به نکات زیر در زمان ثبت نام دقت کنید:

-1هر نفر فقط میتواند دریک رشته و در یک محل شرکت کند
-2نفرات اول فینال سال 97در تمامی رشته ها ،نمیتوانند امسال در همان رشته شرکت کنند مگر اینکه رده سنی آنها تغییر کرده
باشد (نفرات اول رشته حفظ ( 20 ،10 ،5 ،3 ،1و  30جزء) سال 97در صورت شرکت مجدد در رشته حفظ در همان رده سنی که سال
 97شرکت نموده اند میبایست در رشته حفظ با تعداد جزء بیشتر شرکت کنند یا رشته های قرائت یا ترتیل را انتخاب کند)
-3اسامی نفرات اول فینال سال گذشته در سایت موجود میباشد
-4افرادی که ثبت نام کرده اند در زمان و مکان که برایشان پیامک میشود ،جهت شرکت در مسابقه حضور بهم رسانند
-5لطفا شماره همراه پاسخگو جهت دریافت پیامک اطالع رسانی زمان و مکان مسابقات ثبت نمائید در غیر اینصورت مسئولیت
عدم اطالع رسانی به عهده خودتان میباشد.
-6قرعه ها و تالوت های تقلیدی در سایت بارگذاری شده است
-7افراد تبعه شناسه اختصاصی را حتما وارد نمایند.
-8دانش آموزان عالوه بر انتخاب منطقه شهرداری سکونت،حتما نواحی آموزش و پرورش و نام مدرسه محل تحصیل خود را انتخاب
کنند.

رشته قرائت آزاد 12تا  18سال به انتخاب متسابق از قرعه های زیر:
پ-سوره انعام آیات  95الی 97

الف-سوره یونس آیات 62الی 65

ب-سوره انفال آیات  17تا 19

ت-سوره آل عمران آیات  38الی 40

ث-سوره بقره آیات 189الی 190

رشته قرائت آزاد 19تا  40سال به انتخاب متسابق از قرعه های زیر:
الف-سوره بقره آیات  159الی 163
انعام آیات  45الی 49

ب-سوره آل عمران آیات  42الی 45
ث-سوره انعام آیات  79الی 81

پ-سوره نساء آیات  144الی  147ت-سوره
ج-سوره اعراف آیات  159الی 160

رشته قرائت آزاد  41سال به باال به انتخاب متسابق از قرعه های زیر:
الف-سوره اعراف آیات  188الی191

ب-سوره انفال آیات  24الی27
ث-سوره رعد آیات  29الی31

پ-سوره توبه آیات  123الی 126ت-سوره یونس آیات  53الی58
ج-سوره فاطر آیات  31الی35

