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 گفتار شیپ

دانشگاه فرهنگیان به منزله مهمترین نهاد تخصصی تربیت معلم در کشور مسئولیت تربیت معلمان طراز جمهوری اسالمی ایران 

 است. داربر اساس نظام معیار اسالمی را بر عهده 

لذا بایستی همه برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در راستای زمینه سازی برای کسب 

توسط دانشجو معلمان و ارتقای سطح این شایستگی ها توسط معلمان در فرآیند بهسازی  معلمیشایستگی های عام و اختصاصی 

فرهنگی و اجتماعی به لحاظ ابد. بدیهی است در این میان نقش فعالیت های نیروی موجود در وزارت آموزش و پرورش ، سامان ی

آنها بسیار شایان توجه است و لذا در این دانشگاه نیز یکی از وجوه تمایز اصلی برنامه   انگیختهماهیت اختیاری و انتخابی و خود 

تاثیرگذاری بر فرآیند  صددو اجتماعی است که درگستره متنوع فعالیت های فرهنگی ، تربیتی مدنظر برای عموم دانشجو معلمان 

 تکوین و تعالی هویت حرفه ای معلمان می باشد.

البته در بین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز برگزاری انواع مسابقات فرهنگی ، هنری ، علمی و ادبی ، جایگاه ویژه ای را 

برانگیختن شور وشوق یادگیری و رشد همه جانبه در میان دانشجو گونه مسابقات می تواند باعث  و برپایی شایسته این داراست

و اجتماعی دانشگاه در دوره مدیریت جدید ،  از این رو معاونت فرهنگی . و فضای با نشاطی را در دانشگاه رقم زند همعلمان شد

و کیفی اینگونه فعالیت ها تا حد  گرفته است و در این راستا توسعه کمی پیرا مجدانه  سیاست ارتقاء و توسعه مسابقات فرهنگی

 را در دستور کار قرار داده است. هافرهنگی و تنوع بخشی به رشته های موضوع آن های جشنوارهبرگزاری 

فعاالن این  قیمت اکنون پس از تجربه برگزاری بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشگاه و با درس گرفتن از تجارب ذی

جشنواره ، دستورالعمل اجرایی بیست و پنجمین جشنواره فرهنگی دانشگاه ، با مشارکت دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و 

 تدوین شده و برای اجرا در پردیس های سراسر کشور ابالغ می گردد. فرهنگی  امور اداره کل دهمکاران ارجمن

با استقبال روز افزون دانشجو معلمان سترگ ،  این حرکت فرهنگی  ،زان دست اندرکار امید است با تالش دلسوزانه همه عزی

 دانشگاه مواجه شود و به آثار و نتایج مورد انتظار دست یابد.

دبیرخانه دائمی  ل و همکاران در امر تدوین و تنظیم این دستورالعمل بویژه مسئو فعالان زمن تشکر از همه عزیضاینجانب 

پردیس های  عوامل اجرایی تمامی امیدوارم با بازخورد شایسته، فرهنگی و سایر همکاران حوزه معاونت فرهنگی های جشنواره

 این شیوه نامه به خوبی تکمیل و محقق گردد. سراسر کشور

 

 

 دکتر علی رضا صادق زاده قمصری

 سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی
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 ی( کتب وی شفاه) عترت و قرآنی  جشنواره -

 ی (هنر ،ی ادب ،ی فناور ،یپژوهشی )هنر وی ادب ،یعلمی  جشنواره -

 

 

 

 بخشی تعال و سازندهی ها رقابت قیطر از انیفرهنگ دانشگاه معلّمان دانشجو شتریب نشاط وی شاداب ،ییایپو تحرّک،ی  نهیزم جادیا - اوّل

 معلمان دانشجو نیب در مهارت و دانش تبادل وی اجتماع وی فرهنگ تعامل ،ییافزا هم ،یهمدلی فضا جادیا - دوم

 آنان نگرش و نشیب دانش،ی ارتقای برا بسترالزم جادیا وی فرهنگی ها تیّفعّال به عالقمند معلمان دانشجویی شناسا-سوم

 معلمان دانشجوی اعتقاد وی فرهنگ ،یفکری مبان تیتقو -چهارم

  معلمان دانشجو بالفعل و بالقوّهی  هنر ،یفرهنگی ها مهارت و های توانمندی معرّف وی گذار ارج -پنجم

 و تداوم و موجودیی دانشجوی فضا در ازین موردی فرهنگ موج جادیا دری فرهنگی ها تیفعال به زیعز معلمان دانشجوی حدّاکثر جذب -ششم

 آنانی زندگ در هنر و شهیاند ثبات

 یگروه وی جمعی ها تیفعال قیتعم و توسعه - هفتم

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی دانشگاه فرهنگیان ی جشنواره پنجمینعناوین بیست و 

 اهداف
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 انیفرهنگ دانشگاهی فرهنگی  جشنواره نیپنجم و ستیبی ها رشته

 

 

-جزء11-جزء5-جزء3-جزء1حفظ)میکر قرآن حفظ -(لیوترت قیتحق)میکر قرآن قرائت بخش شفاهی شامل رشته های :

 ی سخنور نیآئ -یدعاخوان وی مداح -(برادرانی  ژهیو)نماز قرائت و اذان ( میکر قرآن کل حفظ  جزء01

یی آشنا -(ع) نیمعصومی  رهیس -میکر قرآن میمفاه بایی آشنا -میکر قرآن مفردات و ترجمه:  بخش کتبی شامل رشته های

 احکام – البالغه نهج میمفاه بایی آشنا - هیادع و ثیاحاد با

 

 

 

 کتاب صیتلخ – کتابی بررس و نقد –ی سینو مقاله - پژوهش و قیتحق:  شامل رشته های یپژوهشبخش 

 ( شنیمیانیی)نما ایپو  -ی ا انهیرای های باز دیتول -ی سینو وبالگ - افزار نرم دیتول:  شامل رشته های یفناوربخش 

 - مکتوبیی دانشجو ی هینشر  -ی سینو شنامهینما  -یسینو نامه لمیف -ی  سینو داستان - شعر:  شامل رشته های یادب بخش

 یکیالکترونیی دانشجو ی هینشر

 - بیتذه  -پوستر طراحی  - کاسیع  -ی ریتحر خط  - نویسی خوش  -ی نقّاش  -ی طرّاح:   شامل رشته های یهنربخش 

  -تئاتر  - قمعر

  نماهنگ  - کوتاه لمیف  -  سرود -ی  عروسک شینما

 

 

 

 

 جشنواره ی قرآن و عترت شامل رشته های :

