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 :  (صلی اهلل علیه و آله)قال رسول اهلل 

 
 394،صامالی صدوق   رین پندها و نیکوترین قصه ها کتاب خداست .راست ترین گفتار و رسات

 مقدهم
 نظر در را جامعی احکام و هابرنامه اجتماعی، و فردی تعالی و رشد برای است والهی  دین ترینکامل و آخرین ،اسالم

و  اسالمی معارف منبع دومین عنوان بهنیز  سنت وبه عنوان منبع اصلی معارف اسالمی  قرآن میان این در .است گرفته

 .کندمی ایفا اسالمی معارف و احکام شناساندن و تبیین در مهمی نقش کریم قرآن نمبیّ

 اسالمی، معاونت ناب فرهنگ قرآن و عترت و رسالت حوزه های علمیه در ترویج رفیع جایگاه و اهمیت به توجه با

ل اهلل عج)عصرولی حضرت توجهات و خداوند متعال عانت ازاست با خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز تبلیغی -فرهنگی

 ترویج توسعه، جهت در گامی به عنوان را عترت و قرآن سراسری زدهمین جشنوارهسی، گذشته هایسالهمچون  (تعالی فرجه الشریف

 نماید.برگزار می )علیهم السالم(معصومین روایات و قرآن غنی معارف ساختن نهادینه و

ف  اهدا
 ؛(لیهم السالم)عن کریم و روایات اهل بیتآانس با قرتقویت  .1

 ؛ترویج فرهنگ قرآن و عترت  .2

و اساتید در  آموختگان ، دانشهنری و ادبی طالب ،شکوفایی و تقویت استعدادهای علمیسازی برای زمینه  .3

 ؛ن و حدیثآحوزه قر

 ؛السالم()علیهمبیتروایات اهلریم و در زمینه قرآن کدانش آموختگان وادبی طالب هنری وهای علمی گسترش فعالیت .4

 ؛، هنری و ادبیهای علمیالق و توانمند در زمینهخآموختگان و دانش شناسایی، معرفی و تجلیل از طالب  .5

 .در موضوعات کاربردیو دانش آموختگان جهت دهی مطالعات قرآنی و حدیثی طالب  .6

 شرکت کنندگان
 سطح مقاطع درآموختگان )حضوری و غیرحضوری( و دانش تحصیل به شاغل طالب کلیه برای عترت و قرآن جشنواره

 مرکز پوشش تحت علمیه مدارسو دانش آموختگان  طالب تمامی بنابراین ،است شده ریزیبرنامه کشور درسراسر 4و3،2
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 جشنوارهاین  در ندتوانمی (علیها اهلل سالم)الزهرا ةجامع طالب نیز و رضوی، جنوبی و شمالی خراسانهای استان مدارس مدیریت،

 .شرکت نمایند

 ثبت انم و انتخاب رشته
 ه نشانیب تبلیغی –در پایگاه معاونت فرهنگی  به صورت اینترنتی 1/8/97 تا 1/4/97 از تاریخ  ثبت نام

farhangi.whc.ir  .انجام می گیرد 

 تبصره: 
های ثبت نام اعالم رشتهاطالع و جهت  ، س از ثبت نام در پایگاه اینترنتیپمحترم،  الزم است متقاضیان

 مراجعه نمایند.مدرسه  معاون فرهنگی شده به

 کلی تذکرات
و دانش  طالب ترغیب و تشویق قرآنی، مسؤولین محترم مدارس جهت معارف تعمیق و ترویج اهمیت به توجه با .1

 نمایند؛ فراهم را مناسب و الزم هایزمینه مسابقات، ویژه به فرهنگی هایبرنامه در مشارکت به نسبتآموختگان 

 تشریح شود؛و حلقات دانش آموختگان ای با حضور کلیه طالب آیین نامه مسابقات در جلسه .2
 گیرد؛ انجام تبلیغاتی هایتراکت و پوستر با مدرسه در مناسب تبلیغات محیطی  .3
 به نشانیتبلیغی –در سایت معاونت فرهنگی 1/4/97های الکترونیکی منابع مطالعاتی از تاریخ فایل .4

farhangi.whc.ir اری خواهد شد.بارگذ  
اری شده در سایت  بر اساس نسخه  بارگذصفحات مشخص شده از منابع مطالعاتی در جدول مسابقات، صرفاً .5

 ؛تبلیغی می باشد -معاونت فرهنگی
تحصیلی  توانند در منابع مطالعاتی معرفی شده در مقطعآموختگان سطوح مختلف تحصیلی تنها میطالب و دانش .6

