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از امام على (ع) نقل شده است  :چه بسيار عزيزى كه ،نادانى اش او را خوار ساخت.

قرآن

• شماره •3561چهارشنبه  18مهر•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

تکمیل ظرفیت بدون آزمون
مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از تکمیل ظرفیت
بدون آزمون در مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث تا  30مهرماه
امسال خبر داد.
هادی حجت ،معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث در
گفتوگو با ایکنا؛ با اشاره به اطالعیه اخیر سازمان سنجش نسبت
به آغاز زمان تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی گفت :داوطلبان
عالقهمند اعم از کسانی که در آزمون سراسری سال  97ثبتنام
کردهاند یا نکرده باشند ،میتوانند از روز چهاردهم تا سیام مهرماه
سال جاری با مراجعه به سامانه ثبتنام موجود در سایت دانشگاه قرآن
و حدیث نسبت به ثبتنام در رشتههای این دانشگاه اقدام کنند.
وی عنوان کرد :رشتههای این دانشگاه برای تکمیل ظرفیت در مقطع
کارشناسی ،سه رشته علوم قرآن حدیث ،فقه و حقوق اسالمی و
روانشناسی است که این دورهها به صورت مجازی و نیز حضوری در
شهر تهران(شعبه شهر ری) پذیرش دانشجو دارد .همچنین همین سه
رشته به صورت مجازی نیز برگزار میشود.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث با اعالم شرایط
پذیرش گفت :متقاضی شرکت در تکمیل ظرفیت باید دارای مدرک
دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی یا کاردانی باشد.
وی افزود :عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره تکمیل
ظرفیت مقطع کارشناسی این دانشگاه میتوانند به پایگاه اطالعرسانی
دانشگاه قرآن و حدیث به نشانی  www.qhu.ac.irمراجعه کنند.
حجت تصریح کرد :در سال تحصیلی 98ـ 97از مجموع  771نفر
پذیرفته شده در سه مقطع 98 ،نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه
طالبدرمقطعکارشناسیارشدودکتریایندانشگاهجذبشدندواز
تسهیالتی مانند تحصیل رایگان یا تخفیف ویژه طالب بهرهمند شدند.
یادآور میشود ،دانشگاه قرآن و حدیث وابسته به مؤسسه علمی
فرهنگی دارالحدیث از مراکز آموزش عالی باسابقه در عرصه علوم
اسالمی است که به منظور تربیت متخصص و کارشناس در این
حوزه هر ساله عالوه بر پذیرش در مقاطع سه گانه از طریق آزمونهای
سراسری بخشی از ظرفیت پذیرش خود را از طریق جذب دانشجو
از طریق آزمون اختصاصی ویژه طالب در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا تکمیل میکند.

با پايان يافتن چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت

دانشگاه علمی کاربردی برترینهای قرآنی خود را تجلیل كرد
علی همت دارایی استان لرستان در
رشته مقاله
آسیه تحویلداران  /استان تهران در
رشته ترجمه و تالیف
محمد حسین استان کرمان /در
رشته خوشنویسی
غالمرضا بختیاری استان اردبیل /
در رشته شعر

ادامه از صفحه اول:

* رتبه دوم (دانشجویان)

مهسا عنایتی استان زنجان در رشته
کانال های مجازی
عاطفه نجفی استان اصفهان در
رشته ترجمه و تفسیر
فاطفه زراعت  /استان اصفهان در
رشته آشنایی با سیره
علی رضا عیوضی  /استان آذربایجان
در رشته حفظ موضوعی
صدیقه صادق استان مرکزی در
رشته احکام
محمد حسن علی استان یزد در
رشته سبک زندگی
منصوره قدرتی  /استان مرکزی در
رشته پرسمان قرآنی
علی فریدنی  /استان مرکزی در رشته
شعر
مهرداد همتی استان البرز دررشته
داستان
وحید علی نجفی استان تهران در
رشته خوشنویسی
ملیحه رسولپور  /استان البرز در
رشته تدهیب
لیال استرکی استان تهران در رشته
تذهیب
سینا عبدیان  /استان مرکزی در رشته
عکس
مسعود سهیم پور /استان خوزستان
در رشته فیلم کوتاه
ناهید سید صالح  /استان مرکزی در
رشته معرق
محمد طبخی استان مرکزی در
رشته طراحی پوستر
منصوره حاجی استان بوشهر در
رشته مقاله قرآن
بیتا فرد جدید استان آذربایجان در
رشته ایده قرآن
ابوالفضل نکونام استان مرکزی در
رشته تلخیص کتاب

