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بر اساس تالوت های مبنا
ارسال تالوت ها به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان
های ایتا و سروش
 10آیه از سورهی مبارکهی انسان ،به دلخواه
ارسال تالوت ها به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان
های ایتا و سروش
 24سورهی پایانی قرآن کریم (از سورهی مبارکهی شمس تا پایان قرآن کریم)
ارسال تالوت ها به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان
های ایتا و سروش
موضوعات قصه گویی :واقعه غدیر ،مباهله ،آیهی اطعام (آیهی شریفهی هشتم سورهی
مبارکهی انسان در شان خانواده حضرت علی علیه السالم) ،سورهی مبارکهی کوثر
ارسال آثار به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان های
ایتا و سروش
نقاشی پیرامون یکی از موضوعات :واقعه غدیر ،مباهله ،آیهی اطعام (آیهی شریفهی هشتم
سورهی مبارکهی انسان در شان خانواده حضرت علی علیه السالم) ،اهل بیت علیهم

هنری

السالم ،شکرگزاری ،انفاق و بخشش ،احترام به والدین
ارسال آثار به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان های
ایتا و سروش
پیرامون یکی از موضوعات مذهبی ،دینی و قرآنی مانند :جشنهای قربان تا غدیر ،محافل

عکاسی با موضوعات
قرآنی

عموم

عموم

عموم

عموم

قرآنی ،مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم ،جلسات قرآنی مردمی و ...
ارسال آثار به شماره  09218782033یا آی دی  114ghoranianدر پیام رسان های
ایتا و سروش

ورکشاپ تولید پوستر
قرآنی

اعالم شرایط دوره توسط حوزه هنری

مفاهیم سورهی انسان

منبع :تفسیر نمونه (لینک دانلود).pdf25http://www.ghuran.com/upfiles/download/ :
شرکت کنندگان :عموم مردم
تعداد سواالت20 :
نوع سواالت :چهارگزینه ای
مدت آزمون 30 :دقیقه
زمان برگزاری آزمون 1401/5/2 :ساعت  9الی 12
نحوه برگزاری آزمون :آنالین از طریق لینک www.ghuran.com/match.php :
تعداد برگزیدگان 10 :نفر
مبلغ هدیه 1,500,000 :ریال

قرائت تقلیــدی

شرکت کنندگان :پسران متولد  1386تا پایان 1392
تالوتهای مبنا:
عبدالباسط :سوره مبارکه حمد (لینک دانلود)www.ghuran.com/upfiles/download/1-abdolbaset.hamd_.mp3 :
منشاوی :سوره مبارکه حمد (لینک دانلود)www.ghuran.com/upfiles/download/2-menshavi.hamd_.mp3 :
شحات :سوره مبارکه حمد (لینک دانلود)www.ghuran.com/upfiles/download/3-shahhat.hamd_.mp3 :
مصطفی اسماعیل :سوره مبارکه طارق (لینک دانلودwww.ghuran.com/upfiles/download/4- :
)mostafa_esmaeil.taregh.mp3
کامل یوسف :سوره مبارکه طارق (لینک دانلود)www.ghuran.com/upfiles/download/5-kamelyusef.taregh.mp3 :
نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید یکی از تالوت های مبنا را انتخاب نموده و آن را تقلید نمایند .سپس فایل تصویری ضبط شده از
تالوت تقلیدی خود را به شماره  09218782033از طریق شبکه های اجتماعی ایتا

یا سروش

ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:
•

تالوت های ارسالی باید از کیفیت صوتی و تصویری خوب و حجم مناسب برخوردار باشد.

•

شرکت کنندگان باید عالوه بر فایل تالوت ،تصویر شناسنامه به همراه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

نفر اول

ریال 3,000,000

نفر دوم

ریال 2,500,000

نفر سوم

ریال 2,000,000

قرائت ترتیــل

شرکت کنندگان :دختران متولد  1386تا پایان 1392
سورههای مبنا 10 :آیه از سورهی مبارکهی انسان ،به دلخواه
نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید تالوت ترتیل خود را بصورت تصویری ضبط نموده و فایل آن را به شماره  09218782033از
طریق شبکه های اجتماعی ایتا

یا سروش

ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:
•

تالوت های ارسالی باید از کیفیت صوتی و تصویری خوب و حجم مناسب برخوردار باشد.

•

رعایت حجاب اسالمی ،مورد انتظار است.

•

شرکت کنندگان باید عالوه بر فایل تالوت ،تصویر شناسنامه به همراه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

نفر اول

ریال 3,000,000

نفر دوم

ریال 2,500,000

نفر سوم

ریال 2,000,000

قرائت سـورههای منتخب قرآن کریم

(سورهی مبارکهی شمس تا سورهی مبارکهی ناس)
شرکت کنندگان :دختران و پسران متولد  1393به بعد
سورههای مبنا 24 :سورهی پایانی قرآن کریم
نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید یکی از سورههای پایانی قرآن کریم (از سورهی مبارکهی شمس تا پایان قرآن کریم) را به دلخواه
انتخاب و تالوت نموده و فایل تصویری ضبط شده آن را به شماره  09218782033از طریق شبکه های اجتماعی ایتا

یا

سروش

ارسال نمایند.
نکات قابل توجه:
•

تالوت های ارسالی باید از کیفیت صوتی و تصویری خوب و حجم مناسب برخوردار باشد.

