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 .است صحيح فرهنگ ،سازد می را ملت يك آن چيزي که

 ره()حضرت امام خمينی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مايه  از برخوردار و سرشار که خوب محصول يا و شینقا آهنگ، شعر، نوشته، يك شما اگر

با آن  تواند نمی کس هيچبگويد که اين بد است،  تواند نمی کس هيچ هنري است، عرضه کرديد،

 مخالفت کند، زيرا مثل همان دشمنی با خورشيد است.

 (العالی مدظله) اي خامنه اهلل آيت حضرت انقالب معظم رهبر 

 

 
 

 

. هنر يعنی ارزش و هنرمند فرد ارزشمندي ايم نگفتهگزاف  ،کند میاگر بگوييم هنر مرده را زنده 

 مظهر قدرت خداي اليزال است. ترين بزرگو خلقت  رسد میبه تعالی  باکاراست که 

کتر حسن روحانیمحترم د جمهور رييس  
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تعالی باسمه  

 1395-96سال تحصيلی  دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان فرهنگی جشنواره وهفتمين بيستبرگزاري جامع  دستورالعمل

 گفتار پيش

 انمعلمتربیت مسئولیت کشور در معلمتربیت تخصصی نهاد ترینمهم منزلهبه فرهنگیان دانشگاه

 .است دارعهده را اسالمی معیار نظام اساس بر ایران اسالمی جمهوری طراز

 راستای در دانشگاه این دانشجویی و فرهنگی و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه همه بایستی لذا

 سامان معلمان دانشجو توسط معلمی اختصاصی و عام هایشایستگی کسب برای سازیزمینه

 و اختیاری ماهیت لحاظ به اجتماعی و فرهنگی هایفعالیت نقش میان این در است بدیهی.یابد

 .استداراایویژه جایگاه ادبی، و علمی هنری، فرهنگی، مسابقات انواع برگزاریوآن انتخابی

شوق شور برانگیختن باعث تواندمی مسابقات گونهاین شایسته برپایی  رشد و یادگیری و

 روازاین زند. رقم دانشگاه در را بانشاطی فضای و شده معلمان دانشجو میان در جانبههمه

 پی مجدانه را فرهنگی مسابقات توسعه و ارتقاء سیاست دانشگاه، اجتماعی و فرهنگی معاونت

بارویکرد را هارشته به بخشیتنوع و فرهنگی هایجشنواره کیفی و کمی توسعه و است گرفته

 .است داده قرار کار دستور دراندیشهورزانه

 

 دستورالعمل دورهگذشته،وششبیست برگزاری قیمتذی تجارب از مندیبهره از پس اکنون

 هایجشنواره دائمی دبیرخانه مشارکت با کهدانشگاه فرهنگی جشنوارهمینوهفتبیست جامع

 .شودمی ابالغ اجرا برای،استشدهتدوین فرهنگی امور کل اداره ارجمند همکاران و فرهنگی

 سترگ، فرهنگی حرکت این اندرکاردست همه مجدانهتالش با است امید  استقبالشاهد

 .یابیمدست انتظار مورد نتایج و آثار به و هدبو دانشگاه معلمان دانشجو گسترده


 عابدي اهلل عين

 اجتماعی و فرهنگی معاونت سرپرست
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 اهداف جشنواره: -فصل اول

 هدف کلی:: 1-1 

واعتالیعلمی،معنوی،هنریو معلّمان ایدانشجوهایعمومیوحرفهکسبشایستگیتعالیوسازیبرایزمینه

 با آنان ساحتتأکیدادبی ششبر تربیتیهای برگانه هایدیدگاهمبتنی امام ره)راحل ،) معظم رهبریمقام

انقالباسالمی.مقدسهایآرمانو(العالیمدظله)

 :جزئیاهداف : 2-1

 

 .معلمان دانشجو اعتقادی و فرهنگی فکری، مبانی تقویت .1

 و سازنده هایرقابت طریق از معلّمان دانشجو بیشتر نشاط و شادابی پویایی، تحرّک، زمینه ایجاد .2

.بخشتعالی

معلمان. دانشجو بین مهارت و دانش تبادل و اجتماعی و فرهنگی تعامل ،افزاییهم همدلی، فضای ایجاد .3

 ارتقای برای الزمهایبستر ایجادوواجتماعی فرهنگی هایفعالیت به مندعالقه معلمان دانشجو شناسایی .4

آنان. هایمهارتو بینش دانش،

معلمان. دانشجو هنری و ادبی علمی، هایمهارت و هاتوانمندی معرفی و گذاریارج .5

 و جمعی هایفعالیت تعمیق و توسعه .6 هاکانونقالبگروهیدر جذبهاتشکلو  دانشجو حداکثری و

.واجتماعیفرهنگی هایفعالیت معلماندر

غنی .7 و فراغت اوقات دانشجوسازینهادینهسازی اجتماعی و فردی زندگی در هنر فرهنگو کاربرد

 معلمان.

وبسترسازیبرایتولیدوتوسعهمحتوایمنطبقبرفرهنگاسالمی،بومیوملیجریانسازی .8
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 جشنواره: های بخش-فصل دوم

 (رشته 11) " قرآنی " هاي رشته اولبخش : 1-2

 حفظ-4جزء(یککریم) قرآن حفظ-3(*ترتیل(کریم قرآن قرائت-2) *تحقیق (کریم قرآن قرائت-1:شامل

 قرآن کل حفظ-7(*جزء کریم)بیست قرآن حفظ-6(*جزء کریم)ده قرآن حفظ-5(*کریم)پنججزء قرآن

کریمقرآنالگویبرترتدریس-11ومناجاتخوانی* دعا-9 (*ویژهبرادران) اذان-8 *کریم

 (رشته 9) " عترت و معارف دينی" هاي رشتهدوم:  بخش 2-2

آشناییباترجمهو-4حفظموضوعیقرآنکریم*-3سجادیه*صحیفهمفاهیم-2البالغه*مفاهیمنهج-1:شامل

پرسمان-8احکام* -7آشناییباسیرةمعصومین)ع(*-6ع(*)بیتاهلآشناییبااحادیث -5تفسیرقرآن*

حکمتواسرارنماز-9-معارفی*

 (رشته 6) " ادبی" هاي رشتهبخش سوم:  -3-2

 -5 *نویسینمایشنامه-4 *نویسینامهفیلم -3*نویسیداستان -2*شعر-1 :شامل گوییقصه-6سخنوری

)پایلوتجشنوارهملی(

 (رشته 12) " هنري " هاي رشته :چهارمبخش -4-2

-8 *تذهیب-7* پوستر طراحی -6*عکاسی-5تحریری خط-4*نویسیخوش-3*نقّاشی-2طرّاحی -1:شامل

*تصویرگریآیاتقرآنی-12انیمیشن( (پویانمایی-11نماهنگ-11*کوتاه فیلم-9 *معرق

 (رشته 7) " افزار نرمپژوهشی و  " هاي رشته بخش پنجم:-5-2

-رایانه هایبازی تولید -5سایتوب-4نویسی وبالگ -3*نویسیمقاله-2واپلیکیشن*افزارنرم تولید-1:شامل

 *تلخیصکتاب-7*نقدوبررسیکتاب-6ای

.هستندهاي ملی قرآن و عترت  هاي جشنواره جزء رشته(*)دار هاي ستاره رشته تذکر:

 (رشته 5)" گروهی هنرهاي"بخش ششم:-6-2

وخواهران(*برادران)تواشیح-4عروسکیتئاتر-3ایصحنهتئاتر-2محلیوملی()سرود-1:شامل

واهران تا مرحله کشوري در بخش خ اما ؛شود میملی برگزار  صورت بهدر بخش برادران  : تواشيحتذکر

 شود.می برگزار

 

 



 
 

9 
 

 (رشته 4) فعاليت اجتماعی :بخش هفتم-7-2

شامل:

 (علومپایههایانجمن-علومانسانیهایانجمن-علومتربیتیهایانجمن)برترهایانجمن-1

(حوزهاجتماعی-حوزهفرهنگواندیشه-حوزهادبیوهنری-حوزهدینیومذهبی)برتریهاکانون-2

 (ومکتوبالکترونیکی)نشریاتبرتر-3

هیاتهایمذهبی4-
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 :اجرایی ساختار-فصل سوم

 :است شدهبینیپیش ذیل، شرح به ستادهایی جشنواره، برگزاری و مقدمات تمهید برای

 جشنواره عالی ستاد 1-3

:از متشکّل

 ستاد( رئیس) دانشگاه سرپرست .1

 (ستاد مقام)قائم دانشگاه فرهنگی معاون .2

 (ستاد دانشگاه)عضو در فقیهولی نمایندگی نهاد مسئول .3

 ستاد( دانشگاه)عضو معاونین .4

 (ستاد فرهنگی)عضو مدیرکل .5

 ستاد( عضو)حراستمدیرکل .6

 ستاد( فرهنگی)دبیر هایجشنواره دائمی دبیرخانه مسئول .7

 (ستاد )عضوهااستان فرهنگیاجتماعی شوراهای رؤسای از برادر( یک خواهر، )یک دونفر .8

 (ستاد فرهنگی)عضو ایجشنواره دائمی دبیرخانه اعضای نماینده .9

 

 :جشنواره عالی ستاد وظايف شرح-2-3

 .شدهبینیپیش اهداف جهت در هاجشنواره هدایت و مدیریت کالن، گذاریسیاست .1

 جشنواره. مالی منابع تأمین و بودجه تخصیص .2

 مختلف. مراحل در جشنواره اجرای حسن بر نظارت .3

 جشنواره. کشوری مرحله میزبانان انتخاب در دبیرخانه پیشنهادهای وتائید بررسی .4

 

 استانی جشنواره ستاد-3-3

 :از متشکّل

 ستاد( )رئیس استان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس .1

 معاونینمدیریتاستانیومدیرامورمالی)عضوستاد( .2

 مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدراستان)عضوستاد( .3

 ستاد( عضو ( استان عالی آموزش مراکز و هاپردیس سرپرستان .4

 ستاد( دبیروعض (مسئولفرهنگیمدیریتاستانی .5

 (عضوستاد)مسئولحراستاستان .6

 )عضوستاد( استان هاومراکزفرهنگیپردیس کارشناسان یا مسئوالن کارشناس .7

اومراکزاستانیبههدونفرازاستادانومدرسانآشنابهمباحثفرهنگیوموضوعاتجشنوارهازپردیس .8

 انتخابستاد.
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 :استان ستاد وظايف شرح-4-3

 در منظورحضورگستردهدانشجویانبه نامه،شیوه کامل و دقیق اجرای برای مقدمات تمهید و ریزیبرنامه .1

 جشنواره

 نهایی. تا مقدماتی مرحله از استان سطح در جشنواره برگزاری موردنیاز مالی منابع تأمین و هزینه برآورد .2

 استانی.مرحله در کنندهشرکت دانشجویان برای آمادگی هایکالس تشکیل برای ریزیبرنامه .3

اعزام آمادگی، هایکالس تشکیل رسانی،اطالع و تبلیغاتازنظر هاجشنواره اجرای حسن بر نظارت .4

 کشوری مرحله به دانشجومعلمان

 جشنواره مختلف مراحل در برتر نفرات به جوایز اهدای و تهیّه برای ریزیبرنامه .5

 و کشوری مراحل به اعزام برای برگزیده، دانشجویان همراهی منظوربه شرایط واجد سرپرستان انتخاب .6

 ملّی.

 معلمان. دانشجو تشویق منظوربه استان سطح در جشنواره اخبار انعکاس و تبلیغات .7

 ستاد.رئیسصدورابالغبرایکلیهاعضاتوسط .8

 جلساتبهدبیرخانهدائمیجشنوارهوارسالصورتباریکتشکیلجلساتستادحداقلهرماه .9

 عالی آموزش مرکز و پرديس ستاد-5-3

:از متشکل 

 (ستاد رئیس)عالی آموزش مرکز یا پردیس سرپرست .1

کارشناسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدراستان)عضوستاد( .2

 ستاد عضوپردیسیامرکز معاونین .3

 (ستاد دبیر ( مسئولفرهنگیپردیسیامرکز .4

 (عضوستاد)حراستپردیسویامرکزمسئول .5

 ستاد انتخاب به جشنواره، با آشنا و فرهنگی موضوعات به مندعالقه و باتجربه مدرسین از نفر دو .6

ستاد انتخاب به فرهنگی عرصه در فعّال دانشجویان از دونفر .7

 :عالی آموزش مرکز يا پرديس ستاد وظايف شرح-6-3

 سایر و نامهآئین این مفاد براساس مراکز، و هاپردیس سطح در جشنواره، بهترچه هر اجرای برای ریزیبرنامه .1

مربوطه. هایبخشنامه

 کارساز تبلیغی و رسانیاطالع هایشیوه طریق از دانشجویان فعّال و گسترده شرکت برای عمومی فراخوان و تشویق .2

 جشنواره. مختلف مراحل در موردنیاز اعتبار تأمین و هزینه برآورد و

 جشنواره. در دانشجویان مؤثر و فعال حضور برای مختلف هایرشته در آمادگی هایکالس ریزیبرایتشکیلبرنامه .3

 شدهاعالم بندیزمان با متناسب مسابقات اجرای تهیهجدول .4

 ستادرئیسصدورابالغبرایکلیهاعضاتوسط .5

 جلساتبهمدیریتاستانیجشنوارهوارسالصورتباریکتشکیلجلساتستادحداقلهرماه .6
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 :اجرا مراحل-فصل چهارم

در کشوریو و ایمنطقه،استانی مرحله سهدر برادران و خواهران گروه دو در تفکیک به جشنواره هایرشته

شود.می درسطحملیبرگزار(*)دارهایستارهرشته

 شود. میگانه حفظ  5 هاي رشتهگانه کتبی و  9 هاي رشته اي صرفاً شامل منطقه مرحله تذکر:

  استانی مرحله :1-4

.شد خواهد اجرا و ریزیبرنامه عالی آموزش مراکز و هااستانیوستادپردیس ستاد توسط جشنواره، استانیمرحله

اردیبهشتاست.21زماناجرایمرحلهاستانیحداکثرتا

 يا منطقهمرحله  -2-4

ونفراتبرگزیدهاستانبرابرگرددمیحفظبرگزارگانه5هایرشتهوکتبیگانه9هایرشتهبرایصرفاًاینمرحله 

بهتفکیکدرمنطقهاولهررشتهنفرات،شرکتنمودهوپسازبرگزاریمسابقاتایمنطقهسهمیهدرمرحله

راهخواهندیافتبهمرحلهکشورییکخواهرویکبرادر()جنسیت

مازندران در هر رشته داراي دو ، فارس، کرمان و تهران ، خراسان رضوي، خوزستان،: اصفهانهاي استانتذکر: 

 .يابند میراه  اي منطقهنفرات اول هر رشته به مرحله  صرفاً ها استانو ساير  (نفرات اول و دوم)سهميه 

:هرمنطقهبهشرحزیراستهایاستاناسامی

عضوهایاستانمسئولاستانمنطقه

آذربایجانغربی-اردبیل-آذربایجانشرقیآذربایجانشرقی1

البرز -قم-تهرانتهران2

هرمزگان-بلوچستانوسیستان-کرمانکرمان3

کهکیلویهوبویراحمد-بوشهر-فارسفارس4

لرستان-ایالم-خوزستانخوزستان5

خراسانجنوبی-خراسانشمالی-خراسانرضویخراسانرضوی6

چهارمحالوبختیاری-یزد-اصفهاناصفهان7

سمنان-گلستان-مازندرانمازندران8

زنجان-گیالن-قزوینقزوین9

مرکزی-کرمانشاه-کردستان-همدانهمدان11

هایکتبیوحفظخواهندبود.رشتهمنطقهایزبانمرحلهیمسئولمهایاستان-1

.است96ایهفتهاولخردادزماناجرایمرحلهمنطقه-2

 کشوري مرحله :3-4

 دبیرخانه)فرهنگیان واجتماعیدانشگاه فرهنگی برعهدهمعاونت کشوری مرحله در جشنواره برگزاری مسئولیت

 .فرهنگی(است هایجشنواره دائمی
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.انتخاببهشرحجدولزیراستدبیرخانهبههاگروهآثار،افرادومعرفیبرایهارشتهبهتفکیکهااستانسهمیه