به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

چهل و هشتمین جلسه کمیسیون
توسعه فعالیت های تبلیغی
ترویجی قرآنی برگزار می شود

* رتبه دوم (مدرس و کارمند)
زهرا ندرلو /استان زنجان در رشته
کانال های مجازی

* رتبه سوم (دانشجویان)
حبیب پارسایان استان یزد در رشته
ترجمه و تفسیر
مصطفی سعاتی استان قزوین در
رشته آشنایی با سیره
مریم هادی استان اصفهان در رشته
آشنایی با سیره
ابولفضل موفقی استان خراسان در
رشته آشنایی با سیره
مهدی کردی استان قم در رشته
احکام
ابراهیم زمانی استان قم در رشته
شعر
فائزه جدا استان تهران در رشته
داستان
سعید موذنی استان اصفهان در
رشته نامه نویسی
عبدالله خسروی استان قم در رشته
نمایشنامه
مریم تربتیان استان اصفهان در رشته
خوشنویسی
لیال رمضانی استان تهران در رشته
طراحی و نقاشی
هانیه قزوینه استان البرز در رشته
تذهیب

آغاز ترم جدید آموزش تلفنی قرآن در
مؤسسه جامعةالحفاظ

مرتضی نجفی قدسی:

بیت مرحوم عالمه طباطبایی به مرکز
تفسیر قرآن تبدیل شده است
مرتضینجفیقدسی،مدیردارالقرآنامامعلی(ع)بااعالممراسمپایان
دوره آموزشی کالسهای دارالقرآن در خان ه موزه شهید مدرس ،گفت:
بیتمرحومعالمهطباطباییبهمرکزیبرایتفسیرقرآنتبدیلشدهاست.
مرتضی نجفیقدسی ،مدیر دارالقرآن امام علی(ع) درخصوص
مراسم پایان دوره آموزشی کالسهای دارالقرآن امام علی(ع) ،به مهر
گفت :مراسم پایان دوره آموزشی کالسهای دارالقرآن امام علی(ع)
ّ
در دارالقرآن و خانهموزه شهید آیت الله مدرس برگزار شد.
وی با اشاره بهفعالیتهای این مرکز گفت :ازجمله توفیقات این
دارالقرآن برگزاری کالسهای قرآن در سراسر کشور ،حمایت از
جلسات قرآن و برپایی مسابقات ویژه بانوان و آقایان در رشتههای
مختلف است.
وی افزود :از دیگر توفیقات این دارالقرآن میتوان بهخریداری منزل دو
نفر از بزرگان و نامدارترین شخصیتهای علمی تشیع و ایران اشاره
کرد که این منازل احیا شده و بهعنوان مرکز قرآنی در حال فعالیت است.
نجفیقدسی عنوان کرد :یکی بیت مرحوم عالمه طباطبایی ،صاحب
تفسیرالمیزان است که بخشی از این تفسیر نیز در آن نگارش شده است.
این بیت ب ه عنوان مرکز تفسیری در قم تبدیل شده است که علما در آن
دورههای تفسیر دارند و در این مرکز دورههای قرآنی با گرایش تفسیر
برگزار میشود.وی بیان کرد :منزل دیگر ،بیت شهید مدرس است که
انبار کتابهای قدیمی شده بود و بعد از بازدید احمد مسجدجامعی،
عضو شورای اسالمی شهر تهران طی برنامه تهرانگردی از این مکان،
پیشنهاد احیای این منزل به مانند بیت عالمه در قم ،داده شد که از ورثه
سیداحمد کتابچی خریداری و احیا شد.
مدیر دارالقرآن امام علی(ع) عنوان کرد :شهید مدرس این منزل را پس
