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 مقدمه 

  رددابه حول و قوه الهی موسسه قرآنی مردمی امام علی ابن ابیطالب )علیه السالم( در نظر        

دوم  را در نیمه « )علیه السالم(ابیطالبابن امام علی دارالقرآن  شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم» 

 با حضور عالقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم برگزار نماید.  1401سال 

با رم محتداوطلبان همه  ضروری استمجموعه حاضر شیوه نامه برگزاری این دوره از مسابقات می باشد که 

 مسابقات آشنا شوند.دقت شیوه نامه حاضر را مطالعه نموده و با جزئیات برگزاری 
 

 : شرایط سنی متقاضیان  -1

 ال س 18سال و باالی  18شانزدهمین دوره مسابقات ویژه برادران و خواهران و در دو مقطع سنی زیر 

 می باشد.

 رشته های مسابقات :  -2

 ند.برادران و خواهران قرآنی می توانند در یکی از رشته های مسابقات طبق جدول ذیل ثبت نام نمای
 

 گروه سنی قاضیانمت رشته ردیف

 خواهران –برادران  قرائت تحقیق 1
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 

 خواهران –برادران  قرائت ترتیل 2
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 

 خواهران –برادران  حفظ کل قرآن کریم 3
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 

4 
 قرآن کریماول جزء  20حفظ 

 (20یک تا پایان جزء  )جزء
 خواهران –برادران 

   سال 18زیر 

     سال 18باالی 

5 
 قرآن کریماول جزء  10حفظ 

 (10)جزء یک تا پایان جزء 
 خواهران –برادران 

   سال 18زیر 

     سال 18باالی 

 سال 18ی فقط باال    خواهران –برادران  مفاهیم قرآن کریم 6

 : تذکرات مهم 

 

ریم کجزء قرآن  20جزء و  10به برگزاری آزمون کتبی برای حفاظ قرآن کریم ، حافظان با توجه  -1

 تا پایان جزء دهم و بیستم باشد.کریم  باید محفوظاتشان به ترتیب از ابتدای قرآن

 سال می باشد. 18رشته مفاهیم فقط ویژه مقطع سنی باالی  -2

ه کریم می توانند همزمان در رشت شرکت کنندگان در رشته قرائت تحقیق و ترتیل و حفظ قرآن -3

 مفاهیم نیز ثبت نام نمایند.

 



2 
 

 زمان و نحوه ثبت نام  : -3

 خ مورچهارشنبه روز  24 ساعتآغاز شده و در  5/8/1401مورخ پنج شنبه صبح روز  8 ثبت نام از ساعت

 .به پایان می رسد 25/8/1401

 دارالقرآن امام علی ابن ابیطالب سامانه با مراجعه به  فوق روزهای می توانند در داوطلبان محترم 

 جهت حضور در این رقابت معنوی و قرآنی ثبت نام نمایند. www.dqimamali.comبه آدرس )علیه السالم(  

 

  : تذکرات مهم 

 تاریخ ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. -1

 د را بهزمان اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و ثبت نام خومحترم از ابتدای داوطلبان  -2

 روزهای آخر موکول ننمایند.

کرده  را دریافتثبت نام کرده و پیامک تایید ثبت نام  سامانه فقط کسانی که در زمان مقرر در  -3

 باشند می توانند در مسابقه شرکت نمایند.

 نمی توانند در این دوره شرکت نمایند. نفرات اول رشته های مختلف در دو دوره گذشته -4

فن داوطلبان محترم توجه داشته باشند در اولین ورود به سامانه، کد ورود به سامانه به تل -5

 امانههمراهشان پیامک می شود که این کد را باید تا آخر مسابقات جهت استفاده های بعدی از س

 حفظ و نگهداری نمایند.

با  14 الی 9هر روز از ساعت  ی توانند در ایام ثبت نامم داشتن سوال ترم در صورتداوطلبان مح -6

 تماس حاصل نمایند. 09931195993شماره همراه 

 

 مدارک الزم برای ثبت نام :  -4

 ند :ثبت نام بارگذاری نمای سامانهمتقاضیان محترم در هنگام ثبت نام باید مدارک ذیل را در کلیه 

 تصویر کارت ملی  -1

 رگزاریتلفن همراه که به نام متقاضی بوده و قابلیت دریافت پیامک از سوی ستاد ب شمارهاعالم  -2

 مسابقات را داشته باشد.