توسطدبیرخانهخواهدبود.مرحلهکشوریپسازداوریآثاربرتربرایحضوردریهاگروهآثار،افرادو

 

 سهمیه جشنواره عناوین

مهلت 

معرفی 

افراد و 

 ارسال آثار

تاریخ اجرای 

مرحله 

 کشوری

 گانهحفظ5گانهکتبیو9هایرشته1
منطقهنفراتاولهرصرفاً

 )بهتفکیکخواهروبرادر(

 

96مردادخرداد21تا

2

قرائتقرآن،تحقیقو)قرآنشفاهیهایرشته

وتواشیحاجاتخوانی،ناذان،دعاومترتیل(

 الگویبرترتدریسقرآن،

گروهاولهررشتهیاآثارنفراتارسال

 )بهتفکیکخواهروبرادر(دراستان

 

96مردادخرداد21تا

3

وافزارنرمادبی،هنری،پژوهشوهایرشته

تئاتر(سرودو)گروهیهنرهای



گروهاولهرنفراتیاآثارصرفاًارسال

دراستانرشته

 )بهتفکیکخواهروبرادر(

تاپایان

خرداد
96شهریور

4

 

فعالیتاجتماعی()بخشهفتم

-علومتربیتیهایانجمن)برترهایانجمن-1

 علومپایه(هایانجمن-علومانسانیهایانجمن

حوزه-مذهبیحوزهدینیو)برتریهاکانون-2

حوزه-حوزهفرهنگواندیشه-ادبیوهنری

 )اجتماعی

ونشریاتمکتوب)برترنشریات-3

(الکترونیکی



هیاتهایمذهبی-4

 







استانبرترانجمنیکمعرفی

)خواهریابرادر(

 



برترکانون2معرفی

 (برادریاخواهر)

 
 

یامکتوبنشریاتاولرثاارسالصرفاً

نشریه1)استاننشریاتالکترونیک

(برادریاخواهر





معرفییکهیاتبرترازاستان

 )خواهریابرادر(

 









تاپایان

96خرداد







96شهریور
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برادروداوریاولاستانبهتفکیکخواهرو هایوگروهآثارنفراتپسازدریافت3و2هایردیفدر:1تذکر

نفرات،آثار ازجشنوارهحدنصابکههاییگروهوصرفاً دریافتنمایندبهاینمرحله ورودبهمرحلهکشوریرا

.دعوتخواهندشد

 حدنصابباالتری:2تذکر از نسبتجمعیتدانشجویی به مشارکتدانشجومعلمان درصد استانهاییکه برای

گرفتهخواهدشد.برخوردارباشدسهمیهبیشتریبرایحضوردرمرحلهکشوریجشنوارهدرنظر

اینامرپسازثبتناماولیهاستانهادرسامانهجامعثبتناموبررسیهایدبیرخانهدائمیجشنوارههایفرهنگی

صورتخواهدگرفت.

مرکزآموزشعالیکهبیشترینسهممشارکتدرجشنوارهرا)بهلحاظتعداد2پردیساستانیو4از:3تذکر

 شرکتکنندهوکسبرتبهدرمرحلهکشوری(داشتهباشندبهنحومقتضیتقدیربعملخواهدآمد.وثبتنام

 هااستان آمادگی اعالم و فراخوان از پس شدهاعالم بندیزمان برابرجشنواره مرحلهکشوری میزبان:4تذکر

.شد خواهد معرفی متعاقباً و انتخاب دبیرخانهدائمی توسّط

 :جشنواره مالی امور-فصل پنجم 

آموزش مراکز و هاپردیس ،هااستان فرهنگی وسرانهاعتبارات محل از استانیحلهمر در جشنواره، هزینهبرگزاری

.گرددمی تأمین فرهنگیان دانشگاه متمرکز اعتبارات محل از مرحلهکشوری در و تامینمیشودعالی

داورینظارتی و فنی اجرایی، عوامل و ستاد اعضای الزحمهحق  این موضوع مختلف مراحل در هاجشنوارهو

 اعالمخواهدشد.متعاقباً پرداخت نامهشیوه ضوابط برابر دستورالعمل
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 :کنندگان شرکت شرایط-فصل ششم 

 .است فرهنگیان دانشگاه معلمان ویژهدانشجو جشنواره، این .1

 نمایند؛ شرکتخودموردعالقه رشته چند یا یک درتوانندمی جشنواره استانیمرحله در معلماندانشجو .2

 جشنواره هایرشته از گروهی(رشتهیکانفرادیورشتهیک)رشته 2 در حداکثر مرحلهکشوری در امّا

اجتماعیهایفعالیت،تئاتر،سرودگروهیشامل:تواشیح،هایرشته (.نمایند شرکت توانندمی

 (نشریه،انجمنووهیئتکانون

کشوری در که دانشجویانی .3 اوّل حائز انفرادی هایرشته در جشنواره مینوششبیست مرحله  رتبه

 .نمایند شرکت رشته همان درهفتمدرجشنوارهبیستوتواننداند؛نمیشده

 به مجاز اندشده اول رتبه حائز کشوری مرحله رشتهحفظقرآنکریم مقاطع از دریکی که دانشجویانی .4

 کنند. شرکت باالتر درسطح وباید نیستند ترپایین سطحیاسطوح در شرکت

5.  دراندشده(حائزرتبهاولوششبیستکهدرسالگذشته)جشنوارههاییاستانگروهیهایرشتهدر

توانندمیصورتی 61نیزشرکتنمایندکهحداقلوهفتبیستدرجشنواره یکاراومحتودرصداعضا

 گذشتهتغییرکردهباشند.گروهنسبتبهسال

نیم که دانشجویانی .6 نیمسالدومشوند؛می التّحصیل فارغ 95-96سالتحصیلیاوّل سال در در یا و

 .راندارند جشنواره مرحلهکشوری در اجازهشرکت مرخصیتحصیلیدارندنیز

 سر به مرخصی در یا و اندگردیده منع تحصیل از انضباطی یا و نامهآموزشیآئین اساس بر که دانشجویانی .7

 .ندارند را جشنواره در شرکت اجازه ،برندمی

دانشجو حضور .8  در مهم معیارهای از یکی عنوانبه جشنواره مختلف مراحل در عزیز معلمان گسترده

 مسئولین لذا شود؛می محسوب فرهنگی هایفعالیت در عالی مراکزآموزش و هاپردیس عملکرد سنجش

 فعالیت این در معلمان دانشجو اتفاقبهقریباکثریت حضور تا نمایند؛ تالش اجرایی ستادهای محترم

 مهارت و هاافزایشتوانمندی برای فرصتی به جشنوارهفرهنگی وهفتمینبیست و یافته تحقّق ارزشمند

تشکیل این در شکبی .شود تبدیل دانشجویان پویایی و تحرّک و علمی بر آمادگی هایکالس مسیر

 مورد اصولی هایسیاست از و بوده برخوردار ایویژه اهمیت از موردعالقهدانشجویان هایاساسرشته

 .است تأکید
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 :جوایز-فصل هفتم

 سوی از هدایایی و سپاس لوح برتر نفرات بهو گواهیشرکت کنندگانشرکت به استانیمرحله در .1

 .خواهدشد اهدا پردیس و استان اجرایی ستادهای

 ولوحسپاساهداخواهدشد.گواهیحضورکنندگانشرکت:بهایمنطقهمرحلهدر .2

 برابر برتر نفرات به و شرکت گواهیِ جشنواره، مرحلهکشوری کنندگانکلیهشرکت به:مرحلهکشوری .3

 .گرددمی تقدیم هدایایی ذیل جدول

 :مرحله کشوري انفرادي هاي رشته : جوايز1-7

 

 ریال 000/000/5مبلغ  به هزینه عتبات عاليات کمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح اوّل نفرات
 ریال 000/000/4 مبلغ به عاليات هزینه عتبات کمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح دوم نفرات
 ریال 000/000/3 مبلغ به مقدس هزینه مشهد کمک + جشنواره تندیس + سپاس لوح سوم نفرات
 ریال 000/000/2 مبلغ به مقدس هزینه مشهد کمک + سپاس لوح چهارم نفرات

 ریال 000/000/1 مبلغ به مقدس هزینه مشهد کمک + سپاس لوح پنجم نفرات

 

 :مرحله کشوري گروهی هاي رشته : جوايز2-7

 ریال 000/500/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس اول های گروه

 ریال 000/000/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس دوم های گروه

 ریال 000/500/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس سوم های گروه

 ریال 000/000/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح مچهار های گروه

 ریال 000/050 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح پنجم های گروه
:مهمتذکر

صورتعدمکسبدرمنوطبهدریافتامتیازحدنصابدرمرحلهکشوریخواهدبود.الذکرفوقهایرتبهکسب

.شوندمیحدنصابنفراتبرگزیدهشایستهتقدیرمعرفی

شعرو-4گروهرهبرسرپرستو-3کنندهتنظیم-2سازآهنگ-1همچنیندررشتهسرود)ملیومحلی(بهترین

 رانهجداگانهبرگزیدهخواهندشد(ت

تبلیغاتیاقالم-4لباس،وصحنهطراح-3نمایشنامه،-2کارگردان،-1بهترین(صحنهوعروسکی)تئاتردررشتهو

.شدخواهندبرگزیدهجداگانهبازیگر-6وگردانعروسک-5،...(وپوستربروشور،)

عناوینبااللوحسپاس،بامعلماندانشجوبههریکاز

 ریالوجهنقداهداخواهدشد.میلیونیکگواهیومبلغ

باشدمیمعلماندانشجواهدایجوایزدرهرمرحلهفقطمختص*



 
 

17 
 

 در سامانه جشنواره نام ثبت کیفیت :فصل هشتم 

 

هماهنگیکارشناسانفرهنگیپردیسوبایدباشرکتدرجشنوارهبیستوهفتمداوطلبمعلماندانشجوکلیه

نامثبتنسبتبه،خواهدشدرسانیاطالعمتعاقباًجامعکهسامانهازطریقمراکزآموزشعالیمحلتحصیلخود

ادامهنسبتبه اقدامنمایند.اولیهودر سایتازطریقنامثبتجامعسامانهدربارهاطالعاتالزمبارگذاریآثار

کانالتلگرامیتعالیفرهنگبهو http://jashnvareh.cfu.ac.irهایفرهنگیبهآدرسدبیرخانهدائمیجشنواره

اعالمخواهدشد.https://t.me/taalifarhangآدرس

 .استدراینسامانهشرطالزمبرایحضوردرجشنوارهبیستوهفتمنامثبتبدیهیاست
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18 
 

 ی جشنوارهها رشتهفصل نهم : 

 (رشته 11) " قرآنی " هاي رشته اول بخش -1-9

 ترتيل( و تحقيق ( کريم قرآن قرائت رشته-1-1-9
 

نمایند.می شرکت فوق هایازگرایش دریکی خود وتوانمندی تمایل اساسبربخش دراین کنندگانشرکت .1

.است کریم قرآن تالوت رشته در ارزیابی موارد از ابتدا، وقف/صوت/لحن/قرائت تجویدوصحت .2

 .استرشته این برای داوری مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین آخرین .3

دقیقه7توضیح:نفراتاولاستانبهتفکیکخواهروبرادرفیلمقرائتخودراحداکثردر

بهدبیرخانهاینجشنوارهدیویدیدرقالبسیدییاشدهقرائتبههمراهنشانیآیات

 ارسالنمایند.

 :کريم قرآن حفظ رشته-2-1-9

 قرآن حفظ-3کریم)پنججزء( قرآن حفظ-2کریم)یکجزء( قرآن حفظ-1هایبخش شامل رشته این .1

 توانند؛می دانشجویان که؛استکریم قرآن کل حفظ-5جزء( کریم)بیست قرآن حفظ-4جزء( کریم)ده

 .نمایند شرکت هابخش این از دریکی خود آمادگی و تمایل حسب

 .است رشتهحفظ در ارزیابی مواردِ از ابتدا، وقف /تجوید / لحن / صوت / حفظ صحت .2

خواهد داوری مالک خیریهامور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین آخریننیز رشته، این در .3

 .بود

 :تذکر

 در شرکت به مجاز ،اندشده اول رتبه حائز حفظ هایرشته سطوح از دریکی جشنواره قبلی دوره در که دانشجویانی

.نمایند شرکت باالتر سطح در باید صرفاً ونیستند ترپایین سطوح یا سطحو آن

 و حفظ (تحقیق و ترتیل)رشته قرائت  امتیازبندیجدول 

 حفظ های رشته قرائت تحقیق و ترتیل های رشته

 امتیاز عنوان امتیاز عنوان

  35 تجوید

صحت 

 قرائت

 35 تجوید

 15 وقف و ابتدا 15 وقف و ابتدا

 20 صوت 20 صوت

 30 لحن 30 لحن

صحت   

 حفظ

 100 صحت حفظ

 011 جمع امتیازات 011 جمع امتیازات
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 رشته اذان-3-1-9
 .است ویژه برادران رشته این

 شاخص داوری رشته اذان

"امتیاز21"امتیازاتونمراتمربوطبهصحتوفصاحتالفاظوعبارات

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 5 رعایت مخارج، صفات و احکام متعارف

 5 رعایت ميزان کشش حرکات کوتاه 2

 5 (صل عبارات )مطابق عرف موجودورعایت وقف  3

 5 رعایت صحت الفاظ جمالت 4

5   

موارد کسر  6
 شده

 امتياز 1هر مورد  اذان های عبارتاذکار مستحب قبل و بعد از هر یک از 
در اذان به آن معنی که در قرائت هست وجود ندارد و این بخش صحت و فصاحت الفاظ و عبارات نامیده  تجوید توضیح:

 .شود می

 امتیاز " 53"امتیازات و نمرات مربوطه به صوت 

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 0 مساحت )ارتفاع(

 8 (طنين )زیبایی و جاذبه 2

 6 (رساییقوت و )شدت  3

 0 (ها پردهتوانایی در سرعت انتقال درجات و )انعطاف  4

 4 تحریر 5

 3 از صوت و هنرمندانهاستفاده مطلوب  6
 امتیاز " 53"مربوط به لحن  امتیازات و نمرات

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 4 تحریرهای فنی و زیبا کارگيری به

 5 برخورداری از شروع و پایان مناسب 2

 5 زوج )تکبيرات، تشهدات، حی علی و ...( دربندهای سازی قرینه 3

 4 انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا 4

 5 صوتی صحيح های تکيهرعایت  5

 4 ها پردهرعایت همگونی نغمات و  6

 8 (قبول قابل)مشروط به برخورداری از کيفيت  نواریابداع و 
 امتیاز " 01امتیازات و نمرات مربوطه به اجرای ممتاز " 

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

 10 اجرا بر مستمعين تأثيرميزان  امتيازات اذان
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 دهند. دقيقه بايد اذان کامل ارائه 4در  کنندگان شرکت 

 دییادرقالبسیدقیقه4خودراحداکثردراذانتوضیح:نفراتاولاستانفیلم
 دیبهدبیرخانهجشنوارهارسالنمایند.ویدی

 خوانیو مناجات  دعا رشته-4-1-9

 منابع:

(دعایابوحمزهثمالی)التائبینناجاتالذاکرین،مناجاتم:استانیالف(مرحله

(ابوحمزهثمالیدعای)الزاهدینمناجاتسراسری:مناجاتالمحبین،مرحله(ب

ج(مرحلهملی:متنکاملدعایعرفه

 دعاخوانی رشتهداوري  شاخص

براساسنظرداورانجشنوارهدرمراحلمختلفیکیاچندفرازازدعاهایکنندگانشرکتدراینرشته

 .نمایندمیراقرائتشدهمشخص

 «امتیاز 52»صوت امتیازات و نمرات مربوط به : 1-1

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

 صوت

 امتيازات

 3 «، گرفتگی نامتعارف نداشتن اضطراب، لرزش»شفافيت و صافی صدا 
 4 قدرت و رسایی

 5 به پرده صوتی و کيفيت اجرا توجه با «فاصله زیری و بمی»صوت ارتفاع 
 4 «مالحت، زنگ صدا، گيرایی و زیبایی»طنين 

 6 «ای به پرده دیگر توانایی در سرعت انتقال صوت از پرده» پذیری انعطاف
 3 پختگی صوت و داشتن قالب مداحی

