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 :مقدمه 

َقَلْيِ تاِرٌك ف  ِإِّن :  پيامبر اكرم ْهَل َبْيیت  یتَو ِعْتَ  اَب الّلِ ِكت   يُكُم الثَّ
َ
ْكُتْ  أ سَّ م  ِإْن ََتَ وا ا ِِبِ َبدا    َلْن َتِضلُّ

َ
 1   أ

 

مندی از هددای  و دوری از گرراهدو و رسد دن بده     بهره بوده و شرطرسول خاتمبهای گرانودیعه دو قرآن و عترت، 

اسدممو بدر هرندان و بده وید ه بدر        جامعده بدر اید  بداور در    ، ترسّک به اید  دو اسد     خرویمدینه فاضله دن وی و بهش  ا

بکوشند  با ای  توضد     قرآن و عترتهای فرهنگ اسممو منطبق با شاخصه دستناههای حاکر تو فرض اس  که در توسعه

و ایجداد   های قرآن و عترتآموزهرویج نشر و ت جه قرار داشته و باید در در صدر ای  دستناهها  فرهننو و دانشناهوجامعه 

 انس و شور قرآنو در ب   مخاطبان خود ب ش از پ ش اهترام ورزد 

 هدا دانشدناه  درو عترت  قرآن فرهنگ گسترش و نشر هدف با دانشناه ان عترت وقرآن سراسری جشنواره در ای  راستا؛ 

ن ز از سدال   علوم پزشکوهای دانشناهی  جشنواره در سط  آید  اطرح ریزی گردیده و هره ساله به اجرا در مو 1334از سال 

به صورت مستقل و از جانب معاون  فرهننو و دانشجویو وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشدکو بده    1354-57تحص لو 

اید   طبق آئد   نامده حاضدر بده اجدرا در خواهدد آمدد          1354-57اجرا درآمده و ب س  و یکر   دوره آن در سال تحص لو 

و سراسری برگزار شده و نفرات برتر دانشجویان بده   مرحله دانشناهودو هرچون سنوات گذشته در در سط  وزارت شنواره ج

 سو و یکر   جشنواره ملّو قرآن و عترت دانشجویان ایران معرفو خواهند شد 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 معاونت دانشجویي و فرهنگي

مرکز قرآن و عترت
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  ،و اهداف حاکم بر جشنواره  سیاستاصول 
اهدداف و  به سدوی  جشنواره به نه  بخشوو حرک  در مس ر آنها، موجب جه  اهدافو  س اس از آنجا که تع    اصول، 

بده عندوان   و ن ز پربارترشدن آثار و نتایج جشنواره خواهد شد، لذا اید  مدوارد بده شدرح زیدر       های متعالو نظام اسمموآرمان

 ها و اقدامات تع    شده اس :ای برنامهزیربن

 

 :اصول و سیاستها -الف

 توجه به هره ابعاد انسان ساز و ح ات آفری  قرآن و عترت جامع نگری: -1

بخش قرآن در بد    دوری از دام  زدن به هرگونه اختمفات مذهبو و استفاده از جایناه وحدت حفظ وحدت اسالمی: -2

 مذاهب اسممو 

   د بر اخمص و معنوی  و معناگرایو در هره مراحلتأک معنويت محوری: -3

  ها و تعر ق مفاه م و ارتقای سط  فنو مسابقاتتحول رو به جلو و افزایش رشته توسعه كمّی و كيفی: -4

ذیدرب  در اجدرای    نهادهدا و مسدالو ن و دانشدناه ان    جانبده  هرده و مشدارک   اهتردام عدالو    :و نشاط شكوهمندی -7

 .شور و نشاط قرآنو در مخاطبان شکوهرند جشنواره و ایجاد

 :اهداف -ب

ایشدان   تشدویق و  هااعتمی دانش، ایران، اخمق و بص رت دینو دانشناه ان و توسعه فضای معنوی و قرآنو در دانشناه -1

  های قرآنو و عترتفعال  سوی  به

  های قرآن و عترتو پ وهشها گسترش مفاه م، آموزش -2

  عرل به آنو  تدبّر، با تأک د بر حفظرآن کریم و متون ائره اطهارتوجه توأمان به الفاظ و مفاه م ق -3

  های قرآن و عترتگسترش اطمعات و مباحث کاربردی قرآن و عترت و تقوی  محتوای برنامه -4

 تعر ق ننرش اهل هنر و ادب به قرآن کریم و س ره معصوم   -7

  های قرآن و عترتابقات و جشنوارههای آموزش عالو در زم نه مسهراهننو و حرک  هرسوی هره دستناه -3

هدا و  گ ریقرآن و عترت دانشناهو موظفند در کل ه تصر م ریزان جشنوارهاندرکاران و برنامههره دس شایان ذکر اس  

نظر قدرار دهندد و بددیهو اسد  در نظدارت و ارزیدابو، م دزان         فوق را مدّو اهداف  اس  س اصول، های خود،اقدامات و برنامه

