بسمه تعالی

فراخوان حضور در مسابقات قرآن کريم به همت
مرکز اسالمي امام علي (ع)
در سطح شمال اروپا
به حول و قوه الهی ،مرکز اسالمی امام علی (ع) در نظر دارد اولين دوره
مسابقات اذان،حفظ و قرائت قرآن کريم را در سطح شمال اروپا از تاريخ  12لغايت
 12ماه ژوئن ( 1122 )Juneدر محل مرکز اسالمی واقع در شهر استکهلم –
سوئد برگزار نمايد.

اهداف مسابقات:
 .2نشر و ترويج فرهنگ و معارف قرآن کريم
 .1زمينه سازي رشد و شكوفايي نخبگان قرآني
 .2انس هر چه بيشتر قاريان و حافظان قرآن کريم با کالم وحي
 .4ايجاد اتحاد در جامعه قرآني اروپا
 .5انتقال تجربيات قاريان و حافظان ممتاز به يکديگر
رشته هاي مورد مسابقه:
قرائت قرآن
·
حفظ قرآن
·
اذان
·
تواشيح
·

جوايز:
رشته قرائت بزرگساالن:
·
نفر اول 2511دالر
نفر دوم 2111 :دالر
نفر سوم011 :دالر
ساير رشته ها :به نفرات برتر ساير رشته ها نيز جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.
·
نفرات چهارم تا ششم:يه هر يک از نفرات چهارم تا ششم هر رشته ،کمک هزينه
·
رفت و برگشت به مسابقات اهداء خواهد شد.
اعزام به مسابقات بين المللي ايران :از بين نمايندگان هر کشور ،شرکت کننده اي
·
که باالترين امتياز را کسب نمايد ،در صورت داشتن شرايط الزم به مسابقات بين المللي قرآن
کريم اعزام مي شود.
شرايط کلي شرکت کنندگان:
مسابقات در دو رده سني زیر  21و باالی  21سال برگزار مي گردد.
·
کليه مسلمانان ساکن در اروپا از مذاهب مختلف اسالمي ،بدون محدوديت سني مي
·
توانند در اين مسابقات شرکت نمايند .
هر شرکت کننده فقط مي تواند در يک رشته شرکت نمايد.
·
راه يابي شرکت کنندگان رشته قرائت به مسابقات اروپايي منوط به ارسال  1فايل
·
صوتي تالوت به آدرس پستی و یا ایميل مرکز مي باشد.
شرايط شرکت کنندگان هر رشته:
 -2رشته قرائت :آشنايي با قواعد تجويد ،صوت و لحن قرآن کريم و توانايي در قرائت با
رعايت قواعد تالوت به روايت حفص از عاصم ( نوجوانان جزء اول قرآن )
 -1رشته حفظ :توانايي در پاسخگويي سريع و تالوت آيات مطروحه از سوي هيأت داوران به
روايت حفص از عاصم
 -2گروههاي رشته حفظ
· بزرگساالن 21 :جزء 11 ،جزء 21 ،جزء و  5جزء
مالحظات:
 .2مراسم افتتاحيه اين دوره از مسابقات در روز جمعه  12ژوئن ( )Juneاز ساعت  20:11و
مراسم اختتاميه در روز يکشنبه  12ژوئن ( )Juneخواهد بود .کليه شرکت کنندگان می بايست
در طول مسابقات در محل برگزاري آن حضور داشته باشند.
 .1پذيرايي از شرکت کنندگان در طول برگزاري مسابقات ،توسط مرکز اسالمي امام علي(ع)
انجام خواهد شد ولي آوردن وسايل شخصي مانند پتو ،حوله و غيره  ...بر عهده شرکت
کنندگان مي باشد.
 .2به نفرات برتر هر رشته جوايز نقدي و غير نقدي از جمله کمک هزينه سفربه مشهد مقدس
اهدا خواهد گرديد  .همچنين نفرات اول رشته قرائت و حفظ به مسابقات بين المللي قرآن
کريم ايران اعزام خواهند شد.
 .4اين مسابقات با حضور داوران و اساتيد بين المللي قرآن کريم برگزار مي گردد و در حاشيه
مسابقات نيز برنامه هاي آموزشي و محفل انس با قرآن نيز برگزار خواهد گرديد.
 .5عالقمندان جهت کسب اطالعات بيشتر از شرايط و نحوه شرکت در مسابقات مي توانند به
سايت مرکز اسالمی امام علي (ع) به آدرس اينترنتی  www.imamalicenter.seمراجعه و يا
با شماره تلفن  1141-02 125 15 22تماس حاصل نماييد.
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