 مربوط به خود شرکت نمایند؛
، حفظ موضوعی و صحیفه سجادیه در دو مرحله مقدماتی به صورت بخش تفسیر و نهج البالغه کلیه مسابقات در .7

 آنالین و مرحله نهایی)استانی( به صورت حضوری و کتبی برگزار خواهد شد؛
 باشد. مسابقات در مرحله آنالین به صورت کتاب باز نمی .8
 جوایزی و خواهد شد تقدیر جشنواره مختلف هایبخشطالب و دانش آموختگان در  نهایی مرحله یدگانبرگز از  .9

 گردد؛می به ایشان اهداء
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، زمزمه قرآنی و نور هدایت در جشنواره ارس برتردر اجرای طرح نهضت قرآنیاز مدیران و معاونان فرهنگی مد .10

 سراسری قرآن کریم تقدیر و تجلیل خواهد شد؛
به میزبانی یکی از مدیریت های استانی که اعالم  98اردیبهشت سال  ،عترت سراسری قرآن و جشنواره ینسیزدهم .11

 برگزار خواهد شد. آمادگی نمایند
 جشنواره مختلف  دستورالعمل بخش اهی

 )بخش قرائت )رتتیل یا تحقیق 
 کت نماید؛های بخش قرائت )تحقیق یا ترتیل( شرتواند تنها در یکی از رشتههر داوطلب می .1
 ؛مسابقه قرائت در سه مرحله )مدرسه ای ، استانی و کشوری( برگزار خواهد شد .2
ای صرفاً قرائت کل قرآن کریم  و در مرحله استانی و کشوری عالوه بر قرائت محتوای مسابقه در مرحله مدرسه .3

 خواهد بود؛ حضوریبه صورت  «پرتوی از کالم وحی»کل قرآن، آزمون کتبی از جزوه 
 ،های استانی و مرحله کشوریمرحله استانی بر عهده مدیریت ،مدرسه ای بر عهده مدارس برگزاری مرحلهلیت مسؤو .4

 بود،تبلیغی مرکز خواهد  –معاونت فرهنگی از سوی
بر عهده مدیر محترم  (1/9/97 تا 1/8/97)تعیین و اعالم زمان برگزاری مرحله مدرسه ای در محدوه زمانی  .5

 است؛مدرسه 

 ایشان است.مدارس علمیه مرکز ، مدرسه محل تحصیل و دانش آموختگان انی طالب شاغل به تحصیل حوزه امتح .6

، حین ثبت نام کرده اندز مدارس علمیه مرکز مدیریت تحصیلطالبی که خارج ا غیرحضوری وطالب الزم است 

ه شماره به این معاونت بجهت هماهنگی به مدارس ثبت نامی و یا و حوزه انتخابی خود را مشخص 

 نمایند؛اعالم   02532144346
 است؛ مرحله مدرسه ای درصد امتیاز  90کسب  جهت شرکت در مرحله استانی  حداقل امتیاز .7
 رشته هر در امتیاز  90حداقل  کسب به مشروط را ای مدرسه مرحله نندگانکشرکت از نفر 2اسامی، علمیه مدارس .8

 مدیریت به 5/9/97 تاریخ تا مسابقات اجرای فرایند و داوطلباندادکلتع زارشگهمراه به را (حقیقتو ترتیل) قرائت

 ؛نمایند ارسال استانی های
ط داوران استانی اجرا توس، لیت و نظارت مدیریت های استانی در مراکز تعیین شده استان هامرحله استانی با مسؤو .9

 گردد؛می
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 .بود اهدخو  1/10/97 تا 10/9/97 )شفاهی و کتبی(استانی مرحله مانز .10
ه مرحل در کنندگانشرکت کل تعداد از گزارشی  همراه به در مرحله استانی 100 الی 90 امتیاز حائزین اسامی .11

 ؛گردد ارسالمرکز  تبلیغی – فرهنگی معاونت  به 15/10/96 تاریخ تا حداکثر استانی و ای مدرسه
 توسطمتعاقبا  ،در مرحله استانی شده کسب امتیازات اساس بر کشوری مرحله  به یافتگان راه اسامی و تعداد .12

 ؛گرددمی  ابالغ استانی های مدیریت به این معاونت 
 خواهد شد؛در اسفند ماه برگزار مرحله کشوری  .13
 برگزار خواهد شد.  98اردیبهشت ماه سال مراسم اختتامیه جشنواره  .14
از ردیف توسط مدارس   ایهامور اجرایی و جوایز مدرسای مسابقات اعم از های مرحله مدرسهکلیه هزینه .15