 ها سنج ده خواهد شد ها و اقدامات بر ای  اهداف و س اس برنامه انطباق
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 چکیده 
مداه  اول بهرد  هفتده  های علوم پزشکو سراسدر کشدور در   نشناهجشنواره به دانامه ارسال آئ  طرح پس از   یبر اساس ا

جشنواره در  ،و مطابق زمانبندی آغاز 1354بهر  ماه هفته دوم از از اسات د، دانشجویان و کارکنان  نامثب و  غات تبل، 1354

 وزارت بهداشد  و سراسدری   مرحله دانشناهودو و در  یهنرو  وادب، یفناور، وپ وهش، وکتابخوان، وکتب، وشفاههای بخش

پس از اجرای مرحله سراسری جشنواره در وزارت   های مربوطه به رقاب  خواهند پرداخ و طو آن مخاطبان در بخش برگزار

 دانشجویان برتر جه  شرک  در سو و یکر   جشنواره ملّو قرآن و عترت دانشجویان ایران معرفو خواهند شد    بهداش ،

 مشخصات کلي جشنواره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 .كشور یعلوم پزشك یاهدانشگاه جشنواره قرآن و عترت نيكميو  ستيب :جشنواره عنوان –1

 4931لغايت آبانماه  4931از بهمن  :اجرامدت  –2

 .دانشجويان و ملّی و سراسری وزارت بهداشت دانشگاهی ؛در سه مرحله: گستره جشنواره -3

 .اساتيد و كاركنان ،دانشجويان :)مخاطبان( گروههاي هدف –4

 مجري جشنواره:  –5

 .وزارت بهداشتها با نظارت مركز قرآن و عترت دانشجويی و فرهنگی دانشگاههای معاونت  مرحله دانشگاهی: -1-5     

  . وزارت بهداشتدانشگاه ميزبان با حمايت و هدايت مركز قرآن و عترت مرحله سراسري وزارت بهداشت:   -2-5     

  دانشگاه فرهنگيان.   مرحله ملّی دانشجویان: -3-5     

 هاي جشنواره:بخش -6

 .دعا و مناجات خوانیشامل حفظ، قرائت تحقيق و ترتيل، اذان، تواشيح و  اهی:بخش شف -1-6

، مفاهيم نهج البالغه، مفااهيم حاحيفه ساجاديه، حفاظ     اهل بيت شامل آشنايی با احاديث بخش كتبی: -2-6

 و احكام.موضوعی قرآن، آشنايی با ترجمه و تفسيرقرآن كريم، آشنايی با سيره معصومين

 كتاب و تلخيص كتاب. نقد بررسی وشامل  وانی:بخش كتابخ -3-6

 ، ترجمه و تأليف.نويسی شامل مقاله بخش پژوهشی: -4-6

 و وبالگ نويسی. نرم افزار ديتولشامل : بخش فناوري -5-6

 و فيلم نامه نويسی شامل شعر، داستان نويسی، نمايشنامه نويسی: ادبی -6-6

 پوستر یطراحيی و انمايپوكس، تذهيب، فيلم كوتاه، معرّق و منبّت، شامل خوشنويسی، نقاشی، نماهنگ، ع هنري: -7-6
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 های جشنوارهها و رشتهبخش 

 بخش شفاهي 

 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 قرائت به روش تحقیق 

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم سراسری بهداشت 

   -- -- -- -- قرآن کریم دانشجویان ملّي

 قرائت به روش ترتیل

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- کریمقرآن  دانشجویان ملّي

       قرآن کریم دانشگاهي حفظ سوره یاسین

       قرآن کریم دانشگاهي حفظ یک جزء پیوسته

       قرآن کریم دانشگاهي جزء پیوسته 9حفظ 

 جزء پیوسته 1حفظ 

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کریم دانشجویان ملّي

 جزء پیوسته 51حفظ 

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کریم دانشجویان ملّي

 جزء پیوسته 01حفظ 

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کریم دانشجویان ملّي

 ل قرآنحفظ کُ

       قرآن کریم دانشگاهي

       قرآن کریم  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کریم دانشجویان ملّي

 اذان
 --  --  -- -- ---  سراسری بهداشت

 --  -- -- -- -- --- دانشجویان ملّي

 دعا و مناجات خواني
  --   -- -- ---  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- --- دانشجویان ملّي

 تواشیح
 --  -- -- -- -- ---  سراسری بهداشت

 --  -- -- -- -- --- دانشجویان ملّي
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 کتبيبخش  

 

  

 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 آشنایي با احادیث

 اهل بیت

 دانشگاهي
نشر  ،واژه های اخمقو از اصول کافوکتاب 

       اولواژه  333، بوستان کتاب 

 سراسری بهداشت
نشر  ،واژه های اخمقو از اصول کافوکتاب 

       دومواژه  333، بوستان کتاب 

   -- -- -- --  شودواعمم م متعاقباً دانشجویان ملّي

 مفاهیم نهج البالغه

 دانشگاهي
کتاب س ری در نهج البمغه، تأل ف شه د 

          1،3،4،7،5مطهری، انتشارات صدرا، فصول: 