موارد 
ر کس

 شده

 1 تصنعی بودن صدا
 1 گرفتگی نامتعارف

 1 هر عاملی که از جذابيت و زیبایی صدا بکاهد به تشخيص داور

1 

 «امتیاز 52»لحن و نمرات مربوط به  یازاتامت :5-

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

لحن، مقامات 
 و نغمات

 امتيازات

 1 پرده صوتی ازلحاظتطبيق شروع با فرود 
 1 مقام و نغمه ازلحاظتطبيق شروع با فرود 

 4 تطبيق لحن و مقام با محتوای عبارت و متن دعا
 2 وقار و سنگينی مناسب و مطابق با شأن دعا

 2 «لحن االداء»ویژه دعا  رعایت لحن در ادای فرازهای
 2 روانی و سالمت در اجرای مقامات لحن

 2 ها آنکيفيت ممتاز تحریرها و جذابيت و انعطاف 
 5 ایجاد فضای معنوی، احساسی و پرشور در حين اجرا
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 4 نغمات کارگيری بهقدرت تنغيم و تنوع و تحرك در اجرا و 
 2 هماهنگی و تطابق صوت با لحن

موارد 

ر کس

 شده

 1 غيرمتعارفآغاز کردن دعا با پرده 
 1 خروج از ردیف صوت
 1 ها ناهمگون بودن ردیف

 1 «ها نغمه»خروج ناموزون از مقام 
 5 های تنغيم در اجرا عدم رعایت قابليت و ظرفيت

 1 عدم تناسب یا توازن در سرعت اجرای دعا
 4 «ها آنتيزی و مصنوعی بودن »مسلط نبودن بر تحریرها 

 1 «غيرمعمول» غيرطبيعیتکلف و رفتار 

شرطبهشودودرصورتنوآوریمطابقشأندعاوتنوعدراجراینغمات،محضموجبکسرامتیازنمیتقلید:1تبصره 

گیرد.تعلقمیدعاخواننمرهبه2زیباییتا

«امتیاز 5حداکثر »: موارد امتیاز ویژه با صالحدید داور 1-3

 «امتیاز 33» و حسن اجرا ابتداقف و: امتیازات و نمرات مربوط به تجوید 1-4

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

قف وتجوید 
 و ابتدا

  امتيازات

 4 «رعایت حق حروف و مخارج آن»صحيح و عربی ادا کردن حروف 
 صحيح ادا کردن حرکات

 
 
 
 
 
 
 

4 
 ها، حروف مشدد و ساکن متعارف حرکات کوتاه، مدها غنه ازحد بيشعدم کشش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 5 وقف و شروع مناسب، متناسب با معانی دعا

 15 بر مستمعين تأثيرحسن اجرا و 

موارد 
کسر 
 شده

 1 و قبيح که مخل معنا شود غيرمتعارفمکث و سکوت 
 1 قبيح که مخل معنا شودنامتعارف و  وقف و ابتدای

 

نفراتاول فیلماینرشتهدرمرحلهتوضیح: برادر خودرادعاخوانیاستانبهتفکیکخواهرو

ارسالهایفرهنگیجشنوارهدائمیبهدبیرخانهدیویدیدقیقهدرقالبسیدییا5حداکثردر

 نمایند.

 

 

 





 
 

22 
 

 :الگوي برتر تدريس قرآن کريم-5-1-9

 اهداف:

باقرآنکریمدانشجومعلمانتقویتانسوعالقه .1

درجهتتواناییتدریسقرآندانشجومعلمانافزایشتوانمندی .2

علمی .3 تعامل و پویایی -تقویت بین معلمانفرهنگی قرانیدانشجو علوم و تربیتی علوم اساتید و

 معلمیدرحیطهتدریسقرانکتابزندگییهامهارتٔ  نهیدرزم

درجشنوارهکشوریوتبادلتجاربمفیدازطریقمشارکتیدانشجومعلمانفرهنگیبین-تعاملعلمی .4

 رقابتسالم(درجهتتعالیوبهبودتدریسقرانکتابزندگی)پویا

برتدریسپویاواثربخشدرحیطهقراندیتأکبادانشجومعلمانیاحرفهیهایستگیشاوتوسعهتقویت .5

 مسابقه:محورهاي کریم

 موضوعی :الف

آیاتقرآنخوانیرواندانشآموزاندرصحتقرائتویتوانمندسازتوجهبهارتقاء -1

اتآیقرانیوترجمهیهاواژهتوجهبهارتقاءتوانمندسازیدانشآموزاندرفهم -2

یهاامیپسادهتدبردرقرآنودرکمصادیقیهاگامتوجهبهارتقاءتوانمندسازیدانشآموزاندرانجام -3

 نیدرزندگیروزانهآقر

 یروش :ب

 دانشآموزانبهقرآنکریمازطریقجذابسازیتدریسقرانیمندعالقهتقویت -4

توجهبهمشارکتفعالدانشآموزاندرفرایندیادگیریقران -5

نویندرتسهیلیاددهیوتقویتمشارکتیادگیرندگانویهایفناوریآموزشیوهارسانهازیریگبهره -6

 ارتقاءشیوهارزشیابی

توجهبهارزشیابیفردیوتوصیفی -7

 منابع تدريس و محدوده:

 چهارمتاششمیهاهیپانآآموزشقریهاکتاب

 

 

 مواد مسابقه:

امتیاز(31):4فرمشمارهبرابرییگراساختتدوینطرحدرسبارویکردنوین-الف

درسیهامهارتتعیینمفاهیمو -1

آموزدانشتعییناهدافوپیامدهایموردانتظاراز -2
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به5طراحی -3 بهتجربهگذاشتن، برقراریارتباط، بستنگام: انتقالبهموقعیتکار بهاشتراکگذاشتنو ،

جدید

 مورداستفادهوفناوریهارسانهمعرفی -4

 تعیینشیوهارزشیابی -5

 

 امتیاز(71):ییگراساختاجرایتدریسبارویکردنوین-ب

 مراحل اجراي مسابقه:

:استانی(مرحلهالف

 یامرکزآموزشعالیپردیسارسالطرحدرسبهگروهاساتید -1

 هایبرگزیدهانتخابطرح -2

 دانشجومعلماناجرایتدریسباحضور -3

فیلمتدریسنفراتاولاستانبهتفکیک -4 1ارسالطرحدرسو و دبیرخانه1خواهر به برادر

 هایفرهنگیدانشگاهدائمیجشنواره

خواهر2وبرادر2،فارس،کرمانومازندرانتهراناصفهان،خراسانرضوی،خوزستان،هایاستانتبصره:

:کشوری(مرحلهب

 هااستانطرحدرسوفیلمتدریسمنتخبینیوداوربازبینی .1

2.  دانشجویان کسبیافتهراهتعیین را مسابقات از مرحله این حدنصاب که کشوری مرحله به

 نمایند

 بینیفیلموتدریسزدعوتازنفراتبرگزیدهبخشبا .3

اجرایحضوریتدریسدرمحلبرگزاریمسابقات .4

 :کنندگان شرکتشرايط 

 ویژه مسابقه معلماناین دانشجو در پسر و دختر پیوسته هایرشتهکارشناسی دانشجویان)استمختلف

 .(کارشناسیناپیوستهامکانشرکتدراینمسابقهراندارند

 

 :ها هيتوصضوابط و 

وبااستفادهازمدرسینمجربزمینهآموزشییهاکارگاهستادجشنوارهدرسطحاستانبابرگزاری .0

ورقابتعلمیراشورونشاطارتقاینیوهمچنمعلمیدانشجویانیهامهارتتیوتقوتبادلتجارب

فراهمنماید.

آزادوبرشدهمشخصدرمحدودهبهشرکتدرجشنواره،انتخابدرسکنندگانشرکتبرایترغیب .0

یدانشجومعلمباشدعهده

دقیقهاست.41الی31تدریسدرتماممراحلزمانمدت. 3

تدریسنمایند.ییگراساختدانشجومعلمان،برمبنایرویکرد .4
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است .5 استانیداورانئتیهشایسته مرحله پایان اطالعاتمنظوربهدر همچنینتبادل تجاربو و

تخصصی نگرش و بینش کنندگانشرکتارتقای ضعف و قوت نقاط جشنواره، یهاسیتدردر

 راتحلیلوبازگونمایند.آمدهعملبه

هایفرهنگیدبیرخانهدائمیجشنوارهجشنوارهدرمرحلهاستانیارسالمواردزیربهازانجامپس .6

ضروریاست:

 بهمرحلهکشوریافتگانیراهومشخصاتاسامی 

 درقالبطرحدرسوفیلمتدریسدانشجویانمنتخباستانیCD یاDVD 

 داوري:

دانشجومعلماندرفرآیندجشنوارهدرمرحلهاستانیوکشوریداوریبرعهدهسهنفرازعملکردارزیابیمنظوربه

است:زیرقراربهاساتید

متخصصعلومقرانی -1

تدریسیهاروشمتخصصعلومتربیتیو -2

آموزشییفنّاورمتخصص -3

ازهراستاننفراتاولبهتفکیکخواهروبرادرآثارخودرابه :براي حضور در مرحله کشوري ها استانسهميه 

.دینمایمدبیرخانهجشنوارهارسال

خواهر2برادرو2فارسوکرمان،مازندران-خوزستان-اصفهان-خراسانرضوی-تهرانهایاستانسهمیهتبصره: 

 است.

تدریسهایطرحوهافیلممرحلهکشوریبعدازبازبینییافتگانراهوتعدادهااستانسهمیهنهایی

 خواهدآمد.بهعملدعوتیافتهراهازنفراتونفراتمنتخباستانیتعیین
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ل
اح
مر

س
ری
تد



ف
دی
ر



-تدریسقرآنارزیابیهایشاخص:()علومتربیتی1فرمشماره


حداک

ثرنمره



امتیاز

داور

ت
الی
فع


ی
ها


ی
مات
قد
م



1
5و...(ومراحلداشتنطرحدرسمناسب)حاویاهداف

 1.(وحضوروغیابمهارتآغازین)نحوهورودبهکالسچگونگیبرقراریارتباطبافراگیران2

 1توجهبهنحوهچینشمحیطفیزیکیکالسبرایسهولتتعاملفراگیران3

 1بحثجدیدریزیپیمنظوربه)ارزشیابیتشخیصی(هادانستهارزشیابیازپیش4

ت
الی
فع


ی
ها


ی
یر
دگ
یا
یو

ده
اد
ی



 1مبحثآموزشیفراگیرانبرایورودبهسازیوآمادهمهارتایجادانگیزه5

 1مناسببرایاندیشیدنفراگیرانهایموقعیتفراهمکردن6

 1فعالومشارکتیتدریسالگوهایکارگیریبه7

 1تفهیممطالبمهارتدرانتقالو8

 1غیرکالمیکالمیوهایمهارتفنبیان،9

 1بهنظراتآنانواحترامتدریسیاندرجرفردیفراگیرانهایتفاوتتوجهبه11

 1مفاهیمدرستوسطفراگیرانوکشفایجادفرصتکارباوسایل11

 1فراگیرانسازیفعالمنظوربهوپاسخازفرایندپرسشگیریبهره12

 1برایفراگیراندرعینحفظصحتمحتواجذابسازیمحتوایدرس13

 1استفادهازمثال،شواهدومصادیقروزمرهبرایواضحساختنمحتوایدرس14

 1برپژوهشمحوریتأکیدمحتوایدرسباکردنتریغن15

 1منابعیرساتدریسبااستفادهازبخشیکیفیت15

 1هاگرفتهکاربردییادهایزمینهیافتنمنظوربههدایتفراگیران16

 1معرفیمنابعمکتوبودیجیتالیمرتبطباموضوعبهفراگیران17

 1تمرینیدرکالسهایموقعیتدرسدرهاییافتهفراهمکردنفرصتبهکاربستن18

 1درس،باکمکفراگیرانبندیجمعایجادفرصت19

 1جدیتوشادابیمعلمدرجریانتدریس21

 1ایمرحلهانجامارزشیابی21

 1آموزشیهایرسانهازسایروبهنگاماستفادهمناسبچگونگیاستفادهازکتابدرسیو22

 1درسیبرمحتوتسلطعلمی23

 1هدفدرسفهمعمیقپیاموقدرتاستنباط،درکو24

 1الزمپذیریانعطافدرعینشدهتدوینانطباقوهماهنگیاجرایتدریسباطرحدرس25

 1تدریسیاندرجرونوآوریابداعخالقیت،26

ت
فعالی


ی
ها



ی
تکمیل

 1انجامارزشیابیپایانی27

 1فرهنگیاجتماعیهایارزشوتوجهبهمسائلتربیتی،اخالقی28

 1برایخارجازکالسیادگیرییتوتثببرایتعمیقمتناسبارائهفعالیت،29

145حداکثرنمره
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ل
اح
مر

س
ری
تد



 تخصصی( داوری (2فرم شماره  موضوع
حداکثر

نمره

نمره

داور

ت
الی
فع


ی
ها



ی
مات
قد
م



3ویادخداوذکرمناسبتیاپیامقرآنیبانامآغازکالس-1

 3نحوهچینشکالسبرایتدریسقرآنفیزیکیوتناسبمحیط-2

ت
الی
فع


ی
ها


و
ی
وان
وخ
ر

ان
رو


وان
خ

ی
 

 

 3تمرینومرورآیاتدرسگذشتهتصحیحروخوانیدانشآموزانو-3

 3اجرایهمخوانیومشارکتمعلمدرخواندنوقرائتآیاتدرس-4

 3زیباییقرائتقرآنمعلمصحتقرائتو-5

 3هایصوتیمناسببرایتقویتقرائتدانشآموزانفایلاستفادهاز=6

 3خوانیآیاتتدریسشدهمتنوعبرایافزایشتواناییروخوانیوروانهایاستفادهازشیوه-7

 3نکاتتجویدیفهمقابلآموزشسادهو-8

یو
عان
م


مه
رج

ت


 

 3قرآنیدرسیمبرمفاهتسلطعلمیمعلم-9

 3انتقالوتفهیممفاهیمقرآنیمهارتدر-11

 3ویاترجمهآیات(هاواژه)مشارکتیدرجستجویمعانیقرآنیالگوهاصحتوتناسب-11

 3افزارهایقرآنیمورداستفادههاونرمصحتمحتوایرسانه-12

 3قرآنیبرایفراگیراندرعینحفظصحتوحرمتمحتواجذابسازیمفاهیم-13

ر
دب
ت

در

ن
رآ
 ق

 

 3فراگیراندرتدبرقرآنییسازفعالمعلمبراییهاپرسشصحتمفهومی-14

 3قرآنیدرزندگییهاآموزهمثالومصادیقروزمرهدرتبیینکاربردصحتمفهومی-15

 3قرآناتیدرآتدبردرحینفرایندشدهمطرحکاربردییهانهیزمصحتمفهومی-16

عال
ف

ت
ی


ی
ها


ی
یل
کم

ت


 3مفاهیمقرآنیروشارزشیابیصحتوتناسب-17

فردیوگروهیفراگیران(تکالیفخارجازکالسبرایییوتواناباموضوعتناسب)صحت،-18

برایخارجازکالسیادگیرییتوتثبتعمیق

3 

 3شدهیمعرفصحتوتناسبمنابعمکتوبودیجیتالی-19

 3برپژوهشقرآنیخارجازکالسیدتأکشدهباسازییغنصحتوتناسبمحتوای-21

 61جمعنمرات
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ف
دی
ر



(موزشیآیفنّاورداوری)3فرمشماره
حداکثر

امتیاز

امتیاز

داور

 3ی غير دیجيتالیها رسانهخالقيت در تهيه و ساخت 1

 3 یا انهیرای دیجيتالی و ها رسانهخالقيت در تهيه و توليد 2

 3غير دیجيتالییمناسبهارسانهدقتوخالقیتدرانتخاب3

 3دیجيتالییمناسبهارسانهدقتوخالقیتدرانتخاب4

 3دانش آموزان به درس یمند عالقهدر جذاب سازی و ایجاد انگيزه و  مورداستفاده ی رسانه ییآ کارميزان 5

 3دیجيتالی و غير دیجيتالی() ی آموزشیها رسانهاز  موقع بهميزان تسلط معلم در استفاده صحيح و 6

 3 در ارزشيابی فردی و گروهی دانش آموزان ها رسانهميزان استفاده از 7

 3ی آموزشیها رسانهدر استفاده از  رانيفراگميزان مشارکت 8

 3دانش آموزان به هنگام استفاده از رسانه یها تيفعال توجه معلم به9

 3رفع مشکالت بادگيری در تسهيل یادگيری دانش آموزان و کمک به ی آموزشیها رسانهميزان کارایی 11

