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 ارًا خَس اِلّا الظّالِمینَ یَزیدُ ال وَ ینَهُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن انَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ مو نُُ

 .افزایددر حالیکه ستمگران را جز زیان نمى و کنیمو ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

 (82آیه  -)سوره مبارکه اسراء

 

 : مقدمه* 

قرآني در   ديني و هايآموزههاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج  از جمله برنامهقرآن و عترت دانشجويان   جشنواره برگزاري       

شگاه  شجويان با  ها به منظور فراهم آوردن زمينهدان سان  كالماي جهت انس بيش از پيش دان و مفاهيم تعالي بخش   الهيساز  ان

مورد اهتمام متصررايان و  همواره در محيا دانشررگاهي  و عترت نشررر و بسررا فمرراي معنوي و ع رآگين قرآن همچنينآن و 

 ها بوده است.مسئولين فرهنگي دانشگاه

را   آن ي اجراييهابازنگري در محتوا و شيوه  ،دانشگاهها  و عترت در قرآن جشنواره  دوره ازو يك  سي مروري بر تجربه برگزاري 

ضمن لحاظ نمودن چارچوب پيشرين           نمودضروري مي  شتمل بر آخرين بازنگري ها  ستورالعمل پيش رو م ساس، د . بر اين ا

جشنواره قرآن و عترت دانشجويان كشور و هماهنگي با آيين نامه جشنواره ملي شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها،         

 باشا.س ح دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميتاوين گردياه و قابل اجرا در 

 اهداف:* 

 ارتقاي س ح فرهنگ قرآني و اسالمي و اعتالي اخالق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي -1

 ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاه ها با قرآن و عترت   -2

 آني در دانشگاه هاي سراسر كشورتقويت و توسعه فماي معنوي و قر -3

 هاهاي قرآن و عترت و تشويق نخبگان ديني و قرآني دانشگاهارج گذاري به فعاليت -4

 شناسايي و معرفي استعاادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جامعه دانشگاهي   -5

 

 : سیاست ها و رویکردها* 

 هاي قرآن و عترت)ع(. العالي( پيرامون فعاليترهبري )ما ظلههاي امام خميني )ره( و مقام معظم توجه به دياگاه -1

 هاي عمو شورا.مشاركت همه جانبه و فعال همه دستگاه  -2

 توجه به رويکرد تبليغي، آموزشي، پژوهشي و تربيتي در جشنواره. -3

 هاي محتوايي و جنبي جشنواره.اعتالي فعاليت-4

 بگان قرآني شركت كنناه در جشنواره.استفاده مناسب از استعااد و توانايي نخ-5

 ستاد برگزاري جشنواره:* 
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سيت برگزاري     سا شگاهي نظر به اهميت و ح شنواره قرآن كريم به عنوان نخستين و مهم    مرحله دان ستر   ج ترين ب

، ايجاد هماهنگي و اجراي منظم  قرآني و به منظور تمهيا مقامات  ورود دانشررجويان به عر رره فعاليت هاي ديني و 

برنامه ها در هرچه باشررکوه تر برگزار شرران اين دوره از جشررنواره ضررمن بهره گيري از اهتمام و تشررريك مسرراعي  

شجويان     مجموعه تشررکل ها و نهادهاي فعال فرهنگي دانشررگاه،   شنواره قرآن کريم دان با  ستاد برگزاري ج

تشررکل از ماير امور فرهنگي، نمايناگان دفتر نهاد نمايناگي مقام مسررئوليت معاون فرهنگي و اجتماعي دانشررگاه م

معظم رهبري در دانشگاه، دبير كانون قرآن و عترت )ع(، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه، كارشناس قرآني دانشگاه 

شناس امور كانون  سبت به       )و يا كار شيوه نامه اجرايي ن ساس اين  شگاه، بر ا سئول روابا عمومي دان برگزاري  ها( و م

 مرحله دانشگاهي جشنواره اهتمام مي نمايا.
 

 اعضاي ستاد برگزاري جشنواره: .1

 به عنوان رئيس ستاد( معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه( 

 )ماير كل امور فرهنگي دانشگاه )به عنوان دبير ستاد 

 نمايناه دفتر نهاد نمايناگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 

  ع(دبير كانون قرآن و عترت( 

 مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 

 )كارشناس قرآني دانشگاه )و يا كارشناس امور كانون ها 

 نمايناه تام االختيار روابا عمومي دانشگاه 
 

 وظايف ستاد برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي: .2

روابا  تصرررويب برنامه ها و نظارت بر حسرررن عملکرد دبير و كميته هاي مربو ه اعم ازه كميته تبليغات و            .1

 عمومي، كميته ا الع رساني و ثبت نام، كميته علمي، كميته پشتيباني، كميته فرهنگي، كميته مالي و ...

اتخاذ تاابير الزم به منظور فماسازي گسترده تبليغي و ا الع رساني در س ح دانشکاه ها، خوابگاه ها و ديگر فماهاي         .2

 پرديس دانشجويي

 نشگاهيتعيين نوع و س ح جوايز درمرحله دا .3
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 دبيرخانه برگزاري جشنواره در دانشگاهها : .3

 ها به عنوان دبيرخانه برگزاري جشنواره مي باشنا.دفاتر امور فرهنگي دانشگاه

شنواره )با توجه به        شاه در اجراي ج شگاهي: رعايت زمان بناي اعالم  شنواره در مرحله دان وظايف دبيرخانه برگزاري ج

شاه از   سوي دبيرخانه جشنواره جهت برگزاري م لوب و به موقع در مراحل بعا حائز اهميت مي   اينکه زمانبناي اعالم 

 باشا از ستاد برگزاري خواهشمنا است كه زمانبناي آيين نامه را رعايت نماينا(

 جشنواره از داو لبان شركت در ثبت نام به موقع .1

 هماهنگي با تيم داوري  .2

جهت دريافت محتواي تالوت رشته هاي تحقيق   و قرآني وزارت علوم هاي دينياداره پشتيباني از فعاليت تماس با  .3

 و ترتيل

 برگزاري شايسته مسابقات در بخش هاي آوايي و جمع آوري آثار درساير بخش ها .4

صويري برگزياگان در      .5 شاه از     ضبا فايل  وتي و ت ساس محتواي اعالم  شته هاي قرائت تحقيق و ترتيل بر ا ر

 آن به دبيرخانه مرحله سراسري  و ارسال مركزيسوي دبيرخانه 

 اعالم شود. واضحدر ابتااي هر فايل نام ونام خانوادگي، رشته امتحاني و نام دانشگاه متسابق به  ورت  :1نکته .6

 فايل هاي بي كيفيت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواها شا. :2نکته

 بايا دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفناوري،   جشنواره داو لب شركت در  نظر به آنکه * 

سات آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي    س شگاه ديگر يا  و مؤ ستگاه   دان سته به د شا  هاي واب  احراز لذا هاي اجرايي با

 است. دانشگاهمايريت فرهنگي و اجتماعي شركت كنناگان بر عهاة  بودن دانشجو

" كه نحوه برگزاري آن بخش متعاقبا برادران و خواهران مشررترم مي باشررا ميان  معارفيبخش هاي رشررته* 

 اعالم خواهد شد.

 تهيه، تاوين و ارسال به موقع گزارش تفصيلي به همراه مستناات تصويري از رونا برگزاري جشنواره .7

        رحله دانشگاهي در قالب فيلم و  مقتمي است گزارش تفصيلي مکتوب و مستناات تصويري از رونا برگزاري جشنواره م

( به  ورت كامالً گويا و قابل بهره برداري تنظيم گردياه همراه با اسامي برگزياگان، داوران و  DVDعکس  ي لوح فشرده ) 

به اداره كل فرهنگي  و اجتماعي   30/5/1400حداکثر تا ا العات كامل از كليه شررركت كنناگان جشررنواره در قالب ذيل 

 گردد.وزارت ارسال 

          شايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمنا به فعاليت هاي قرآني، از شركت كنناگان در هر رشته

 در مرحله دانشگاهي به نحو مقتمي تقاير به عمل آيا.

 

 

 :جشنواره مرکزي  * دبیرخانه
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جشنواره سراسري قرآن وعترت در اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي  پنجمينسي و مركزي  * دبيرخانه 

جهت كسب ا العات بيشتر لذا معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر مي باشا. 

مراجعه كرده و يا با شماره  https://farhangi.msrt.irبه سايت معاونت فرهنگي و اجتماعي به نشاني 

 تماس حا ل فرماييا. حرفتسركار خانم  021-82233286تلفن  

 quranmsrt.ir@gmail.comآدرس ايميل : 

 021 - 88575674شماره نمابر : 

اتاق  ،12آدرس : تهران، مياان  نعت، بلوار خوردين،  نبش پيروزان جنوبي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  بقه 

 هاي ديني و قرآنياداره پشتيباني از فعاليت، 1201/2

 
 :* مخاطبان جشنواره 

 خواها برگزار در س ح دانشجويان در مقا ع مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشا و دكتري جشنوارهاين 

 شا.

دانشجويي پس از حمور در مرحله شود، بنابراين اگر ضمناً مالم دانشجو بودن مخا بان، تنها در مرحله اول اعمال مي

 توانا در  ورت برگزياه شان در مراحل بعاي نيز شركت نمايا.دانشگاهي فارغ التحصيل شود مي

 

mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
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  :جشنوارهزمان بندي برگزاري * 

 1400ماه  ارديبهشتشروع:                :ـ مرحله دانشگاهي1

 1400 ماه  مهر                  سراسري:ـ مرحله 2

 1400زمستان                         مرحله ملي:  -3

 .1400ماه  تيربخش معارفي و حفظ:  دانشگاهي  مرحله *

 

 نكته:

 ها بر اساس موارد زير ارسال گردد:اسامي برگزيدگان در کليه بخش

به آدرس                        جاول زير  يل ورد و  فا لب  قا گان را در  يا بايسررررت اسررررامي برگز ها مي  گاه  دانشررر

 quranmsrt.ir@gmail.com  .ارسال نماينا 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي
 رشته آزموني نام دانشگاه

شماره  

 دانشجويي
 شماره همراه کد ملي

پست 

 الکترونيکي

 

mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
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 :* بخش ها و رشته هاي جشنواره

 به شرح زير مي باشد : رشته 40بخش و  9جشنواره ملي قرآن و عترت)ع( دانشجويان شامل  پنجمينسي و 

جزء/ حفظ کل/  20جزء/ حفظ  10جزء/ حفظ  5: قرائت تحقيق/ قرائت ترتيل/ حفظ  شتهر 8شامل ) بخش آوایی :( 1

 (تواشيح و همخواني قرآن کريم / اذان

  برادران خواهد بود.هاي اذان و تواشيح فقط ويژه رشتهتذکر : 

بيت  / حفظ موضوعي قرآن کريم/ آشنايي با ترجمه : آشنايي با احاديث اهل رشته 7شامل ) بخش معارف قرآنی :( 2

 (اسالمي و ايراني سبك زندگي /و تفسير قرآن کريم/ آشنايي با سيره معصومين/ احکام/ پرسمان قرآني

 (نقد کتاب /: مقاله نويسي/ تلخيص کتاب رشته 3شامل ) بخش پژوهشی:( 3

 (هاي مجازي قرآني اپليکيشن/ کانال توليد / افزاررشته : توليد نرم 3شامل ) آوری :بخش فن( 4

 (تذهيب/ فيلم کوتاه/ معرّق و منبّت/طراحي پوستر / : خوشنويسي/ نقاشي/ عکس رشته7شامل ) بخش هنری :( 5

 (نويسينامهنويسي/ فيلمنامهنويسي/ نمايش: شعر/ داستان رشته 4شامل ) بخش ادبی : (6

 (البالغه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي نهج البالغهرشته : معارف نهج 3) شامل (بخش نهج البالغه: 7

 /رشته : معارف صحيفه سجاديه/ مقاله نويسي/ حفظ فرازهاي صحيفه سجاديه 4) شامل  ( بخش صحیفه سجادیه:8

 (ويژه فرازهاي صحيفه سجاديهدعا خواني 

 ايده شو) ايده پردازي نو آفريني قرآني(  (:آپ های قرآنیاستارت )( بخش نو آفرینی قرآنی9

 

 :هاي جشنوارهها و رشته* جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش

 (بخش آوایی:1

 

 

 

 

 رشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره جنسیت

 مرحله ملی مرحله سراسری مرحله دانشگاهی زن مرد

      قرائت تحقيق 1

      قرائت ترتيل 2

      حفظ کل قرآن کريم 3

      جزء قرآن کريم 20حفظ  4

      جزء قرآن کريم 10حفظ  5

      جزء قرآن کريم 5حفظ  6

  --- --   اذان 7

8 
و همخواني گروه تواشيح 

 قرآن کريم
 --- --   
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 ( بخش معارفی : 2
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ف
دی

ر
 

 رشته
 منابع آزمونمراحل برگزاری جشنواره و 

 مرحله ملی مرحله سراسری مرحله دانشگاهی

1 
 آشنايي با

 احاديث اهل بيت)ع(

 نامه حکمت کتاب

 عربی(جوان

 و االسالم حجت ، )فارسی

 محمدی محمد المسلمین

 ری

 انتشارات شهری،

 دارالحدیث،

 کتاب کل

محوریت قرآن و 

" اعالم عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا

2 
 آشنايي با

 ترجمه و تفسير قرآن

 آیات تفسیر کتاب
 اثر مهدویت،

 و کلباسی االسالم حجت

 تخصصی مرکز همکاران،

 کتاب ابتدای مهدویت،از
 تا

 بخش انتهای 281 صفحه
 از جیم

 سوم فصل

محوریت قرآن و 

" اعالم عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا

3 
 آشنايي با

 سيره معصومين)ع(

 سیره درسنامه کتاب کل

 محمد ،)ع(معصومین
 حسین

 مشعر، انتشاران راد، واثقی
 کل

 کتاب

محوریت قرآن و 

اعالم " عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا

4 
 حفظ موضوعي

 قرآن کريم

 و قرآن با روز هر کتاب کل

 موضوع 365 عترت،حفظ
 قرآن

محوریت قرآن و 

اعالم " عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا
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 و االسالم حجت اثر .کریم

 و ابوالقاسم حاج المسلمین

 انتشارات همکاران،
  نورالثقلین

 احکام 5

 می چه واجبات از کتاب کل
 و االسالم حجت.دانیم

 اکبري، محمود المسلمین
 فتیان، نشر

محوریت قرآن و 

" اعالم عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا

 پرسمان معارفي 6

 هاي پاسخ و پرسشها کتاب

 ویژه13 جلد دانشجویی
 محرم

 و چهارم سوم، دوم، فصلهاي

 283 تا 85 پنجم،صفحات
 نشر

 معارف

محوریت قرآن و 

" اعالم عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا

سبك زندگي ايراني و  7
 اسالمي

 اساس بر زندگی سبک
 هاي آموزه

 اي رسانه رویکرد با اسالمی

 مرکز قانع، فاضل حمید
 پژوهشهاي

 سیماي و صدا اسالمی
 جمهوري

 ایران اسالمی

محوریت قرآن و 

" اعالم عترت)جزئیات متعاقبا

 (مي گردد

محوریت قرآن و عترت)جزئیات 

 (" اعالم مي گرددمتعاقبا
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 بخش پژوهشی: -3
 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا مقاله نويسي 1

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا تلخيص کتاب 2

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددو عترت)جزئیات متعاقبامحوریت قرآن  نقد کتاب 3

 

 آوری :بخش فن -4
 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا توليد نرم افزار  1

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا قرآني مجازيهاي کانال  2

 بررسی مجدد آثار برتر (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا توليد اپليکيشن 3
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 بخش هنری : -5
 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 خوشنويسي 1
بررسی مجدد  (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا

 آثار برتر

 معرّق و منبّت 2
بررسی مجدد  (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا

 آثار برتر

 (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا عکاسي 3

مجدد بررسی 

 آثار برتر

 طراحي پوستر 4

 فيلم کوتاه 5

 نقاشي 6

 تذهيب 7
بررسی مجدد  (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا

 آثار برتر

 

 بخش ادبی : -6

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 شعر 1

 (" اعالم مي گرددعترت)جزئیات متعاقبامحوریت قرآن و 
بررسی مجدد 

 آثار برتر

 داستان نويسي 2

 نمايشنامه نويسي 3

 فيلمنامه نويسي 4
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 بخش نهج البالغه : -7
 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

1 

 معارف نهج البالغه

با )بصورت کتبي 

آزمون بخش معارفي 

 برگزار مي گردد(

 نشر ،4 جلد شیرازي، مکارم العظمی اهلل آیت تالیف( ع)امیرالمومنین امام پیام کتاب

 صفحه تا 201 ازصفحه 102 خطبه پایان تا 92 هاي خطبه شرح االسالمیه، دارالکتب

402 

محوریت قرآن و 

عترت)جزئیات 

" اعالم مي متعاقبا

 (گردد

 نويسي مقاله 2

 (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا
بررسی مجدد 

 3 آثار برتر
حفظ فرازهاي نهج 

 البالغه

 

 بخش صحیفه سجادیه-8

 

 هارشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

1 

معارف صحيفه 

 سجاديه

)بصورت کتبي با 

آزمون بخش معارفي 

 مي گردد( برگزار

 توبه توفیق و گناه به اعتراف در دعاي سجادیه صحیفه 12 دعاي شرح و ترجمه متن،

 6 جلد انصاریان حسین استاد اثر سجادیه صحیفه شرح عاشقان، دیار کتاب راساسب

 عرفان نشر ، 444 صفحه تا 367 صفحه

اسالمی  علوم حوزه حمید حسینی، سید اثر سجادیه، مفاهیم صحیفه با آشنایی و کتاب

 دانشگاهیان

محوریت قرآن و 

عترت)جزئیات 

" اعالم مي متعاقبا

 (گردد

 (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا نويسي مقاله 2
بررسی مجدد 

 آثار برتر

3 
حفظ فرازهاي 

 صحيفه سجاديه
 (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا

بررسی مجدد 

 آثار برتر

4 

دعاخواني ويژه 

فرازهاي صحيفه 

 سجاديه

 (" اعالم مي گرددمحوریت قرآن و عترت)جزئیات متعاقبا
بررسی مجدد 

 آثار برتر

 

 ايده شو )ايده پردازي نوآفريني قرآني(فرینی قرآنی: بخش نوآ -9
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اين بخش مربوط به ايده پردازي در مورد نوآفريني قرآني مي باشد که دانشجويان مي توانند در 

تدوين نموده و در اين بخش شرکت نمايند.  ازمينه فعاليت ها و يا محصوالت قرآني ايده هاي خود ر

 دستورالعمل اين بخش به زودي به دانشگاهها ابالغ خواهد شد.