 جشنواره ی علمی ، ادبی و هنری 
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 :است شدهی نیب شیپ ل،یذ شرح بهیی  ستادها جشنواره،ی برگزار و مقدّمات دیتمهی برا

 

 

 

 ستادی عال سرپرست عنوان به انیفرهنگ دانشگاه سرپرست -

  ستاد مقام قائم عنوان به دانشگاهی فرهنگ معاون -

 ستاد عضو دانشگاه در هیفقی ولی ندگینما نهاد مسئول -

  ستاد عضو عنوان به دانشگاه نیمعاون -

 ستاد عضو عنوان بهی فرهنگ کل ریمد -

 ستاد ریدب عنوان بهی فرهنگی ها جشنوارهی دائمی  رخانهیدب مسئول -

 ( برادر کی ، خواهر کی )یاستانی فرهنگی شوراهای رؤسا از دونفر -

 یفرهنگی جشنوارهای دائمی  رخانهیدبی اعضا ی ندهینما -

  

 

 

 
 شدهی نیب شیپ اهداف جهت در ها جشنواره تیهدا و تیریمد ، کالنی گذار استیس -

 جشنوارهی مال منابع نیتام و بودجه صیتخص -

 مختلف مراحل در جشنوارهی اجرا حسن بر نظارت -

 جشنوارهی کشور مرحله زبانانیم انتخاب در رخانهیدبیی اجرا شنهاداتیپ دییوتای بررس  -

 ساختار اجرایی

 اعضای ستاد عالی جشنواره متشکّل  از :-1

 شرح وظایف اعضای ستاد عالی جشنواره:
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 ستاد سیرئ عنوان به استانی اجتماع وی فرهنگی شورا سیرئ -

 (ستاد عضو) استانی عال آموزش مراکز و ها سیپرد سرپرستان -

 (ستاد عضو)  استان در هیفقی ول یندگینما نهاد مسئول -

 ( ستاد ریدب عنوان به ستاد انتخاب به افراد نیا از نفر ک) ی استانی فرهنگ کارشناسان و مسئوالن کارشناس -

 استانی ها سیپردی فرهنگ  وی آموزش نیمعاون -

  استانی ها سیپردی مال امور رانیمد ای یمالی ادار نیمعاون -

 ستاد انتخاب بهی استانی ها سیپرد از جشنواره موضوعات وی فرهنگ مباحث به آشنا استادان از دونفر -

 

 

 جشنواره در انیدانشجو ی منظورحضورگسترده به نامه، وهیش کامل و قیدقی اجرای برا الزم مقدّمات دیتمه وی زیر برنامه -

 یی نها تای مقدّمات مرحله از  استان سطح در جشنوارهی برگزار ازین موردی مال منابع نیتأم و نهیهز برآورد -

 ی استان وی مقدّمات مراحل در کننده شرکت انیدانشجوی برای آمادگی ها کالس لیتشکی برای زیر برنامه -

 ازی کشوری  مرحله به اعزام ،یآمادگی ها کالس لیتشک ،یرسان اطالع و غاتینظرتبل از ها جشنوارهی اجرا حسن بر نظارت -

 استانی عال آموزش مراکز و ها سیپرد

  جشنواره مختلف مراحل در مراسم درقالب برتر نفرات به زیجوای اهدا و هیّتهی برای زیر برنامه -

 یملّ وی کشور مراحل به اعزامی برا ده،یبرگز انیدانشجوی همراه منظور به طیشرا واجد سرپرستان انتخاب -

 معلمان دانشجو قیتشو منظور به استان سطح در جشنواره اخبار انعکاس و غاتیتبل -

 اعضای ستاد جشنواره، در سطح استان متشکّل از : -2

 :استان ستاد ی اعضا فیوظا شرح
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 ستاد سیرئ عنوان به ،یعال آموزش مرکز ای سیپرد سرپرست -

 ستاد عضو ،یعال مرکزآموزش ای سیپرد نیمعاون  -

 (ستاد ریدب) مرکز ای سیپردی فرهنگ مسئول کارشناس -

 ستاد ریدب بعنوان ،  مسئول کارشناس فاقد مراکز ای و ها سیپرد در و ستاد عضو سیپردی فرهنگ کارشناس -

 ستاد انتخاب به جشنواره، با آشنا وی  فرهنگ موضوعات به عالقمند و تجربه با نیمدرّس از نفر دو -

 ستاد انتخاب بهی فرهنگی  عرصه در فعّال انیدانشجو از دونفر -

 

 

 

 

 مربوطهی ها بخشنامه ریسا و نامه نیآئ نیا مفاد براساس مراکز، و ها سیپرد سطح در جشنواره، بهتر چه هری اجرای برای زیر برنامه -

 جشنواره مختلف مراحل در ازین مورد اعتبار نیتأم و نهیهز برآورد -

 جشنواره در انیدانشجو مؤثّر و فعال حضوری برا مختلفی ها رشته دری آمادگی ها کالس لیتشک -

 یابتکار و کارسازی غیتبل وی رسان اطاّلعی ها وهیش قیطر از انیدانشجو فعّال و گسترده شرکتی برای عموم فراخوان و قیتشو -

 شده اعالمی بند زمان با متناسب مسابقاتی اجرا جدولی  هیته -

 

 

 اعضای ستاد جشنواره در سطح پردیس و یا مرکز آموزش عالی متشکل از :

 شرح وظایف اعضای ستاد پردیس یا مرکز آموزش عالی:
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 :اجرا مراحل

 .گرددی م برگزاری کشور وی استان ،یمقدّمات  مراحل در برادران و خواهران گروه دو در کیتفک به جشنوارهی ها رشته تمام -

 وی عال آموزش مراکز و ها سیپرد سطح 0 در جشنواره ستاد توسط جشنواره،ی استان وی مقدمات مراحلی: استان وی مقدّمات مراحل-1

 .شد خواهد اجرا وی زیر برنامه استان

 

 یتلقّی استانی  مرحلهی  منزله به س،یپرد سطح در جشنواره، انجام  باشند؛ی م برادر و خواهر سیپرد 0ی دارا کهیی ها استان: ی ادآوری

 فرصت های بیشتری را برای حضور دانشجو معلمان در جشنواره مدّ نظر قراردهند.بنابراین می توانند . گرددی م

  ی:کشور ی مرحله -2

ی ها جشنوارهی دائم رخانهیدب)  انیفرهنگ دانشگاهی فرهنگ معاونت ی برعهدهی کشور ی مرحله در جشنوارهی برگزار تیمسئول -1-0