 ی آموزشی با محتوای آموزشی تناسب رسانه با محتواها رسانههمسویی 11
 

3 

 3چندگانه دانش آموزان یها هوشدر کالس بر مبنای  مورداستفادهی ها رسانهکيفيت  تنوع و12

 3منظور تعميق یادگيری های آموزشی به مبتنی بر رسانهتکميلی خارج از کالس یها تيفعالطراحی 13

39 حداکثر نمره
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 تدوین طرح درس تدریس قرآن فرم :4شمارهفرم

 مفاهیم:

 :ها مهارت

 پیامد:

 مراحل یادگیري
شرح تکالیف یادگیري/ تکالیف 

 عملکردي به تفکیک مراحل

محدوده 

 زمانی
 مواد/ منابع یادگیري

    برقراري ارتباط

 فرآیندهدایتوارائهبازخورد

 تحلیلوتفسیر

  کردن تجربه

 
  

 وارائهبازخوردهدایتفرآیند

 تحلیلوتفسیر

 بستن کاربه 
 

 
  

 فرآیندهدایتوارائهبازخورد

 تحلیلوتفسیر

 به اشتراک گذاشتن

 

 
 

  

 ارائهبازخوردفرآیندهدایتو

 تحلیلوتفسیر

 /انتقال به موقعیت جدید

تعیینهاوسنجشآموختهتکالیفعملکردی/

سطحعملکردیادگیرنده
 



نفراتاول مرحلهتوضیح: در اینرشته فیلم برادر و تفکیکخواهر به راسیتدراستان خود

 در 31حداکثر یا دی سی قالب در دیویدیدقیقه درس طرح همراه دبیرخانهبه دائمیبه

 ارسالنمایند.هایفرهنگیجشنواره
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 بخش دوم عترت و معارف دينی:-2-9

 البالغه مفاهيم نهج :1-2-9

 سجاديه صحيفهمفاهيم  :2-2-9

 حفظ موضوعی قرآن کريم :3-2-9

 آشنايی با ترجمه و تفسير قرآن :4-2-9

 ع() بيت اهلآشنايی با احاديث  :5-2-9

 آشنايی با سيرة معصومين :6-2-9

 احكام :7-2-9

 پرسمان معارفی :8-2-9

 و اسرار نماز ها حكمت :9-2-9

 

1395-1396هایکشورودومینجشنوارهملیقرآنوعترتدانشگاهمنابعبخشمعارفی)کتبی(وپژوهشیسی

جشنوارهملیمرحلهکشوری)سراسری(ایمرحلهمنطقه مرحلهاستانیرشته

مفاهیم

البالغهنهج

البالغهکتابسیریدرنهج

()استادشهیدمطهری

6،1،3،4،5های،فصل

قابلیتدانلوداز)نشرصدرا

(اینترنت

البالغهکتابسیریدرنهج

()استادشهیدمطهری

6،1،3،4،5های،فصل

قابلیتدانلوداز)نشرصدرا

(اینترنت

مجموعهپیامامامترجمهو

2هجلدالبالغشرحنهج

شرح(اهللمکارمشیرازی)آیت

26،34،38،41و41هایخطبه

االسالمیهنشردرالکتب

(قابلیتدانلودازاینترنت)

کلمجموعهپیامامام

2البالغهجشرحنهج

اهللمکارم)آیت

نشردرالکتب.شیرازی

(االسالمیه
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مفاهیم

صحیفه

سجادیه

ترجمهوشرحدعایمتن،

هشتمصحیفهسجادیهازکتاب

دیارعاشقاناثراستادحسین

انصاریانجلدچهارمنشرپیام

قابلیتدانلوداز)آزادی

(اینترنت

ترجمهوشرحدعایهشتممتن،

صحیفهسجادیهازکتابدیار

عاشقاناثراستادحسینانصاریان

جلدچهارمنشرپیامآزادی

(ازاینترنتقابلیتدانلود)

شودمتعاقباًاعالممیشودمتعاقباًاعالممی

حفظ

موضوعی

قرآنکریم

نامهحفظکتابچهدرس

(موضوعی)دکترحاجابوالقاسم

161ازابتدایکتابتاصفحه

نشرسازماناوقافوامور

قابلیتدانلوداز)خیریه

(اینترنت

نامهحفظموضوعیکتابچهدرس

ازابتدای()دکترحاجابوالقاسم

نشرسازمان161کتابتاصفحه

قابلیتدانلود)اوقافوامورخیریه

(ازاینترنت

حفظموضوعینامهدرسکتاب

بخشعبادات)انتشاراتتالوت(از

تاآخرکتاب5درس



حفظنامهدرسکلکتاب

انتشارات)موضوعی

تالوت(

آشناییبا

ترجمهو

تفسیر

قرآن

ازمجموعهآشناییبا6جلد

قرآناستادشهیدمرتضی

نشرصدرامطهری

(قابلیتدانلودازاینترنت)

ازمجموعهآشناییباقرآن6جلد

نشراستادشهیدمرتضیمطهری

صدرا

(قابلیتدانلودازاینترنت)

کتابمعاددرقرآنکریم،تفسیر

موضوعیاستادجوادیآملی،جلد

آخرکتابازفصلششتا4



معاددرقرآنکلکتاب

کریم،تفسیرموضوعی

4استادجوادیآملی،جلد

آشناییبا

احادیث

بیتاهل

ع()

کتابحکمتنامهجوان،

نشرشهریاهللریآیت

دارالحدیث.ازابتدایکتابتا

213صفحه

اهللکتابحکمتنامهجوان،آیت

یث.ازنشردارالحدشهریری

213صفحهابتدایکتابتا

اهللکتابحکمتنامهجوان،آیت

نشردارالحدیث.بخششهریری

سومکتاب

شودمتعاقباًاعالممی

آشناییبا

سیرة

معصومین

زندگینامهها،کتابامیرگل

حسینامیرمؤمنان)ع(

171سیدی(ازابتداتاصفحه

نشرمعارف

زندگینامهامیرها،کتابامیرگل

سیدی(ازحسینمؤمنان)ع(

171ابتداتاصفحه

نشرمعارف

ساله)بیانات251کتابانسان

مقاممعظمرهبری(ازابتدایفصل

نشرصهبانهمتاپایانکتاب

ساله251کلکتابانسان

بیاناتمقاممعظمرهبری

نشرصهبا(کلکتابامیر)

حسینسیدی(نشر)هاگل

معارف

احکام

کتابرسالهدانشجوییاز

-ابتدایکتابتااحکامنذر

نشرمعارف

کتابرسالهدانشجوییازابتدای

نشرمعارف-کتابتااحکامنذر

نشر-کلکتابرسالهدانشجویی

معارف
گرددمتعاقباًاعالممی

پرسمان

معارفی

کتابپیامبراعظمسیرهو

تاریخ

هاازمجموعهپرسش24)جلد

هایدانشجویی.نشرپاسخو

(معارف

کتابپیامبراعظمسیرهوتاریخ

هاوازمجموعهپرسش24)جلد

(هایدانشجویی.نشرمعارفپاسخ

شودمتعاقباًاعالممیشودمتعاقباًاعالممی

حکمتو

اسرارنماز

کتابپرتویازاسرارنماز

االسالمقرائتیحجت

کتابپرتویازاسرارنماز

االسالمقرائتیحجت

اهللآیت–کتابرازورمزنماز

جوادیآملی
ندارد
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 :(ادبی) سومبخش  -3-9
 اری شود.بارگذ نام ثبتسامانه جامع برادر بر روی ها به تفکیک خواهر و  ثار نفرات اول استان در این رشتهآ

 شعر-1-3-9

 و یا تعلیم و تربیت( عترت و قرآن رویکرد با) آزاد :موضوع

 (...سپید و آزاد، شعر نو قصیده، رباعی، دوبیتی، مثنوی، غزل، )کالسیک، آزاد قالب:

 

حداکثررشتهشعرداوریهایشاخصموضوع

امتیاز

امتیاز

شدهکسب







شعر

21 ساختاردرستقالب)وزنعروضی،قافیه،آهنگو...(-1

21(سالمتزبانورساییها،گزینشواژگان،ایجادبافتهمگونواژه)زبانشعر-2

21(هایادبی،موسیقیکلمهوکالمو...کارگیریصورخیال،آرایهزیباییوبه)زیباشناختی-3

11وحدت،هماهنگیمضمون،محتوا،فرم،خالقیتو...()سازیومضموننوآوری-4

11(شگردبروزهیجاناتواحساساتمخاطب)عاطفه-5

11پایندگیماندگاریو-6

7هایقرآنیو...(کارگیریعناصروسمبلبه)تأثیرپذیریازقرآنوعترت-7

3اندیشهوپختگیدرسیرشعر-8

111جمعکل
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 کوتاه( )داستان نويسی داستان-2-3-9

 .صفحه 11 در و یا تعلیم و تربیت و حداکثر عترت و قرآن رویکرد با و موضوع: آزاد-1

و  wordسطر( و به دو صورت  11لوتوس بولد )ضخیم( )در هر صفحه  11با خط  wordدر محیط  آثار باید -2

pdf  تمام مشخصات  عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانۀ صفحه قرار گیرد؛ شود.برای دبیرخانه ارسال

 اگانه درج شود.ای جد در صفحه نویسندگان اعم از نام نویسنده و عنوان اثر و... مجددا  

باشد در غیر این صورت از مسابقات حذف  شده دادهای شرکت  نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره آثار -1

 شوند. می

نظرداورامتیازحداکثریسینوداستانرشته داوریهایشاخص

11ومبانیقرآنوعترت(هاآموزهتوجهبه)تم،موضوع-1
11نقشهیاچهارچوبداستان()رنگپیطرحیا-2
5(آغازمناسب)شروع-3
11پردازیشخصیت-4
11گفتگو-5
11زاویهدید)روایتداستان(-6
11(بندیپایانکشمکش،تعلیق،اوجداستان،)حوادث-7
11لحنداستانزبانو-8
5زمان،مکانوصحنه(گانهسهوحدت)فضاسازی-9
11نوآوریخالقیتو-11
11نهاییپرداخت-11

111جمعکل

 

 نويسی نامه فيلم-3-3-9

موضوعاتفرهنگیوآموزشیبامتناسبوتربیتیهایزمینهدرترجیحاًوآزاد :موضوع  

نظرداورامتیازحداکثرنویسینامهفیلمداوریهایشاخص

اهمیتموضوعوسوژه،پرهیزازباورپذیری،ابتکاردرموضوع،)موضوع،مضمونواندیشه1

 (شعارزدگی

11

11 پردازیشخصیت2

5 ساختاردراماتیک3

11 قابلیتاجرایی4

11 دیالوگپردازی5

5پیامتصویری6

11نواریخالقیتو7

11شاخصاثرهایویژگی8

5آنتأثیرگذاریجشنوارهوهایاولویت9

11مناسببودنساختار11

5موفقیتدرموقعیتپردازی11

11نظرویژهداور12

111جمعکل
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 نويسی نمايشنامه-4-3-9

موضوعاتفرهنگیوآموزشیبامتناسبوتربیتیهایزمینهدرترجیحاًوآزاد :موضوع 

 
امتیازنهاییامتیازنویسینمایشنامه داوریهایشاخصامتیاز

11 (باورپذیری،ابتکاردرموضوع،اهمیتموضوعوسوژه،پرهیزازشعارزدگی)موضوع،مضمونواندیشه1

15 پردازیشخصیت2

21 ساختاردراماتیک3

15 قابلیتاجرایی4

15 دیالوگپردازی5

5فضاسازی6

15نواریخالقیتو7

5آنتأثیرگذاریجشنوارهوهایاولویت8

111جمعکل

 

 سخنوري آئين-5-3-9

.است عترت و قرآن رویکرد با و آزاد: موضوع

 .استدقيقه  10 کشوریو در مرحله  0 استانی*حداکثر زمان اجرا در مرحله 

به دبيرخانه دائمی جشنواره  DVDیا  CDنفرات اول این رشته به تفکيک خواهر و برادر فيلم اجرای خود را در قالب *
 نمایند.ارسال 

امتیازامتیازحداکثرسخنوری آئینداوریهایشاخص

11شروعمناسبوایجادانگیزه1

11قدرتبیانوعدمتکلفدرتکلم2

11شدهارائهتسلطبرموضوعومطالب3

11قدرتجذبمخاطب4

5مهارتدرتمرکزبخشی5

11(زبانبدن)غیرکالمیمناسبهایمهارتاستفادهاز6

11(عدالتدیداری)ارتباطچهرهبهچهره7

5هایادداشتمناسبازمحدودواستفاده8

11انسجامموضوع9

5آراستگیوظاهرمناسب11

5مدیریتزمان11

11گیرینتیجهموضوعاتوبندیجمع12

111جمعکل
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 گويی قصه-6-3-9

 تعلیم و تربیت است رویکرد با و موضوع: آزاد. 

  شد. دقیقه می 12 کشوریو در مرحله  8*حداکثر زمان اجرا در مرحله استانی 

  نفرات اول این رشته به تفکیک خواهر و برادر فیلم اجرای خود را در قالبCD  یاDVD  به دبیرخانه دائمی

 نمایند.ارسال جشنواره 

امتیازامتیازحداکثرگویی رشته قصه ارزیابیهایمالکردیف

داور

هایشاخص

قصه

11اسالمیوایرانیهایباارزشانتخابقصه-1

11برخورداریقصهازپیاممتناسبآموزشیوسنیدانشآموزانواولیاء-2

11قصهازقابلیتروانیوزبانیتصویریقویمندیبهره-3

11میزانانسجاموتوالیحوادثقصه-4

11و...(هاشخصیت،هیجان،نوبودن)جذابیتوکششقصهبرایمخاطب-5

51جمعامتیاز

هایشاخص

گوییقصه

11ومحتوابرایشروعقصهباهدففضاسازیمناسب-6

11واتمامقصهدرزمانمناسببندیجمعتدبیردر-7

11وانتقالپیامموردنظردردستیابیبهاهدافگوقصهتواناییومهارت-8

11(گویشوابزار)خالقیتدرساماندهیوپرداختقصهونوآوریدرشیوهاجرا-9

11تواناییبیانقصهمتناسببانیاز،درکوفهموحوصلهگروهسنیمخاطب-11

11ابزارتریناصلیعنوانبهبیانقصهباصداییرساومناسبواستفادهازلحنکالم-11

11درآنمورداستفاده،کاربردماهرانهواژگانوتعابیرقصهبراحاطهواشراف-12

11مهارتدراستفادهمناسباززبانوبدن-13

11برقراریارتباطوتعاملبامخاطبمنظوربهمناسبهایروشکارگیریبه-14

11شودمیانتخابپوششمناسبوعدماستفادهازوسایلیکهمانعتمرکزمخاطب-15

111جمعامتیاز
 

 :" هنري "بخش چهارم:-4-9
 فیلم-9 معرق -8 تذهیب-7 پوستر طراحی -6عکاسی -1تحریری  خط-4نویسی  خوش-1نّقاشی -2 طّراحی -1

 آیات قرآنیتصویرگری  -12انیمیشن() پویانمایی-11نماهنگ -11کوتاه 

به تفکیک خواهر و برادر برابر ضوابط اختصاصی هر رشته به دبیرخانه دائمی  ها رشته*آثار نفرات برتر این 

 های فرهنگی ارسال شود. جشنواره
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 طراحی-1-4-9

 *-( :چهره، طراحی ،جان بی طبیعت طبیعت،موضوع )ذهنی 

 *-مواد ترکیب مرکب، آب فلزی، قلم زغال، مداد، :اثر تکنیک 
 *-حداقل :ابعاد A 1 ) قاب گرفتن نظر در بدون) 