 

 : * نکات حائز اهمیت 

 تواند شرکت نمايد.هر دانشجو تنها در يك رشته ميمطابق ضوابط جشنواره،  . 1

 از ديگـر  يکـي  بـا  همزمـان  صـورت  بـه  تواشـيح  رشته در منتخب دانشجوي يك حضور: تبصره

 .باشد مي بالمانع  جشنواره هاي رشته

 حــائز رتبــه اول گذشــته ســالدانشــجويان در  ملــيهــاي  جشــنواره دانشــجوياني کــه در . 2

 داشت. را نخواهندجشنواره  همان رشته در حق شرکت در اندشده

در مرحلـه   جشنواره، اشـتاال بـه تحصـيل در زمـان نبـت نـام      شرط پذيرش دانشجويان در . 3

 مقدماتي جشنواره است.

اول  گذشـته حـائز رتبـه   دوره هاي رشـته حفـظ، دانشـجوياني کـه طـي      در تمامي زير گروه. 4

 نمايند.تر شرکت توانند در زير گروه پاييناند نميشده

سـازمان اوقـاف و امورخيريـه    داوري جشنواره بر اساس آخـرين آيـين نامـه تـدوين شـده      . 5

 که در اين آيين نامه به بخشي از آن  اشاره شده است.   ،مي باشد

آزمون رشته هاي قرائـت )تحقيـق و ترتيـل( از کـل قـرآن کـريم و براسـاس مصـحف خـط          . 6

 عثمان طه )به روايت حفص از عاصم( و ترجمه استاد فوالدوند مي باشد.

فاقـد  شيشه آنـار در هنگـام پسـت و حمـل، بايـد آنـار هنـري        با توجه به احتمال شکستن قاب و . 7

هيچگونـه مسـلوليتي در قبـال آنـار ارسـال شـده       باشد.  ضمنا ًدبيرخانـه   قاب ارزشمندو  شيشه

 نخواهد داشت و ارسال آنار بايد با رضايت کامل دانشجو صورت پذيرد.

هـاي وزارت بهداشـت،   با توجه به برگزاري مسـتقل جشـنواره ويـژه دانشـجويان دانشـگاه      . 8

هـاي  اي و دانشـکده پيام نور، جامع علمي کـاربردي، آزاد اسـالمي، فرهنگيـان، فنـي و حرفـه     

ــي   ــده نم ــر ش ــز ذک ــجويان مراک ــي، دانش ــوم قرآن ــرکت  عل ــنواره ش ــن جش ــد در اي توانن

 کنند.)دانشگاههاي غير انتفاعي مي توانند در اين جشنواره شرکت کنند(

الزم به ذکر است در طـول برگـزاري جشـنواره هزينـه ايـاب و ذهـاب دانشـجويان در تمـامي          . 9

 مراحل  به عهده دانشگاه مي باشد.
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 فصل دوم :

 ضوابط فنی و اجرایی
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 بخش آوایی 
 
 رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل : .1

 است: سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل به شرح ذيل

شگاه   شجو   هزار 3هاي داراي تا دان شته  سهميه  نفر 2دان شگاه  )در  ورت احراز حااقل امتياز(،  در هر ر هاي  دان

نفر سهميه   5هزار دانشجو از  8هاي داراي بيش از دانشگاه و سهميه در هر رشتهنفر  3 هزار دانشجو از 8داراي تا 

 باشنا.ميخواهر( برخوردار  تفکيك برادر و در هر رشته)به

سال فايل تالوت به دبيرخانه           صوص ار سهميه فوق فقا در خ ست  شايان ذكر ا سري   *  سرا شنواره    مرحله  ج

 باشا.  مي

شگاه ها فايلِ تالوت منتخبين خود را  رفاً به دبيرخانه        ست دان سري   ضروري ا سرا صنعتي    ) مرحله  شگاه  دان

خودداري نموده، در غير اينصورت مسئوليت آن  وزارت علومارسال نماينا. بنابراين از ارسال فايل به  (اميرکبير

 بر عهاه دانشگاه خواها بود.

بازبيني مي شررود و در نهايت   سررراسررري مرحله نکته مهم : با توجه به اينکه فايل هاي تالوت، توسررا دبيرخانه 

اننا منتخبين خود توها ميدعوت خواهنا شا. لذا دانشگاه   سراسري  برگزياگان جهت حمور به جشنواره مرحله   

 معرفي نماينا. سراسريرا باون رتبه بناي و  رفاً با عنوان راه يافتگان به مرحله 

، حائز امتياز الزم مرحله سراسري  شايان ذكر استه  رفاً از آن دسته آثاري كه  ي ارزيابي اوليه توسا دبيرخانه       

واها آما. از اين رو  رفِ ارسال آثار از   دعوت به عمل خ سراسري  دانسته شونا جهت شركت در جشنواره مرحله     

 نمي باشا. سراسرييابي اثر به مرحله به معناي راه "ماسوي دانشگاه لزو

 وظيفه جمع آوري و ارزيابي مقاماتي آثار را بر عهاه دارنا. مرحله سراسري: دبيرخانه  1نکته 

شجويان به دبيرخانه      2نکته    سال فايل دان سئوليت ار سر   : م سرا هاي بعاي تا در زمان مقرر و پيگيري يمرحله 

سر   يافتگان به مرحله زمان اعالم نتايج راه شا. بنابراين اگر      سرا شگاه مي با موري بر عهاه دان ي جهت آزمون ح

سري   دانشجويي فايل تالوتش به هر دليلي به دبيرخانه  شگاه مربو ه      مرحله سرا نرسا مسئوليت آن به عهاه دان

 مي باشا.

 برگزار خواها شا.)دانشگاه  نعتي اميركبير( سراسريدر دبيرخانه  جشنواره سراسري: مرحله  3نکته   

 شرايط ارسال فيلم تالوت نفرات برتر در رشته هاي تحقيق و ترتيل:

 باشا.  يکسان و با سيستم  وتي و باون اكو (  تالوت بايا 1

فيلم تالوت نفرات برگزياه را از كل فيلم جشنواره جاا و ارسال نمايا. شايان ذكر     "ا( دانشگاه مي بايست  رف   2
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 نخواها شا.است در  ورتيکه كل فيلم جشنواره )باون جااسازي( ارسال گردد داوري 

 قابل پخش با دستگاه رايانه و سيستم هاي پخش خانگي باشا. DVDيا  CD ورت به ( تالوت بايا 3

جاا همراه با شناسنامه شامل نام شخص، نام دانشگاه و        CDدانشگاه موظف است براي هر شخص يك    ( 4

 نام رشته ارسال نمايا.

براي كليه افراد، محتواي تالوت شركت كنناگان    رشته قرائت و ترتيل ها در ( به دليل لزوم يکسان بودن تالوت 5

ست تا   به دانشررگاهها اعالم خواها شررا.  از سرروي اداره پشررتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني   بنابراين الزم ا

شنواره جهت دريافت محتواي تالوت با         شروع ج شگاه يك روز قبل از  شناس محترم دان اداره  کار

 تماس گيرد. پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم

د از مرحله داوري حذف  در صورتي که فايل ارسال شده فاقد هرگونه شرايط فوق باش      قابل ذكر است  *

 گرديده و مسلوليت آن به عهده دانشگاه خواهد بود .

 

 رشته هاي حفظ : .2

 مرحله دانشگاهي :   -

)آزمون بصورت تستي     برگزار خواها شا. و همزمان كتبي  مجازي و رشته هاي حفظ در مرحله دانشگاهي بصورت   

 " اعالم خواهد شد.متعاقبانحوه و زمان دقيق برگزاري آزمون و از محفوظات خواها بود(. 

 

 بخش آوایی : رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق
 جرايي :ضوابط فني و االف( 

 هاي مختلف رشته تحقيق، به شرح زير محاسبه مي شود :امتياز بخش -1

 امتياز 30لحن :  امتياز 20صوت :  امتياز 15وقف و ابتدا :  امتياز 35تجويد : 
 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 حفص از عاصم است. تي، رواميمسابقات قرائت قرآن کر يمبنا -3

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. اي يو اعالم مجر گاهيجا محض حضور در شرکت کنندگان، به -4

 توجه با و سطري پانزده ايصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس تحقيق، رشته شرکت کنندگان در قرائت ميزان -5

 باشد :تعيين مي ذيل جدول به

 خواهران برادران

 سطر 15مرحله فينال :  سطر 10: مرحله مقدماتي  سطر 20مرحله فينال :  سطر 10مرحله مقدماتي : 
 

خواهد شد؛ لکن در صورت  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -6

 .شودمي حذف مسابقه دور از شرکت کننده عدم حضور،
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آزمون قرائت در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با  -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

تياز مرحله فينال جمع شده و درصد ام 70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

اي يکسان ، قرعهافراد راه يافته به مرحله فينال براي ،اي شدن مسابقات در بخش تحقيقدر صورت دو مرحله -9 

 انتخاب شده و با فاصله يك نفر در قرنطينه به وي اعالم مي گردد.

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -10

، وقف و ابتدا از : تجويد، است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي صورت دهينمره هايبخش

 لحن.

 شود.تعيين مي مختلف، هايبخش منتخب داوران کارگروه توسط ملّي دانشجويان مرحله در تحقيق قطعات -11

 گردد.آيات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قيد قرعه تعيين مي -12

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار لتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -13

 نامه، نافذ است. نيياصول حا کم بر آ

 

 : اتجزئيات امتيازب( 

 امتياز 35تجويد : 

 .، تجويد قرائت و فصاحت قرائتقرائتاين بخش شامل سه قسمت است: صحت 

 : صحت قرائت (1
 : امتياز 4موارد کسر * 

 .يا سطرو آيه  و يا عبارتو يا  کلمهحذف، اضافه، جابه جايي يا تايير  -

 : امتياز 3موارد کسر  *

صداها به يکديگر؛     - ضافه و تبديل کردن  صداي کوتاه ديگر؛ تبديل    حذف، ا صداي کوتاه به  مانند تبديل 

 .ضميرهاء  صداي کوتاه به صداي کشيده و بالعکس و خطا در صله
کسر امتياز اختالل در تلفظ تشديد، به تشخيص داور حدا کثر  . )البته تنوينحذف و اضافه کردن تشديد و  -

 امتياز است. 1تا 
 .ابدالوقف به اسکان يا  وصل به سکون، وقف به حرکت و رعايت نکردن -

 حذف، اضافه يا تايير حرف. -
 شود .امتياز کسر مي1: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح  پيش از تجديد نفس، فقط   1تذکر 

 : تکرار يك خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد. 2تذکر 
 : امتياز 2موارد کسر * 

 هرسطر تالوت کمتر يا بيشتر از حد تعيين شده.به ازاي  -
 : تجويد قرائت (2

 : امتياز 2 موارد کسر* 
 تبديل کامل مخارج حروف يا صفات مميّز. -

 امتياز کسر خواهد شد. 1: درصورت اداي ناقص، حداکثر  1تبصره 
صره   صالح فوري بدون تجديد نفس،   :  2تب صورت ا صورت تکرار غلط،   1در سر    2امتياز و در امتياز ديگر ک

 خواهد شد.
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 امتياز است. 4: سقف کسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف،  3تبصره 
 : امتياز 1موارد کسر * 

 رعايت نکردن هريك از نکات و قواعد تجويدي. -
 شود.درصورت اجتماع بيش از يك قاعده در يك موضع، هريك جداگانه محاسبه مي : 1تبصره 

ــره  ــده نظير توازن ميزان غنّه  رعايت ناقص م    : 2تبص ها و مدها، با توجه به ميزان نقص موجب         وارد ياد ش

 امتياز خواهد شد. 75/0تا  5/0کسر 
صره   صورت تکرار هريك از موارد فوق، به ازاي هرمورد و براي هرحرف، حداکثر   3تب سر    3: در  امتياز ک

شد؛ براي مثال، عدم رعايت قلقله در هريك از حروف آن، مو  سر حدا کثر  خواهد  امتياز براي آن   3جب ک

 حرف خواهد شد. در مواردي مانند مد، سقف کسر امتياز براي هر نوع آن است.
شخيص داور، مانند تداخل تلفظ حرف عين     - تداخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به ت

 و نظاير آن.« ننعل»، تداخل تلفظ حرف عين در الم در کلمه «يعملون»در ميم در کلمه 
اي در تلفظ حرکت،  اشکال لحظه )هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق   اختالل -

 شود.امتياز مي1حرف و کلمه و اصالح درجا(، موجب کسر 

 کند.: در مواردي که آب پريدگي در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتياز کسر مي 1تبصره 
ت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي پديدآمده، از امتياز کسر خواهد شد؛     : درصور  2تبصره  

 مانند اين که بر انر تپق، حرکتي تايير کند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.
 : فصاحت قرائت (3

خالص عربي، بدون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي   لهجهفصاحت، تلفظ واضح حروف و حرکات براساس    منظور از 

 :باشد ميامتياز با توجه به عناوين زير  7داراي  که است
 موارد زير بطور کلي محاسبه خواهد شد:کسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) تلفظ ممتاز و روان حروف* 

 مخارج، صفات و احکام حروف -
 صفات و احکام حروفتکلف يا سستي در رعايت مخارج،  -
 هازيادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن، مشدد و تکيه -

ــر امتياز به دليل اختالل در     ( :امتياز  3)تلفظ ممتاز حرکات   *   25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي    کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

 حرکات کوتاه و کشيده -
 عربينقص در کيفيت تلفظ حرکات براساس لهجه فصيح  -
 نقصان و زيادت در کشش صداهاي کوتاه و کشيده -

ــرعت تالوت*  ــر امتياز به دليل اختالل در  امتياز( : 1) تنظيم س  25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

سب اداي حروف و حرکات در طول ت   - سراع و ابطاي ؛ مانند : وتالسرعت متنا برخي از   تند و کندخواندن، اِ

 .عباراتکلمات و 

ــرعت اداي حروف و حرکات و مد طبيعي در طول      - ــتن س درمجموع موجب خلل در   که   تالوتتوازن نداش

 گردد.کيفيت ترتيل تالوت 
 امتياز 15وقف و ابتدا : 
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تحقيق که قطعه نابت يا   در مرحله نهايي مسابقات رشته امتياز است؛ ولي 15سقف امتياز وقف و ابتدا در مسابقات، 

سان دارند،   سقف امتياز،   امتياز مثبت لحاظ مي 1هم سابقاتي به طور    14شود و  ست و روش امتيازدهي در چنين م ا

 شود.جداگانه ذکر مي

 موارد عمومي کسر امتياز:( 1
 شود.امتياز مي 3 تا  5/2داراي مفهوم کفرآميز( ميان آيات و وصل اقبح آيات، موجب کسر )وقف يا ابتداي اقبح * 
 شود.امتياز مي 2تا  5/1وقف يا ابتداي قبيح ماير معنا ميان آيات و وصل قبيح ماير معناي آيات، موجب کسر * 

 شود.امتياز مي 5/1تا  1وقف يا ابتداي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص آيات، موجب کسر * 

صره :   ست معناي اقبح يا قبيح    تب سب مورد، ممکن ا کند، مطابق بندهاي باال موجب   ايجادعبور از وقف الزم که ح

 شود.کسر امتياز مي

 شود.امتياز مي 1تا  5/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعايت نکردن اولويت* 
 شود.يازي کسر نميها، امتدليل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظاير آندر مورد وقف اضطراري به* 

ولو به   -توجهي، از محل وقف مناســب عبور کند و وقف قبيح يا اقبح به لحاظ بي تبصــره : درصــورتي که