از ردیف و مرحله استانی بر عهده مدیریت های استانیو هزینه های « های قرآنیمساعدت به فعالیت»اعتبارات 

 ؛گرددتأمین می «جشنواره قرآنی»
 رشته بر اساس جدول ذیل خواهد بود:امتیازات و ریز نمرات هر  .16

 عنوان رشته
 100ریز نمرات از 

 مفاهیم لحن صوت داوقف و ابت تجوید

 10 25 20 20 25 قرائت )تحقیق(

 10 20 20 20 30 قرائت )ترتیل(

مشروط به کسب  حداقل  )باشند کسب کردهبیشترین امتیاز را  ی و استانی کهمرحله مدرسه ا در برندگانرازسه نفبه  .17

 جوایزی به شرح زیر اهداء خواهد شد: (امتیاز 80

 مرحله مدرهس ای:
 ریال 600000 نفر اول:

 ریال 500000 نفر دوم :

 ریال 400000 نفر سوم :

 مرحله استانی : )توسط مدرییت اهی استانی(
 ریال 800000 نفر اول:

 ریال 600000 نفر دوم :

 ریال 500000 نفر سوم :
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بر  بیرضوی، شمالی و جنو خراسانهای استان  ،( الم اهلل علیها)س ءالزهرابرتر از طالب جامعة نفراتجوایز  تأمین .18

 .استمدیریت حوزه علمیه خواهران مرکز  تبلیغی-عهده معاونت فرهنگی
 

 بخش حفظ 
  است؛قرآن ونهج البالغه حفظ موضوعی  همراه با ترجمه و مفاهیم و 30، حفظ جزء رشته حفظ ترتیبی سهاین بخش شامل 
 رشته شرکت نماید. سهتواند در یک یا هر هر داوطلب می 

  ب و دانش آموختگان طرح نهضت قرآنی)طرح نور هدایت( شامل طال 30جزء الزم به ذکر است بخش حفظ 

با نظارت مدرسه موفق به  طرح نهضت قرآنی می شود که در سال جاری با شرکت در طرح نور هدایت و

 شده باشند.  30حفظ جزء 
 قرآن کریمالف ( حفظ رتتیبی 

 برگزار خواهد شد؛ یو کشور مقدماتی در دو مرحله  جزء( 30یا 20، 15، 10) مقطع  چهارمسابقه حفظ ترتیبی شامل  .1
 ثبت نام نمایند؛ حفظ ترتیبی رشته مقاطعتوانند فقط در یکی از داوطلبان محترم می .2
 پاسخنیز  «ی از کالم وحیپرتو»به سواالت جزوه  باید  ،مقطع انتخابی خودعالوه بر تسلط بر حفظ  ،رشتهداوطلبان این  .3

 دهند؛
 ؛برگزار خواهد شدشهر مقدس قم در  به صورت شفاهیآن  کشوریو مرحله در مدارس صورت کتبی به  مقدماتی مرحله .4
 پرتوی از کالم وحی است؛و جزوه  قرآن ترجمه  ،حفظ و کشوری عالوه بر محتوای مرحله مقدماتی  .5
 بود؛ خواهددر مدارس علمیه خواهران سراسر کشور و حضوری به طورهمزمان  26/9/97 مقدماتی زمان مرحله .6
  به این معاونت ارسال نمایند؛ 5/10/97مدیریت های استانی نتایج مسابقه را تا تاریخ  .7
، به  تبلیغی مرکز-در سایت معاونت فرهنگی رسانی اطالع عالوه برکشوری مرحله تعداد و اسامی راه یافتگان به  .8

 ؛مدیریت های استانی نیز  ارسال خواهد شد
همان مقطع یا  مجاز به شرکت درتا دو سال  ،اند شده کشوری رتبه زحای گذشته های هجشنوار در این رشته در که طالبی .9

 ؛نیستند پایین تر مقطع
-کسب کرده را امتیاز  بیشترین  ترتیبی حفظ  مسابقات مقدماتی  مرحله در که افرادی از نفر سه  به .10

 :شد واهدخ اهداء زیر  شرح  به  جوایزی (امتیاز  85 حداقل  کسب به مشروط،)باشند
رس توسط: )  مقدماتی مرحله   (مدا

