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 مقدمه1-1:
و مراکز آموزش عالی کشور  ها دستگاهنقطه عطف مسابقات قرآن و عترت  ها دانشگاهجشنواره ملی قرآن و عترت        

. با عنایت به پردازند میمحسوب شده که برگزیدگان مسابقات هر نهاد دانشگاهی، در این جشنواره به رقابتی سالم و معنوی 

 هاقرآن و عترت دانشگاه های فعالیتشورای هماهنگی  رأیبا  ها دانشگاهاینکه همه ساله میزبان جشنواره ملی قرآن و عترت 

 واگذار گردید.  فرهنگیانو یکمین دوره این جشنواره به دانشگاه میزبانی سی شود میانتخاب 

یکمین جشنواره  سی واجرایی  نامه آیینکارگروه تدوین »و امور مختلف جشنواره  ها فعالیتریزی به منظور هماهنگی و برنامه

 ها دانشگاهقرآن و عترت  های فعالیترای هماهنگی با عضویت نمایندگان اعضای شو« سراسری قرآن و عترت دانشجویان

ها نامه اجرایی جشنواره را به منظور هماهنگی و انسجام امور مختلف جشنواره توسط دستگاهتشکیل گردید که این کارگروه آیین

 و بررسی به شرح ذیل تدوین نمود: نظر تبادلهای عضو، پس از و سازمان

 

 :جشنواره اهداف:1-2
 ها دانشگاهفضای معنوی و قرآنی در  و تقویتو توسعهاعتالی اخالق، ایمان و بصیرت دینی دانشجویان  -1
( و تدبر و عمل به آن السالم علیهم) معصومیندرراستای انس و الفت بیشتر دانشجویان با قرآن کریم و سیره  سازی زمینه -2

 ها آموزه
 و معرفی به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور شناسایی دانشجویان مستعد و برجسته قرآنی -3
 قرآن و عترت های فعالیتدانشجویان برای سایر اقشار جامعه در  الگوسازی -4
 قرآن و عترت های پژوهشو  ها آموزشگسترش مفاهیم،  -5

 

 :و رویکردها ها سیاست:3-1
 های قرآن و عترتپیرامون فعالیت (العالی مدظله) رهبریو مقام معظم  (ره) خمینیامام  های دیدگاهتوجه به  -1
 های عضو شوراو فعال همه دستگاه جانبه همهمشارکت -2
 توجه به رویکرد تبلیغی، آموزشی، پژوهشی و تربیتی در جشنواره -3
 های محتوایی و جنبی جشنوارهاعتالی فعالیت-4
 در جشنواره کننده شرکتاستفاده مناسب از استعداد و توانایی نخبگان قرآنی -5
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 :برگزارکنندگان:1-4

ها، و همکاری و مشارکت دستگاه فرهنگیاندانشگاه جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان با میزبانی  و یکمینسی 

 :گرددها و نهادهای زیر برگزار میسازمان

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت ها دانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

-دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ دانشگاه فنی و حرفه

 قرآنی دانشجویان جهاد دانشگاهی. های فعالیتهی و سازمان بسیج دانشجویی کشور، سازمان ای، جهاد دانشگا

 :کنندگان  شرکت شرایط:1-5

 94-95ها هستند که در مرحله مقدماتی در سال تحصیلی دانشجویان معرفی شده دستگاهدر این جشنواره  کنندگان شرکت

 .اند داشتهاشتغال به تحصیل 

 

 ضوابط عمومی: 

مجاز به شرکت در  اند شدهپیشین حائز رتبه اول  های دورهمرحله ملی  های رشتهدانشجویانی که در یکی از  -1

 .همان رشته نیستند

مجاز به شرکت در  اند شدهپیشین حائز رتبه اول  های دورهدانشجویانی که در یکی از مقاطع حفظ مرحله ملی  -2
 باید در مقطع باالتر شرکت کنند.نیستند و  تر پایینمقطع 

 شرکت داشته باشد. تواند مییک رشته در  فقطهر دانشجوی حاضر در مرحله ملی جشنواره  -3

 

 :برگزاري جشنواره زمان:1-6

 اعالم خواهد شد( متعاقباًزمان دقیق اجرای جشنواره )1395آبان ماه 

 

 :برگزاري جشنواره محل:1-7

سایت جشنواره اعالم  دانشگاه فرهنگیان و در از طریقمتعاقباًمحل برگزاری جشنواره  در خصوص )اطالعات 
 خواهد شد.(
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:جشنوارههایرشتهوهابخش:1-8
 رشته( 11بخش شفاهی ) (1
 (رشته 7کتبی )( بخش 2
 (رشته3) پژوهشی بخش( 3
 (رشته2) فناوری( بخش 4
 (رشته4) ادبی( بخش 5
 (رشته11) هنری( بخش 6

 

 بخش شفاهی های : رشته1-8-1
 

 مرحله ملی مرحله کشوری مرحله دانشگاهی ها رشته ردیف

       قرائت به روش تحقیق 1

       قرائت به روش ترتیل 2

       حفظ پنج جزء پیوسته 3

       حفظ ده جزء پیوسته 4

       حفظ بیست جزء پیوسته 5

       حفظ کل قرآن کریم 6

       دعاخوانی 7

       آئین سخنوری 8

       )برادران( تواشیح 9

       )برادران(اذان 11
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 بخش کتبی های رشته:1-8-2

کریم آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن  
 منابع مرحله

از قرآن یا بنای بندگی صفای  هایی درسنشر  181تا صفحه -قرائتی االسالم حجت–کتاب دقایقی با قرآن  دانشگاهی
1جلد  -سید محمد ضیاءآبادی اهلل آیت–زندگی   

144از اول تا صفحه  11تفسیر موضوعی استاد جوادی آملی جلد  –مراحل اخالق در قرآن کریم  کشوری  
11کل کتاب مراحل اخالق در قرآن کریم جلد  ملی  

 مفاهیم صحیفه سجادیه
 منابع مرحله

نشر دانشگاه علوم و معارف قران یا نظام اخالقی  -سلمانپور محمدجواد -کتاب زبان دعا در صحیفه سجادیه دانشگاهی
القدر لیلهنشر  –علی صفایی حائری  –اسالم   

بوستان  رنش – 5تا  1جلد اول شرح دعای  -حسن ممدوحی اهلل آیت–کتاب شهود و شناخت شرح صحیفه  کشوری
 کتاب

ممدوحی اهلل آیت–()جلد اولکل کتاب شهود و شناخت ملی  

)ع( بیت اهلآشنایی با احادیث   
 منابع مرحله

نشر بوستان کتاب –واژه اول  311 –اخالقی از اصول کافی  های واژهکتاب  دانشگاهی  
نشر بوستان کتاب –واژه دوم  311 –اخالقی از اصول کافی  های واژهکتاب  کشوری  

شود میاعالم  متعاقباً ملی  
 

 احکام
 منابع مرحله

نشر معارف -از ابتدای احکام نذر تا پایان کتاب  –کتاب رساله دانشجویی  دانشگاهی  
نشر معارف –کل کتاب رساله دانشجویی  کشوری  

.شود میاعالم  متعاقباً ملی  

السالم علیهمسیره معصومین شنایی با آ  
 منابع مرحله

نشر معارف - 181تا  21حسین سیدی از صفحه  –بهاری  های گلام با نکتاب هم دانشگاهی  
نشر صهبا –از فصل اول تا فصل نهم - بیانات مقام معظم رهبری –ساله  251کتاب انسان  کشوری  
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شود میاعالم  متعاقباً ملی  

 حفظ موضوعی قرآن کریم
 منابع مرحله

نشر سازمان اوقاف  –تا آخر کتاب  146صفحه  3از اول فصل  –دکتر حاج ابوالقاسم  –کتابچه حفظ موضوعی  دانشگاهی
 و امور خیریه

7تا  1انتشارات تالوت از درس  –سازمان دارالقرآن الکریم  –کتاب درسنامه حفظ موضوعی  کشوری  
انتشارات تالوت–موضوعی  کل کتاب درسنامه حفظ ملی  

البالغه نهجمفاهیم   
 منابع مرحله

نشر صدرا 7-5-4-3-1 های فصل–استاد شهید مطهری –البالغه نهجکتاب سیریدر  دانشگاهی  
حشر -آیت اله مکارم شیرازی – 1جلد  البالغه نهجامام ترجمه و شرح  های پیاممجموعه  کشوری -7-5-3های خطبه 

12-16  
آیت اله مکارم شیرازی – 1کل مجموعه پیام امام جلد  ملی  

 
 

 :توجه 
 اعالم خواهد شد. ها دستگاهتوسط دبیرخانه جشنواره به کتبی  های رشته برگزاری آزمون کیفیت-1

 .گیرد میقرار  ها دستگاهمنابع آزمون در مرحله ملی پس از تهیه از طریق دبیرخانه بر اساس سهمیه اعالمی در اختیار -2
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 بخش پژوهشی های رشته: 1-8-3
 

 موضوعات رشته

 

 

مقاله قرآن و 

 عترت

 با محوریت قرآن و عترتموضوع آزاد -1 مرحله دانشگاهی:

 نسبت به سبک زندگی اسالمتبیین رویکرد صحیح  -2

 داوری مجدد مقاالت -1: و ملی مرحله کشوری

 

 

نقد و بررسی 

 کتاب

 :مرحله دانشگاهی

مرکز پژوهشهای علوم انسانی انتشارات  –شریفی  حمدحسینادکتر  –ایرانی اسالمی  زندگیکتاب سبک  -1

 اسالمی صدرا

 انتشارات امام صادق )ع( (دکتر سعید مهدوی کنی)کتاب دین و سبک زندگی  -2

 دانشگاهی برتر نقدهای: بررسی و داوری مجدد مرحله ملی

تلخیص 

 کتاب

 :مرحله دانشگاهی

نشر موسسه آموزشی پژوهشی امام  –مصباح یزدی  اهلل آیتاز مجموعه تفسیر موضوعی  شناسی انسانکتاب  -1

 خمینی )ره(

 نشر امام صادق )ع( –سبحانی  العظمی اهلل آیت–آموزنده قرآنی  های مثلکتاب  -2

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی –مهدی سعیدی  –ای خامنهدینی از منظر امام  ساالری مردم -3

 انتشارت مرکز اسناد انقالب اسالمی –حجت اله علی محمدی  –فقیه والیتسیری در تحول نظریه  -4

 :مرحله کشوری

 –آیت اله جوادی آملی  –جلد اول  –کتاب ادب فنای مقربان شرح زیارت جامعه کبیره  -1

 نشر اسراء –آیت اله جوادی املی  –کتاب منزلت عقل بر هندسه معرفت دینی  -2

 برتر دانشگاهی  های تلخیصداوری مجدد  -1: مرحله ملی
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 فناوریبخش  های رشته: 1-8-4
 

 موضوع رشته ردیف
  افزار نرمتولید  1

 قرآن و عترت
 

 وبالگ نویسی 2

 

 بخش ادبی های رشته: 1-8-5

 موضوع ها رشته ردیف
  شعر 1

 قرآن و عترت
 

 نویسی داستان 2
 نویسی نمایشنامه 3
 فیلمنامه نویسی 4

 بخش هنری های رشته: 1-8-6
 

 موضوع ها رشته
 -7فیلم کوتاه -6تذهیب   -5عکس  -4نماهنگ  -3نقاشی  -2خوشنویسی -1

 آیات قرآنی تصویرگری -11پوستر طراحی  -9پویانمایی -8 و منبتمعرق 
 

 قرآن و عترت

 توجه:

 .استنامه اجرایی  آییناین  در ادامه، ادبی و هنریفناوریپژوهشی، ی ها هایبخش هایرشته نامه آیینمقررات و  -1

 .گردد میاعالم  ها دستگاهبه  متعاقباًنحوه ارسال آثار برگزیده جهت داوری بر اساس دستورالعمل  -2

 .باشد میقرآنی دانشگاهها  های فعالیتسهمیه هر دستگاه بر اساس سهمیه مشخص شده در شورای هماهنگی  -3

جهت رعایت سطح و شان جشنواره ملی از معرفی افرادی که حدنصاب حضور در جشنواره  ها شوددستگاه میتوصیه  -4
 ملی را ندارند خودداری نمایند.
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:دبیرخانهجشنواره:9
بنا بر تصمیم شورای  94-95دانشجویان سراسر کشور در سال  دبیر خانه سی و یکمین جشنواره ملی قرآن وعترت

 .استمستقر دانشگاه فرهنگیانقرآن و عترت در  های فعالیتهماهنگی 
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 :فصل دوم

 رشته قرائت )تحقیق، ترتیل( و حفظ نامه داوری آیین
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:مقدمه2-1
 آیین سخنوری، ،دعا خوانیجزء و حفظ کل(،  21جزء،  11، جزء5های شفاهی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ )رشته
موارد اجرایی و ریز نمرات مربوط به هر یک،  نامه آیینکه در این فصل از  باشد می(ژه برادرانیو)و تواشیح  (ویژه برادران)اذان

شخصا باید در زمان و مکان تعیین شده در جایگاه  کننده شرکتدر بخشهای مربوطه خواهد آمد. نکته قابل توجه این است که 
بخش شفاهی نمی تواند در زمانی که برای  کننده شرکتین مورد نظر مسابقات حضور یافته و هنر خود را ارائه نماید. همچن

مسابقه به اجرا می پردازد بجز موارد مسابقه و معرفی خود، مطلب دیگری بیان نماید. در غیر اینصورت تخلف محسوب شده 
توجه به  همچنین بانیز جریمه در نظر گرفته شود.  کننده شرکتمی تواند بسته به نظر شورای اجرایی مسابقات تا حذف 

در این بخش نمی تواند همزمان در دو رشته شرکت نماید و در رشته ای که امسال در  کننده شرکتکلی مسابقات  نامه آیین
 مسابقات ملی سالهای قبل در همان رشته رتبه اول را کسب نموده باشد. های دورهآن شرکت نموده است نباید در هیچ یک 

 

رشتهقرائت)تحقیق،ترتیل(وحفظنامهیینآ:2-2

 ( و حفظترتیلقرائت )تحقیق، های رشتهكلیات : 1-2-2
 

 هاي مختلف مسابقات: امتیازات رشته: 1-1-2-2

 

 

 

قرائت  % نمره صحت31% نمره صحت حفظ و 71در مسابقات دانشگاهی وکشوری نمره نهایی حافظ از :1تبصره 

% نمره صحت 51% نمره صحت حفظ و 51گردد. در مسابقات مقاطع باالتر، نمره نهایی حافظ مشتمل بر  تشکیل می

های قرائت تحقیق و  رشته

 ترتیل
 حفظ  رشته

 امتیاز عنوان امتیاز عنوان

 35 تجوید

صحت 
 قرائت

 35 تجوید

 15 وقف و ابتدا 15 وقف و ابتدا

 21 صوت 21 صوت

 31 لحن 31 لحن

 111 صحت حفظ صحت حفظ ----- -----------------

 211 جمع امتیازات 111 جمع امتیازات
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 قرائت خواهد بود.

شرح  به داقل امتیاز کسب شده توسط متسابقینبرای کسب رتبه در هر مقطع و جواز حضور در مقطع بعد، ح:2تبصره 

 باشد: جدول ذیل می

های قرائت و ترتیل حد نصاب رشته  

 عنوان
 مقطع

 لحن صوت وقف و ابتدا تجوید

 16 11 8 21 دانشگاهی
 18 12 9 22 کشوری

 

 حد نصاب حفظ
 

مقطع       
 عنوان

 لحن صوت وقف و ابتدا تجوید صحت حفظ

 14 9 8 19 61 دانشگاهی
 16 11 9 21 71 کشوری

 

 جهت حضور نخبگان قرآنی کشور حد نصاب ندارد. مقطع ملی مسابقات، به  :3تبصره 

ملی( روایت حفص از عاصم و در مقطع  -کشوری -مبنای مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در تمام مقاطع )دانشگاهی -1

( و مشروط به اجتناب از ترکیب طرق 3-2-4بخش )نامه  کشوری و ملی، از طرق مشخص شده در بخش تجوید همین آیین

 باشد. می

کنندگان هر مقطع به محض حضور در جایگاه و اعالم مجری یا داوران، به قرائت یا پاسخگویی به سؤاالت خواهند  شرکت -2

 پرداخت.
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 :ها و مقاطع مختلف ها، جنسیت میزان قرائت در رشته2-1-2-2

: 

 کشوری دانشگاهی جنسیت رشته

 ملی

 

 مرحله دوم مرحله اول

 قرائت تحقیق
 سطر 15 سطر 11 سطر 11 سطر 8 خواهر

 سطر 21 سطر 11 سطر 11 سطر 8 برادر

 قرائت ترتیل
 سطر 21 سطر 12 سطر 11 سطر 11 خواهر

 سطر 31 سطر 15 سطر 12 سطر 12 برادر

 حفظ

 کل

خواهران 
 و برادران

 11 سوالهر 
 سطر

 11 سوالهر 
 سطر

 12 سوالهر 
 سطر

 15 سوالهر 
 سطر

 جزء 21
 11 سوالهر 

 سطر
 11 سوالهر 

 سطر
 12 سوالهر 

 سطر
 15 سوالهر 

 سطر

 جزء 11و  5
 11 سوالهر 

 سطر
 11 سوالهر 

 سطر
 11 سوالهر 

 سطر
 12 سوالهر 

 سطر

 

 

 باشد. سطر در صفحه می 15ای دارای  صفحه 611سطرها، مصحف شریف به خط عثمان طه  مالك:1تبصره 

 برای دانشگاههای جامع بجای مرحله دانشگاهی می توان دو مرحله مرکز/ واحد و استانی را لحاظ کرد.: 2تبصره 

 سطرها باید پیوسته باشد. :3تبصره 

از متسابقین براساس قرعه تعیین شود در صورت عدم حضور متسابق و در مسابقاتی که نوبت مسابقه قرائت و حفظ هر یک  -1

شود با دو مرتبه خواندن نام هر یک از متسابقین  . در سایر مسابقاتی که قرعه تعیین نمیشود میحداکثر با فاصله یک نفر حذف 

 .شود میو عدم حضور ایشان نام وی از دور مسابقه حذف 

در مقطع ملی در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر و یا بستگی به نظر هیئت  و حفظ کلمسابقات قرائت تحقیق و ترتیل  -2

نفر برتر به مرحله دوم  5داوران و ستاد برگزاری مسابقات می تواند در دو مرحله برگزار گردد. در اینصورت در هر رشته حداکثر 

 )فینال( راه خواهند یافت.