 سراسری بهداشت
آی  اهلل مکارم تأل ف  ،1، جلدکتاب پ ام امام

       3،7،5،12،13های رح خطبهش، ش رازی

 شجویاندان ملّي
آی  اهلل ، تأل ف 1، جلد کتاب پ ام امام 

   -- -- -- -- کل کتاب، مکارم ش رازی

مفاهیم صحیفه 

 سجادیه

 دانشگاهي
علو صفایو  ، تأل فنظام اخمقو اسممکتاب 

       انتشارات ل له القدر ،حائری

 سراسری بهداشت
آی  اهلل  ، تأل فشهود و شناخ کتاب 
دعاهای  ، نشر بوستان کتاب، 1، ج مردوحو

 7تا  1
      

 دانشجویان ملّي
کتاب شهود و شناخ ، تأل ف آی  اهلل حس  

   -- -- -- -- ، نشر بوستان کتاب،  کل کتاب1مردوحو، ج 

 حفظ موضوعي 

 قرآن کریم

 دانشگاهي
کتابچه حفظ موضوعو قرآن، تأل ف محرد حاج 

 3ابتدای فصل  ابوالقاسم، نشر سازمان اوقاف، از
 تا پایان کتاب 143ص

      

 سراسری بهداشت
کتاب درسنامه حفظ موضوعو، تأل ف حس   

       5تا  1افتخاریان، انتشارات تموت، از درس 

 دانشجویان ملّي
کتاب درسنامه حفظ موضوعو، تأل ف حس   

   -- -- -- -- افتخاریان، انتشارات تموت، کل کتاب

شنایي با ترجمه و آ

 تفسیر قرآن کریم

 دانشگاهي
بنای بندگو صفای زندگو، آی  اهلل ض اء  کتاب

       آبادی، جلد اول،  بن اد خ ریه حضرت زهرا

 سراسری بهداشت
آی  اهلل کتاب مراحل اخمق در قرآن کریم، 

ابتدای از ، 11، نشر اسراء، ج جوادی آملو 
 144تا صفحه  کتاب

      

 دانشجویان ملّي
کتاب مراحل اخمق در قرآن کریم، آی  اهلل 

   -- -- -- -- ، کل کتاب11جوادی آملو ، نشر اسراء، ج 

 آشنایي با 

 سیره معصومین

 دانشگاهي
ام با گلهای بهاری، تأل ف حس   نکتاب هر

       183تا  23س دی، نشر معارف، از ص 

 سراسری بهداشت
)ب انات مقام معظم ساله 273سان انکتاب 
       از فصل اول تا فصل نهم  ،نشر صهبا ،رهبری(

   -- -- -- --  شوداعمم مو متعاقباً دانشجویان ملّي

 احکام

 دانشگاهي
از  ، نشر معارف ،دانشجویو رسالهکتاب 

       پایان کتابابتدای احکام نذر تا 

 سراسری بهداشت
 نشر معارف،، دانشجویو سالهرکتاب 

       کل کتاب

   -- -- -- -- شوداعمم مو متعاقباً دانشجویان ملّي
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 کتابخوانيبخش  

 پژوهشبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 نویسي مقاله
 سراسری بهداشت

 حدیث و سمم  ،قرآن
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 -- --     حدیث و سمم  قرآن، سراسری بهداشت ترجمه و تألیف

 فناوری بخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 تولید نرم افزار
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 وبالگ نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 
  

 منبع مرحله رشته 

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 کتاب نقدبررسي و 
مو ایرانو، تأل ف کتاب سبک زندگو اسم سراسری بهداشت

احردحس   شریفو، مرکز علوم انسانو 

 صدرا

      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 تلخیص کتاب
)شرح زیارت کتاب ادب فنای مقربان سراسری بهداشت

اهلل جوادی آی ، تأل ف جامعه کب ره(

 نشر اسراءج اول، آملو، 

      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي
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 هنریبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 خوشنویسي
به هرراه  یونسسوره مبارکه  27آیه  سراسری بهداشت

 (    واهلل یدعو الو دارالسممترجره)

-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 نقاشي

تصویرگری آیات و قصص  سراسری بهداشت

قرآنو)محور آثار داستان حضرت 

ابراه م)ع(، حضرت سل ران)ع(، و 

 معراج پ امبر)ص((

-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 نماهنگ
 سراسری بهداشت

 سمم با آیات و احادیث مرتب  
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 عکس
 سراسری بهداشت

 قرآن و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 تذهیب
 سراسری بهداشت

---- 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 فیلم کوتاه
 سراسری بهداشت

 آیات و احادیث مرتب  با سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 معرّق و منبّت
سوره مبارکه یونس)واهلل یدعو  27آیه  سراسری بهداشت

 (     الو دارالسمم

-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 پویانمایي
 سراسری بهداشت

 قرآن و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 طراحي پوستر
جشنواره    و دوم س  ب پوستر سراسری بهداشت

قرآن و عترت دانشناه های علوم 

 پزشکو کشور

-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 ادبيبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 مخان آقا خانم آقا خانم آقا

