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 دوره مسابقات ملی کتابت قرآن رکمی دومنیبرگزاری  فراخوان 

 مسابقهاهداف  1
 و خطوط قرآین به ویژه خط نسخ ایراین رکمی الف: گسرتش کتابت قرآن

 ب: محایت از کتابت های فاخر قرآن رکمی و اکتبان قرآن
 شورای سیاستگذاری    2

 )رئیس مرکز قرآین سازمان اوقاف و امور خرییه( شیخلوجناب آقای حاج همدی قره
 )مشاور  ریاست مرکز قرآین سازمان اوقاف و امور خرییه( جناب استاد امحد حاجی شریف

 جناب آقای سید یلع سرایب )قائم مقام مرکز طبع و نشر قرآن مجهوری اسالیم(
 االسالم و املسلمنی دکرت سید محمد حسنی وناب )رئیس مدرسه اسالیم هرن(جناب حجت 

 جناب آقای حامد شفیق )مناینهد ریاست سازمان اوقاف و امور خرییه(
 هیئت داوران  3

 ، استاد علریضا  استاد محمد یلع قرباین استاد سید رضا نبی رضی،
 
خ  ب 
 
ی   
 

 ش
 

  
استاد پیشکسوت خط نسخ  حضور برای  ،م داوراندبریخانه و هیئت محرت هایعلریغم تالش شایان ذرک است

با  میسر نشد؛لذا ایشان کسالت جسماین  داوری این همم به جهت متایم مراحل در ،، جناب استاد صمدیایراین
 هانبدیو رتبه آثار برگزیهد ،هنایی وتسط هیئت داوراننظر هیئت محرتم داوران مقرر گردید؛ پس از  داوری 

جریان داوری رسد؛ و چناچه نظرات تکمیلی در مورد یمبه رویت جناب استاد صمدی  داوری، نتیجهو 
 به اجراء گذاشته خواهد شد. داشته باشند،

 دبری اجرايي                            4
 احسان پورنعمان
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 برگزاري مسابقه نحوه 5
بدون حضور ای و های رکونایی به صورت تک مرحلهاین دوره از مسابقات به سبب محدودیت

 هرنمندان برگزار خواهد شد.
 جدول زماين  6

 اعالم و انتشار فراخوان مسابقه  -  1/11/1399
 آخرین هملت ارسال آثار -30/11/1399
 همرحله داوری مسابق  - 5/12/1399
  برندگاناسایم  نتایج و  اعالم  - 10/12/1399
 و اهدای جوایز همسابق اختتامیه برگزاری غریحضوری  – 15/12/1399

 زجوای 7
 " رده اکتبان جوان  " 7.1

 میلیون ریایل. 90                                                               نفر اول: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه
 میلیون ریایل.  60                                                               نفر دوم: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه
 میلیون ریایل.  40                                                               نفر سوم: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه 

 "کتابت فاخر"رده   7.2
 یایلر یلیونم 200 یژهو یههد                                                      نفر اول: یک جلد کالم اّلل  ، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  
، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم 150 یههد                                                    نفردوم: یک جلد کالم اّلل 
، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم 100یههد                                                     نفر سوم: یک جلد کالم اّلل 
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 ز  شرکت  30جایزه تقدیری    7تا حداکرث ابر تشخیص هیئت محرتم داوران نب                                 میلیون ریایل به اکتبان مرب 
هیئت تعلق خواهد گرفت؛ همچننی )در هر دو سطح کتابت فاخر و اکتبان جوان( در مرحله هنایی  کننهد
 .شتداد نخواهمسابقه نسبت سطح کییف را، به جوایز  یا افزایش اکهشامکان  ،داورانمحرتم 

دوره  دومنیفرد یا افرادی جهت کتابت"مصحف مسابقات، گذاریشورای سیاستنظر با از میان برندگان 
 منعقد خواهد گردید.                          کتابت مسابقات"  انتخاب و با ایشان قرارداد

 بخش های مسابقه 8
 مسابقه  در رده "اکتبان جوان"موضوع  8.1

 )نظریه ونیسی ازخط مرحوم مریزا امحد نرییزی(
 "اکتبان جوان" شرایط نگارش رده 8.1.1

سوره ،نظریه ونیسی دقیق و مطابق اصل، از به بعد( 1375هبمن ماه )متولدین  افراد واجد شرایط سین این رده
 اصل اثر را بهو  منوده، را نگارشمرحوم مریزا امحد نرییزی )طبق صتویر درج شهد در انتهای فراخوان(   فلق