، از او  3و  2، 1شــود و مطابق بندهاي مرتکب شــود، وقف او اضــطراري محســوب نمي -دليل کمبود نفس

 شود.امتياز کسر مي

 شود.امتياز در هر مورد مي 3موجب کسر  نفس کشيدن مخفي يا آشکار در غير محل وقف،* 

 شود.امتياز مي 5/0تکرار بدون دليل هربخش از آيه در هرنفس، موجب کسر * 

 اي باشد، موجب کسر امتياز نخواهد شد.:  اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و کلمهه تبصر
امتياز در کل تالوت   1امتياز و حداکثر تا  25/0، در هريك از مواضــع زير به کســر نامتناســب و بيش از حدمکث * 

 شود:منجر مي

 .اضطراريمکث طوالني در مواضع وقف   -
 مکث طوالني برهم زننده نظم قرائت.  -

 :تحقيق  دهي مرحله نهايي مسابقات رشتهامتياز( 2
  ايقاري اســت که به امتياز ديگر، امتياز مثبت 1گيرد و صــورت مي 14کســر امتياز وقف و ابتدا در اين مرحله از * 

 گيرد که:تعلق مي

 امتيازي از او کسر نشده باشد.    -
و ابتدا دچار اشکال نباشد،  در وقف چنانچه قاري باشد.وقف، وصل و ابتداها را انجام داده  قاري بهترين   -

امتياز  1امتياز به ازاي هرمورد از سقف  5/0تا  25/0اما نتواند بهترين وقف، وصل و ابتداها را انجام دهد، از 

 شود.کسر مي

 گيرد.بند يادشده و بند ذيل صورت مي 8کسر امتياز، طبق * 

 چنانچه وصل در فواصل آيات، ضروري يا داراي اولويت باشد:* 
 شود.امتياز مي 5/1قف يا ابتداي اقبح )داراي مفهوم کفرآميز( موجب کسر و  -

 شود.امتياز مي 1وقف يا ابتداي قبيح ماير معنا موجب کسر   -

 شود.امتياز مي  5/0وقف يا ابتداي ناقص موجب کسر   -

اي ناقص، ماير معنا يا اقبح باشد، ولي امکان تبصره: در مواردي که در چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه

 شود.نداشته باشد، ابتدا از آغاز آيات موجب کسر امتياز نمي براي قاري وجودابتداي صحيح 

 امتياز 30لحن : 

 : ضوابط و معيارها( 1



 

22 

 

 امتياز 5:  ها(پردازش نامهتنايم )قدرت * 
 امتياز 4:  گيري(اندازه)ها بر عبارات تنظيم و توزيع آهنگ* 

 امتياز 4:  هاي صوتي )نبر صحيح کلمات(رعايت تکيه* 

 شود.امتياز کسر مي 25/0هرمورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کامالً غيرعرفي تايير پذيرد، تبصره : 

 امتياز 4:  هاي صوتي و لحنيارتالقاي معاني و رعايت تعبيرات با استفاده از مه* 

 امتياز 2:  هاي لحني يا مقامتنوع رديف* 

 امتياز 2:  تأنير معنوي )خشوع در تالوت(* 

 امتياز 2:  هاي زيبا و جذابانتخاب رديف* 

 امتياز 2:  هاي لحنيخالقيت و نوآوري مطابق با عرف تالوت در رديف* 

 امتياز 2:  استفاده هنري و مطلوب از تحريرها* 

 امتياز 2:  ارائه فرود عرفي در مقام و محدوده درجه صوتي شروع تالوت* 
 .شروعامتياز:  مشابهت فرود با   1 -
 .امتياز:  نزديك بودن درجه صوتي فرود با شروع در محدوده صوتي حداکثر يك اکتاو  1 -

 امتياز 1:  انتخاب سرعت مناسب* 

 : موارد کسر امتياز( 2
 : امتياز 2موارد کسر * 

 شروع تالوت به طور غيرمتعارف )خارج از توقع تالوت مجلسي( -
 پرده( 5/1ها )بيشتر از ناهمگوني رديف -

 : امتياز 1 کسرموارد * 

 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگون مقام -
 پرده( 5/1ها )کمتر از ناهمگوني رديف -
 ناهمگوني صوت و لحن -

 : امتياز 5/0موارد کسر * 

 اي ناماتتکلف و فشار در اجر -
 عدم توازن در سرعت تالوت -

 : امتياز 25/0موارد کسر * 
 ناکوکي يا خروج از رديف صدا -
 نامطلوب بودن يا لازش تحريرها -
ــر امتياز در مجموع موارد منفي، نبايد از  تذکر ــورت  4: ميزان کس ــر امتياز ص امتياز تجاوز کند و بيش از اين، کس

 گيرد.نمي

 امتياز 20صوت : 

 امتياز 5:  )رنگ(طنين * 

 امتياز 4:  انعطاف* 
 امتياز 4:  وسعت()مساحت * 

 : شودامتياز مساحت صوت به شرح زير توزيع مي -

 امتياز 1يك اکتاو( (درجه  8ترين درجه صدا تا از بم  *
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 امتياز 2درجه  11ترين درجه صدا تا از بم  *
 امتياز 5/2درجه  12ترين درجه صدا تا *   از بم

 امتياز 3درجه  13از بم ترين درجه صدا تا  *
 امتياز 5/3درجه  14از بم ترين درجه صدا تا  *
 امتياز 4درجه )دو اکتاو(  15ترين درجه صدا تا از بم  *

 امتياز 3:  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت* 

 امتياز 2:  حجم يا ولوم()شدت * 

 امتياز 2:  تحرير* 
 آب پريدن در گلو، سکسکه و نظاير آن، فقط توسط داور صوت کسر امتياز مي شود. تذکر :
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 بخش آوایی : رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر )ترتیل(

 الف( ضوابط فني و اجرايي :

 ، به شرح زير محاسبه مي شود :هاي مختلف رشته ترتيلامتياز بخش -1

 امتياز 30لحن :  امتياز 20صوت :  امتياز 15وقف و ابتدا :  امتياز 35تجويد : 
 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 حفص از عاصم است. تي، رواميمسابقات قرائت قرآن کر يمبنا -3

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. اي يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -4

 توجه با و سطري پانزده ايصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس تحقيق، رشته شرکت کنندگان در قرائت ميزان -5

 باشد :تعيين مي ذيل جدول به

 خواهران برادران

 سطر 20مرحله فينال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  سطر 30مرحله فينال :  سطر 15مرحله مقدماتي : 
 

خواهد شد؛ لکن در صورت  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -6

 .شودمي حذف مسابقه دور از شرکت کننده عدم حضور،

آزمون قرائت در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با  -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

تياز مرحله فينال جمع شده و درصد ام 70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

اي يکسان ، قرعهافراد راه يافته به مرحله فينال براي اي شدن مسابقات در بخش ترتيل،رحلهدر صورت دو م -9 

 انتخاب شده و با فاصله يك نفر در قرنطينه به وي اعالم مي گردد.

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو زاتامتيا رسيدن تساوي در صورت به -10

وقف و ابتدا،  از : تجويد، است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي صورت دهينمره هايبخش

 لحن.

 شود.تعيين مي مختلف، هايبخش منتخب داوران کارگروه توسط ملّي دانشجويان مرحله در ترتيل قطعات -11

 گردد.آيات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قيد قرعه تعيين مي -12

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار لتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -13

 نامه، نافذ است. نيياصول حا کم بر آ

 

 : اتجزئيات امتياز ب(

 امتياز 35تجويد : 

 .، تجويد قرائت و فصاحت قرائتقرائتاين بخش شامل سه قسمت است: صحت 

 : صحت قرائت (1
 : امتياز 4موارد کسر * 

 .يا سطرو آيه  و يا عبارتو يا  کلمهحذف، اضافه، جابه جايي يا تايير  -
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 : امتياز 3موارد کسر  *

صداها به يکديگر؛     - ضافه و تبديل کردن  صداي کوتاه ديگر؛ تبديل    حذف، ا صداي کوتاه به  مانند تبديل 

 .ضميرهاء  صداي کوتاه به صداي کشيده و بالعکس و خطا در صله
کسر امتياز اختالل در تلفظ تشديد، به تشخيص داور حداکثر     . )البته تنوينحذف و اضافه کردن تشديد و    -

 امتياز است. 1تا 
 .ابدالوصل به سکون، وقف به حرکت و رعايت نکردن وقف به اسکان يا  -

 حذف، اضافه يا تايير حرف. -
 شود .امتياز کسر مي1: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح  پيش از تجديد نفس، فقط   1تذکر 

 خواهد شد.: تکرار يك خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتياز به همان ميزان  2تذکر 
 : امتياز 2موارد کسر * 

 به ازاي هرسطر تالوت کمتر يا بيشتر از حد تعيين شده. -
 : تجويد قرائت (2

 : امتياز 2 موارد کسر* 
 تبديل کامل مخارج حروف يا صفات مميّز. -

 امتياز کسر خواهد شد. 1: درصورت اداي ناقص، حداکثر  1تبصره 
صره   صالح فوري بدون تجديد نفس،   :  2تب صورت ا صورت تکرار غلط،   1در سر    2امتياز و در امتياز ديگر ک

 خواهد شد.
 امتياز است. 4: سقف کسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف،  3تبصره 

 : امتياز 1موارد کسر  *
 رعايت نکردن هريك از نکات و قواعد تجويدي. -

 شود.ه در يك موضع، هريك جداگانه محاسبه ميدرصورت اجتماع بيش از يك قاعد : 1تبصره 
ــره  ــده نظير توازن ميزان غنّه      : 2تبص ها و مدها، با توجه به ميزان نقص موجب         رعايت ناقص موارد ياد ش

 امتياز خواهد شد. 75/0تا  5/0کسر 
صره   صورت تکرار هريك از موارد فوق، به ازاي هرمورد و براي هرحرف، حداکثر   3تب سر    امتياز 3: در  ک

سر حدا کثر     شد؛ براي مثال، عدم رعايت قلقله در هريك از حروف آن، موجب ک امتياز براي آن   3خواهد 

 حرف خواهد شد. در مواردي مانند مد، سقف کسر امتياز براي هر نوع آن است.
شخيص داور، مانند تداخل تلفظ حرف عين   -   تداخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به ت

 و نظاير آن.« نعلن»، تداخل تلفظ حرف عين در الم در کلمه «يعملون»در ميم در کلمه 
اي در تلفظ حرکت،  اشکال لحظه )هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق   اختالل -

 شود.امتياز مي1حرف و کلمه و اصالح درجا(، موجب کسر 

 کند.ي در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتياز کسر مي: در مواردي که آب پريدگ 1تبصره 
: درصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي پديدآمده، از امتياز کسر خواهد شد؛       2تبصره  

 مانند اين که بر انر تپق، حرکتي تايير کند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.
 : فصاحت قرائت (3

خالص عربي، بدون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي   لهجهفصاحت، تلفظ واضح حروف و حرکات براساس    منظور از 

 :باشد ميامتياز با توجه به عناوين زير  7داراي  که است
 موارد زير بطور کلي محاسبه خواهد شد:کسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) تلفظ ممتاز و روان حروف* 
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 و احکام حروفمخارج، صفات  -
 تکلف يا سستي در رعايت مخارج، صفات و احکام حروف -
 هازيادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن، مشدد و تکيه -

ــر امتياز به دليل اختالل در     ( :امتياز  3)تلفظ ممتاز حرکات   *   25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي    کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

 حرکات کوتاه و کشيده -
 نقص در کيفيت تلفظ حرکات براساس لهجه فصيح عربي -
 نقصان و زيادت در کشش صداهاي کوتاه و کشيده -

ــرعت تالوت*  ــر امتياز به دليل اختالل در  امتياز( : 1) تنظيم س  25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

سب اداي حروف و حرکات در طول ت   - سراع و ابطاي برخي از   ؛ مانند : وتالسرعت متنا تند و کندخواندن، اِ

 .عباراتکلمات و 

ــرعت اداي حروف و حرکات و مد طبيعي در طول      - ــتن س درمجموع موجب خلل در   که   تالوتتوازن نداش

 گردد.کيفيت ترتيل تالوت 
 امتياز 15وقف و ابتدا : 

قطعه نابت يا   ترتيل که در مرحله نهايي مسابقات رشته   امتياز است؛ ولي  15سقف امتياز وقف و ابتدا در مسابقات،   

سان دارند،   سقف امتياز،   امتياز مثبت لحاظ مي 1هم سابقاتي به طور    14شود و  ست و روش امتيازدهي در چنين م ا

 شود.جداگانه ذکر مي

 موارد عمومي کسر امتياز:( 1
 شود.امتياز مي 3تا   5/2داراي مفهوم کفرآميز( ميان آيات و وصل اقبح آيات، موجب کسر )وقف يا ابتداي اقبح * 
 شود.امتياز مي 2تا  5/1وقف يا ابتداي قبيح ماير معنا ميان آيات و وصل قبيح ماير معناي آيات، موجب کسر * 

 شود.امتياز مي 5/1تا  1وقف يا ابتداي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص آيات، موجب کسر * 

صره :   ست معناي اقبح يا قبيح    تب سب مورد، ممکن ا کند، مطابق بندهاي باال موجب   ايجادعبور از وقف الزم که ح

 شود.کسر امتياز مي

 شود.امتياز مي 1تا  5/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعايت نکردن اولويت* 
 شود.ها، امتيازي کسر نميسه، سرفه و نظاير آندليل کمبود نفس، عطدر مورد وقف اضطراري به* 

صورتي که   صره : در سب عبور کند و وقف قبيح يا اقبح  به لحاظ بي قاري تب ولو  -توجهي، از محل وقف منا

سوب نمي     -به دليل کمبود نفس ضطراري مح شود، وقف او ا ، از او  3و  2، 1شود و مطابق بندهاي  مرتکب 

 شود.امتياز کسر مي

 شود.امتياز در هر مورد مي 3دن مخفي يا آشکار در غير محل وقف، موجب کسر نفس کشي* 

 شود.امتياز مي 5/0تکرار بدون دليل هربخش از آيه در هرنفس، موجب کسر * 

 اي باشد، موجب کسر امتياز نخواهد شد.:  اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و کلمه 1تبصره 
امتياز در کل تالوت   1امتياز و حداکثر تا  25/0در هريك از مواضــع زير به کســر ، حد مکث نامتناســب و بيش از* 

 شود:منجر مي

 .اضطراريمکث طوالني در مواضع وقف   -
 مکث طوالني برهم زننده نظم قرائت.  -

 ترتيل: رشتهدهي مرحله نهايي مسابقات امتيازب( 2
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اي  قاري امتياز ديگر، امتياز مثبت اســت که به 1گيرد و صــورت مي 14کســر امتياز وقف و ابتدا در اين مرحله از * 

 گيرد که:مي تعلق

 امتيازي از او کسر نشده باشد.    -
وقف و ابتدا دچار اشکال نباشد،  در چنانچه قاري قاري بهترين وقف، وصل و ابتداها را انجام داده باشد.   -

امتياز  1امتياز به ازاي هرمورد از سقف  5/0تا  25/0اما نتواند بهترين وقف، وصل و ابتداها را انجام دهد، از 

 شود.کسر مي

 گيرد.بند يادشده و بند ذيل صورت مي 8کسر امتياز، طبق * 

 :چنانچه وصل در فواصل آيات، ضروري يا داراي اولويت باشد* 
 شود.امتياز مي 5/1وقف يا ابتداي اقبح )داراي مفهوم کفرآميز( موجب کسر   -

 شود.امتياز مي 1وقف يا ابتداي قبيح ماير معنا موجب کسر   -

 شود.امتياز مي  5/0وقف يا ابتداي ناقص موجب کسر   -

صحيح اقبح باشد، ولي امکان ابتداي اي ناقص، ماير معنا يا تبصره: در مواردي که در چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه

 شود.نداشته باشد، ابتدا از آغاز آيات موجب کسر امتياز نمي براي قاري وجود

 امتياز 30لحن : 

 : ضوابط و معيارها( 1
 امتياز 5:  رعايت اسلوب ترتيل* 

 امتياز 4:  هاي لحني يا مقامتنوع رديف* 
 امتياز 4:  گيري()اندازهها بر عبارات تنظيم و توزيع آهنگ* 

 امتياز 4:  نبر صحيح کلمات()هاي صوتي رعايت تکيه* 
 شود.امتياز کسر مي 25/0هر مورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کامالً  غيرعرفي تايير پذيرد،  تبصره :

 امتياز 4:  ها(پردازش نامه)قدرت تنايم * 
 امتياز 2خشوع در تالوت( : )تأنير معنوي * 

 امتياز 2:  خالقيت و نوآوري مطابق با عرف ترتيل* 
 امتياز 2:  القاي معاني و رعايت تعبيرات* 
 امتياز 2:  انتخاب سرعت مناسب* 
 امتياز 1:  استفاده هنري و مطلوب از تحريرها* 
 : موارد کسر امتياز( 2

 : امتياز 2موارد کسر * 
 پرده( 5/1بيشتر از )ها ناهمگوني رديف -

 : امتياز 1 موارد کسر* 
 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگون مقام -
 پرده( 5/1کمتر از )ها ناهمگوني رديف -
 ناهمگوني صوت و لحن -