 ریال 400000:  سوم نفر     ریال600000:  دوم نفر                    ریال 800000: اول نفر 
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 .                           است جدول اساس بر نمرات ریز و امتیازات. 11
 

 

 حفظ موضوعی قرآن و نهج البالهغب( 
 اخالق و احکام اعتقادی، موضوعات  در آیه 300 بر مشتمل)  کریم قرآن موضوعی حفظ کتاب شامل رشته این محتوای .1

 کتابو  2دانش آموختگان سطح  ویژه طالب و( اجتماعی ، اخالقی ، اعتقادی روایات مجموعه) اشراق جزوه همراه به( 

 است؛ 4و3ویژه طالب و دانش آموختگان سطح و جزوه اشراق ویژه   «آیات اخالقی آیت اهلل مکارم شیرازی»
 ؛شد خواهد برگزار(  حضوری) نهاییمرحله  و(  آنالین)  مقدماتی دو مرحله در مسابقه .2
 در نظر گرفته شده است.  15/9/97 تا 15/8/97در محدوه زمانی آنالین  به صورت مرحله مقدماتیزمان  .3
  به طور همزمان در سراسر کشور می باشد.  24/11/97برگزاری مرحله نهایی  کلیه مسابقات در تاریخ زمان  .4
 ؛بودخواهند  مرحله نهاییدست آورند مجاز به شرکت در ه امتیاز از کل امتیاز را ب 60اول حداقل نوبتداوطلبانی که در  .5
مسابقات آنالین بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند )مشروط به کسب   مقدماتیفرادی که در مرحله . به سه نفر از ا .6

 امتیاز( جوایزی به شرح زیر اهداء خواهد شد:  60حداقل 

رس(: )توسط  جوازی مرحله مقدماتی   مدا
 ریال 800000نفر اول: 

 ریال 600000نفر دوم : 

 ریال 500000نفر سوم : 

 قرآن کریم 30جزء فاهیم و م    حفظ  ج( 

 می باشد.  30همراه با جزوه مفاهیم جزء  30حفظ جزء  شامل رشته این محتوای. 1

 شد؛ خواهد برگزار(  حضوری) مرحله نهایی و مدرسه ای  دو مرحله در مسابقه. 2

 در نظر گرفته شده است.  26/9/97 در تاریخ مدرسه ایزمان مرحله  .3
 به طور همزمان در سراسر کشور می باشد.   24/11/97تاریخ  زمان برگزاری مرحله نهایی  در .4
 خواهند بود؛امتیاز از کل امتیاز را به دست آورند مجاز به شرکت در مرحله نهایی  80داوطلبانی که در نوبت اول  حداقل  .5

 عنوان رشته
 100ریز نمرات از  

 مفاهیم لحن صوت وقف و ابتدا تجوید حسن حفظ
 10 5 5 5 15 60 حفظ ترتیبی
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امتیاز(   75 حداقل  کسب به ،)مشروطباشندکسب کرده را امتیاز  بیشترین مقدماتی  مرحله در که نفر از افرادی سه به  .6

 :اهداء خواهد شد زیر شرح  به  جوایزی 
رس مقدماتیمرحله   (: )توسط مدا

        ریال 400000نفر سوم :                       ریال 500000نفر دوم :                            ریال 600000نفر اول: 

 شناسی ،صحیفه سجادهی و افطمه تفسیر و نهج البالهغ    بخش •
 نهایی برگزار خواهد شد؛ مقدماتی و  در دو مرحله . آزمون تمامی رشته ها 1

 برگزار خواهد شد؛مرحله نهایی به صورت حضوری در مدارس و  اینترنتیکتبی وبه صورترحله مقدماتی . م2

تبلیغی  –اونت فرهنگی در سایت مع تیر ماه اول  از را که  مطالعاتیمنابع    pdfشرکت کنندگان می توانند فایل . 3

 ( می باشد. 3ترتیبی نمونه و المیزان، نرم افزار جامع التفاسیر )نسخه ) منبع تفسیر ؛دریافت نماند خواهد شداری ذبارگ

به صورت  97 /10/ 10 تا 1/9/97 تاریخ از  تفسیر و نهج البالغه و فاطمه شناسی مسابقات مقدماتی   مرحله .4

 ؛ داشتادامه خواهد  آنالین 

 ادامه خواهد داشت ؛ به صورت آنالین  97 /11/ 1تا  15/9/97از تاریخ  مقدماتی صحیفه سجادیه  مرحله . 5