 .باشدی م (یفرهنگ

 .شودی م برگزار کشور، سراسر ازی استان ی مرحلهی  دهیبرگز نفرات شرکت با جشنواره از مرحله نیا -0-0

 اوّل نفرات صرفاً و بوده کسانی ها استانی  همهی برا جشنوارهی کشوری  مرحله در شرکتی برای استان دگانیبرگز حضور ی هیسهم -3-0

 . شوندی م اعزام مرحله نیا به تیجنس کیتفک به رشته هر

 توسّطی استانی ها -سیپردی آمادگ اعالم و فراخوان از پس شده اعالمی بند زمان برابر ها جشنوارهی کشوری  مرحله زبانیم  -4-0

 .شد خواهدی معرف متعاقباً و انتخابی دائم ی رخانهیدب

 . استی فرهنگی ها جشنوارهی دائمی  رخانهیدبی  برعهده مختلف، درمراحل جشنوارهی اجرا برحسن نظارت-5-0

 ضوابط و مقررات عمومی جشنواره:
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 جشنواره نیعناو یمقدّماتی  مرحله یاستان ی مرحله یکشور ی مرحله

 عترت و قرآن ی جشنواره 93 اسفند انیپا تا 94 نیفرورد انیپا تا 1394 ماه بهشتیار دوم ی مهین

 یهنر وی ادب ،یعلم ی جشنواره 94 نیفرورد انیپا تا 94 ماه بهشتیارد 1394 تابستان

 

 :مهم تذکر

ی برا رای شتریب فرصت و نموده قیتلف باهم رای استان وی مقدّمات مراحل توانند؛ی م باشند؛ی م برادر و خواهر سیپرد دوی دارا کهیی ها استان

 .رندیبگ نظر در جشنواره در انیدانشجو حضور

 

 

 آموزش مراکز و ها سیپردی اختصاص آمد در وی فرهنگ اعتبارات محلّ ازی استان وی مقدّمات مراحل در جشنواره،ی برگزاری  نهیهز -1

 .گرددی م نیتأم انیفرهنگ دانشگاه متمرکز اعتبارات محلّ ازی کشوری  مرحله در وی عال

حق الزحمه اعضای ستاد و عوامل اجرایی ، فنی و نظارتی جشنواره ها در مراحل مختلف موضوع این دستورالعمل برابر ضوابط شیوه  -0

 هیات رئیسه دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. 10/9/93مورخ  33نامه پرداخت مصوب جلسه شماره 

 

 

 

 .شد خواهد برگزار انیفرهنگ دانشگاه ارشدی کارشناس و وستهیناپ و وستهیپی کارشناس ،یکاردان انیدانشجو ی هیکلی  ژهیو جشنواره، نیا -1

 در امّا ند؛ینما شرکت رشته چند ای کی در خود ی عالقه موردی ها رشته در توانند؛ی م جشنوارهی استان وی مقدّمات مراحل در انیدانشجو -0

 . ندینما شرکت توانندی م جشنوارهی ها رشته  از رشته 2 در حداکثر لیذ حیتوض به تیعنا بای کشوری  مرحله

 برگزاری جشنواره ها:زمان بندی 

 امور مالی جشنواره:

 شرایط شرکت کنندگان در جشنواره:
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 : حیتوض

 ای یازگروه اعم)  قرآن جشنوارهی ها رشته از خارجی  رشته کی در توانند؛ی م عترت و قرآنی  جشنواره در کنندگان شرکت

 شرکتی انفراد ی رشته کی در توانند؛ی م زینی گروهی ها رشته در کنندگان شرکت نیهمچن ند؛ینما شرکتی کشوری  درمرحلهی(انفراد

 . باشد فراهم امکان نیای برگزار زمان نظر از که نیا به منوط ند؛ینما

 اند؛ شده اوّلی  رتبه حائزی  انفرادی ها رشته در جشنواره وچهارم ستیبی  کشور ی مرحله در کهی انیدانشجو -3

 . ندینما شرکت رشته همان در توانند؛ی نم

نیستند وباید در مقاطع دانشجویانی که در یکی از مقاطع حفظ مرحله کشوری حائز رتبه اول شده اند مجاز به شرکت در مقاطع پایین تر  -4

 باالتر شرکت کنند.

 .راندارند جشنوارهی کشوری  مرحله در شرکتی  اجازه شوند؛ی م لیالتّحص فارغ اوّل سال میدرن کهی انیدانشجو -5

 در شرکت اجازه برندی م سر بهی مرخص در ای و اند دهیگرد منع لیتحص ازی انضباط ای وی آموزشی   نامه نیآئ اساس بر کهی انیدانشجو -6

 .ندارند را جشنواره

 

 

 مراکز و ها سیپرد عملکرد سنجش در مهمی ارهایمع ازی کی عنوان به جشنواره مختلف مراحل در زیعز معلمان دانشجو ی گسترده حضور

 تیاکثر حضور تا ند؛ینما تالشیی اجرای ها -ستاد محترم نیمسئول لذا شود؛ی م محسوبی فرهنگی ها تیفعّال دری عال آموزش

 شیافزای برای فرصت به پنجم و ستیبی فرهنگی  جشنواره و افتهی تحقّق ارزشمند تیفعال نیا در معلمان دانشجو اتفاق به بیقر

 براساسی آمادگی ها کالس لیرتشکیمس نیا در شکی ب. شود لیتبد انیدانشجویی ایپو و تحرّک وی علم مهارت و های توانمند

 .باشدی م دیتاک موردی اصولی ها استیس از و بوده خوردار بری ا ژهیو تیّاهمّ از انیدانشجوی  عالقه موردی ها رشته

 :مراکز و ها سیپرد عملکرد سنجش در مهمی ارهایمع ازی کی ،جشنواره در معلمان دانشجو ی گسترده حضور
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 خواهد اهدا سیپرد و استانیی اجرای ستادهای سو ازیی ایهدا و سپاس لوح برتر نفرات و کنندگان شرکت بهی استان وی مقدّمات مراحل در -1

 .شد

یی ایهدا لیذ جدول برابر برتر نفرات به و شرکت یِگواه جشنواره،ی کشور ی مرحله در کنندگان شرکتی  هیکلّ بهی: کشوری  مرحله -0

 .گرددی م میتقد

 ی :انفرادی ها رشته زیجوا

  اوّل نفرات الیر 111/5111 مبلغ به عمره حجّ ی نهیهز کمک+جشنواره سیتند+سپاس لوح

 دوم نفرات الیر111/3111مبلغ به اتیعال عتباتی  نهیهز کمک+جشنواره سیتند+سپاس لوح

 سوم نفرات الیر111/111/0 مبلغ به مقدس مشهدی  نهیهز کمک+  جشنواره سیتند+  سپاس لوح

 شته های گروهی :رجوایز 

 اولی ها گروه الیر 111/0111 مبلغ گروه عضو نفر هر به+  نفرات به سپاس لوح+  گروه به سیتند