 : امتياز 5/0موارد کسر * 
 هاتکلف و فشار در اجراي نامه -
 عدم توازن در سرعت تالوت -
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 : امتياز  25/0موارد کسر * 
 ناکوکي يا خروج از رديف صدا -
 يرهانامطلوب بودن يا لازش تحر -
بيش از اين، کسر امتياز صورت  متياز تجاوز کند وا 4: ميزان کسر امتياز درمجموع موارد منفي، نبايد از  تذکر

 گيرد.نمي

 امتياز 20صوت : 

 امتياز 6:  طنين )رنگ(* 

 امتياز 4:  انعطاف* 

 امتياز 3:  شدت )حجم يا ولوم( *

 امتياز 3:  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت* 
 امتياز 5/2:  مساحت )وسعت(* 
 امتياز 5/1:  تحرير* 

 شود.آب پريدن در گلو، سکسکه و نظاير آن، فقط توسط داور صوت کسر امتياز مي:  1تذکر 
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 های حفظ قرآن کریمبخش آوایی : تمامی رشته

 

 اجرايي : فني و الف( ضوابط

 شود : ، به شرح زير محاسبه ميهاي مختلف رشته حفظامتياز بخش -1

 100حسن حفظ  امتياز 30لحن :  امتياز 20صوت :  امتياز 15وقف و ابتدا :  امتياز 35تجويد : 
 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 160 امتياز حداقل:  سوم رتبه 160رتبه دوم : حداقل امتياز  170رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 حفص از عاصم است. تي، رواميقرآن کر حفظمسابقات  يمبنا -3

 .نمايند ييپاسخگوداور هادي  به سؤاالتبايد  ،يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -4

 توجه با و سطري پانزده ايصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس ،حفظ رشته شرکت کنندگان در قرائت ميزان -5

 باشد :تعيين مي ذيل جدول به

 مراحل آزمون تعداد سواالت رشته

 سطر 12مرحله فينال :  سطر 10مرحله مقدماتي :  سوال 2 جزء قرآن کريم 10و  5حفظ 

 سطر 15مرحله فينال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  سوال 2 جزء قرآن کريم 20حفظ 

 سطر 15مرحله فينال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  سوال 3 حفظ کل قرآن کريم
 

خواهد شد؛ لکن در صورت  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -6

 .شودمي حذف مسابقه دور از شرکت کننده عدم حضور،

در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با  حفظآزمون  -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

ل جمع شده و درصد امتياز مرحله فينا 70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -9

 تجويد،حسن حفظ، از :  است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي صورت دهينمره هايبخش

 ابتدا، لحن.وقف و 

و در ساير رشته هاي حفظ،  سؤال يك جزء، 10 از هر کل ميزان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظ -10

 خواهد بود. مساوي محفوظات دو قسمت از دو سؤال

در  .شودگرفته مي در نظر يك قرعه در هرنفر سؤاالت و قرعه به صورت حفظ صحت رشته به مربوط سؤاالت -11

عدالت رعايت  ،آنها ريدر صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد، تعداد سطور و نظا هيانتخاب سؤال از نظر مکان شروع آ

 خواهد شد.

در صورت برگزاري فينال در رشته حفظ کل در مرحله مقدماتي بايد در بخش صحت حفظ، برادران حداقل نمره  -12

 مايند تا بتوانند به مرحله بعد راه يابند.را کسب ن 100از  80و خواهران نمره  100از  85

 جداگانه منظور صورت به را کامل نمره حافظ، سؤاالت از هريك براي ، صوت، لحن و وقف و ابتداتجويد داوران -13

 .کنندمي
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 توسط او تالوت سؤال، اتمام از قبل داشت که اشکال ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ تبصره: اگر

صوت،  ،تجويد امتياز. دکنميکسر  حافظ از را سؤال آن امتياز حفظ، صحت رشته داور فقط شد، قطع حافظان هادي

 داده پاسخ آنها به پايان سؤال تا حافظ که است سؤاالتي امتياز ميانگين مواردي، چنين در حافظ لحن و وقف و ابتدا

 .است

 : حفاظ هدايتشرايط و ضوابط مربوط به  – 14

 . باشند ميحافظ کل قرآن کر ديحافظان با يهاد زيداوران صحت حفظ و ن ايداور  -

 هدايت را رشته آن کنندگان تمام شرکت و باشد نابت بايد حفظ يهارشته از رشته هر در حافظان هادي -

 .کند

 تصميم طبق که در شرايطي مگر دهد؛ امتياز حافظ تالوت به حافظان ديها که است آن بر تذکر: اصل

 .نباشد نياز حافظان هادي به امتيازدهي داوران، هيلت و مسابقات برگزاري ستاد مشترک

 .شود تالوت باشد، دادن ادامه تشخيص و قابل حافظ براي که ميزاني به سؤال هر ابتدايي عبارت است الزم -

 .شودمي وقف، قطع موضع اولين در حافظ تالوت آيه، خالل در سؤال اتمام درصورت -

 تصحيح درصورت و دهدتذکر مي بار يك تنها هادي داور آيات، و کلمات کلمه، به مربوط اشتباهات در -

 .کندمي کسر حافظ از را بخش آن حداکثر امتياز و تصحيح را آن هادي داور حافظ، نکردن

 .ضروري نيست هادي داور تذکر حرکات، و حروف به مربوط اشتباهات تبصره: در

 .کندمي تالوت را اشتباه يا عبارتِ کلمه از قبل تا هادي داور عبارت، و کلمه در حافظ اشتباهات تذکر براي -

 کند. تالوت مکث را از قبل عبارت نبايد هادي داور شود، مکث دچار حافظ که صورتي در -

 حافظ يادآوري باعث کند که تکرار طوري را قبل عبارت هادي داور مکث، از بعد که صورتي : در1تبصره 

 شود.مي کسر حافظ از نيز تکرار ديگر امتياز يکبار مکث، امتياز کسر بر عالوه شود،

 حافظ به هادي داور آورد، به خاطر را فراموش شده بخش نتواند حافظ دي،هاداور تکرار از بعد : اگر2تبصره 

 امتيازي تکرار، و مکث دليل به ولي کند؛مي کسر حافظ از مربوط را امتياز کمك، نوع حَسَب نموده، کمك

 شود.کسر نمي حافظ از

 به مربوط امتياز و قطع او دهد، تالوت دست از امتياز 20 از بيش سؤال هر تالوتِ انناي در حافظ چنانچه -

 داوران تمام توسط بايد امتياز 20 از بيش شد. کسر کسر خواهد وي از کامل به طور سؤال، آن حفظ صحت

 کسر کرده را ميزان اين حفظ صحت داوران از برخي تنها که درصورتي اما باشد؛ صورت گرفته حفظ صحت

 .کند پيدا ادامه بايد حافظ قرائت باشند،

 

 ات :جزئيات امتيازب( 

 امتياز 35تجويد : 

 .، تجويد قرائت و فصاحت قرائتقرائتاين بخش شامل سه قسمت است: صحت 

 : صحت قرائت (1
 : امتياز 4موارد کسر * 

 .يا سطرو آيه  و يا عبارتو يا  کلمهحذف، اضافه، جابه جايي يا تايير  -

 : امتياز 3موارد کسر  *

صداي کوتاه ديگر؛ تبديل         - صداي کوتاه به  صداها به يکديگر؛ مانند تبديل  ضافه و تبديل کردن  حذف، ا

 .ضميرهاء  صداي کوتاه به صداي کشيده و بالعکس و خطا در صله
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کسر امتياز اختالل در تلفظ تشديد، به تشخيص داور حدا کثر  . )البته تنوينديد و حذف و اضافه کردن تش -

 امتياز است. 1تا 
 .ابدالوصل به سکون، وقف به حرکت و رعايت نکردن وقف به اسکان يا  -

 حذف، اضافه يا تايير حرف. -
 شود .کسر ميامتياز 1: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح  پيش از تجديد نفس، فقط   1تذکر 

 : تکرار يك خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد. 2تذکر 
سکون يا وقف به حرکت،      3تذکر  صل به  شتباهات در اعراب، حروف، عبارات و کلمات و مواردي مانند و : ا

شيده و بالعکس، فقط      شباع، تبديل حرکات کوتاه به ک شباع يا عدم ا سر      ا صحت حفظ ک سط داوران  تو

 امتياز مي شود و داوران رشته تجويد امتيازي از حافظ کسر نخواهند نمود.
 : امتياز 2موارد کسر * 

 به ازاي هرسطر تالوت کمتر يا بيشتر از حد تعيين شده. -
 : تجويد قرائت (2

 : امتياز 2 موارد کسر* 
 تبديل کامل مخارج حروف يا صفات مميّز. -

 امتياز کسر خواهد شد. 1ورت اداي ناقص، حداکثر : درص 1تبصره 
صره   صالح فوري بدون تجديد نفس،   :  2تب صورت ا صورت تکرار غلط،   1در سر    2امتياز و در امتياز ديگر ک

 خواهد شد.
 امتياز است. 4: سقف کسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف،  3تبصره 

 : امتياز 1موارد کسر  *
 و قواعد تجويدي. رعايت نکردن هريك از نکات -

 شود.درصورت اجتماع بيش از يك قاعده در يك موضع، هريك جداگانه محاسبه مي : 1تبصره 
ــره  ــده نظير توازن ميزان غنّه      : 2تبص ها و مدها، با توجه به ميزان نقص موجب         رعايت ناقص موارد ياد ش

 امتياز خواهد شد. 75/0تا  5/0کسر 
صره   صورت تکرار هريك از موارد فوق، به ازاي هرمورد و براي هرحرف، حداکثر   3تب سر    3: در  امتياز ک

سر حدا کثر     شد؛ براي مثال، عدم رعايت قلقله در هريك از حروف آن، موجب ک امتياز براي آن   3خواهد 

 حرف خواهد شد. در مواردي مانند مد، سقف کسر امتياز براي هر نوع آن است.
شخيص داور، مانند تداخل تلفظ حرف عين   تداخل غيرمت  - عارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به ت

 و نظاير آن.« نعلن»، تداخل تلفظ حرف عين در الم در کلمه «يعملون»در ميم در کلمه 
اي در تلفظ حرکت،  اشکال لحظه )هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق   اختالل -

 شود.امتياز مي 1و کلمه و اصالح درجا(، موجب کسر  حرف

 کند.: در مواردي که آب پريدگي در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتياز کسر مي 1تبصره 
: درصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي پديدآمده، از امتياز کسر خواهد شد؛       2تبصره  

 تايير کند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.مانند اين که بر انر تپق، حرکتي 

سر       شد، ک شيوه تلفظ آن داراي ابهام با تذکر: در مواردي که قرائت حافظ به دليل تايير در مخرج حرف يا 

 امتياز پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجويد تنها از يك بخش صورت مي گيرد.
 : فصاحت قرائت (3
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خالص عربي، بدون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي   لهجهفصاحت، تلفظ واضح حروف و حرکات براساس    منظور از 

 :باشد ميامتياز با توجه به عناوين زير  7داراي  که است
 موارد زير بطور کلي محاسبه خواهد شد:کسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) تلفظ ممتاز و روان حروف* 

 و احکام حروفمخارج، صفات  -
 تکلف يا سستي در رعايت مخارج، صفات و احکام حروف -
 هازيادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن، مشدد و تکيه -

ــر امتياز به دليل اختالل در     ( :امتياز  3)تلفظ ممتاز حرکات   *   25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي    کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

 حرکات کوتاه و کشيده -
 نقص در کيفيت تلفظ حرکات براساس لهجه فصيح عربي -
 نقصان و زيادت در کشش صداهاي کوتاه و کشيده -

ــرعت تالوت* ــر امتياز به دليل اختالل در    امتياز( :  1) تنظيم س  25/0هرمورد موارد زير خواهد بود که به ازاي کس

 :کسر خواهد شد امتياز 

سب اداي حروف و حرکات در طول ت   - سراع و ابطاي برخي از   مانند :  ؛وتالسرعت متنا تند و کندخواندن، اِ

 .عباراتکلمات و 

ــرعت اداي حروف و حرکات و مد طبيعي در طول      - ــتن س درمجموع موجب خلل در   که   تالوتتوازن نداش

 گردد.کيفيت ترتيل تالوت 
شته باشد   اشکال  ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ  را سؤالي  حافظ تذکر: اگر   او تالوت سؤال،  اتمام از قبل که دا

آنها   به سؤال  پايان تا حافظ که است  سؤاالتي  امتياز ميانگين حافظ، امتياز تجويد گردد، قطع حافظان هادي توسط 

 .است داده پاسخ
 امتياز 15وقف و ابتدا : 

 .امتياز است 15سقف امتياز وقف و ابتدا در مسابقات، 

 : موارد عمومي کسر امتياز
 شود.امتياز مي 3تا   5/2داراي مفهوم کفرآميز( ميان آيات و وصل اقبح آيات، موجب کسر )وقف يا ابتداي اقبح * 
 شود.امتياز مي 2تا  5/1وقف يا ابتداي قبيح ماير معنا ميان آيات و وصل قبيح ماير معناي آيات، موجب کسر * 

 شود.امتياز مي 5/1تا  1آيات، موجب کسر وقف يا ابتداي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص * 

صره :   ست معناي اقبح يا قبيح    تب سب مورد، ممکن ا کند، مطابق بندهاي باال موجب   ايجادعبور از وقف الزم که ح

 شود.کسر امتياز مي

 شود.امتياز مي 1تا  5/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعايت نکردن اولويت* 
 شود.ها، امتيازي کسر نميدليل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظاير آنهدر مورد وقف اضطراري ب* 

ولو  -توجهي، از محل وقف مناسب عبور کند و وقف قبيح يا اقبح  بي به لحاظ حافظدرصورتي که  تبصره :  

سوب نمي     -به دليل کمبود نفس ضطراري مح شود، وقف او ا ، از او  3و  2، 1شود و مطابق بندهاي  مرتکب 

 شود.سر ميامتياز ک

 شود.امتياز در هر مورد مي 3نفس کشيدن مخفي يا آشکار در غير محل وقف، موجب کسر * 

 شود.امتياز مي 5/0تکرار بدون دليل هربخش از آيه در هرنفس، موجب کسر * 

 :  درصورتي که تکرار به دليل اصالح محفوظات باشد، امتيازي کسر نخواهد شد.تبصره 
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امتياز در کل تالوت   1امتياز و حداکثر تا  25/0در هريك از مواضــع زير به کســر ، از حد مکث نامتناســب و بيش* 

 شود:منجر مي

 .اضطراريمکث طوالني در مواضع وقف   -
 مکث طوالني برهم زننده نظم قرائت.  -

ابتدا  هاي حفظ، فقط در مواردي که حافظ به صــورت اختياري، محلي را براي وقف و :  در مســابقات رشــته 1 تذکر

شود؛ اما چنانچه وقف نامناسب و مکث به دليل اشکال در ارائه محفوظات باشد    کند، از او امتياز کسر مي انتخاب مي

 يا براي تصحيح قسمتي که اشتباه تالوت کرده، ابتدا نمايد، امتيازي از او کسر نخواهد شد.
اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت  : اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به ميزاني 2 تذکر

شود که حافظ او توسط هادي حافظان قطع گردد، امتياز وقف و ابتداي حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي

 يان سؤال به آنها پاسخ داده است.تا پا

 امتياز 30لحن : 

 : ضوابط و معيارها( 1
 امتياز 5:  رعايت اسلوب ترتيل* 

 امتياز 4:  هاي لحني يا مقامتنوع رديف* 
 امتياز 4:  گيري(ها بر عبارات )اندازهتنظيم و توزيع آهنگ* 

 امتياز 4:  نبر صحيح کلمات()هاي صوتي رعايت تکيه* 
 شود.امتياز کسر مي 25/0هر مورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کامالً  غيرعرفي تايير پذيرد،  تبصره :

 امتياز 4:  ها(پردازش نامه)قدرت تنايم * 
 امتياز 2خشوع در تالوت( : )تأنير معنوي * 

 امتياز 2:  خالقيت و نوآوري مطابق با عرف ترتيل*
 امتياز 2:  القاي معاني و رعايت تعبيرات* 
 امتياز 2:  انتخاب سرعت مناسب* 
 امتياز 1:  استفاده هنري و مطلوب از تحريرها* 
 : موارد کسر امتياز( 2
 : امتياز 2موارد کسر  *

 پرده( 5/1بيشتر از )ها ناهمگوني رديف -
 : امتياز 1موارد کسر * 

 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگون مقام -
 پرده( 5/1کمتر از )ها ناهمگوني رديف -
 ناهمگوني صوت و لحن -

 : امتياز 5/0موارد کسر * 
 هاتکلف و فشار در اجراي نامه -
 عدم توازن در سرعت تالوت -

 : امتياز  25/0کسر موارد * 
 ناکوکي يا خروج از رديف صدا -
 نامطلوب بودن يا لازش تحريرها -
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بيش از اين، کسر امتياز صورت  متياز تجاوز کند وا 4: ميزان کسر امتياز درمجموع موارد منفي، نبايد از  تذکر

 گيرد.نمي
ــته  1تذکر   ــورت طبيعي قرائت      : در رش کند،  به او امتياز لحن داده     ميهاي حفظ، فقط در مواردي که حافظ به ص

سر        شود و در مواردي که حافظ به مي شود و نظم قرائت وي مختل گردد، ک شتباه يا مکث  شي، دچار ا دليل فرامو

 امتياز صورت نمي پذيرد.

