
وارد سایت مسابقات قرآن کریم 
:مشکات به آدرس

mqmeshkat.com
. شوید

مرحله اول

1



آئین نامه مسابقات را دانلود و به دقت
.مطالعه نمایید

.پاسخ بسیاری از سواالت شما در آئین نامه موجود است

مرحله دوم



وارد صفحه ثبت نام شوید-1

نماییدواردراخودهمراهتلفنکد ملی و-2

گزینه ورود یا ثبت نام را بزنید-3

مرحله سوم

1

2

3

داوطلبان غیر ایرانی به جای کد ملی باید با ایمیل 

.معتبر ثبت نام نمایند



طالعات شخصی خود را به ا-1

.دقت وارد نمایید

معافیت جهتروشندالن عزیز-2

از مرحله کتبی رشته حفظ حتما 

کارت بهزیستی را بارگزاری 

.نمایند

.بزنیدرابعدگزینه مرحله-3

مرحله چهارم
1

23



پس از ورود به مرحله بعد پیام -1

موفقیت آمیز ثبت نام در باال به 

شما نمایش داده می شود

سپس رشته مورد عالقه خود را -2

.انتخاب نمایید

.بزنیدرابعدصفحهگزینه-3

مرحله پنجم

1

23

داوطلبان رشته های اذان، ترتیل و قرائت تقلیدی 

تیرماه فرصت دارند با ورود به مرحله بعد 19تا 

.فیلم خود را بارگزاری نمایند

داوطلبان رشته های حفظ قرآن و مفاهیم تا زمان برگزاری آزمون مرحله کتبی باید 

منتظر بمانند



با آمادگی کامل دکمه ضبط -1

.تالوت را بزنید

توجه داشته باشید که استفاده از

تی سیستم صوتی، اکو، افکتهای صو

مجاز نبوده و صدا باید به … و

صورت خشک ضبط و ارسال شود 

ولی استفاده از هندزفری برای 

بهتر شدن کیفیت صدا اشکالی 

ندارد

مرحله ششم

وربدین استفاده نماییدد و دسه پایه ثابت سعی کنید از 

.ودنگهدارید تا از لرزش جلدوگیری شدافقیبه صورت 

تگی همچنین هنگام ضبط فیلم به مکان، منظره و آراسد

.چهره خود اهمیت دهید

1



پس از اینکه تالوت شما به -1

پایان رسید دکمه پایان ضبط را 

ما بزنید و منتظر بمانید تا قرائت ش

.بارگزاری شود

به هیچ وجه تا پایان بارگزاری )

(صفحه را نبندید

در صورتی که قرائت : نکته مهم

دلخواه شما نبود می توانید مجدداً 

ضبط یا حتی به روز دیگری موکول 

.نمایید

مرحله هفتم

د پیش از قرائت نام و نام خانوادگی ، سن و استان خو

را بفرمایید و بهتر است پیش از قرائت استعاذه و

.بسمله و پس از پایان قرائت تصدیق بگویید

1



پس از اینکه بارگزاری تالوت -1

شما به پایان رسید می توانید 

تالوت خود را ببینید و در صورتی 

که به نظرتان مطلوب نبود ، با زدن

دکمه ضبط تالوت مجدداً آن را 

.دتکرار کنید تا به نحو مطلوب برس

تالوتفیلمازکهصورتیدر-2

تاییددکمهبودیدراضیخود

.بزنیدراویدیو

مرحله هشتم

1

2
:  نکته مهم

جدد پس از تایید ویدیو دیگر قادر به ضبط م

.نخواهید بود



در نهایت سایت از شما می -1

خواهد که ویدئوی خود را تایید 

.نمایید

:  نکته مهم

ادر پس از تایید ویدیو دیگر ق

.به ضبط مجدد نخواهید بود

مرحله نهم

1