 شعر
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 داستان نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 نمایشنامه نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان لّيم

 فیلمنامه نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن، حدیث و سمم 
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي
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 ضوابط جشنواره  

 :ضوابط کلي

 و در یکدو از  جزء و معرّق( 41)به طور مثال: حفظ در دو بخش مجزاه، حداكثر در دو رشت تواندد هر داوطلب مو -1

 شرک  نراید کارکنان اسات د و های دانشجویان، گروه

مجداز  های بخش شدفاهو  از رشتهدینر یکو و  تواشيحرشته  درهرزمان  شرک مرحله دانشناهو در  صرفاً :4تبصره

  باشدمو

هدای  تنهدا در یدک رشدته از بخدش     دانشجویان وملّبه تبع آن مرحله و  سراسری بهداش به مرحله  راه ابو: 2تبصره

 پذیر اس  ختلف امکانم

 دانشگاهيان در جشنواره: شرط پذيرش -2

   د معاون  آموزشو دانشناهیبا تأ :اساتيد -4-2                

 در جشنواره  اشتغال به تحص ل در زمان ثب  نامدانشجويان:  -2-2

بدا   1354سدال  کده حدداقل تدا پایدان      ووقتد ، طرحو و پارهقراردادی ،کارکنان رسرو، پ رانو شامل: كاركنان -9-2

   دیه دانشناه مربوطه را اخذ نرایندیتأحکم کارگزینو و یا داشته و دانشناه و یا وزارتخانه هرکاری 

 باشد به مرکز قرآن و عترت ارسال مدارك فوق الزامو مو در زمان معرفو نفرات برترتبصره: 

اند، مجاز بده شدرک  در هردان    شده تبه اولحائز رهای پ ش   دوره یکو از رشته های مرحله ملّوِدانشجویانو که در  -3

  نخواهند بودرشته 

 باشند سال در جشنواره نرو 3در هر یک از رشته ها، مجاز به شرک  در هران رشته به مدت  حائز رتبه اولکارکنان و اسات د  -4

و در مرحلده   را کسب نروده رتبه اول سراسری بهداش مرحله یکو از رشته های بخش شفاهو در دانشجویانو که در  -7

سراسدری  مستق راً به مرحلده  در هران رشته  اند از شرک  در بخش دانشناهو معاف بوده و ملّو، حائز رتبه اول نشده

 راه خواهند یاف   بهداش 

 پذیرد  صورت مو http:\\farhangi.behdasht.gov.irثب  نام در جشنواره از طریق پایناه اطمع رسانو جشنواره به آدرس  -3

 ابط بخش شفاهي:ضو -5

 کریم بخش قرآن -5-5

وده و ها مختص مرحله دانشناهو بد ای  رشتههای حفظ يک و سه جزء پيوسته و سوره ياسين: رشته -5-5-5

 تقدیر از نفرات برتر صرفاً در سط  دانشناه انجام خواهد شد د داش   لذا نخواه سراسری بهداش مرحله 

ها در ترامو مراحدل دانشدناهو،   ای  رشتهم : ل قرآن كريجزء پيوسته و كُ 21، 41، 1های حفظ رشته -5-5-0

 شود دانشجویان برگزار مو و ملّو سراسری بهداش 

ه أت داوران بخش شفاهو در مراحدل مختلدف، بده طدور مجدزا بدرای خدواهران و بدرادران          ضروری اس  -5-5-9

 کننده تع    شوند شرک 

  انتخاب شوند جشنواره رخانه دب وبا هراهنن دیبا وداوران در مرحله دانشناه ترامو -5-5-1

هدای قبدل در مقداطع بدا تر در     دوره دانشدجویان  وملّد  و سراسدری بهداشد    که در مرحلده  دانشناه انو -5-5-1

 تر شرک  کنند توانند در مقاطع پای  اند، نرورا کسب نروده های اول تا سومهای حفظ رتبهرشته

اندد مجداز بده    ائز رتبه اول شدده ح   ش پ یهادوره وحفظ مرحله ملّ یهااز رشته وکیکه در  وانیدانشجو -5-5-6

  ندیدر مقطع با تر شرک  نرا س یباونبوده و م تر ی شرک  در مقطع پا

کسددب شددده توسدد   از ددکسددب رتبدده در هددر مرحلدده و جددواز حضددور در مرحلدده بعددد، حددداقل امت یبددرا -5-5-7
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 اس : لیکنندگان به شرح ذشرک 

 و اذان ترتیلشته قرائت تحقیق و ر

 511از  وزارت بهداشت سراسری مرحله  511از  دانشگاهيمرحله حد نصاب  رتبه

 01 01 اول 

 01 51 دوم و سوم

 رشته حفظ

 011از  وزارت بهداشت سراسری مرحله  011از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 451 461 اول 

 461 411 دوم و سوم

نفدر بده تفک دک خدواهر و      یدک  سراسری بهداش سهر ه هر دانشناه در هر رشته جه  معرفو به مرحله  -5-5-8