ت : اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به ميزاني اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالو 2تذکر 

شود که حافظ تا پايان او توسط هادي حافظان قطع گردد، امتياز لحن حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي

  سؤال به آنها پاسخ داده است.

 امتياز 20صوت : 

 امتياز 6:  طنين )رنگ(* 

 امتياز 4:  انعطاف* 

 امتياز 3:  شدت )حجم يا ولوم(* 

 امتياز 3:  صوتاستفاده مطلوب و هنرمندانه از * 
 امتياز 5/2:  مساحت )وسعت(* 
 امتياز 5/1:  تحرير* 

 شود.آب پريدن در گلو، سکسکه و نظاير آن، فقط توسط داور صوت کسر امتياز مي:  1تذکر 
:  اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به ميزاني اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت  2 تذکر

توسط هادي حافظان قطع گردد، امتياز صوت حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي شود که حافظ تا او 

 ها پاسخ داده است.پايان سؤال به آن

 امتياز 100حسن حفظ : 

 : است کلمات الخط رسم و ظاهر حفظ، صحت بخش در غالبي و اصلي مبناي

 : تايير( و جايي جابه اضافه، حروف )حذف، و حرکات در اشتباه( 1

 امتياز 5/0: کسر  حافظ فوري تصحيح* 
 امتياز 1 : کسر حافظ نکردن تصحيح* 

شوند مي  تلقي حرف عربي دستور زبان در که کلماتي و است الفبا حروف بخش، اين در حرف از منظور -

 در امتياز کسر کلمات، اين گونه در اشکال بروز شود. درصورتنمي شامل عن( را في، الي، )نظير: حتي،

 .پذيردصورت مي کلمه ستون
 گرفته درنظر حافظ امتياز براي کسر مورد يك فقط شود، تبديل ديگر کوتاه حرکت به کوتاه حرکت اگر -

 «.اَنتِ»به « اَنتَ»، «عبادٍ»به  «عبادٌ»تبديل  مانند شود؛مي

 درنظر حافظ براي امتيازکسر  مورد يك فقط شود، تبديل ديگري کشيده حرکت به کشيده حرکت اگر -

 «.تاَبا»به « تابُوا « ،«إنّها» به «اِنّهُ»  تبديل مانند شود؛مي گرفته
 براي امتياز کسر مورد يك شود، فقط تبديل بالعکس يا خود همجنس کشيده حرکت به کوتاه حرکت اگر -

 «.ربِّ»به «ربّي»، «قاال»به  «قالَ»تبديل  مانند شود؛مي گرفته در نظر حافظ

 حافظ براي امتياز کسر بار شود، دو تبديل بالعکس يا خود غيرهمجنس کشيده حرکت به کوتاه حرکت اگر -

 «.فأتِ»به  «فأتوا»، «قالوا»به « قالَ»تبديل  مانند شود؛مي گرفته درنظر
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 به عنوان تايير و تبديل مشابه، هنگام موارد و مضارعه حرف موصوالت، در حرف يك ضماير، در حرف يك -

، «منكَ»به « منه»، «منکم»به « منهُم»تبديل  گردد؛ مانند امتيار مي کسر ستون همين در شده، تلقي حرف

 «.يَافرُ»به « تَافرُ»، «الَّتي»به « الَّذي»

 امتياز کسر بار يك فقط و شودحساب مي حرف يك مجموعاً خود حرکت همراه حرف که داشت توجه بايد -

 .گيردمي صورت
 از پس باشد، ابهام داراي تلفظ آن روش يا حرف مخرج در تايير دليل به حافظ قرائت که مواردي تذکر: در

 .گيردمي صورت بخش يك از امتياز تنها کسر تجويد، و حفظ صحت داوران مشورت
 : تايير( و جايي جابه اضافه، کلمه )حذف، يك در اشتباه (2

 امتياز 1 : کسر حافظ فوري تصحيح* 
 امتياز 2 : کسر هادي داور تذکر با حافظ تصحيح *
 امتياز 3 : کسر حافظ نکردن تصحيح *

 الخطرسم به توجه يا کلمه آمده چند يا دو يا کلمه و حروف از ترکيبي به صورت کريم قرآن در که کلماتي -

 .فاسقيناکموه فليقاتل، فسيکفيکهم، مانند شود؛مي  محسوب کلمه يك قرآن،
 مي صورت کلمه بخش نمره در کسر کند، تايير کلمه معناي و ريشه )اعراب نه( حروف جاييجابه اگر در -

 «بصير»به « نصير»، «يعملون»به  «يعلمون»تبديل  مانند گيرد؛
 کسر و شودمحاسبه مي يك کلمه منزله به امتيازدهي در آن، از بعد يا قبل کلمه در حرکت يك و کلمه يك -

 مِن»جاي  به «وَ ربُّك»، «اهللَ اِنَّ»جاي به «واهللُ»مانند:  خواهد شد؛ لحاظ کلمه ستون در آن به مربوط امتياز

 «.ربِّك

 به مربوط امتياز کسر و شودمحاسبه مي کلمه يك منزله به امتيازدهي در هم، کنار کلمه يك و حرف يك -

 «.حرث و انعام هذه قالوا و»جاي  به «حرث و انعام هذه»مانند:  شد؛ خواهد لحاظ کلمه ستون در آن

 از بعضي يا کل در و اختالل شود مي محسوب کلمه يك )بيشتر يا تك حرفي( مقطعه حروف از هريك -

 گردد.کلمه مي در اشتباه ستون در نمره کسر موجب آن، حروف

 : تايير( و جايي جابه اضافه، حذف،( کلمات در اشتباه (3

 امتياز 5/1: کسر  حافظ فوري تصحيح *
 امتياز 5/2کسر :  هادي داور تذکر با حافظ تصحيح *

 امتياز 4: کسر  حافظ نکردن تصحيح *

 به «اهلل سبيل في انفسهم باموالهم و والمجاهدون»مانند:  است؛ کلمه يك از بيش عبارتي کلمات، از منظور -

 تعملون بما واهلل»جاي  به «تعملون بما خبير واهلل»، «انفسهم و باموالهم اهلل سبيل في المجاهدون و»جاي 

 «.بصير

 .است عبارت حکم درها سوره ابتداي در بسمله -
 : هاآن جاييجابه و آيات ترتيب رعايت عدم (4
 : باشد آيه يك حد در افتادگي جا اگر *

 امتياز 2 : کسر حافظ فوري تصحيح 
 امتياز 3 کسر:  هادي داور تذکر با حافظ تصحيح 
 امتياز 5/4کسر :  حافظ نکردن تصحيح 

 : باشد آيه يك از بيش افتادگي جا اگر *
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 امتياز 5/2کسر :  حافظ فوري تصحيح 
 امتياز 5/3: کسر  هادي داور تذکر با حافظ تصحيح 
 امتياز 5 : کسر حافظ نکردن تصحيح 
 خالل آيه، در اشتباه درصورت ايجاد و است آيات ابتداي مورد در فقط ديگر آيات يا آيه به انتقال از منظور -

 .شد خواهد کسر امتياز کلمات ستون در و شودنمي  محسوب انتقال
 کلمات ستون در امتياز کسر اشتباه شود، دچار است مشابه باهمها آن ابتداي که آياتي خالل در حافظ اگر -

 .شد خواهد انجام
 و شود اشتباه دچار شود،آغاز مي مقطعه حروف با که ديگر، سوره به ايسوره انتهاي از انتقال در حافظ اگر -

 دور آيات به انتقال ستون در امتياز کسر کند، تالوت را مقطعه ديگري حروف صحيح، مقطعه حروف به جاي

 مشابه، حروف مقطعه مورد در«. کهيعص»به جاي  کهف سوره اتمام از بعد «طه»قرائت  گيرد؛ مانندمي  انجام

 تالوت کند  را آيات ادامه تا کند صبر و تذکر ندهد وي به را اشتباه حافظ، وقف از پس تواندمي هادي داور

قرائت  مانند دهد؛ انجام دور به انتقال يا کلمه ستون در را امتياز اشتباه، کسر نوع شدن مشخص از بعد و

 «.المص»به جاي  انعام سوره اتمام از بعد «الم»قرائت  و «الر»به جاي  توبه سوره اتمام بعد از «المر»

 شود.منظور مي عبارتي اشتباه ستون در سطر، يك از کمتر آيات در اشتباه -

 .شودمحسوب مي دور به انتقال باشند، سطر يك از بيش جاافتاده کوتاه آيات چنانچه -
 4 سطر هر ازاي به کند، را کمك آيه تمام هادي داور و نکند تالوت را سطر يك از بيش آيه يك حافظ اگر -

 شود.کسر مي نمره

 : تکرار و مکث (5

 کند، تکرار بار دو تا يادآوري حداکثر براي را عبارتي يا نمايد مکث متعارف حد از بيش شرکت کننده اگر -

 شود.کسر مي وي از امتياز 5/0تکرار  هربار و هر مکث براي

 نوع حسب فقط و کندمي هادي مساعدت داور نشود، تالوت ادامه به موفق مکث، از پس شرکت کننده اگر -

 شود.ميدر نظر گرفته  حافظ براي منفي امتياز کمك،

 مکث، امتياز کسر بر عالوه و مساعدت نموده هادي داور نمايد، تالوت اشتباه مکث، از پس شرکت کننده اگر -

 .نمايد مي حافظ کسر از منفي امتياز کمك، نوع حسب
 کلمه ابتدا هادي داور درصورت امکان نشود، عبارت تالوت به موفق مکث، از پس آيه خالل در حافظ اگر -

 عدم گيرد. درصورتصورت مي امتياز کسر کلمه ستون حافظ، در تالوت درصورت دهد وميتذکر  را اول

 نمايد. مي امتياز کسر کلمات ستون در و کندمي را تالوت عبارت يادآوري،

 ابتدايي عبارت خواندن بايد با هادي داور کند، مکث آن يادآوري براي و فراموش را آيه ابتداي حافظ اگر -

 دهد. انجام ستون کلمات در را امتياز کسر و نمايد کمك حافظ به آيه

 تشخيص براي هادي داور از ندهد و تشخيص را سؤال حافظ داور، توسط سؤال طرح تالوت و ابتداي در اگر -

 يا بگيرد تأييد شده قرائت بخش براي هادي داور از تالوت بخواهد حين در يا کند کمك درخواست سؤال

 کسر خواهد وي از امتياز 5/0هرمورد  ازاي به بپرسد، هادي داور از را آيه شماره يا شماره صفحه سوره، نام

 .شد
 سورهابتداي  و کندسوره اکتفا مي نام ذکر به تنها شود،مي آغاز سوره ابتداي از که را سؤاالتي هادي داور -

 .کندنمي قرائت را
 سپس و کند شروع بسمله استعاذه و از پس را خود قرائت هادي، داور توسط سؤال طرح از پس حافظ اگر -

 شد. خواهد درج کلمات ستون در امتياز نمايد، کسر تکرار را سؤال مجدد بخواهد هادي داور از
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قبل  از اضافه هرنفس قرائت به ازاي باشد، جمله يك از بيش بعدي قسمت يادآوري براي حافظ برگشت اگر -

 شود.کسر مي وي از امتياز 5/0

 مالک اول اشتباه صرفاً تالوت شود، در ديگري اشتباه مرتکب داور، تذکر و اشتباه از پس حافظ چنانچه -

 خواهد شد. درج اشتباه همان عدم تصحيح، ستون در آن امتياز کسر و است امتياز کسر
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 بخش آوایی : رشته اذان )ویژه برادران(

 ي :ياجرا فني و الف( ضوابط

 ، به شرح زير محاسبه مي شود :هاي مختلف رشته اذانامتياز بخش -1

 امتياز 10:  آداب، شرايط و اجراي ممتاز امتياز 35:  لحن امتياز 40:  صوت امتياز 15:  صحت و فصاحت
 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85: حداقل امتياز رتبه اول 
 

دقيقه فرصت خواهند داشت تا يك اذان کامل ارائه نمايند. اين زمان با توجه به نظر  4شرکت کنندگان در مدت  -3

 تواند کاهش يابد و از بندهاي اذان صرف نظر شود.هيلت محترم داوران مي

 ند پرداخت.خواه اذان داور، به قرائت اي يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا کنندگان، بهشرکت  -4

خواهد شد؛ لکن در صورت  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -5

 .شودمي حذف مسابقه دور از شرکت کننده عدم حضور،

در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با  مسابقه اذان -6

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

ال جمع شده و درصد امتياز مرحله فين 70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -7

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -8

صوت، لحن، صحت از :  است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي صورت دهينمره هايبخش

 آداب و شرايط و اجراي ممتاز.و فصاحت، 

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار لتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -9

 نامه، نافذ است. نيياصول حا کم بر آ
 

 ات :جزئيات امتيازب( 

 امتياز 15صحت و فصاحت : 

 : تلفظ درست الفاظ اذان* 

 شود.امتياز مي 2کلمه موجب کسر  نادرستهر مورد تلفظ  -

 شود.امتياز مي 5/1هر مورد تلفظ نادرست اعراب و حروف موجب کسر  -

 شود.امتياز کسر مي: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط يك1تذکر

 زان خواهد شد.: تکرار يك خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتياز به همان مي2تذکر

 : رعايت مخارج، صفات و احکام در حد متعارف اذان* 

 شود.امتياز ميتا يك 5/0هر مورد نادرست موجب کسر  -

 امتياز کسر خواهد شد.5/0: درصورت اداي ناقص، حداکثر 1تبصره

کسر امتياز ديگر امتياز و درصورت تکرار غلط، يك5/0: درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس، 2تبصره

 خواهد شد.

 امتياز است.2: سقف کسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف، 3تبصره
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 : رعايت ميزان کشش حرکات کوتاه و کشيده در حد متعارف اذان* 

 شود. امتياز ميتا يك  5/0هر مورد نادرست موجب کسر  -

 امتياز است. 5تبصره: سرجمع کسر امتياز از اين بند، 

 امتياز 40صوت : 

 امتياز 10:  )زيبايي و جاذبه( طنين* 

 امتياز 8:  مساحت )ارتفاع( *

 امتياز 8:  ها(انعطاف )توانايي در سرعت انتقال درجات و پرده* 

 امتياز 8:  تحرير )از حيث کمي و کيفي(* 

 امتياز 6:  شدت )قوت و رسايي( *

 امتياز 35لحن : 

 امتياز      8:  قبول( ابداع و نوآوري )مشروط به برخورداري از کيفيت قابل* 

 امتياز 5:  زيبايي و جذابيت* 

 امتياز 5:  برخورداري از شروع و پايان مناسب در تمام عبارات* 

 امتياز 5:  هاي صوتيرعايت تکيه* 

 امتياز 5:  هارعايت همگوني نامات و پرده* 

 امتياز 4:  ايجاد حس معنوي و دعوت به نماز* 

 امتياز 3:  ت يکنواختي آن در طول اجراانتخاب سرعت مناسب و رعاي* 

 امتياز 10آداب، شرايط و اجراي ممتاز : 

 امتياز 2:  ميزان تأنير بر مستمعان* 

 امتياز 4:  رعايت آداب و شرايط اجراي اذان* 

 شود.امتياز ميقرائت اذکار مستحب قبل و بعد از هر يك از عبارات اذان موجب کسر يك -

 شود.امتياز مي 5/0مورد، موجب کسر مکث نامتعارف در هر  -

 شود.ميامتياز  1تا  5/0هر حرکت غيرمتعارف در اجراي اذان که صورت مؤذن را برهم بزند، موجب کسر  -

 امتياز 4:  رعايت وقف و وصل عرفي در اذان* 

 شود.امتياز ميتا يك 5/0هر مورد نادرست موجب کسر  -
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 صحیفه سجادیه رشته دعا خوانیبخش آوایی : 

 اجرايي : فني و الف( ضوابط

 ، به شرح زير محاسبه مي شود :هاي مختلف رشته دعا و مناجات خوانيامتياز بخش -1

 امتياز 25صوت :  امتياز 10وقف و ابتدا :  امتياز 15صحت قرائت و تجويد : 
 30لحن : 

 امتياز
 امتياز 20اصول اجرا : 

 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازيحداقل امت ،مليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

زمان با توجه به  . ايندننماي قرائتدقيقه، يك قطعه کامل دعا را  5در مدت مي بايست حداکثر  شرکت کنندگان -3

 و يا افزايش يابد. تواند کاهشنظر هيلت محترم داوران مي

 ند پرداخت.خواه دعا و مناجات داور، به قرائت اي يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -4

؛ لکن در صورت خواهد شد خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -5

 .شودمي حذف مسابقه دور از شرکت کننده عدم حضور،

در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات  مسابقه دعا و مناجات خواني -6

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.افراد برتر و با نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فينال جمع شده و  70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -7

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -8

لحن، صوت، صحت از :  است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي تصور دهينمره هايبخش

 .وقف و ابتدا و اصول اجرا، قرائت و تجويد

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار لتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -9

 نامه، نافذ است. نيياصول حا کم بر آ

 

 ات :جزئيات امتياز ب(

 امتياز 15: قرائت و تجويد صحت 

 اين بخش شامل سه قسمت است: صحت قرائت، تجويد قرائت و فصاحت قرائت.