 *-صورت پذیرد. نام ثبتسامانه جامع اری آثار نفرات اول استان بر روی بارگذ 

رشتهطراحیداوریهایشاخص
حداکثر

امتیاز

امتیاز

شدهکسب

15ارتباطاثرباموضوعجشنواره-1
5ایجادجذابیتبصریجهتجذبمخاطب-2

15(بندیهنرمندبرعناصربصری)ترکیبتسلط-3

21نزدیکیبهمعانیومفاهیم(تأثیرآیهیاسورهموردنظر)مایهموضوعدراثرنحوهبیانجان-4

11اثرشناختیزیباییساختار-5

11ابداعوخالقیتدرموضوعوارائهاثر-6

11استفادهازتکنیکرسبکاجرا-7

11رعایتریتم-8

5اجراوهماهنگیبینعناصر-9

111جمعکل

 نقّاشی-2-4-9

آموزشی و تربیتی رویکرد با آزاد :موضوع .1

 مواد ترکیب آبرنگ، گواش، ،آکریلیک ،روغنرنگ :اثر تکنیک .2

 سانتیمتر 71در111حداکثر(و پاسپارتوقابو گرفتن نظر در بدون A 3 (حداقل :ابعاد .3

شدهکسبامتیازامتیازرشتهنقاشیداوریهایشاخص

 15 ارتباطاثرباموضوعجشنواره-1

(...ورنگ،فرم،بندیترکیببصری)عناصرتسلطهنرمندبر-2

امتیاز5شامل:تعادلوتوازن

امتیاز5تضادوتقارن

امتیاز5ارتباطبینعناصربصری

 امتیاز5ریتم

21 

آیهیاسورهموردنظر(/نزدیکیبهمعانیومفاهیمتأثیر)اثردرموضوعمایهجاننحوهبیان-3

 پیام

15 

 21 ارائهاثرابداعوخالقیتدرموضوعو-4

 15 شیوهاجرادوتسلطبرموا-5

 15 کیفیتارائهنهاییاثر-6

 111 جمعکل

 

شود.فرهنگیمتعاقباًاعالممیهایجشنوارهکیفیتبارگذاریآثاربرایارسالبهدبیرخانهدائمی -1
jفرمت MB4تا 2M Bازحجمفایل -2 p g,مودRG B311رزولوشن،رنگی d p iو3141حداقلاثراندازه

 باشد.مترسانتی71111حداکثر
.باشدمی،گواش،آبرنگ،ترکیبموادآکریلیک،روغنرنگنوعتکنیک: -3
.گیردنمیمرتبطامتیازیتعلقموضوعاتغیربهآثارکپیشدههمچنینبه -4
درمسابقهوجشنوارهدیگریشرکتنبایدقبالًواثرارسالیدارایشناسنامهومربوطبهسالجاریباشد -5

باشدشدهداده
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 ويسیشنخو-3-4-9

خیلیدانشگاهفرهنگیان"ترجیحاًجمله: ومعلمتربیتتربیتیومتناسبباهایزمینهدر آزاد :موضوع -6
 مقاممعظمرهبری().شودمهماست،دراینجاشخصیتمعلمانساختهمی

 .خطنقاشیویانستعلیقشکسته ثلث،نوعخط:نستعلیق،نسخ، -7
سانتیمتر.71در111حداکثر :ابعاد -8

داورامتیازحداکثرامتیازداوریخوشنویسیهایشاخص

21خالقیتدرترکیب-1
11جلوتو،خلوتکشیخطرعایتکرسی،-2
11قدرتدست-3
11مرکببرداریوقلمگذاری-4
11(کاغذ،قلم،مرکب)مناسبانتخابابزار-5
11صحیحنوشتنحروفوکلمات-6
11مختلفهایدانگانتخاباندازهقلمواستفادهبجااز-7
11حروفوکلماتخوانیهمرعایتتناسب-8
 11برخوردبانوشتهوزمینهخالقیتدر-9

 111جمعکل

 ر:تذک

باشد.کردهومسابقاتدیگرشرکتهاجشنوارهدرنبایدآثار*

 .هااستانبراینفراتاولنامثبتسامانهجامع*بارگذاریبرروی

 ()نستعليق تحريري خط-4-4-9

 آزاد :موضوع هایزمینهدر با متناسب و معلمتربیتتربیتی حداقل کاغذسطر11و ،بامداد سفید،A 4 در

یاخودکار و خودنویس

 نامثبتسامانهجامعبارگذاریآثارنفراتاولبرروی
 

داورامتیازحداکثرامتیازخط تحریریرشته داوریهایشاخص

21خالقیتدرترکیب -1
11،کشیخطرعایتکرسی،-2
11قدرتدست-3
11رنگوقوتنوشته-4
11،(کاغذ،قلم)مناسبانتخابابزار-5
11صحیحنوشتنحروفوکلمات-6
11حروفوکلماتااندازه-7
11آراییصفحهوجلوتوخلوتوزاویهرعایت-8
 11خالقیتدربرخوردبانوشتهوزمینه-9

 111جمعکل

 عكاسی-5-4-9

 معلمتربیتتربیتیومتناسبباهایزمینهدرترجیحاً آزادو :موضوع. 

 افزارینرم ویرایش بدون و شیوهدیجیتال به رنگی، یا وسفیدسیاه :تکنیک 

 فرمت و دیجیتال صورتبه باید آثار :ابعاد j p g باکیفیت و d p i  .شوند تهیه 311

 نامثبتسامانهجامعاریآثارنفراتاولاستانبررویبارگذ
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 امتیازداورحداکثرامتیازرشته عکاسی داوریهایشاخصامتیاز

 ارتباطاثرباموضوعجشنواره-1

 

11 

 کیفیتپردازشآثار-2

 

11 

 عناصرومفاهیمبصری()کلیبندیترکیب-3

 

21 

 ونگاهمتفاوتدرعکاسینواریوخالقیت4

 

21 

 11 عناصرفرهنگیایرانیواسالمیکارگیریبه-5

 11 هارمونیوکنتراسترنگیمناسباستفادهمناسب،-6

 111 جمعکل

 

 ضوابط اجرایی رشته عکاسی 

 .(معلمباشدباتربیتتربیتیومتناسبهایزمینهموضوعدر) -1

 .باشد متر یسانت 01×01اندازه چاپ عکس  -2

دیجیتالباشد.یاوآنالوگ،وسفیدسیاهرنگی،تواندمیعکس -3

TiیاJPG(ارسالفایلاصلیبافرمت -4 f f)الزامیاست.311رزولوشنبا 

 زیرباشد:صورتبهمشخصاتفایل -5

jفرمت 4M BتاM B2ازحجمفایل -6 p g,مودR G B311رزولوشن،رنگی d p i71 * 51قطعحداکثرcmباشد

 .گیردنمیبهآثارکپیشدههمچنینبهموضوعاتمغایرامتیازیتعلق -7

دارایشناسنامهباشد.سالجاریواثرمیبایستمربوطبه -8

 .حائزرتبهشدهباشندهاجشنوارهآثارارسالینبایددرمسابقاتو -9

کهدرراستایموضوعجشنوارهنباشندموردداوریقرارنخواهندگرفت.ازمونتاژوتغییراتکامپیوتریوتغییراتآثاری -11

 تصویریدراثرخودداریشود.

 پوستر طراحی-6-4-9

 جشنواره قرآن و عترت یا علمی ادبی و هنری() يانفرهنگبيست و هفتمين جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشگاه  :موضوعات
 (شود می ساخته معلمين شخصيت اینجا است، مهم خيلی فرهنگيان دانشگاه) :رهبری معظم مقامبرگرفته از فرمایش و یا  

 باشد( داشته را dpi300با  50×00قابليت  باید دیجيتال فایل خروجی (عمودی 50×00ابعاد: 
 باشند اجراشده گرافيکی افزارهای نرم از یکی توسط باید پوسترها :تکنيک

 نام ثبتسامانه جامع اری آثار نفرات اول استان بر روی بارگذ-* 
داوری رشته طراحی پوستر های شاخصامتیاز   امتیاز داور امتیاز 

رعایتتناسبابعاد-1  14  

هارنگازکنتراستمناسب/ترکیبگیریبهره-2  14  

طراحیلوگو-3  12  

انطباقباموضوعجشنواره-4  16  

(طراحیپوسترهایسبکاز)تایپوگرافی-5  11  

فرموتکنیک-6  11  

نواریوخالقیت-7  12  

استفادهازعناصرمناسبومیزانانتقالمفهوم/پویاییوایجاز-8  12  

  111 جمعکل
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 تذهيب-7-4-9

سانتیمتر71در51حداکثر :ابعاد

 نام ثبتسامانه جامع ری آثار نفرات اول استان بر روی بارگذا-* 

داوریرشتهتذهیبهایشاخصامتیاز  امتیازاتداور امتیاز  

نقوشاسلیمیوختائی-1 طراحیصحیح  21  

نقوشاسلیمیوختائیبندیترکیب-2  11  

نقوشوزمینهنشیوهرنگگذاشت)رنگگذاری  3)  11  

سنتی،پختهو...(هایرنگ)هارنگترکیب-4  11  

(نقوشگیریقلم)دورگیری-5  21  

روحینقوشوسازساختپردازو-6  11  

خالقیتونواریدرطراحیوتکنیک-7  11  

پاسپارتو-8  1  

  111 جمعامتیاز

 ضوابط اجرایی رشته تذهیب *

 باشد.مترسانتی71×51حداکثربااحتسابپاسپارتواندازهاثر -0

.باشدمیاستفادهازرایانهجهتاجراممنوع -0

باشد.شدهدادهدرمسابقهوجشنوارهملیدیگریشرکتترپیشاثرنباید -0

سالاخیرودارایشناسنامهباشد.مربوطبهبایستمیاثر -0

 معرق-8-4-9

 مذهبی دینی، یها آموزه از الهام با عترت و قرآن رویکرد باموضوع:  .1

 آزاد :ابعاد .2

 است آزاد ... و فلز چوب، انواع از استفاده :تکنیک .3

 بارگذاری شود. نام ثبتسامانه جامع  روی بر استان اول نفرات آثارتصویر -*
 

 

امتیازداورامتیازرشتهمعرقداوریهایشاخصامتیاز

15 اسلیمی،ختائیو...(گیاهی،جانوری،سنتی،)طراحینقوش-1

11 نقوشبندیترکیب-2

11 رنگبندیترکیب-3

11 هماهنگینقشواجراباهویتایرانیاسالمی-4

15 مورداجراخالقیتوتکنیک-5

11 انتخابمناسبمواد-5

11 ارتباطاثرباموضوعجشنواره-6

21 هنریهایتکنیکظرافتکارونصبدقیقاجزامتناسببا-7

111 جمعکل

 .استنوعتکنیکآزاد -1
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 بایدتصویراثرخودرابهدبیرخانهارسالنماید.هرداوطلب -2

اثرارسالیدارایشناسنامهومربوطبهسالجاریباشد. -3

باشد.شدهدادهدرمسابقهوجشنوارهملیدیگریشرکتترپیشاثرنباید -4

عدممحدودیتدراستفادهازمتریال()ازفلز،چوبو...استفادهکند.تواندمیداوطلب -5

باشد.111×71حداکثراندازهاثر، -6

باشد.(یدینیومذهبیهاآموزهدرراستایموضوع)بارویکردقرآنوعترتباالهامازبایدآثار -7

.باشدنمیمجازدستگاهبرشدررشتهمعرقدستیبرشدادهشوندواستفادهازلیزرویاصورتبهبایستمیآثار -8

 (نیداستا )مستند، کوتاه فيلم-9-4-9

 .است آموزشی و تربیتی رشته این موضوعات .1

A v i یا m p g 4 تصویری هایفرمت از یکی با هافیلم .2 (یاآدبانکرنرو)افزارنرمباDVDیاCD روی بر 

 رایتشود.8XباسرعتDVDبرروی

 .باشند معلمان ازدانشجو باید اصلیفیلم عوامل .3

 .باشدمیدقیقه15حداکثروفیلمکوتاهمستند فیلمکوتاهداستانی زمان .4

وسایرنویسنامهفیلمکارگردان،تصویربردار،تدوینگر،فیلمبایددارایتیتراژباشدودرتیتراژنامفیلم، .5

 عواملدرجشود.

 شود.ارسالریاستمحترمپردیستائیدباتوسطکارگردانفیلمتکمیلوبایدمشخصاتفیلم .6

ارسالییکعکس .7 فیلم همراه صحنهازبه یکعکساز و صحنهپشتفیلم که کنندهمشخصفیلم

دیجیتالویاآنالوگارسالگردد.صورتبهکارگردانوعواملفیلمباشد

داوری رشته فیلم کوتاه های شاخص امتیاز   امتیاز داور امتیاز 

  7 تم و ایده 1
  8 داستان 2

پردازی شخصیت 1  1  

  11 دکوپاژ 4

ها انتخاب بازیگران و پرداخت بازی 1  11  

  11 کیفیت تصاویر 6

  1 صدا 7

  1 تداوم تدوین 8

  1 ریتم )تمپو( تدوین 9

  1 رعایت اصل تدوین 11

  2 موسیقی 11
  12 انتقال پیام 12

  8 خالقیت ویژه 11
  111 جمع کل 
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 تذکرات:

باشد.تولیدشدهکلیهآثاربایددرزماندانشجوییصاحباثر -1

داشتهباشدفقطیکجایزهتعلقکنندهتهیهبرگزیدهکهبیشازیککارگردان،نویسندهوهایفیلمبه -2

.خواهدگرفت

کاملبررویهرفیلمدرجشودازچسباندنکاغذبررویطوربهفیلمزمانمدتوسازفیلمنامفیلمو -3

واینسرتاشکالیندارد.برچسبچاپشودخودداریدیویدی

قابلپخشهایفرمتیاسایروm p g4یاوA v iدونسخهجداگانهبافرمتدرD VDآثارارسالیبرروی -4

رایانهوهایفرمتپخشخانگیرایتوسایرهایسیستمباسیستمرایانهو هایسیستمقابلپخشبا

مناسبارسالوتحویلدبیرخانهگردد.بندیدربستهوپخشخانگیرایت

.گردندمیکهاستانداردهایفنیوکیفیتنمایشنداشتهباشندازبخشمسابقهحذفهاییفیلم -5

و...درآنرعایتشود.زمانفنی،هایفیلمکوتاهبهلحاظاستاندارد -6

فیلمارسالگردد.همراهبهتکمیلوسازفیلمتوسطفرممشخصاتفیلم -7

 فیلمدارایتیتراژباشد. -8

مرحله کشوری  انتخاب در صورت درانفرادی است و صرفاً کارگردان اثر  های رشتهتذکر: این رشته جز 

 .گیرد میقرار  موردتقدیرو در صورت کسب رتبه  یابد میحضور 
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 نماهنگ-11-4-9

 صورت به ( دقيقه 5 حداکثر و 3 حداقلو  مرتبط با دانشگاه فرهنگيان ترجيحاًو  تربيتی و آموزشی :موضوع .1

 .تصویری(
 

رشته نماهنگ داوری های شاخص امتیاز  
حداکثر 

 امتیاز
داور امتیاز  

تم و ایده-1 ایده پردازی  7  

ارتباط با مفاهیم-2  8  

هماهنگی مفهومی اثر 

 و موسیقی

دکوپاژ-1  11  

موسیقی-4  11  

کیفیت تصاویر-1 تصویر و صدا  11  

صدا-6  11  

و اجرا آوری فن تصویری های افکتاستفاده از -7   11  

ریتم )تمپو(-8  1  

برجسته نکات انتقال پیام-9   12  

ویژه خالقیت 11  8  
 

111  

 

  ضوابط اجرایی رشته نماهنگ 

 .باشدتولیدشدهکلیهآثاربایددرزماندانشجوییصاحباثر .1

 .داشتهباشدفقطیکجایزهتعلقخواهدگرفتسرپرستبرگزیدهکهبیشازیکنماهنگبه .2

تصویری(دقیقه5حداکثرو3حداقل)زماننماهنگ .3

4.  روی ارسالیبر فرمتدرD VDآثار با جداگانه نسخه )وA v iدو H264یا )m p g4سایرو یا

هایفرمت و رایانه سیستم بستهسیستمقابلپخشبا در مناسببندیهایپخشخانگیرایتو

ارسالویاتحویلدبیرخانهگردد.