 دومی ها گروه الیر 111/511/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به+  نفرات به سپاس لوح+  گروه به سیتند

 سومی ها گروه الیر 111/111/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به+  نفرات به سپاس لوح+  گروه به سیتند

 .باشدی م الیر 000/000/5 مبلغ جشنواره برتری گروها بهیی اهدا مبلغ حداقل:  تبصره

 و عرصه نیا در ز،یعز معلمان دانشجو حضوری برا دارد؛ نظر دری فرهنگی ها جشنوارهی دائمی  رخانهیدب: مهمی  نکته

 فراهم زانیعز نیای شغل وی لیتحصی  ندهیآی برا رای ازاتیامت آمده، دست بهی ها رتبه با متناسب جشنواره، در رتبه کسب

 . آورد

 :جوایز
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 ی:شفاهی ها رشته( الف

 *                     میکر قرآن جزء10 حفظ -6                           *( قیتحق) میکر قرآن قرائت  -1

 *         میکر قرآن جزء 20 حفظ -7                           * ( لیترت) میکر قرآن قرائت  -2

 *       میکر قرآن کل حفظ -8                                میکر قرآن جزء کی حفظ -3

 ( * برادرانی  ژهیو) نماز قرائت صحّت و اذان -9                                   میکر قرآن جزء3 حفظ -4

 ی *دعاخوان وی مداح  -10*                              میکر قرآن جزء 5 حفظ -5 

 یسخنور نیآئ -11                                                                                 

                                                                  

 ی:        کتبی ها رشته( ب

 *  هیادع و ثیاحاد بایی آشنا -4                           *    میکر قرآن مفردات و ترجمه -1

  البالغه نهج میمفاه بایی آشنا -5                             * میکر قرآن میمفاه بایی آشنا -2

 *احکام -6                                    *(  ع) نیمعصوم ی رهیس -3

 

 

 

  

 :مهم تذکر

 ادامهی ملّی  مرحله وتا بوده انیدانشگاه عترت و قرآنی ملّی  جشنواره در موجودی ها رشته از دار ستارهی ها رشته*

 . ابدی یم ادامهی کشوری  مرحله تا صرفاً ستاره فاقدی ها رشته امّا داشت؛ خواهد

 

 

 جشنواره ی قرآن و عترت:
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 .ندینمای م شرکت فوقی ها شیازگرای کیدر خودی وتوانمند لیتما براساس بخش نیدرا کنندگان شرکت -

 .  باشدی م میکر قرآن تالوت رشته دری ابیارز  موارد از ابتدا، وقف/صوت/لحن/قرائت دوصحّتیتجو-

 .باشدی م رشته نیای برای داور مالک هیریخ امور و اوقاف سازمانی قرآن مسابقاتی ها نامه نیآئ نیآخر -

 

 

   

 و لیتما حسب توانند؛ی م انیدانشجو باشد؛کهی م(میکر قرآن کل جزء،حفظ01جزء،11جزء،5جزء،3جزء،1حفظی)ها بخش شامل رشته نیا -

 . ندینما شرکت ها بخش نیا ازی کی در خودی آمادگ

 .باشدی م حفظ ی رشته دری  ابیارز مواردِ از ، ابتدا وقف/ دیتجو/  لحن/  صوت/  حفظ صحّت -

 .خواهدبودی داور مالک هیریامورخ و اوقاف سازمانی قرآن مسابقاتی ها نامه نیآئ نیزآخرین رشته، نیا در -

 تذکر :

رشته های حفظ حائز رتبه اول شده اند مجاز به شرکت در آن سطح ر یکی از سطوح ددانشجویانی که در دوره قبلی جشنواره 

 پایین تر نیستندو صرفا باید در سطح باالتر رشته خود شرکت نمایند.و یا سطوح 

 : شرایط و ضوابط اختصاصی رشته ها

 قرآن کریم ) تحقیق و ترتیل(: قرائترشته 

 :میکر قرآن حفظ رشته
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 . باشدی م برادرانی  ژهیو رشته نیا -

 بری رگذاریتأث زانیم و ممتازی اجرا و  لحن ، صوت ، عبارات و الفاظ فصاحت و صحّت:  رشته نیا دری داور مهمّی ها شاخص از -

 . باشدی م شنوندگان

  . آمد خواهد عمل به نماز قرائت صحّت آزمون ،یملّ وی کشور مراحل در رشته نیا دگانیبرگز از -

 

 

 

 . باشدی م برادران و خواهران ی ژهیو رشته نیا -

 ، گذار ریوتأث مناسب اشعار دعا، متن و  عباراتی محتوا با متناسب مقامات و نغمات الحان، از استفاده صوت،: همچونی موارد رشته نیا در -

 .گرفت خواهد قراری ابیارز مورد دعاها قرائت در تلفظ صحّت و دیتجو و ، اجرا وی دار مجلس

 

 

 

 . است عترت و قرآن کردیرو با و آزاد رشته نیا موضوع -

 موضوعی هماهنگ تیرعا/ مخاطب ختنیوبرانگ جادتوجّهیا/مباحث بودنی کاربرد/سخنی باسازیزی/زمانبند/مطالبی سامانده اصول -

 . استی ابیارز ازموارد وفرودسخن مخاطبی ساز اقناعی/رکالمیوغی کالم زبان/ومحتوا

 .  شد خواهد اعالمی دائم ی رخانهیدب تیسا قیطر از متعاقباًی کشوری  مرحلهی برگزار تیّفیک -

 

 نماز قرائت تصحّ و اذان ی رشته

 یخوان دعا وی مداح رشته

 یسخنور نیآئ ی رشته
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 میکر قرآن مفردات و ترجمه

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدمات ی مرحله .باشدی می استانی ستادهای  برعهدهی استان وی مقدّمات درمراحل مطالعه زانیوم منبع انتخاب

 یکشوری  مرحله ی(رازیش مکارم اهلل تیآی  ترجمه)  قرآن آخر جزء3

 یملّی  مرحله ( یرازیش مکارم اهلل تیآی  ترجمه)   میکر قرآن آخر جزء5

 یقرآن میمفاه بایی آشنا

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدمات ی مرحله .باشدی می استانی ستادهای  برعهدهی استان وی مقدّمات درمراحل مطالعه زانیوم منبع انتخاب