تا با  مراجعه نمایندتبلیغی  –در روزهای آغازین به پایگاه فرهنگی طلبان محترم جهت شرکت در مسابقه داو . 6

 ؛ندترافیک مراجعات در روزهای پایانی مواجه نگرد احتمالی مشکل

صفحه ویژه مسابقات جشنواره قرآنی و عترت در سایت معاونت هر داوطلب می بایست در بازه زمانی مذکور به . 7

 ؛تواند یک بار در مسابقه شرکت نمایدو فقط می کرده مراجعهتبلیغی  –فرهنگی 

 ت؛نیس سواالت جزو روایات و آیات ترجمه و بوده مفهومی صورت به بیشتر ها آزمون سواالت. 8

 خواهند مرحله نهایی در شرکت به مجاز آورند دسته ب را مرحله اول امتیاز کل از امتیاز 60 حداقل که داوطلبانی. 9

 ؛بود

 باشد.  مان در سراسر کشور میزبه طور هم 24/11/97زمان برگزاری مرحله نهایی  کلیه مسابقات در تاریخ . 10
در جشنواره سراسری بیشترین امتیاز را کسب نمایند   نهاییدر مرحله  های این بخش کهنفرات اول تا پنجم رشته . 11

  ؛ها اهداء خواهد شدتقدیر شده و جوایزی به آن

بیشترین  «حفظ»و« تفسیرو نهج البالغه»های بخشمسابقات آنالین  مقدماتیبه سه نفر از افرادی که در مرحله  . 12

 امتیاز( جوایزی به شرح زیر اهداء خواهد شد:  60قل امتیاز را کسب کرده باشند )مشروط به کسب  حدا

رس(: )توسط   مرحله مقدماتیجوازی   مدا
 ریال 800000نفر اول: 
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 ریال 600000نفر دوم : 

 ریال 500000نفر سوم : 

 ، ادبی و هنری  ژپوهشی آاثراهی   بخش

 الف(آثار پژوهشی

 است؛کتاب ، مقاله  و ترجمه  آثار پژوهشی شامل تألیف 

 از ترجمه کتاب فقط فارسی به عربی و بالعکس است؛ منظور 

  در قالب و مقاالت کتاب فایل الکترونیکی الزم استword , pdf    شود؛ارسال 

  ؛، ترتیب اثر داده نخواهد شدتدوین شده باشند 94که  قبل از سال  آثاریبه 

 آثار گروهی پذیرفته می شود. 

 ب( آثار ادبی

 صرفا یک اثر در هر رشتهمی تواند  داوطلب هر است و کوتاه ی و داستانشامل شعر ، متن ادب ادبی آثار 

 .نمایدارسال

 صفحه و شعر صرفا یک مورد ارسال  12الی  2صفحه و داستان کوتاه از 10الی  2متن ادبی در

 گردد. 

 و رسانه ای هنری آثار( ج
 

 استیپ ، نماهنگ و...کل، فیلم کوتاه ، نگارگری دستی، صنایع تذهیب، طراحی، خوشنویسی، شامل. 

 نمی باشند .در این جشنواره حائز رتبه شده اند مجاز به شرکت گذشته جشنواره  2ثاری که در آ 

 توضیحات:
 ؛شرکت نمایند ر یک یا چندین رشته  از این بخش هاداوطلبان می توانند د .1

 ؛باشد حدیث و قرآن با مرتبطباید ادبی و هنری  ، پژوهشی آثار موضوعات .2

 تاریخ تارا  خود آثارمرکز مدیریت علمیه مدارس گان آموختشاغل به تحصیل یا دانش  ندگانکنشرکت .3

 ؛نمایند ارائه مدرسه محل تحصیل خود  فرهنگی دفتر به ارزیابی جهت 15/10/97

تدوین مقاله و  ، الزم است مالک هایمعیارهای ارزیابی آشنایی باشرکت کنندگان بخش های مختلف جهت  .4

  ؛نمایند عهارزیابی را مطالکاربرگ های 

 ارزیابی مدارس در متخصص و مجرب اساتید توسط معیارهای ارزیابی در مندرج معیارهای طبق شده، ارائه آثار .5

 . شود
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ی از تعداد آثار دریافتی امتیاز باشند به همراه گزارش 70 مدارس علمیه پس از ارزیابی، آثاری را که حائز حداقل .6

 ؛به مدیریت های استانی ارسال نمایند  97/ 1/11پیوستی  تا تاریخ بی های ارزیامطابق کاربرگ 