از تبعید به خواف به فرزندش عبدالباقی میدهد که در سال ۱۳۲۵
هجری شمسی به احمد کتابچی فروخته شد.
وی ادامه داد :طی این سالها نیز سعی شد تا آثار تاریخی و اسناد مهم
مرتبط با این شهید خریداری و در این مجموعه قرار گیرد.
نجفیقدسی با تأکید بر اینکه دارالقرآن شهید مدرس ،شعبهای
از دارالقرآن امام علی(ع) است ،عنوان کرد :هر فردی که با شهید
مدرس آشنا شود در حقیقت با اسالم ناب آشنا میشود ،این شهید،
الگوی مبارزاتی حضرت امام(ره) بود .شهید مدرس ،که از مدرسین
و فقهای بزرگ حوزه بود در بخشی از منزل خود به تدریس علوم فقهی
و بیان تفسیر قرآن و نهج البالغه می پرداخت وی همچنین در مدرسه
سپهساالر(شهید مطهری فعلی) تدریس میکرد.
مدیر دارالقرآن امام علی با اشاره به دیگر برنامه های این مراسم داشت
و گفت :حجتاالسالم عبدالهی ،معاون تهذیب حوزه علمیه چیذرنیز
به عنوان یکی دیگر از سخنرانان شهید مدرس الگوی سادهزیستی و
مبارزات دانست.وی پایان بخش برنامه را تجلیل از نفرات برتر ذکر
کرد و افزود:بخش دیگر این مراسم اجرای حافظ پنجساله فاطمه
جیستانی که به قرائت سوره مبارکه نبأ پرداخت و این برنامه نیز با اهدای
جوایز و کارنامه آموزشی بهنفرات برتر و تجلیل از برگزیدگان آزمون
تجوید و دو نفر از معلمان این دارالقرآن به پایان رسید.
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مدیرعامل مؤسسه جامعةالحفاظ از آغاز ترم جدید آموزش تلفنی قرآن در
مؤسسه خبر داد.
مصطفی نیکورز ،مدیرعامل مؤسسه جامعةالحفاظ در گفتوگو با ایکنا ؛
بیان کرد :ترم جدید آموزش تلفنی قرآن در مؤسسه جامعةالحفاظ از ديروز
آغاز شد.
وی ادامه داد :این نوع آموزش برای اولین بار در کشور از سمت مؤسسه ما اجرا
شد و اکنون سه سال است که قرآنآموزانی که امکان حضور در کالسهای
قرآنی را به خاطر شرائط کاری یا بعد مسافت نداشتند ،از طریق غیرحضوری
و بهصورت تلفنی در رشته روخوانی و مفاهیم قرآن آموزش میبینند.
نیکورز بیان کرد :در انتهای دوره آزمون کتبی از شرکتکنندگان بهصورت
حضوری گرفته میشود و گواهی نامه معتبر به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
مدیرعامل مؤسسه جامعةالحفاظ تصریح کرد :روال این آموزش بهگونهای
است که دو جلسه در هفته که این دو روز از طرف قرآنآموز انتخاب میشود،
مشاور قرآنی با فرد تماس  ۱۵دقیقهای میگیرد و تکلیف حفظ و یا مرور
آموختهها رابه قرآنآموز میدهد.
عالقهمندان برای کسب اطالع بیشتر و یا ثبتنام میتوانند به آدرس :خیابان
شهید باهنر ،کوچه شماره یک مراجعه کنند و یا از ساعت  ۱۴تا  ۱۸با شماره
تلفن  ۳۳۱۱۱۱۱۵تماس بگیرند.

