيامبالر ا كالر )ص: معجالزه هالاي فراوانالى داشالت و تالک

 باشالالد،متعالالدد باشالالد، حتالالى حضالالرت موسالالى داراي تسالالع آيالالات  عيسالى)ع: داراي معجالزه هالاي

قالرآن معجالزات ديگالري هالم  تالر از ايالن هالا باشالد، حضالرت رسالول عال(وه بالرپيامبالر ا كالر  بايالد باال

اش جنباله جاودانالى دارد و آن  امالا در ميالان تمالا  معجالزات پيامبالر گرامالى اسال(  يالک معجالزه.داشالته باشالد

 .قالرآن كريالم اسالت

مقولالاله ك(  بليالالغ و فصيالالح  كالاله چالالرا معجالالزه پيامبالالر ا كالالر  ازدر اينجالالا سالالؤالى مهالالرح اسالالت 

در اينجالا مفسالران غالبالا مالى گوينالد چالون معجالزه هالر پيامبالريبايالد بالا فالن رايالج آن زمالان بايالد .شالالد

 .هماهنالگ باشالد

رت موسالى بايالد معجالزه حضال در زمالالان حضالالرت موسالالى)ع: مسالالأله سالالار مهالالرح بالالود، و لالالذا

 امالا واقعيتالش متفالاوت باشالد باله نوعالى كاله بتالوان ثابالت كالرد كاله چيالزي باشالد كاله شالبيه همالان باشالد

 .ايالن سالار نيسالت و يالک حقيقالت مافالوق اسالت

بايالد فالن رايالج در معجالزه رعايالت مالى  در زمالان حضالرت مساليح علالم پزشالكى بساليار ترقالى كالرده بالود و

بدهنالد و  فالن رايالج كارهايالي را انجالا  داد كاله ديگالران نمالى تواننالد انجالا  حضالرت آمالد و بالا همان شالد و

در زمالان پيامبالر ا كالر )ص: سالسنوري، سالسنرانى،  .بالا يالک دسالت كشاليدن نابيانالان را شالفا مالى بسشاليد
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قالرآن آمالد از همالان فالن  ن زمالانخهاباله مهالرح بالود و فرهنالگ آنالان هميالن بالود. در همالا شالعرگفتن و

 .ايالن قالرآن غيالر از ك(  آنهاسالت. مافالوق آنهاسالت رايالج اسالتفاده كالرد و ثابالت كالرد بالر ايالن كاله

كالاله هالالر دو نظالالر در طالالول هالالم  امالا در اينجالا نظالر ديگالري هالم هسالت، البتاله مانعالى هالم نالدارد

انبيالاء نبالوت موقتالى بالود لالذا معجالزه هالاي آنهالا نيالز موقالت بالود.  الالرباشالالند و آن ايالالن كالاله نبالالوت ديگ

شالالريعت جالالاودان اسالالت، تالالا  ديالن پيامبالر ا كالر ، آييالن حضالرت و شالريعت رسالول گرامالى اسال( ، اما

بالر جالاودان معجالزه جالاودان لز  دارد كاله در هالر زمانالى دليالل  روز قيامالالت رسالالميت دارد، شالالريعت

 .آن باشالد نبالوت

وارد شالده بالود، وارد بشالود، باله درد  ا گالر رسالول گرامالى اسال(  از همالان طريقالى كاله حضالرت موسالى

 هالا مالى گوينالد از كجالا معلالو  كاله ايالن مسالأله صايالح بالوده، ا گالر از ايالن زمالان نمالى خالورد. خيلالى

و متعلالق باله زمانالى خالاص بالود،  ى شالد موقت بودهمالان راهالى كاله حضالرت مساليح وارد شالد، وارد مال

 زمالان هالا و مالكان هالا را درنالوردد و تالا روز قيامالت گالواه بالر نبالوت او بايالد يالک معجالزه اي بيالاورد كاله

 .باشالد 

معجالالزه جاويالالدان لز  دارد. عصالالا  بنابرايالن ايالن فرمالول را بايالد حفالظ كنيالم كاله شالريعت جاويالدان

 شالالفادادن بالاله بيمالالاران معجالالزه جاويالالدان نيسالالت، امالالا ك(  خالالدا الزه جاويالالدان نيسالالت،معجال

قالرآن در هالر زمانالى مالى گويالد مالرد   .يعنالالى همالالان قالالرآن مجيالالد، ايالالن معجالالزه جاويالالدان اسالالت

 الده اي اسالت راسالتگو،سالاخته بشالر نيسالت، آورنالده ايالن كتالاب آورن مالن از جانالق خالدا آمالده ا ،

از الفبالا اسالت، برخيزيالد و ماننالد آن  ا گالر فكالر مالى كنيالد ايالن كتالاب بالراي خالودش اسالت، خميرماياله آن