 برادر در صورت کسب حدنصاب مربوطه خواهد بود 

 بخش عترت  -5-0
را در بایس  فایدل اجدرای خدود    مو دعا و مناجات خوانی ،تواشيحاذان، های شرک  کنندگان در رشته -5-0-5

 ،خدود  شدناه در دان به دب رخانه جشنواره 1357پایان خرداد ماه سال  حداکثر تا )صوتو و تصویری( لوح فشرده قالب

ب رخانه دائم جشدنواره)مرکز  به دجه  داوری بندی پس از دستههای مزبور را ها لوحانشناهو سپس دتحویل نرایند 

  نرایندارسال  قرآن و عترت(

 بایس  غ رتقل دی باشد آثار ارسالو مو: 4تبصره

 ن در نظر گرفته شود:بایس  توس  شرک  کنندگاموارد زیر مو دعا و مناجات خوانودر رشته : 2تبصره

 متعاقباً اعمم خواهد شد  موضوع: -4

 (تموت یک قطعه کامل دعا) دق قه 4 حداکثرزمان اجرا: -2

 در نظر گرفته شود: دانشجویان برادربایس  توس  در رشته تواش   موارد زیر مو: 1تبصره

  اهل ب   یا حرد و ثنای الهو یا اسراء و اذکار الهوشامل  موضوع: -4

 دق قه13کثر حدازمان اجرا: -2

 نفر  3و حداکثر  4حداقل  تعداد اعضای گروه: -9

 ارائه گردد  wordفارسو آن در قالب   زم اس  مت  تواش   و ترجره

 بصددددورت متررکددددز در دب رخاندددده دائددددم جشددددنواره    داوری بخددددش شددددفاهو عتددددرت   -5-0-0

  خواهد پذیرف صورت  )مرکز قرآن و عترت( 

آن مطرال  شدوید تدا حقدو از     مطابق آیین نامه بودن و  سالم بودن فشرده از از ارسال لوحپ ش  :4تبصره

  ضایع نشود شرک  کنندگان

 داوطلب و نام رشته آزمون ثب  شود  ونام و نام خانوادگ، نام دانشناه ارسالو حتراً روی لوح فشرده بر :2تبصره

 گذاری فارسو خودداری شود ز نامگذاری شود، ابصورت اننل سو نام فایلها و فولدرها حتراً :9تبصره

های فشرده دریافتو مطلوب نبوده و قابل د  داوری مجددد را نداشدته    در صورتو که ک ف   لوح :1تبصره

 نامه داشته باشد، از دور مسابقات حذف خواهندشد باشد و یا هرگونه مغایرت با آی  
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 ضوابط بخش کتبي: -0
طور هرزمان و سراسدری در  ه ب 14تا5در بازه زمانو  14/2/1357 شنبههروز سدر  انشناهوی دآزمون مرحله -2-4

  های علوم پزشکو کشور برگزار خواهد شد دانشناه

   ا ت از سوی مرکز قرآن و عترت صورت خواهد پذیرف  ؤو ارسال س طراحو -2-2

 خواهد بود  درصد نرره 87کسب  سراسری بهداش حد نصاب  زم جه  راه ابو به مرحله در رشته  -2-2

یک نفر به تفک ک خواهر و بدرادر   سراسری بهداش سهر ه هر دانشناه در هر رشته جه  معرفو به مرحله  -2-9

 در صورت کسب حدنصاب مربوطه خواهد بود 

ای بطور هرزمدان و منطقده  صب    13ساع   7/7/1357روز سه شنبه در  سراسری بهداش ی آزمون مرحله -2-1

 م پزشکو کشور برگزار خواهد شد علو هایدر دانشناه

 خواهد شد  اعمم متعاقباً هادستورالعرل و نحوه برگزاری آزمون-2-1

 : بخش کتابخوانيضوابط  -9

 باشد مونقد و تلخ ص کتاب بررسو و شامل کتابخوانو بخش  -9-4

اره از طریدق پاینداه اطدمع رسدانو جشدنو     بایس  فایل نقد یدا تلخد ص خدود را    شرک  کنندگان محترم مو -9-2

(http:\\farhangi.behdasht.gov.ir)  بده دب رخانده    1357پایدان خدرداد مداه سدال     حداکثر تدا

 ارسال نرایند جشنواره 

  مو باشدضواب  و مع ارهای نقد و تلخ ص کتاب در بخش ضرائم قابل دریاف   -9-9

 :بخش پژوهشيضوابط  -1

 باشد و سمم  مو بخش پ وهشو شامل ارائه مقاله، ترجره و تأل ف در حوزه قرآن، حدیث -1-4

از طریدق پاینداه اطدمع رسدانو     را ترجرده و تدأل ف خدود    یدا   مقالهبایس  فایل شرک  کنندگان محترم مو -1-2

 خواهد بود  1357پایان خرداد ماه سال حداکثر تا  (http:\\farhangi.behdasht.gov.ir)جشنواره 