 اعالم یک خط شماره تلفن ثابت بهمراه کد شهرستان مربوطه. -3

 رقمی شبا ـ حساب بانکی به نام شرکت کننده  24شماره  -4

 زمان بهزیستی و ....مدرک معتبر روشندلی برای نابینایان محترم مانند کارت سا -5

الزم به ذکر است روشندالن عزیز در صورت ارسال مدرک و تایید آن توسط ستاد برگزاری 

جزء و حفظ کل قرآن  20جزء ،  10مسابقات از شرکت در بخش آزمون کتبی حفظ در بخش های 

 کریم معاف بوده و مستقیم در مرحله مقدماتی حضور خواهند یافت .

 

http://www.dqimamali.com/
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 از مسابقات : جوایز این دوره  -5

 به نفرات اول، دوم و سوم هر رشته جوایز نقدی به شرح جدول ذیل پرداخت می شود : 
 

 گروه سنی قاضیانمت )ریال ( میزان جایزه  رتبه  رشته ردیف

 قرائت تحقیق 1

 100.000.000 اول 

 خواهران –برادران 
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 
 85.000.000 دوم 

 70.000.000 سوم 

 قرائت ترتیل 2

 70.000.000 اول 

 خواهران –برادران 
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 
 60.000.000 دوم 

 50.000.000 سوم 

 حفظ کل قرآن کریم 3

 100.000.000 اول 

 خواهران –برادران 
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 
 85.000.000 دوم 

 70.000.000 سوم 

4 
جزء قرآن  20حفظ 

 کریم

 70.000.000 اول 

 خواهران –برادران 
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 
 60.000.000 دوم 

 50.000.000 سوم 

5 
جزء قرآن  10حفظ 

 کریم

 50.000.000 اول 

 خواهران –برادران 
   سال 18زیر 

     سال 18باالی 
 40.000.000 دوم 

 30.000.000 سوم 

 مفاهیم قرآن کریم 6

 40.000.000 اول 

 35.000.000 دوم  سال 18االی فقط ب     خواهران –برادران 

 30.000.000 سوم 
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 حّد نصاب : امتیاز جوایز مربوط به کسب -6

م آن کریهای قرائت تحقیق و ترتیل و حفظ قربه منظور تشویق قرآنیان گرامی به کلیه کسانی که در رشته

ح جدول جوایز نقدی به شرمشروط به کسب امتیاز حّد نصاب به مرحله نیمه نهایی و نهایی راه می یابند 

 ذیل پرداخت می شود.

 

 توضیحات   )ریال( جایزه حد نصاب رشته ردیف

  10.000.000 قرائت تحقیق 1

جوایز کسب امتیاز حّد نصاب به  برادران 

 و خواهران در دو مقطع سنی باال و زیر 

سال مشروط به کسب امتیاز حّد  18

 نصاب تعلق می گیرد.

 7.000.000 قرائت ترتیل 2

 10.000.000 حفظ کل قرآن کریم 3

 7.000.000 جزء قرآن کریم 20حفظ  4

 5.000.000 جزء قرآن کریم 10حفظ  5

 5.000.000 مفاهیم قرآن کریم  6

 

  : تذکرات مهم 

 های مختلف بر اساس نمرات کسب شده و سطح شرکت کنندگان متعاقباًنمرات حّد نصاب در رشته -1

 تعیین و اعالم خواهد شد.

 های اول تا سوم رشته های مختلف جایزه حّد نصاب تعلق نمی گیرد.به حائزین رتبه -2

صاب ندر صورتی که شرکت کننده ای در دو رشته حائز امتیاز حّد نصاب شود ، فقط یک جایزه حّد  -3

 رقم باالتری دارد به وی پرداخت می شود.که 

ه باید جزء که در دو دوره گذشته هدیه حّد نصاب دریافت کرده اند در این دور 20جزء و  10حفاظ  -4

 در یک مقطع باالتر شرکت نمایند.