 .بياوريالد

باشالد و  سالبک زندگالى عالرض كنالم، ايالن كاله زندگالى مالا بايالد زندگالى قرآنالى امالا مهلبى كه بايالد در مورد

اختصالاص باله قرائالت، آن هالم در شالق هالاي  ت داشالته باشالد. نبايالد قالرآن راقالرآن در زندگالى مالا مدخليال

نسالسه زندگى  دهيالم، بلكاله بايالد بالا مفاهيالم قرآن نيز آشالنا شالويم يعنى قالرآن يک جمعاله يالا بعالد از نمالاز

 .باشالد

ن در دنيا باشالم، قالرآن ا بميرنالد و تنهالا مال ا گالر هماله مالرد »حضالرت علالى بالن الاسالين)ع: مالى فرماينالدق 

  ت.مالن باشالد، تالرس نسواهالم داش گر همالراه و انيس و مونس
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پيالدا كالرده اسالت، الامالدللَّه امالروزه مرا  البتاله جالاي خوشالبستى دارد كاله در انق(ب قالرآن در زندگى ما راه

 قالالرآن انگشالالت شالالمار قالالرآن دايالالر شالالده اسالالت، ا گالالر روزي حافظالالان كالزي بالراي حفالظ و تعليالم

 .مقدماله فهالم قالرآن مجيالد باشالد بودنالد امالروزه ايالن امالر رشالد خوبالي داشالته اسالت و بايالد حفالظ قالرآن

اسالالت و ا گالالر هالالر دو را در كنالالار  البتاله فهالم قالرآن دور از عتالرت نيسالت، عتالرت هالم در كنالار قالرآن

 .باشاليم الالقهالالم قالالرار دهيالالم مالالى توانيالالم موف

اسالت، سالبک زندگى را بايد از قرآن  يكالى از مسالائل امالروز كاله در قالرآن نيالز وجالود دارد مسالأله حجالاب

مالا كاله  معرفالى مالى كنالد كاله از نظالر عفالت نموناله بودنالد. واقعا زنالان جامعه بياموزيم، قرآن مجيد دو زن را

 .زن الگالو بگيرند بايالد از ايالن دوع(قاله منالد هسالتند سالبک زندگالى را بياموزنالد 

را نجالات دهيالم بايالد الگالو نشالان دهيالم،  امالروز زندگالى براسالاس الگالو اسالت، مالا ا گالر بسواهيالم جمعيتالى

 .معرفالى كنيالم بايالد الگوهالاي خوبالي را

گرامالى او  خديجاله كبالري و دخالت از ايالالن هالالا كالاله بگذريالالم دو زن هالالم در اسالال(  اسالالت، حضالالرت

حفالظ  كاله ثالروت قريالش را در اختيالار دارد و خانالواده اي مهالم، امالا بالراي حضالرت فاطماله زهالرا)س.: زنى

 ل بالا گرسالنگى زندگالى كالرد. ايالنسالا ديالن از ثروتالش گذشالت و رفالت در شالعق ابالي طالالق و ساله

فراوانالى  رگذشالت، بالس كاله سالستى هالايشالعق درآمالد، بعالد از چنالد روز د بانالوي بالزرگ هنگامالى كاله از

 .حضالرت زهالراي مرضياله اسالت را تامالل كالرد و از دنيالا رفالت. و الگالوي ديگالر هالم دختالرش

 .تشكر دار  از هماله افالرادي كاله ايالن فضالاي نورانالى و قرآنالى را فراهالم كردنالد
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 هيعلم يهاحوزه عترت و قرآن يسراسر جشنواره نيدوازدهم در يقرائت ماسن نيوالمسلم االس( حجت

 به نكهيا ليدل به متاسفانه اما شونديم ليالتاصفارغ نفر ونيليم کي يسال بايتقر كشور در قكرد اظهار خواهران

 .كنندينم رشد افراد نيا شودينم عمل قرآن

 قرآن نص براساس هستند، هم مضر يحت و ندارد يادهيفا شوديم سيتدر حاضر حال در كه يعلوم از ياريبس

 است ديمف هاعلم همه كه نديگويم افراد يبرخ حاضر حال در متاسفانه باشد؛ ديمف كه ميريبگ فرا را يعلوم ديبا

 .است اشتباه اريبس مسئله نيا كه يدرحال

 هيعلم يهاحوزه دروس در يراتييتغ ديبا كه مضمون نيا با نوشتم يانامه يرهبر معظم مقا  به بنده گذشته سال

 .كنند انيب مرد  يبرا جذاب صورت به را يقرآن معار  وانندبت خواندن، درس با همراه ديبا ط(ب رد؛يگ صورت

