
 

 بسمه تعالی

 همت به ميکر قرآن مسابقات در حضور فراخوان

 (ع) يعل امام ياسالم مرکز 
 اروپا شمال سطحدر  

 

ن دوره ياول در نظر دارد( ع)، مرکز اسالمی امام علی یحول و قوه اله هب
ت يلغا 12 خياز تارشمال اروپا در سطح را م يمسابقات اذان،حفظ و قرائت قرآن کر

  –در محل مرکز اسالمی واقع در شهر استکهلم  1122 (June)ژوئن ماه  12
 .ديبرگزار نماسوئد 

 
 

 

 :اهداف مسابقات
 ميج فرهنگ و معارف قرآن کرينشر و ترو. 2
 ينخبگان قرآن يرشد و شكوفاي يساز  زمينه .1
 يم با کالم وحيان و حافظان قرآن کريشتر قاريانس هر چه ب. 2
 اروپا يقرآنجاد اتحاد در جامعه يا. 4

 گريکديان و حافظان ممتاز به يات قاريانتقال تجرب. 5

 

 :مورد مسابقه يرشته ها
 قرائت قرآن        ·

 حفظ قرآن        ·

 اذان        ·

 حيتواش        ·



 
 :زيجوا

   :رشته قرائت بزرگساالن        ·
 دالر2511نفر اول 

 دالر 2111: نفر دوم

 دالر011: نفر سوم

 
 .اهداء خواهد شد يسيز نفيز جواير رشته ها نيبه نفرات برتر سا :ر رشته هايسا        ·
نه  يهزکمک  ، نفرات چهارم تا ششم هر رشتههر يک از ه ي:نفرات چهارم تا ششم        ·

 .شداهداء خواهد  به مسابقات رفت و برگشت
 يندگان هر کشور، شرکت کننده اين نماياز ب :رانيا ين المللياعزام به مسابقات ب        ·

قرآن  ين الملليط الزم به مسابقات بيد، در صورت داشتن شراياز را کسب نماين امتيکه باالتر
 .شود يم اعزام ميکر

 

 :شرکت کنندگان يط کليشرا

 .گردد يبرگزار م سال 21و باالی  21 زیر  يرده سندو  مسابقات در         ·

 يم يت سني، بدون محدوديدر اروپا از مذاهب مختلف اسالم ه مسلمانان ساکنيکل        ·
 .ند ين مسابقات شرکت نمايتوانند در ا

 .ديک رشته شرکت نمايتواند در  يهر شرکت کننده فقط م        ·
ل يفا 1منوط به ارسال  ييشرکت کنندگان رشته قرائت به مسابقات اروپا يابيراه         ·

 .باشد يمبه آدرس پستی و یا ایميل مرکز تالوت  يصوت
 

 :شرکت کنندگان هر رشته طيشرا
در قرائت با  ييم و توانايد، صوت و لحن قرآن کريبا قواعد تجو ييآشنا :رشته قرائت-   2

 (نوجوانان جزء اول قرآن )  ت حفص از عاصميت قواعد تالوت به روايرعا
أت داوران به يه يات مطروحه از سويع و تالوت آيسر ييدر پاسخگو ييتوانا :رشته حفظ-   1

 ت حفص از عاصميروا

 رشته حفظ يگروهها-   2

 جزء 5جزء و  21جزء،  11جزء،  21  :بزرگساالن   ·
 
 

 :مالحظات
و  20:11از ساعت  (June)ژوئن  12ن دوره از مسابقات در روز جمعه يه ايمراسم افتتاح. 2

 ستيبامی ه شرکت کنندگان يکل .خواهد بود (June)ژوئن  12کشنبه يه در روز يمراسم اختتام
 .حضور داشته باشند آن يدر طول مسابقات در محل برگزار

 (ع)يعل امام يمسابقات، توسط مرکز اسالم يدر طول برگزار از شرکت کنندگان يپذيراي. 1
بر عهده شرکت ... مانند پتو، حوله و غيره  يوسايل شخص آوردن يانجام خواهد شد ول

 .باشد يکنندگان م
 مقدس مشهد سفربهنه يهز کمک از جمله ير نقديو غ ينقدز يبه نفرات برتر هر رشته جوا. 2

قرآن  ين المللين نفرات اول رشته قرائت و حفظ به مسابقات بيهمچن. د ياهدا خواهد گرد
 .اعزام خواهند شد رانيا م يکر
ه يگردد و در حاش يم برگزار ميقرآن کر ين الملليد بين مسابقات با حضور داوران و اساتيا. 4

 .ديز برگزار خواهد گرديو محفل انس با قرآن ن يآموزش يبرنامه هانيز مسابقات 
د به نتوان يماز شرايط و نحوه شرکت در مسابقات شتر يکسب اطالعات ب جهتعالقمندان . 5

ا يو  مراجعه  www.imamalicenter.seبه آدرس اينترنتی ( ع) يامام عل اسالمی مرکزت يسا
 .دييتماس حاصل نما 1141-02 125 15 22  با شماره تلفن

 

 استکهلم -(ع)علی  امام اسالمی مرکز

http://www.imamalicenter.se/