های  % امتیاز مرحله فینال جمع شده و حائزان رتبه71% امتیاز مرحله مقدماتی با 31ها  در مقطع ملی، در تمام رشته :4تبصره 

 شوند. برتر مشخص می

 درصورت برگزاری مرحله دوم )فینال( داوری توسط همان ترکیب نفرات داوران مرحله اول انجام می پذیرد. :5تبصره 
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 باشد. % در امتیازات سایر داوران قابل رسیدگی در هیأت نظارت می11% در رشته صحت حفظ و 5وجود مغایرت بیش از  -1

 باشد. ی رئیس هیأت داوران می مصحف مورد استفاده متسابقان، جایگاه و مصحف مورد استفاده داوران، برعهده کنترل-2

 طبق روال انجام شود.بینی شده و  تجدید نظر از طریق فرم پیش تقاضای-3

نامه، نافذ  بینی نشده، با رعایت اصول حاکم بر آیین گیری داوران و ستاد برگزاری مسابقات، درباره مطالب پیش تصمیم -4

 باشد. می

 

 ترتیل( –هاي قرائت )تحقیق  كلیات رشته: 2-2-2

 گردد. های مختلف تعیین می ترتیل( در مسابقات ملی توسط کمیسیونی متشکل از داوران رشته  –قطعات قرائت )تحقیق  -1

 گردد. ترتیل( با فاصله قرائت نفر قبل و به قید قرعه تعیین می -آیات قرائت هر قاری )تحقیق -2

یافته به مرحله نهایی مسابقات  در صورت دو مرحله ای  شدن مسابقات قرائت تحقیق و ترتیل  برای افراد راه : 2تبصره 

 گردد. ای یکسان انتخاب شده و با فاصله یک نفر در قرنطینه به ایشان اعالم می قرائت تحقیق و ترتیل در مقطع ملی، قرعه

 :ترتیل(  –های قرائت )تحقیق  حداقل امتیاز متسابقان در رشته -3

 11 لحن 7 صوت 5 وقف و ابتدا 11 تجوید

 

 

 :رشته حفظ قرآن كریمكلیات : 3-2-2

های حفظ، دو سؤال از  جزء یک سؤال و در بقیه رشته 11میزان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظ کل از هر -1

اینصورت باید برای همه به صورت یکسان  از ابتدای صفحه نباشد کهدر تواند میسواالتدو قسمت مساوی محفوظات خواهد بود.

 .باشد می 4-1اعمال شود. تعداد سطر در هر سوال مطابق با جدول مندرج در بند 

 محفوظات حافظ باید پیوسته بوده و در غیر این صورت باید مشتمل بر دو بخش مساوی باشد. :1تبصره 

 باید حافظ کل قرآن کریم باشند. داور یا داوران رشته صحت حفظ )چه در هدایت و چه در داوری(-2

 پذیرد.  در صورت نیاز، انتخاب داور هادی از سوی کمیته مسابقات صورت می-3

فینال( در رشته حفظ کل  در مرحله اول  برادران ) دومدر صورت برگزاری مرحله  نامه آیینهمین  6-1مطابق با بند -4

را در بخش صحت حفظ کسب نمایند تا بتوانند در مرحله بعد راه  111از  75و خواهران نمره  111از  81بایست حداقل نمره  می

 یابند. 

کنندگان آن  شود، الزم است تمام شرکت دار می های حفظ را عهده داوری که هدایت شرکت کنندگان در یک رشته از رشته-5

توانند هدایت حفاظ را در  که چند رشته حفظ وجود دارد دیگر داوران صحت حفظ نیز می رشته را هدایت نماید. در مسابقاتی
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 دار گردند.  ها عهده سایر رشته

 داور هادی نیز به تالوت حافظ امتیاز خواهد داد. :2 تبصره

جداگانه منظور نموده و داوران وقف و ابتدا، تجوید، صوت و لحن برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را به صورت -5

 نمره نهایی حافظ در هر بخش معدل نمرات مذکور خواهد بود.

اشتباهات در اعراب، حروف و کلمات، مواردی مانند وصل به سکون یا وقف به حرکت، اشباع یا عدم اشباع کلمات خاص، -6

ار گردیده و داوران رشته تجوید تبدیل حرکات کوتاه به کشیده و بالعکس، فقط توسط داوران رشته صحت حفظ کسر امتی

 امتیازی از حافظ کسر نخواهند نمود.

 .شود میآب پریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن فقط توسط داور رشته صحت حفظ کسر -7

گردد و  تکرار آیات یا قسمتی از آن و هم چنین مکث بیش از حد از سوی حافظ، فقط در بخش صحت حفظ کسر امتیاز می-8

 وقف و ابتدا امتیازی کسر نخواهند نمود.داوران رشته 

داوران وقف و ابتدا و لحن در رشته حفظ، فقط در مواردی که حافظ به صورت اختیاری محلی را برای وقف و  :3تبصره 

نمایند و مواردی که حافظ به دلیل فراموشی، وقف یا مکث نموده یا برای  نماید، از او کسر امتیاز می ابتدا انتخاب می

 نمایند. نماید را لحاظ نمی قسمتی که اشتباه تالوت شده، ابتدا می تصحیح

 های حفظ در عناوین مختلف عبارتست از:  حداقل امتیاز متسابقان در رشته-9
 انتخاب سؤال:

 قرعه در نظر گرفته و مطرح شود. الزم است سؤاالت به صورت قرعه و برای هر نفر تمام سواالت در یک_11

رعایت عدالت در انتخاب سؤال از جهت مکان شروع آیه در صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد، تعداد سطور و ... -11

 باشد. ضروریمی

 هدایت حفاظ:

 الزم است عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که برای حافظ قابل تشخیص باشد تالوت گردد.-12

 گردد. اتمام سؤال در خالل آیه، تالوت حافظ در اولین مورد وقف، قطع میدر صورت -13

بار تذکر داده و در صورت عدم تصحیح توسط حافظ،   در اشتباهات مربوط به کلمه، کلمات و آیات، داور هادی تنها یک-14

 نماید. مورد مربوطه را تصحیح نموده و حداکثر امتیاز آن بخش را از حافظ کسر می

 باشد. اشتباهات مربوط به حروف و حرکات، تذکر داور الزم نمی در :5تبصره 

 نماید. برای تذکر اشتباهات حافظ در کلمه و عبارت، داور هادی تا قبل از کلمه یا عبارت اشتباه را تالوت می-15

در صورت مکث حافظ، داور هادی نباید عبارت قبل از مکث را تالوت نماید و در صورت تکرار داور، در قسمت تکرار کسر -16

 11 لحن 7 صوت 5 وقف و ابتدا 11 تجوید 31 صحت حفظ
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 امتیاز خواهد شد.

امتیاز را از دست دهد تالوت او قطع شده و امتیاز مربوط به صحت  21چنانچه حافظ در اثنای تالوت هر سؤال بیش از -17

 از وی کسر خواهد شد.حفظ آن سؤال، به طور کامل 





 ( و حفظترتیلامتیازات و نمرات بخشهای قرائت )تحقیق، :1-3-2-2

 .باشد می"قرائت ترتیل"و  "قرائت تحقیق "،در کلیه موارد این قسمت منظور از قرائت 

 

 امتیازات و نمرات مربوط به تجوید : 2-3-2-2

 است.« فصاحت قرائت»و « تجوید قرائت»بخش شامل دو قسمت: این امتیاز( است.   35امتیازات و نمرات مربوط به تجوید )
 

تجویدقرائتالف:

 امتیاز:  3موارد کسر 

 تبدیل فتحه به کسره. مانندحذف، اضافه و تبدیل نمودن صداها به یکدیگر؛  .1

به « آتاهم»تبدیل  مانندچنین خطا در صلۀ هاء ضمیر؛  تبدیل صداهای کوتاه به صداهای کشیده و بالعکس، هم .2

 «.مِنهو»به « مِنهُ»و « جاءُ»به « جاءو»، «اَتاهم»

 حذف و اضافه نمودن تشدید و تنوین. .3

 امتیاز کسر خواهد شد. 2اختالل در تشدید به تشخیص داور حداکثر تا  :1 تبصره

 وصل به سکون و وقف به حرکت، رعایت نکردن وقف به اسکان یا ابدال. .4

 حرف.حذف یا اضافه نمودن  .5

 جا خواندن کلمه.  حذف، اضافه نمودن یا جا به  .6

امتیاز  4چنانچه قاری بیش ازیک کلمه )اعم از عبارت، آیه یا سطر( را حذف یا اضافه نماید موجب کسر : 2تبصره 

 خواهدشد.

چنانچه بیش از شود و  امتیاز کسر می 3شده تالوت نماید، به ازای هر سطر  چنانچه قاری کمتر از حد تعیین: 3تبصره 

 امتیاز است. 4شود. در هر حال حداکثر کسر امتیاز این تبصره  امتیاز کسر می 2شده تالوت کند، به ازای هر سطر  حدتعیین 

 شود. امتیاز کسر می 1تمام موارد مذکور، در صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط  در :4تبصره 

 موجب کسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد.تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، : 5تبصره 

های آن، امتیازی توسط داور تجوید  مذکور و تبصره 6تا  1های حفظ از هیچ کدام از بندهای  رشته در :6تبصره 
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 شود. کسرنمی

 امتیاز: 2موارد کسر 

 و نظایر آن.« ت»به « ط»یا « ث»به « س»تبدیل  مانندتبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیّز؛  .7

 امتیاز کسر خواهد شد. 1حداکثر  7صورت ادای ناقص موارد بند  در :7 تبصره

امتیاز دیگر کسر خواهد شد و  2امتیاز و در صورت تکرار غلط،  1در صورت اصالح فوری بدون تجدید نفس،  :8 تبصره

 امتیاز خواهد بود. 4نهایتاً سقف کسر امتیاز برای هر حرف 

 

 امتیاز: 1موارد کسر 

 عدم رعایت هر یک از نکات و قواعد تجویدی؛ .8

 شدت، رخوت، قلقله، لین، تفخیم، ترقیق، اظهار، ادغام، اقالب، اخفاء، غنّه، مد، اماله، تسهیل، سکت و نظایر آن. مانند

تفخیم الف  مانندگردد؛  در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مورد، هر کدام جداگانه محاسبه می: 9تبصره 

 «. قآئل»مدی و مد آن در کلمه 

ها و مدها، کیفیت اخفاء و سایر قواعد در هر مورد، با  موارد یادشده از جمله توازن مقدار غنّهرعایت ناقص  :11تبصره 

 امتیاز خواهد شد. 75/1تا  5/1توجه به میزان نقص موجب کسر 

امتیاز کسر خواهد شد.  3صورت تکرار هر یک از موارد فوق، به ازای هر مورد و برای هرحرف، حداکثر  در :11تبصره 

نمره برای آن  3طور جداگانه موجب کسر امتیاز تا سقف  بهعنوان مثال عدم رعایت مکرّر قلقله در هر یک از حروف آن، به 

 حرف خواهد شد.

در کلمه « م» در« ع»تداخل تلفظ  مانندتداخل غیرمتعارف یا افراطی در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخیص داور؛  .9

 «.نعلن»در کلمۀ « ل»در « ع»یا تداخل تلفظ « یعملون»

 .شود میامتیاز  1جستگی در گلو موجب کسر  های ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن از جمله لکنت، تپق، آب اختالل  .11

نامه، متناسب با نوع خطای حاصله، از امتیاز کسر  در صورت عدم اصالح، طبق موارد مذکور در آیین :12ره تبص

 که در اثر تپق، حرکتی تغییر کند یا حرفی به حرف دیگر تبدیل شود. خواهدشد؛ مانند این

 

فصاحتقرائت:ب:

اساس لهجه خالص عربی، بدون تکلف و به دور منظور از فصاحت در قرائت قرآن کریم، تلفظ واضح حروف و حرکات بر 

 باشد. از گنگی و نامفهومی می

 موارد کسر امتیاز:
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 اختالل کلی و عمومی در تلفظ ممتاز و روان حروف از حیث:-1

 مخارج، صفات و احکام حروف 

 تکلف یا سستی در رعایت مخارج، صفات و احکام حروف 

 امتیاز 3حداکثر ها       زیادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن و مشدد و در تکیه 

اختالل در تلفظ ممتاز حرکات کوتاه و کشیده، نقص در کیفیت تلفظ حرکات بر اساس لهجه فصیح عربی از جمله لزوم -2

 3حداکثر کوتاه و کشیده       تبعیت تمام حرکات از تفخیم و ترقیق حرف مربوط و نیز نقصان و زیادت در کشش صداهای

 امتیاز

اختالل در سرعت متناسب ادای حروف و حرکات در طول تالوت )تند و کند خواندن یا اِسراع و اِبطاء برخی از کلمات و -3

« ترتیل»عبارات و عدم رعایت توازن سرعت ادای حروف و حرکات در طول تالوت که در مجموع موجب خلل در کیفیت 

 امتیاز 1حداکثر (   گردد تالوت می

، کسر امتیاز به طور موردی و به ازای هر مورد اختالل 13و  12کسر امتیاز به طور کلی و در بندهای  11در بند  نکته:

 گردد. کسر می امتیاز 25/1

داور تجوید برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهایی حافظ  تبصره :

 در این بخش معدل نمرات مذکور خواهد بود.

 تکمیلی بخش تجوید: طُرق منتخب روایت حفص از عاصم توضیحات-4

 در بحث قرائات، توجه به چهار واژه ضروری است:

 ( 11)بقره:« یَکْذبون»قرائت کلمه  مانند: آنچه که راویان یک قاری از قرّاء عشره بر آن اتفاق نظر دارند؛ قرائت

« یُکَذِّبون»اند و در قرائت برخی دیگر از قراء عشره  که حفص و شعبه راویان عاصم، باالتفاق از وی نقل کرده

 آمده است.

 :با واو به روایت حفص « هُزُواً»تلفظ  ماننداند؛  ن اختالف کردهآنچه هر یک از راویان یک قاری در نقل آ روایت

 با همزه به روایت شعبه از عاصم.« هُزُؤاً»از عاصم و 

 آنچه از یک راوی به اختالف نقل شده است. نکته این که نقل کنندگان را نیز نسالً بعدالنّسل، طریق طریق :

 توسط مد منفصل از طریق شاطبیّه از هاشمی و قصر منفصل از طریق روضه المعدّل از زَرعان. مانندنامند؛  می

 وجوه مختلف  مانند: آنچه قاری قرآن بدون التزام به یک طریق خاص، در خواندن انواع آن مختار است؛ وجه

 وقف بر ساکن عارضی در آخر کلمات )اسکان، رَوم، اشمام و ...( و یا میزان مد سکون عارضی.
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 تعبیر شده است. 1«خالف جائز»و از وجوه به « خالف واجب»در منابع مختلف، از قرائات و روایات و طرق به  نکته:

یات و طرق، به ویژه توجه خاصی که از سوی علمای معتبر با توجه به تأکید اغلب منابع مبنی بر عدم ترکیب قرائات، روا

 2تألیف عالمه علی محمد الضَّبّاع« صریح النّص»های اخیر همچون کتاب مشهور  علم قرائت در منابع منتشر شده در سال

راف شیخ القراء و المقاری اسبق مصر، نسبت به لزوم رعایت طرق حفص و عدم ترکیب آنها مبذول شده است، ضرورت اش

 شود. قاریان و حافظان جمهوری اسالمی ایران بر میزان حداقلّی از طرق مشهور حفص احساس می

، «طیّبه النشر»و نیز در منظومه معروف « النّشر فی القراءات العشر»ق( در کتاب  833علّامه کبیر محمد بن الجزَری )م 

 صبّاح برگزیده است.روایت حفص از عاصم را از دو طریق عُبید بن صبّاح و عَمرو بن 

وی طریق عبید را از طریق هاشمی و ابوطاهر )از طریق اشنانی( و طریق عَمرو را از دو طریق فیل و زَرعان نقل نموده 

 است.

الزم به ذکر است که ابن الجزری، طرق اند از: هاشمی، ابوطاهر، فیل و زَرعان چهار طریق روایت حفص عبارتبدین ترتیب

گونه که در برخی منابع همچون کتاب  ها طریق نقل نموده که نهایتاً تعداد طرق حفص، آن ز از دهچهارگانه فوق را نی

 .شود میطریق بالغ  65نوشتۀ دانشمند معاصر مصری، حمداهلل حافظ الصفْتی آمده است به « االِلغاز رفع»

شود که از  مورد محدود می 21توجه به این نکته ضروری است که در طرق گوناگون حفص، تمام موارد اختالف فقط به 

گانه به خُلف حفص تعبیر شده است. در سایر کلمات قرآن کریم به روایت حفص از عاصم، اتفاق نظر وجود  21این موارد 

 دارد. که 

 .به قرار زیر است«طیّبه النشر»یق گانه خُلف حفص از طر 21شرح مختصر موارد 

 :اهل ادا در تکبیر اختالف تکبیر 
 عدم تکبیر به طور مطلق. این روش اکثر طرق محسوب و برگفتن تکبیر ارجح است. -اول  

های قرآن غیر از سوره توبه چرا که سوره توبه بدون بسمله نازل شده و تکبیر  تکبیر عام در آغاز تمام سوره -دوم 

 بسمله است. این روش در تعدد یکی از طرق آمده است.مرتبط با 

 تکبیر خاص:  -سوم 

 از آخر سوره ضحی و مابعد آن تا آخر سوره ناس. الف. 