  ضواب  و مع ارهای بخش پ وهشو در بخش ضرائم قابل دریاف  مو باشد -1-9

 .باشد يم افتیدر بخش ضمائم قابل در، ادبي و هنری فناوریبخش  یارهایمعضوابط  -1

به دب رخانده جشدنواره ارسدال     1357حداکثر تا پایان خرداد ماه سال مهل  ارسال آثار به دب رخانه جشنواره  -1-4

 نرایند 

  واهد شدخدت داده به شرک  کنندگان عو )در بخش فناوری و هنری(وجشنواره آثار ارسال انیبعد از پا -1-2
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 نامه اجرایيآئین
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 جشنواره یيو اجرا یيمحتوا يبانیپشت 

 ي:  دانشگاه یو اقدامات واحدها فیوظا -5
    قرآن و عترتستاد در راستای برگزاری جشنواره طرح موضوع در شورای فرهننو دانشناه و تشک ل  -1-1   

هدای قرآندو   دسدتناه از مشارک  تواند جه  جلب هرکاری بهتر، مودانشجویو  و واداره فرهننو معاون  فرهنن* 

های ریزی امور قرآنو( و اتحادیههرانند سازمان اوقاف و امور خ ریه، ادارات کل تبل غات اسممو استانها)اداره برنامه واستان

 مند گردد بهره قرآنو

 یمقدام معظدم رهبدر    ونددگ ینهداد نرا  سید  ر ،دانشدناه  یودانشجو و فرهننو معاونبرگزاری جلسات ستاد با حضور  -1-2 

 کانون قرآن و عترت ر دبو قرآن و عترت ،کارشناسوفرهنن ریدانشناه، مد

  جه  ثب  نام در جشنوارهدر مراکز تح  نظارت رسانو به دانشناه ان تبل غات، فضاسازی و اطمع -1-3  

 اجرای جشنواره بهره مندی از مشارک  دانشجویان در  -1-4  

حدداکثر  به دب رخانه جشنواره  انتخاب مسؤول اجرایو مرحله دانشناهو جشنواره و معرفو وی طبق فرم زیر -1-7    

  1354تا پایان بهر  ماه 

  های تع    شدهریزی جه  اجرای جشنواره در تاریخو برنامه رکزدر م ارتباط مسترر با دب رخانه جشنواره -1-3  

ندددددام اینترنتدددددو جشدددددنواره از داوطلبدددددان از طریدددددق پاینددددداه اطدددددمع رسدددددانو      ثبددددد  -1-5 

http:\\farhangi.behdasht.gov.ir 

  اتخاذ تداب ر  زم به منظور برگزاری شایسته جشنواره -1-8

  1357اواخر فروردی  و)قرآن( به مرکز قرآن و عترت اعمم زمان دق ق برگزاری بخش شفاه -1-5

 هراهننو با مرکز قرآن و عترت جه  انتخاب ه ال  داوران بخش شفاهو )قرآن(  -1-13       

  دانشناه به دب رخانه جشنواره برگزاری مسابقات و معرفو نفرات برگزیده هر -1-11       

 :  جشنواره رخانهیبه دب جیاعالم نتا -0
مختلف مطابق با جدول زمانو جشنواره کده در ادامده خواهدد    در بخش  روری اس  نتایج مرحله دانشناهوض -2-1    

  گرددجشنواره ارسال دائم به دب رخانه  آمد

پدذیر  بدیهو اس  در صورت تأخ ر در اعمم و ارسال اسدامو، حضدور برگزیددگان در مراحدل بعددی امکدان      : تبصره

 نخواهد بود 

بایسد   جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشناه های علدوم پزشدکو کشدور مدو     و یکر  دب رخانه ب س   -2-2

 هرچن   ارسال ف زیک نتایج و آثار اقدام نرایند  نتایج را از طریق ارسال به فرابر و

  

 نام و نام خانوادگي:

 

 تلفن همراه: سمت در واحددانشگاهي:

 محل کار:

Email: 
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 :پیشنهادهای آموزشي-9
در بخدش شدفاهو    دانشدناه ان محتدرم   مهدارتو جه  افزایش ک فو سط  جشنواره و هرچن   ارتقاء سط  علردو و  

 گردد:جه  اجرا اعمم موبه شرح موارد زیر  پ شنهادهای آموزشوجشنواره 

نفر در هر بخش( دانشدناه   17کنندگان)حداقل در صورت به حد نصاب رس دن تعداد ثب  نام :حضوریجلسه  -9-4

    نراید  د مبرز استانوبرگزاری کمسهای آموزشو در زم نه حفظ و قرائ  قرآن با حضور اساتتواند اقدام به مو

دق قده نسدب  بده     13ای  ش وه استاد مربوطه با هر یک از شرک  کنندگان حداقل به م زان در : تماس تلفنی -9-2

 اقدام خواهد نرود  مهارتورفع اشکال و ارائه راهکارهای علرو و 

تقبال ثب  نام کنندگان نسدب  بده   تواند با توجه به اسدانشناه مربوطه موای  ش وه در ارائه بسته آموزشی:  -9-9 

بدا هرداهننو مرکدز     (بهرراه کتب آموزشو مربوطه آموزش صوت و لح ، وقف و ابتدا و    )لوح فشردههای آموزشوته ه بسته