 ضروری های برتر و حائزین حّد نصاب به حساب بانکی ایشان واریز می گردد. لذارتبه کلیه جوایز -5

خود  رقمی شبا بانکی که به نام 24است کلیه متقاضیان محترم در هنگام ثبت نام به درج شماره 

 متقاضی باشد اقدام نمایند .
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 :  مراحل و تاریخ برگزاری مسابقات در رشته قرائت تحقیق و ترتیل-7

ل های قرائت تحقیق و ترتیل طبق مراحل زمانبندی جدوکلیه شرکت کنندگان برادر و خواهر در رشته

 . ذیل در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی به رقابت خواهند پرداخت 

 گردد.مرحله مقدماتی و نیمه نهایی بصورت غیر حضوری و مرحله نهایی بصورت حضوری برگزاری می

 توضیحات تاریخ نحوه برگزاری عنوان ردیف

1 

ثبت نام و بارگذاری 

 تالوت های 

 تحقیق و ترتیل

  غیر حضوری

پنج شنبه روز  از

 5/8/1401 مورخ 

روز چهارشنبه  لغایت

 25/8/1401مورخ 

شرکت کنندگان در رشته تحقیق و ترتیل 

در زمان ثبت نام باید فایل تالوت خود را 

 بارگذاری نمایند.سامانه در 

 غیر حضوری مرحله مقدماتی 2

روز سه شنبه  از

 1/9/1401 مورخ 

روز دوشنبه  لغایت

 7/9/1401مورخ 

در مرحله مقدماتی آثار ارسالی در رشته 

تحقیق و ترتیل توسط داوران بصورت غیر 

های تجوید ، صوت ،  حضوری در بخش

لحن و وقف و ابتدا داوری شده و با توجه 

کسب شده نفرات مجاز برای به نمرات 

مرحله نیمه نهایی مشخص می حضور در 

 شوند .

3 

اعالم اسامی نفرات 

راه یافته به مرحله 

  نیمه نهایی

 غیر حضوری 
مورخ جمعه روز 

11/9/1401  
 از طریق سامانه 

 غیر حضوری مرحله نیمه نهایی 4

 شنبه روز از 

 12/9/1401 مورخ  

 جمعه روز  لغایت

 18/9/1401 مورخ 

در مرحله نیمه نهایی آثار برگزیده از 

ت مرحله مقدماتی توسط داوران بصور

صوت ،  ،حضوری در بخش های تجوید

لحن و وقف وابتدا داوری شده و بر اساس 

نفرات مجاز برای حضور نمرات کسب شده 

در مرحله نهایی مسابقات مشخص می 

 شوند.

5 

اعالم اسامی نفرات 

راه یافته به مرحله 

 نهایی 

 غیر حضوری 
مورخ سه شنبه روز 

22/09/1401  
 از طریق سامانه 

 تاریخ برگزاری مرحله نهایی متعاقباً اعالم خواهد شد. حضوری  مرحله نهایی 6

 اطالع چنانچه در زمانبندی اعالم شده در جدول فوق به هر دلیلی تغییری ایجاد شود  :تذکر 

 رسانی الزم از طریق سامانه به شرکت کنندگان محترم صورت خواهد گرفت.
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 های قرائت تحقیق و ترتیل : قطعات تعیین شده برای رشته-8

 های قرائت تحقیق و ترتیل باید قطعه تعیین شده طبق جدول ذیل را تالوتشرکت کنندگان در رشته

 همزمان با ثبت نام بارگذاری نمایند. سامانهنموده و تالوت خود را در 

 نشانی آیات مقطع سنی رشته ردیف

 سال 18 زیر قرائت تحقیق 1
 8تا انتهای آیه   6آیه  یاز ابتداآل عمران سوره مبارکه ـ  50صفحه 

 ابُإِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّ ........... هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ

 سال 18االی ب قرائت تحقیق 2
 66تا انتهای آیه  62ـ سوره مبارکه آل عمران از ابتدای آیه  58صفحه 

 عْلَمُونَنْتُمْ لَا تَ وَأَلَمُوَاللَّهُ یَعْ ...........إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

 سال 18 زیر قرائت ترتیل 3
 90تا انتهای آیه  86سوره مبارکه هود از ابتدای آیه ـ  231صفحه 

 دُودٌیمٌ وَإِنَّ رَبِّی رَحِ ............ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْبَقِیَّتُ 

 سال 18باالی  قرائت ترتیل 4
 42تا انتهای آیه  38سوره مبارکه یوسف از ابتدای آیه ـ  240صفحه 

 نِینَنِ بِضْعَ سِلسِّجْای فَلَبِثَ فِ .......... وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِی إِبْرَاهِیمَ