 یکشور ی مرحله معارف نشری ( جلد تک) 292 ص تای مستشار رضایعل:  فیتأل    دهیبرگز اتیآ ریتفس

 یملّی  مرحله  معارف نشر ، کتاب کلّ ،ی مستشار رضایعل:  فیتأل    دهیبرگز اتیآ ریتفس

 (ع) نیمعصومی  رهیس

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدماتی  مرحله .باشدی می استانی ستادها عهده بری استان وی مقدمات مراحل در مطالعه زانیم و منبع انتخاب

 یکشوری  مرحله صهبا انتشارات – ساله 252 انسان

 یملّ ی مرحله صهبا انتشارات -ساله 252 انسان

 هیادع و ثیاحاد بایی آشنا

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدماتی  مرحله .باشدی می استانی ستادهای  عهده بری استان وی مقدّمات درمراحل مطالعه زانیوم منبع انتخاب

 یکشوری  مرحله کتاب بوستانی  موسسه:ناشری ریمالی شوائیپ میابراه:سندهینو ،یکاف اصول ازی اخالقی ها واژه

 یملّی  مرحله یحائریی صفا : فیتألی ن از بشنوی + کاف اصول ازی اخالقی ها واژه

 احکام

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدماتی  مرحله جشنوارهی استانی ستادها نظر با

 یکشور ی مرحله معارف نشر 245 ص تایی دانشجو احکامی  رساله کتاب

 یملّی  مرحله معارف نشریی دانشجو احکام ی رساله کتاب کلّ

 البالغه نهج میمفاه بایی آشنا

 مراحل منابع

 یاستان وی مقدمات مرحله جشنوارهای استانی ستادها نظر با 

 یکشور مرحله البالغه نهج دری ریس کتاب کل

 

 یکتبی ها رشته
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 ی عکّاس -11*                                                     شعر-1

 *پوستری طراح -11ی *                                 سینو داستان -2 

 *بیتذه -12                                 پژوهش و قیتحق  -3

  * قمعرّ -19ی *                                      سینو مقاله -4

 ی *سینو نامه لمیف -22*                            کتابی بررس و نقد -5

 ی *سینو شنامهینما -21*                                     کتاب صیتلخ -1

 تئاتر -22*                                   افزار نرم دیتول -1

 یعروسک شینما -23ی *                                   سینو وبالگ -2

 ( *  شنیمیانیی ) نما ایپو -24ی                      ا انهیرای های باز دیتول -9

 ی ( *سینو داستان ، مستند)  کوتاه لمیف -25(              مکتوبیی )دانشجوی  هینشر -12

                                                                 

 سرود -21ی(       کیالکترونیی) دانشجو ی هینشر -11

 * نماهنگ -21                                              یطرّاح-12

 ی*                                              نقّاش -13

 ی*                                      سینو خوش -14

 یریتحر خطّ -15

 :مهم تذکر

 انیدانشجو گردد؛ی م هیتوص نیبنابرا دارد؛ وجود کشور انیدانشگاه عترت و قرآنی ملّی  جشنواره در دار ستارهی ها رشته

 که ند؛ینما اقدام خود آثار خلق به نسبت عترت و قرآن با مرتبط موضوعات قراردادن مبنا بای استانی  مرحله از ده،یبرگز

 .باشند داشته زین رای ملّ ی مرحله در حضور امکان

 جشنواره ی علمی ، ادبی و هنری
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 . باشدی م داوران ئتیهی سو از شده ارائه موضوعات اساس بر و آزاد: موضوع -

 ،ییماین و چارپاره»  شعرنو    ده،یقص ،یرباع ،یتیدوب ،یمثنو غزل، ک،یشعرکالس.)باشندی م آزادی شعر قالب  انتخاب در  انیدانشجو -

 « (دیسپ و آزاد

 در که استی موارد ازی ندگیپا وی ماندگار عاطفه، ،ینیآفر مضمون وی نوآور ،یشناخت بایز  شعر، زبان فرم،ی: داوری ها شاخص -

 . گرفت خواهد قراری بررس مورد رشته نیا داورانی ابیارز

 خوانش و شیسُرا به  اقدام دیبای م کنندگان شرکت شود؛ برگزاری حضور صورت بهی کشوری  مرحله در رشته نیا کهی درصورت -

 .ندینما مسابقه محلِّ در شعر

 

 

 

 .باشدی م کوتاه داستان رشته نیا از منظور -

 .شود نوشته صفحه 11 در حداکثر کوتاه داستان -

 هیزاو و داستان لحن پرداخت، ،یفضاساز گفتگو، ،یپرداز تیّشخص رنگ،ی پ ای طرح تم، و موضوع: رشته نیا دری داوری ها شاخص -

 . بود خواهدی ابیارز مواردِ از دیدی 

 .باشدی م داوران اتیهی سو از شده ارائه موضوعات اساس بر ای و آزاد داستان موضوعات -

 محلّ در را، خود داستان ستیبای م کنندگان شرکت گردد؛ برگزاری حضور صورت بهی کشوری  مرحله در رشته، نیا کهی درصورت -

 . پرداخت خواهند اثر خلق به داوران، شنهادیپ با مسابقه،

 

 

 شعر

 داستان نویسی



18 

 

 

 

 
 

 .باشدی می آموزش ،یاجتماع ،ینید ،یتیترب ،یفرهنگ: رشته نیا موضوعات -

 .باشدی می ا کتابخانه وی دانیم قیتحق قالب 0 در رشته نیا -

 .  ردیپذ انجام نفره3ای و نفره0یها حدّاکثرگروه ای و گروه قالب دری گروه صورت دبهیبای می پژوهشی کارها -

 .  ندینما ارائه و لیتکم مرحله به مرحله را خود پژوهش توانند؛ی م انیدانشجو باشد؛ گرید منابع از اقتباس ای وی برداری دکپینبا قیتحق -

 . گرددی م ارائه استادان و پژوهشگران کامل مشخّصات با شده،ی صحّاف و پیتا صورت به قی،تحقیکشور ی مرحله در  -

 .ندینما دفاعی حضور صورت به خود پژوهش از ست؛یبای م کنندگان شرکت ،یکشوری  مرحله یِبرگزار صورت در -

 . شد خواهد اعالم رخانهیدب تیسا قیطر از متعاقباًی ابیارزشی ها مالک -

 

 

 
 

 . باشدی می آموزش ای وی تیترب ،یفرهنگ: رشته نیا موضوعات -

 .باشدی م زینی انفرادی ها رشته جزء رشته نیا -

 . باشد صفحه 01 تا 15 نیب دیبا مقاالت -

 زانیم)مقالهی محتوایی( محتوا صورت به مآخذ و منابع ج،ینتا ها، افتهی ات،یادب بری مرور مقدّمه، ده،یچک: ) شامل مقاله ساختار -