 جامعه در متاسفانه.كنند انيب مرد  يبرا را يقرآن معار  بتوانند و باشند آشنا قرآن سيتدر وهيش با ديبا ط(ب همه

 حل مشك(ت از ياريبس دنيخند با چراكه دارد ژهيو ديتأك خنده به قرآن كهيحال در است شده حذ  خنده ما

 را قرآن كه است خوب چقدر شوند؛يم شما جذب ديبسندان را مرد  يوقت و دارند دوست را خنده مرد .شوديم

 .ميده آموزش و ميكن ريتفس مرد  يبرا خنده با هم

 توانستندينم گريد بانوان كه يزمان هر تا باشد ياگونهبه ديبا خواهران هيعلم يهاحوزه در يليتاص يهابرنامه

 تا گرفته دانشگاه و مدرسه از يدرس كتق و (تيتعه در.باشند فراگرفته را يمهالب بازهم دهند، دامها را درس

 .شود جاديا يتاول ديبا هيعلم يهاحوزه

 يول نديگويم ساده هم يگاه شوندينم متوجه مرد  كه نديگويم يعلم يليخ نديگويم قرآن ريتفس كه يبرخ

 يعني بپسندند، خواص و بفهمند عوا  كه شود گفته يريتفس ديبا .كنند تفادهاس بتوانند علم اهل كه ستين يعلم

 .كنند استفاده علم اهل كه باشد هم يعلم يسادگ نيع در و شوند متوجه مرد  كه باشد ساده
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 را او بنده كه فرمودند اما  برود، ونيزيتلو به يقرائت كه گفت و رفت اما  نزد يمههر ديشه انق(ب از بعد

 .افتاد اتفاق نيا و برود شما دستور به خواهميم و خورديم ونيزيتلو درد به كه گفت يمههر ديشه اسم،شنينم

 .است نشده ليتعه ما برنامه است سال 35 االن

 قرآن اتيآ ديبا.باشد يقرآن ما يهاروضه يحت و هايشوخ ديبا باشد، يجار و يسار ما امور همه در قرآن ديبا

 پاكدامنان از يامجموعه خواهران هيعلم يهاحوزه.ميكن نييتب مرد  يبرا لميف جمله از فمستل يهاقالق در را

 داشته يعمل عبادت در يدرخشان يمايس ديبا خواهران هيعلم يهاحوزه و ميكنيم افتسار هاآن به ما و است

 .باشند
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 در يپاكدامن و تقوا هيروح نكهيا انيب با پوربهجت نيوالمسلم االس( حجت خواهران هيعلم يهاحوزه ريمد

 هيروح بتوانند ديبا هيعلم يهاحوزه در آموختگان دانش قكرد اظهار است افتسار موجق خواهران هيعلم يهاحوزه

 .كنند نهينهاد و جاديا جامعه افراد در را تقوا و يپاكدامن عبادت،

 در اثربسش و عيرف ينور :س) زهرا حضرت است، شانيا عيرف گاهيجا ليدل به :س) زهرا حضرت به ما افتسار

 نينش خانه و بودند فعال ياسيس و يفرهنگ ،ياجتماع ،يعلم ليمسا نهيزم در شانيا هستند؛ مرد  يزندگ يبلندا

 زنان امروز يبرا توانديم يزندگ ناوه نيا نيبنابرا كردنديم هم يشوهردار و يفرزنددار حال نيع در اما نبودند

 .باشد الگو

 جاديا افراد از ياريبس يبرا رتيبص نيا كه است دانش از ترمهم اريبس كه دهديم يرتيبص و نشيب ما به قرآن

 .شودينم

 مسؤوالن و رانيمد همه و است خواهران هيعلم يهاحوزه بزرگ آرمان ،:س)فاطمه حضرت ريمس در حركت

 انجا  خواهران هيعلم يهاحوزه در كه يتاقداما و يهاتيفعال همه.ميشو کينزد آرمان نيا به تا كننديم ت(ش

 باشند، اثربسش ديبا خواهران هيعلم يهاحوزه.است :س) زهرا حضرت ريمس به شدن کينزد منظور به شوديم

 به دنيبسش تداو  ياصل فهيوظ اما باشد داشته وجود تيترب و قيتهذ آموزش، ديبا خواهران هيعلم يهاحوزه در

 آشنا يارزشمند و فاخر اريبس يالگوها با را ما ميكر قرآن در متعال خداوند .است :س) زهرا حضرت حركت

 .هستند زنان از هاالگو نيا از يبرخ كه است كرده انيب را آن يهايژگيو و است كرده

 و ميمر حضرت ،:س)فاطمه حضرت ؛ باشد خيتار طول در مومن مردان و زنان يبرا يجامع يالگو توانديم زن