                                                           
 االختياريه ال يقال لها قراءات و ال روايات و ال طرق بل يقال لها اَوجه درايه فقط.و امّا الخالف الجائز: فهو خالف االوجه التي علي سبيل التخيير ... فالقاريء مخيّر في االتيان بأي وجه منها ... و هذا االوجه 1

 المهذب، محمد سالم محيسن()
اولين لجنۀ تصحيح مصاحف در القراء و المقاريء مصر، تنها مرجع تصحيح و تأييد مصاحف قبل از تشكيل  ش شيخ 1831. ق مطابق با سال هـ 1831عالمه محقق معاصر شيخ علي بن محمد الضَّبّاع )م 2

شود. بسياري از علما و قاريان مشهور جهان اسالم از جمله علّامه شيخ عبدالفتاح القاضي رئيس سابق لجنۀ تصحيح مصاحف جهان  جهان اسالم. آثار عديدۀ وي از منابع معتبر علوم قرآني محسوب مي

از آثار « النّص في الكلمات المختلَف فيها عن حفص صريح»آيند. كتاب مشهور  بدالباسط محمد عبدالصمد و ... از شاگردان وي به شمار ميالحصري، شيخ ع اسالم، شيخ امين الطنطاوي، شيخ محمود خليل 

 ري گردآوري و به تعبيري احيا نموده است.عالمه محمد بن الجز« طيّبه النشر»شود. وي در اين كتاب، طرق گوناگون حفص راوي عاصم كوفي را بر اساس طريق  بديع اين دانشمند زمانه محسوب مي
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 از اول سوره شرح و مابعد آن تا اول سوره ناس. ب. 

 باشد. گذاری تکبیر خاص، اختصاص آن به سور ختم )از ضحی تا آخر قرآن( می وجه نام

 افزودن اختیاری تهلیل )ال اله اال اهلل( و تحمید )الحمد هلل( به تکبیر، فقط در سور ختم مجاز است.ناگفته نماند که 

 :اند. ناگفته  طرق حفص در کشش مد منفصل، به مقادیر مختلف )از قصر تا حداکثر فوق توسط( نقل کرده مد منفصل

جز یک طریق، تمام طرق  به« مد تعظیم»( مشهور به در عبارت توحید )ال اله الّا اهلل« ال نافیه»نماند که در مورد مد 

طریق هُذَلی در قصر منفصل، مد تعظیم را به توسط  تنها اند. حفص میزان آن را برابر با سایر مدهای منفصل گرفته

 اختیار کرده است.

 :توسط و طول اختالف دارند. طرق مختلف، در کشش این مد به سه صورت توسط، فوق مد متّصل 
 عسق(  حم –در حروف مقطعه دو سوره مریم و شوری )کهیعص « عَیْن»: این مورد از مد لین صرفاً در هجاء مدعَیْن

 اند. واقع شده و طرق حفص آن را به سه میزان طول، توسط و قصر آورده

 ( ُ69اعراف: (؛ بَصْطَهً )245بقره: یَبْصُط:)  طریق  مورد اختالف است. در مصاحف موافق با« ص»و « س»به دوصورت

 دارد.« س»بر باالی کلمه، داللت بر صحت قرائت به « س»شاطبیّه، 

 ( 37طور: المصیطرون:)  در زیر « س»خوانده شده است و در مصاحف موافق با شاطبیه، « س»و « ص»به دو صورت

 دارد. « س»همراه با جواز « ص»کلمه، داللت بر ارجحیت 

 آمده است.« س» و« ص»(: در طرق، به اختالف 22)غاشیه:  بمصیطر 

 دو صورت ابدال به الف مدی همراه با مد الزم )از جمع طرق( و نیز تسهیل همزه وصل  به :آهلل، آآلن، آلذّکرین

 )ءَاَلذکرین، ءَاَالن، ءَاهلَل( در برخی طرق، آمده است.

 را اظهار « ث»اند غیر از دو طریق که  خوانده« ذ»در « ث»(: اغلب طرق حفص به ادغام 176)اعراف:  یلهثذلك

 اند. نموده

 خوانده و تعدادی « م»در « ب»خوانده شده است. اکثراً به ادغام « ب»دو صورت ادغام و اظهار  به (:42)هود: ارکبمعنا

 اند. اظهار نموده« م»را نزد « ب»نیز 

 صورت وصل حروف مقطعه به ادامه عبارت، اکثراً نون ساکنه را نزد  در (:1)قلم:  ن و القلم(؛ 1)یس:  یس و القرآن

 اند. واو، اظهار و تعدادی نیز ادغام کرده

 نقل شده است.« رَوْم»و « اشمام»دو صورت  به (:11)یوسف:  التأمنّا 

 حفص در سکت یا ادراج )عدم سکت( این  قطر (:عوجا قیما؛ مرقدنا هذا؛ من راق؛  بل رانهای چهارگانه ) سکت

اند: سکت چهارگانه ادراج چهارگانه سکت دو مورد اول، سکت دو مورد آخر، سکت در  کلمات به اشکال عدیده خوانده

 «.مرقدنا»غیر 



 

 
 

24 

 

 اند. خوانده«  ر»و برخی به ترقیق « ر»به تفخیم  اغلب (:63)شعراء:  فِرق 
 وقف، از برخی به اثبات یاء )فما آتانی( و از برخی دیگر به حذف آن )فما آتان( نقل شده است.  در (:36)نمل:  فماآتانی

 شود. خوانده می« فما آتانی اهلل»بدیهی است که در وصل 

 صورت وصل، به دو صورت ادغام کامل و نیز اظهار همراه با سکت مختصر خوانده  در (:29و  28)حاقّه:  هلك مالیه

 شده است.

 قریب به اتفاق، به ادغام محض خوانده و تنها تعداد کمی از طرق، آن را به ادغام  اکثر (:21)مرسالت:  لقکمنخ الم

 اند. ناقص )همراه با ابقای صفت استعالی قاف( نقل کرده

 اند و  آخر و حذف الف بدل از تنوین )سالسل( خوانده« ل»وقف، اکثر طرق به سکون  هنگام (:4)انسان:  سالسال

 نقل شده است.« سَالسِال»عدادی از طرق نیز به اثبات الف توسط ت

 اند. مطابق آنچه از حفص نقل شده، وی در  حفص در فتحه و ضمۀ  ضاء اختالف کرده طرق (:54)روم:  ضعفاً، ضعف

 الذکر از عاصم تبعیت کرده است. در کلمه فوق« ض»تمام کلمات قرآن غیر از ضمه 
 :قُرآن، و االخره، سَوْء، شَیْء، من آمن،  مانندسکت میان حرف صحیح ساکن و همزه پس از آن  ساکن قبل از همزه

 ادم و ... به سه صورت: خلوْا الی، ابنْی 

 عدم سکت مطلق )توسط تمام اهل اداء( -الف

 سکت عام )در تمام موارد( -ب

 سکت خاص )فقط بر الف و الم تعریف، شیء و ساکن منفصل نظیر من آمن( -ج

 :)الغنّه  اکثر طرق حفص بر ادغام بالغنّه استوار است، اما تعدادی از طرق به ادغام مع  آرای ادغام نون ساکن در )ل، ر

 اند. خوانده« ر»، «ل»نون در  
نامه مسابقات، پس از بحث و بررسی جوانب امر، نهایتاً چهار طریق طرق حفص را با  شورای بررسی و تدوین آئین

کنندگان مسابقات قرائت و حفظ در سطح دانشگاهی و کشوری و ملی  شده برگزیده است و التزام شرکتهای ذکر  ویژگی

 شمارد. ضروری می« اصل عدم ترکیب طرق»را به یکی از طرق چهارگانه فوق با رعایت 

رق حفص و عدم یان و حافظان میهن اسالمی تا به آنجا رسیده است که به خوبی از عهده رعایت طرامروز سطح توانایی قا

که پس از پیروزی انقالب اسالمی، به موازات حضور روز افزون، چشمگیر و قدرتمندانه  آیند، به ویژه آن ترکیب آنها برمی

المللی، سطح انتظار مخاطبان و به ویژه اهل فن از این عزیزان افزایش یافته است و لذا  آنان در عرصه مجامع مختلف بین

 باشد. بر این امر، قرین مصلحت میتسلط علمی و عملی ایشان 
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 منتخب طرق مختلف حفص )از طریق طیّبه النّشر(

ف
دی

ر
 

 

 کلمات مورد اختالف
 

 )خُلف حفص(

 عَمرو بن صبّاح )از طریق اشنانی(عُبید بن صبّاح 

 زَرعان فیل ابوطاهر هاشمی

 روضه المعدّل حمّامی  )از طریق مصباح( جامع شاطبیّه

 ندارد ضحی تا ناس(سورختم )پایان  ندارد اردند تکبیر 1
 قصر قصر توسط فوق توسط -توسط  مد منفصل 2

 طول توسط طول فوق توسط -توسط  مد متّصل 3

 قصر توسط قصر توسط  -طول  مدعین )مریم و شوری( 4

 ص ص س س بصطه -یبصط 5

 س س س س  -ص  المصیطرون 6

 س ص ص ص بمصیطر 7

 ابدال ابدال ابدال تسهیل  -ابدال  آهلل-آالن-آلذکرین 8

 ادغام ادغام ادغام ادغام یلهث ذلک 9

1

1 
 ادغام ادغام اظهار ادغام ارکب معنا

1

1 
 ادغام اظهار اظهار اظهار ن  -یس 

1

2 
 اشمام اشمام اشمام روم  -اشمام  التأمنّا

1

3 
 ادراج سکت ادراج سکت بل ران  -راق   من  -م رقدنا   -عوجاً 

1

4 
 تفخیم تفخیم تفخیم تفخیم  –ترقیق  فرق

1

5 
 حذف حذف حذف حذف  -اثبات  فما آتان
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 و نمرات مربوط به وقف و ابتدا  امتیازات:3-3-2-2



امتیاز برای رعایت  1بوده و  14سقف نمره امتیاز امتیاز( است.   15امتیازات و نمرات مربوط به وقف و ابتدا  )تذکر:

 گردد. بهترین موارد وقف، ابتدا و وصل در تالوت و همچنین اجتناب از تکلف و داشتن طول نفس قابل قبول منظور می
شود  می امتیاز 5/1. عبور از عبارات کامل چنانچه موجب ایهام خالف مراد یا در هم ریختگی معنا گردد، موجب کسر 4-2-1

( و عبور از عبارت 26)عنکبوت: « و قال انی مهاجر الی ربی»و وصل آن به « فآمن له لوط»عبارت  عبور از مانند)وقف الزم(؛ 
 (.76)یس: « انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون»و وصل آن به « فالیحزنک قولهم»

 امتیاز1تا  5/1. عبور از عبارات کاملی که اولویت وقف دارد، حسب مورد چنانچه موجب ایهام ضعیف شود، موجب کسر 4-2-2
غر »( و عبور از عبارت 1)منافقون: « و اهلل یعلم انک لرسوله»و وصل آن به « انک لرسول اهلل»عبور از عبارت  مانندشود؛  می

 (.49)انفال: « و من یتوکل علی اهلل»و وصل آن به « هؤالء دینهم

عبور  مانندشود؛  می امتیاز 1تا  5/1. عبور از محل وقف بیان ـ که مصداق وقف حسن باشد ـ حسب مورد، موجب کسر 4-2-3
و وصل آن به « و تعزروه و توقروه»( و عبور از عبارت 11)نساء: « و البویه لکل واحد»و وصل آن به « فلها النصف»از عبارت 

 نظر تفسیری.( بنا بر یک 9)فتح: « و تسبحوه بکره»

گردد، جایز بوده و ابتدا از مابعد آنها صحیح است ولی  . وقف بر عباراتی که کمال معنای آنها در جمالت بعدی یافت می4-2-4

1

6 
 اظهار -ادغام اظهار -ادغام ظهار -ادغام ادغام  -اظهار  هلک  مالیه

1

7 
 تام تام تام ناقص  -تام الم نخلقکم

1

8 
 حذف حذف حذف حذف  -اثبات  سالسال

1

9 
 ضم فتح فتح ضم  -فتح  ضعفاً  -ضعف 

2

1 
 ندارد ندارد ندارد ندارد سکت بر ساکن قبل از همزه

2

1 
 ندارد ندارد ندارد ندارد غنه نون در ل، ر
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 گردد. می امتیاز 5/1چنانچه حسب مورد، اولویت وقف یا وصل وجود داشته باشد، ترك این اولویت موجب کسر 

 شود. مورد ابتدا از مابعد وقف مرخص، امتیازی کسر نمی در:1تبصره 

 شود. می امتیاز 1. وقف یا ابتدای قبیح ناقص موجب کسر 4-2-5

 شود. می امتیاز 2. وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب کسر 4-2-6

 شود. امتیاز می 3. وقف یا ابتدای اقبح موجب کسر 4-2-7

توجهی، از محل وقف مناسب عبور کرده و در محل با اولویت وقف کمتر،  بی در صورتی که قاری به لحاظ :2تبصره 

 6، 5وقف قبیح یا اقبح وقف نماید ـ و لو به خاطر کمبود نفس باشد ـ وقف او اضطراری محسوب نشده و مطابق بندهای 
 شود. امتیاز کسر می 7و 

 شود. از تبصره فوق( امتیازی کسر نمی. در مورد وقف اضطراری به دلیل عطسه، سرفه و کمی نفس )غیر 4-2-8

 شود. در هر مورد می امتیاز 3. نفس کشیدن در غیر محل وقف )نفس مخفی یا آشکار( موجب کسر 4-2-9
. اگر چه وقف بر فواصل آیات معموالً جایز است، ولی چنانچه وصل فواصل آیات حسب مورد، ضروری باشد، برای 4-2-11

و وقف یا  امتیاز 1امتیاز، وقف یا ابتدای مغیر معنا  5/1ارزشیابی و سنجش دانش متسابقین، در مورد وقف یا ابتدای ناقص 
 شود. کسر می امتیاز 5/1ابتدای اقبح 

شود و همچنین مسابقاتی که  این بند در مرحله نهایی مسابقات تحقیق و ترتیل که قرعه واحد انتخاب می :3 تبصره

 گردد. های مشابه باشند، اعمال می شرایط قرعه

ای ناقص، مغیر معنا یا اقبح باشد ولی امکان ابتدای صحیح  در مواردی که در چند آیه متوالی، ابتدا از آغاز آیه :4تبصره 

 سوره مؤمنون. 38تا  33شود؛ مانند آیات  ی قاری وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آیات موجب کسر امتیاز نمیبرا
 . عبور از فواصل آیات:4-2-11

  شود. می امتیاز 1چنانچه معنای نامناسب ایجاد کند، موجب کسر 

  شود. می امتیاز 2چنانچه مغیر معنا باشد، موجب کسر 

  شود. می امتیاز 3چنانچه معنای کفرآمیز ایجاد کند، موجب کسر 

شود و در هر مورد  . چنانچه قاری از محل وقف قوی عبور کرده و در محل ضعیف وقف نماید، عدول محسوب می4-2-12
 گردد. کسر می امتیاز 1تا  5/1

 شود. یم امتیاز 5/1بدون دلیل هر بخش از آیه در یک نفس موجب کسر  تکرار.4-2-13

 اگر تکرار برای اصالح لحن جلی )از قبیل اغالط اعرابی( باشد، موجب کسر امتیاز نخواهد شد. : 5تبصره 

 های حفظ از سوی داوران وقف و ابتدا اعمال نخواهد شد.   این بند در خصوص مسابقات رشته :6تبصره 

ا به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهایی داور وقف وابتدا برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل ر :7تبصره 

 حافظ در این بخش معدل نمرات مذکور خواهد بود.
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 نمرات  مربوط به صوت  وامتیازات:4-3-2-2



 امتیاز( است. 21امتیازات و نمرات  مربوط به صوت )

 ضوابط عنوان موضوع
 ات امتیاز

 ترتیل تحقیق
 وحفظ

 صوت
ت

ازا
متی

ا
 

 2 2 (اجرا و قدرت کنترل تحریرها نوع، سرعتتحریر )
 3 2 (قوت)شدت 

 2 2 از صوت و هنرمندانه  استفاده مطلوب
 5 4 انعطاف
 طنین

زیبایی، دلپذیر بودن، مالحت و تأثیر صوت در مستمع در تمام حاالت و طبقات صـوت  

 از معیارهای مثبت است.

چاهی، گرفتگی و خش نامطلوب  تهخیشومی بودن نامطلوب، زنگ نازیبا، خف شدید یا 

 باشد. دایمی، از معیارهای منفی این بند می

 

5 5 

 مساحت
سالمت آن در تمام حاالت و طبقات مورد نظر است و امتیاز آن به شـرح زیـر تقسـیم    

 شود: می
 امتیاز 5/1از درجه شروع تا یک اکتاو معادل                   -3-1

 امتیاز 3       اکتاو معادل      5/1از درجه شروع تا   -3-2

 امتیاز 5از درجه شروع تا دو اکتاو معادل                     -3-3

5 3 

موارد 

ر کس

 شده

دار شدن دایمی و مقطعی، خلط، جیـغ، خروسـی    اضطراب، لرزش، خش، گرفتگی، رگه

هرمورد اشکال صوتی از این قبیل، شدن، پرش یا ناله در هنگام وقف، شهیق و زفیر و 

امتیاز  1تا  5/1گردد و بسته به تشخیص داور برای هر مورد از  مشمول کسر امتیاز می

 شود. منفی در نظر گرفته می

 

 1تا  5/1هر مورد 

 نمره

 

 امتیاز است.   3های ترتیل و حفظ  امتیاز قسمت مساحت صوت در رشته :1تبصره 

فایر و ...( مورد تأکید  کننده صوت )مانند آمپلی ارزیابی شدت، توجه به پتانسیل ذاتی صدا فارغ از عوامل تقویت در:1 تذکر

 باشد.  می
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 امتیاز است.   3های ترتیل و حفظ  امتیاز شدت صوت در رشته :2تبصره 

 امتیاز است.  5های ترتیل و حفظ  انعطاف صوت در رشته امتیاز:3تبصره 

گیرد. امتیاز این  نوع، سرعت اجرا و قدرت کنترل تحریرها مورد ارزیابی قرار می مانندرزیابی تحریر مواردی : در ا2 تذکر

 بند باید با توجه به میزان استفاده از تحریرها در مجموعه تالوت برای قاری درج گردد. 

