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برگزاری اولنی دوره مسابقات  فراخوان  اطالعات تکمیلی
 ملی کتابت قرآن رکمی

 مسابقههداف ا 1
 الف: گسرتش کتابت قرآن و خطوط قرآین به ویژه خط نسخ ایراین

 اکتبان قرآنب: محایت از کتابت های فاخر قرآن رکمی و 

 شورای سیاستگذاری    2
 استاد عبدالصمد حاج صمدی

)رئیس مرکز قرآین سازمان اوقاف و امور  حجت االسالم و املسلمنی سید مصطیف حسیین
 خرییه(

 اسالیم هرن( هدرسم)رئیس  حجت االسالم و املسلمنی دکرت سید محمد حسنی وناب 

 هیئت داوران  3
 هامشی نژاد، استاد محمد یلع قرباین علریضا استاد سید رضا نبی رضی، استاد سید
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 دبری اجرايي                            4
 احسان پورنعمان

 برگزاري مسابقه کانم 5
، دانشگاه اصفهان، محل برگزاری چهل و دومنی دوره مسابقات استان اصفهان  

 قرآن رکمی مجهوری اسالیم ایرانسراسری 

 جدول زماين  6
 آخرین هملت ثبت نام وارسال صتویر آثار   -  20/6/98

 اعالم نتیجه مرحله اولیه و اعالم اسایم راهیافتگان به مرحله هنایی   -  30/6/98

 ورود شرکت کنندگان هنایی به محل برگزاری مسابقات 17ساعت   -   9/7/98

 صبح آغاز برگزاری مسابقات کتابت قرآن رکمی  9ساعت   -  10/7/98

 شامگاه ، مرحله داوری مسابقات.   -   10/7/98



 

3 
 

صبح، مراسم اهدای جوایز چهل و دومنی دوره مسابقات  10ساعت  - 11/7/98
سراسری قرآن مجهوری اسالیم ایران در رشته های قرائت و حفظ کل برادران و 

 کتابت قرآن رکمی.

 زجوای 7
 " رده اکتبان جوان  " 7.1

میلیون  40 تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیهنفر اول: یک جلد کالم اّلله مجید، 
 ریایل.

میلیون   30 نفر دوم: یک جلد کالم اّلله مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه
 ریایل.

میلیون   20نفر سوم: یک جلد کالم اّلله مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه 
 ریایل.

 "کتابت فاخر"رده   7.2
 یلیونم 150 یژهو یههدنفر اول: یک جلد کالم اّلله ، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  

 یایلر
، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم 80 یههدنفردوم: یک جلد کالم اّلله
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، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم 50 یههدنفر سوم: یک جلد کالم اّلله
ز   20 جایزه تقدیری   10نبابر تشخیص هیئت محرتم داوران تا   میلیون ریایل به اکتبان مربه

 شرکت کننهد در مرحله هنایی تعلق خواهد گرفت.
 و به نسبت سطح کییف جشنواره امکان تغیری   ،در صورت تایید و صتویب هیئت داوران

 .شتداخواهد در جوایز وجود  یا افزایش و تلفیق
  برندگان با مشورت هیئت داوران و هیئت برگزاری مسابقات، فرد یا افرادی از میان

منعقد  کتابت جهت کتابت"مصحف اولنی دوره مسابقات"  انتخاب و با ایشان قرارداد
                          خواهد گردید.

 مراحل مسابقه 8
ه رقابت ر طبق شروط فراخوان( و مرحلدر دو مرحله غری حضوری )ارسال اثمسابقه 

 بنی افرادی که در داوری اولیه انتخاب شهد اند، برگزار یم گردد. حضوری
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 بخش های مسابقه 9
 مسابقه  در رده "اکتبان جوان"مرحله اول  9.1

 مرحوم مریزا امحد نرییزی( خطاز و نظریه ونیسی نگارش)

 اکتبان جوان"شرایط نگارش رده " 9.1.1
،نظریه ونیسی دقیق و به بعد( 1374)متولدین رهمماه  افراد واجد شرایط سین این رده

مرحوم مریزا امحد نرییزی )طبق صتویر درج شهد در انتهای   سوره محدمطابق اصل، از 
 به امییل مدرسه کتابت قرآن رکمیاثر را  یفیتو اسکن با ک منوده، را نگارشفراخوان( 

 .یندارسال منا

 میلیمرت است. 2 به اندازهاندازه  عرض قمل در رده "اکتبان جوان"  .1
 استفاده از مرکب رنگی در رده "اکتبان جوان" بال مانع است. ،در صورت متایل .2
 استفاده از اکغذهای های صنعیت یا دست ساز به اختیار شرکت کنندگان خواهد وبد.  .3
داوری  مرحله ازامضا منودن یا ایجاد هر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف  .4

 خواهد شد.
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کن آثار ارسایل باید  بدون تذهیب و قطعه نبدی باشد و در صورت راهیایب شرکت اس .5
 ملزم به ارائه اثر با شرایط فوق خواهد وبد. ،کننهد به مرحله هنایی

 رده "کتابت فاخر "در    مسابقه  مرحله اول  9.2
 (نگارش یک صفحه از مصحف شریف به خط نسخ ایراین)

با صفحه نبدی و سطرنبدی  انتهای سوره بقره را تا 284 شرکت کنندگان یم بایست آیات
  رکمی مدرسه کتابت قرآن به امییل مطلوب نگارش منوده و اسکن با کیفیت اثر را 

 ارسال منایند.