 ثبت كه است يزن تنها ميمر حضرت هستند؛ جامعه همه يبرا ييالگو كه هستند يزنان جمله از هيآس حضرت

 قرآن در كه است يزن شانيا باالتر همه از و دارد شيخو افتسارات در را خود نا  به قرآن كامل سوره کي عنوان

 .است شده يمعرف عالم زنان اسوه عنوان به
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 نيهم به كنديم ديتاك شانيا يپاكدامن بر كنديم يمعرف الگو عنوان هب را ميمر حضرت كه يزمان متعال خداوند

 .ميباش داشته يجد توجه زين يپاكدامن به ديبا ميكنيم صابت خواهران هيعلم يهاحوزه از ما كه يزمان زين ليدل

 شود، دهيبرگز امبريپ يمادر بزرگ مقا  به ميمر حضرت تا شد موجق كه يزيچ آن م،يمر سوره اتيآ براساس

 تيظرف نيا كه دارد ييباال اريبس تيظرف مسلمان زن .كرديم فايا را يماور نقش كه است يپاكدامن و عفت

 استفاده ياله تيرضا راه در تيظرف نيا از تواننديم مومن زنان و است عبادت و يپاكدامن طهارت، تقوا، ماصول

 .كند

 مسلمان زنان قرآن حيصر نص براساس است؛ عبادت اهل يمايس دهد،يم نشان برجسته زنان از قرآن كه ياچهره 

 .بدرخشد هاآن چهره در مانيا نور كه كنند عبادت ياگونهبه و باشند داشته برنامه خود عبادت يبرا ديبا

 با و بودند بنديپا ينبو سنت و يقرآن نيفرام ياجرا به خود پربار و سعادتمند يزندگ در :س)فاطمه حضرت

 .دنديطلبيم را پروردگار تيرضا و مودنديپ را كمال مراتق ،يماد يايدن مظاهر به زدن پا پشت

 است، گرفته شكل ياس(م يهاآموزه به توجه و مجاهدت يپاك عبادت، اخ(ص، هيپا بر رانيا ياس(م يجمهور

 حجاب مورد در ركشو در يبرخ متاسفانه اما اندرفتهيپذ افتسار با را حجاب مسئله رانيا مرد  همه قكرد اظهار

 .ستين حيصا كه كننديم مهرح را يمسائل

 ياس(م حجاب يقلب اعتقاد با رانيا مرد  و ندارد وجود ياجبار اس(  نيد در «نيالديف اكراه ال» هيآ به توجه با

 .اندرفتهيپذ را

 نيا در كه شد برگزار مسئوالن حضور با :س)زهرا حضرت (ديم مناسبت به يجشن رياخ يهاروز در متاسفانه

 سن كم دنديرقصيم كه يدختران شود گفته كه عذر نيا و داشت وجود نامناسق يهايقيموس و هارقص مراسم

 .ستين رفتهيپذ اص( اندبوده

 نيا در مراجع و هيعلم يهاحوزه ينگران اع(  و است تعارض در ايح گسترش و ينيد شرافت با دختران رقص

 .است موقع به و جابه كام( مورد

 را يآموزعلم خواهران هيعلم يهاحوزه در ما ؛ كنديم تيترب زن هيفق و دانشمند خواهران، هيعلم يهاحوزه

 .ميدهيم ادامه امر نيا به زين اتيح زمان نيآخر تا و ميدانيم افتسار

 مرحله در ديبا ما اعتقاد به كه يدرحال شوند، غيتبل يفضا وارد زود يليخ خواهر ط(ب كه دارند انتظار يبرخ

 يامقدمه فقاهت شوند؛ يغيتبل يفضا وارد آن از پس و برسند يمناسب يعلم گاهيجا و فقاهت به خواهر ط(ب اول

 .شود آغاز غيتبل فقاهت، شدن ماقق پس ديبا و است غيتبل يبرا

 ميباش مرد  دلسوز نهات نكهيا است؛ نيد سسن شوديم يجار ما زبان بر آنچه كه بفهماند مرد  به ديبا ما عملكرد

 .است برخاسته ما ينيد رتيبص و علم از ميكنيم انيب آنچه كنند باور مرد  ديبا بلكه ست،ين يكاف
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 بخش اه و رشته اهی جشنواره
 ها بخش

 4و3طالب و دانش آموختگان سطح 2طالب و دانش آموختگان سطح عناوین

 کریم )ترتیل و تحقیق(رآنقرائت ق قرائت قرائت
 همراه با جزوه )پرتویی از کالم وحی(

 کریم )ترتیل و تحقیق(قرائت قرآن
 همراه با جزوه )پرتویی از کالم وحی(

 

 حفظ

 