 در بخش لحن کسر خواهد شد.: خروج از ردیف صدا )ناکوکی( و نامطلوب بودن تحریرها از مواردی است که 3تذکر 

فرق داشته و  6متعارف و نازیبا با استفاده از ولوم مذکور در بند  کم و زیاد شدن و افت قدرت صدا به صورت غیر :4تذکر 

 شود. امتیاز می 1 تا 5/1موجب کسر امتیاز بسته به نظر داور از 

 ها در تمام طبقات صوت مورد نظر است. در قسمت انعطاف سالمت و کیفیت انتقال :5 تذکر

امتیاز در آن مورد  2در مواردی که اشکال ایجاد شده از ابتدا تا انتهای تالوت ادامه داشته باشد حداکثر تا سقف  :6تذکر 

 خاص کسر خواهد شد. 

کامل را به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهایی حافظ : داور صوت برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره 4تبصره 

 دراینصورت میانگین نمرات مالك عمل خواهد بود.

 لحن امتیازات و نمرات مربوط به  :5-2-2-2

 :امتیاز( به شرح جدول زیر  است 31امتیازات و نمرات  مربوط به لحن )

 

 ضوابط عنوان موضوع
 امتیاز

 ترتیل تحقیق
 وحفظ

 لحن

 امتیازات

 1 2 ارائه فرود زیبا و منطقی در مقام و محدوده پرده شروع تالوت

 2 1 انتخاب سرعت مناسب
 6 6 قدرت تنغیم )پردازش نغمات(

  1 4 القای معانی و مفاهیم آیات

 4 4 تنوع ردیف های لحن و پرده های مورد استفاده )متناسب با مدت تالوت(

 4 2 ویژه پایان عبارات ها بر متن و بهتنظیم و توزیع آهنگ 

 4 4 رعایت تکیه های صوتی یا نبر صحیح کلمات

 های مشاهیر تالوت ارایه تقلید فنی و مطلوب از سبک
)مانند مصطفی اسماعیل، عبدالباسط، منشاوی، شحات انور، کامل یوسف، حصان 

 و ...(

1 1 

حزن، جاذبه، 
 5/2 2 میزان تاثیر بر مستمعین 

 5/2 2 استفاده از ردیف های جذاب و بدیع
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زیبایی  نغمات و 

 پرده ها

 5/2 2 بکارگیری تحریرهای فنی و زیبا

 5/2 2 جاذبه پرده های مورد استفاده در طبقات مختلف صوت 

 موارد کسر امتیاز در لحن:

 امتیاز منفی 2تا  1هر مورد از                      ها(               ها )افتادن یا باال رفتن پرده ناهمگونی ردیف
 امتیاز منفی 2تقلید محض در سبک                                                                       حداکثر تا 

 شود. امتیاز منفی می 1های ترتیل و حفظ، این مورد، موجب کسر حداکثر  برای متسابقین رشته :1تبصره 

 امتیاز منفی 1حداکثر تا          همگونی و ناهماهنگی صوت و لحن                 نا
 امتیاز منفی 2تا  1هرمورد                     خروج از مقام یا نغمه و یا انتقال ناهمگون             

 امتیاز منفی 3حداکثر تا      متعارف و نامتناسب با شئون تالوت           استفاده از نغمات غیر
 امتیاز منفی 25/1هر مورد           خروج از ردیف صدا )ناکوکی(                        

 امتیاز منفی 25/1هر مورد         نامطلوب بودن تحریرها )لغزش و سُرخوردگی(               
 امتیاز منفی 5/1هر مورد             تکلّف و فشار در اجرای نغمات

 شود. امتیاز منفی می 1های ترتیل و حفظ، این مورد، موجب کسر حداکثر  برای متسابقین رشته :2تبصره 

 امتیاز منفی 5/1هر مورد          عدم رعایت عرفی مکث بین آیات                              
 شود. های حفظ، این مورد، موجب کسر امتیاز نمی برای متسابقین رشته: 3تبصره 

 امتیاز منفی 5/1هر مورد             در سرعت تالوت عدم توازن
 امتیاز منفی  5/1هر مورد            ها آور ردیف مورد و مالل تکرار بی

 امتیاز منفی 5/2            متعارف شروع تالوت در پرده غیر
 امتیاز منفی 2تا  1            عدم انتخاب پرده مناسب

 شود. های ترتیل و حفظ اعمال می دم انتخاب پرده مناسب فقط برای متسابقین رشتهمواردکسر امتیاز در ع: 4تبصره 

داور لحن برای هر یک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهایی حافظ در  :5تبصره 

 این بخش معدل نمرات مذکور خواهد بود.
 

 

 نمرات و امتیازات مربوط به صحت حفظ  : 6-2-2-2



 است امتیاز(  111)نمرات و امتیازات مربوط به صحت حفظ  
 در حرکات و حروف )شامل حذف، اضافه و تغییر(: اشتباه -1

 نمره از وی کسر خواهد شد. 1نمره و در غیر این صورت  5/1چنانچه حافظ خود فوراً تصحیح کند 

 نماید. تنها در موارد خاص، داور پس از اولین وقف مورد اشتباه را تصحیح و اعالم می :1تبصره 

که در دستور زبان عربی حرف  مِن باشد و کلماتی نظیر: ما، عن، از حرف در این بخش، حروف الفبا می منظور :2تبصره 
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 شود. شوند را شامل نمی تلقی می

پذیرد؛ مثالً کلمه  اگر در جابجایی حروف ریشه کلمه تغییر یابد، کسر نمره در بخش کلمه صورت می :3تبصره 

 خوانده شود.« یعملون»، «یعلمون»
 در یک کلمه )شامل حذف، اضافه، جابجایی و تغییر(: اشتباه-2

نمره از وی کسر  3عدم تصحیح  نمره و درصورت 2نمره و اگر با تذکر داور تصحیح کند  1چنانچه حافظ فوراً تصحیح کند 
 خواهدشد.

الخط،  کلماتی که در قرآن کریم به صورت ترکیبی از حروف و کلمه یا دو یا چند کلمه آمده، با توجه به رسم :4تبصره 

 فسیکفیکهم فلیقاتل، مانندگردد؛  یک کلمه محسوب می

بعضی از حروف آن، موجب کسر نمره  هر یک از حروف مقطعه یک کلمه محسوب شده و اختالل در کل یا :5بصره ت

 گردد. در ستون اشتباه در کلمه می
 در کلمات )شامل: حذف، اضافه، جابجایی و تغییر(: اشتباه-3

نمره از  4نمره و در صورت عدم تصحیح،  5/2نمره و اگر با تذکر داور تصحیح کند  5/1چنانچه حافظ فوراً تصحیح کند 
 وی کسر خواهد شد.

 منظور از کلمات، عبارتی بیش از یک کلمه است. :6تبصره 

 ها در حکم عبارت است. در ابتدای سوره« بسمله»: 7تبصره 

 رعایت ترتیب آیات و جابجایی آنها: عدم-4

نمره، اگر با  2اگر جا افتادگی در حد یک آیه باشد یا انتقال به آیه مشابه یا از آیه مشابه باشد و حافظ فوراً تصحیح کند 

 شود. نمره کسر می 5/4نمره و در صورت عدم تصحیح  3داور  تصحیح شود تذکر 

نمره و در  5/3نمره، اگر با تذکر داور تصحیح کند  5/2اگر جا افتادگی بیش از یک آیه باشد و حافظ فوراً تصحیح کند 

 شود. نمره کسر می 5صورت عدم تصحیح 

از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقط در مورد ابتدای آیات بوده و در صورت ایجاد اشتباه در خالل آیه،  منظور :8تبصره 

 انتقال محسوب نشده و در ستون کلمات کسر امتیاز خواهد شد.

 در کسر امتیازات، آیات کمتر از یک سطر در حکم عبارات هستند. :9تبصره   

 گردد. ه، بیش از یک سطر باشد انتقال به دور محسوب میچنانچه آیات کوتاه جا افتاد :11تبصره 

 4اگر حافظ، یک آیه بیش از یک سطر را تالوت نکند و داور تمام آیه را به او کمک کند، به ازای هر سطر  :11تبصره 

 شود. نمره کسر می

 مکث و تکرار:-5

حداکثر تا دو بار تکرار نموده و به تالوت آیه  اگر شرکت کننده بیش از حد متعارف مکث نماید یا عبارتی را برای یادآوری

 شود. نمره از وی کسر می 5/1ادامه دهد، برای هر مکث و هر تکرار، 
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کننده پس از مکث یا دو بار تکرار، موفق به ادامه تالوت نشود، داور مساعدت نموده و عالوه بر  اگر شرکت :12 تبصره

 شود. کسر نمره مکث و تکرار، حسب نوع کمک، نمره منفی برای حافظ در نظر گرفته می

داور برای تشخیص سؤال اگر در ابتدای تالوت و طرح سؤال توسط داور، حافظ سؤال را تشخیص نداده و از  :13تبصره 

درخواست تکرار نماید و یا در حین تالوت از داور در رابطه با قسمت خوانده شده، تائید بگیرد یا نام سوره، شماره صفحه یا 

 نمره از حافظ کسر خواهد شد. 5/1شماره آیه را از داور بپرسد به ازای هر مورد، 

شود، داور تنها به ذکر نام سوره اکتفا نموده و ابتدای سوره  ره آغاز میدر ارتباط با سؤاالتی که از ابتدای سو :14تبصره 

 کند. را قرائت نمی

اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور، قرائت خود را شروع نماید و سپس از داور بخواهد که مجدداً سؤال  :15تبصره 

 خواهد شد.را برای وی تکرار کند، در این صورت کسر امتیاز در ستون کلمات انجام 

 5/1اگر برگشت حافظ برای یادآوری قسمت بعد، بیش از یک جمله باشد به ازای هر نفس قرائت از قبل،  :16تبصره 

 نمره از وی کسر خواهد شد.

اگر حافظ پس از مکث، موفق به تالوت عبارت یا آیه نگردد، در صورت امکان داور هادی ابتدا کلمه اول را  :17تبصره 

آوری، عبارت را تالوت نموده و در ستون کلمات  صورت تالوت حافظ، در ستون کلمه، و در صورت عدم یاد تذکر داده و در

 نماید.  کسر امتیاز می

حافظ پس از اشتباه و تذکر داور، مرتکب اشتباه دیگری در تالوت شود، صرفاً اشتباه اول مالك کسر  چنانچه :18تبصره 

 گردد. امتیاز بوده و در ستون عدم تصحیح همان مورد، لحاظ می
 

 ( و حفظترتیلاجرایی بخشهای قرائت )تحقیق، نامه یین: آ2-3-2-2

داور از داوران شاخص مورد تایید دبیرخانه به صورت کتبی در برگه های داوری مجزا  4. در هر رشته داوری توسط حداقل 1
 نهایی معدل امتیاز داوران است و هر داور یک فصل را داوری می نماید. رأیانجام می پذیرد و 

و...( بیش از یک  یدتجو مانند صوت، لحن،مرات )ن. در مرحله کشوری و ملی با صالحدید شورای علمی در هر قسمت از 2
ارزیابی نماید که در این صورت میانگین نمرات داوران نمره هر قسمت و جمع امتیازات قسمتها امتیاز نهایی را  تواند میداور 

 مشخص می نماید.

دقیقه  11حداکثر  کنندگان رکتشقرعه برای تالوت انتخاب نمایند و  11. تیم داوری باید قبل از اجرای مسابقات حداکثر 3
 قبل از اجرا می توانند از قرعه خود مطلع شوند.
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فینال( یک قرعه به انتخاب هیئت داوران حداکثر یک ساعت قبل از اجرا به اطالع دوم ). در صورت برگزاری مرحله 4
 فینالیستها رسانده شود و همه افراد همان یک قرعه را مسابقه می دهند. 

ات حفظ همزمان با اجرای مسابقه دهنده بر روی سن توسط داور  هدایت کننده اعالم می گردد. نحوه . قرعه مسابق5
 انتخاب سوال قرعه در قسمت کلیات  رشته حفظ آمده است.

 . باشد می. شرکت همزمان در دو مقطع حفظ مجاز ن6

داوری نماید ولی درمحور صحت  . در قسمت حفظ یک داور نمی تواند در دو محور صحت حفظ و صحت قرائت همزمان7
 قرائت می تواند در چند قسمت داوری نماید و داوری محور صحت حفظ باید مجزا باشد.

در مرحله کشوری و ملی با صالحدید شورای علمی می توان در محور حسن حفظ از دو داور استفاده نمود که می تواند  .8
میانگین نمرات، نمره کل محورصحت حفظ و جمع نمرات محورها نمره  یکی از آنها داور هدایت کننده باشد. در این صورت

 را مشخص می نماید. کننده شرکتنهایی 

، در راستای مستند سازی و پرهیز از هرگونه شائبه باید تصویربرداری همراه با کیفیت مطلوب . در مرحله کشوری و ملی9
رت ابهام یا اعتراض هر یک از متسابقین بتوان با بازبینی فیلم اجرای متسابقین انجام پذیرد تا در صو صدا و تصویر از کل

مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم مذکور تصویر مسابقه دهنده باید با پس زمینه 

با برچسب  CDسن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت امکان یک نسخه از اجرای هر فرد بر روی  
 مسابقات به وی تقدیم گردد. 

 . در بخش دانشگاهی در صورت تعذر از تأمین داوران مورد تأیید دبیرخانه باید ازاجرای شرکت کنندگان در دانشگاه11
اجرای متسابقین انجام پذیرد تا در صورت ابهام یا اعتراض هر  تصویربرداری همراه با کیفیت مطلوب صدا و تصویر از کل

یک از متسابقین بتوان با بازبینی فیلم مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم مذکور 
کان یک نسخه از تصویر مسابقه دهنده باید با پس زمینه سن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت ام

در این بخش نمی تواند در هیچ یک از  کننده شرکتبا برچسب مسابقات به وی تقدیم گردد.  CDاجرای هر فرد بر روی  
 ی رشته شفاهی شرکت نماید.ها بخشبقیه 

 



 رشته اذان نامه آیین: 3-2
صوت و لحن تأثیرگذار و معنوی و تسلط بر کننده در نظر گرفته شود.  در این رشته بایستی زمان و شرایط مساوی بر هر شرکت

 های ارزیابی خواهد بود. اجرا از جمله مالك
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 اذان آئین نامه داوری مسابقه 

و  قرائتکه طبعاْ دارای اصول و فنون مختص به خود بوده و توفیق و صدای خوش شرط الزم  اذان فریاد شعائر الهی است

که این هنر عالمانه می بایست تحت نظارت استادی توانمند و  باشد میع جهات شرط کافی آن یدر جم معنویداشتن شخصیت 

 ینمعصومبا تجربه فرا گرفته شده و با کسب علم، معرفت، خودسازی، توکل به خداوند متعال و توسل به ساحت مقدس 

 ( به کمال آن سوق داده شود.السالم علیهم)

ذکر این نکته گرامی اعالم می گردد.  کنندگان شرکتجهت اطالع و رعایت نمودن  اذانبا این مقدمه، معیارهای مسابقه 

ضروری است از آنجا که در هیچ کجای شرع مقدس اسالم ضرورت گفتن اذان را بر زنان تایید نمی کند این رشته فقط در 

 .شود میبخش برادران برگزار 

 اتامتیازات و نمرات صحت و فصاحت الفاظ و عبار: 1-3-2

 

 به شرح جدول زیر است: امتیاز  21دارای  صحت و فصاحت الفاظ و عبارات

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 اذان
 امتیازات

  5 رعایت مخارج، صفات و احکام متعارف
  5 رعایت میزان کشش حرکات کوتاه

مطابق عرف موجود() رعایت وقف و وصل عبارات  5  

  5 رعایت صحت الفاظ جمالت

موارد کسر 

 امتیاز

های اذان اذکار مستحب قبل و بعد از هر یک ازعبارت  امتیاز 1هر مورد  

در اذان به آن معنی که در قرائت هست وجود ندارد و این بخش صحت و فصاحت الفاظ و عبارات نامیده  یدتجو :1تبصره 

 .شود می
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 صوت و نمرات  امتیازات:2-3-2

 : است به شرح جدول زیر امتیاز35دارای صوت 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 امتیازات اذان

  7 ارتفاع() مساحت
  8 زیبایی وجاذبه()طنین

  6 قوت و رسایی() شدت

توانایی درسرعت انتقال درجات وپرده ها()انعطاف  7  

  4 تحریر

  3 استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت

 

 لحنامتیازات و نمرات : 3-3-2

 به شرح جدول زیر است:  امتیاز 35لحن دارای 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 امتیازات اذان

   4 بکارگیری تحریرهای فنی و زیبا
   5 برخورداری از شروع و پایان مناسب

علی...( حیّ،تشهداتتکبیرات،) قرینه سازی دربندهای زوج  5   

رعایت یکنواختی آن در طول اجرا انتخاب سرعت مناسب و  4   

های صوتی صحیح رعایت تکیه  5   

ها رعایت همگونی نغمات و پرده  4   

مشروط به برخورداری از کیفیت قابل قبول() ابداع و نوآوری  8 

 

 امتیازات و نمرات مربوط به اجرای ممتاز:4-3-2

 است.جدول زیر  ه شرحبز اامتی 07اجرای ممتاز دارای 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

   11 میزان تاثیر اجرا بر مستمعین امتیازات اذان
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 حد نصاب کسب مقام در این رشته به قرار زیر است: تذکر:

صحت و فصاحت الفاظ و 

 عبارات

 6 اجرای ممتاز 21 لحن 21 صوت 12

 

 اجرایی: نامه آیین: 5-3-2

دقیقه باید یک اذان کامل ارائه دهند. این زمان با توجه به نظر هیئت داوران و تایید شورای  4در مدت  کنندگان شرکت. 1

 علمی برگزاری مسابقات می تواند کاهش یابد و از بندهای اذان صرفنظر شود.