  و به ایشان جه  بهره مندی تحویل نرایدقرآن و عترت اقدام 

سدات قرآندو فعدال در اسدتانها،     بدا توجده بده وجدود مؤسسدات و جل     معرفی به مؤسسات و جلسات قرآنی:  -9-1

شدود بدا مسدالول اداره    در ای  خصوص پ شنهاد مدو   توانند ثب  نام کنندگان را به مراکز مربوطه معرفو نرایندها مودانشناه

 برنامه ریزی امور قرآنو ادارات کل تبل غات اسممو در استانها رایزنو گردد 

 روشهای پیشنهادی جهت تبلیغ جشنواره -1

 ن ل نک ثب  نام جشنواره در سای  دانشناهقرار داد -1-4

 جشنواره دانشجویان در امور اجرایوهرکاری از  بهره مندی -1-2

 استفاده از هرکاری انجر  های علرو، کانونهای فرهننو، بس ج دانشجویو، کانونهای کارآفرینو و       -1-9

 استفاده از اسات د، با خص اسات د گروه معارف برای اطمع رسانو درکمس -1-1
 نهاد به اسات د معارف جه  اعطای نرره تشویقو به دانشجویان در ازای ارائه گواهو شرک  در جشنواره پ ش -1-1

 برگزاری محافل اُنس با قرآن در مناسبتهای مقتضو و بهره مندی از دانشجویان برگزیده و فعال قرآنو -1-6

 رک  در جشنوارهطراحو و چاپ کارت پستال وی ه جشنواره و هدیه به دانشجویان جه  ثب  نام و ش -1-5

 دعوت وی ه از دانشجویان قاری و حافظ شناخته شده در دانشناه -1-0

 استفاده از نظرات اسات د و دانشجویان فعال در خصوص روشهای تبل غ -1-3

 های متعدد فرهننو مراکز در خصوص جشنوارهتبل غ و اطمع رسانو در برنامه -1-41

 معتبر استان مصاحبه با دانشجویان برتر قرآنو و درج در سای  و نشریات -1-44

 رایزنو با صدا و س رای استانو جه  تبل غ برنامه های قرآنو -1-42

 نشاني دبیرخانه دائم جشنواره :-1
معاون   -1337پمك  -پای   تراز کوچه گ من–با تر از خ ابان آی  ا   طالقانو  –خ ابان ول عصر)عج(  –تهران آدرس: 

 مرکز قرآن و عترت -دانشجویو و فرهننو

 755صندوق پستو :   /   1753333713کدپستو :

 321-88543577شراره نرابر: / 321-88527311شراره تراس: 

 d.quran@behdasht.gov.ir رایانامه:

  

mailto:d.quran@behdasht.gov.ir
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 بندی برگزاری جشنوارهجدول مراحل و زمان -6 