 روش تناسب و مآخذ و منابع بودن دیجد وی اعتبارعلم ت،یکفا زانیم ،یعلم استدالل قدرت( مقاله عنوان با محتوا ارتباط ،ینوآور

 . باشدی می ابیارز موارد از مقاله نگارش نییآ تیرعا طور نیهم و مقاله موضوع با قیتحق

 علوم نگاشته شده باشند.مقاالت در یکی از عرصه های علوم قرآن ، علوم حدیث  و یا مباحث میان رشته ای قرآن و حدیث با سایر  -

 

 تحقیق و پژوهش

 مقاله نویسی
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 .باشدی می فیشری نیحس احمد فیتأل ،یاسالمی زندگ سبک کتاب ،یملّ وی کشور مراحلِ در رشته نیا منبع -

 از استفاده با انیدانشجو و نموده استفاده منبع عنوان بهی گریدی ها کتاب توانند؛ی می استان وی مقدماتی  مرحله در ها سیپرد -

 .ندینما شرکت مسابقه، نیا در نقدی ها اریمع و ها مالک

 

 

 

 .باشدی می اسالم انقالب انتشارات(  اسم شرح)  کتاب ،یملّ وی کشور مراحل در رشته نیا منبع -

 مالک از استفاده با انیدانشجو و نموده استفاده منبع عنوان به گریدی ها کتاب از توانند؛ی می استان وی مقدمات مراحل در ها سیپرد -

 .ندینما شرکت مسابقه نیا در صیتلخی ارهایمع و ها

 

 

 

 
 . باشدی م تیاولوی دارا عترت و قرآن با مرتبط موضوعاتِ رشته، نیا در  -

ی م اقدام خود افزار نرم  دیتول به نسبت نفره، 3 حداکثر ای 0یها گروه قالب در انیدانشجو و بودهی  گروهی ها رشته جزء رشته، نیا -

 .ندینما

 .  باشد شده داده شرکتی گرید ی جشنواره و مسابقه در دینبا افزار نرم -

 تیّفیک(برنامه از استفاده ویی راهنما ها، برنامه تناسب وی خوان هم وی فرعی ها برنامه تنوّعیی)محتوا تکیفیّی :داوری ها شاخص -

  مخاطب با تعامل وی فنّ تیّفیک ،یشناخت بایز وی هنر

 

 

 نقد و بررسی کتاب

 تلخیص کتاب

 تولید نرم افزار
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 . باشندی م تیاولو در عترت و قرآن با مرتبط موضوعات امّا است؛ی آموزش وی تیترب مسائل: رشته نیا موضوع -

 منظوری ازیامت صورت نیا ریغ در رد؛یگ انجام کامل ارجاعات وی  نشان کامل درج با دیبا گرانید وبالگ و ها تیسا ازی برداری کپ -

 . شد نخواهد

 .باشد شده داده شرکتی گریدی  جشنواره و مسابقه در ای و عرضه بازار به قبالً دینبا وبالگ -

 تیقابل ،یکیگراف اصول تیرعا ،یبارگذار سرعت یفنّ بخش در. گرددی م محاسبه ،ییمحتوا وی فنّ بخش 0 در رشته نیا ازاتیامت -

 بخش در و است نظر مورد آمادهی ها -قالب از استفاده عدم و  تیّخلّاق وی نوآور د،یف از استفاده مستمر،ی رسان روز به قالب، یتعامل

 مطالب مناسبی بند موضوع وی ظاهری ها تیجذاب از استفاده نوشتار، سبک مخاطب، نییتع ام،یپ و معنا بودن دارا ت،یجذاب ،ییمحتوا

 گر جستجوی موتورها توسّطیی شناسا و وبالگ یها پست ارتباط است؛ نظر مورد

 

 

 یتیترب کردیرو بای حیتفر وی آموزشی: بازی محورها  -

 .ندینمای م   اقدام اثر خلق به نسبت نفره 3 ای 0ی ها گروه قالب در انیدانشجو و بودهی گروهی ها رشته جزء رشته نیا -

 . باشند شده داده شرکت گریدی ها جشنواره در شتریپ دینبا های باز:  های ژگیو -

 .ندینما آماده سالم و شده تست صورت به CD ای DVDی رو بر را خود کار محصول دیبایی نهای  مرحله از قبل تا انیمتقاض -

 .باشد موجود دیبا  ها تیّفعّال زیر و دیتول ی نحوه -

 خود توسّط که باز سورس ای آماده منابع ای و افزارها انیم ازی باز نیزاید ،یقیموس و صدا ک،یگراف وی سینو برنامه در کهی صورت در -

 .شود اشاره کامل و جزء به جزء صورت به دیبا شود؛ استفاده باشد؛ نشده دیتول کننده دیتول میت

 . باشدی می ابیارز موارد ازی باز مراحل و عناصر بودن جذاب -

 وبالگ نویسی

 تولید بازی های رایانه ای
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 ازهاین شیپ به دیبا باشد؛ی خاصّ مراحلی ط ازمندینی بازی اجرا و نصب کهی صورت در و بوده آسان و عیسر نصبی دارا دیبا محصول -

 .شود اشاره

 .شودی م حذف مسابقه از نظر مورد محصول نباشدی بازی اجرا و نصب به قادری لیدل هر بهی داور میت کهی صورت در -

 

 

 
 

 . باشد دانشگاه و دانشجو با مرتبط  ست؛یبای م هینشر در شده ارائه مطالب و موضوعات -

 تهیه... و  مسئول مدیر/  امتیاز صاحب کامل مشخّصات ذکر همراه به را نشریه از نسخه کی ؛است الزم کننده شرکت دانشجویان -

 . نمایند

 موارد از مقاالت و کاتوریکار طنز، ،یآرائ صفحه و کیگراف جلد، طرح ادداشت،ی سرمقاله، خبر، مصاحبه، گزارش،: یداوری ها شاخص

 .( است داوران ئتیه توجّه مورد اثر تیفیک و تیکم.)استی ابیارز

 

 

 

 

 .باشد دانشگاه و دانشجو با مرتبط ست؛یبای م شده ارائه مطالب و موضوعات -

 .قراردهند جشنوارهی برگزار نیارمسئولیاخت در را مجلّه بهی دسترسی نشان د؛یبای م کننده شرکت انیدانشجو -

