
ی  دوازدن دوره ساقات ا
 داراآن امام عی (ع) 

آ ماه ۱۳۹۷ -  قدس م ( وه واان) 

آن  اای ساقات 



لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا 
مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَۀِ اهللاَِّ وَتِلْکَ األَْمْثَالُ 

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ 
 َ

اگر این قرآن را بر کوهى نازل مى کردیم، قطعاً آن 
را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده مى دیدى. و 
این مثل ها را براى مردم مى زنیم تا بیندیشند. 
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وَ إِنَّ اَهللاََّ سُبْحَانَهُ لَمْ یَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا 
اَلْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اَهللاَِّ اَلْمَتِینُ وَ سَبَبُهُ اَألَْمِینُ 
وَ فِیهِ رَبِیعُ اَلْقَلْبِ وَ یَنَابِیعُ اَلْعِلْمِ وَ مَا لِلْقَلْبِ 
جِالَءٌ غَیْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ اَلْمُتَذَکِّرُونَ وَ 

بَقِیَ اَلنَّاسُونَ أَوِ اَلْمُتَنَاسُون. 
 َ

همانا خداوند سبحان کسى را به چیزى چون قرآن همانا خداوند سبحان کسى را به چیزى چون قرآن 
پند نداده است، که قرآن ریسمان استوار خدا، و 
وسیله ایمنى بخش است. در قرآن بهار دل، و 

چشمه هاى دانش است، 
براى قلب جالیى جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در 
جامعه اى که بیدار دالن درگذشته و غافالن و تغافل 

کنندگان حضور دارند. 
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شما جوانهاى عزیز، اُنس با قرآن را و تدبّر در قرآن را روزبه روز بیشتر کنید؛ 
تالوت قرآن را فراموش نکنید، تدبّر در قرآن را فراموش نکنید.  

امام خامنه اى (مد ظله) 

آشنایى و انس و تدبر و حفظ و راهجویى از کتاب خدا، منازل پى در پى 
تمسک به کتاب اهللا است.  

امام خامنه اى (مد ظله) 
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 ثبت نام
 درس:آمسابقات با  روز زودتر از موعد ثبت نام در سایت 12اطالعیه ثبت نام مسابقات حدود 

WWW.qdqat.ir  درج شده و توسط خبرگزاریها و روزنامه های مختلف پوشش خبری داده

 شده است.

 اطالعیه اول

 ستیب یهاروز ی)ع( در بخش خواهران، طیدارالقرآن امام عل یاز مسابقات سراسر دوره نیدوازدهم

شهر در میقرآن کر لیحفظ، قرائت و ترت یهادر رشته  1397ام آذرماه سال  یس یو چهارم ال

 . شودی)عج( درجمکران برگزارمیمهد اورانیمقدس قم، مجتمع 

خبر  نیا)ع( با اعالم یرالقرآن امام علدا یمسابقات سراسر یمسئول برگزار یقدس ینجف یمرتض

رائت قجزء، حفظ ده جزء،  ستیدر پنج رشته حفظ کل، حفظ ب یمسابقات قرآن نیاظهار داشت: ا

رگزار بخواهران  ژهیآن و یشانزده سال و باال ریز یدر دو مقطع سن میقرآن کر یخوانلیو ترت

 خواهد شد.

م آذرماه سال ا یو چهارم آذر ماه آغاز و تا جمعه س ستیشنبه ب خیمسابقات از تار نیافزود : ا یو

 خواهران درقم  برگزار خواهد شد. ژهیو 1397

که زمان ثبت  باشدیم ینترنتیمسابقات در دو مرحله و بصورت ا نیگفت : ثبت نام ا یقدس ینجف

مدت  آبان ماه به 18روز جمعه  24آبان ماه آغاز شده وتا ساعت  12نام مرحله اول از روز شنبه 

 یمسابقات، حتما دارا نیشرکت در ا یبرا یستیهفت روز ادامه خواهد داشت ، ضمنا داوطلبان با
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مسابقات دارالقرآن امام  تیاز شعب بانک ملت باشند و سپس به سا یکیحساب در  شماره

 یریو کد رهگ لینام را تکممربوطه ثبت یها( مراجعه کرده و فرمwww.qdqat.ir)ع()یعل

 .ندیانم افتیدر

 یستیبا زین باشدینوبت روز و ساعت مسابقه م نییمرحله دوم ثبت نام که جهت تع یگفت: برا یو

ساعت  تیآبان ماه لغا 25جمعه  خیمجددا از تار یریبا در دست داشتن کد رهگ یداوطلبان گرام

کنند،  نییمراجعه و نوبت حضور خود را تع تیروز به سا 4آبان ماه در مدت  28روز دوشنبه  24

و لذا  باشدیم تیزمان بر اساس مراجعه به سا نییتع تیاست که اولو ینکته ضرور نیا یادآوری

ذکور مراجعه م تیزودتر به سا یستیبا ند،یرا انتخاب نما یدارند روز و ساعت خاص لیکه تما یافراد

 کنند.