 حفظ

جزء( قرآن کریم همراه با   30،  20، 15، 10حفظ ترتیبی قرآن)

 جزوه )پرتویی از کالم وحی(

ء( قرآن کریم همراه با جز  30،  20، 15، 10حفظ ترتیبی قرآن)

 جزوه )پرتویی از کالم وحی(

  در آیه 300 بر مشتمل)  کریم قرآن موضوعی حفظ کتاب

 ( اخالق و احکام ، اعتقادی موضوعات

 از(اجتماعی ، اخالقی ، اعتقادی روایات مجموعه)  اشراق جزوه و

 البالغه( نهج شریف کتاب

  در آیه 300 بر مشتمل)  کریم قرآن موضوعی حفظ کتاب

 ( اخالق و احکام ، اعتقادی موضوعات

 از(اجتماعی ، اخالقی ، اعتقادی روایات مجموعه)  اشراق جزوه و

 البالغه( نهج شریف کتاب

تفسیر و 

نهج 

 البالغه

 

تفسیر 

 ترتیبی

 تفسیر ترتیبی نمونه

 سوره های لقمان، حجرات، تحریم   نوبت اول:

 (و فجر40تا 1مجادله ، اسراء )آیات  نوبت دوم:

 مجموع سوره ها  : مرحله نهایی

 ) تفسیر المیزان ) غیر از بحث های روایتی 

 سوره های لقمان، حجرات، تحریم، مؤمنون نوبت اول:

 ممتحنه، مجادله ، حدید و تغابن  نوبت دوم:

 مجموع سوره ها  : مرحله نهایی

تفسیر 

 موضوعی

 م ظله العالی()داآیت اهلل مکارم شیرازی « زن در تفسیر نمونه »

  304تا  63بخش دوم، صفحه   نوبت اول:

 بخش چهارم و ششم  نوبت دوم:

 بخش  3مجموع  : مرحله نهایی

   )دام ظله العالی(مکارم شیرازی اهلل آیت «قرآن در اخالق»

 2پایان جلد  394از ابتدای کتاب تا صفحه نوبت اول:

 تا پایان کتاب 3ابتدای جلد  395از صفحه نوبت دوم: 

 کل کتاب:  مرحله نهایی

ترجمه و 

مفاهیم نهج 

 البالغه

 (العالی ظله )دامآیت اهلل مکارم شیرازی)ع( کتاب پیام امام امیرالمومنین 

نهج  193و خطبه  31ترجمه و شرح نامه  مرحله مقدماتی:

 البالغه)خطبه متقین(

 همان محتوامرحله نهایی: 

 (العالی ظله )داممکارم شیرازی آیت اهلل)ع( کتاب پیام امام امیرالمومنین 

 27: نامه 9وجلد  199و  198: خطبه  7جلد  مرحله مقدماتی:

 همان محتوا مرحله نهایی:

 

 پژوهشی
 همه مقاطع

 حدیثی( و قرآنی تألیف کتاب  )موضوعات حدیثی( و قرآنی تألیف کتاب  )موضوعات

 حدیثی( و قرآنی اتترجمه کتاب  )موضوع حدیثی( و قرآنی ترجمه کتاب  )موضوعات

 تدوین مقاله تدوین مقاله

 با محوریت قرآن و عترت(شعر، داستان ،  قطعه ادبی ) با محوریت قرآن و عترت(شعر، داستان ،  قطعه ادبی ) همه مقاطع ادبی

 همه مقاطع هنری
 خوشنویسی ، نقاشی ، طراحی ، گرافیک ، تذهیب و صنایع دستی

 با محوریت قرآن و عترت()

 شنویسی ، نقاشی ، طراحی ، گرافیک ، تذهیب و صنایع دستیخو

 با محوریت قرآن و عترت()
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 فراخوان مقاله دوازدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت حوزه های علمیه خواهرانمحورهای 

 و روایات قرآن درسبک زندگی اسالمی  الف(

 و موضوعات محورها

 سبک زندگی اسالمی چیستی .1

)تعالی بخشی، سعادتمندی، عزتمندی، زندگی اسالمیی های سبک و کارآمد چرایی .2

 تأثیرگذاری و...(

 ها و موانع(ها، راهکارهای دستیابی، آسیب )شاخص زندگی اسالمی سبک عرصه های .3

 قنوت، خشوع، زهد، صدقه، روزه و..(مناجات ، )ایمان،  در ارتباط با خدا  -الف

 و...( ، قناعتاد، محبت، احسان،گذشت)احترام، اعتم در ارتباط با خانواده  -ب

 احسان، انفاق و...(صبر، حلم، گذشت، ) در ارتباط با جامعه  -ج

 )محافظت و مراقبت، آبادانی و...( در ارتباط با طبیعت  -د

   