 .گردندمیآثاریکهاستانداردهایفنیوکیفیتنمایشنداشتهباشندازبخشمسابقهحذف .5

.باشدمیهرنوعتکنیکآزاد .6

باشد.ومشخصاتاثروهمراهانتیتراژدارایبایدنماهنگفیلم .7
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 ()انيميشن پويانمايی-11-4-9

 عترت و قرآن رویکرد با تربيتی و اجتماعی مسائل پيرامون :موضوع

 
انیمیشن() داوری رشته پویانمایی های شاخص امتیاز  امتیاز داور امتیاز 

و خالقیت در انتخاب و پرداخت موضوع نوآوری-1  11  

داستانی منسجم و جذاب )طراحی شخصیت و...(روایت -2  11  

کارگردانی-1  11  

نور و سایه( تعادل، وزن، ،بندی ترکیب آناتومی،) طراحی مناسب-4  11  

چیدمان  پیش حرکت یا انتظار، بینی پیش فشردگی و کشیدگی،) فیزیکی و نمایشی بندی زمان-1

، جذبه در کاراکترها(لب به لبو حرکت  ها دنبالهتصویری انیمیشن ثانویه،   
11  

ریتم و حرکت تصویری-6  11  

موسیقی/ افکت صوتی() صداگذاری-7  21  

  111 جمع کل

 

 ضوابط اجرایی رشته انیمیشن*

 دقیقهاست.5حداکثرزمانپویانمایی-1

 شدهباشند.فیلمکوتاهوانیمیشنحائزرتبهالمللیینبملیوهایجشنوارهدرنبایدهایانماییپو-2

قابلپخشباهایفرمتیاسایروmpg4یاوAviدونسخهجداگانهبافرمتدرDvDآثارارسالیبرروی-3

مناسببادرجمشخصاتسازندهونامفیلموبندیهایپخشخانگیرایتودربستهسیستمسیستمرایانهو

اشکالبرچسبباشدارسالگرددچاپشدهنوشتهDVDباماژیکمخصوصبررویحتماً)...نامپردیسو

.(ندارد

فیلمدارایتیتراژباشد.-4


 صورت در و یابد می حضور كشوري مرحله در اثر كارگردان صرفا   و است انفرادي های رشته جزء رشته این: تذكر

 .گیرد می قرار موردتقدیر رتبه كسب
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 تصويرگري آيات قرآنی:-12-4-9

پیامبراکرم)ص(و(زندگانیحضرتموسی)عیتمحورباآیاتوقصصقرآنییرگریدرتصوموضوع:-1 

نقاشیسنتیایرانی)مینیاتور(.-قلمفلزی()قلمیاهس-آبرنگ-گواش-روغنرنگتکنیکاثر:-2

رویمقوایابوم.111در71وحداکثرA3حداقلابعاد:-3

نامثبتسامانهجامعاریآثارنفراتاولاستانبررویبارگذ-*

 

 ردیف

 

حداکثر  شاخص تصویرگري آیات قرآني

 امتیاز

 امتیاز داور

1 

 

  21 با موضوع مؤثرارتباط 

2 

 

  11 صحیح و ظریف گیری قلم

1 

 

  21 تأثیرگذاریمیزان 

4 

4 

  11 مضامین بندی طبقه

1 

 

  11 درک قابلمضامین 

6 

 

  21 پردازی خیالصحت 

  111 جمع
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 :" افزار نرمپژوهشی و  "بخش پنجم:-5-9
 های بازی تولید-1 سایت وب -4نویسی  وبالگ -1نویسی  مقاله -2افزار و اپلیكیشن *  نرم تولید -1شامل: رشته 7

 تلخیص كتاب-7نقد و بررسي كتاب -6 ایرایانه

 افزار نرم توليد -1-5-9

 .است اولویت دارای و یا تعليم و تربيت عترت و قرآن با مرتبط موضوع: 

 

 امتیاز افزار داوری رشته نرم های شاخص
 امتیاز

 داور

  11 (غیرمجازنظیر اجراي وظایف، صحیح بودن نتایج، عدم امكان دسترسي )عملیاتي بودن  -1

ظاهر و مدیریت صدا  سازی سفارشیامكان  ،زیبا و جذاب ظاهر سیستم، با كار سادگی نظیركاربرپسندي )-2

 گرافیك و چینش ابزارها( و فیلم،
11  

  11 (منابع ازاستفاده كاربردي  پاسخ به درخواست همچون جستجو، سرعت نظیركارآمدي ) -1

 ،استاندارد باهماهنگي  نصب آسان، دیگر، های سیستم به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر) قابلیت حمل -4

 مشابه( افزارهای نرم دیگر جای به افزار نرمامكان جایگزیني 
11  

( ها فونتنریختن  هم به .پخش فیلم. صدا و –ارتباط صفحات ) خطاها، مدیریت نظیرقابلیت اطمینان  -1

 (عدم وجود خطا هنگام استفاده از محتوا) نفوذ تست وقابلیت بازیابي، امنیت 
11  

متنوع استفاده از  های انتخابتعاملی بودن )بازخورد گرفتن، محاسبه امتیازات، رهنمون و کاوش، امکان -7

 کارگیری خالقیت و ابتكار مخاطب و...( به متنوع، ایجاد چالش و انگیزش در سؤاالت
1  

  11 قابلیت ویژه() نواری -6

  11 مناسب به منابع( ارجاع و، استفاده تنوع و سازی غنی صحت محتوا، دقت اطالعات،) محتوایي -7

کاربردی )وضوح صدا  های برنامهو  شده گرفتهبه کار  های انیمیشنو  ها فیلم، ها موسیقیکیفیت تصاویر،  -8

 و تصویر(

1  

  81 جمع امتیاز

  افزار نرمضوابط اجرایی رشته 

انضمامبهافزارنرمنمودهواصلسامانهواردراافزارنرممشخصاتوجشنوارهشدهرسانیاطالعپایگاهواردبایدهااستاننفراتاول -1

بهدبیرخانهجشنوارهارسالنمایند.DVDیاCDدرقالبراراهنماوفایلنصب

طراحیووهمچنینساختارهایافزارنرمنکاتخاصدرکاربرد،شناساییمخاطبوکاربردونامومعرفیمشخصاتمحصول،اهداف -2

درشناسنامهضمیمهدرجگردد.افزارنرمویژههایکارایی

باشد.رتبهشدهحائزدرمسابقهوجشنوارهدیگریشرکتترپیشنبایدافزارنرم -3

.گیردنمیامتیازیتعلقمرتبطغیرشدههمچنینبهموضوعاتکپیآثاربه -4

الزامیاست.افزارنرمدر(about)مادربارهو(help)راهنماداشتنبخش -5

فایلراهنمارارویسامانهارسالکنیدویکنسخهآنرابهدبیرخانهجشنوارهباو(بستهباشدexeفایلاصلفایلبازو)فایلنصب -6

پستسفارشیارسالنمایید
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 نويسی مقاله-2-5-9

 مرحله کشوری: موضوعات

البالغهنهجیقرآنوهاآموزهدرجامعهاسالمیبراساسساالریشایسته .1

 البالغهنهجقرآنورهنمودهایاهمیتتولیدعلموراهکارهایپیشرفتعلمیجامعهبراساس .2

 درپرتوتعلیماتقرآنوعترتاستکبارستیزیوشناسیدشمن .3

 سبکزندگیدانشجوییباالهامازمبانیقرآنوعترت .4
 نام ثبتسامانه جامع  روی بر استان اول نفرات آثار اریبارگذ-*

 

 امتیاز داور امتیاز رکثحدا نویسی مقالهداوری رشته  های شاخص

  1 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا-1

  11 پیشینه، نواری و ابتکار-2

  11 تحقیق مسئلهپاسخگویی به -1

  11 مطالب وتحلیل تجزیهقدرت -4

  1 علمی جامعه های اولویتپاسخگویی به نیازها و -1

  11 گویایی چکیده و کلیدواژگانروشنی و -6

  11 انسجام و نظم منطقی مطالب-7

  11 رعایت اصول نگارش علمی-8

  11 ، جامعیت و اصالت علمی منابعداری امانت-9

  11 بندی گیری و جمع نتیجه-11

  111 جمع کل

 
 تذکرات:

دیگرحائزرتبهشدهباشد.هایجشنوارهدرومنتشرشدهدرفضایمجازیمقاالتنباید -1

.واژهبیشترنباشد8111صفحهوتعدادکلماتمقالهاز21حجممقاالتاز -2

خوانا،بابرنامهصورتبهسانتیمتردرسطراولپاراگرافویکسانتیمترمیانسطوروباتورفتگینیمبافاصلهمقاالت. -3

2117 wordتایپشود.

.باشد13 هاواندازهفونت B zar کلیهمتنمقالهبافونت -4

و(ها،ج(مقدمه،د(بدنهاصلی،ه(نتیجهزیرباشد:الف(چکیدهبهفارسی،ب(کلیدواژههایبخشمقالهبایدمشتملبر -5

.فهرستمنابع

گردد؛ -6 قید پرانتز داخل در صفحه، و جلد شماره نشر، سال نویسنده، خانوادگی نام ذکر با متن داخل در ارجاعات

 .(215ص،12ج،1387زیراست:)طباطبایی،صورتبهارجاعبهتفسیرالمیزانعالمهطباطباییمثالعنوانبه

 کوتاهورسادرجگردد؛صورتبهعنوانمقاله:ناظربهموضوعتحقیق، -7

 ذکرگردد:نامونامخانوادگینویسنده/نویسندگانبههمراهایمیلوشمارهتلفنتماس؛ -8

 کلمهبهزبانفارسی151-111قریب:چکیده -9

 کنندواژهازمیانکلماتیکهنقشنمایهوفهرستراایفامی6ها:حداکثرتاکلیدواژه -11

باموضوعنوشتارهاآنهایقبلیپژوهشوارتباط:درآنبههدفپژوهشگرازپژوهشوانتشارآنونیزبهزمینهمقدمه -11

 واضحاشارهشود؛صورتبه
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قراردادهشود.نقلبه«»مطلب،گیومهانتهایوشود،ابتدامستقیم:درمواردیکهمطلبیعیناًازمنبعینقلمیقولنقل -12

 مضمونوکپیعینیمطلبازکتابینیازیبهدرجگیومهندارد.

نتیجه -13 حدود حاوی111-211: بندیجمعکلمه، گیریخالصهو ترینمهماز نویسنده مقالههاآنمسائلیکه در اشرا

 مستندشرحوبسطدادهاست.طوربه

نقلمطلبکردهاست.فهرستهاآناستنادنمودهویاازهاآناشبهمنابع:کتبومقاالتیکهنویسندهدرمقالهفهرست -14

ایجداگانهبراساسحروفالفبا)نامخانوادگیمؤلف(بادستورالعملزیرتنظیمگردد.منابعدرپایانمقالهودرصفحه

Bold وItalicفونت کتاب:نامخانوادگی،نام)سالانتشار(،عنوانکتاب؛ناممترجم،محلنشر:ناشر.ضمناًنامکتاببا

،ناممجله،شمارهمجله.عنوانمقالهداخلگیومهونام«عنوانمقاله»(گردد.مقاله:نامخانوادگی،نام)سالانتشارتایپ

Bold وItalicفونت مجلهبا نامهپایانباشد. نام)سالدفاع(، نامخانوادگی، «نامهپایانعنوان»: کارشناسینامهپایان؛

 تایپگردد.Bold وItalicفونت داخلگیومهوبانامهپایانانشگاه.عنوانارشد/دکتری،رشته،دانشکده،د

برای«تابی»برای)بدونناشر(،«نابی»برای)بدونمحلنشر(،«جابی»درصورتعدمتعیینبرخیمشخصاتازالفاظ -15

 )بدونتاریخ(استفادهشود.

 

 نويسی وبالگ-3-5-9

 هستند. اولویت در عترت و قرآن با مرتبط موضوعات امّا است؛ آموزشی و تربيتی مسائل موضوع:*

 آدرس وبالگ خود را ثبت نمایند. نام ثبتسامانه جامع به  مراجعهباید با  می ها استاننفرات اول *
 

 امتیاز امتیاز فنی وبالگ() داوری های شاخصامتیاز 

امتیاز 

 نهایی

كدهاي ازحد  بیش استفاده نظیرسرعت  برمؤثر  موارد گرفتن نظر راهنمایي در) سرعت بارگذاري وبالگ-1
 (موسیقی از استفاده و جاوا،

1  

 ،مخاطب شمارشگر اختصاصي سازي قالب، ،موضوع بااصول گرافیكي مناسب  رعایت نظیر) طراحي-2

 های مناسب( tagو  امکانات از استفاده درست
1  

  1 (نظرسنجی، فرم نویسنده باامكان برقراري ارتباط  ،گذاری نظر امکان نظیر) قابلیت تعامل-1

  1 سابقه وبالگ، تعداد پست و...() منظم و مستمر روزرسانی به-4

  1 جستجو موتورهای دروضعیت وبالگ -1

  1 افزار و...( امکان دانلود نرم) وبالگارائه خدمات -6

  1 و زیباسازيابزارهاي مختلف كاربردي  و جاوا کدهای ازاستفاده مناسب -7

  1 وبالگ طراحی در خالقیت ونوآوري -8

  1 وبالگ( محتوای باپیام مناسب  و معنا بودن دارا جذابیت، ،جشنواره باعنوان وبالگ: )مرتبط -9

  1 جشنواره، آرشیو( موضوع باوبالگ  اجزای وتناسب عنوان  مناسب مطالب، بندی موضوع) وبالگ: اجزای 11

  01 درستي( ،جذابیت نظیر) محتوای وبالگ-11

  1 منابع( سایر استفاده مناسب از مطالب، مستندات وارجاع به منابع )درج منابع اطالعات -12
توجه به  و دستوری وامالیي  رعایت نكات نگارشي، نوشتار، بودن رسا و شیوا ،جذابیت) سبک نوشتار:-11

 گزیده نویسي(
1  

  1 (مخاطب بااطالعات  حجم وتناسب سطح  + وبالگ اصلي صفحه درمخاطب سنجی: )تعیین مخاطب -14

  1 ، فونت و اندازه آن، جذابیت(ها رنگتصاویر هنری، ترکیب ) شناختی زیباییهای  ویژگی-11

  1 ابتکار ونوآوري -16

  91 جمع امتیاز
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 ضوابط اجرایی رشته وبالگ 

با درج کامل نشانی و ارجاعات کامل انجام گيرد. در غير این بالگ افراد دیگر باید و تارنماهااز  برداری کپی هرگونه -1

 صورت از مسابقه حذف خواهد شد.