انجام می پذیرد که نفر از داوران مورد تایید دبیرخانه بصورت کتبی در برگه های داوری مجزا  3. داوری توسط حداقل 2
 هر داور وظیفه داوری یک یا چند فصل را به عهده دارد.

 گیرد می. هر داور می تواند یک یا چند فصل را داوری نموده و در فرم هایی که به صورت کتبی در اختیار داور قرار   3

 امتیاز دهی شده و امتیاز نهایی جمع امتیازات چهار فصل خواهد بود.

ری و ملی با صالحدید شورای علمی می توان در هر قسمت  از دو داور استفاده نموده که در اینصورت . در مرحله کشو4
 را مشخص می نماید. کننده شرکتمیانگین نمرات، نمره کل فصل و جمع نمرات فصل ها نمره نهایی 

برداری همراه با کیفیت مطلوب ، در راستای مستند سازی و پرهیز از هرگونه شائبه باید تصویر. در مرحله کشوری و ملی5
اجرای متسابقین انجام پذیرد تا در صورت ابهام یا اعتراض هر یک از متسابقین بتوان با بازبینی فیلم  صدا و تصویر از کل

مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم مذکور تصویر مسابقه دهنده باید با پس زمینه 

با برچسب  CDکان یک نسخه از اجرای هر فرد بر روی  سن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت ام
 مسابقات به وی تقدیم گردد. 

 بخش دانشگاهی در صورت تعذر از تأمین داوران مورد تأیید دبیرخانه باید ازاجرای شرکت کنندگان در دانشگاه در .6
د تا در صورت ابهام یا اعتراض هر اجرای متسابقین انجام پذیر تصویربرداری همراه با کیفیت مطلوب صدا و تصویر از کل

یک از متسابقین بتوان با بازبینی فیلم مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم مذکور 
تصویر مسابقه دهنده باید با پس زمینه سن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت امکان یک نسخه از 

در این بخش نمی تواند در هیچ یک از  کننده شرکتبا برچسب مسابقات به وی تقدیم گردد.  CDد بر روی  اجرای هر فر
 .ی دیگر رشته شفاهی شرکت نمایدها بخش
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 رشته آئین سخنوری:: 4-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع       

 امتیاز شاخص های داوری
 11 شروع مناسب و ایجاد انگیزه

 11 تکلمقدرت بیان و عدم تکلف در 

 11 تسلط بر موضوع و مطالب ارائه شده

 11 قدرت جذب مخاطب

 5 مهارت در تمرکز بخشی

 11 (زبان بدن)استفاده از مهارت های مناسب غیر کالمی 

 11 (عدالت دیداری)ارتباط چهره به چهره 

 5 استفاده محدودو و مناسب از یادداشتها

 11 انسجام موضوع

 5 مناسب آراستگی و ظاهر

 5 مدیریت زمان

 11 جمع بندی موضوعات و نتیجه گیری

 111 جمع کل

 (تواشیح)امتیاز مدیحه سرایي  جدول:5-2

 توضیحات امتیاز شاخص داوری موضوع
  بدون امتیاز آداب و شرایط 

  21 صوت 

  31 لحن تواشیح

  25 هماهنگی و حسن اجرا 

 

 

  25 متن و ادا

  111 جمع 

 ضوابط اجرایی آئین سخنوری:: 1-4-2
 در انتخاب متن آزاد هستند کنندگان شرکت -

 در مرحله ملی می باید به صورت  کنندگان شرکتدرون مایه و محتوای متن انتخابی مبتنی بر محور قرآن و عترت است -

 کار خود را ارائه نمایند.حضوری 

 خود در مرحله دانشگاهی را به دبیرخانه جشنواره ارسالانجام شده  کار DVdقبل از مرحله نهایی می باید  ها دانشگاهمنتخبین  -

 نمایند. 

 دقیقه فرصت دارد کار خودرا ارائه نماید. 11حداکثر کننده شرکتدر مرحله ملی هر  -
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 ضوابط اجرایی:

 و شرایط: آداب( الف

 نفر می باشد. 6یا  5تعداد مجاز افراد گروه  -1

 نفر موجب حذف گروه خواهد شد. 6و بیشتر از  5: بکارگیری تعداد کمتر از 1تبصره 

 امتیاز برای هر نفر خواهد بود. 5بیش از یک نفر موجب کسر  نفرات از مرحله استانی به سراسری تغییر :2تبصره 

 استفاده از هرگونه آالت موسیقی ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد. -2

تواشیح( همراه با ترجمه و اعراب گذاری کامل باید ) مشخصات گروه و اعضا ء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی -3

 امتیاز منفی خواهد شد. 5قبل از اجراء به هیات داوران تسلیم گردد و عدم ارائه متن موجب درج 

 امتیاز می شود. 1عدم هماهنگی و تناسب لباس ها موجب کسرحداکثر  -4

 تبصره: تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است.

 امتیاز خواهد شد. 2موجب کسر  (از متن در هنگام اجرا مدیحه سرایی )تواشیح استفاده -5

 امتیاز خواهد شد. 2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات اعضا گروه موجب کسر  -6

کمتر  ثانیه 31ثانیه کمتر و یا بیشتر موجب کسر یک امتیاز می شود و تا  31دقیقه بوده و هر  7مدت زمان اجرا برنامه  -7

 و یا بیشتر بالمانع می باشد.

ثانیه  31ثانیه ی مجاز منوط به این است که از این زمان عدول نگردد در غیر اینصورت این  31: استفاده از تبصره

دقیقه گردد  7:31دقیقه یا  6:29هم مشمول کسر امتیاز می گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی 

 خواهد شد. مشمول کسر امتیاز

 امتیاز 21ب( صوت   

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

 امتیاز 5ارتفاع( )مساحت  -1

 فقط استفاده از دو اکتاو بطور همزمان توسط کر امتیاز کامل را در بر خواهد داشت.

 امتیاز 5زیبایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت( )طنین  -2

 امتیاز 2رسایی()شدت و قوت  -3

 امتیاز  4 (توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده ها)انعطاف  -4

 امتیاز 2تحریر  -5

 امتیاز 2استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  -6
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 امتیاز 31ج( لحن   

 امتیاز 5 شدهتنوع آهنگ متناسب با مدت زمان برنامه اجرا  -1

 امتیاز 5نغمات و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات      برخوداری از تلفیق مناسب  -2

 امتیاز 5رعایت تعبیرات(     )تطابق آهنگ ها با معانی و مضامین متن  -3

 امتیاز 3برخورداری از ریتم یا ضرب آهنگهای مناسب، زیبا و هماهنگ    -4

 امتیاز 7     در مجموع برنامه ارائه شده(  )زیبایی، تاثیر و جاذبه آهنگ ها  -5

 امتیاز 5بافت آهنگ ها(     )پیوستگی و همگونی نغمات -6

: کلیه معایب تنغیمی و لحنی که مربوط به ساخت آهنگ و بافت اصلی آن می شود در این بخش و معایبی که مربوط 1تذکر 

 به اجرا گروه می شود در بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ می گردد.

 .امتیاز منفی خواهد داشت 3تا  1یهای تقلید شناخته شده متناسب با میزان استفاده در برنامه از استفاده از ملود: 2تذکر 

 

 امتیاز 25د( هماهنگی و حسن اجرا     

 امتیاز 5برخورداری از کر یکدست، هماهنگ و تنظیم شده           -1

 امتیاز 3هماهنگی در ادای کلمات         -2

 امتیاز 3ها       هماهنگی در اجرای پرده  -3

 امتیاز 2هماهنگی در تحریرها      -4

 تیاز مورد نظر متناسب با برنامه های بدون تحریر، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد گرفت.امتبصره: 

 امتیاز   5اجراء تکخوانی ممتاز               -5

 ملودیها ی اجراء شده توسط گروه نباشد.: منظور از تکخوانی، تکخوانی است که در قالب 1تبصره 

 : صدا و لحن تکخوان یا تکخوانها در این بند محاسبه گردیده و در صورت تعدد تکخوانها معدل اجرا ء درج خواهد شد.2تبصره 

 امتیاز  5استفاده از فنون زیبا سازی نظیر فواصل صدایی مختلف یا هارمونی    -6
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 شده در یک برنامه الزامی نیست.تبصره: بکارگیری کلیه موارد یاد 

 امتیاز 2ریتم(            )هماهنگی در ضرب آهنگ  -7

 موارد کسر امتیاز:

 درصد امتیاز خواهد شد. 25هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کسر  -1

 امتیاز خواهد شد. 1هرمورد خروج از پرده صحیح موجب کسر حداقل نیم و حداکثر  -2

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

 هرمورد نفسگیری ناخوشایند موجب کسر نیم امتیاز خواهد شد. -4

امتیاز و قطع  2امتیاز و حداکثر  1هر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و موارد مشابه موجب کسرحداقل  -5

 برنامه توسط گروه به هر دلیل موجب حذف گروه خواهد شد.

 

 امتیاز 25تن و اداء     ه( م

 امتیاز  15    (از نظر مخارج و اعراب)مطابقت صحت متن و اداء  -1

امتیاز و برای هر مورد غلط متنی نیم امتیاز کسر  1شامل مخارج و اعراب  ائیتبصره: برای هر موردغلط اد

 خواهد شد.

         (ر صنایع ادبی و بالغی می باشدشامل مفهوم، تشبیه، ایجاز، کنایه، استعاره و سای)ارزش ادبی متن  -2

 امتیاز 11

تبصره: این بند در صورتی اعمال می گردد که در مسابقه استفاده از متون مختلف مجاز باشد و در صورتی 

 که متن مسابقه یکسان باشد امتیاز این بخش به همه ی گروه ها اعطا خواهد شد.
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 دعا خوانیرشته  : 5-2
بر اساس نظر داوران جشنواره در مراحل مختلف یک یا چنـد فـراز از دعاهـای مشـخص شـده را       کنندگان شرکتدر این رشته 

 قرائت می نمایند. 

  « امتیاز 25» صوت امتیازات و نمرات مربوط به : 1-1

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 صوت

 امتیازات

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

 5 باتوجه به پرده صوتی و کیفیت اجرا «فاصله زیری و بمی»صوت ارتفاع 

 4 «مالحت، زنگ صدا، گیرایی و زیبایی»طنین 

 6 «ای به پرده دیگر توانایی در سرعت انتقال صوت از پرده»انعطاف پذیری 

 3 پختگی صوت و داشتن قالب مداحی

ر موارد کس

 شده

 1 تصنعی بودن صدا
 1 گرفتگی نامتعارف

 1 هر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا بکاهد به تشخیص داور
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 «امتیاز  25» لحن و نمرات مربوط به  یازاتامت :1-2

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

لحن، 

مقامات و 

 نغمات

 امتیازات

 1 تطبیق شروع با فرود از لحاظ پرده صوتی
 1 شروع با فرود از لحاظ مقام و نغمهتطبیق 

 4 تطبیق لحن و مقام با محتوای عبارت و متن دعا
 2 وقار و سنگینی مناسب و مطابق با شأن دعا

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

 2 انعطاف آنهاکیفیت ممتاز تحریرها و جذابیت و 
 5 ایجاد فضای معنوی، احساسی و پرشور در حین اجرا

 4 قدرت تنغیم و تنوع و تحرك در اجرا و بکارگیری نغمات
 2 هماهنگی و تطابق صوت با لحن

ر موارد کس

 شده

 1 آغاز کردن دعا با پرده غیر متعارف
 1 خروج از ردیف صوت
 1 ها ناهمگون بودن ردیف

 1 «ها نغمه»خروج ناموزون از مقام 
 5 های تنغیم در اجرا عدم رعایت قابلیت و ظرفیت

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

 1 «غیر معمول»تکلف و رفتار غیر طبیعی 

شود و در صورت نوآوری مطابق شأن دعا و تنوع در اجرای نغمات، به شرط  محض موجب کسر امتیاز نمی تقلید :1تبصره 

 گیرد. نمره به دعا خوان تعلق می 2زیبایی تا 

 «امتیاز  2حداکثر » امتیاز ویژه با صالحدید داور  موارد: 1-3

 «امتیاز 31»  و حسن اجرا : امتیازات و نمرات مربوط به تجوید و وقف ابتداء1-4

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

تجوید و 

 وقف و ابتدا

1 

 

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

 

 

 

 

 

 

4 

 ها، حروف مشدد و ساکن عدم کشش بیش از حد متعارف حرکات کوتاه، مدها غنه

 

 

 

 

 

2 

 5 با معانی دعا وقف و شروع مناسب، متناسب

 15 حسن اجرا و تاثیر بر مستمعین

 1 مکث و سکوت غیر متعارف و قبیح که مخل معنا شود موارد کسر شده 

 1 وقف و ابتدای  نامتعارف و قبیح که مخل معنا شود 
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 آئین نامه اجرایی: -2

یکی از فرازهای مناجات خمسه عشر ه قید قرعه می باید ب کشوریدر مرحله دقیقه،  8کنندگان در مدت  شرکت .2-1

دعای عرفه منقول از سید ابن طاووس )انا فقیر فی بخش پایانی  و شامل تائبین، ذاکرین، محبین، شاکرین و شاکین

کل دعای عرفه به انضمام بخش به قید قرعه فرازهایی از  بایدکنندگان  شرکت در مرحله ملی نیزرا  اجرا نمایند.(غنای

 را اجرا نمایند. مذکور پایانی

 انجام می پذیرد. نفر از داوران مورد تأیید دبیرخانه 3حداقل توسط در مرحله ملی  . داوری2-2

، در راستای مستند سازی و پرهیز از هرگونه شائبه باید تصویربرداری همراه با کیفیت . در مرحله کشوری و ملی2-3

رد تا در صورت ابهام یا اعتراض هر یک از متسابقین بتوان با اجرای متسابقین انجام پذی مطلوب صدا و تصویر از کل

بازبینی فیلم مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم مذکور تصویر مسابقه دهنده باید 

رد بر روی  با پس زمینه سن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت امکان یک نسخه از اجرای هر ف

CD  .با برچسب مسابقات به وی تقدیم گردد 

 . در بخش دانشگاهی در صورت تعذر از تأمین داوران مورد تأیید دبیرخانه باید ازاجرای شرکت کنندگان در دانشگاه2-4

اجرای متسابقین انجام پذیرد تا در صورت ابهام یا اعتراض  تصویربرداری همراه با کیفیت مطلوب صدا و تصویر از کل

هر یک از متسابقین بتوان با بازبینی فیلم مذکور به اعتراضات رسیدگی فنی و دقیق نمود الزم به ذکر است در فیلم 

کان یک مذکور تصویر مسابقه دهنده باید با پس زمینه سن، بنر و جایگاه محل برگزاری مسابقات باشد و در صورت ام

 با برچسب مسابقات به وی تقدیم گردد.  CDنسخه از اجرای هر فرد بر روی  
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 فصل سوم

 هنری و ادبی ,فناوری ,ی پژوهشیها نامه داوری بخش آیین

 

 
  



 

 
 

45 

 

 

 های زیر داوری خواهند شد.. مقاالت ارسالی با شاخصباشد میبخش پژوهشی شامل ارسال مقاالت قرآن پژوهان 

 مقاالتداوری : 1-3

 امتیازات و مالکهای داوری مقاالت به شرح جدول زیر است:

 موضوع محور
حداکثر 

 توضیحات امتیاز داور امتیاز

یی
توا

مح
 

   5 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا

   15 پیشینه، نوآوری و ابتکار 

   11 پاسخگویی به مسأله تحقیق

   15 قدرت تجزیه و تحلیل مطالب

به نیازها و اولویتهای علمی  پاسخگویی
 جامعه

5 
  

ی
تار

اخ
 س

   11 روشنی و گویایی چکیده و کلیدواژگان

   11 انسجام و نظم منطقی مطالب

   11 رعایت اصول نگارش علمی

شی
رو

   11 امانتداری، جامعیت و اصالت علمی منابع 

   11 نتیجه گیری و جمع بندی

   111 جمع کل 

  علمی مقاله: رتبه .1

( پژوهشی -علمی) ( ترویجی  -علمی) ( مروری  -علمی) ( تخصصی -علمی)  

و ویرایش   microsof word 2117, 2111, 2113باویرایشگرdocx,doc متن مقاله با پسوند فایل.2  

 مقاالت باشد. متعارف
 ی فرایندهای داوری و مشاهده نتایج و غیره از طریق کنترل پنل فرد در سامانه قابل پیگیری است. کلیه.3

 درمقاالت رسیده به سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت نباید در جشنواره های دیگر حائز رتبه شده باشد.: 1تذکر 

در این رشته از حضور در جشنواره های  کننده شرکتصورت احراز این امر عالوه بر خارج شدن مقاله از دور مسابقات دانشجوی 
 سال های بعد نیز  محروم خواهد شد.