مهرداد دشتستانی استان استان
مرکزی در رشته عکس
داوود سیلیمانی استان استان مرکزی
در رشته معرق
حمید رضا استان قم در رشته فیلم
کوتاه
فاطمه سادات استان مرکزی در
رشته طراحی پوستر
مسعود سیاه کمری استان کرمانشاه
در رشته مقاله قرآن
مسعود متقیان استان قم در رشته
ایده قرآنی
لیال مرادی استان استان مرکزی در
رشته تولید نرم افزار
پرستو آدینه استان مرکزی تولید در
رشته اپلیکیشن
صغری رفیعی فرد استان زنجان در
رشته کانالهای مجازی
زینب رهسپار استان تهران در رشته
خوشنویسی

* رتبه اول(مدرس و کارمند)
سید جلیل امامی  /استان یزد در
رشته آشنایی با سیره
مرضیه نطنزیان  /استان اصفهان در
رشته آشنایی با سیره
بیتا ملکی شریف  /استان کرمانشاه
در رشته آشنایی با سیره

منصوره عالیی استان تهران در رشته
آشنایی با سیره
زهره خورسندی استان خراسان در
رشته آشنایی با سیره
آتنا کاردل استان گلستان در رشته
آشنایی با سیره
مهتاب عشقی استان مرکزی در
رشته مقاله
محمود پرتوی استان گلستان در
رشته ترجمه و تالیف
احمدرضا قدیریان استان یزد در
رشته شعر

* رتبه سوم (مدرس و
کارمند)
سارا صادقی استان لرستان در رشته
آشنایی با سیره
رمضانعلی دهقان استان مازندران
در رشته آشنایی با سیره
برات حمیدیان استان سیستان و
بلوچستان در رشته آشنایی با سیره
زهراشرفیاستانمرکزیدررشتهمقاله
شهریار دیهیم استان سیستان و
بلوچستان در رشته خوشنویسی
فرزانه سعادتمند استان یزد
در رشته شعر
سارا جوانمرد تقی استان تهران در
رشته خوشنویسی

معرفی نمایندگان فارس در آزمون
انتخابی مسابقات قرآن نابینایان
جهان اسالم
محمدعلی ذاكری ،قاری و امین محمدیآزاد ،حافظ كل قرآن كریم بهعنوان
نمایندگان استان فارس در آزمون انتخابی مسابقات بینالمللی قرآن نابینایان
جهان اسالم انتخاب شدند.
محمد رحمانیان ،دبیر شورای فرهنگی ادارهكل بهزیستی فارس  ،با بیان اینكه
آزمون انتخابی مسابقات قرآن بینالمللی نابینایان جهان اسالم در دی یا
بهمنماه سال جاری برگزار میشود،به ايكنا گفت :در این راستا هر استان
میتواند یك نفر قاری و یك نفر حافظ كل قرآن را به عنوان نماینده استان در
این آزمون معرفی كند.
وی افزود :بههمین منظور ما به تمام ادارات بهزیستی شهرستانهای فارس
نامهنگاری كردیم تا افرادی كه در این دو عرصه فعالیت درخشانی دارند را به
همراه رزومه فعالیت آنان به ما معرفی كنند.
رحمانیان اظهار كرد :در رشته حفظ كل قرآن  7نفر از نابینایان از شهرستانهای
مختلف استان فارس و در رشته قرائت تحقیق نیز یك نفر از شیراز به ما معرفی
شد كه بعد از بررسی رزومه و فعالیت آنان دو نفر را انتخاب كردیم.
دبیر شورای فرهنگی ادارهكل بهزیستی فارس ادامه داد  :در این راستا محمدعلی
ذاكری از شیراز ،به عنوان قاری و امین محمدیآزاد از الرستان به عنوان حافظ
كل قرآن از استان فارس برای شركت در این آزمون معرفی شدند.
وی به ارائه رزومه فعالیتهای این دو نفر پرداخت و گفت :محمدعلی
ذاكری ،كه به عنوان پدر قاریان استان فارس نیز مشهور است ،دارای
فعالیتهایی نظیر كسب مقام اول مسابقات بیش از  10دوره ،اعزام به حج
تمتع از سوی بعثه امام و رهبری در سالهای  66و  ،70كسب مقام اول در
مسابقات نیروهای مسلح بیش از  5بار و غیره و محمدی آزاد حافظ كل قرآن
نیز تاكنون  9مقام منطقهای 2 ،مقام استانی در سالهای  86و  87و مقام اول
كشوری در سال  88كسب كرده است.
رحمانیان بیان كرد :در آزمون انتخابی مسابقات بینالمللی قرآن نابینایان
جهان اسالم ،از میان تمام استانها سه نفر قاری و سه نفر حافظ كل قرآن
انتخاب شده و در نهایت از میان آنان نیز از هر رشته یك نفر بهعنوان نماینده
ایران در مسابقات بینالمللی قرآن نابینایان انتخاب خواهد شد كه زمان
برگزاری این مسابقات اردیبهشتماه سال آینده است.

