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 مقدمه

برگزاري مسابقات قرآني از جمله برنامه هاي ديرپايي است كه در حوزه ترويج فعاليت هاي قرآني در كشور و با هدف فراهم آوردن 

فضاي عطر ر و بسط شپيش با مصحف شريف و انسان ساز قرآن كريم و مفاهيم تعالي بخش و همچنين نزمينه اي جهت انس بيش از 

 ولين فرهنگي بوده است. مسئآگين قرآن در محيط جامعه همواره مورد اهتمام 

اي استان تهران، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم االنبياء)ص( به عنوان متولي برگزاري مسابقات قرآن كريم بين بيمارستان ه

دوره مسابقات قرآن كريم، سهم بسزايي در ترويج فرهنگ و معارف قرآن كريم در بين اقشار مختلف جامعه درماني و  پنجبا برگزاري 

 بهداشتي دارد. 

يزي و از اين رو با آسيب شناسي مستمر از مسابقات قرآني و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف سال پيشين نسبت به برنامه ر     

 برگزاري مطلوب مسابقات قرآن كريم بين بيمارستانهاي استان تهران اقدام مي نمايد. 

اكنون براساس آخرين كارشناسي هاي انجام گرفته و پيشنهادات و نظرات واصله از سوي كارشناسان و همكاران  محترم در مراكز قرآني 

 را به شرح پيوست تهيه و جهت اجراء ارسال مي گردد.  1396ي سال آنقر مل برگزاري مسابقاتو بيمارستاني استان تهران، دستور الع

مجوز برگزاري از ستاد مذكور اخذ  اين دوره از مسابقاتشايان ذكر است برابر هماهنگي با ستادعالي مسابقات قرآن كريم كشوربراي 

 اد عالي مسابقات خواهيم بود.شده ودر طول برگزاري مسابقات شاهد حضور ناظر از سوي كميته نظارت وارزيابي ست

 دبيرخانه مسابقات قرآن كريم

 بين بيمارستان هاي استان تهران 

 الف( اهداف برگزاري مسابقات قرآن كريم و نهج البالغه از ديدگاه حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري )مدظله العالي(

 ترويج قرآن در جامعه -1

)ره(: ما مي خواهيم قرآن كريم و دستورات رسول )ص( را در اين كشور پياده كنيم. مقام معظم حضرت امام خميني 

رهبري)ع( در دوران جمهوري اسالمي و حاكميت اسالم، يكي از برنامه هاي اصلي براي مسئولين، كشور ، ترويج قرآن 

 . است. تالوت قرآن ، انس با قران ، فهم قرآن ، حفظ قرآن، جزو برنامه هاست

 زمينه سازي براي نزديك كردن جامعه به حقيقت و روح قرآن -2

حضرت امام خميني )ره( : هيچ چيز بهتر از قرآن نيست، هيچ مكتبي باالتر از قرآن نيست، اين قرآن است كه ما را به مقاصد 

 عاليه هدايت مي كند. 

رآن و نزديك شدن به حقيقت قرآن و روح قرآن، مقام معظم رهبري : اين مسابقات و اين جلسات بهانه است براي مطرح شدن ق

 تالوت هم يك وسيله اي است براي رسيدن به حقيقت قرآن ... هدف اينهاست. 

 فراگير ساختن معارف قرآن در جامعه: -3

حضرت امام خميني )ره(: قرآن ، غني ترين كتاب هاي عالم در تعليم و تربيت است. مقام معظم رهبري : اين مسابقات  و اين 

 لسات بهانه است براي ... فراگرفتن معارف قرآن، مشكل دادن به زندگي فردي و اجتماعي در سايه قرآن هدف اينهاست. ج

 ايجاد گرايش در بين اقشار مختلف مردم براي انس با قرآن -4

دارند و خواهند  امام خميني )ره(: از انس با قران كريم، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت، غفلت نورزند. كه مسلمانان هر چه

 داشت. در طول تاريخ از بركات سرشار اين كتاب مقدس است. 