   عوامل مؤثر در اصالح سبک زندگی اسالمی .4

 عوامل اعتقادی و دینی  -الف

 عوامل فرهنگی  -ب

 عوامل اقتصادی   -ج

 عوامل تربیتی-د

 

 و راهکارهای مقابله با آن موانع دستیابی به سبک زندگی اسالمی .5

 تقلید از سبک زندگی غربی و ارائه راهکارهای  مناسب جهت رفع آن  -الف

 بی توجهی به مؤلفه های تأثیرگذار در روابط اعضای خانواده و راهکارهای مقابله با آن   -ب

 خانواده و راهکارهای  مقابله با آن فقدان تعامل مطلوب بین اعضای  -ج

 و راهکارهای مقابله با آن رویکرد افراطی در بهره گیری از فضای مجازی -د            
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علماء، شهدا و بزرگان)به تفکیک امامان معصوم)ع( ،  در سیره  زندگی اسالمی مود سبکن .6

 در ابعاد مختلف(

 

 ب( سبک زندگی اقتصادی اسالم

 
 محورها و موضوعات

ق )چيستي، بايسته ها و  :درمقابل سبک مصرفي و غربي)سبک زندگي اقتصادي  .1

 لواز ، راهكارهاي دستيابي:

 سبک زندگي مصرفي)آسيق ها، راهكارهاي برون رفت: .2

 شاخصه ها و اولويت هاي اقتصادي در خانواده ط(ب .3

 )نقش ط(ب، رسانه ومسؤولين:چگونگي الگوسازي و معرفي سبک زندگي اقتصادي .4
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 96اسفند  –اسامی برگزیدگان نهایی یازدهمین جشنواره قرآن و عترت 

 

 رتبه رشته نام خانوادگی نام مدرسه شهر استان دیفر

 اول 4و  3ترجمه و مفاهیم سطح  حق زاده زهرا فاطمه الزهراء)س( مراغه آذربایجان شرقی  1

 اول 4و  3رجمه و مفاهیم سطح ت حیدري فیروزه فاطمه الزهراء)س( مراغه آذربایجان شرقی  2

 دوم 4و  3ترجمه و مفاهیم سطح  عاصمي سبا الزهراء )س( تبریز آذربایجان شرقی  3

 دوم 4و  3ترجمه و مفاهیم سطح  خواجه پريجان «علیهااهللسالم»الزهراء آباده طشک فارس  4

ومد 4و  3ترجمه و مفاهیم سطح  ثرياي اردكاني الهه آیت اهلل ایروانی قم قم  5  

 اول 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  يزدان نژاد فرشته کریمه اهل بیت خوانسار اصفهان  6

 اول 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  افشاري الهام فاطمیه)س( نجف آباد اصفهان  7

 اول 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  منیدري طیبه الزهرا  خراسان  8

 دوم 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  لیراوي منا الزهرا گناوه بوشهر  9

 دوم 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  ابراهیمي فرزانه پیروان حضرت زهرا  خراسان  10

 دوم 2ترجمه و مفاهیم نهج البالغه سطح  مالكي فاطمه حضرت نرجس )س( بیرجند خراسان  11

 اول 2فسیر نمونه سطح ت آخوندنژاد معصومه فاطمه الزهرا مرند آذربایجانشرقی  12

 اول 2تفسیر نمونه سطح  حسین پور فاطمه  فاطمه الزهرا مرند آذربایجانشرقی  13

 اول 2تفسیر نمونه سطح  توكلي الهام الزهراء)س( خلخال اردبیل  14

 اول 2تفسیر نمونه سطح  منصوري آمنه زینبیه ایوان ایالم  15

 اول 2فسیر نمونه سطح ت سبزواري نرگس «علیهاالسالم»الزهراء گراش فارس  16

 اول 2تفسیر نمونه سطح  محمدزاده فاطمه زینب کبری)س( رفسنجان کرمان  17

 اول 2تفسیر نمونه سطح  عامري حسنا الزهرا)س( صحنه کرمانشاه  18

 اول 2تفسیر نمونه سطح  ناروئي ام البنین کوثر علی ابادکتول گلستان  19

 اول 2مونه سطح تفسیر ن نوري لیال کوثر علی ابادکتول گلستان  20

 اول جزء 10حفظ  بني هاشمي  لیال سادات «سالم اهلل علیها»فاطمه الزهرا خمینی شهر اصفهان  21

 دوم جزء 10حفظ  صديق فائزه  «سالم اهلل علیها»فاطمه الزهرا  مشهد خراسان رضوی  22

 سوم جزء 10حفظ  مشفقي  زهره مجتهده امین اصفهان اصفهان  23

 اول جزء 15حفظ  فتحي طرقبه  فاطمه «سالم اهلل علیها»رقیه حضرت مشهد خراسان رضوی  24

 دوم جزء 15حفظ  جفرسته  فهیمه  «سالم اهلل علیها»الزهراء اراک مرکزی  25
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 رتبه رشته نام خانوادگی نام مدرسه شهر استان دیفر