محمدمهدی عزیززاده از برگزاری چهل و هشتمین جلسه کمیسیون
توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در روز شنبه ( ٢١مهرماه) خبر داد.
به گزارش شبستان ،محمدمهدی عزیززاده از برگزاری چهل و هشتمین
جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی ،روز شنبه
( ٢١مهر ماه) از ساعت  ١٠تا  ١٢به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در دفتر وزیر و با حضور معاونان وزیر و نمایندگانی از دستگاه
های عضو کمیسیون خبر داد.
رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی
عنوان کرد :در این جلسه  ٣٠تن از مدیران و چهره های قرآنی همچون
حجت االسالم دکتر صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ،حجت االسالم
محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ،رییس سازمان بهزیستی،
معاونان وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات و فناوری،
ورزش و جوانان ،نمایندگان حوزه های علمیه ،معاون فرهنگی سازمان
فرهنگ و ارتباطات ،رییس سازمان دارالقرآن کریم ،نمایندگان جامعه
المصطفی و اتحادیه های قرآنی کشور حضور دارند.
وی همچنین افزود :قرار است در این جلسه موضوعات مهمی همچون
گزارش برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم توسط وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،به بحث و گفتگو گذاشته می شود.
همچنین در این جلسه قرار است در خصوص جداول تعاریف و برآورد
هزینه ای و اعتباری اعتبارات در سال  ۹۷و جدول وظایف و انتظارات
دستگاه های عضو به بحث و گفتگو پرداخته شود .همچنین شناسنامه
اقدامات ذیل سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی
به تصویب برسد.
از دیگر موارد مطروحه در جلسه می توان به سند راهبردی مسابقات
قرآنی جمهوری اسالمی ایران نام برد.
کلیه موارد مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می باشد.

* پیش از دستور:

 اعالم وصول و تصویب «دستور العمل هزینه کرد اعتبارات اجرایسند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور»
 استماع گزارش معاونت قرآن و عترت از روند برگزاری نمایشگاهبینالمللی قرآن
 بررسی و تعیین تکلیف وضعیت هیئت رسیدگی به مؤسساتفرهنگی قرآن و عترت

* دستور جلسه:

بررسی و تصویب جدول« مدل تقسیم وظایف اعضای کمیسیون توسعه
فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی»
بررسی و تصویب جدول« تعاریف و برآورد اعتباری و کیفی هزینههای
اجرای برنامههای مصوب در سال » ١٣٩٥
بررسی و تصویب جدول « تعاریف سطوح کیفی آثار و محصوالت»
بررسی و تصویب «شناسنامه اقدامات ملی سند راهبردی توسعه
فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی کشور»
بررسیوتصویب«سندراهبردیمسابقاتقرآنیجمهوریاسالمیایران»
بررسی «آیین نامه هماهنگی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی
در کشور»
به همت مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی فارس برگزار می شود؛

مسابقات قرآن دانشجویان بسیجی
در  ۴بخش ویژه

اخالق قرآنی؛ اصلیترین شرط ورود به مباحث مدیریتی حوزه قرآن
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی
استان کردستان با تأکید بر اینکه
فعاالن قرآنی باید اخالق و روش
و منش خاص و در خور شأن قرآن
داشته باشند ،گفت :داشتن اخالق
قرآنی اصلیترین شرط ورود به
مباحث مدیریتی حوزه قرآن است.
ژاله حیدریمقدم ،مدیرعامل
اتحادیه مؤسسات قرآنی استان
کردستان در گفتوگو با ایکنا از
کردستان ،اظهار کرد :وقایع اخیر
هیئت رسیدگی و توقف وظایف
قانونی و تکلیف شرعی آن ،شاید
قویترین دلیلی است بر اینکه داشتن
صالحیتواقعیاخالققرآنیاولین
و اصلیترین شرط ورود به مسائل و
مباحث مدیریتی حوزه قرآن است.