 باشد. شده دادهبه بازار عرضه یا در مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت  قبالًوبالگ نباید  -2

 ضروری است. کننده تهيهذکر دقيق نشانی اینترنتی وبالگ از سوی   -3

 از سوی جشنواره مغایرت نداشته باشد. شده الماعمحتوا و قالب با ضوابط کلی   -4

توضيحات خاص در مورد طراحی وبالگ و  مناسب است رو ازاینخواهد بود.  غيرحضوریی داوری در مرحله ملی  نحوه -5

 ویژه و ... در بخش پروفایل ذکر شود. های جلوه

 

 تيسا وب-4-5-9

وعترتدراولویتهستندموضوع:مسائلتربیتیوآموزشی،اماموضوعاتمرتبطباقرآن

به شرح  ها شاخصجداول ) شود داوری: امتيازات این رشته در دو بخش فنی و محتوایی محاسبه می های شاخص
 (.باشد میذیل 

 .نمایند ثبت را خود سایت وب آدرس نام ثبتسامانه جامع  به مراجعه با باید می ها استان اول نفرات*


 ردیف

 

 امتیاز سایت داوری ساختار فنی وب های شاخصها الف:  شاخص محور

 شاخص

 امتیاز

 داور

1 
مشخصات 

 سایت

مناسب در  URLشامل نام و پسوند مناسب، استفاده از  Domainنام سایت، آدرس یا 

( مناسب، لوگوی مناسب، مشخص بودن مدیر و نویسندگان، Header) صفحات، هیدر

و نویسندگان، تعیین  ریمددرباره ما شامل طراحان،  خچه،یتار اهداف، تاریخ نگارش،

 مخاطبین، قابلیت دسترسی در موتورهای جستجو

8  

 امکانات 2

امکان چاپ متن، سازگاری با مرورگرهای مختلف، جستجو در سایت، جستجو در 

برخط، نمایش آمار بازدید،  صورت بهبودن، تبادل اطالعات  چندزبانهموتورهای جستجو، 

، گالری تصاویر، دسترسی به غیره و، امکانات جانبی مثل تقویم نظرسنجیارسال نظرات، 

 داشتن، آمیزی رنگسازی  مانند شخصی ابتکاري امکانات های آموزنده، آرشیو، سرگرمی

 تیسا وب یراهنما

8  

 ناوبری 1
بندی مناسب منوها، نقشه سایت، پیوند بین صفحات، امکان بازگشت به صفحه  دسته

های  اصلی، ناوبری صحیح و یکسان، لینک مستقیم به صفحات مهم، لینک به سایت

 یفرع و یاصل یمنوهاو  ها نکیلمرتبط، صحت عملکرد 

1  

معتبر تا  دهندگان ارائه( داخلی و Serverیا فضا( و سرورهای ) Hostاستفاده از میزبان ) انتشار 4

 مرورگرها اکثر با بودن سرورها، سازگاری Up Timeحد ممکن با پهنای باند مناسب، 
3  

افزارهای مناسب برای طراحی سایت، خالقیت و  نویسی، نرم برنامه های استفاده از زبان سازی پیاده 1

 نوآوری و ابتکار در طراحی و ایجاد امکانات، رعایت اصول کد نویسی
3  

6 
چند 

 ها ای  رسانه
  3 مناسب بودن حجم، اندازه، کیفیت، فرمت، تناسب با اهداف و محتواهای مرتبط

7 
سرعت 

 بارگذاری
  3 سرعت بارگذاری صفحه اصلی، صفحات فرعی، تصاویر، صوت، فیلم، انیمیشن

 تعامل قابلیت 8

، تعاملی بودن نظرسنجی فرم نویسنده، با ارتباط برقراري امكان ،دهی نظر امکان نظیر

 لغو ای تیعضو امکانس، تما تلفن و آدرس ،داشتن پست الکترونیکی ام،یپ افتیدرمحتوا، 

های متداول،  ، تاالر گفتگو، پرسشخاص یمحتوا از هداستفا جهت تیدرسا تیعضو

 های ارتباطی تسریع در پاسخگویی به کاربران و ارائه سایر کانال

7  
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9 
ابعاد هنری 

و 

 شناختی روان

  2 توجه کردن سایت ها، رعایت اصول روانشناسی و جلب بندی رنگ زیبایی، ترکیب

11 
 کاربرپسند

 بودن

 خوب، کیگراف ،ها و منوها مناسب بودن لینک ،تیجذابداشتن رابط کاربر گرافیکی خوب، 

اندازه فونت، رنگ  ،ی منوها و ابزارهاطراحرعایت اصول  ،اصولی شده طراحی قالب

 سهولتمنطقی در سایت،  نظم فونت، تضاد رنگ فونت و زمینه، نوع فونت، وجود

 اطالعاتها و  فایل به یدسترس

7  

11 
 ارائه زانیم

 خدمات

 یکیالکترون

های آموزشی و  تبلیغات مفید، برنامه مفید،  ، موسیقی، اپلیکشنلمیف کتاب، افزار، نرمدانلود 

 ... متناسب با اهداف سایت
3  

، ها سازمان و افراد یخصوص حقوق تیرعا، تیسا تیامن به توجه، شهرت، مجوز داشتن اعتبار سایت 12

 ، پشتیبانی مداومسندگانینو ای سندهینو اعتبار
1  

  2 مداوم محتوایی روزرسانی بهمداوم فنی و  روزرسانی به روزرسانی به 11

 بندی رتبه 14
SEO رتبه گوگل مانند جستجو یموتورها جینتا در سایت وب یا همان میزان شناخته بودن ،

در سایر رصد  رتبه ،Page rankیا  گوگل در رتبه، Alexa در آمارگیر جهانی و کشوری

 ها کننده

2  

 سایت داوری محتوایی وب های شاخصب:  

بودن، انطباق با اهداف و عنوان، جامعیت، تازگی و نو بودن  فهم قابلتعیین مخاطبین،  سطح محتوا 11

 محتوا، داشتن جذابیت
1  

ساختار  16

 محتوا

ای شامل متن، صوت، تصویر، فیلم، انیمیشن و ...،  چندرسانه صورت بهارائه محتوا 

 ، تعدد صفحات محتواها ای رسانه چند، امکان کنترل ای چندرسانهتعاملی بودن محتوای 
8  

، اختصارگویی، نویسی سادهرعایت آیین نگارش، فنون ادبی، حجم مطالب، تنوع مطالب،  نگارش 17

 ساختارمند بودن محتوا

1  

 یفشردگ و تراکمعلمی، اعتبار، غنی بودن محتوا، پوشش کامل اهداف، میزان  صحت محتوا 18

 محتوا
3  

ارجاعات و  19

 استنادها

متن، رعایت اصول مرجع نویسی، رعایت حقوق استناد داخل متن، درج منابع در پایان 

 مؤلفین، مصنفین و سازندگان
3  

  1 یاخالق و ی، ملیفرهنگ ،یمذهباسالمی،  های و ارزش اصول تیرعا گذاری ارزش 21

 صورت بهها  ، واکنش به وقایع و مناسبتRSS ی خبر خوانخروج داشتنوجود بخش خبر،  خبررسانی 21

 منطقی
3  

  6 یتسا یطراح یاستانداردها تیرعا زانیم، محتوا دیتول یاستانداردها تیرعا زانیم استانداردها 22

  1 نظر کلی ارزیاب کلی 21

  111 جمع امتیاز کل
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 اي رايانه هاي بازي توليد-5-5-9

 .تربيتی رویکرد با تفریحی و آموزشی :بازی محورهای .1

 .باشند شده داده شرکت دیگر های جشنواره در نباید ها بازی :ها ویژگی .2

 .نمایند آماده سالم و شده تست صورت به CD یا D VD روی بر را خود کار محصول باید متقاضيان .3
 .باشد موجود باید ها فعاليت ریز و نحوه توليد .4
 سورس یا آماده منابع یا و افزارها ميان از بازی دیزاین موسيقی، و صدا گرافيک، و نویسی برنامه در که درصورتی .5

 شود. اشاره کامل و جزء جزءبه صورت به باید شود؛ استفاده باشد؛ نشده توليد ؛توليدکننده خود توسّط که باز
 خاصی مراحل طی نيازمند بازی اجرای و نصب که درصورتی و بوده آسان و سریع نصب دارای باید محصول .6

 .شود اشاره نيازها پيش به باید باشد؛
 حذف مسابقه از موردنظر محصول ،نباشد بازی اجرای و نصب به قادر دليلی هر به داوری تيم که درصورتی .0

 .شود می
 به مرحله کشوری یک نسخه از کار خود را همراه داشته باشند. یافتگان راه .8

 به دبيرخانه ارسال نمایند. DVDیا  CDآثار خود را در قالب  ها استان اول نفرات*
 

حداکثرای رایانه های بازیرشته  معیارهایارزیابیردیفهامؤلفه

نمره
نمرهداور

ی
یباز

طراح


11 بکردربازیهاینوآوریوخالقیت1

11 روندکلیبازی2

11 داستانوپردازشکاراکترهایاصلیبازی3

11 بودنبازیکنندهسرگرموتنوع4

11 شدهطراحیهایمکانیکجذابیت5

ب
ضری

ی)
تفن

کیفی
2)



21 شدهاستفادههایزیرساختبرمبنایپیچیدگیبازی6

21 موتورهایپایهبازیکارایی7

21 بازیهایمکانیکدرستفنیسازیپیاده8

21 مطلوبوصحیحفنیبازیسازیپیاده9

ی
یفرهنگ

حتوا
م

-اسالمیبافرهنگمغایرهایشخصیتنمادهاوکارگیریبهازپرهیز11

ایرانی

11

فرهنگیالگوهایمطلوبوجذابپردازیشخصیتوارائهخالقیتدر11

ترویجفرهنگجوانمردیوپهلوانی()

11

11ترویجفرهنگنوشتاریوگفتاریمطلوبفارسی12

11نمادهایفرهنگدینیوملیغیرمستقیمترویج13

ی
تهنر

کیفی
11هنریبازیهایزیباییگرافیکوهازمینهپسظاهریوهایجلوه14

11بازیهایشخصیتوقایعوصداگذاری15

11متنبازیموسیقی16

11تولیدشدههنری (assets) هایدارائی17

211جمعامتیازات
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هابازیانواع .1 بزرگهایبازیمسابقهبرایداوری: O n l،هایبرخطمسابقهبازی، i n eهایبازیمسابقه

(M o d) تغییریافته

 .بدیهیاستکهحجماشتباهاتوخطاهایفنیبازیدارایامتیازمنفیخواهدبود .2

 کتاب بررسی و نقد-6-5-9

پژوهشگاه(منشخوشدکترابوالفضل)فرهنگیوهنریزبانقرآنهایظرفیتکتابدرآمدیبر:عمنب .0

 فرهنگهنروارتباطاتوزارتفرهنگوارشاداسالمی
 مرحله ملی: منبع .0

.درجشنوارهملیهادستگاهبررسیمجددآثاربرتر*

د.ننمایبارگذاریمینامثبتسامانهجامعآثارخودرابررویهااستان*نفراتاول

 

 حداکثر کتاب بررسی و نقدرشته  داوری های شاخص 

 امتیاز

 امتیاز داور
  01 ؛(قطع،شناسنامهو...عنوان،)عنصرهایکتابگذاریارزششناساییو 0
  01 شناساییومعرفینویسنده؛ 0
  01؛(،ذکرمنابعو...بندیجمعمقدمه،فهرست،)مناسببندیپیکرهانداموارگیو 0
  01ارجاعدهیمناسبومطلوب؛یشیوه- 0
  01؛(،اصولبندنویسیو...گذارینشانه)یرایشورعایتاصولنگارش 1
  01؛(رواییوغیرروایی)عنصرهایمتنگذاریارزششناساییو 6
  01اصلیوفرعیمتن؛هایپیامشناسایی 7
  01؛(بااستدالل)محتواوشناسایینقاطقوتوضعفمتنگذاریارزش 8

  011جمع
 

 کتاب تلخيص-7-5-9

 :مطالعاتی این رشتهمنبع 

 ره()خمینیموسسهآموزشیوپژوهشیامامنشر(مصباحیزدیاهللآیت)شناسیانسانکتاب.0

نشراسرااهللجوادیآملیمنزلتعقلدرهندسهمعرفتیدینی،آیتکتاب.0

مهدیسعیدی(انتشاراتمرکزاسنادانقالباسالمی)ایدینیازمنظرامامخامنهساالریمردم.0

انتشاراتمرکزاسنادانقالباسالمیحجتالهعلیمحمدی()فقیهوالیتدرتحولنظریهسیری.0

.بارگذارینمایندنامثبتسامانهجامعفایلاثرخودرابررویهااستاننفراتاول
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منبع مرحله ملی:

درجشنوارهملی.هادستگاه*بررسیمجددآثاربرتر

 بارگذارینمایند.نامثبتسامانهجامعفایلاثرخودرابررویهااستاننفراتاول

تذکرات:

منبعکاملکتاببایدازآغازبهشرحذیلدرجشود:-1

خانوادگیمؤلف،نامکوچکمؤلف،سالانتشاردرپرانتز،نامکاملکتاب،محلنشر،نامناشر،نامتألیفی:هایکتابـبرای

.241کاربردی،تهران:نشرقصه.تعدادصفحات:شناسینشانه(1383تعدادصفحاتکتاب.مثال:سجودی،فرزان)

ناممترجم،محلایترجمههایکتابـبرای نامکوچکمؤلف،سالانتشاردرپرانتز،نامکاملکتاب، نامخانوادگیمؤلف، :

صفحاتکتاب. تعداد ناشر، نام )نشر، جان استوری، 1385مثال: درباره مطالعاتفرهنگی حسینعامهفرهنگ( ترجمه: ،

.367صفحات:،تعدادآگهنشرپاینده،تهران:

،یکصفحهنسبتبهمعرفیکلیکتابکهشاملمواردذیلاست:االمکانحتیمعرفیکلیکتاب:حداکثر/ -2

کتابموردبحثـموضوعکلی

مشابههایکتابـاهمیتکتابدرمقایسهبا

تلخیص کتاب رشته داوری های شاخص حداکثرامتیاز امتیازداور  
 

 

 11 1 شدهخالصهدرمتنشدهارائهضوحمفهوموروشنی

 12 وجودانسجاموارتباطمعناییومفهومی 2

 15 بودنمطالبتلخیصشدهومانعجامع 3

 15 (میزانانطباقبامتناصلی)فاداریبهاصلکتابوداریامانترعایت 4

 8 میزانتسلطبرزمینهتخصصیمنبع 5

6 ترتیب،توالیونظممطالب 5 

علمیوهدفمندبندیدسته 5  0 

نویسیسرهرعایتاسلوبسادهو 5  8 

گزیدهنویسیهایتکنیک،جداولوسایرنمودارهااستفادهاز 5  9 

 10 شدهخالصهروانیوشیواییمتن 3 

رعایتنکاتنگارشی،ویرایشیودستوری 3  11 

(وسبکشخصیهادیدگاهدرارائه)خالقیتونواری 3  12 

استحکام،انسجاموپیوستگیساختار 5  13 

هایسبکیکتابتوفیقدرانتقالویژگی 3  14 

تناسبحجمکمیمطالب 3  15 

 

 

 جمع 100
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آوردهشوند.اگرکتابکامالًوفصولهابخشوفصولکتاب.دراینجابایدعناوینهابخشـتعدادتقسیماتکتابکهشامل

نیزذکرشوند.هاآناست،بایدضمنآوردنعناوینفصول،نامنویسندگانشدهتشکیلازمقاالتمختلفی

باذکرعنوانفصل.توجهشودکهبدوندرجخالصههرفصلمعلومنخواهدشدکه -3 تلخیصهرفصلبهشکلجداگانه.

موضوعبحثدرهرفصلچیست.

ترینمهمصورتگیرند.هایبردارخالصهفهمقابلوسپسبهشکلشدهگفتهخیلیخالصهموضوعفصلطوربهـبرایوروددرهرفصل

معلومنیستکههربخشبابخشصورتنیاباهمدیگرارتباطمنطقیداشتهباشند.درغیرشدهخالصهنکتهدراینجاایناستکهموارد

دارد.یارابطهقبلیچه

بیشتردانشجویانبهایننکتهتوجهندارندکهمتأسفانه در خالصه کردن. میرمستقیغمستقیم و  یها قول نقلمشخص کردن  -4

 است.یبردارخالصهکارهایترینمهمبایدمشخصشودکهخالصهکردنچقدرمستنداست.مستندکردنخالصهیکیازهرحالبه

 به شکل ذیل: میرمستقیغمستقیم و  یها قول نقلمستند کردن  -1

شامل:نامخانوادگیمؤلف،سالانتشار،شمارهکهآنوسپسمنبعقرارگرفتهشدهبایدمیاندوگیومهقولنقلمطلبمستقیم: قول نقل

بلکهزیچکینشانهزبانیرابطهبین» مثال:آوردهشود.متندرونصفحهاستدرپایانآنو استبینیکیارابطهویکنامنیست،

 (.23ص،1383سجودی،«)مفهومویکالگویصوتی

بایددرهرپاراگراففقطصفحهمعموالًاستلذامیرمستقیغیهابرداشتاساسیطوربهخالصهکردناصوالًچونغیرمستقیم: قول نقل

 باشد.ریپذامکانیاصفحاتموردخالصهدرپایانپاراگرافودرمیانپرانتزآوردهشوندتامراجعهبهآنصفحات

مطلبگریدعبارتبه؛درکتابازشخصدیگریغیرازنویسندهاصلیکتابباشد،الزماستکهدرخالصهگنجاندهشودیقولنقلاگر -7

مستقیمباشدبیندوگیومهقرارگیردودرپایانآنهمانندمنبعگذاریبراینویسندهاصلیکتابمیانقولنقلبایداگرحتماًشدهنقل

ولی شمارهصفحهنوشتهشود. سالنشر، خانوادگی، نام پرانتز ایناستکهاینمنبعگذاریمتعلقبهآنچهدو تفاوتدارد اینجا در

)غیرازنویسندهاصلیکتاب(وسالنشروشمارهصفحهکتابآننویسندهدیگریاستنهنویسندهاصلیکتابموردنویسندهدوم

.شدهخالصه
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 :" گروهی هنرهاي"بخش ششم:-6-9

 و خواهران(  برادران) تواشيح -4عروسکی  تئاتر-3 ای صحنهتئاتر  -2محلی و ملی( )سرود  -1 

 سرود -1-6-9

 تربیتی رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی،: موضوع .1

 .به دبیرخانه ارسال نماید DVDبا  CDاثر خود را در قالب  باید میاول استان  های گروه*
 