 سطری در یک صفحه می باشد. 15های های منتخب بر اساس قرآنقرعه : تذکر 

 ترتیل ارسالی :  ضوابط فنی ضبط تالوت های تحقیق و-9

با  رشته قرائت تحقیق و ترتیل به صورت ضبط بر خطمقدماتی و نیمه نهایی در با توجه به اینکه مراحل 

 الزم یرد،گصورت می  )علیه السالم(دارالقرآن امام علی ابن ابیطالب  سامانه استفاده از پنل کاربری مخاطبان در 

 سط شرکت کنندگان محترم رعایت شود: است هنگام ضبط موارد زیر تو

 شود.استفاده مناسب و با کیفیت  برای ضبط قرائت خود حتما از دوربین و میکروفون -1

 امکان ضبط قرائت با لپ تاپ، موبایل و تبلت وجود دارد. -2

 .به خوبی مشخص باشد و محیط اطرافقاری ی که تصویر دوربین به نحوهبا  ی مناسبفاصلهاب انتخ -3

 .داده شودحتما گوشی به صورت افقی قرار  شودهمراه برای ضبط استفاده می اگر از تلفن  -4

شته رقبل از ضبط تالوت، شرکت کنندگان محترم باید در قالب ذکر نام و نام خانوادگی، نام استان و  -5

 مربوطه خود را معرفی نمایند.

الن ان و مرتقارین و صدا برای ای جهت تست دوربی ی ده ثانیهی اول امکان ضبط یک ویدیودر مرحله -6

ر د ، حضول اطمینان از عدم وجود اشکالی این ویدیو و پس از مشاهدهضروری است وجود دارد. محترم 

 تحقیق و ترتیل صورت گیرد. قرائت کامل ی بعد ضبطمرحله

 از  همچنیناری شود. انید تا ویدیو به صورت کامل بارگذ، منتظر بمتحقیق و ترتیل  پس از ضبط قرائت -7

 . شویدمطمئن در هنگام ضبط آثار کیفیت اتصال اینترنت خود 

گر بار دیتا در صورت تمایل یک دندارت فرصت ساع 24 محترم ان و مرتالن قاری بعد از ارسال ویدیو، -8

شروع  و بعد ازبوده این امکان فقط یکبار فراهم  دقت فرمائید. دننمایجهت ضبط قرائت جایگزین اقدام 

 قرائت دوم ، ویدیوی قبلی از روی سیستم به صورت کامل حذف خواهد شد.
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 های حفظ قرآن کریم : مراحل و تاریخ برگزاری مسابقات در رشته– 10

ر دهای حفظ قرآن کریم طبق مراحل زمانبندی جدول ذیل خواهر در رشتهکلیه شرکت کنندگان برادر و 

ی ، ن کتبی و نهایی به رقابت خواهند پرداخت. مراحل آزموچهار مرحله آزمون کتبی، مقدماتی ، نیمه نهای

 دد.مقدماتی و نیمه نهایی بصورت ضبط آثار و غیر حضوری و مرحله نهایی بصورت حضوری برگزار می گر

 توضیحات تاریخ نحوه برگزاری عنوان ردیف

1 
ثبت نام در 

 مسابقات 
 غیر حضوری

از روز پنج شنبه مورخ  

لغایت روز  5/8/1401

 25/8/1401چهارشنبه مورخ 

از طریق سامانه دارالقرآن امام علی ابن 

به آدرس )علیه السالم( ابیطالب 

www.dqimamali.com  

2 
 آزمون کتبی 

 جزء  10حفظ 
 غیر حضوری

  3/9/1401روز پنج شنبه مورخ

  صبح 9 از ساعت

رکت کنندگان باید در بازه زمانی تعیین ش

شده وارد سامانه شده ونسبت به 

پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای از 

 محدوده حفظ تعیین شده اقدام نمایند. 

3 
 آزمون کتبی 

 جزء  20حفظ 
 غیر حضوری

  4/9/1401روز جمعه مورخ 

 صبح 9 از ساعت

شرکت کنندگان باید در بازه زمانی تعیین 

شده وارد سامانه شده ونسبت به 

پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای از 

 محدوده حفظ تعیین شده اقدام نمایند. 

4 

 آزمون کتبی 

 حفظ کل

 قرآن کریم   

 غیر حضوری
  4/9/1401روز جمعه مورخ 

  15 از ساعت

رکت کنندگان باید در بازه زمانی تعیین ش

شده وارد سامانه شده ونسبت به 

پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای از 

 محدوده حفظ تعیین شده اقدام نمایند. 