وی افزود :در واقع این اخالق
برگرفته از قرآن است که می فهماند
مصلحت قرآن نباید فدای مصلحت
فرد یا افراد شود و یا اینکه مدیران و
مسئوالن کشوری و استانی،عقربه
احساس مسئولیت خود را بر جلب
نظر و تأمین خواستههای عدهای
قلیل تنظیم کنند.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات
قرآنی استان کردستان بیان کرد:
جای تأسف است که دامنه این
وضع سرگردان کنونی که تکلیف
مؤسسات را در ابهام و نامعلوم بودن
رها کرده و استانها را هم دربرگرفته،
در نبود قانون دارای ضمانت اجرای
قوی و فقدان دستگاه ناظر مرجع
و قاطع بوده که فرصت برای سوء

استفاده ،ایجاد انشقاق و ناامیدی
عدهای قرآنی نما را فراهم کرده است
و فضای نازیبای بیاخالقی قرآنی
را توسعه داده است.وی با اشاره به
اینکه جان به لب استانها رسیده و
کاری که در اصل وظیفه هیئت بود
را استانها با دشواری و استقامت
پیش میبرند ،گفت :هر چند رئیس
سازمان دارالقرآن کشور در کنفرانس
خبری اخیر خود اشارات کامل و
مستندی به موضوعات اخیر داشتند.
حیدریمقدم اعالم کرد :قدر بخش
مردمی قرآنی را بیشتر از این بدانیم
و صادقانه و خالصانه این قشر
تالشگر را یاری کنیم ،مؤسسات
و فعاالن قرآنی استان کردستان نیز
هم صدا با سایر استانها خواهان

تعجیل در امر ادغام و تشکیل
اتحادیه واحد کشوری بدون هر
گونه توجیهی هستند تا هر چه
سریعتر ،نظم و آرامش به فضای
قرآنی کشور بازگردد و همچنین از
وسیله قرار دادن موسسات و افراد در
پیشبرد اهداف خاص توسط برخی
انگشت شمار جلوگیری شود.

به همت مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی فارس مسابقات قرآن
کریم در  ۴بخش آوایی ،کتبی ،پژوهشی و هنری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ناحیه بسیج دانشجویی فارس ،مرکز قرآن و
عترت بسیج دانشجویی فارس ،مسابقات قرآن کریم را در  ۴بخش
آوایی ،کتبی ،پژوهشی و هنری برگزار می کند.
این مسابقات در بخش آوایی شامل رشته های قرائت ،ترتیل ،حفظ
۱جزء ،حفظ  ۳جزء ،حفظ  ۵جزء ،حفظ  ۱۰جزء ،حفظ  ۲۰جزء،
حفظ کل در دو مرحله شهرستانی ،استانی است در بخش پژوهشی
پژوهش های قرآنی و در بخش کتبی مسابقه کتابخوانی کتاب صراط و
رشته مفاهیم قرآن و در بخش هنری عکاسی از حلقات قرآنی و خطاطی
آیات قرآن انجام می گیرد و همچنین بخش قرائت و ترتیل مرحله منطقه
ای نیز دارد.
مرحله شهرستان این مسابقات  20الی  30آبان ماه  97مرحله استانی
 20الی  30آذرماه( 97هفته بسیج) و مرحله منطقه ای  12الی 22
بهمن ماه  97در دهه فجر برگزار می شود.
عالقه مندان جهت ثبت نام به دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه های
خود مراجعه کنند.