نجم پدوشنبه  خیتوانند از تار یجهت چاپ کارت شرکت در مسابقه م نیشد: متسابق ادآوری یو

مسابقات،  در زمان حضور در رایز ند،یمراجعه کرده و اقدام به چاپ کارت نما تیآذر ماه به سا

 است. یالزام یداشتن کارت چاپ شده ثبت نام و همراه داشتن کارت مل

د و لذا نخواهد ش دیعنوان زمان ثبت نام تمد چیمهلت ثبت نام ، به ه انیافزود: پس از پا یو

 .ندیثبت نام همت نما یشده برا نییکنند در زمان تع یداوطلبان سع

حافظان  )ع( در شعب مختلف خود در سطح کشور،یدارالقرآن امام عل نکهیگفت: با توجه به ا یو

ود ندارد مذکور وج یرشته ها یدهد، در مرحله سراسر یقرار م ریدو جزء و پنج جزء را مورد تقد

 باشد. یجزء م یجزء و س ستیحفظ منحصر به ده جزء و ب یاو رشته ه

تواند شرکت کند و  یرشته م کیدوره از مسابقات هر داوطلب تنها در  نیکرد: در ا دیتاک یو

جزء را کسب  ستیحفظ ده جزء و ب یقبل حدنصاب رشته ها یکه در دوره ها یافراد نیهمچن
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در مقطع باالتر  یستینند مجددا شرکت نموده و باتوا یدوره در همان رشته نم نیکرده باشند در ا

 بپردازند. تبه رقاب

شرکت  توانندیقبل تا دو سال در همان رشته نم یهاگفت: نفرات اول مسابقات سال یقدس ینجف

ندارد  نالیه فدوره از مسابقات مرحل نیا نیهمچن ند،ینام نماثبت یگریدر رشته د نکهیکنند، مگر ا

 کنند در همان مقطع مسابقات تالش الزم را داشته باشند. یو لذا داوطلبان سع

 حد نصاب ها زیجوا

 میقرآن کر حافظان کل هیدوره از مسابقات، کل نیکرد: در ا حی)ع( تصریدارالقرآن امام عل مسئول

ومان به عنوان مبلغ هفتصد هزار ت اورند،یب ازیامت کصدیرا در صحت حفظ از  ازیکه حدنصاب نود امت

 خواهند کرد. افتیدر هیهد

ر د ازیامت کصدیاز  ازیجزء و ده جزء در صورت اخذ حدنصاب نود امت ستیحافظان ب نیهمچن

 .خواهند کرد افتیمبالغ پانصدهزار تومان و چهارصد هزار تومان در بیصحت حفظ، به ترت

 ازینج امتدر صورت اخذ حدنصاب هفتادوپ زیقرآن ن لیقرائت و ترت یهاافزود: داوطلبان رشته یو

 هند کرد.خوا افتیمبالغ پانصد هزار تومان و چهارصد هزار تومان در بیبه ترت ازیامت کصدیاز 

 نیها بکه حد نصاب حسن حفظ آن یحافظان قران در همه رشته ها در صورت هیاضافه کرد: کل یو

مرتالن  و انیقار نیکنند . همچن یم تافیاعالم شده فوق را در زینصف جوا زیباشد ن 90تا  85

 کنند. یم فتایاعالم شده را در زینصف جوا زیباشد ن 75تا  70آنها از  ازیقرآن، که حد نصاب امت

برگزار  ییاطباام آذرماه در محل دارالقرآن عالمه طب یروز جمعه س هیکرد: مراسم اختتام دیتاک یو

 واهد شد.خ میتقد دیاز مراجع عظام تقل یکیمراسم توسط  نینفرات برتر در ا زیخواهد شد و جوا
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 نفرات برتر مسابقات زیجوا

 زیوا)ع( در خصوص جیدارالقرآن امام عل یمسابقات سراسر یمسئول برگزار یقدس ینجف یمرتض

ن، نفر دوم توما ونیلیمسابقات اظهار داشت:  نفر اول رشته حفظ کل مبلغ چهار م نینفرات برتر ا

 افتیدر ینقد زهیتومان جا ونیلیو پانصدهزار تومان و نفر سوم مبلغ سه م ونیلیمبلغ سه م

