دستورالعمل برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه پرستاران

تالوت و قرائت و حفظ قرآن ،مقدّمهی فهم و عمل است .البته تالوتهایی که شما با اسلوب زیبا و خوب اجرا
میکنید ،شوقانگیز است و ارزش دارد و جوانها را به سمت قرآن هدایت مییکنید .لیاا میا طرفیدار ایی
مسابقات هستیم و باید ای مسابقات قرآنی را هرچه گرمتر و پُرشورتر برگیزار کنییم

مقیا مظمیم

رهبری " مدظله الظالی" ()1380/7/26

مقدمه :
با توجه به اهمیت و جایگاه واالی پرداخت به مو ضوعات قرآنی و تاثیرات شگرف مظنیوی انیب بیا آییات
ومفاهیم ای کتاب آسمانی  ،مظاونت فرهنگی واجتماعی سازمان نما پرستاری کشور در نمیر دارد اولیی
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را با مشارکت وهمکاری هیئت مدیره های نما پرستاری سراسر کشور
را در سال جاری برگزار نماید لاا بمنمور اجرای کیفی ای مسابقات ،ذیالً دستورالظمل و روش جاری برنامیه
مورد اشاره ارائه  ،خواهشمند است ضم مطالظه دقیق  ،هماهنگی و اقدامات الز در اینخصوص را مظمیول
فرمائید.

هدف:

شناسایی و رشد استظدادهای قرآنی  ،توسظه و ترویج علو و مظارف قرآنی در بی آحاد
همکاران گروه های پرستاری.
منظورها:

 -1شناسایی افراد مستعد و توانمند
 -2ایجاد رقابت سالم بین آحاد همکاران گروه های پرستاری
 -3معرفی استعدادهای توانمند گروه های پرستاری به جامعه قرآنی

روش اجرای مسابقات:
مسابقات در دو مرحله مقدماتی ونهائی در رشته های قرائت و ترتیل بشرح ذیل برگزار خواهد شد.

الف :مرحله مقدماتی:
این مرحله بمنظور شناسائی نفرات برتر توسط هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور با
درنظر گرفتن موارد ذیل می بایست برگزار گردد.
 برگزار کننده  :هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشورزمان برگزاری :نیمه اول ماه مبارک رمضان (  95/03/18لغایت ) 95/04/01-رشته های قرآنی :

-1قرائت (تالوت معنا گرایانه :یکی از مهمترین شاخصه های تالوت قرآن کریم توسط قاری میزان
تاثیر گزاری بر روح و جان مخاطب می باشد لذا این الگو در راستای جهت دهی به تالوت قاریان قرآن
کریم می باشد )
-2ترتیل (ترتیل استادانه :جهت یکسان سازی در سبک های تالوت ترتیل انتظار میرود که مرتلین
قرآن کریم آداب و شیوه صحیح تالوت ترتیل را ارائه نمایند)
نکات قابل توجه در مرحله مقدماتی:

هیئت مدیره ها از هم اینک با اطالع رسانی مناسب نسبت به فراخوان و ثبت نام متقاضیان شرکتدر این مسابقات اقدام نمایند
هر هیئت مدیره صرفا می بایست یک نفر در هر رشته را بعنوان نفر برتر تعیین ومشخصات نامبردهرا تا پایان تیر ماه سال جاری به معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان معرفی نماید.
هیئت مدیره ها ترتیبی اتخاذ تا از ظرفیت اداره اوقاف و دارالقرآن های مراکز استانها و شهرستانها دربخش های داوری  ،محل برگزاری و نحوه اجرا در برگزاری کیفی مسابقات بهره الزم را ببرند.
جوایز مرحله مقدماتی مسابقات بر عهده هیئت مدیره ها نظام پرستاری سراسر کشور می باشد.با توجه به اینکه سطح مسابقات در مرحله نهائی بمراتب باالتر خواهد بود لذا ترتیبی اتخاذ تا نفراتبرتری که معرفی می گردند از آمادگی الزم برخوردار باشند.
 هیئت مدیره ها پس از برگزاری مرحله مقدماتی  ،گزارش مصور و جامعی تهیه و به سازمان نظامپرستاری کشور جهت بهره برداری ارسال نمایند.

ب -مرحله نهائی:

این مرحله سراسری و با حضور نفرات برتر مرحله مقدماتی با در نظر گرفتن موارد ذیل برگزار خواهد
شد.
برگزار کننده :سازمان نظام پرستاری کشور
محل برگزاری :متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
در صورتی که هیئت مدیره ای تمایل دارد میزبانی مرحله نهائی را عهده دار شود مراتب را بصورتمکتوب تا پایان اردیبهشت ماه به معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان اعالم نماید.
رشته های مسابقه:
-1قرائت (تالوت معنا گرایانه :یکی از مهمترین شاخصه های تالوت قرآن کریم توسط قاری میزان
تاثیر گزاری بر روح و جان مخاطب می باشد لذا این الگو در راستای جهت دهی به تالوت قاریان قرآن
کریم می باشد )
-2ترتیل (ترتیل استادانه :جهت یکسان سازی در سبک های تالوت ترتیل انتظار میرود که مرتلین
قرآن کریم آداب و شیوه صحیح تالوت ترتیل را ارائه نمایند)
زمان برگزاری  :مهرماه سال  ( 1395زمان دقیق برگزاری مسابقه متعاقباً اعالم خواهد شد)
"شایان ذکر است در صورت بروز هرگونه تغییر احتمالی در نحوه اجرا مراتب اطالع رسانی
خواهد شد".