 مقاالت ارائه شده نباید در فضای مجازی منتشر شده باشد. :2تذکر 

 نگارش مقاالت  دستورالعمل

 .زبان فارسی باشدارسالی به متن مقاالت -1
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 .فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای علمی باشند مقاالت-2
 .واژه بیشتر نباشد 8111صفحه و تعداد کلمات مقاله از  21مقاالت از  حجم-3
سانتیمتر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، با برنامه  با فاصله یک سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم  مقاالت-4

2117 word  تایپ شود. 
 .باشد13 ها و اندازه فونت B Badr متن مقاله با فونت کلیه-5
آدرس آیه قرار گیرد و»« و روایات از برنامه جامع تفاسیر نور آورده شود. متن عربی آیات در بین عالمت آیات  آیات-6

سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۀِ وَالْمَوْعِظَۀِ   ادْعُ إِلی» :بالفاصله پس از آیه در داخل پرانتز به صورت )نام سوره/ شماره آیه(، درج شود. مثال
در مقاله استفاده البالغه نهجنظیر یا منابع رواییاز قرآن(. اگر از ترجمه خاصی125)النحل/« جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُالْحَسَنَۀِ وَ

 .، حتماً مشخصات مترجم و کتابشناسی ترجمه در بخش منابع بیایدشود می
ها، ج( مقدمه، د( بدنه اصلی، ه( نتیجه، و(  های زیر باشد: الف( چکیده به فارسی، ب( کلیدواژه باید مشتمل بر بخش مقاله-7

 .فهرست منابع
در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد؛ به عنوان  ارجاعات-8

 (215 ص، 12 ج، 1387زان عالمه طباطبایی به صورت زیر است: )طباطبایی، مثال ارجاع به تفسیر المی
ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده  رشته های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان در یکی از عرصه مقاالت -9

 .باشند
 جشنواره بر پایه نظر استادان دانشگاهی مقاالت را داوری و ارزیابی و مطابق با فرم داوری نمره گذاری می کند. دبیرخانه-11
 .دریافت شده مسترد نخواهد شد مقاالت-11

 نامه نگارش مقاالت شیوه

 در تدوین مقاالت الزم است موارد زیر رعایت شود:
 مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛ عنوان-1 

نویسنده به صورت ذیل ذکر گردد: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه ایمیل و شماره تلفن  مشخصات.2
 تماس؛

از محتویات نوشتار شامل بیان ای که نماینگر شرح مختصر و جامعی  کلمه به زبان فارسی )به گونه 151-111: قریب چکیده.3
 های مهم نتیجه بحث باشد.( مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته

کنند و کار جستجوی الکترونیکی را آسان  واژه )از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می 6ها: حداکثر تا  کلیدواژه.
 سازند( می

ها با موضوع نوشتار به  های قبلی پژوهش و ارتباط آن انتشار آن و نیز به زمینه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و مقدمه.5 
 صورت واضح اشاره شود؛

 اصلی مقاله  بدنه.6 
مقاله که متن اصلی است، مشتمل بر فصول مختلف است که هر فصل نیز در درون خود زیر فصلهای دیگری دارد  بدنه( الف

 .شود میای که هر پاراگراف حاوی یک موضوع مشخص  ین پاراگراف است، به گونهکه این زیرفصلها هر کدام مشتمل بر چند
 دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان در زیرفصلی خاص قرار گیرند. هر( ب
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تر به عنوان فصل قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم چند  دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی هر( پ
 رخوردار بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.فصلی ب

قرار داده شود. نقل به » « ، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه شود میقول مستقیم: در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل  نقل.7
 مضمون و کپی عینی مطلب از کتابی نیازی به درج گیومه ندارد.

درون متن: هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان  ارجاع.8
: )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار، شماره جلد و شود میهر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر 

شماره صفحات از سمت  شود می( و اگر به چند صفحه از یک منبع استناد داده 211 ص، 1 ج، 1381صفحه( مثال: )طباطبائی، 
( در صورتی که نام 221-217 صص، 1 ج، 1381راست به چپ و با گذاشتن عالمت )صص( تنظیم گردد؛ مثال: )طباطبائی، 

سنده در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر خانوادگی مؤلّف، مشترك است باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. اگر از یک نوی
از  اگرگیرد. شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می

ر اثر اول، گیرد: )نام خانوادگی، سال انتشا یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می
شماره جلد و صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره جلد و صفحه( اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی 

 گردد. به سایر مؤلفان اشاره می« دیگران»و با ذکر واژه  شود مییک نفر آورده 
اش به طور  ها را در مقاله ترین مسائلی که نویسنده آن همگیری از م کلمه، حاوی جمع بندی و خالصه 211-111: حدود نتیجه.9

 مستند شرح و بسط داده است.
ها نقل مطلب کرده است. فهرست  ها استناد نموده و یا از آن اش به آن منابع: کتب و مقاالتی که نویسنده در مقاله فهرست.11 

ای جداگانه بر اساس حروف الفبا )نام خانوادگی مؤلف( با دستورالعمل زیر تنظیم گردد. کتاب:  منابع در پایان مقاله و در صفحه
تایپ گردد.  Boldو  Italicفونت  نوان کتاب؛ نام مترجم، محل نشر: ناشر. ضمناً نام کتاب بانام خانوادگی، نام )سال انتشار(، ع

فونت  ، نام مجله، شماره مجله. عنوان مقاله داخل گیومه و نام مجله با«عنوان مقاله» (مقاله: نام خانوادگی، نام )سال انتشار
Italic وBold  ،)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، «عنوان پایان نامه»باشد. پایان نامه: نام خانوادگی، نام )سال دفاع

 تایپ گردد. Bold و Italicفونت   دانشکده، دانشگاه. عنوان پایان نامه داخل گیومه و با
برای )بدون ناشر(، « نا بی»بدون محل نشر(، برای )« جا بی»نکته پایانی: در صورت عدم تعیین برخی مشخصات از الفاظ 

 برای )بدون تاریخ( استفاده شود.« تا بی»
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 تلخیص کتاب: 2-3

 امتیازات و مالک های داوری رشته تلخیص کتاب الف: 

 شیوه نامه تلخیص کتابب: 

تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که با اهدافی نظیر 

بهره گیری بیشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نیز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر عالقمندان به بطن 

علمی  های فعالیتو زبده گزینی به ویژه در عرصه تلخیص کتاب هم چون سایر  منابع علمی انجام می پذیرد. خالصه نویسی

و بی تردید برای خلق اثری ارزشمند در این زمینه کسب مهارت های الزم امری ضروری  باشد میدارای اصول و قواعد خاصی 

 است.

 هدف از خالصه کردن کتابج: 

 آشنا شدن فرد خالصه کننده با کتاب به شکل دقیق-1

 تقویت قدرت گزینش مطالب مهم و اساسی از کتاب-2

 و حذف مطالب زاید و کشف مطالب غیر زاید و اساسی« سریع خوانی»توانمند شدن در شیوه مطالعه -3

 عنوان حداکثر امتیاز امتیاز داور جمع امتیازات

 محتوایی
61 

 روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده 11 

 وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی 12 

 جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده 15 

 (میزان انطباق با متن اصلی)رعایت امانت داری و وفاداری به اصل کتاب  15 

 میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع 8 

 
 
21 

 ترتیب، توالی و نظم مطالب 5 

 روشی
 هدفمنددسته بندی علمی و  5 

 رعایت اسلوب ساده و سره نویسی 5 

 استفاده از نمودار ها، جداول و سایر تکنیک های گزیده نویسی 5 

 
 
21 

 روانی و شیوایی متن خالصه شده 3 

 ساختاری

 رعایت نکات نگارشی، ویرایشی و دستوری 3 

 (در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی)خالقیت و نوآوری  3 

 استحکام، انسجام و پیوستگی ساختار 5 

 توفیق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب 3 

 تناسب حجم کمی مطالب 3 

111 
 

 
 مجموع  111
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 آشنا شدن با شیوه برداشت و نگارش نقل قول مستقیم و غیر مستقیم-4

 آشنا شدن با منبع گذاری درون متن و پایان متن-5

 اری تهیه کننده خالصه و دیگران از خالصه مزبور به شکل مناسببهره برد-6

تفکیک اندیشه ها، نظریات و روش های مربوط به نویسنده کتاب با سایر افراد دیگر که نویسند از آنان مطالبی را نقل کرده  -7

 است.

 

 شود.شامل مراحل ذیل است که معموال باید به ترتیب آنها توجه شیوه خالصه کردن کتاب د: 

 باید از همان آغاز به شرح ذیل درج شود: کهاعالم منبع کامل کتاب:-1

خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر،  نامـ برای کتاب های تألیفی:

 . 241شر قصه. تعداد صفحات: ( نشانه شناسی کاربردی، تهران: ن1383تعداد صفحات کتاب. مثال: سجودی، فرزان )

نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، نام مترجم، محل ـ برای کتاب های ترجمه ای:

 نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب.

 .367نشرآگه، تعداد صفحات:  ( مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه: حسین پاینده، تهران:1385مثال: استوری، جان )

 حداکثر/ حتی االمکان، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتاب که شامل موارد ذیل است: معرفی کلی کتاب: -2

 موضوع کلی مورد بحث کتابـ 

 ـ اهمیت کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه 

و فصول کامال آورده شوند. اگر کتاب  ها بخشو فصول کتاب. در اینجا باید عناوین  ها بخشـ تعداد تقسیمات کتاب که شامل 

 از مقاالت مختلفی تشکیل شده است، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام نویسندگان آنها نیز ذکر شوند. 

با ذکر عنوان فصل. توجه شود که بدون درج خالصه هر فصل معلوم نخواهد شد که تلخیص هر فصل به شکل جداگانه. -3

 موضوع بحث در هر فصل چیست. 
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ـ برای ورود در هر فصل به طور خیلی خالصه موضوع فصل گفته شده و سپس به شکل قابل فهم خالصه برداری ها صورت 

با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. در غیر اینصورت معلوم گیرند. مهمترین نکته در اینجا این است که موارد خالصه شده 

 نیست که هر بخش با بخش قبلی چه رابطه ای دارد.

متاسفانه بیشتر دانشجویان به این نکته توجه ندارند مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خالصه کردن. -4

مستند است. مستند کردن خالصه یکی از مهمترین کارهای خالصه که به هر حال باید مشخص شود که خالصه کردن چقدر 

 برداری است.

 مستند کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم به شکل ذیل:  -5

نقل قول شده باید میان دو گیومه قرار گرفته و سپس منبع آن که شامل: نام خانوادگی مؤلف، سال  مطلبنقل قول مستقیم:

 انتشار، شماره صفحه است در پایان آن و درون متن آورده شود. به شرح ذیل:

سجودی، «)نشانه زبانی رابطه بین یک چیز و یک نام نیست، بلکه رابطه ای است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتی»مثال:

 (.23 ص، 1383

اصوال خالصه کردن بطور اساسی برداشت های غیر مستقیم است لذا معموال باید در هر پاراگراف  چوننقل قول غیرمستقیم:

 فقط صفحه یا صفحات مورد خالصه در پایان پاراگراف و در میان پرانتز آورده شوند تا مراجعه به آن صفحات امکان پذیر باشد.

در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد، الزم است که در خالصه گنجانده شود. به  اگر نقل قولی-7

عبارت دیگر مطلب نقل شده حتما باید اگر نقل قول مستقیم باشد بین دو گیومه قرار گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری 

ال نشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی آنچه که در اینجا تفاوت دارد برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی، س

این است که این منبع گذاری متعلق به نویسنده دوم )غیر از نویسنده اصلی کتاب( و سال نشر و شماره صفحه کتاب آن 

 نویسنده دیگری است نه نویسنده اصلی کتاب مورد خالصه شده.

 نقد کتاب: 3-3
 های داوری رشته نقد کتابامتیازات و مالک  1-5

جمع 

 امتیازات

امتیاز 

 داور

حداکثر 

 امتیاز
 عنوان

 شکلی

11 

 بررسی ظاهر کتاب 3 

 بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی ها 3 

 بررسی ارجاعات، نمایه، منابع و مآخذ 4 
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 ـ بطور خالصه حجم هر بخش تا اندازه زیادی باید تابع مقادیر ذیل باشد:

 های علمی، فلسفی و احتماالً سیاسی و ی نویسنده، دیدگاهکلی درباره یاطالعات%(: 5اثر ) نویسنده اطالعاتی درباره

 نام آثار دیگر وی.

 موضوع بحث کتاب با همان نگاه معرفی و نقد با مطرح کردن ایده های ای از خالصه%(: 5ای عمومی از اثر )خالصه

 مادر و مهم کتاب.

 ی اصلی و محوری که مؤلف نکته%(: 35گیری وی )کتاب در این اثر یا نتجه یا ایده های اصلی نویسنده تز و ایده

 قصد پرداختن به آن را داشته است.

 ی مؤلف و دالئل آن )نوعی از نقد یا مخالفت مرورگر با ایده موافقت%(: 35)مؤلف  رویکرد و ایده مرورگر درباره ایده

 محتوایی با توجه به محورهای مطرح شده فوق الذکر(

 ( .11تفاوت ایده های اصلی نویسنده با ایده های گذشته وی یا دیگران در همان موضوع)% 

 

31 

  داشتن چارچوب علمی 8 

 پرداختن به نظریه های علمی 8  روشی

 نظم منطقی در ارائه مطالبداشتن  8 

 داشتن روش علمی 6 

 

 

61 

 پرداختن به مفاهیم مورد استفاده در متن 11 

 محتوایی

 تبیین چارچوب موضوعی 11 

 پاسخ به سواالت 11 

 تبیین صحیح و علمی مطالب 8 

 استفاده از داده ها و منابع اصلی 11 

 نتیجه گیری منطقی در مباحث 12 

111 
 

 
 مجموع  111
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 عنوان، قطع کتاب، تعداد صفحات، نوع جلد، ناشر،  مانندکلیات کتاب  طرح%(:11ها )ارایه موارد کلی کتاب و توصیه

محل نشر، تعداد چاپ و غیره. همچنین مروری بر نحوه ارایه کتابنامه، منابع، نمودارها یا تصاویر، انسجام اثر، روش 

شناسی، مستندات مناسب و اشاره کلی به نقاط ضعف و قوت با ارئه تصویه های الزم به عنوان مثال ضرورت بهره 

 ری از کتاب در حوزه های مختلف )مثال درسی و غیره( می تواند از توصیه های مفید و قابل استفاده باشد.بردا

 .ذکر منابع و مآخذ به کار رفته در تهیه نقد کتاب الزامی است 

 .ذکر نام، آدرس ایمیل، رتبه یا پایه علمی و وابستگی دانشگاهی مرورگر ضروری است 

 

 (وبالگ نویسیرشته : بخش فناوری )4-3
قـدام و آدرس  نسبت به ثبت نـام خـود ا   شود میاعالم  متعاقباًقرآن پژوه محترم از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره  -1

 ارد نماید.وبالگ را در سامانه و
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 امتیازات مربوط به نحوه داوری به قرار زیر است:-2

 محور مسابقه: قرآن، حدیث و سالمت

 امتیاز امتیاز فنی وبالگ() داوریامتیاز شاخص های  موضوع
امتیاز 

 نهایی
 نظر داور

 وبالگ

 بـیش  مواردموثربرسـرعت نظیراسـتفاده   راهنمـایی درنظرگـرفتن  ) وبـالگ  بارگذاری سرعت

 (ازموسیقی واستفادهجاوا، ازحدکدهای
5  

 

ــ ــازی  اختصاصــــیباموضوع، مناســــب گرافیکــــی اصــــول نظیررعایــــت) یطراحــ ســ

 های مناسب( tagازامکانات و  درست استفاده،شمارشگرمخاطبقالب،
5  

  5 بانویسنده، فرم نظر سنجی( ارتباط برقراری امکاننظرگذاری، نظیرامکان) تعامل قابلیت

  5 سابقه وبالگ، تعداد پست و...() مستمرومنظم روزرسانی به

  5 جستجو درموتورهای وبالگ وضعیت

  5 و...( افزار نرمامکان دانلود ) بالگارائه خدمات و 

  5 و زیباسازی کاربردی مختلف ابزارهای و جاوا ازکدهای مناسب استفاده

  5 وبالگ درطراحی وخالقیت نوآوری

  41 امتیازمحتوا جمع

 

 محور مسابقه: قرآن و عترت

 امتیاز امتیاز محتوایی وبالگ() داوریامتیاز شاخص های  موضوع
امتیاز 

 نهایی
 نظر داور

 وبالگ

 بـامحتوای  مناسب معناوپیام دارابودن،جذابیتباجشنواره، وبالگ: )مرتبط عنوان-1
 وبالگ(

5  

 

 وبـالگ  واجـزای  عنـوان  تناسـب مطالب، مناسب بندی موضوع) وبالگ: اجزای-2
 جشنواره، آرشیو( باموضوع

5  

  11 (درستینظیرجذابیت،) وبالگ محتوای-3

 مناســب اســتفادهمطالب، ومســتندات اطالعــات منــابع منــابع )درجارجــاع بــه -4
 ازسایرمنابع(

5  

 امالیینگارشـی،  نکـات  رعایتنوشـتار،  شیواورسـابودن سبک نوشتار:  )جذابیّت،-5
 نویسی( گزیده به و  توجه ودستوری

11  

  5 سـطح  تناسـب  + وبـالگ  اصـلی  درصـفحه  مخاطب مخاطب سنجی: )تعیین -6
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 بامخاطب( اطالعات وحجم

تصاویر هنری، ترکیب رنگ ها، فونـت و انـدازه   ) شناختیویژگی های زیبایی  -7
 آن، جذابیت(

5  

  5 وابتکار نوآوری-8

  51 امتیازمحتوا جمع

 

 ضوابط اجرایی رشته وبالگ

ارجاعات کامل انجام گیرد. در غیر این هر گونه کپی برداری از تارنما ها و وبالگ افراد دیگر باید با درج کامل نشانی و  -1

 صورت از مسابقه حذف خواهد شد.