 سوم جزء 15حفظ  خداياري مائده  الغدیر تهران تهران  26

 اول جزء 20حفظ  رفیعي  مريم «الم اهلل علیهامعصومبه  شهرضا اصفهان  27

 دوم جزء 20حفظ  عسگري رقیه  «سالم اهلل علیها»لزهراا کرج البرز  28

 سوم جزء 20حفظ  خلیفه لیال  «سالم اهلل علیها»حضرت زینب آران و بیدگل قم  29

 شهرخمینی اصفهان  30
تخصصی فاطمه الزهرا 

 «سالم اهلل علیها»
 اول حفظ کل مرادي فاطمه 

 دوم حفظ کل حسیني  كرما «سالم اهلل علیها»جامعه الزهرا قم قم  31

 اصفهان اصفهان  32
موسسه آموزش عالی 

 «سالم اهلل علیها»فاطمه الزهرا
 سوم حفظ کل ضرابي زهرا 

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه علي محمدي ثريا الزهرا)س( خوی آذربایجان غربی  33

 اول قرآن ونهج البالغهحفظ موضوعی  رضوي سیده كبري سالم اهلل علیهازینبیه  فارسان چهار محال   34

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه صديق فائزه  فاطمه الزهرا توس خراسان  35

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه حسیني ساداتسكینه عصمتیه سمنان سمنان  36

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه بلند لیال عصمتیه سمنان سمنان  37

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه اديبي مهمعصو عصمتیه سمنان سمنان  38

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه شكاري سمانه فاطمه الزهرا س جنت شهر فارس  39

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه نكوئیان سمیه فاطمیه فسا فارس  40

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه خداداد فتانه فاطمیه فسا فارس  41

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه فقیهي زينب «س»الزهراء گراش فارس  42

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه خواجه پور فاطمه «علیهاالسالم»الزهراء گراش فارس  43

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه حسیني اكرم جامعه الزهرا)س( قم قم  44

 اول لبالغهحفظ موضوعی قرآن ونهج ا تونئي ربابه کوثر کاشان قم  45

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه محمدزاده فاطمه حضرت زینب کبری)س( رفسنجان کرمان  46

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه آقايي فر سمانه الزهرا)س( صحنه کرمانشاه  47

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه خزايي آمنه الزهرا)س( صحنه کرمانشاه  48

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه جهش زهرا شهیده بنت الهدی تولعلی آباد ک گلستان  49

 اول حفظ موضوعی قرآن ونهج البالغه خدادادي  فاطمه ام ابیها)س( تفت یزد  50

 اول زن در تفسیر نمونه لیراوي منا الزهرا گناوه بوشهر  51

 اول زن در تفسیر نمونه موسايي عفیفه الزهرا گناوه بوشهر  52



 
 

26 

 

 رتبه رشته نام خانوادگی نام مدرسه شهر استان دیفر

 اول زن در تفسیر نمونه محمدي ثاني عفت فاطمه الزهراء)س( یناسفرا خراسان  53

 اول زن در تفسیر نمونه براتپور ملیحه فاطمه الزهراء)س( اسفراین خراسان  54

 اول زن در تفسیر نمونه موسوي سمیه بیگم کوثر قزوین قزوین  55

 اول زن در تفسیر نمونه بخشیان سیده شهربانو الزهرا)س( صحنه کرمانشاه  56

 اول زن در تفسیر نمونه ريزوندي سارا امام خمینی ره کرمانشاه مانشاهکر  57

 اول زن در تفسیر نمونه امامي فرنوش الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  58

 اول زن در تفسیر نمونه پرما سمیه الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  59

 اول زن در تفسیر نمونه پرنون حديث الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  60

 اول زن در تفسیر نمونه رحماني فروزان الزهراء گیالنغرب اهکرمانش  61

 اول زن در تفسیر نمونه رضايي معصومه الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  62

 اول زن در تفسیر نمونه كريمي فريده الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  63