به  15/11/97 حداکثر تا تاریخامتیاز شده اند،  80که حائز حداقل مدیریت های استانی پس از ارزیابی، آثاری .7

 –نگی فرهبه معاونت جهت ارزیابی نهایی   ،همراه فرم ارزیابی هر اثر و گزارش کل آثار دریافتی از مدارس

 ؛ارسال نمایند مرکزتبلیغی 

را خود ،آثار ادبی و اصل کتاب سایر شرکت کنندگان )طالب غیر از مدارس علمیه مرکز مدیریت( فایل مقاالت  .8

، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ، 51قم ، بلوار امین ، نبش کوچه به آدرس پستی:)  1/11/97تا تاریخ 

 ؛ارسال نمایند   m.razavi@whc.ir نشانیآن را به فایل  یا تبلیغی –معاونت فرهنگی 

 .خواهد آمد از نفرات برتر در جشنواره سراسری قرآن و عترت تقدیر به عمل .9

 بخش پژوهشی معیارهای

 باشد؛ ، فهرست منابعله، نتیجهیا طرح مسئعنوان، چکیده، کلید واژه ها، مقدمه باید شامل:  مقاالت .1

 بررسی خواهد شد؛و موضوعات جشنواره نوشته شده باشد  تنها مقاالتی که در حیطه محورها .2

 ؛صفحه باشد 25الی  15 حجم مقاالت .3

 ؛ارسال گردد pdfو  wordدر قالب  14سایز B Nazanin ، تایپ شده با قلم  A4 برگه مقاالت در .4

 فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر وارد شود: .5

، نام ، عنوان کتاب ، نام مترجم یا مصحح ، محل نشر ، نام ناشر ، سال  در مورد کتاب : نام خانوادگی یا لقب

 نشر.

 در مورد مقاله : نام خانوادگی ، نام ، عنوان مقاله ، نام مجله ، سال نشر ، جلد / دوره / سال / شماره مجله.

 باشد؛ نام خانوادگی مولف ، نام اثر ، جلد و صفحه باارجاعات به صورت پانویس  .6

 بالمانع است؛اله به صورت گروهی نگارش مق .7

نویسنده مقاله ، نام و نام خانوادگی خود )و سایر نویسندگان همکار( ، پایه تحصیلی ، نام مدرسه ، نام شهر  .8

 و استان خود را در ابتدای مقاله درج کند.

 امتيازات  شرکت رد مسابقات قرآن و عترت
 ؛کت کنندگانهای قرآنی و فرهنگی کلیه شرثبت در پرونده فعالیت 

 ؛تکریم وتقدیر در جشنواره ، و اهداء جوائز ویژه به برگزیدگان نهایی 

 ؛نهایی برگزیدگان به گواهینامه و تقدیرنامه اهداء 
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 اختصاص سهمیه جهت ورود به سطوح باالترتحصیلی. 

 

 زمانبندی بخش اهی مختلف جشنواره: 
 

 عناوین ها بخش
 زمان

 هایی(مرحله دوم)ن مرحله اول)مقدماتی(

 )ترتیل و تحقیق( قرائت
 (1/9/97الی  1/8/97)

 کریمقرائت قرآن فقط  مدرسه ای:

 1/10/97 تا 10/9/97

 قرائت همراه با )پرتوی از کالم وحی(  استانی:

 حفظ

 24/11/97 )حضوری در مدارس( 26/9/97 30حفظ جزء 

 زار می گردد.مرحله کشوری اسفند ماه برگ )حضوری در مدارس( 26/9/97 حفظ ترتیبی

 24/11/97 97 /11/ 1تا  15/9/97 حفظ موضوعی

تفسیر و نهج 

 البالغه

 4و3و 2سطح 

تفسیر ترتیبی، تفسیر 

 موضوعی

 ترجمه و مفاهیم نهج البالغه

 10/10/97تا  1/9/97

 کلیه محتوای تعیین شده

24/11/97 

 کلیه محتوای تعیین شده

 صحیفه سجادیه
صحیفه ترجمه و شرح  

 سجادیه
 24/11/97 97 /11/ 1تا  15/9/97

 فاطمه شناسی

 زهرا برترین بانوی جهان

 )آیت اهلل مکارم شیرازی(

)سالم اهلل شرح خطبه حضرت زهرا

 علیها(

 24/11/97 10/10/97تا  1/9/97

پژوهشی، ادبی 

 ،هنری
 رشته های تعیین شده

15/10/97 

 )ارائه به مدرسه(

1/11/97 

 )ارائه به استان(

 

 