 موتور سرعت ،یبارگذار شده، لود سرعت ،یرسان روز به ا،یمدی مولت ر،یتصاو ت،یسا کیگراف وی طراح قالبی: داوری ها شاخص -

 RSSیخروج منابع، نکیل آسانی دسترس و،یآرش ت،یسا بهی ده ارجاع سرعت جستجو،

 

 

 (مکتوبیی ) دانشجو ی هینشر

 ی(کیالکترونیی ) دانشجو ی هینشر
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 ی (ذهن ، چهرهی طراح ، جانی ب عتیطب ، عتیطب: )موضوع -

 مواد بیترک مرکب، آب ،یفلز قلم زغال، مداد،: اثر کیتکن -

 ( قاب گرفتن نظر در بدون)  A3 حداقل: ابعاد -

 دهیا ،یتجسم عناصر از استفاده و شناخت(فرم طرح، ،یبند بیترک) ،یبصر عناصر به تسلّط موضوع، با اثر ارتباطی: داوری ها شاخص -

 کار ابزار حیصحی ریکارگ به ت،یّخلّاق و

 

 

 

 یآموزش وی تیترب کردیرو با آزاد: موضوع -

  مواد بیترک آبرنگ، گواش، ک،یلیاکر روغن، رنگ: اثر کیتکن -

 ( اثر قاب گرفتن نظر در بدون)  A3 حداقل: ابعاد -

 از استفاده و شناخت -(بافت ، فرم ، رنگ ، طرح ،ی بند بیترکی ) بصر عناصر به تسلط – موضوع با اثر ارتباطی :داوری ها شاخص -

 اثر موضوع به توجّه با کار ابزار حیصحی ریکارگ به -و نوآوری  تیّ،خلّاق دهیا -یاسالمی رانیای ها المان وی تجسّم عناصر

 

 

 

 یا شکسته نستعلیق قینستعل ثلث یها وهیش با صرفا و آزاد:  موضوع -

  آزاد:  ابعاد -

 خوشی ها کیتکن و قواعد با اثری اجزا حیصحی اجرا -موضوع با قلمی  اندازه تناسب -مناسب موضوع انتخابی: داوری ها شاخص -

 اثری زیتم وی زگیپاک و یکلّ تیّفیک  -موضوع ی نهیزم با اثر رنگ تناسب – کادر و موضوع با مناسب بیترک و فرم انتخاب -یسینو

 طراحی

 نقّاشی

 خوش نویسی
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 آزاد:  موضوع -

 خودکار و فیظر سینو خود(  5و 7ی )نوک مداد ، دیسف کاغذ:  ابعاد -

 A4:  اندازه -

 سطرها، ی فاصلهی کرس کلمات، و حروفی  فاصله کلمات، و حروفی  اندازه کلمات، و حروف شکل تیرعای: داوری ها شاخص -

ی زی،تمیبیترک لحاظ به مناسب موضوع از استفاده( صفحه ا)ی برگ با(  نوشته) متن نیب تناسب ،(  بیترک) کلمات و حروف دمانیچ

 مناسب ابزار از استفاده کار،

 

 

 

 آزاد:  موضوع -

 یافزار نرم تیاد بدون و تالیجیدی  وهیش به ،ی رنگ ای دیسف و اهیس:  کیتکن  -

 . شوند هیته  dpi300 تیفیک با و jpg فرمت و تالیجید صورت به دیبا آثار: ابعاد -

)  عکاسانه گفتمان در میمفاه انیب -ی عکاس در متقاوت نگاه و تیّخلّاق - عناصر دمانیچ وی بند بیترکی: داوری ها شاخص -

 یعکاس در موضوع انتخاب و تیاهم -(  تیفیکی ) عکاسی مبان و اصول تیرعا -(محتوا

 

 خوش نویسی تحریری ) نستعلیق(

 عکاسی
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 : ریز موضوعات ازی کی با پوستری طرّاح -

 .شودی م ساخته نیمعلّم تیّشخص نجایا است، مهمی لیخ انیفرهنگ دانشگاه(: دعزّهیزی)رهبر معظم مقامی  جمله -1

 جشنواره فرهنگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان- -2

 (311DPI با  باشد داشته را 51×71 تیقابل دیبا تالیجید لیفای خروجی) عمود 51×71 ابعاد -

 .  باشند شده اجرای کیگرافی افزارها نرم ازی کی توسط دیبا پوسترها:  کیتکن -

 تیرعا - امیپیی  رسا ویی ایگو - محتوا و موضوع با تناسب - مخاطب جذبیی توانا - تیّخلّاق و نوی  دهیای : داوری ها شاخص -

 اجرا کیتکن - شناسانهیی بایز اصول

 

 

 متری سانت 51×71 حداکثر و A4 حداقل:  ابعاد -

ی ریگ قلم قیدقی اجرا -ی سنت نابی ها رنگ از استفاده - بیتذهی اساس اصول به توجّه با اثر حیصحی طرّاحی :داوری ها شاخص -

  شناسانهیی بایز اصول تیرعا -ی نوآور و تیّخلّاق -ی زیآم رنگ و

 

 

 

 

 

 

 طراحی پوستر

 تذهیب 
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 ینیآئ وی مذهب ،ینیدی ها آموزه از الهام با عترت و قرآن کردیرو با موضوع -

 آزاد:  ابعاد -

 .باشدی م آزاد...  و فلز ، چوب انواع از استفاده:  کیتکن -

 اجرا نقش،ی هماهنگ ،یرانیا لیاصی ها طرح وی میاسلی) طراح اجرا، کیتکن و تیّخلّاق اثر، موضوع ی:داوری ها شاخص -

 نصب و کار ظرافت اثر، اصالت و جنس و رنگ بای همخوان نظر ازی بند بیترک و انتخابی( اسالم وی رانیا تیهو با

 یسنت هنری ها کیتکن با متناسبی اجزا قیدق

 

 

 

 .باشدی م قبول قابل موضوع و طرحی  ارائه و استی الزام رشته نیا دری سینو نامه لمیفی فن ساختار تیرعا -

 .شود هیته Bzar  فونت و پیتا صورت به نامه لمیف -

 ناشر و اثر نام سنده،ینو مشخصاتی  هیکلّی چاپ ریغ ای شده چاپ متن از استفاده صورت در و ممنوع سندگانینو آثار ازی برداری کپ -

 .گردد ذکر

 قالب با متناسبی سینو الوگید ،یپرداز تیّشخص ،یاصل فکر و موضوع جشنواره، موضوع بای وستگیپ و تطابقی: داوری ها شاخص -