 اول زن در تفسیر نمونه مروتي شهال الزهراء گیالنغرب کرمانشاه  64

 اول زن در تفسیر نمونه همتیان تبار زهرا الزهراء نغربگیال کرمانشاه  65

 دوم شعر نظري  ژيال کوثر آباده فارس  66

 سوم شعر حلیمي خديجه  الزهرا س شیراز فارس  67

 اول قرائت غانمي آمنه  «سالم اهلل علیها»فاطمه الزهراء  آبادان خوزستان  68

 دوم قرائت صديق  زهفائ «سالم اهلل علیها»فاطمه الزهراء توس خراسان رضوی  69

 سوم قرائت محمدي زهرا  بقیع کرج البرز  70

 اول قرائت بیرانوند  خديجه «سالم اهلل علیها»معصومیه  خرم آباد لرستان  71

 دوم قرائت پیرمرادي  عصمت «سالم اهلل علیها»حضرت رقیه رامهرمز خوزستان  72

 سوم ائتقر عبیداوي فاطمه  «سرهقدس»امام خمینی  بندر امام خوزستان  73

 اصفهان اصفهان  74
مرکز تخصصی فاطمه 

 الزهرا
 دوم کتاب موسوي زاده احترام سادات 

 سوم کتاب بهاررستمي خديجه  عصمتیه سمنان سمنان  75

 دوم متن ادبی شمسیني كبري  فاطمیه)س( قزوین قزوین  76

 سوم متن ادبی بهشتي پروانه  الزهرا س شیراز فارس  77

 اول مقاله خموشي آسیه  سالم اهلل علیهاحضرت زینب  آران و بیدگل قم  78

 دوم مقاله آبیار   زهرا سالم اهلل علیهازهرای مرضیه  اصفهان اصفهان  79
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 رتبه رشته نام خانوادگی نام مدرسه شهر استان دیفر

 سوم مقاله مهديه  سمیه سالم اهلل علیهاحضرت زینب  آران و بیدگل قم  80

 سوم مقاله سمیه محبي  سارا نجفي  امام حسین)ع( قصرشیرین کرمانشاه  81

 اول مقاله از عربی به فارسی ترجمه خادمي مريم  حضرت معصومه)س( جم بوشهر  82

 شاهین شهر اصفهان  83
مرکز تخصصی نرجس 

 سالم اهلل علیها() خاتون
 دوم 3المیزان سطح مومني فاطمه سادات

 دوم 3المیزان سطح خواجه پريجان «علیهااهللسالم»الزهراء آباده طشک فارس  84

 اول هنری تابلو فرش كاوياني زهرا  ام المؤمنین کمالشهر البرز  85

 اول هنری تذهیب حداديان نعیمه  فاطمیه ابهر زنجان  86

 اول هنری تصویرسازی)گرافیک( موسوي سیده فرشته  اطمیهف خرم آباد لرستان  87

 اول هنری چرم)صنایع دستی( نوروزي فاطمه  جامعه النور اصفهان اصفهان  88

 اول هنری خاتم نظري سمیه نرجس خاتون شاهین شهر اصفهان  89

 اول هنری خوشنویسی عابد ناهید  فاطمه الزهراء گله دار فارس  90

 اول هنری قلم زنی پورپیرعلي فريبا  فاطمیه نجف آباد اصفهان  91

 اول هنری معرق عابدي راضیه کوثر آباده فارس  92

 اول هنری معرق )ساقه گندم( طالبي نسبي شیما  مجتهده امین اصفهان اصفهان  93

 اول هنری میناکاری حسیني سادات زهرا الزهراء)س( خمینی شهر اصفهان  94

 اول ری نقاشیهن دوستي زهرا  الزهراء)س( صحنه کرمانشاه  95
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 روایت تصویر به  زدهمین جشنوارهدوا

 (نشست خبری)
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 ی علمیه خوارهانربانهم دوازدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت حوزه اه

 ردیف عنوان زمان

 1 قرائت قرآن 8:10 – 8:00

8:10 – 8:15 
 سرود جمهوری اسالمی ایران   

 پخش کلیپ سخنان رهبری
2 

 3 خیر مقدم حجت االسالم رجبی 8:25- 8:15

 4 معاون فرهنگی تبلیغی حجت االسالم اسکندری 8:45 – 8:25

 5 اجرای تواشیح 9:00 – 8:45

 6 سخنرانی حجت االسالم قرائتی 9:30 – 9:00

 7 پخش کلیپ قرآنی 9:35 – 9:30

 9 اهدای جوایز 10:20 – 9:30

 10 تالوت مجلسی قاری بین المللی آقای دکتر شعاعی 10:35 – 10:20

 11 سخنرانی تصویری آیت اهلل سبحانی 10:50 – 10:35

 12 های علمیه خواهران سخنرانی حجت االسالم بهجت پور مدیر حو.زه 11:20 – 10:50

 13 پخش کلیپ قرآنی 11:22 – 11:20

 15 اهدای جوایز 12:00 – 11:22

 12:00 – 8:00ساعت  17/12/1396زمان: پنجشنبه 

 سالن همایش –مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  – 51نبش کوچه  –بلوار امین  –مکان: قم 

 

 