•

شرکت کنندگان باید عالوه بر فایل تالوت ،تصویر شناسنامه به همراه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

برگزیده

ریال 2,500,000

برگزیده

ریال 2,500,000

برگزیده

ریال 2,500,000

قصــه گویی با مضامین قرآنی

شرکت کنندگان :دختران و پسران متولد  1386به بعد
موضوعات قصه گویی:
یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب نمایید:
•

واقعه غدیر

•

مباهله

•

آیهی اطعام (آیهی شریفهی هشتم سورهی مبارکهی انسان در شأن خانواده حضرت علی علیه السالم)

•

سورهی مبارکهی کوثر

نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید بر اساس یکی از موضوعات باال ،قصهی آن را بازگویی نموده و فایل تصویری آن را به شماره
 09218782033از طریق شبکه های اجتماعی ایتا

یا

سروش

ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:
•

فایل های ارسالی باید از کیفیت صوتی و تصویری خوب و حجم مناسب برخوردار باشد.

•

رعایت حجاب اسالمی ،مورد انتظار است.

•

شرکت کنندگان باید عالوه بر فایل قصه گویی ،تصویر شناسنامه به همرا ه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال
نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

نفر اول

ریال 4,000,000

نفر دوم

ریال 3,000,000

نفر سوم

ریال 2,000,000

نقاشــی با مضامین قرآنی

شرکت کنندگان :دختران و پسران متولد  1393به بعد
موضوعات نقاشی:
یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب نمایید:
•

واقعه غدیر

•

مباهله

•

آیهی اطعام (آیهی شریفهی هشتم سورهی مبارکهی انسان در شان خانواده حضرت علی علیه السالم)

•

اهل بیت علیهم السالم

•

شکرگزاری

•

انفاق و بخشش

•

احترام به والدین

نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید بر اساس یکی از موضوعات باال ،نقاشی کشیده و تصویر آن را به شماره  09218782033از طریق
شبکه های اجتماعی ایتا

یا

سروش

ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:
•

فایل های ارسالی باید از کیفیت مناسب برخوردار باشد.

•

موضوع نقاشی ،بر روی نقاشی نوشته شود.

•

هر شرکت کننده مجاز است حداکثر  3اثر نقاشی ارسال نماید.

•

شرکت کنندگان باید عالوه بر فایل نقاشی ،تصویر شناسنامه به همراه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

برگزیده

ریال 2,500,000

برگزیده

ریال 2,500,000

برگزیده

ریال 2,500,000

عکاســی با مضامین قرآنی

شرکت کنندگان :عموم
موضوعات عکاسی:
عکس باید پیرامون یکی از موضوعات مذهبی ،دینی و قرآنی مانند :جشنهای قربان تا غدیر ،محافل قرآنی ،مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم ،جلسات
قرآنی مردمی و  ...باشد.
نحوه شرکت در جشنواره :واجدین شرایط باید آثار عکاسی خود را طبق شرایط زیر ،به شماره  09218782033از طریق شبکه های اجتماعی ایتا
یا سروش

ارسال نمایند.

شرایط ارسال آثـار:
•

آثار می تواند به صورت رنگی یا سیاه و سفید و بصورت ثبت آنالوگ یا دیجیتال باشند.

•

هر عکاس می تواند حداکثر  5اثر بصورت تک عکس ارائه نماید.

•

آثار باید فقط به صورت فایل  JPEGو اندازه ضلع بزرگ حداقل  Pixel2500باشد .نیازی به ارسال پرینت یا نسخه چاپ شده نیست.

•

آثاری که در آنها مشخصات دوربین ،تنظیمات عکاسی و اطالعات زمان ثبت عکس حذف شده باشند ،حذف و در داوری شرکت داده نمی
شوند.

•

شرکتکنندگان باید عالوه بر ارسال اثر ،تصویر شناسنامه و کارت ملی به همراه نام استان ،شهرستان و شهر محل سکونت خود را نیز ارسال
نمایند.

مهلت ارسال1401/4/31 :
تعداد برگزیدگان 3 :نفر
رتبه

هدیه

اول

ریال 8,000,000

دوم

ریال 7,000,000

سوم

ریال 6,000,000

ورک شاپ تولید پوستر قرآنی
ورکشاپ تایپوگرافی آیات ضد استکباری

شرکت کنندگان :عموم
با تدریس :مدرس کشوری
مهلت ثبت نام 31 :تیرماه
ثبت نام از طریق شماره تلفن 09157400700
تاریخ برگزاری 5 :مرداد
به آثار راه یافته به نمایشگاه مبلغ  2میلیون ریال حق التالیف اهدا می شود

رتبه

هدیه

اول

ریال 10,000,000

دوم

ریال 8,000,000

سوم

ریال 7,000,000

تهیه و تنظیم:
اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با همکاری حوزه هنری استان خراسان جنوبی