 وبالگ نباید قبال به بازار عرضه یا در مسابقه یا جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد. -2

 ذکر دقیق نشانی اینترنتی وبالگ از سوی تهیه کننده ضروری است. - 3

 ی جشنواره مغایرت نداشته باشد.محتوا و قالب با ضوابط کلی اعالم شده از سو -4

مناسب است  توضیحات خاص در مورد طراحی ی داوری در مرحله ملی غیر حضوری خواهد بود. از این رو  نحوه -5

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

 

 افزار نرم رشته: 5-3
 و عترت محور مسابقه: قرآن

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
امتیاز 

 نهایی
 نظر داور

 افزار نرم

نظیر اجرای وظایف، صحیح بودن نتایج، عدم امکان )عملیاتی بودن  -1
 دسترسی غیر مجاز(

11  

 

ــادگی -2 ــندی )نظیرس ــتم، کاربرپس ــانوزیبا، ظاهرجذابکارباسیس  امک
 ابزارها( و چینش گرافیکظاهر و مدیریت صدا و فیلم، سازی سفارشی

11  

 اسـتفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ کارآمدی )نظیرسرعت -3
 ازمنابع( کاربردی

11  

ــرم درانتقــال نظیرســادگی) حمــل قابلیــت -4 ــهافزار ن   11 سیســتم هــای ب
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 جـای  بهافزار نرمجایگزینی  امکانبااستاندارد، هماهنگیآسان، نصبدیگر،
 مشابه( هایافزار نرمدیگر

پخش فیلم. صدا  –ارتباط صفحات ) خطاها، نظیرمدیریت اطمینان قابلیت -5

عـدم وجـود خطـا    ) نفـوذ  وتست بازیابی، امنیت قابلیت و.. بهم نریختن فونتها(

 (هنگام استفاده از محتوا

11  

تعاملی بودن )بازخورد گرفتن، محاسبه امتیازات، رهنمـون و کـاوش،   -7
متنوع، ایجاد چالش و انگیـزش در   استفاده از سواالت امکان انتخاب های متنوع 

 و...( به کار گیری خالقیت و ابتکار مخاطب

5  

  11 قابلیت ویژه() نوآوری -6

 وتنـوع، اسـتفاده   سازی غنیمحتوا، صحتاطالعات، دقت) محتوایی -7
 منابع( به مناسب وارجاع

11  

گرفته شده و بـر  تصاویر، موسیقی ها، فیلم ها و انیمیشن ها ی  به کار کیفیت  -8

 نامه های کاربردی )وضوح صدا و تصویر(
5  

  81 امتیاز جمع
 

 افزار نرمضوابط اجرایی رشته  -1

 واصل واردسامانه نموده را افزار نرم ومشخصات شده جشنواره بایدواردپایگاه اطالع رسانی قسمت دراین پژوهان قرآن -1

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.  DVDیا  CDوراهنما را  در قالب  نصب فایل به انضمامافزار نرم

ذکر نام و معرفی مشخصات محصول، اهداف وکاربرد، ی داوری در مرحله ملی غیر حضوری خواهد بود از این رو  نحوه -2

در شناسـنامه   افزار نرمو همچنین ساختارهای  طراحی و کارایی های ویژه  افزار نرمشناسایی مخاطب و  نکات خاص در کاربرد 

 ضمیمه درج گردد.

 نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره ی دیگری شرکت داده شده باشد. افزار نرم -3

 .است اثرالزامی صاحب خانوادگی و شماره تماس ونام نام درج -4

 .اثررادارد یک ارسال تنهاحق هرداوطلب-5

 .گیرد نمی تعلق امتیازی غیرمرتبط موضوعات به همچنین شده آثارکپی به-6

 الزامی است. افزار نرمدر  (about)و در باره ما  (help) راهنماداشتن بخش  -7
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فایل راهنما را روی سامانه ارسال کنید و یک نسخه آن را به  و( بسته باشد  exeاصل فایل باز و  فایل )فایل نصب  -8

 دبیرخانه جشنواره با پست سفارشی ارسال نمایید
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 :فصل چهارم

 داوری بخش آثار هنری نامه آیین
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 : مقدمه1-4
،، طراحی پوستر ,معرق و منبت ,فیلم کوتاه ,عکاسی ,نماهنگ ,نقاشی ,خوشنویسی های رشتهبخش هنری مسابقات شامل 

در بخش هنری باید با مراجعه به سایت جشنواره و ورود  کننده شرکتپژوهان  قرآن.باشد میآیات قرآنی  تصویرگریو  تذهیب 

ره ارسال نمایند. ت اثار خود را درج نمایند سپس اثار خود را بصورت جدول زیر به دبیر خانه جشنواعابه کنترل پنل خود اطال

عکاسی و طراحی پوستر در مرحله داوری نیازی به ارسال اصل اثر ندارد و فقط اصل  ,نقاشی های رشتهت در اس الزم به توضیح 

 ثار برگزیده پس از داوری جهت شرکت در نمایشگاه الزم است.آ

معرق و  ,تذهیب ,شنویسیوخ

 منبت 

ثبت اطالعت اولیه اثر سایت و ارسال اصل اثر به 

 دبیرخانه

اصل اثر به  DVDثبت اطالعات اولیه اثر سایت و ارسال  فیلم کوتاه  ,پویانمای ,نماهنگ

 دبیرخانه

طراحی  ,عکاسی ,نقاشی

 ،تصویرگری آیات قرآنیپوستر

 ثبت اطالعات اولیه اثر سایت و ثبت فایل اثر در سایت

 خواهیم پرداخت. ها رشتهدر ادامه به ضوابط اجرائی و معیارهای داوری تک تک 

 خوشنویسیرشته :2-4

انزلناه الیك..... العزیز الحمید( بهمراه ) اول سوره مبارکه ابراهیم: آیهمحور مسابقه:

 ترجمه

حداکثر  امتیازشاخصهای داوری موضوع

 امتیاز

 امتیاز

 

 
 
 
 
 
 
 

 خوشنویسی

  21 ترکیب بندی
  11 رعایت کرسی، خط کشی، خلوت وجلوت  

  11 قدرت دست

  11 گذاریمرکب برداری و قلم 
  11 (کاغذ، قلم، مرکب)انتخاب ابزار  مناسب  

  11 صحیح نوشتن حروف و کلمات
  11 انتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ های مختلف

  11 رعایت تناسب هم خوانی حروف و کلمات
  11 خالقیت در برخورد با نوشته و زمینه
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  111 جمع کل

 اجرایی رشته خوشنویسی ضوابط

 (حتی المقدور با ترجمه فارسی)نوشته شود شریفه قرآن کریم  هیآو نام سوره ذکر.1

 3درج شود.( یسالجار) اثردتولی تاریخو صاحب اثر امضاء.2
 .باشد( سانتی متر و )دارای قاب 51×71حداکثر  اندازه.3

 الزامی است.(پشت اثر) اثرنام و نام خانوادگی صاحب  درج.4

 تنها حق ارسال یک اثر رادارد.داوطلب هر.5

 .گیرد میآثار کپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی  تعلق ن به.6

 کمتر نباشد سانتیمتر6 پاسپارتوازوعرض  طول.7

 باید بر روی مقوای ماکت پاسپارتو قرار گیرد و سلفون کشی شود بدون قاب روی شیشه. اثار.8

 می بایست در جشنواره ها و مسابقات دیگر ملی شرکت داده نشده باشد. آثار.9

 

 آیات قرآنی تصویرگریرشته :3-4

  

                                                           
3

 

 و عترت  قرآنمحور مسابقه:

حداکثر  امتیازشاخصهای داوری موضوع

 امتیاز

 امتیاز

 

 
 
 
 

 تصویرگری

  11 ارتباط اثر با موضوع
  15 خالقیت و ایده پردازی

  11 قدرت جذب مخاطب
  11 (ترکیب بندی کلی )بکارگیری مناسب عناصر و مفاهیم بصری

  11 استفاده از هارمونی ها و تضاد های رنگی
  11 شخصیت پردازی و قدرت طراحی

  15 انتخاب تکنیک
  11 چیدمان متن و تصاویر
  11 کیفیت ارائه نهایی اثر
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 :تصویرگریضوابط اجرایی رشته 

 محور آثار داستان حضرت ابراهیم )ع(، حضرت سلیمان )ع( و معراج پیامبر )ص( : تصویرگریموضوع 

 حداکثر,4131فریم تصویر سازی ارسال نماید )اندازه هر فریم حداقل 6و حداکثر  3حداقل  تواند کنندهمی شرکتهر  -1

7151باشد) 

 .باشد میتکنیک تصویر سازی آزاد  -2

 .باشد میالزامی  سی دیبر روی   لشده و فای بارگذاریارسال اصل آثار به همراه پرینت متن  -3

 آثار ارسالی نباید قبال در مسابقات  و جشنواره ها حائز رتبه شده باشند. -4

 

 رشته نقاشی: 4-4

 السالم علیهمقرآن و عترت  محور مسابقه:

 امتیاز امتیازشاخصهای داوری موضوع

 

 

 
 نقاشی

 15 ارتباط اثر با موضوع جشنواره   
 و.....( رنگتسلط هنرمند برعناصربصری )ترکیب بندی، فرم،  

 امتیاز 5شامل: تعادل و توازن   
 امتیاز 5تقارن  وتضاد             
 امتیاز 5ارتباط بین عناصر بصری             
 امتیاز 5ریتم                                      

21 

 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نحوه بیان جانمایه موضوع دراثر )تاثیر آیه یا سوره موردنظر( /نزدیکی به معانی و مفاهیم پیام                                       

 21 ابداع و خالقیت در موضوع و  ارائه اثر  

 15 تسلط بر مواردو شیوه اجرا

 15 کیفیت ارائه نهایی اثر

 111 جمع کل

 

اجرایی رشته نقاشی ضوبط  

 JPGن مراجعه و از طریق کنترل پنل اختصاصی خود اثر را بصورت فایل آباید به سایت مسابقات قر کننده شرکت.1
 بارگزاری نماید.

 مشخصات فایل به صورت زیر باشد:   
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   2 ازحجم فایلMB4 تاMBفرمتjpg,مودRGB 311رزولوشن  ,رنگی dpi41حداقل اثر اندازه31  و

 سانتی متر باشد.71111حداکثر    

 .باشد میتکنیک آزاد  نوع.2

 .هر داوطلب تنها حق ارسال یک اثر را دارد.3

 .گیرد می4آثار کپی شده همچنین به موضوعات غیر  مرتبط امتیازی تعلق ن به.4

 ارسالی دارای شناسنامه و مربوط به سال جاری باشد. اثر.5

 نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره دیگری شرکت  داده شده باشد. اثر.3-2-1-6

 ازرایانه به شرط حفظ اصالت اثر بالمانع است. استفاده.3-2-1-7

 

 

 . رشته نماهنگ5-4

 السالم بیتعلیهم اهلقرآن و  محور مسابقه:

حداکثر  امتیازشاخصهای داوری موضوع

 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 نماهنگ

 7 ایدهتم و  ایده پردازی

 8 ارتباط با مفاهیم
هماهنگی مفهومی 

 اثر و موسیقی
 15 دکوپاژ

 15 موسیقی

 11 کیفیت تصاویر تصویر و صدا

 11 صدا

 11 استفاده از افکتهای تصویری فن آوری و اجرا
 5 ریتم )تمپو(

 12 انتقال پیام نکات  برجسته
 8 خالقیت ویژه

 111 جمع کل 

                                                           
7
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 اجرایی رشته نماهنگ  ضوابط

 .آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد کلیه.1

 .. به فیلمهای برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت2

 .دفیلم و فیلمساز ومدت زمان فیلم به طورکامل بر روی هر فیلم درج شو. نام 3

 تصویری( دقیقه 5 وحداکثر 3 حداقلنماهنگ  زمانموضوع فیلم قرآن وعترت،  (.4

یا سایر فرمت های قابل پخش با سیستم  وmpg4( H264یا ) وAviدو نسخه جداگانه با فرمت  درDvDارسالی بر روی  آثار.5

 رایانه و سیستم های پخش خانگی رایت و در بسته بندی مناسب ارسال و یا تحویل دبیرخانه گردد.

 .که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند آثاری.6

 نوع تکنیک آزاد می باشد. هر.7

 توسط فیلمساز تکمیل و بهمراه فیلم ارسال گردد.فرم مشخصات فیلم .8

 دارای تیتراژ باشد. نماهنگ.9

 رشته عکاسی: 6-4

 السالم علیهمقرآن و عترت  محور مسابقه:

 امتیاز امتیازشاخصهای داوری موضوع

 

 

 
 عکاسی

 ارتباط اثر با موضوع جشنواره

 
11 

 کیفیت پردازش آثار

 
15 

 مفاهیم بصری( عناصر و)ترکیب بندی کلی 

 
21 

 خالقیت و نوآوری و نگاه متفاوت در عکاسی

 
25 

 15 بکارگیری عناصر فرهنگی ایرانی و اسالمی
 5 مناسب، هارمونی و کنتراست رنگی مناسباستفاده 

 1111111 91 جمع کل
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 اجرایی رشته عکاسی ضوابط
 قرآن و عترت –موضوع عکاسی .1
 سانتی مترباشد. 41×31 چاپ عکساندازه.2

 ویا دیجیتال باشد. آنالوگمی تواند رنگی، سیاه وسفید، عکس.3
 . الزامی است 311با رزولشن ( TiffایJPG(فایل اصلی با فرمت  ارسال.4

 مشخصات فایل به صورت زیر باشد:

   2 ازحجم فایلMB4 تاMBفرمتjpg,  مودRGB 311رزولوشن  ,رنگی dpi  51قطع حداکثر 71cm باشد 

 رادارد. اثر3داوطلب حق ارسال  هر.1
 .گیرد میآثار کپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی تعلق ن به.2

 می بایست مربوط به  سال جاری و دارای شناسنامه باشد. اثر.3
 .ارسالی نباید در مسابقات و جشنواره ها حائز رتبه شده باشند آثار.4

 .جشنواره نباشند مورد داوری قرار نخواهند گرفتاثاری که در راستای موضوع .5
 از مونتاژ و تغییرات کامپیوتری و تغییرات تصویری در اثر خودداری شود. .6

 رشته فیلم کوتاه: 7-4

 السالم علیهمقرآن وعترت  محور مسابقه:
 امتیاز امتیازشاخصهای داوری موضوع

 
 
 
 
 

 
 

 فیلم کوتاه
 

مه
 نا

لم
 فی

 7 تم و ایده

 8 داستان

پردازی شخصیت  5 

 و 
ی

دان
گر

کار

ی
گر

ازی
 15 دکوپاژ ب

انتخاب بازیگران و 
ها پرداخت بازی  

15 

 و 
ویر

ص
ت

صدا
 11 کیفیت تصاویر 

 5 صدا

ین
دو

 ت

 5 تداوم

 5 ریتم )تمپو(

 3 رعایت اصل تدوین

 2 موسیقی
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ت 
کا

ن

ته
جس

 12 انتقال پیام بر

 8 خالقیت ویژه

کلجمع    111 

 اجرایی رشته فیلم کوتاه ضوابط

 آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد. کلیه.1

 .فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت به.2

از چسباندن کاغذ بر روی دی وی دی  فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم به طور کامل بر روی هر فیلم درج شود نام.3

 خودداری شودچاپ لیبل و اینسرت اشکالی ندارد.

یا سایر فرمت های قابل پخش با سیستم رایانه  وmpg4یا   وAviدو نسخه جداگانه با فرمت  درDvDآثار ارسالی بر روی . 4

در بسته بندی  و,سایر فرمت های قابل پخش با رایانه و سیستم های پخش خانگی رایتو سیستم های پخش خانگی رایت و 

 مناسب ارسال و تحویل دبیرخانه گردد.

 .هایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند فیلم.5

 و ... در آن رعایت شود. زمانهای فیلم کوتاه به لحاظ فنی، استاندارد.6

 فرم مشخصات فیلم توسط فیلمساز تکمیل و بهمراه فیلم ارسال گردد. .7

 فیلم دارای تیتراژ باشد..8

 

 کوتاه، نماهنگ، پویا نماییفرم مشخصات فیلم 

 استان:                                                         شهرستان:                                      دانشگاه:

 نماهنگ پویا نمایی    مستند:  نام فیلم:                    گرایش: داستانی

 دی وی کم:  HD FULLHDزمان فیلم:         تاریخ تولید:                     قطع فیلم 

 

 سایر موارد:                                    DvD مینی دی وی دی:

 خالصه داستان و موضوع فیلم  آزاد استاد دانشجو شاخص
 
 
 
 

    کارگردان

    نامه نویسمفیل

    تصویر بردار

    تدوینگر
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     صدابردار یا صداگذار
 
 
 

 موارد خاص قابل توضیح در خصوص فیلم
 
 
 
 
 

 (فعالیت کارگردان )فیلم سازسوابق 
 
 
 

 موارد و فرم مشخصات مورد تایید است.
 