 .دکردخواهن

و پانصد  ونیلیتومان، نفر دوم دوم ونیلینفر اول مبلغ سه م ز،یجزء قرآن ن ستیرشته حفظ ب در

 خواهند کرد. افتیتومان در ونیلیهزار تومان و نفر سوم دو م

و  ونیلیم کی،  ونیلیمبالغ دوم بینفرات نخست تا سوم به ترت ز،یرشته حفظ ده جزء ن در

 خواهند کرد. افتیوپانصد هزار تومان در ونیلیم کیهفتصدوپنجاه و 

تومان ، دو  نویلیمبالغ سه م بینفرات اول تا سوم به ترت زین میافزود: دررشته قرائت قرآن کر یو

 خواهند کرد. افتیتومان در ونیلیو پانصدهزارتومان و دوم ونیلیم

تومان ،  ونیلیمبالغ دوم بیاول تا سوم به ترت دهیهم نفرات برگز یخوانلیدر رشته ترت نیهمچن

 افتیدر زهیاو پانصد هزار تومان به عنوان ج ونیلیم کیو هفتصدوپنجاه هزار تومان و  ونیلیم کی

 .کنندیم

 ناهار و شام ،کامل صبحانه  ییرایمسابقات ، پذ امیگفت: در مدت حضور داوطلبان در ا انیدر پا یو

رج شده مسابقات که در کارت ثبت نام د یشده برا نییدر روز تع نیبعمل خواهد آمد و متسابق

 .افتیواقع در جمکران قم اسکان خواهند  یمهد اورانیاست در مجتمع 

  



 

6 

 ثبت نام در سایت

 عضویت اولیه

کاربری  کردن مشخصات فردی ، در بخش جهت استفاده از سایت مسابقات ، ابتدا بایستی با وارد

کمیل این تعضو شد. این عضویت یک بار انجام میگیرد و در مسابقات دوره های بعدی ، نیازی به 

 فرم نیست و کاربر با وارد کردن کد رهگیری خود ، وارد بخش کاربری خواهد شد.

ین کد و شود . همچنین اده میپس از تکمیل این فرم ، کد رهگیری به ثبت نام کننده نمایش دا

یری خود وی ارسال خواهد شد، ضمنا اگر کد رهگتوضیح مراحل بعدی ثبت نام ، در پیامکی برای 

 را فراموش کرده باشند طی درخواستی برایشان پیامک خواهد شد.
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 بخش کاربری

بخش برای  توانند با کد رهگیری خود ، وارد بخش کاربری شوند . از دسترسی های اینکاربران می

 کاربر میتواند به موارد زیر اشاره کرد : 

  امکان مشاهده دوره های در حال برگزاری و یا دوره های قبلی برگزار شده 

 امکان ثبت نام در دوره در حال برگزاری و انتخاب رشته 

  امکان انتخاب زمان آزمون 

 امکان درج همراهان خود در هنگام آزمون 

 امکان چاپ کارت آزمون 

 امکان مشاهده کارنامه آزمون 
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 بخش ثبت نام در دوره و انتخاب رشته

می ان ماه انجام آب 18آبان ماه الی  12ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات ویژه خواهران ، از تاریخ 

 ور و خواندنمرو مسابقات از  دورهاین ثبت نام در  و بخشبخش کاربری ورود به . متقاضیان با شود

قوانین  نای پس از تاییده و همچنین نمایش داده شدکه برایشان قوانین اصلی شرکت در مسابقات 

نتخاب شود . کاربر با اتوسط شخص و تایید اطالعات شخصی، بخش انتخاب رشته نمایش داده می

 در آن رشته ثبت نام به عمل خواهد آورد .د ، ی آزمون خورشته
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 بخش انتخاب زمان آزمون

زمون تواند در بخش انتخاب زمان ، زمان آپس از انتخاب رشته آزمون توسط کاربر ، شخص می

در دوره  ندگانآبان ماه برای شرکت کن 28آبان ماه الی  25این بخش از تاریخ خود را انتخاب کند. 

قطع سنی مدر این بخش، روز ها و زمان های آزاد بر اساس رشته و قابل استفاده است.  خواهران

 ز و زمان خود،بر اساس نیا تواند هر کدام از زمان ها راو کاربر می هکاربر نمایش داده خواهد شد

 انتخاب کند.