مقام معظم رهبري : به بركت جمهوري اسالمي، جوان هاي ما، مردان ما، زنان ما، نوجوانان ما به قرآن عالقه و گرايش نشان 

مي دهند. قرآن را فرا مي گيرند. تالوت قرآن را مي آزمايند. قرآن را حفظ مي كنند. اينها البته هدف هاي برتر و نهايي نيست. 

قرآن است. اما اينها هدف هاي برتر و نهايي نيست. هدف نهايي فهم قرآن و عمل به قرآن است.  هدف نهايي فهم قرآن و عمل به

اما اينها قدم هاي الزم ابتدايي است. اگر قرآن در جامعه رواج پيدا كند.  رونق پيدا كند. حفظ قرآن رايج بشود. انس با قرآن در 

 مل به قرآن نزديك مي شود ما اين را مي خواهيم. بين اقشار مختلف جامعه رواج پيدا بكند. جامعه براي ع

 سوق دادن جامعه به سمت عمل به قرآن -5

)ره(: مشكل بزرگ، اين است كه قرآن كريم را كنار گذاشته و تحت لواي ديگران در آمده اند. مقام معظم رهبري:  امام خميني

ابقات قرآني، از اين دعوت از قرآنيان سراسر كشور، ما از اين جلسات قرآني از اين نشست و برخاست هاي قرآني ، از اين مس

بشويم. نزديكي معرفت و نزديكي عمل، همت بايد اين باشد. امروز دنياي اسالم تشنه هدفمان اين است كه به اين مقاصد نزديك 

 عمل به قرآن است و دشمنان اسالم اين را نمي خواهند.

 ب( ديگراهداف:

 يم بين كاركنان بيمارستانها و مراكز درماني استان تهران. تقويت و گسترش انس با قرآن كر -1



 تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن كريم و تمسك به تعاليم آن و نهج البالغه . -2

 ارتقاء التزام عملي به قران كريم در ابعاد فردي و اجتماعي . -3

  ميليون حافظ قرآن. 10اجراي منويات مقام معظم رهبري در خصوص تربيت  -4

 

 جدول زمان بندي اجراي   

 

 پايان آغاز عنوان رديف

  مسابقات با حضور  1
 

تشكيل ستاد هماهنگ
  استان تهران

  و قرآي 
 نمايندگان مراكز درماي 

 دي ماه 
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تا پايان 
 مسابقات

  و تبليغات در سطح استان 2
هفته دوم دي  اطالع رساي 

 ماه
تا زمان 
 برگزاري

 اسفند10  دي 15 ثبت نام مسابقات 3

 اسفندماه16 اسفندماه15 رآن بي   بيمارستانهاقبرگزاري مسابقات  

اسفند ماه از 17 اختتاميه واهداء جوايز 
 11تا09450تساع

 

 جدول رشته هاي مسابقات

 رشته قرائت رديف  رشته مفاهيم و احكام رديف  رشته حفظ رديف

يا فصيح  ترتيل  –خواهران  1  )تفسير نمونه(رعدتفسير سوره  1  جزء12حفظ  1
 رعدسوره خواني 

) خطبه اول نهج  نهج البالغه 2  جزء 1حفظ  2
 (البالغه

 رعدتحقيق سوره  -برادران 2 

احكام  3  حفظ هفت جزء 3
 )طهارت،نماز،خمس،روزه،عمومي

   

       حفظ شش جزء 4

       جزء 4حفظ  5

       جزء 3حفظ  6

       جزء2حفظ  7

       جزء 1حفظ  8

9        

 

 برگزاري مسابقات:ومكان  زمان 

خواهد بود وزمان مراسم  16تا 830اسفندماه )سه شنبه و چهارشنبه( از ساعت  16تا 15زمان برگزاري مسابقات از تاريخ 

 مي باشد. 11تا  0945اسفندماه )پنج شنبه(از ساعت 17اختتاميه تاريخ 

 برنامه روز اول مسابقات:

مسابقات حفظ 1200تا 0900آزمون نوبت اول تفسير ،نهج البالغه و احكام /ساعت 0900تا0830افتتاحيه/ساعت 0830تا 08150ساعت 

 .1630تا 1600ادامه مسابقات حفظ و قرائت /آزمون نوبت دوم تفسير ونهج البالغه واحكام ساعت1600تا1330وقرائت و مجدداًساعت

 برنامه دوم اول مسابقات:

مسابقات حفظ وقرائت و 1200تا 0900آزمون نوبت سوم تفسير ،نهج البالغه و احكام /ساعت 0900تا0830ساعت 

 ادامه مسابقات حفظ و قرائت /1600تا1330مجدداًساعت

 مكان برگزاري بيمارستان خاتم االنبياء )ص(.