 نام و نام خانوادگی مدیر دانشگاه:               مهر و امضاء

    متن گفتار گوینده

    (تولید شدهموسیقی )آهنگساز 

    اینماتور

 سایر موارد با ذکر سمت

 

 

 

 

   

 بازیگران

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 . رشته معرق ومنبت3-6
 

 السالم علیهم بیت اهلقرآن و  محور مسابقه:
 امتیاز امتیازشاخصهای داوری موضوع

 
 
 

 

 معرق و منبت

 15 گیاهی، جانوری، سنتی، اسلیمی، ختائی و ...()طراحی نقوش 
 11 ترکیب بندی نقوش
 11 ترکیب بندی رنگ

 11 هماهنگی نقش و اجرا با هویت ایرانی اسالمی
 15 خالقیت و تکنیک مورد اجرا

 11 انتخاب مناسب مواد
 11 ارتباط اثر با موضوع جشنواره

 21 ظرافت کار و نصب دقیق اجزا متناسب با تکنیک های هنری
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 111 جمع کل

 اجرایی رشته معرق ومنبت ضوابط
 .باشد میتکنیک آزاد  نوع.1

 داوطلب تنها حق ارسال یک اثر را دارد. هر.2

 ارسالی دارای شناسنامه و مربوط به سال جاری باشد. اثر.3

 دیگری شرکت داده شده باشد. ملی نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره اثر.4

 عدم محدودیت در استفاده از متریال()می تواند از فلز، چوب و ... استفاده کند.  داوطلب.5

 باشد. 111 × 71و حداکثر اثر اندازه.6

 آثاری که در راستای موضوع جشنواره قرآن و عترت نباشند مورد داوری قرار نخواهند گرفت.. 7

 .باشد مین و منبت مجاز شوند و استفاده از لیزر و یا دستگاه برش در رشته معرق  داده آثار می بایست بصورت دستی برش. 8

 

 (پویا نمایی)انیمیشن رشته:7-4

 السالم علیهمقرآن و عترت  محور مسابقه:

 امتیاز امتیازشاخصهای داوری موضوع

 
 
 
 
 

 انیمیشن

 15 نوآوری و خالقیت در انتخاب و پرداخت موضوع

منسجم و جذاب )طراحی شخصیت و...(روایت داستانی   15 

 15 کارگردانی

و سایه( نور،تعادل،وزنبندی، ترکیبآناتومی،) مناسبطراحی   11 

فشردگی و ) نمایشیبندی فیزیکی و  زمانرعایت قوانینی همچون:
تصویری انیمیشن  چیدمانبینی پیش حرکت یا انتظار، پیشکشیدگی،

 ثانویه، دنباله ها و حرکت لب به لب، جذبه در کاراکترها(

15 

 11 ریتم و حرکت تصویری

موسیقی/ افکت صوتی() گذاریصدا   21 

 111 جمع کل
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 ()پویا نمایی اجرایی رشته انیمیشن ضوابط

  دقیقه است. 5زمان برایپویانمایی  حداکثر .1

،  می تاکنون، که در جشنواره های ملی و بین المللی فیلم کوتاه و انیمیشن حائز رتبه نشده باشند 1392آثار تولید شده از سال .2

 توانند درجشنواره شرکت نمایند.

یا سایر فرمت های قابل پخش با سیستم رایانه و  وmpg4یا   وAviدو نسخه جداگانه با فرمت  درDvDآثار ارسالی بر روی .3

حتما با )سیستم های پخش خانگی رایت و در بسته بندی مناسب با درج مشخصات سازنده و نام فیلم و نام دانشگاه و .... 

 (اشکال نداردبل چاپ لی نوشته شده باشد ارسال گردد DVDماژیک مخصوص بر روی 

 .نظر تعداد آثار ارسالی محدودیتی وجود ندارد از .4

 تکنیک آزاد است. هرنوع .5

 فرم مشخصات فیلم تکمیل و ضمیمه فیلم ارسال گردد. .6

 فیلم دارای تیتراژ باشد. .7

 پوستر طراحی رشته :8-4

 السالم علیهمقرآن و عترت  محور مسابقه:

 موضوع امتیازشاخصهای داوری حداکثر امتیاز امتیاز

  ارتباط با موضوع جشنواره 11 

 

 
 پوستر

 

 تاثیر گذاری بر مخاطب 11 

 قدرت انتقال و رسایی پیام 11 

 به کارگیری مناسب عناصر و مفاهیم بصری()ترکیب بندی کلی  15 

 استفاده مناسب از هارمونی و تضادهای رنگی 15 

 خالقیت و ایده پردازی 21 

 چیدمان مناسب نوشته ها 11 

 کیفیت و دقت اجرا 11 

 جمع کل 111 

پوستر طراحی اجرایی رشته ضوابط  
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و فایل اصلی )با فورمت برنامه   jpgحاوی فایل  cdبامتر بصورت پرینت شده با کیفیت همراه  سانتی51×71 اثرحداکثراندازه.1

 (گرافیکی که پوستر با آن طراحی شده است

 تعیین گردد. CMykو مود  Dpi 311فتوشاپ اجرا شود رزواوشن  افزار نرمفایل در  چنانچه.2

 در پوستر الزامی است. "جشنواره ملی قرآن و عترت "عبارت از  استفاده.3

 هایی که در راستای موضوع جشنواره قرآن و عترت نباشد مورد داوری قرار نمی گیرند. پوستر.4

 .باشد میمجاز به ارسال یک پوستر  کننده شرکتهر.5

 

 رشته تذهیب :9-4

 السالم علیهم بیت اهلقرآن و  محور مسابقه:
 امتیاز امتیاز شاخصهای داوری موضوع

 
 
 
 
 

 تذهیب

 21 نقوش اسلیمی و ختائی طراحی صحیح

 11 ترکیب بندی نقوش اسلیمی و ختائی

 11 نقوش و زمینه( شیوه رنگ گذاشتن)رنگ گذاری 

 11 ...( رنگ های سنتی، پخته و)ترکب رنگ ها 

 21 (قلم گیری نقوش)دور گیری 

 15 پرداز و ساخت و ساز روحی نقوش 

 11 و نواوری در طراحی و تکنیکخالقیت 

 5 پاسپارتو

 111 جمع امتیاز

 اجرایی رشته تذهیب ضوابط.1

 سانتی متر باشد. 71×  51اثر حداکثر  اندازه.1
 کادر برای خلق اثر و دارای قاب باشد.75٪. 2

 داوطلب تنها حق ارسال یک اثر را دارد. هر.3
 سانتی متر باشد. 8الی  6و عرض پاسیارتو  طول.4
 .باشد میاز رایانه جهت اجرا ممنوع  استفاده.5
 دیگری شرکت داده شده باشد. ملی نباید پیشتر در مسابقه و جشنواره اثر.6
 می بایست مربوط به  سال اخیر و دارای شناسنامه باشد. اثر.7
 .باشد میاعالم گردیده با احتساب پاسیارتو  ابعاد.8
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 :فصل پنجم
 

 نامۀ داوری بخش ادبی یینآ
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 مقدمه: 1-5

در این بخش  کنندگان شرکتفیلمنامه نویسی و نمایش نامه  نویسی است که  ,نویسی داستان,شعر های رشتهاین بخش شامل 

اصل فایل اثر خود را با فونتهای ذکر شده در ادامه در سایت جشنواره و ورود به کنترل پنل خود باید با مراجه به سایت 

 بارگذاری نمایند.

 رشتۀ شعر :2-5

 امتیازات رشته شعر جدول

 امتیاز امتیازشاخص های داوری موضوع

 

 

 

 

 

 

 شعر

ساختار درست قالب )وزن عروضی، قافیه، 
 آهنگ و ....(

21 

واژگان، ایجاد بافت  گزینش)زبان شعر 
 همگون واژه ها، سالمت زبان و رسایی

21 

زیبایی و به کارگیری صور )زیبا شناختی 
خیال، آرایه های ادبی، موسیقی کلمه و 

 کالم ...(

21 

نوآوری و مضمون سازی )وحدت، 
هماهنگی مضمون، محتوا، فرم، خالقیت و 

)... 

11 

شگرد بروز هیجانات و احساسات )عاطفه 
 مخاطب(

11 

 11 ماندگاری و پایندگی

تاثیر پذیری از قرآن و عترت )به کارگیری 
 عناصر و سمبل های قرآنی و...(

7 

 3 اندیشه و پختگی در سیر شعر

 111 جمع کل 

 اجرایی رشته شعر: ضوابط

 در انتخاب قالب شعری اعم از شعر سنتی،  نو یا سپید آزاد هستند. یاندانشجو .1

مایه و محتوای شعر مبتنی بر دو محور قرآن و عترت است. از این رو موضوعات نامرتبط از گردونۀ مسابقات حذف  درون.2

 می شوند.
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اصلی در کسب امتیاز آشنایی شاعر با ریزه کاری ها و ظرافت های کالم است؛ مهمترین معیارهای سـرودن کـه    مالك.3

آمده است؛ شاعران باید باتوجه به این معیار ها که از مجمـوع یـک    سبب کسب بیشترین امتیازات می گردد در جدول زیر

 صد امتیاز فراهم می آید، بکوشند در یکی از موضوعات پیشنهادی، اثر خویش را بیافرینند.

 دیگری شرکت داده نشده باشد. ق شده باشد و در مسابقات جشنوارهاثر می بایست برای این جشنواره خل.4

 شعر و شرایط تنظیم آثار نکات

 کنندگان موظفند با توجه به مالك های تعریف شده در این جدول به آفرینش اثر ادبی خود بپردازند. شرکت .1

؛ این داوران مورد تأیید دبیرخانه اند و میانگین نظر هر سه داور  در فرم گیرد میها دست کم با سه داور انجام  داوری .2

 گزینش و کسب امتیاز هر اثر است.هایی مجزا، مالك اصلی 

تایپ کرده و به دو  sulot (BOLD) 13 فونتبا  wordموظف است اثر خویش را در محیط  کننده شرکتهر .3

 به روی سایت مسابقات از طریق کنترل پنل اختصاصی خود بارگذاری نمایند. pdfو  word صورت

چون رشته، دانشگاه و... یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانۀ صفحه قرار گیرد و نام شاعر و دیگر مشخصات وی  عنوان .4

 باید در صفحه ای جداگانه درج شود.

صورت نیاز داوران می توانند در روز همایش با انتخاب موضوعاتی متفاوت به سنجش استعداد شاعران در سرودن  در .5

 شعر بپردازند.

 ی دیگر ادبی  شرکت نمایند.ها بخشاین بخش نمی توانند در هیچ یک از     کنندگان شرکت .6

 ارسال شده نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره ای شرکت داده شده باشد. آثار.7

 آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد. هیکل.8

 می بایست برای جشنواره ملی خلق شده باشد و در مسابقات ملی دیگر شرکت داده نشده باشد. اثر .9
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 نویسی نمایشنامه. رشته فیلمنامه نویسی و 3-5

 نویسی نمایشنامهامتیازات رشته فیلمنامه نویسی و  جدول

السالم علیهم بیت اهلقرآن و  محور مسابقه:
  امتیازنهایی امتیازامتیازشاخص های داوریموضوع

فیلمنامه نویسـی  

و 

نویسی نمایشنامه

باور پذیری، ابتکار در ) شهیاندموضوع، مضمون و  
موضوع، اهمیت موضوع و سوژه، پرهیز از شعار 

 زدگی(
 

11 
 نظر داور

 11 شخصیت پردازی

 5 ساختار دراماتیک

 11 قابلیت اجرایی

 11 دیالوگ پردازی

 5 زبان نمایشی

 11 خالقیت و نوآوری

 11 ویژگی های شاخص اثر

 5 اولویت های جشنواره و تاثیر گذاری آن

 11 مناسب بودن ساختار

 5 موفقیت در موقعیت پردازی

 11 نظر ویژه داور

 111 جمع کل

 :نویسی نمایشنامهضوابط اجرایی رشته فیلمنامه نویسی و 

در انتخاب موضوعات خویش منحصراً باید به درون مایه های این بخش که قرآنی و والیی است دقت  یاندانشجو .1

 داشته باشند.

 مایه ها و محتواهای  نامرتبط ـ اگرچه زیبا و کارآمدـ از گردونۀ مسابقات حذف می شوند. درون.2
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 نویسی داستاننویسنده  با ریزه کاری ها و ظرافت های هنر فیلم نامه نویسی و  آشناییاصلی در کسب امتیاز، مالك.3

است؛ مهمترین معیارهای این بخش که سبب کسب بیشترین امتیازات می گردد عبارتند از:  موضوع، ساختار نوشته و.... و  

ری است؛ نویسندگان باید  با به طور کلی ویژگی های این بخش که در جدول زیر آمده است، اصلی ترین محورهای داو

توجه به این معیار ها که از مجموع یک صد امتیاز فراهم می آید، بکوشند در یکی از موضوعات پیشنهادی، اثر خویش را 

 بیافرینند.

 

 و ویژگی آثار ارسالی )فیلم نامه ها و نمایش نامه ها( شرایط

 .pdfو  wordاثر در سامانه همایش به دو صورت  ارسال .1

 باشند. 13با قلم لوتوس و فونت  آثار .2

کامل نویسنده شامل نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، شماره تماس در صفحه ای جداگانه در کنار آثار ثبت و  مشخصات.3

 ارسال شوند.

 طلق یا شیرازه دار( به همراه سی دی آن ارسال شود) مجلدصورت نیاز، عالوه بر بند نخست، آثار باید  در.4

 نمایشنامه ضـروری است. /خالصه داستان در صفحـۀ اول فیلمنامه نوشتـن.5

درصورت اقتـباس از منبع ادبی، عالوه بر ذکر مشخصات کامل، . نمایشنامه یا فیلمنامه در پایان متن ذکر شود منابع.6

 شامل عنوان، نویسنده، ناشر، سال انتشار اثر نیز معرفی شود.

 سابقه اقتباس سینمایی از آن اثر، مشخصات اثر سینمایی وخالصه داستان نیزذکرشود.. درصورت.7

 ارسال شده نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره شرکت کرده باشد. آثار.8     

 که اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترك نوشته شده باشد تنها یک جایزه تخصیص خواهد شد. یدرصورت.9

 ، بنابراین از ارائه طرح خودداری گردد.شود میفیلمنامۀ کامل برای ارزیابی پذیرفته  فقط.11
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 نویسی داستانرشتۀ :4-5

 نویسی داستانامتیازات رشته  جدول

 :نویسی داستاناجرایی رشته  ضوابط .4-3-2

به  هستند. ( آزادMinimalismیا داستانک )( Short storyکوتاه )در انتخاب قالب داستان اعم از  یاندانشجو.1

 داستان های بلند و رمان ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(السالم علیهم بیت اهلقرآن و  )معیار سنجش داستان با محور مسابقه:  

 داورنظر  امتیاز نهایی امتیاز امتیازشاخص های داوری موضوع

 

 

 

 

 

 

 
 نویسی داستان

   5 و مبانی قرآن و عترت( ها آموزهتوجه به ) تم,موضوع-1
  5 ابداع در موضوع

  11 نقشه یا چهارچوب داستان() رنگطرح یا پی -2
  5 روانی و رسایی قلم-3

  5 (آغاز مناسب )شروع-3-1
  11 شخصیت پردازی-3-2

  11 گفتگو-3-3

  11 دید )روایت داستان(زاویه -3-4

  11 (کشمکش، تعلیق، اوج داستان، پایان بندی) حوادث-3-5
  11 لحن داستان-3-6

  5 وحدت سه گانه  زمان، مکان و صحنه()فضا سازی  -4
  5 پرداخت-5

زبان در داستان های زبان مند و نشان دادن در داستان های 
 تصویر گرا

5  

  5 تکنیکاستفاده از 
  111 جمع کل
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مایه و محتوای آثار مبتنی بر دو محور قرآن و عترت است. از این رو موضوعات نامرتبط ـ اگرچه زیبا و کارآمدـ از  درون.2

 گردونۀ مسابقات حذف می شوند.

مهمترین معیار های این  ,است نویسی داستاناصلی در کسب امتیاز آشنایی نویسنده با ریزه کاری ها وظرافت های  مالك.3

که  نویسی داستانگفتگو و به طور کلی ویژگی های هنر  ,لحن ,ترین امتیازات می گردد عبارتند از: فضابخش که سبب بیش

بکوشند در یکی از   ,نویسندگان باید با توجه به این معیارها که از مجموع صد امتیاز فراهم می آید ,در جدول زیر امده است

 اثر خویش را بیافرینند. ,موضوعات پیشنهادی خود

 ط و ویژگی  های تنظیم آثار:شرای

 کنندگان موظفند با توجه به مالك های تعریف شده در این جدول به آفرینش اثر ادبی خود بپردازند. شرکت .1

؛ این داوران مورد تأیید دبیرخانه اند و میانگین نظر هر سه داور  در فرم گیرد میآثار دست کم با سه داور انجام  داوری .2

 اصلی گزینش و کسب امتیاز هر اثر است.هایی مجزا، مالك 

تایپ کرده و به دو sulot (BOLD ) 13 با خط wordموظف است اثر خویش را در محیط  کننده شرکتهر .3

برای دبیرخانه ارسال نماید. وجود غلط های امالیی یا عدم رعایت فاصله واژگان یا شکیل    pdfو    wordصورت 

 نبودن نوشته از ارزش اثر می کاهد.

یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانۀ صفحه قرار گیرد؛  تمام مشخصات نویسندگان اعم از نام نویسنده و عنوان  عنوان .4

 اثر و... مجدداً  در صفحه ای جداگانه درج شود.

 صورت نیاز داوران می تواند در روز همایش بسته به سلیقۀ خویش به سنجش استعداد نویسندگان  بپردازند. در .5

 ی دیگر ادبی  شرکت نماید.ها بخشاین بخش نمی توانند در هیچ یک از  کنندگان تشرک .6

ارسال شده نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره ای شرکت داده شده باشد در غیر این صورت از مسابقات  آثار.7

 حذف می شوند.

 آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد. هیکل.8

 کت داده نشده باشدمی بایست برای جشنواره ملی خلق شده باشد و در جشنواره های ملی دیگر شراثر .9

 

 

 

 