ُدوا ما ِف َض َو َإنأ ُتبأ رأ َ ماواَت َو ما َِف اْلأ َ ما َِف السه ُ  }ّلَله ُکمأ َبَه اّلله ُفوُه ُیحاَسبأ وأ ُتخأ
َ

ُفَسُکمأ أ نأ
َ

أ
ُ یلَع  ُب َمنأ َیشاُء َو اّلله َفُر مَلَنأ َیشاُء َو ُیَعذِّ َزَل 284ٍء َقدیٌر )ُکلِّ َشيأ  َفَیغأ نأ

ُ
ُسوُل َِبا أ ( آَمَن الره

َحٍد َم َإَلیأ 
َ

َ أ ُق َبنیأ َ َو َمالَئَکَتَه َو ُکُتَبَه َو ُرُسَلَه ال ُنَفرِّ َمُنوَن ُکلٌّ آَمَن َباّلله ُؤأ َه َو املأ نأ َه َمنأ َربِّ
َصرُی ) َک املأ ا َو َإَلیأ راَنَک َرنبه نا ُغفأ َطعأ

َ
نا َو أ عأ سًا َإاله 285ُرُسَلَه َو قاُلوا ََسَ ُ َنفأ ُف اّلله ( ال ُیَکلِّ

ا َو ال َتحأَملأ َع ُوسأ  نا َرنبه
أ

َطأ خأ
َ

وأ أ
َ

نا َإنأ نَسینا أ ا ال ُتؤاَخذأ َتَسَبتأ َرنبه ها َما اکأ نا َعها ََلا ما َکَسَبتأ َو َعَلیأ َلیأ
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ا َو اغأ  ُف َعنه نا ما ال طاَقَة َلنا َبَه َو اعأ لأ ا َو ال ُتَحمِّ َلنا َرنبه ذیَن َمنأ َقبأ  اله
َ

َتُه یلَع لأ رًا َکما مَحَ َفرأ َلنا َو َإصأ
کاَفریَن ) َم الأ َقوأ  الأ

َ
نا یلَع رأ ُ النا َفاْنأ َت َموأ نأ

َ
نا أ مَحأ  ({286ارأ

 "کتابت فاخر"شرایط نگارش رده  9.2.1
 میلیمرت باشد.    1.5     اندازه قمل اصلی منت  کمرت از .1

 ملزم به استفاده از مرکب مشکی هستند."کتابت فاخر"شرکت کنندگان رده  .2
و یا متفاوت شدن سطر و رکیس نبدی )همچون  ،قسمیت  از منتتفاوت اندازه قمل در  .3

 آزاد است.،مورب ونیسی( در صوریت که به زبیایی و فخامت هرنی قطعه کمک مناید 
 استفاده از اکغذهای صنعیت و یا دست ساز به اختیار شرکت کنندگان خواهد وبد. .4
داوری  در مرحله امضا منودن یا ایجاد هر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف .5

 خواهد شد.
اسکن آثار ارسایل باید  بدون تذهیب و قطعه نبدی باشد و در صورت راهیایب شرکت  .6

 کننهد به مرحله هنایی ملزم به ارائه اثر با شرایط فوق خواهد وبد.

 :موارد خواهد وبدصه های داوری به تریتب اولویت این شاخ
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I.  مفرداتصحت و پختگی 
II. رکیس نبدی صحیح سطرها 
III. صفحه آرایی 
IV. زبیایی عمویم قطعه 

 مسابقهشرکت در ثبت نام و مقررات  10
به  سایت مدرسه کتابت قرآن رکمیطریق  از و مراحل بعدی مسابقه(  اطالع رساین 1

 .انجام یم شود     mkquran.irنشاین 

و مشاره متاس و  شناسنامه ایشرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه مشخصات   (   .2
   mkquran@isoa.irخود را به امییل  اثر نگارش شهد فایل اسکن شهد خود و  آدرس

فایلهای و  باشد  DPI 300 با کیفیت   jpgفایل آثار یم بایست با فرمت ارسال منایند. 
 برریس نخواهند شد.و انتخاب اولیه داوری ، دیجیتایل فاقد کیفیت  در مرحله 

mailto:mkquran@isoa.ir
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یی و حضوری ونیسی در هر رده برای مسابقه هنا گان ده نفر از برترین  شرکت کننهد(  3
به حضوری ونیسی پرداخته  ،دعوت خواهند شد و در مرحله هنایی به صورت مجعی

 و با مه به رقابت خواهند پرداخت.

، در جلسه داوری برریس ارسال شوددبری خانه ی که پس از هملت مقرر به (  آثار4
 نخواهند شد.

نامه داوری هتیه شهد وتسط هیئت داوران که به زودی  داوری مسابقه با آئنی( 5
 منتشر یم شود، انجام خواهد شد. 

( در صورت اهبام در هر کدام از موارد، شرکت کنندگان یم وتانند در ساعات اداری 6
 با دبری مسابقه مطرح منایند.    09115569692با مشاره 

 نکات همم :  11
هنایی راه یافته است گواهی شرکت تعلق خواهد (  به کلیه هرنمنداین که به مرحله 1

 گرفت.
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 مسابقات، محایت دبریخانهدر اولویت هرنمنداین که به مرحله هنایی راه یافته اند (  2
 سفارش آثار خوشنویسی خواهند وبد.انعقاد قرارداد در مورد 

رکت (  اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عههد دبریخانه جشنواره وبده و به ش3
هزینه ایاب ذهاب ریلی یا  ،متناسب با موقعیت مکاین استان ،کنندگان در مرحله پایاین

 زمیین پرداخت خواهد شد.
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