 



 نكات قابل توجه:

آن در سايت بيمارستان  PDFمي باشد كه   البالغهخطبه يك نهج و نهج البالغه از  )تفسيرنمونه( رعدتفسير از سوره  ➢

 لحاظ شده است.  www.khatamhospital.orgخاتم االنبياء)ص( به آدرس  

 مي باشد. نهج البالغه بصورت تستي و تشريحي و رشته تفسير آزمون ➢

و خمس خواهد  هروزمنبع آزمون احكام عمومي توضيح المسائل مراجعه بوده و از قسمت هاي تقليد، طهارات، نماز،  ➢

 بود. 

براي راحتي همكاران سه نوبت آزمون تفسير،نهج االبالغه و احكام عمومي برگزار خواهد شد كه عزيزان مي تواند  ➢

 در يكي از از آزمون ها شركت نمايند.البته سواالت هر آزمون با هم فرق دارد.

 . حفظ و قرائت ، آين نامه داوري مسابقات قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد مالك داوري مسابقات ➢

گواهي در صورت موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به كليه كساني كه حد نصاب را كسب كنند  ➢

 آموزشي اعطاء خواهد شد. 

 نفرات برتر سال گذشته حق شركت در همان رشته را ندارند. ➢

 فر مي تواند در دو رشته شركت كند.)البته براي رشته حفظ فقط يك مورد حق شركت دارد(هر ن ➢

 سهيمه هر يك از بيمارستانها بشرح ذيل خواهد.  ➢

 بيمارستان هايي كه آمار كاركنانشان تا سيصد نفر باشند براي هر رشته دو نفر.  ➢

 رشته چهار نفر.  بيمارستانهايي كه آمار كاركنانشان تا پانصد نفر باشند براي هر ➢

 بيمارستانهايي كه آمار كاركنانشان بيش از پانصد نفر باشند براي هر رشته پنج نفر. ➢

 مراكز درماني خصوصي،خيريه و...در هر رشته يك نفر. ➢

رشته هاي قرائت و حفظ و احكام عمومي سال گذشته حق شركت در اين رشته را  نخواهند داشت ولي به نفرات برتر  ➢

منابع تفسير و نهج البالغه شركت نفرات اول )رشته تفسير و نهج البالغه(  دوره قبل در اين دوره بال لحاظ تغيير 

 مانع مي باشد.

كليه مراكز درماني و بيمارستان هاي استان تهران مي بايست نفرات برتر خود را طي نامه اي تا تاريخ  ➢

خيابان  –باالتر از ميدان ونك  –خ وليعصر )عج(  –براساس جدول پيوستي تهيه و به آدرس تهران 1/12/1396

 فكس نمايند.  88790298رشيد ياسمي بيمارستان  فوق تخصصي خاتم االنبياء)ص( ارسال يا به شماره نمابر 

سايت بيمارستان خاتم  به جهت ارائه پيشنهادات و انتقادات مي توانيدضمن اطالع رساني از نحوه برگزاري مسابقات ، ➢

 مراجعه فرمائيد www.khatamhospital.org( به آدرس االنبياء)ص

 در صورت هر گونه تغيير در روند مسابقات متعاقباً مراتب اعالم خواهد شد. ➢

 جهت پاسخگوئي به سواالت متسابقين پيش بيني  شده است.  83555210شماره تلفن  ➢

 

 و نهج البالغه دبيرخانه مسابقات قرآن كريم

 هرانبين بيمارستان هاي استان ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

........بيمارستان/مركز درمانياز  

مديريت بيمارستان خاتم االنبيائ)ص(به   

واحترام با سالم  

به شرح ذيل  اين مركزدرمانيمسابقات قرآن كريم ونهج البالغه ششمين دوره بدينوسيله ليست اسامي نفرات شركت كننده در  

 ايفاد مي گردد.
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