 .یندارسال منا مدرسه کتابت قرآن رکمی
 اثر   به انتخاب شرکت کننهد است()اندازه ابعاد کلی  میلیمرت است. 2 اندازه  عرض قمل در رده "اکتبان جوان" به اندازه .1

 استفاده از مرکب رنگی در رده "اکتبان جوان" بال مانع است. ،در صورت متایل .2
 تر )مستطیل ایستاده( رتکیب کنند، امتیاز بیشرتی دارند(کساین که سوره فلق را با تناسب زیبنهد .3
 رده "کتابت فاخر "در    مسابقه   موضوع  8.2

 (صفحه از مصحف شریف به خط نسخ ایراینسوره در دو نگارش یک )
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  صفحه دودر قالب  ،با صفحه نبدی و سطرنبدی مطلوب راسوره مبارکه نبـــأ  رده کتابت فاخرشرکت کنندگان 
  رکمی مدرسه کتابت قرآنبه  اثر را اصل  نگارش منوده و ( قید شهد در آخر فراخوان)طبق امالی  متناظر

 ارسال منایند.
 "کتابت فاخر"شرایط نگارش رده  8.2.1

 )اندازه ابعاد کلی اثر   به انتخاب شرکت کننهد است( میلیمرت باشد.    1.5     اندازه قمل اصلی منت  کمرت از .1
 ملزم به استفاده از مرکب مشکی هستند."کتابت فاخر"شرکت کنندگان رده  .2
و بر روی یک اکغذ نگارش ،برای شرکت کنندگان این رده الزایم است که منت سوره نبأ را در دو صفحه متناظر  .3

عالوه بر تناسب طول و عرض قاب داخلی هر صفحه، اکدر دروین و منایند؛ بدین صورت در داوری آثار، 
 . وناز باشدبریوین اثر   متناسب، زبیا و چشم

 :موارد خواهد وبداولویت این  صه های داوری به تریتبشاخ .4
I.  مفرداتصحت و پختگی 
II.  حرکیس نبدی  

  صحی
 سطرها    

III. صفحه آرایی 
IV. بنی دو صفحه تعادل 
V. زبیایی عمویم قطعه 

  کنندگان:برای کلیه شرکت قابل وتجههمم و نکات  9
آثار برندگان در هر دو رده کتابت فاخر و اکتبان جوان، به عنوان سوابق مسابقات نگهداری شهد و  به  (1

 شرکت در مسابقه به عنوان پذیرش این مساله است. الکیت برگزار کننهد درخواهد آمد؛م
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الزم از شرکت کنندگان،  ر  یکتر در مورد هدر صورت احساس نیاز هیئت محرتم داوران به سنجش دقیق (2
 داشته باشند.آمادگی  در زمان مقرر است افراد مورد نظر برای آزمون حضوری 

 صنعیت یا دست ساز به اختیار شرکت کنندگان خواهد وبد.  استفاده از اکغذهای (3
 داوری خواهد شد. از مرحلهامضا منودن یا ایجاد هر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف  (4
کنندگان تنها در صورت الزایم است؛ شرکتسایل از تذهیب، تشعری و نگارگری،عاری وبدن آثار ار (5

نبدی از سوی دبریخانه و هیئت محرتم هستند )انجام یا عدم انجام قطعه متایل شخصی، مجاز به قطعه نبدی  اثر
، مورد نبدیقطعهنبدی شدن اثر، نکات مثبت و منیف داوران یکسان است؛ اما در صورت قطعه

 گرید.(دقت قرار یم
  آثاری که پس از هملت مقرر به دبری خانه ارسال شود، در جلسه داوری برریس نخواهند شد. (6
 .خواهد شد صادرگواهی شرکت  ند،ایه هرنمنداین که به مرحله هنایی راه یافته کل رایب (7
 دبریخانه در مورد آثار صدمه دیهد از طریق ارسال پسیت تعهدی ندارد. (8
 آیت هستند. در  دوره مسابقات، محایت دبریخانهدر اولویت هرنمنداین که به مرحله هنایی راه یافته اند (  9
مدرسه کتابت قرآن رکمی  ، اینستاگرام و تلگرام طریق سایت مسابقه و مراحل بعدی ازاطالع رساین (  10

  .انجام یم شود     mkquran.irبه نشاین 
 371583416 مدرسه اسالیم هرن کدپسیت 20: قم بلوار بسیج نبش کوچه جهت ارسال آثار آدرس پسیت

قرآن  وتانند در ساعات اداری با مدرسه کتابتیمدر صورت اهبام در هر کدام از موارد، شرکت کنندگان ( 11
 با دبری مسابقه مطرح منایند.    09115569692مشاره و یا با    37830904250به مشاره   رکمی
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