تاريخ:
شماره:

مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني

پيوست......... :

شماره ثبت13389:
با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

« اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی ،سنگینترین مسئولیت نظام اسالمی است »

مقـا م معظـم رهـبر ی آیـت اهلل خامنـها ی (حفظه ا هلل تعا لي)

شيوه نامه مسابقه قرآن پژوهي درسهایي از قرآن ماه مبارك رمضان سال 97
مسابقه مقاالت پژوهشی تحقیقی درسهایی از قرآن حجت االسالم و المسلمین حاج آقا قرائتی در ماه مبارک
رمضان در طی چند سال اخیر با استقبال فرهنگیان ارجمند و دانشآموزان عزیز مواجه بوده است .
لذا موسسه ترویج فرهنگ قرآنی در نظر دارد به منظور استفاده هرچه بیشتر از دریای معارف و اُنس بیشتر با
قرآن کریم  ،مسابقه قرآن پژوهی که برگرفته از برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن حجت االسالم و
المسلمین حاج آقا قرائتی در ماه مبارک رمضان ،برگزار نماید .
مسابقه درسه سطح برگزار ميشود :

الف) دانشجویان سراسر کشور
ب ) دانشآموزان دوره تحصیلی اول و دوم متوسطه
ج) سایر شرکت کنندگان آزاد
توجه  :فرهنگیان محترم بویژه مروجان و مجریان درسهایی از قرآن در صورت تمایل می توانند
در مسابقه شرکت نمایند .
روش شركت در مسابقه

شرکت کنندگان گرامی برای شرکت در مسابقه فقط با مراجعه به سایت های مؤسسه به آدرس :
 http://www.quranschool.irشیوه نامه مسابقه را مطالعه نمایند و بر اساس راهنمای عمل شرکت
در مسابقه ثبت نام نموده
ثبت نام در مسابقه صرفأ از طریق فرم امکان پذیر است و روشهای معمول دیگر قابل قبول نمی باشد .
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روش اجرای مسابقه

1

از مباحث و موضوعات مطرح شده در برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن ماه مبارک رمضان 10

موضوع انتخاب و بصورت یک جزوه و با فرمت  PDFبعداز ماه مبارک رمضان به مدت  20روز در روی
سایت مؤسسه قرار می گیرد.
2

شرکت کنندگان می توانند با انتخاب تنها یکی از این موضوعات عنوان شده درجدول شماره  ،1و با

استفاده از منابع و تفاسیرمختلف موضوع مورد نظر را بسط و گسترش داده و بر اساس شاخص های
موجود در جدول شماره ( )2پژوهش خود را در قالب مکتوب (  ) WORDحداقل در  10صفحه تدوین
و ارسال نمایند .
3

آثاری که با مشارکت بیش از یک نفر تهیه شده باشد و یا خارج از موضوعات جدول شماره

یک باشد مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.
استفاده از مطالب اینترنت و یا متن دروس درسهایی از قرآن و کپیبرداری شده از دیگران ،فاقد امتیاز بوده
و ا مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت

توجه:
-1برای ثبت نام در مسابقه به لينک http://www.quranschool.ir/pages39/مراجع كنيد .
 -2فایل های ارسالي نباید بيشتر از  10مگا بایت باشد .
 -3از ارسال چند اثر به اسم یک نفر به شدت پرهيز نمایيد
 -5پس از پایان مهلت ارسال  ،اسامي آثار رسيده در وبسایت موسسه اعالم خواهد شد  .لذا از تماسهای غير
ضرور خود داری نمایيد.
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 .جدول عناوین و موضوعات مورد پژوهش درسهایي از قرآن بر اساس زمان بخش از شبکه یک سيما
ردیف

تاریخ پخش

موضوع بحث

1

توسل در قرآن

97/3/17

2

قبولی عمل در دادگاه خداوند

97/3/16

3

بهرهگیری از فرصتهای معنوی

97/3/14

4

خطر بخل در زندگی

97/3/12

5

آیات مقایسهای قرآن

97/3/10

6

نقش نماز در زندگی

97/3/9

7

گذشت از دیگران ،دریافت رحمت الهی

97/3/8

8

قیامت ،روز تجسم عمل

97/3/7

9

امام زمان علیهالسالم در قرآن و روایات

97/3/1

10

نشانههای مؤمن واقعی در قرآن

97/2/31

شيوه ارزیابي و انتخاب نفرات برتر :

با توجه به شاخصهای امتیازدهی( ،نمون برگ ذیل) سطح امتیاز برای فرهنگیان ،دانش آموزان و سایر
شرکت کنندگان آزاد یکسان خواهد بود و شرکت کنندگان حداقل باید  70درصد امتیاز را کسب نمایند.

تهـران – صنـدوق پستي 14155 -6355 :

تلفـن - 66955515 :

http://www.tarvijequran.com

تهـران ـ حد فاصل ميـدان فلسطـين و خيابان انقـالب ـ كوچه شهيد نائـبي ـ پالك 7

تاريخ:
شماره:

مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني

پيوست......... :

شماره ثبت13389:
با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

« اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی ،سنگینترین مسئولیت نظام اسالمی است »

مقـا م معظـم رهـبر ی آیـت اهلل خامنـها ی (حفظه ا هلل تعا لي)

(جدول شماره  ) 2نمون برگ شاخص های ارزیابي آثار پژوهشي در سال :1397

شرح

ردیف

حداکثر امتیاز

1

عنوان و فهرست بندی

5

2

چکیده تحقیق و مقدمه

10

3

متن یا بدنه تحقیق

60

4

نتیجه گیری – تحلیل و راهکار

15

5

پی نوشت  /منابع و ارجاعات

5

6

فونت و اندازه قلم:
 Bnazaninو Blotus

5

در اندازه 14
7
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 -5هدایا و جوایز :

 -1دانشآموزان  ،دانشجویان و سایر شرکت کنندگان آزادی که رتبه برتر را کسب نمایند ،به قید قرعه
هدایایی شامل کمک هزینه عتبات عالیات ،کمک هزینه مشهد مقدس و کارت هدیه بانکی اعطا
خواهد شد.
 100 تا  90امتیاز مبلغ  500هزار تومان ( 3نفر )
 80 تا  89امتیاز مبلغ  300هزار تومان

(  3نفر)

 70 تا  79امتیاز مبلغ  200هزار تومان

(  3نفر)

 -2فرهنگیان گرامی حداقل  70درصد امتیاز مسابقه را طبق جدول ارزیابی شماره(  ) 1کسب نمایند
لوح تقدیر با امضای مدیرکل محترم قرآن،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش دریافت خواهند
کرد.
 -6.نحوه ارسال آثار :

به منظور سرعت و دقت در ارسال و رعایت صرفه جویی در هزینه و زمان ،ارسال آثار مسابقه به شیوه
مکتوب صرفأ از طریق فرم امکان پذیر است و آثار ارسالی از طریق پست و ایمیل در مسابقه شرکت داده
نمی شوند.
-7مهلت ارسال آثار :

شرکت کنندگان حداکثر تا تاریخ  97/5/20آثار خود را ارسال نمایند.

مؤسسه ترویج فرهنگ قرآني
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