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  ٩٣شهريور  ٣٠:  تاريخ بارگزار�                      بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                          

  ۱۲ الحديث احسن قرآني مسابقه دّوم مرحله اجرايي نامه آيين

  »تفسير سوره مبارکه احزاب«

�١٣٩٣مهر ماه  ١٦

تفسير  - ١٢ الحديث احسن قرآني مسابقه مدّو مرحله عترت و قرآن دوستداران و قرآني خادمين توسط الهي قوه و حول به

 و قرآني مراکز محل حضور� در صورت به صبح ١٠ ساعت سرأ ١٣٩٣ سال ماه مهر ١٦ چهارشنبه روز سوره مبارکه احزاب در

�.گرفت خواهد انجام... و  علميه ها� حوزه

�: است زير شرح به مسابقه نامه آيين

 رد آن ها نام و آورده دست به اّول در مرحله را الزم رتبه که کنند شرکت مي توانند مسابقه دّوم مرحله در افراد�  -١

�. باشند مي مطلع نيز مربوطه مراکز و شده اعالم سايت

�١٣٩٣ سال ماه مهر ١٦ رشنبهاچه: برگزار�  زمان -٢

زمان تمديد  ًال(برا� حفظ حقوق شرکت کنندگان در اين مسابقه ، اّو ١١:٣٠ الي صبح ١٠ ساعت از: برگزار�  ساعت -٣

فت برگه ا� دريا،  در محل مسابقه حضور نيافته اندکر از غايبين و کساني که در وقت فوق الّذ نخواهد شد و ثانيًا

�نگردد.)

 ٢٤طي  ار�انص علي محّمد دکتر فرزانه مفسر و استاد بيانات تفسير سوره مبارکه احزاب ازفشرده  لوح: مسابقه  منبع -٤

�جلسه

با اين ستاد هماهنگ  مراکز مسئولين توسط منطقه در که هايي محل يا و ها حوزه ، قرآني مراکز: برگزار�  محل -٥

�.شد دنخواه

�جوابي ٤ تست عدد ٦٠: االتسؤ تعداد -٦

برا� مسئولين برگزار� اين مسابقه ايميل خواهد شد. همچنين  مسابقه از قبل روز ١ سؤاالت: سؤاالت به دسترسي نحوه -٧

کد و رمز محافظت  با همراه )www.ahsanalhadis.comروز قبل از برگزار� مسابقه در سايت احسن الحديث (

 شده که فقط مسئولين برگزار� مسابقه دسترسي خواهند داشت ، قرار مي گيرد. برا� اطالع از اين کد الزم است حتمًا

�مسئولين برگزار� مسابقه با اين ستاد تماس حاصل فرمايند.

 مورد فرد ، دهستن مسابقه در کنندگان شرکت جزء خودبرگزار کننده مسابقه ،  محترم مسئولين که صورتي در : تبصره

�.گردد اهمفر بعد� اقدامات برا� ايشان با ارتباطات تا نمايند معرفي ستاد اين به کامل مشخصات با را ديگر� اعتماد
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رکت برگه پاسخ نامه تمامي ش يک هفتهحداکثر پس از الزم است پس از برگزار� اين مرحله از مسابقه ، :  برگه تصحيح -٨

مهرماه  ۲۳(بديهي است پاسخ نامه هايي که پس از اين تاريخ  ارسال گردد.پست و کنندگان برا� تصحيح به اين ستاد 

�به اين ستاد ارسال گردد ، پذيرفته نخواهد شد.) ۱۳۹۳

درصد از  ١٠توسط اين ستاد پس از بررسي پاسخ نامه ها :  کشي قرعه مرحله در حضور جهت مدّو مرحله تربر افراد -٩

�افراد� که باالترين امتياز را در هر مرکز کسب کرده اند در سايت احسن الحديث اعالم مي گردد.

زار� از يک هفته از زمان برگ پسدر ضمن جهت آگاهي مسئولين و شرکت کنندگان ، کليد مسابقه و پاسخ ها� صحيح  -١٠

�گردد.در سايت اعالم مي ، اين مرحله از مسابقه 

�

  برا� اطالعات بيشتر با اين ستاد تماس حاصل فرماييد.

�تشکر با                        

�الحديث احسن قرآني مسابقات ستاد