 زبان و سبک با متناسب لمنامه،یفی شینمای ساختارها تیرعا و متنیی نها پرداخت ،یپرداز صحنه نامه، لمیف داستانی ریتصو

 ی .نوشتار

 

 

 

 معرق

 فیلم نامه نویسی
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 .باشدی می ضرور آنیی اجرای ها جنبه به توجّه وی الزام شنامهینمای فن ساختار تیرعا -

 .شود هیته BZAr فونت با و پیتا بصورت شنامهینما -

 .گردد ذکر دیبا انتشارات و اثر نام و سندهینو مشخصات هیکل ، اقتباس صورت در و باشدی م ممنوع سندگانینو آثار ازی برداری کپ -

 آغاز، متن،ی شینما ساختار) شینما داستان ده،یا انتخاب و پرداخت جشنواره، موضوع بای وستگیپ و تطابق: داوری های شاخص -

 و متنیی نها پرداخت ش،ینمای ا صحنهیی  اجرا تیقابل ،یسینو الوگید ،یپرداز تیّشخصی ( گر لیتحل اوج، ق،یتعل و کشمکش

 .  خالقانه فکر

 

 

 .  باشدی می تیترب کردیرو بای آموزش وی  اجتماع ،ی فرهنگ: رشته نیا موضوعات -

 .باشد نفر 10 از شیب دینبا عوامل همراه به گروه در کنندگان شرکت تعداد -

 .باشدی م قهیدق 41 حداکثر و 01 حداقل شینمای اجرا زمان -

 .باشند انیدانشجو نیب از(  عوامل ریسا و گرانیباز ، کارگردانیی ) اجرا عوامل -

 ( شینما عواملی  هیکلّ. )باشدی م ممنوعی کل طور به بالعکس و ها خانم شینمای برا انیآقا حضور -

 انتقال وی ریپذ نقش ، انیب ، بدنی) گریباز ،ی(پرداز تیّشخص ک،یدرامات و ساختار موضوع،)  نامه شینمای : داوری ها شاخص -

 وی قیموس ،ینورپرداز ،یپرداز چهره لباس،ی طراح)  یفنّ عوامل ،( گرانیباز درست انتخاب هم، با گرانیباز با ارتباطی) کارگردان  (حس  -

 .بود خواهدی ابیارز موارد از غاتیتبل و( افکت

 در حضوری برا ها گروه انتخاب تیّفیابند؛کی یم راهی کشور ی مرحله بهی عروسک شینما گروه کی و تئاتر گروه کی سیپرد هر از -

 .شد خواهد اعالم جشنواره رخانهیدب تیسا قیطر ازی  کشور ی مرحله

 نمایشنامه نویسی

 اجرای نمایش ) تئاتر ، نمایش عروسکی (
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  عترت و قرآن کردیرو بای تیترب وی اجتماع مسائل رامونیپ: موضوع -

 .است آزاد: کیتکن -

 .باشد شده داده شرکت گریدی ها جشنواره در دینبا ،یینما ایپو لمِیف -

 و محتوا به پرداخت- کاراکتری طراح -ی نوآور و تیّخلّاق - داستان دری پرداز تیّشخص - داستان - دهیا و تمی : داوری ها شاخص -

 -یقیموس وی صداگذار - مناسب نیتدو - مناسبی نورپرداز - گراند بکی طراح - مناسب تیمیان و ریتصاو تیفیک  -امیپ انتقال

 دکوپاژ و های باز پرداخت

 

    

 

 .استی آموزش وی تیترب:  رشته نیا موضوعات -

 .باشدی می گروهی ها رشته جزء رشته نیا -

 .  دهند ارائه مستند وی داستانی ها بخش در را خودی دیتولی ها لمیف توانند؛ی م دانشجومعلمان -

 .  گردد ارائه  CDی رو بر Avi ای mpgی ریتصوی ها فرمت ازی کی با ها لمیف -

 . باشند معلمان ازدانشجو ست؛یبای م لمیف عوامل -

 .  باشندی م قهیدق 01 حداکثر و 11 حداقل ها لمیف زمان -

 و ریتصو(  گرانیباز انتخاب دکوپاژ، نامه، لمیف انتخابی)کارگردان ،( الوگید داستان، ده،یا و تم) نامه لمیفی : داوری ها شاخص -

  ژهیو تیّخلّاق و(نیتدو اصول تیرعا تم،یر تداوم،) نیتدو(صدا ،ینورپرداز ر،یتصاو تیفیوکی بند بیترک)صدا

 پویا نمایی ) انیمیشن (

 فیلم کوتاه ) مستند ، داستان نویسی(
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 .باشد نفر 15 حداکثر گروه کی افراد تعداد -

 . باشدی آموزش وی اخالق ،ی تیترب میمفاهی حاو دیبا سرودها -

 .  باشند دانشجو دیبا گروه ی اعضا ی هیکلّ -

 . باشدی م ممنوع یکلّ به خواهران سرودی ها گروه در گرید عنوان هر ای و یمربّ عنوان به انیآقا حضور -

 . باشد قهیدق 7 حدّاکثر سرودی اجرا مدّت -

 .شد خواهد اعالم جشنوارهی  رخانهیدب تیسا قیطر از متعاقباًی کشور ی مرحله در حضوری برا سرودی ها گروه انتخاب تیّفیک -

 وزن تیرعا ،یآواز عناصر تیّفیک گروه،یی صدای هماهنگ آهنگ، و شعر تناسب ،یغن نیمضام با اشعار انتخابی: داوری ها شاخص -

 از شعر زبان و انیب ،یقیموس و شعریی محتوا تناسب ،ی(ملود)نغمه و لحنیی بایز ،یآوازی ها کیتکن حیصحی اجرا اثر، سرعت و

 .باشدی م رشته نیا در ،یداوری ها مالکی  جمله

 

 

 . باشدی می تیترب وی آموزش:  رشته نیا موضوع   -

 .  باشدی م آزاد:  کیتکن -

 . شود هیته ی(خانگی ها ستمیس و انهیرا دستگاه با پخش قابل) DVD ی نسخه کیدر لمیفی اصل ی نسخه است؛ الزم -

 .  باشدی ( ریتصو صورت به)  قهیدق 5 حداکثر و 3 حداقل نماهنگ، پخشِ زمان -

ی وستگیپ و انسجام - گفتار وی قیموس ،  لمیف  ریتصو نوشته:  شامل نماهنگ ساخت عناصر تمام از استفادهی : داوری ها شاخص -

 .مخاطب توجّه استمرار وی نوآور وی پرداز دهیا – عناصر تیفیک به توجّه -موضوع

 

 سرود 

 نماهنگ


