
  بسمه تعالی          

 اروپا شمال میکر قرآن مسابقات در حضور فراخوان  

 سوئد - )ع( یعل امام یاسالم مرکزدارالقرآن   
 

 قرآن کریم دوره مسابقات دومین دارد در نظر در استکهلم ، مرکز اسالمی امام علی )ع(یحول و قوه اله هب         

، حفظ، ترتیل، اذان، مفاهیم، قرائت ادعیه و قرائت محلی قرآن کریم قرائت در هفت رشتهرا  اروپا شمال

سوئد برگزار  –کز اسالمی واقع در شهر استکهلم مر محل در 1314 (June 01)ژوئن  1ت یلغا (May 30) هم 03از تاریخ 

 د.ینما

 

 
 

 مسابقات:اهداف 
 میج فرهنگ و معارف قرآن کرینشر و ترو. 1

 ینخبگان قرآن ییرشد و شکوفا یساز نهیزم .1

 یم با کالم وحیان و حافظان قرآن کریشتر قاری. انس هر چه ب0

 اروپا یجاد اتحاد در جامعه قرآنی. ا4

 گریکدیان و حافظان ممتاز به یات قاری. انتقال تجرب5

 در منطقه . کشف استعدادهای قرآنی6

 

 



 مورد مسابقه: یرشته ها

 قرائت قرآن 

 حفظ 

 ترتیل  

 اذان 

 مفاهیم  

 قرائت ادعیه 

  قرائت محلی 

 

 ز:یجوا
  بزرگساالن: تالوترشته   

 

 دالر 055 :نفر اول 

  :دالر 055نفر دوم 

  :دالر 055نفر سوم 

 

 ر رشته ها:یسا  

 اهداء خواهد شد.به نفرات برتر سایر رشته ها نیز جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی 

 

 نه  رفت و یهزکمک  ، نفرات چهارم تا ششم هر رشتهک از یهر ه ی :همه رشته ها نفرات چهارم تا ششم

 .شداهداء خواهد  به مسابقات برگشت

 

 از را ین امتیالترکه با یندگان هر کشور، شرکت کننده این نمایاز ب :رانیا ین المللیاعزام به مسابقات ب

 .خواهد شداعزام  در ایران میقرآن کر ین المللیط الزم به مسابقات بیداشتن شرا د، در صورتیکسب نما

 

 شرکت کنندگان: یط کلیشرا

 گردد. یبرگزار م (سال 16 باالیبزرگساالن )و  16 زیر  یرده سندو   در مسابقات 

 یت سنی، بدون محدودیاروپا از مذاهب مختلف اسالمشمال  ه مسلمانان ساکن دریکل 

 ند .ین مسابقات شرکت نمایتوانند در ا یم

 

 د.یک رشته شرکت نمایدر  فقطتواند  یم کننده شرکت هر  



  یل صوتیاف یکمنوط به ارسال  ،ییمسابقات اروپادر  تالوت رشتهدر شرکت کنندگان ثبت نام نهایی 

 باشد. یماسالمی امام علی )ع( در سوئد  دارالقرآن مرکز به آدرس پستی و یا ایمیلتالوت 

 

 ط شرکت کنندگان هر رشته:یشرا
ت یبه روا ت قواعد تالوتیدر قرائت با رعا ییم و تواناید، صوت و لحن قرآن کریبا قواعد تجو ییآشنا رشته قرائت:   -1

 (قرآن اول جزء نوجوانان)  حفص از عاصم

 

 اصمت حفص از عیداوران به روا أتیه یاز سو طرح شده اتیع و تالوت آیسر ییگو در پاسخ ییتوانا رشته حفظ:   -1

 

 حفظ رشته یها گروه

 جزء 5 و جزء 13 جزء، 13 جزء، 03  :بزرگساالن 

  03و  1حفظ جزء   سال: 61زیر 

 

 آنقابل تمدید نبوده و بعد از  این تاریخ می باشد. (May 22) مه 11 روز دوشنبه آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات توجه:

 ثبت نامی انجام نخواهد شد.

 

 :مسابقات قرآن کریم زمان برگزاری 

یکم  کشنبهیه در روز یو مراسم اختتام 10:33از ساعت  (May 30) هم 03ن دوره از مسابقات در روز جمعه یه ایمراسم افتتاح

 .بودخواهد  11الی  10میالد حضرت امام حسین )ع( از ساعت  همزمان با برگزاری مراسم (June 01)ژوئن 

 

 از ساعت (May 30) هم 03کشی مسابقات قرآن کریم روز جمعه  و قرعهمراسم افتتاحیه  *

 خواهد بود. 3311:الی  3310:     

 

  10:33الی  15:33 و 10:33الی  0:03 بین ساعات (May 31) هم 01مرحله مقدماتی مسابقات روز شنبه  *

 برگزار خواهد شد.    

 

 شد. برگزار خواهد 10:33الی  0:33از ساعت   (June 01) ژوئن 1مسابقات روز یکشنبه  نهایی مرحله *

 

  

 .داشته باشند آن حضور یمسابقات در محل برگزاربرگزاری ست در طول یه شرکت کنندگان می بایکل توجه: 

 

 



 مالحظات:

واهد شد انجام خ )ع(یعل امام یمسابقات، توسط مرکز اسالم یبرگزار طول در از شرکت کنندگان ییرای. پذ1

 باشد. یم محترمره ... بر عهده شرکت کنندگان یمانند پتو، حوله و غ یل شخصیوسا آوردن یول

 

ن یچند. همیاهدا خواهد گرد مقدس مشهد به سفرنه یهز کمک از جمله یر نقدیو غ یز نقدی. به نفرات برتر هر رشته جوا1

 خواهند شد.اعزام  رانیا م یقرآن کر ین المللینفرات اول رشته قرائت و حفظ به مسابقات ب

 

 یرنامه هابز ینه مسابقات یگردد و در حاش یم برگزار میقرآن کر ین المللید بین مسابقات با حضور داوران و اساتی. ا0

 د.یز برگزار خواهد گردیو محفل انس با قرآن ن یآموزش

 

 یامام عل یاسالم مرکزت ید به سانتوان یمط و نحوه شرکت در مسابقات یاز شراشتر یکسب اطالعات ب جهتعالقمندان . 4

 تماس حاصل نمایند. 3346-30 615 15 01مراجعه و یا با شماره تلفن   www.imamalicenter.se)ع( به آدرس اینترنتی 

 

 ، سوئداستکهلم – علی )ع( امام اسالمی مرکزدارالقرآن                                                                                        

 

 
 

                                                                             

http://www.imamalicenter.se/