 (صحت قرائت :1

 امتياز : 3* موارد کسر

 شده.به ازاي هرسطر قرائت کمتر يا بيشتر از حد تعيين -

 امتياز : 2* موارد کسر 

 تايير يك کلمه.جايي يا حذف، اضافه، جابه -

 جايي يا تايير بيش از يك کلمه )اعم از عبارت، آيه يا سطر(.حذف، اضافه، جابه -

 امتياز : 5/1* موارد کسر 

حذف، اضافه و تبديل کردن صداها به يکديگر؛ مانند تبديل صداي کوتاه به صداي کوتاه ديگر؛ تبديل  -

 صداي کشيده به صداي کوتاه و خطا در صلۀ هاء ضمير.
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 و اضافه کردن تشديد و تنوين.حذف  -

 امتياز است. 75/0تبصره: کسر امتياز اختالل در تلفظ تشديد، به تشخيص داور حداکثر تا 

 وصل به سکون. -

 حذف، اضافه يا تايير حرف. -

 شود.امتياز کسر مي 5/0: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط 1تذکر

 تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد.: تکرار يك خطا در 2تذکر

 ( تجويد قرائت:2

 امتياز : 1* موارد کسر 

 تبديل کامل مخارج حروف يا صفات مميّز. -

 امتياز کسر خواهد شد. 5/0: درصورت اداي ناقص، حداکثر  1تبصره

امتياز ديگر کسر  1صورت تکرار غلط، امتياز و در 5/0: درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس،  2تبصره

 خواهد شد.

 امتياز است. 2: سقف کسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف،  3تبصره

 امتياز : 5/0* موارد کسر 

اي در تلفظ حرکت، هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتي از قبيل تپق )اشکال لحظهاختالل -

 حرف و کلمه و اصالح درجا(

 کند.پريدگي در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتياز کسر مي: در مواردي که آب 1تبصره 

: درصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي پديدآمده، از امتياز کسر خواهد شد؛  2تبصره 

 که بر انر تپق، حرکتي تايير کند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.مانند اين

 ( فصاحت قرائت :3

 دوراز گنگي و نامفهومي است.صاحت در قرائت دعا، تلفظ واضح حروف و حرکات، بدون تکلف و ف

 امتياز در موارد زير : 25/0* کسر امتياز به دليل اختالل در فصاحت؛ اختالل در تلفظ ممتاز حرکات، هرمورد 

 حرکات کوتاه و کشيده -

 متعارف دعا خواني(  نقصان و زيادت در کشش صداهاي کوتاه و کشيده )خارج از حد -

 امتياز 10: وقف و ابتدا 

 * موارد عمومي کسر امتياز :

 شود.امتياز مي 2 تا 1 وقف، وصل يا ابتداي ماير معنا و ناصحيح، موجب کسر -

 شود.امتياز مي 5/0 تا 25/0وقف، وصل يا ابتداي ناقص غير مفهوم، موجب کسر -

 شود.امتياز مي 25/0 کسر هاي وقف، وصل و ابتدا موجبرعايت نکردن اولويت -

 شود.ها، امتيازي کسر نميدليل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظاير آندر مورد وقف اضطراري به -

توجهي، از محل وقف مناسب عبور کند و وقف ماير معنا يا غير لحاظ بيتبصره: درصورتي که دعاخوان به

و  1شود و مطابق بندهاي ضطراري محسوب نميمفهوم ـ و لو به دليل کمبود نفس ـ مرتکب شود، وقف او ا

 شود.، از او امتياز کسر مي2

 شود.امتياز مي 25/0تکرار بدون دليل هربخش از دعا در هرنفس، موجب کسر -

 اي باشد، موجب کسر امتياز نخواهد شد.تبصره: اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و کلمه
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امتياز در کل اجرا  1امتياز و حداکثر تا  25/0و بيش از حد، به کسرمکث نامتناسب و سکوت غير متعارف  -

 شود.منجر مي

 امتياز 25: صوت 

 امتياز 6:  طنين )رنگ(* 

 امتياز 4:  انعطاف* 

 امتياز 4:  مساحت )وسعت(* 

 در دعاخواني نيازي به استفاده از تمام طبقات صوتي نيست، بلکه مطلوب بودن اجرا مالک است. -

 امتياز 4:  تحرير* 

 امتياز 3:  شدت، قدرت و رسايي )حجم يا ولوم(* 

 امتياز 2:  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت* 

 امتياز  2:  شفافيت و صافي صدا* 

 شود.پريدن در گلو، سکسکه و نظاير آن، فقط توسط داور صوت کسر امتياز ميآب -

عي، خلط، جيغ، خروسي شدن هر مورد اشکال دار شدن دايمي و مقطاضطراب، لرزش، خش، گرفتگي، رگه -

 امتياز منفي خواهد داشت. 1تا  25/0صوتي از اين قبيل، بسته به تشخيص داور براي هر مورد از

 امتياز کسر خواهد شد.به ازاي بروز هر عاملي که از جذابيت و زيبايي صدا بکاهد، يك -

 امتياز 30: لحن 

 تواند از الحان فارسي يا عربي متناسب با فضاي دعا استفاده نمايد.ميشرکت کننده در رشته دعاخواني 

 ( ضوابط و معيارها :1

 امتياز  6تناسب الحان با معناي دعا : * 

 امتياز  6هاي لحني : ها( صالبت در اجراي نامات و تنوع رديفقدرت تنايم )پردازش نامه* 

 امتياز 4: گيري( ها برعبارات )اندازهتنظيم وتوزيع آهنگ* 

 امتياز 3تأنير معنوي )خشوع در اجرا( : * 

 امتياز 3هاي لحني : خالقيت و نوآوري مطابق با عرف دعاخواني در رديف* 

 امتياز 2هاي زيبا و جذاب : انتخاب رديف* 

 امتياز 2استفاده هنري و مطلوب از تحريرها : * 

 امتياز  2انتخاب سرعت مناسب : * 

 امتياز 2ات نسبت به لحن : هاي صوتي کلمتکيه* 

 ( موارد کسر امتياز :2

 امتياز : 2* موارد کسر 

 طورغيرمتعارف )خارج از حد متعارف دعا خواني(شروع دعا به  -

 پرده(5/1ها )بيشتر از ناهمگوني رديف -

 تقليد و کپي برداري محض  -

 امتياز : 1* موارد کسر 

 خروج از مقام -

 انتقال ناهمگون مقام -

 پرده(5/1ها )کمتر از ناهمگوني رديف -
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 امتياز: 5/0* موارد کسر 

 تکلف و فشار در اجراي نامات -

 عدم توازن در سرعت اجرا -

 امتياز: 25/0* موارد کسر 

 ناکوکي يا خروج از رديف صدا -

 نامطلوب بودن يا لازش تحريرها -

 کند.امتياز تجاوز نمي4تذکر: ميزان کسر امتياز درمجموع موارد منفي، از

 امتياز 20 :اصول اجرا 

 امتياز 4:  ميزان تأنير بر مستمعان* 

 امتياز 4:  چگونگي تسلّط بر مجلس، ارتباط با مخاطب و ايجاد شور در مجلس* 

 امتياز 3:  حسن اجرا در شروع و فرود* 

 امتياز 3:  وقار و سنگيني متناسب با شأن دعا* 

 امتياز 3:  تکلفاجراي روان و بي* 

 امتياز 3:  سبك دعانوآوري و خالقيت در * 

 امتياز تشويقي در برخواهد داشت.  2: خواندن دعا از حفظ در مسابقات حضوري  تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 بخش آوایی: رشته تواشیح )ویژه برادران(

 

 الف( ضوابط فني و اجرايي :

 ، به شرح زير محاسبه مي شود :هاي مختلف رشته تواشيحامتياز بخش -1

 امتياز فاقد: آداب و شرايط
 25صوت: 

 امتياز
 امتياز 30لحن: 

 25هماهنگي و حسن اجرا: 

 امتياز

 20: متن و ادا

 امتياز
 

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 تواشيح شامل شامل اسماء و اذکار الهي يا حمد و نناي الهي يا اهل بيت )ع( خواهد بود.متن  -3

 ارائه گردد. wordالزم است متن تواشيح و ترجمه فارسي آن در قالب  -4

 خواهند پرداخت. اجراي برنامهداور، به  اي يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا ، بههاي تواشيحگروه -5

خواهد شد؛ لکن در  دو مرتبه اعالم جهت اخذ آزمون، حداکثر هاي تواشيحگروه مطابق ضوابط جشنواره، نام -6

 .شودمي حذف مسابقه دور از گروه صورت عدم حضور،

تر و مسابقه تواشيح در مرحله ملي، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد بر -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.با نظر هيلت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فينال جمع شده و  70درصد امتياز مرحله مقدماتي با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شوند.حائزان رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه کنندگان، تعيين شرکت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -9

لحن، صوت، از :  است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب که پذيردمي صورت دهينمره هايبخش

 هماهنگي و حسن اجرا و متن و ادا.

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار لتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -10

 نامه، نافذ است. نيياصول حا کم بر آ

 ات :جزئيات امتياز ب(

 امتياز بدون: آداب و شرايط 

 باشد.نفر مي 6الي  4* تعداد مجاز افراد گروه 

امتياز و کاهش  5کسر چناچه تعداد اعضاي گروه يك نفر کمتر و يا بيشتر از تعداد افراد مجاز باشد موجب 

يا افزايش بيش از يك نفر موجب حذف گروه خواهد شد. تايير نفرات مجاز نيست ولي کم يا زياد کردن 

 افراد در حد نصاب فوق مجاز است.

 * استفاده از هرگونه آالت موسيقي ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد.

 باشد. المانع ميتبصره: استفاده از دياپازون در ابتداء اجراء برنامه ب

گذاري کامل و منبع * مشخصات گروه و اعضاء آن و متن تايپ شده مديحه سرايي )تواشيح( همراه با ترجمه و اعراب

 امتياز منفي خواهد شد.  5متن بايد قبل از اجراء به هيات داوران تسليم گردد و عدم ارائه موجب درج 

 شود. امتياز مي 1وجب کسر حداکثر ها )بطور فاحش( م* عدم هماهنگي و تناسب لباس

 تبصره : تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است. 
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 امتياز خواهد شد.  2* عدم رعايت شلون اسالمي در لباس، ظاهر و حرکات اعضاء گروه موجب کسر حداکثر 

باشد. چنانچه از مدت زمان مذکور ينانيه کمتر و يا بيشتر بالمانع م 30دقيقه بوده و تا  7* مدت زمان اجراء برنامه 

 6:29گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجراي برنامه گروهي نانيه يك امتياز کسر مي 30عدول گردد به ازاي هر 

 دقيقه گردد، مشمول کسر دو امتياز خواهد شد.  7:31دقيقه يا 

 امتياز 25 :صوت 

 امتياز 7* مساحت )ارتفاع( : 

 امتياز 7اکتاو :  5/2تا  -

 امتياز 5/5: اکتاو  2تا  -

 امتياز 4 : اکتاو 5/1تا  -

 امتياز 7* طنين)زيبايي و جاذبه صداي گروه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت( : 

 امتياز  2* شدت و قوت )رسايي( : 

 امتياز  4ها( : * انعطاف )توانايي در سرعت انتقال درجات و پرده

 ز امتيا 2* تحرير )از حيث کمي و کيفي( : 

 امتياز 3* صوت تکخوان در نگاه کلي : 

ها معدل صداي آنها محاسبه خواهد شد. منظور از تکخوان، تکخواني است تبصره: در صورت تعدد تکخوان

 که در قالب ملودي هاي اجرا شده در گروه نباشد.

 امتياز 30 :لحن 

 امتياز 8 ها با معاني و مضامين متن :تطابق آهنگ* 

هاي صوتي، مناسب نامات با متن، رعايت تکيه رعايت تعبيرات، تلفيقشامل ) همگوني ناماتو  * تنوع آهنگ

 امتياز  8:  اسب ريتم و ملودي با اوزان شعري(تن

 امتياز  4هاي متناسب و متنوع : * برخورداري از ريتم يا ضرب آهنگ

 امتياز  10ها : زيبايي، تانير و جاذبه آهنگ* 

نمايد. به عبارت ديگر لحن تکخوان هاي تکخوان و گروه را در امتداد يکديگر محاسبه ميديداور لحن ملو:  1تذکر 

 شود.جدا محاسبه نمي

هاي تقليدي يا مشهور به شرط تايير متن بالمانع است در غير اينصورت به تناسب متن : استفاده از ملودي 2تذکر 

 شود.امتياز کسر مي 2استفاده شده تا 

 گردد.امتياز کسر مي 3انتخاب شده نبايد خالف شلون باشد در غير اينصورت تا  : ملودي 3تذکر 

 امتياز 25 :هماهنگي و حسن اجرا 

 ( معيارهاي کسب امتياز :1

 امتياز  10شده : * برخورداري از کُر يکدست، هماهنگ و تنظيم

 امتياز  5* هماهنگي در اداء کلمات : 

 امتياز 5ها : * هماهنگي در اجراي پرده

 امتياز  2* هماهنگي در  تحريرها : 
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 امتياز  3* استفاده از فنون زيباسازي نظير فواصل صدايي مختلف، هارموني، صداي زمينه يا آکورد و ... : 

 ( موارد کسر امتياز : 2

 امتياز خواهد شد.  5/0* هر مورد عدم هماهنگي در اداء کلمات موجب کسر 

 امتياز خواهد شد.  1و حداکثر  5/0* هر مورد خروج از پرده صحيح موجب کسر حداقل 

 امتياز خواهد شد. 25/0* هر مورد عدم هماهنگي در تحريرها موجب کسر 

 امتياز خواهد شد. 5/0* هر مورد نفسگيري ناخوشايند موجب کسر 

امتياز و قطع برنامه توسط گروه  2تا   1موجب کسر  * هر مورد اخالل در برنامه مانند خنديدن، سرفه و موارد مشابه

 به هر دليل موجب حذف خواهد شد.

 امتياز 20 :متن و ادا 

تواند در بر درصد کل متن را مي 30تواند عربي يا عربي فارسي باشد و بخش فارسي آن حداکثر تذکر: متن اجرا مي

 گيرد.

 امتياز 10* حسن انتخاب متن )مضمون و فنون ادبي( : 

امتياز دارد و منظور از فنون ادبي، استفاده  5باشد  و شرح : منظور از مضمون، محتوا و موضوع متن ادبي مي

 امتياز دارد. 5باشد و از فنون بالغي از جمله مجاز، استعاره، تشبيه، کنايه و ... مي

 امتياز   10* مطابقت صحت متن و اداء )از نظر مخارج و اعراب( : 

امتياز کسر  5/0امتياز و براي هر مورد غلط متني  1براي هر مورد غلط ادايي شامل مخارج و اعراب تبصره: 

 امتياز کسر خواهد شد. 1خواهد شد و در صورت تکرار بيش از دو بار مجموعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 بخش معارف قرآنی

 

 مرحله دانشگاهي:

رگزار مي شود. نحوه   بمعارفي به صورت مجازي و همزمان در تيرماه سال جاري    آزمون  رشته هاي بخش 

 " اعالم خواهد شد.و زمان برگزاري آزمون متعاقبا
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 هابخش معارف قرآنی: تمامی رشته
 الف( ضوابط فني و اجرايي :

 پذيرفت.طراحي سؤاالت از سوي اداره پشتيباني از فعاليت هاي ديني و قرآني صورت خواهد   -1

و در بخش  سوال 40باشد، تعداد سواالت در بخش تستي سواالت به صورت تستي و تشريحي مي -3

 خواهد بود. سوال 5تشريحي 

 در بخش تستي به ازاء هر سه پاسخ نادرست، يك پاسخ درست حذف خواهد شد. -4

به تساوي  صورت در و باشد مي تستي سواالت به توجه با متسابقين بندي رتبه در اولويت -5

برگزار  تشريحي  آزمون سواالت رشته، هر در کنندگان شرکت از نفر دو از بيش يا رسيدن امتياز دو

 يا دو امتيازات گردد. ضمناً چنانچه پس از تصحيح سواالت تشريحي باز هم شود و سواالت تصحيح

آزمون کتبي مجدد و  اخذ از پس برتر رتبه کنندگان يکسان باشد، تعيين شرکت از نفر دو از بيش

 يا شفاهي صورت خواهد پذيرفت.

، با جشنواره يستاد برگزار يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ينيب شيدرباره مطالب پ -6

 .نامه، نافذ است نيياصول حا کم بر آ تيرعا
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 بخش پژوهشی
 

شي داراي دو مرحله   شته هاي پژوه شگاهي        *كليه ر شا و آثار برگزياه دان سري مي با سرا شگاهي و  ي دان

ست تا   سال   مرداداول اين بخش مي باي سري كه از  ريق نامه و       1400ماه  سرا شنواره  به دبيرخانه ج

شود. برگزياگان مرحله        https://farhangi.msrt.ir/faسايت   سال  شگاه ار اعالم مي گردد توسا دان

 سراسري به مرحله ملي معرفي مي شونا.