5 

اعالم اسامی 

نفرات راه یافته 

به مرحله 

 مقدماتی 

 از طریق سامانه  6/9/1401مورخ یکشنبه روز  غیر حضوری

6 

انتخاب زمان 

حضور حافظ در 

مرحله مقدمانی 

 مسابقات حفظ

 غیر حضوری

 سه شنبه جزء روز  10حفاظ 

8/9/1401مورخ   

 از ساعت 9 الی 14

 

های تعیین حفاظ محترم باید در تاریخ

 شده وارد سامانه  مسابقات به آدرس

www.dqimamali.com  شده و نسبت

به تعیین نوبت زمان حضور خود در مرحله 

مقدماتی مسابقات که بصورت برخط 

 برگزار می شود اقدام نمایند.

 

 

 

 چهارشنبه جزء روز  20حفاظ 

از  9/9/1401مورخ   

 ساعت 9 الی 14

چهارشنبه حفاظ کل  روز 

  9/9/1401مورخ 

 ازساعت 15 الی 20

http://www.dqimamali.com/
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 توضیحات تاریخ نحوه برگزاری عنوان ردیف

7 

 

 

برگزاری مرحله 

مقدماتی 

آزمون حفظ در 

 10رشته های 

جزء و  20جزء و 

 کل قرآن کریم 

به صورت بر 

 خط 

  شنبه از روز 

12/9/1401مورخ   

 لغایت روز جمعه 

  18/9/1401مورخ  

در این مرحله طبق زمان انتخاب شده 

توسط حفاظ محترم، آزمون مرحله 

مقدماتی حفظ قرآن کریم با حضور دو 

داور حسن حفظ و یک داور حسن قرائت 

بصورت برخط برگزار شده و نفرات منتخب 

برای حضور در مرحله نیمه نهایی بر اساس 

 نمرات کسب شده مشخص می شوند.

8 

اعالم اسامی 

نفرات راه یافته 

به مرحله نیمه 

 نهایی 

 غیر حضوری
روز سه شنبه مورخ 

22/9/1401 
 از طریق سامانه 

9 

انتخاب زمان 

حضور حافظان 

انتخاب شده 

جهت حضور در 

مرحله نیمه 

 نهایی 

بصورت 

 سیستمی 

جزء روز پنج شنبه  10حفاظ 

مورخ 1401/9/24 از ساعت 9 

 الی 14

حفاظی که برای حضور در مرحله نیمه 

نهایی انتخاب شده اند باید در زمان تعیین 

 شده وارد سامانه مسابقات به آدرس 

www.dqimamali.com  شده و نسبت

به تعیین زمان حضور خود برای شرکت در 

 مرحله نیمه نهایی اقدام نمایند.

جزء روز جمعه   20حفاظ 

مورخ 1401/9/25 از ساعت 9 

 الی 14

حفاظ کل  روز جمعه مورخ 

 1401/9/25 ازساعت 14 الی 19

10 

ضبط مرحله 

نیمه نهایی 

مسابقات حفظ 

 قرآن کریم 

 بصورت برخط

شنبه پنج از روز   

  1/10/1401مورخ  

شنبه چهارلغایت روز   

7/10/1401مورخ   

زمان انتخاب شده  در این مرحله طبق

توسط حفاظ محترم ، با حافظ ارتباط 

برخط برقرار شده و هادی حفظ سواالت 

حفظ را طرح و حافظ محترم به سواالت 

مطرح شده پاسخ می دهند . کل فرایند 

ضبط شده و در زمان مقرر توسط تیم 

 کامل داوری قضاوت خواهد شد.