حداکثرملی رشته سرود داوری های شاخص ردیف

امتیاز

امتیاز

داور

15وفواصل)کوک(هاملودیصحیحخوانی1
15هماهنگیهمسراییو2

11درکواجرایصحیحریتم3

11حجمورنگصداییمطلوب4

15پولیفونی()چندصدایی5

15حس/دینامیک/موزیکالیته6

11بیانوحس7

11آوازگروهیهایتکنیکصداسازیو8

9

بر
ره



15هدایتمناسبگروهوتوجهبهفنونرهبری
5قطعهوتوجهبهمحدودهصوتیانتخابمناسب11

11آدابصحنه/لباس/چینشمناسبوآراستگیگروه11

12

ی
یق
وس

م


15زیباییملودی
15آهنگسازی(هایتکنیکهارمونی/ارکستراسیون/)تنظیم13

11تناسبوپیوندصحیحشعروموسیقی14

15
عر
ش


15ادبی(هایآرایهوقافیهوعروضبیان،زبان،)تکنیک

15وتصویر(تخیل،پیاممحتوا،)مضمون16



 دیصرفاًجمععدلذاوتقریبیاست.شدهگرفتهداوراندرنظرگیریتصمیمامتیازاتعددیبرایسهولت

اجماعنظرداوراناساسبردرپایانبندیرتبهنهاییمالکعملنبودهوگیریتصمیمامتیازاتبرای

نهاییانشاءخواهدشد.یمشخصورأ

 اصلیبرایانتخابداوراناستوگروهیکهاجرایمطلوبیاولویت(8تا1کیفیتخواندنگروه)موارد

 برخورداریازامتیازباالدربخشموسیقیوشعرحائزرتبهنخواهندشد.صرفبهنداشتهباشد

 *یکشودمیتوصیه.)نمایندارائهاجرابرایمتفاوتسروددوبایدکشوریمرحلهبهیافتهراههایگروه

 گردد(ارائهمحلیکاریکوملیکار
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امتیازامتیازمحلی()سرودداوریرشتههایشاخصردیف

داور

9(وروانبودناثرخلقملودی،عدماقتباس)خالقیت1

15،ملیسنتیمحلی(،)فولکلور،باتوجهبهساختارقطعه،بامعناهایجملهرعایتفرمموسیقیاییدرتکمیل2

8یصداییهمسرایانتهیهوتنظیمآهنگبراساسگستره3

15هایروستاییومحلی(جهتترانه)هاهاوملودیمنطقهوپایبندیبهاصالتآواییترانهفولکلورتسلطوآگاهیبرموسیقی4

15موسیقیدستگاهیایرانوموسیقیمقامیورعایتآندرساختارقطعهتسلطوآگاهیبرردیف5

11یسنیهمسرایانرعایتسطحدشواریوپیچیدگیقطعهباعنایتبهرده6

11هماهنگیمضمونشعربافضایدستگاهیقطعهو(تلفیقشعروموسیقی)شعرتناسبساختارریتمیکقطعهبااصول7

8،سنتیوملیفولکلوررعایتاصولسازبندیارکستراسونمتناسببانوعموسیقیدرقطعات8

11(صداییتکچندصداییو)گروهبافتصدایی9

21هارمونیک()چندصداییصورتبهاجرایقطعه11
15قطعه(تمپو)تندایوریتمرعایت11

25ژوستخواندن()متعارفصدایییمحدودهورعایتشدهتعریفصدایییگسترهتوانمندیاعضایگوهدراجرایصحیحقطعهدر12

15رعایتحالتدرونیوبیرونیقطعه)رعایتنوآنسهایصداییواکسپرسیون(13

15(فولکلورمحلی)درقطعاتهایگویشسونوریته(،همچنینتسلطاعضابر)همسرایانفصاحتوبالغتدراجرایقطعاتتوسط14

15آوازگروهیبدونهمراهیساز()وکاپالصورتبهاجرایقطعه15

11و...(ترتیبلباس،)قطعهرعایتآدابصحنهمتناسبباساختار16

215جمع



مالحظات:

 است.نفر15یکگروهحداکثرافراد-دقیقه7مدتاجرایسرودحداکثر -1

هایگروهمربیویاهرعنواندیگردرعنوانبهبایددانشجومعلمباشندوحضورآقایانگروهیاعضاکلیه -2

سرودخواهرانممنوعاست.

 جداگانه برگزیده خواهند شد(. شعر و ترانه -رهبر گروهسرپرست و  – کننده تنظيم – ساز آهنگ بهترینهمچنين  -3
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 اي تئاتر صحنه-2-6-9

)موضوعات فاقد محتوای فرهنگی و تربيتی از دور  .تربيتی رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی، موضوع: .1

 مسابقات حذف خواهند شد(

 به دبیرخانه ارسال شود. DVD یا CDبرتر استان در قلب  های گروه*فیلم 
 

ایصحنهداوریرشتهتئاترهایشاخص



نمرهداورامتیازحداکثر

الف(نمایشنامه

11موضوع

11دراماتیکساختار

11پردازیشخصیت

بازیگری(ب

8بدن

8بیان

8وانتقالحسپذیرینقش

کارگردانی(ج



7ارتباطبازیگربابازیگر

7انتخابدرستبازیگران

8میزانسنهماهنگینور،صحنه،گریم،بازیگر

فنید(عوامل
9(طراحیلباسوصحنه)دکور

5پردازیچهره


4نورپردازی

4موسیقیوافکت

2پوستر،بروشور،سایرتبلیغات

111جمعکل

 
 :تذکرات
 ،...(و پوستر بروشور،) تبليغاتی اقالم لباس، و صحنه طراحی نمایشنامه، کارگردانی، بهترین برتر نفرات -0

 .شد خواهند برگزیده جداگانه و بازیگر گردان عروسک
 .است دقيقه 40 حداکثر و 10 حداقل( عروسکی نمایش و ای صحنه تئاتر) نمایش اجرای زمان -0
 .است نفر 10 حداکثر عوامل همراه به گروه در کنندگان شرکت تعداد -0
 عنوان به آقایان حضور و باشند دانشجویان بين از لزوماً عوامل سایر و بازیگران کارگردان،( اجرایی عوامل -0

 .است ممنوع بالعکس و ها خانم نمایش اصلی عوامل
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 عروسكی تئاتر-3-6-9

 تربيتی. رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی، :موضوع

 .شود ارسال دبيرخانه به DVD یا CD قلب در استان برتر های گروه فيلم*
 

امتیازداوریرشتهتئاترعروسکیهایشاخص
امتیاز

داور



الف(نمایشنامه

11موضوع
11دراماتیکساختار

11پردازیشخصیت



گردانیعروسک(ب

8ایستاییعروسک
8عروسکگردانبیان

8انتقالحسبهعروسک



کارگردانی(ج



6باهمهاعروسکارتباط
6عروسکانتخابدرست

6نور،صحنههماهنگیسنمیزان

11(وصحنه)دکورطراحیلباس
11ساختعروسک

5موسیقیوافکتد(عواملفنی

3پوستر،بروشور،سایرتبلیغات

111جمعکل

 
 :تذکرات

بروشور، )نمایشنامه، طراحی صحنه و لباس، اقالم تبلیغاتی  بهترین کارگردانی، برتر نفرات (0

 خواهند شد.جداگانه برگزیده  و بازیگر گردان عروسک پوستر و...(،
 دقيقه است. 40 حداکثر و 10 حداقلعروسکی(  نمایش ای و )تئاتر صحنه نمایش اجرای زمان (2
 سایر و بازیگران کارگردان، (اجرایی است. عوامل نفر 10 عوامل حداکثر همراه به گروه در کنندگان شرکت تعداد (3

 ممنوع بالعکس و ها خانم نمایش عوامل اصلی عنوان بهآقایان  باشند و حضور دانشجویان بين عوامل لزوماً از
 است.

 

 برادران و خواهران() تواشيحرشته  -4-6-9

 .بيشتر باشد نفر 6 و ازکمتر  نفر 5نفرات گروه نباید از  و تعداداین رشته گروهی است 
)هفت و 30/0از  بيشتر و دقيقه( )شش و نيم 30/6نباید کمتر از  اجرا سرایی و مدیحهتواشيح  اجرای قطعهمدت زمان  

 باشد دقيقه (نيم
 .خواهند نمود را کسبالزم را کسب نمایند مجوز حضور در مرحله کشوری  حدنصابکه  هایی گروه، پس از ارسال آثار

 نمایند اجرارا  سرایی مدیحهباید یک اثر  ها گروهدر مرحله کشوری  
 .شود ارسال دبيرخانه به DVD یا CD قلب در استان برتر های گروه فيلم*
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امتیازداورانامتیازتواشیحرشتهشاخصداوریموضوع

آدابوشرایط



بدونامتیاز

صوت



21

لحنتواشیح



31

هماهنگیوحسناجرا



25




ادامتنو



25

111جمع

 

 ضوابط اجرایی :

 الف(آداب و شرایط:

 گروه خواهد شد.استفاده از هرگونه آالت موسيقی ممنوع و موجب حذف  -1

مشخصات گروه و اعضا ء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی ) تواشيح( همراه با ترجمه و اعراب گذاری کامل باید قبل  -2

 امتياز منفی خواهد شد. 5به هيات داوران تسليم گردد و عدم ارائه متن موجب درج  اجرااز 

 .شود یمامتياز  1 حداکثر کسرموجب  ها لباسعدم هماهنگی و تناسب  -3

 در صورت تناسب بالمانع است . ها لباستبصره : تفاوت رنگ 

 امتياز خواهد شد. 2استفاده از متن در هنگام اجرا مدیحه سرایی )تواشيح ( موجب کسر  -4

 امتياز خواهد شد. 2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس ، ظاهر و حرکات اعضا گروه موجب کسر  -5

 امتیاز 01ب( صوت   

 صوت داور مربوطه فقط به صدای کر ) دسته جمعی( امتياز خواهد داد.در بخش تذکر : 

 امتياز 5مساحت ) ارتفاع(  -1

 توسط کر امتياز کامل را در بر خواهد داشت . زمان هم طور بهفقط استفاده از دو اکتاو 

 امتياز 5طنين ) زیبایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(  -2

 امتياز 2شدت و قوت ) رسایی( -3

 امتياز  4(  ها پردهانعطاف ) توانایی در سرعت انتقال درجات و  -4

 امتياز 2تحریر  -5

 امتياز 2استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  -6

 امتیاز 01ج( لحن   

 امتياز 5تنوع آهنگ متناسب با مدت زمان برنامه اجرا شده -1

 امتياز 5از تلفيق مناسب نغمات و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات       برخورداری -2

 امتياز 5با معانی و مضامين متن ) رعایت تعبيرات(      ها آهنگتطابق  -3

 امتياز 3مناسب ، زیبا و هماهنگ    های آهنگبرخورداری از ریتم یا ضرب  -4

 امتياز 0(       شده ارائهع برنامه ) در مجمو ها آهنگو جاذبه  تأثيرزیبایی ،  -5
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 امتياز 5(     ها آهنگپيوستگی و همگونی نغمات ) بافت -6

در این بخش و معایبی که مربوط به  شود میو لحنی که مربوط به ساخت آهنگ و بافت اصلی آن  تنظيمی: کليه معایب  0تذکر 

 .گردد میدر بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ  شود میاجرا گروه 

 .امتياز منفی خواهد داشت  3تا  1متناسب با ميزان استفاده در برنامه از  شده شناختهتقليد  های ملودیاستفاده از : 0تذکر 

 امتیاز 01د( هماهنگی و حسن اجرا     

 امتياز 5برخورداری از کر یکدست ، هماهنگ و تنظيم شده           -1
 امتياز 3هماهنگی در ادای کلمات         -2
 امتياز 3       ها پردههماهنگی در اجرای  -3
 امتياز 2هماهنگی در تحریرها      -4

 بدون تحریر ، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد گرفت . های برنامهتياز مورد نظر متناسب با متبصره : ا
 امتياز   5تکخوانی ممتاز               اجرا -5

 شده توسط گروه نباشد. اجرا های ملودی: منظور از تکخوانی ، تکخوانی است که در قالب  1تبصره 
 معدل اجرا ء درج خواهد شد. ها تکخواندر این بند محاسبه گردیده و در صورت تعدد  ها تکخوان: صدا و لحن تکخوان یا 2تبصره 

 امتياز  5هارمونی     استفاده از فنون زیبا سازی نظير فواصل صدایی مختلف یا-6

 کليه موارد یاد شده در یک برنامه الزامی نيست. کارگيری بهتبصره : 
 امتياز 2هماهنگی در ضرب آهنگ ) ریتم(            

 
 موارد کسر امتياز :

 درصد امتياز خواهد شد . 25کلمات موجب کسر  اداهر مورد عدم هماهنگی در  .1

 امتياز خواهد شد. 1حداقل نيم و حداکثر  خروج از پرده صحيح موجب کسر مورد هر .2

 در صد امتياز خواهد شد. 25هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر  .3

 ناخوشایند موجب کسر نيم امتياز خواهد شد. گيری نفس مورد هر .4

امتياز و قطع برنامه  2امتياز و حداکثر  1 حداقل کسرهر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و موارد مشابه موجب  .5
 توسط گروه به هر دليل موجب حذف گروه خواهد شد.

 

 امتیاز 01     اداه( متن و 

 امتياز  15) از نظر مخارج و اعراب (     ادامطابقت صحت متن و  -1
 امتياز و برای هر مورد غلط متنی نيم امتياز کسر خواهد شد. 1شامل مخارج و اعراب  ادبی غلط موردتبصره: برای هر 

 امتياز 10(          باشد میارزش ادبی متن ) شامل مفهوم ، تشبيه ، ایجاز ، کنایه ، استعاره و سایر صنایع ادبی و بالغی  -2
از متون مختلف مجاز باشد و در صورتی که متن مسابقه یکسان که در مسابقه استفاده  گردد میتبصره : این بند در صورتی اعمال 

 اعطا خواهد شد. ها گروه ی همهباشد امتياز این بخش به 

.
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 :رشته 4شامل " اجتماعیفعاليت " "بخش هفتم:-7-9

 برتر هاي انجمن-1-7-9

مشخصخواهدشدواز،دشومیکهتوسطادارهکلاجتماعیبرگزارقالب جشنواره حرکتدر برترهایانجمن

برایهاانجمننمایندهاین.مرحلهکشوریجشنوارهراهخواهندیافتبه(خواهریابرادر)انجمنبرتر1هراستان

درجشنوارهحاضر)درصورتکسبرتبهکشوری(،برگزارینمایشگاهودریافتجوایزهافعالیتمعرفی

 خواهندشد.

 

 برتر  ي ها کانون-2-7-9

مشخصخواهد، شودیبرگزارمکهتوسطادارهکلاجتماعیقالب جشنواره رويش در فرهنگیبرتریهاکانون

استانشدو هر خواهر)برترکانون2از یا دعوتخواهند(برادر مرحلهکشوریجشنواره اینشدبه نماینده

)درصورتکسبرتبهکشوری(برگزارینمایشگاهودریافتهدایامجموعههایفعالیتبرایمعرفیهاکانون

.درجشنوارهحاضرخواهندشد

 مكتوب( -الكترونيكی) برترنشريات -3-7-9

شودمی برگزاراجتماعیکلادارهتوسطکهتيتر جشنواره قالبدر(مکتوب-الکترونیکی)برترنشریات

شدخواهنددعوتجشنوارهکشوریمرحلهبهبرادریاخواهربرترنشریه1استانهرازشدوخواهدمشخص،

)درصورتکسبرتبهکشوری(هدایادریافتونمایشگاهبرگزاریوهافعالیتمعرفیبراینشریهایننماینده)

(شدخواهندحاضرجشنوارهدر

 هيات مذهبی-4-7-9

انتخابهیاتمذهبیبرتردرسطحاستانباهماهنگیوتائیددفاترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدرکیفیت

دانشگاهفرهنگیاناستانوبراساسمعیارهاوشاخصهاییکهمتعاقباباهماهنگیدفترنهادنمایندگیمقاممعظم

میپذیرد.رهبریدردانشگاهفرهنگیان)سازمانمرکزی(اعالمخواهدشدصورت

هیاتمذهبی)خواهریابرادر(میباشد.1استانهاضمناسهمیه

نمایندهاینهیاتهابرایمعرفیفعالیتهاوبرگزارینمایشگاهودریافتهدایا)درصورتکسبرتبهدرمرحله

کشوری(درجشنوارهحضورمییابند.