 

 بخش پژوهشی: رشته مقاله نویسی

 اجرايي : فني و ( ضوابطالف

 نامرتبط موضوعات رو اين ؛ ازموضوعات اعالم شده باشد  بر محور مبتني مقاالت بايد  محتواي و مايهدرون -1

 .شوند مي حذف مسابقات از گردونۀ هم باشند زيبا اگرچه

 شود. ارسالجشنواره  به دبيرخانه مقاالت و پرينت PDFفايل مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -2

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره اي جداگانه تايپ و همراه مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -3

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي مقاالت -5

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. مقاالت -6

 .شد نخواهد مسترد شده دريافت مقاالت -7

 شده باشد.و يا فضاي مجازي نبايد منتشر  در هيچ يك از مجالت علمي مقاالت -8

خواهد بود و در صورت شرکت در جشنواره تهيه مقاله توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما تنها يك نفر مجاز به  -9

اره به ساير نويسندگان، لوح دبيرخانه جشنو بعمل خواهد آمد.ره، از نفر اصلي تقدير برگزيده شدن مقاله در جشنوا

 نمايد.تقدير اهداء مي

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتسراسريکسب رتبه در مرحله  يبرا -10

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 

 : باشداز قرار زير مي دستورالعمل نگارش مقاالت -11

 متن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باشد. *

 مستند و بر اساس معيارهاي علمي باشند. * مقاالت ارسالي، تحقيقي و

 باشد.  word 2010 و با ويرايش docxيا  docفايل متن مقاله با پسوند * 

 نباشد.واژه بيشتر  8000صفحه و تعداد کلمات مقاله از  20حجم مقاالت از  *

تايپ متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، متر ميان سطور و با تورفتگي نيم سانتيسانتي 1مقاالت با فاصله * 

 .ه باشددش

 باشد. 13و اندازه فونت ها  b nazaninکليه متن مقاله با فونت  *
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قرار گيرد و آدرس »« بين عالمت آيات . متن عربي آيات درآيات و روايات از برنامه جامع تفاسير نور آورده شود *

ادع الي سبيل ربك » : )نام سوره/شماره آيه(، درج شود مثال آيه بالفاصله پس از آيه در داخل پرانتز به صورت

 (.125)نحل/ «بالحکمه و الموعظه الحسنه...

شود، حتماً مشخصات مترجم و اگر از ترجمه خاصي از قرآن يا منابع روايي نظير نهج البالغه در مقاله استفاده مي* 

 کتابشناسي ترجمه در بخش منابع بيايد.

 هاي زير باشد :مشتمل بر بخشمقاالت الزم است  -12

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحقيق، موضوع به ناظر  :مقاله عنوان* 

 /نويسنده خانوادگي ونام نام ذکر: ذکرگردد نمونه صورت به مشخصات نويسنده بايد : نويسنده مشخصات* 

  تماس؛ تلفن شماره و ايميل همراه به نويسندگان

 نوشتار محتويات از جامعي و مختصر شرح گرنانماي که اي گونه به) فارسي زبان به کلمه 150 -100قريب  :چکيده* 

 (.باشد بحث نتيجه مهم هاينکته و پژوهش ماهيت هدف، مسلله، بيان شامل

 الکترونيکي جستجوي کار و کنندمي ايفا را فهرست و نمايه نقش که کلماتي ميان از) واژه 6 تا حداکثر ا:هکليدواژه* 

 (سازندمي آسان را

 موضوع با آنها ارتباط و پژوهش قبلي هايزمينه به نيز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در :مقدمه* 

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار

 : مقاله اصلي * بدنه

 هايصلزيرف خود درون در نيز فصل هر که است مختلف فصول بر مشتمل است، اصلي متن که مقاله بدنه -

 پاراگراف هر که اي گونه به است، پاراگراف چندين بر مشتمل کدام هر ها زيرفصل اين که دارد ديگري

 .شود مي مشخص موضوع يك حاوي

 .گيرند قرار خاص زيرفصلي در عنوان يك ذيل در مرتبط موضوعات از دسته هر -

 شاکله يك از مقاله مجموعه که نوعي به گيرند قرار فصل عنوان به ترکلي عنوان ذيل عناوين، از دسته هر -

 .باشد شده رعايت آن در مطلب تأخير و تقديم و بوده برخوردار فصلي چند منسجم

قرار داده »« گيومه مطلب، انتهاي و ابتدا شود،مي نقل منبعي از عيناً مطلبي که مواردي در :مستقيم قول نقل *

 .ندارد گيومه درج به نيازي کتابي از مطلب عيني کپي و مضمونشود. نقل به 

 هر پايان يا پاورقي در مراجع ذکر جاي بهد. شو داده ارجاع منبعي به بايد شده نقل مطلب هر ن:مت درون ارجاع* 

 خانوادگي نام: )شودمي ذکر صورت بدين نظر مورد مرجع مستقيم، غير يا مستقيم قول نقل هر پايان در مقاله،

 منبع يك از صفحه چند به اگر و (200ص ،1 ج ، 1380 طباطبائي،: )مثال (صفحه و جلد شماره انتشار، سال مؤلّف،

 طباطبائي،: )مثال گردد؛ تنظيم( صص)عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شودمي داده استناد

 يك از اگر د.گير قرار اشاره مورد هم وي اسم بايد است مشترک مؤلّف، خانوادگي نام که صورتي در (1 ج ، 1380

 الفبا حروف آوردن با است، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بيشتر يا انر دو سال، يك در نويسنده

 شده است، استفاده انر يك از بيش نويسنده يك از اگر .گيردمي صورت تفکيك انر دو ميان انتشار سال از بعد

 شماره دوم، انر انتشار سال و جلد شماره اوّل، انر انتشار سال خانوادگي، نام: )گيردمي صورت شکل بدين منبع ذکر

 ذکر با و شودمي آورده نفر يك خانوادگي نام فقط، باشند نفر سه از بيش انر يك مؤلفان ( اگرصفحه و جلد

 گردد.به ساير مؤلفان اشاره مي« ديگران»واژه

 اشمقاله در را آنها نويسنده که مسائلي ترينمهم از گيري خالصه و بندي جمع حاوي کلمه، 200-100 حدود * نتيجه:

 .است داده بسط و شرح مستند طور به
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 . است کرده مطلب نقل آنها از يا و نموده استناد آنها به اشمقاله در نويسنده که مقاالتي و کتب :منابع فهرست* 

 زير دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگي نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ايصفحه در و مقاله پايان در منابع فهرست

 د :گرد تنظيم

 فونت با کتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان کتاب، خانوادگي نام : کتاب -

Italic وBold گردد تايپ . 

جله، شماره مجله. عنوان مقاله داخل گيومه و م نام، «عنوان مقاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگي نام: مقاله -

 . گردد تايپ Boldو Italic نام مجله با فونت 

 رشته،، دکتري /ارشد کارشناسي نامه پايان؛ «عنوان پايان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگي نام پايان نامه: -

 . گردد تايپ Boldو Italic . عنوان پايان نامه داخل گيومه و نام مجله با فونت دانشگاه دانشکده،

براي « نابي»براي )بدون محل نشر(، « جابي»الفاظ از، تمشخصا برخي تعيين عدم صورت درپاياني:  نکته -

 براي)بدون تاريخ( استفاده شود.« تابي»)بدون ناشر(، 

 

 متيازات :جدول ا

 محور موضوع امتياز

5 

 بيان مساله

 چکيده

وجوه 

 ساختاري

 پرسش اصلي تحقيق

 بيان هدف يا اهداف کلي

 روش تحقيق

 ارائه خالصه نتايج تحقيق

10 

 طرح مساله تحقيق

 مقدمه
 سواالت يا فرضيات اصلي و فرعي متناسب با پژوهش

 متناسب با سواالت مطرح شدهبيان اهداف اصلي و فرعي تحقيق 

 ضرورت انجام تحقيق

5 
 جامعيت پيشينه

 پيشينه
 بيان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پايان پيشينه

10 
 پاسخ به سواالت و يا فرضيات تحقيق

 نتيجه گيري
 جمع بندي مراحل و يافته ها

15 
 رعايت اصول نگارش علمي

 ساختار مقاله نظم منطقي و توالي مناسب در

40 

 گويايي عنوان و تناسب آن با محتوا

 ارزيابي محتوايي
وجوه 

 محتوايي

 استواري استدالل ها و تازگي استنتاج ها در ارايه يافته هاي مقاله

 غنا،اصالت ،جامعيت و اعتبار منابع

 ميزان پاسخگويي به نياز ها و اولويت هاي علمي جامعه

 دست بودن ادبيات نگارشرواني کالم و يكشيوايي، سادگي، 
 شيوه نگارش

 عاري بودن از زياده نويسي

15 
 انتخاب روش مناسب تحقيق

 وجوه روشي
 بيان رابطه روش واهداف تحقيق

 مجموع 100
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 بخش پژوهشی: رشته تلخیص کتاب

 الف( ضوابط فني و اجرايي :

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  ايپ و همراهجداگانه تاي مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 شود. ارسالجشنواره  دبيرخانه به و پرينت انر  pdfو  word فايل  الزم استمطابق زمانبندي تعيين شده،  -2

 نمايد. ارسالهر نفر فقط يك انر بايد به دبيرخانه جشنواره  -3

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -4

 درصد حجم منبع اعالم شده باشد. 10تعداد صفحات تلخيص نبايد کمتر از  -5

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتسراسري کسب رتبه در مرحله  يبرا -6

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

تلخيص و گزيده نويسي راهکاري مونر براي مختصر سازي متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که تذکر : 

با اهدافي نظير بهره گيري بيشتر از مضمون و محتواي کتاب هاي ارزنده و نيز فراهم کردن امکان مراجعه سريع و 

لمي انجام مي پذيرد. خالصه نويسي و زبده گزيني به ويژه در عرصه تلخيص آسان تر عالقمندان به بطن منابع ع

کتاب هم چون ساير فعاليت هاي علمي داراي اصول و قواعد خاصي مي باشد و بي ترديد براي خلق انري ارزشمند 

 در اين زمينه کسب مهارت هاي الزم امري ضروري است.

 جدول امتيازات :

 امتياز موضوع محور

 محتوايي

 نمره( 10روشني و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده ) -1

 نمره( 12وجود انسجام و ارتباط معنايي و مفهومي ) -2

 نمره( 15جامع و مانع بودن مطالب تلخيص شده ) -3

 نمره( 15) ()ميزان انطباق با متن اصلي رعايت امانت داري و وفاداري به اصل کتاب -4

 نمره( 8ميزان تسلط بر زمينه تخصصي منبع ) -5

 نمره 60

 روشي

 نمره( 5ترتيب، توالي و نظم مطالب ) -1

 نمره( 5دسته بندي علمي و هدفمند ) -2

 نمره( 5رعايت اسلوب ساده و سره نويسي ) -3

 نمره( 5استفاده از نمودار ها، جداول و ساير تکنيك هاي گزيده نويسي ) -4

 نمره 20

 يساختار

 نمره ( 3رواني و شيوايي متن خالصه شده ) -1

 نمره( 3نکات نگارشي، ويرايشي و دستوري )رعايت  -2

 نمره( 3) )در ارائه ديدگاه ها و سبك شخصي(خالقيت و نوآوري  -3

 نمره( 5استحکام ، انسجام و پيوستگي ساختار ) -4

 نمره( 3توفيق در انتقال ويژگي هاي سبکي کتاب ) -5

 نمره( 3تناسب حجم کمي مطالب ) -6

 نمره 20

 نمره 100 مجموع
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 کتاب بررسی و نقدبخش پژوهشی: رشته 

 الف( ضوابط فني و اجرايي :

 نقد از طريق سامانه بارگذاري گردد.  PDFفايل  و WORDفايل مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -1

 نمايد. ارسالهر نفر فقط يك انر بايد به دبيرخانه جشنواره  -2

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -3

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتسراسريکسب رتبه در مرحله  يبرا -4

 70 امتياز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتياز  80رتبه اول : حداقل امتياز 

 

 

 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز موضوع محور

 شکلي

 نمره( 3) بررسي ظاهر کتاب -1

 نمره( 3ها )بررسي شناسنامه کتاب و آدرس دهي -2

 نمره( 4بررسي ارجاعات، نمايه، منابع و مآخذ ) -3

 نمره10

 روشي

 نمره( 8داشتن چارچوب علمي ) -1

 نمره( 8پرداختن به نظريه هاي علمي ) -2

 نمره( 8داشتن نظم منطقي در ارائه مطالب ) -3

 نمره( 6داشتن روش علمي ) -4

 نمره30

 محتوايي

 نمره( 10پرداختن به مفاهيم مورد استفاده در متن ) -1

 نمره( 10تبيين چارچوب موضوعي ) -2

 نمره( 10پاسخ به سواالت ) -3

 نمره( 8تبيين صحيح و علمي مطالب ) -4

 نمره( 10استفاده از داده ها و منابع اصلي) -5

 نمره( 12نتيجه گيري منطقي در مباحث ) -6

 نمره 60

 نمره 100 مجموع
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 آوري بخش فن

 اپلیکیشنتولید آوری اطالعات: رشته تولید نرم افزار و بخش فن

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 اي جداگانه تايپ شود و همراه با انر به دبيرخانه جشنواره ارائه شود.مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 به  DVDيا  CDدر قالب  راهنما و نصب فايل انضمام به افزار نرم اصلالزم است مطابق زمانبندي تعيين شده،  -2

 جشنواره ارائه شود. دبيرخانه

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد. يك انرهر نفر فقط  -3

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي آنار -4

 دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد.آنار ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان  -5

باشد که الزم است بر روي انر شناسنامه هر انر، شامل نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -6

 قسمت باال نصب شود.  –

خواهد بود و در شرکت در جشنواره به اما تنها يك نفر مجاز ؛ ار به صورت گروهي امکان پذير استارايه نرم افز -7

 .بعمل خواهد آمدره، از نفر اصلي تقدير در جشنوا انر صورت برگزيده شدن

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شده کپي آنار به -8

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85امتياز رتبه اول : حداقل 
 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 15 (عملياتي بودن ) نظير اجراي وظايف، صحيح بودن نتايج، عدم امکان دسترسي غير مجاز 1

2 
 سازي سفارشي امکان زيبا، و جذاب ظاهر کاربرپسندي، سيستم، با کار سادگي نظير) پسندي کاربر

 (ابزارها چينش و گرافيك ظاهر،
15 

 15 (ازمنابع کاربردي استفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ سرعت نظير) کارآمدي  3

4 
 با هماهنگي آسان، نصب ديگر، تم هايسيس به افزار نرم درانتقال سادگي نظير)حمل قابليت

 (مشابه هاي افزار نرم ديگر جاي به افزار نرم جايگزيني امکان استاندارد،
15 

 15 (نفوذ تست و امنيت، بازيابي قابليت خطاها، مديريت نظير) اطمينان قابليت 5

 10 نوآوري)قابليت ويژه( 6

 15 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازي غني محتوا، صحت اطالعات، دقت)محتوايي 7

 100 امتياز جمع
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قرآنی های مجازیآوری اطالعات : رشته کانال فن بخش  

 : اجرايي فني و ضوابطالف( 

 .اي جداگانه تايپ شود و همراه با انر به دبيرخانه جشنواره ارائه شودمشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 هر نفر فقط يك انر بايد به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد.  -2

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي آنار -3

 آنار ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. -4

خواهد بود و در صورت  شرکت در جشنوارهتهيه کانال توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما تنها يك نفر مجاز به  -5

 برگزيده شدن کانال مربوطه در جشنواره، از نفر اصلي نبت نام شده در سامانه تقدير بعمل خواهد آمد.