11 

داوری مرحله 

نیمه نهایی 

مسابقات حفظ 

 ریم قرآن ک

بصورت غیر 

 حضوری 

 از روز شنبه 

  10/10/1401مورخ  

 لغایت روز جمعه 

16/10/1401مورخ   

کلیه آثار ضبط شده حفاظ محترم در 

تاریخ های ذکر شده پخش و توسط تیم 

داوری در بخش های حسن حفظ ، تجوید ، 

صوت ، لحن و وقف وابتدا داوری شده و 

حفاظ منتخب جهت حضور در مرحله 

 انتخاب می شوند.نهایی 

 

 

http://www.dqimamali.com/


9 
 

 توضیحات تاریخ نحوه برگزاری عنوان ردیف

12 

اعالم اسامی 

نفرات راه یافته 

 به مرحله نهایی 

 غیر حضوری
شنبه مورخ  دوروز 

19/10/1401  
 ز طریق سامانه ا

13 

برگزاری مرحله 

نهایی مسابقات 

حفظ قرآن 

 کریم 

 خواهد شد.تاریخ برگزاری مرحله نهایی متعاقباً اعالم  حضوری

 

  : تذکرات مهم 

ورت به ص ثابتهمراه و  تماس بر خط با حفاظ محترم در مراحل مقدماتی و نیمه نهایی از طریق تلفن -1

لفن تخواهد بود. لذا ضروری است کلیه حفاظ محترم در زمان ثبت نام نسبت به اعالم شماره همزمان 

 معمول دارند.ثابت با کد شهرستان مربوطه اقدام الزم را همراه و 

 زم ازچنانچه در زمانبندی اعالم شده در جدول فوق به هر دلیلی تغییری ایجاد شود اطالع رسانی ال -2

 طریق سامانه به شرکت کنندگان محترم صورت خواهد گرفت.
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 مفاهیم قرآن کریم :  راحل و تاریخ برگزاری مسابقات در رشتهمحتوا ، م– 11
ا ب آشنایی  ع()دارالقرآن امام علی ابن ابیطالب ، آحاد مردم با ترجمه قرآن کریمانس با توجه به ضرورت 

وره دقرار داده است. در شانزدهمین ترجمه کل قرآن کریم را در رشته مفاهیم در دستور کار مسابقات 

ن به شده است. عالقمندا جزء اول قرآن کریم در نظر گرفته 3مسابقات در سال جاری آشنایی با ترجمه 

اول  جزء 3می توانند با استفاده از ترجمه های رایج قرآن کریم نسبت به مطالعه ترجمه رشته مفاهیم 

، در بقاتهای بعدی مساکر است در دورهالزم به ذ قرآن کریم اقدام نموده و در این مسابقه شرکت نمایند.

 مفاهیم خواهد بود. محتوای رشته، قرآن کریم به ترتیب ءهر سال سه جز

 زمانبندی و نحوه اجرای مسابقه مفاهیم به شرح جدول ذیل می باشد.
 

 توضیحات تاریخ نحوه برگزاری عنوان ردیف

1 
مرحله 

 مقدماتی 
 غیر حضوری

 23/10/1401روز جمعه مورخ 

 از ساعت 9  صبح 

رکت کنندگان در رشته مفاهیم در زمان ش

مسابقات به سامانه تعیین شده وارد 

 آدرس 

www.dqimamali.com و به  شده

 چهار گزینه ای پاسخ خواهند داد. سواالت

برگزیدگان این مرحله به مرحله نهایی راه 

 می یابند.

2 
اعالم اسامی 

نفرات راه یافته 

 به مرحله نهایی

 غیر حضوری 
روز یکشنبه مورخ 

25/10/1401  
 از طریق سامانه 

 مرحله نهایی  3
بصورت 

 سیستمی 

 30/10/1401روز جمعه مورخ 

 از ساعت 9 صبح

منتخبین مرحله مقدماتی در تاریخ تعیین 

 مسابقات به آدرس  سامانه شده وارد 

www.dqimamali.com و به  شده

 سواالت چهار گزینه ای پاسخ خواهند داد

4 
اعالم نفرات 

برتر رشته 

 مفاهیم 

به صورت غیر 

 حضوری 
 از طریق سامانه   3/11/1401دوشنبه روز 

  بسیار مهم : تذکر 

 یچگونهستاد برگزاری مسابقات برای افرادی که حائز امتیاز الزم برای حضور درمرحله نهایی می شوند ه -1

 .بر عهده شرکت کننده محترم می باشد خصوص تأمین محل اسکان نداشته و تأمین اسکان مسئولیتی در

صوبه یافتگان به مرحله نهایی مسابقات کمک هزینه ایاب و ذهاب بر اساس بُعد مسافت طبق مبرای راه -2

ان هراین کمک هزینه شامل برگزیدگان استان های  البرز و ت ستاد برگزاری محاسبه و پرداخت می شود.

 نمی شود.

 تاد برگزاری مسابقات س
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