 

ن مهلت تعیین در پایا سیستماگر کاربر به این بخش وارد نشود و زمان آزمون خود را انتخاب نکند، 

زمون انتخاب ، زمان آکه زمان آزمون خود را انتخاب نکرده اند یبصورت خودکار برای کاربران شده،

 کند. می
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 بخش همراهان

هان توانند مشخصات همرادر صورتی که شرکت کنندگان در مسابقات، همراه داشته باشند، می

 وات همراهان روی کارت عضویت درج خواهد شد خود را در بخش کاربری وارد کنند . مشخص

 شود . ه میبرای استفاده از امکانات رفاهی مانند اسکان و پذیرایی ، از بارکد میهمان استفاد
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 بخش چاپ کارت آزمون

ند و کارت توانند به این بخش مراجعه کندر زمان معین شده برای چاپ کارت آزمون ، کاربران می

 نمایند. آزمون خود را چاپ

ه محل اگر هم موفق به چاپ کارت در روزهای قبل از مسابقات نشدند می توانند روز آزمون ب

  مسابقات مراجعه کرده و در بخش چاپ کارت اقدام نمایند.

 شرکت کننده در کارت درجو بارکد عضویت زمان آزمون  ،مشخصات فردی، مقطع سنی، رشته

 شده است. 

 دارد. به همراه بارکدهای عضویت همراهان در پایین کارت وجود همچنین مشخصات همراهان فرد
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 بخش کارنامه آزمون

مشاهده  تواند در بخش کاربری، کارنامه آزمون خود راپس از پایان آزمون، هر شرکت کننده می

 رتبه شخص درج شده است .کند. در این کارنامه ، ریز نمرات به همراه 
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 برگزاری آزمون

 نوبت دهیپذیرش و 

 پذیرای شرکت ،بخش پذیرشابتدا پس از ورود هر شرکت کننده به محل برگزاری مسابقات، 

این  توسط نیروهای کنندگان خواهد بود. در این بخش، مشخصات فردی شرکت کننده و همراهان

او  و همچنین وعده های غذایینوبت آزمون او را مشخص و کنترل می شود و سپس  بررسی بخش

 .کندمیرا رزرو 
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 اسکان

ی این امر در صورتی که مسابقه دهنده قصد اقامت در محل برگزاری مسابقات را داشته باشد، برا

اری محل برگز درکه ، خود جهت رزرو محل اسکان لن های اسکان تدارک دیده شده است، لذاسا

 . مایدنمی تخت اسکان خود را رزرو به مسئول بخش اسکان مراجعه کرده و مسابقات قرار دارد، 

واهد پس از رزرو محل اسکان ، فیش رسید اسکان به شرکت کننده یا همراه وی تحویل داده خ

 شد. 
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 تغذیه و تحویل ژتون غذا

با  ، ویدر بدو ورود در بخش پذیرش و همراهان او های غذایی شرکت کنندهپس از رزرو وعده

 گیرد.را از این بخش تحویل می و همراه خود غذایی خود مراجعه به بخش تغذیه، ژتون های

مراحل  الزم به ذکر است همه این مراحل در یک سالن و در کنار هم صورت گرفته و متقاضی کل

در یک  پذیرش و نوبتدهی و چاپ کارت و چاپ کارنامه و رزرو اسکان و همچنین رزرو تغذیه را

  سالن انجام خواهد داد.
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 آزمون ، مدیران فنی و ثبت نمرهبرگزای 

در و ری در محل برگزاری آزمون، به ترتیب نوبت های داده شده در هر ساعت برای هر گروه داو

ها در فرم  شود. پس از برگزاری آزمون و ثبت نمرات توسط داورهر رشته، آزمون افراد برگزار می

سط ه توواهد کرد. پس از ثبت نمرهای داوری، مدیر فنی نمرات شرکت کننده را در سایت ثبت خ

بخش چاپ  تواند کارنامه خود را در بخش کاربری مشاهده کند و یا ازمدیر فنی، شرکت کننده می

 کارت و کارنامه، کارنامه خود را تحویل بگیرد. 
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 چاپ کارت و کارنامه

گان کنندبخش چاپ در محل برگزاری مسابقات وظیفه چاپ کارت آزمون و کارنامه آزمون شرکت 

 را بر عهده دارند. 

تواند با همچنین اگر شخصی کد رهگیری خود را فراموش کرده باشد، با مرجعه به این بخش، می

 یل بگیرد.کد ملی یا شماره پاسپورت خود، کد رهگیری خود را دریافت و کارت آزمون خود را تحو
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 کارت مسئولین برگزاری مسابقات

تحویل داده  "کارت عوامل اجرایی"ابقات ، کارت شناسایی با عنوان به افراد مسئول در برگزاری مس

ه فرد شود . این کارت برای شناسایی آنها است . همچنین پشت هر کارت یک بارکد منحصر بمی

یستم درج شده است که از آن برای شناسایی کاربر در تحویل ژتون غذا و همچنین ورود به س

 شود . مدیریتی خود استفاده می

 

 