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -6

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 تعدد مخاطبين و پسندي کاربر 1

 20 محتوا صحت 2

 20 مطالب عتنو و سازي غني 3

 10 سطح تخصصي مطالب 4

 20 فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه 5

 کانالقدمت و تداوم  6
10 

 

 100 امتياز جمع
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 بخش هنري

 بخش هنری : رشته خوشنویسی

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابت -1

 شود. ارسالجشنواره  به دبيرخانه انر مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اصل -2

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  اي جداگانه تايپ و همراهبايد در صفحهمشخصات کامل صاحب انر  -3

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. انر -6

باشد که الزم است در پشت شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 .شود جاري( درج انر)سال توليد سال و نام خانوادگي وانر بهمراه نام  صاحب امضاء -8

 و )داراي( قاب باشد.سانتي متر  70*50حداکثر  و  A3انر، حداقل اندازه  -9

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شده کپي آنار به -10

 باشد. سانتي متر 70*50براي انر  مترسانتي 8 الي 6و   A3براي انر مترسانتي 6 الي 4 ،پاسپارتو و عرض طول -11

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در بايد هستند قاب داراي که آناري -12

 اصل آنار در پايان جشنواره به صاحبان انر عودت خواهد شد. -13

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -14

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 13 ( وجلوت خلوت کشي، خط کرسي، )رعايت بندي ترکيب 1

 13 مناسب )ازنظرديدبصري( کادربندي 2

 13 انر دست)اجرا( صاحب قدرت 3

 13 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 4

 12 شناسي زيبا نظر از کاغذ( مناسب )زمينه کاغذ انتخاب 5

 12 مختلف هاي دانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 6

 12 کلمات و حروف خواني هم تناسب رعايت 7

 12 زمينه و نوشته با برخورد در خالقيت 8

 100 جمع کل
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 رشته نقاشیبخش هنری : 

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  اي جداگانه تايپ و همراههمشخصات کامل صاحب انر بايد در صفح -1

 شود. ارسالجشنواره  به دبيرخانه انر اصلمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -2

 ها حذف خواهد شد.مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابتچنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از  -3

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. انر -6

باشد که الزم است در پشت شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 سانتي متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3انر، حداقل اندازه  -8

 .است آزاد تکنيك نوع -9

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شده کپي آنار به -10

 نقاشي بايد دستي باشد و نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تايير کرده باشد. -11

 اصل آنار در پايان جشنواره به صاحبان انر عودت خواهد شد. -12

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 امتيازات : جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 10 مخاطب جذب جهت بصري جذابيّت ايجاد 1

 20 و ...( رنگ ، بندي ترکيب)بصري  عناصر بر هنرمند تسلط 2

 20 پيام مفاهيم و معاني به نزديکي(/ موردنظر سوره يا آيه تانير) انر در موضوع جانمايه بيان ينحوه 3

 10 انر شناختي زيبايي ساختار 4

 10 انر ارايه و موضوع در خالقيّت و ابداع 5

 10 و بيان موضوع اجرا سبك در مناسب تکنيك از استفاده 6

 10 ريتم رعايت 7

 10 و ارائه کامل کار عناصر بين هماهنگي و اجرا 8

 100 جمع کل
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 بخش هنری : رشته عکاسی

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  اي جداگانه تايپ و همراهبايد در صفحهمشخصات کامل صاحب انر  -1

 ها حذف خواهد شد.تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابتچنانچه عدم  -2

ارسال شود؛ جشنواره  به دبيرخانه مربوطه فايلشامل : پرينت و  انر مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اصل -3

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شده کپي آنار به بنابراين

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. انر -6

باشد که الزم است در پشت شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 سانتي متر باشد. 40*30حداکثر  و  15*10انر، حداقل  اندازه -8

 باشد. ديجيتال و يا و سفيد، آنالوگ رنگي، سياه تواندمي عکس -9

 عکس نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تايير کرده باشد. -10

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -11

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز شاخص هاي داوريامتياز  رديف

 20 عکس پردازش و مناسب کيفيت 1

 20 بصري از عناصر درست و استفاده صحيح بندي ترکيب 2

 30 در عکاسي متفاوت و نگاه و نوآوري خالقيّت 3

 15 و اسالمي ايراني فرهنگي عناصر کارگيري به 4

 5 عکاسي اوّليه اصول رعايت 5

 5 تکنيك از استفاده 6

 5 پيام 7

 100 جمع کل
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 بخش هنری : رشته تذهیب

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  اي جداگانه تايپ و همراهبايد در صفحهمشخصات کامل صاحب انر  -1

 شد.ها حذف خواهد چنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابت -2

 شود. ارسالجشنواره  به دبيرخانه انر مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اصل -3

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. انر -6

باشد که الزم است در پشت شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 سانتي متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3انر، حداقل اندازه  -8

 .باشد قاب داراي و انر خلق براي کادر درصد 75 -9

 .باشد متر سانتي 8 تا 6 پاسپارتو عرض و طول -10

 .است ممنوع اجرا جهت رايانه از استفاده -11

 .است پاسپارتو احتساب با گرديده اعالم بعاد ا-12

 عودت خواهد شد.اصل آنار در پايان جشنواره به صاحبان انر  -13

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -14

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 طراحي 1

 20 رنگ تناسب و سنتي ناب هاي رنگ از استفاده 2

 20 خوب اجراي 3

 20 آن ومباني اصول به توجه با درانر ونوآوري خالقيّت 4

 10 بندي ترکيب 5

 10 استفاده مورد تکنيك 6

 100 جمع کل
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 بخش هنری : رشته فیلم کوتاه

  : اجرايي فني و ضوابطالف( 

 .شود درج فيلم هر روي بر کامل طور به فيلم زمان مدت و فيلمساز و فيلم نام -1

 شود ارسالانر به دبيرخانه جشنواره اي جداگانه تايپ و همراه بايد در صفحهمشخصات کامل صاحب انر  -2

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابت -3

)قابل پخش با دستگاه رايانه و  dvdنسخه  يك در فيلم اصلي ينسخهمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

 شود. ارسالجشنواره  به دبيرخانهسيستم هاي پخش خانگي( 

 نمايد. ارسالبايد به دبيرخانه جشنواره  يك انرهر نفر فقط  -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -6

 ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. انر -7

باشد که الزم است در پشت شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -8

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 خواهد تعلق جايزه يك فقط ،باشد داشته کنندهتهيه و نويسنده کارگردان، يك از بيش که برگزيده هايفيلم به -9

 .گرفت

 .گردند مي حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نمايش کيفيت و فني استانداردهاي که هاييفيلم -10

 .شود رعايت آن دربايد  ... و فني، زمان لحاظ به کوتاه فيلم استانداردهاي -11

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -12

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 

 :امتيازات  جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري

 نامه فيلم

 7 ايده و تم

 8 داستان

 5 شخصيت پردازي

 و بازيگري کارگرداني
 15 دکوپاژ

 15 هابازي و پرداخت بازيگران انتخاب

 تصوير و صدا
 10 تصاوير کيفيت

 5 صدا

 تدوين

 5 تداوم

 5 ريتم)تمپو(

 3 رعايت اصل تدوين

 2 موسيقي

 نکات برجسته
 12 پيام انتقال

 8 خالقيت ويژه

 100 جمع کل
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 بخش هنری : رشته معرّق و منبّت

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 شود. ارسالهمراه انر به دبيرخانه جشنواره تايپ و اي جداگانه مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 ها حذف خواهد شد.رقابتچنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از  -2

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه انر مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اصل -3

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد.انر ارسالي بايد در  -6

باشد که الزم است در جايي شناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 که به اصل انر آسيب نرسد نصب شود.

 .است آزاد تکنيك نوع -8

 دستي باشد.نوع برش بايد  -9

و ساير تکنولوژي هاي به روز  که جنبه هنري انر را تحت  cncتبصره: استفاده از هر گونه تجهيزات از قبيل: ليزري، 

 الشعاع قرار دهد موجب حذف انر از جشنواره خواهد شد. 

 متريال( از استفاده در محدوديت کند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند مي داوطلب -10

 .باشد قاب بدون و آزاد انر اندازه -11

 اصل آنار در پايان جشنواره به صاحبان انر عودت خواهد شد. -12

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 18 ايراني اصيل هاي طرح و اسليمي : شامل طراحي 1

 18 انر اصالت و جنس رنگ و با همخواني نظر از بندي ترکيب و انتخاب 2

 18 اسالمي ايراني هويت با اجرا و نقش هماهنگي 3

 18 اجرا مورد تکنيك و خالقيت 4

 18 انر موضوع 5

 10 سنتي هاي هنرهاي تکنيك با متناسب اجزا دقيق نصب و کار ظرافت 6

 100 جمع کل
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 بخش هنری : رشته طراحی پوستر

 : اجرايي فني و ضوابطالف( 

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  تايپ و همراهاي جداگانه مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 ها حذف خواهد شد.عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابتچنانچه  -2

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. يك انرهر نفر فقط  -3

جشنواره ارسال  به دبيرخانه به همراه پرينت رنگي آن انر فايل اصليمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

 شود.

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 انر ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. -6

د که الزم است در پشت باششناسنامه هر انر، شامل : نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملي مي -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –انر 

 زير به دبيرخانه جشنواره ارائه شود : مشخصات  با انر بايد اصلي فايل -8

سانتي متر  50*70و اندازه انر  300dpiرنگي، رزولوشن  RGB، مود psd،Jpj ،tif ، فرمت4mbتا  2حجم فايل از  

 باشد.

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازيحداقل امت، مليکسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

1 
 فاصله از )لوگو کلمات اندازهسانتي متر(/  50*70نامه) آيين طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعايت

 متري( يك فاصله فونتها از ساير و باشد خوانا متري3
16 

 16 رنگها ترکيب /مناسب کنتراست از گيري بهره 2

 14 لوگو طراحي 3

 12 پوستر( طراحي هاي سبك تايپوگرافي)از 4

 14 تکنيك و فرم 5

 14 خالقيت و نوآوري 6

 14 ايجاز و پويايي /مفهوم انتقال ميزان و مناسب عناصر از استفاده 7

 100 جمع کل
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  ادبیبخش 

 بخش ادبی : رشته شعر

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 شود. ارسالانر به دبيرخانه جشنواره  تايپ و همراهاي جداگانه مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه انر pdfو  word فايل مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است -2

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابت -3

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده رتبه حائز ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 انر ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. -6

 در انتخاب قالب شعري اعم از شعر سنتي، نو يا سپيد آزاد هستند. شرکت کنندگان -7

دو  به و کرده تايپ b nazanin با فونت office 2010محيط  در را خويش انر است موظف کننده شرکت هر -8

 .جشنواره بارگزاري نمايد به دبيرخانه pdfو  wordصورت 

 .گيرد قرار صفحه ميانۀ باال، در تيتر خط با انر نام يا عنوان  -9

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -10

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85امتياز رتبه اول : حداقل 
 

 

 امتيازات : جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 (... و قافيه، آهنگ عروضي، قالب )وزن درست ساختار 1

 20 رسايي( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ايجاد واژگان، )گزينش شعر زبان 2

 20 (...  و کالم کلمه موسيقي ادبي، هايآرايه صور خيال، کارگيري به و شناختي )زيبايي زيبا 3

 10 و ...( خالقيت ، فرم ، محتوا مضمون، سازي )وحدت، هماهنگي مضمون و نوآوري 4

 10 احساسات مخاطب( و هيجانات بروز )شگرد عاطفه 5

 10 پايندگي و ماندگاري 6

 7 (...و  قرآني هاي سمبل و کارگيري عناصر عترت )به و قرآن از پذيري تانير 7

 3 شعر سير در پختگي و انديشه 8

 100 جمع کل
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 بخش ادبی: رشته داستان نویسی

 : اجراييفني و ضوابط الف( 

 .شود ارسالانر به دبيرخانه جشنواره تايپ و همراه اي جداگانه مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، انر از رقابت -2

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه انر  pdfو  word فايل مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است -3

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. يك انرهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 انر ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. -6

به  هستند. آزاد (Minimalism)داستانك يا (Short story)کوتاه  از اعم داستان قالب انتخاب در دانشجويان -7

 .شد نخواهد داده انر ترتيب ها رمان و بلند هاي داستان

دو صورت  به و کرده تايپ b nazaninو  13با فونت  wordمحيط  در را خويش انر است موظف کننده شرکت هر -8

word  وpdf نبودن  شکيل يا واژگان فاصله رعايت عدم يا اماليي هايغلط وجود .نمايد جشنواره ارائه به دبيرخانه

 .کاهد مي انر ارزش از نوشته

 .گيرد قرار صفحه ميانۀ باال، در تيتر خط با انر نام يا عنوان -9

 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -10

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 :امتيازات جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 5 عترت( و قرآن مباني و ها آموزه به موضوع، تم )توجه 1

 5 موضوع در ابداع 2

 10 داستان( چهارچوب يا رنگ )نقشه پي يا طرح 3

 5 قلم رسايي و رواني 4

 5 مناسب )شروع( آغاز 5

 10 پردازي شخصيّت 6

 10 گفتگو 7

 10 داستان( ديد )روايت زاويۀ 8

 10 ( بندي پايان ، داستان اوج تعليق، حوادث )کشمکش، 9

 10 داستان لحن 10

 5 صحنه( و مکان ، زمان گانه سه )وحدت سازي فضا 11

 5 پرداخت 12

 5 گرا هاي تصويداستان در دادن نشان و مندنزبا هايداستان در زبان 13

 5 تکنيك از استفاده 14

 100 جمع کل
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 نامه نویسینامه نویسی و نمایشهای فیلمبخش ادبی : رشته
 : اجرايي فني و ضوابطالف( 

 اي جداگانه تايپ و همراه انر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.مشخصات کامل صاحب انر بايد در صفحه -1

 ها حذف خواهد شد.جشنواره احراز شود، انر از رقابتچنانچه عدم تأييد اصالت انر در هر يك از مراحل  -2

 بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد. يك انرهر نفر فقط  -3

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه انر  pdfو  word فايلمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

 .باشد شده ز رتبهحائ ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاکنون نبايد ارسالي انر -5

 انر ارسالي بايد در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب انر توليد شده باشد و داراي شناسنامه باشد. -6

دو صورت  به و کرده تايپ b nazaninو  13با فونت  wordمحيط  در را خويش انر است موظف کننده شرکت هر -7

word  وpdf نبودن  شکيل يا واژگان فاصله رعايت عدم يا اماليي هايغلط وجود .به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد

 .کاهد مي انر ارزش از نوشته

 .است ضروري نامه نامه/نمايش فيلم اوّل صفحۀ در داستان خالصه نوشتن -8

 مشخصات ذکر بر عالوه ادبي، منبع از اقتباس درصورت شود. ذکر متن پايان در نامهفيلم يا نامهنمايش منابع -9

 .شود معرفي نيز انر انتشار سال ناشر، نويسنده، عنوان، کامل، شامل

 شود. ذکر نيز داستان و خالصۀ سينمايي انر مشخصات انر، آن از سينمايي اقتباس سابقۀ صورت در -10

 مقام داراي شرايط کسب و باشد شده نوشته مشترک صورت به نفر چند توسط شده ارائه انر که صورتي در -11

 .شد خواهد داده آن تخصيص به جايزه يك تنها باشد،

 .شود خودداري خالصه طرح ارايۀ از بنابراين مي شود، پذيرفته ارزيابي براي کامل نامۀ فيلم تنها -12
 است: ليذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازي، حداقل امتمليکسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 80 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85 رتبه اول : حداقل امتياز

 :امتيازات  ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 10 زدگي( شعار از پرهيز سوژه، و موضوع اهميت در موضوع، ابتکار پذيري، )باور انديشه و مضمون موضوع، 1

 10 پردازي شخصيت 2

 5 دراماتيك ساختار 3

 10 اجرايي قابليّت 4

 10 پردازي ديالوگ 5

 5 نمايشي زبان 6

 10 نوآوري و خالقيّت 7

 10 انر شاخص هاي ويژگي 8

 5 آن گذاري تانير و جشنواره هاي اوّلويت 9

 10 ساختار بودن مناسب 10

 5 پردازي موقعيت در موفقيت 11

 10 داور ويژة نظر 12

 100 جمع کل
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  رشته ها بخش

 آوايي

      قرائت به روش تحقيق -1

 حفظ پنج جزء      -3

 حفظ بيست جزء        -5

 )برادران(و همخواني قرآن کريم تواشيح -7

   قرائت به روش ترتيل -2

 حفظ ده جزء     -4

 کريم حفظ کل قرآن -6

 اذان )برادران(   -8

 معارفي

 حفظ موضوعي قرآن کريم -1

 احکام       -3

 آشنايي با احاديث اهل بيت     -5

 ايراني يسبك زندگي اسالم -7

 آشنايي با سيره معصومين)ع(  -2

  آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن  -4

 پرسمان معارفي -6

 پژوهشي
 مقاله    -1

 تلخيص کتاب-2

 نقد کتاب-3

 فنآوري
  افزارتوليد نرم -1

 قرآني کانال هاي مجازي -2

 توليد اپليکيشن -3

 ادبي

 شعر     -1

 داستان نويسي      -2

 نويسي فيلمنامه  -3

 نويسي       نمايشنامه -4

 هنري

 خوشنويسي          -1

        )مرحله ملي ندارد( عکس  -3

 فيلم کوتاه         -5

 طراحي پوستر                -7

 نقاشي       -2

 تذهيب  -4

 معرق و منبت       -6

 

 بخش نهج البالغه
 عارف نهج البالغهم-1

 مقاله نويسي-2

 حفظ فرازهاي نهج البالغه-3

 

بخش صحيفه 

 سجاديه

 معارف صحيفه سجاديه-1

 مقاله نويسي-2

 حفظ فرازهاي صحيفه سجاديه-3

 دعاخواني ويژه فرازهاي صحيفه سجاديه-4

 

نوآفريني بخش 

 قرآني

  ايده شو)ايده پردازي نوآفريني قرآني(
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  در سطح  علوم، تحقيقات و فناوريوزارت جشنواره ملي قرآن و عترت در اين دوره به ميزباني

علمي  جامع هاي  پيام نور،دانشگاه درمان و آموزش پزشکي، ،بهداشتاعم وزارت  هاکليه دستگاه

کاربردي، آزاد اسالمي، فني و حرفه اي، فرهنگيان و دانشگاه علوم قرآن و معارف اسالمي  برگزار 

 خواهد شد.