 زمانبندی مجری برنامه ها مرحله

آماده 

 سازی

 1354بهر   قرآن و عترتمرکز  ارسال آی   نامه جشنواره

 تبل غات و اطمع رسانو
معاون  فرهننو 

 هادانشناه
 1354بهر  

 --- ثب  نام به صورت الکترون کو
اسفند  17لغای  بهر  

54  

 معرفو دب ر جشنواره
معاون  فرهننو 

 هادانشناه
 54حداکثر تا پایان بهر  

مرحله 

 دانشگاهي

های آموزشو وی ه متسابق   بخش برگزاری دوره

 آن(شفاهو)قر

معاون  فرهننو 

 هادانشناه

حداقل یکراه پ ش از 

 برگزاری مسابقات

به مرکز  بخش شفاهو)حفظ و قرائ ( ت م داوریپ شنهاد 

 مسابقات شفاهوبهرراه زمان برگزاری  قرآن و عترت

معاون  فرهننو 

 هادانشناه
 1357فروردی  

 قرآن و عترتمرکز  بخش کتبوسوا ت طراحو و نهایو سازی 
قل یکراه پ ش از حدا

 برگزاری آزمون

 قرآن و عترتمرکز  بخش کتبو بهرراه آئ   نامه مربوطهارسال سوا ت 
پ ش از سه روز 

 برگزاری آزمون

 1357اردیبهش  ماه  هامعاون  فرهننو دانشناه برگزاری مسابقات شفاهو

 برگزاری مسابقات کتبو
معاون  فرهننو 

 هادانشناه

 14/2/1357شنبه سه

 14تا5بازه زمانو 

معرفو برگزیدگان بخش کتبو قرآن و عترت و شفاهو  

 مرکزقرآن به 

معاون  فرهننو 

 هادانشناه

حداکثر تا پایان 

 1357اردیبهش  

های پ وهشو، فناوری، ادبو، ارسال آثار مربوط به بخش

 هنری و کتابخوانو

معاون  فرهننو 

 هادانشناه

 حداکثر تا

 7/4 /1357 

مرحله 

راسری س

وزارت 

 بهداشت

داوری آثار بخشهای پ وهشو، فناوری، ادبو، هنری، کتابخوانو 

 و تواش  ( خوانودعا و مناجاتو بخش شفاهو عترت)اذان، 
  1354ت رماه  قرآن و عترتمرکز 

 برگزاری مسابقات بخش کتبو
معاون  فرهننو 

 های منتخبدانشناه

  7/7/1357سه شنبه 

 صب    13ساع  

تام ه و اهدای ی مسابقات شفاهو و مراسم اختبرگزار

 های مختلفجوایز بخش

دانشناه م زبان با 

 هدای  

 قرآن و عترتمرکز 

 1357 آخر مرداددهه 

 وارسال اسامو برگزیدگان به دانشناه م زبان جشنواره ملّ

 دانشجویان
 1357شهریور  اوایل قرآن و عترتمرکز 

 يمرحله ملّ

 دانشجویان
 1357شهریور و مهر  قرآن و عترتمرکز  دانشجویان تسابق   جه  شرک  در مرحله ملّوآماده سازی م



    

 18 

 

 

 

 

 
 

 

  سومفصل 

 

 ضمائم  

  



    

 15 

 

 آئین نامه داوری بخش شفاهي 
ه در ای  فصدل از آئد     اس  ک دعا و مناجات خوانواذان و ، رشته های شفاهو شامل قرائ  تحق ق، قرائ  ترت ل، حفظ

نامه موارد اجرایو و ریز نررات مربوط به هر یک در بخش های مربوطه خواهد آمد  نکته قابل توجده اید  اسد  کده شدرک       

کننده شخصاً باید در زمان و مکان تع    شده در جایناه مورد نظدر مسدابقات حضدور یافتده و مسدابقه خدود را ارائده نرایدد          

تواند هرزمان در دو رشته)بجز رشدته تواشد  (     نامه کلو مسابقات، شرک  کننده در ای  بخش نروهرچن   با توجه به آئ 

 دانشدجویان  شرک  نراید و در رشته ای که امسال در آن شرک  نروده اس  نباید در ه چ یک از دوره هدای مسدابقات ملّدو   

 سالهای قبل در هران رشته رتبه اول را کسب نروده باشد 

  

 ین نامه رشته قرائت)تحقیق و ترتیل( و حفظبخش اول:آئ

 

 کلیات رشته های قرائت)تحقیق و ترتیل( و حفظ  -5

 امت از رشته های مختلف مسابقات، به شرح زیر محاسبه مو شود: -1-1

 رشته حفظ رشته های قرائت تحقيق و ترتيل

 امتياز عنوان امتياز عنوان ---

 ححت قرائت

 91 تجويد 91 تجويد

 41 وقف و ابتدا 41 وقف و ابتدا

 21 حوت 21 حوت

 91 لحن 91 لحن

 411 ححت حفظ ---- ححت حفظ ححت حفظ

 211 جمع امتیازات 411 جمع امتیازات

 

درصدد  33درصدد نردره صدح  حفدظ و      53نرره نهایو حافظ از  سراسری بهداش در مسابقات دانشناهو و   :4تبصره 

درصدد نردره صدح      73مقاطع با تر، نرره نهایو حافظ مشدترل بدر    نرره صح  قرائ  تشک ل مو گردد  در مسابقات

 درصد نرره صح  قرائ  خواهد بود  73حفظ و 

کننددگان  کسب شده توس  شرک  از حضور در مرحله بعد، حداقل امت کسب رتبه در هر مرحله و جواز یبرا : 2تبصره 

 اس : لیذ جدول به شرح
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 ترتیلشته قرائت تحقیق و ر

 511از  وزارت بهداشتسراسری مرحله  511از  مرحله دانشگاهينصاب  حد رتبه

 01 01 اول 

 01 51 دوم و سوم

 رشته حفظ

 011از  وزارت بهداشتسراسری مرحله  011از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 451 461 اول 

 461 411 دوم و سوم
 

 و، ملّد وزارت بهداشد   یسراسدر انشدناهو،  )ددر تردام مراحل  میمسدابقات حفدظ و قرائد  قدرآن کدر      یمبنا  -1-2

  ید روا  ید رعا ،دانشدجویان  وو ملّ سراسری بهداش فق  در مرحله  حفص از عاصم اس    ی، روا(دانشجویان

 اس   یطرق ضرور ب حفص از عاصم از طرق معتبر و مشروط به اجتناب از ترک

بده   یوپاسدخنو  اید داور، بده قرائد     ای یو اعمم مجر ناهیمحض حضور در جا شرک  کنندگان در هرمرحله، به -1-3

 سؤا ت خواهند پرداخ  

 و سدطری  پانزده ایصفحه 334 مصاحف متداول براساس مختلف مراحل و هاجنس   ها،رشته در قرائ  م زان -1-4

 شود:تع    مو ذیل جدول به توجه با

 دانشگاهي جنسیت رشته
 دستگاهي

 )کشوری(

 دانشجویان ملّي

 م مرحله دو مرحله اول 

 تحقيق
 سطر 41 سطر 41 سطر 41 سطر 0 خواهر

 سطر 21 سطر 41 سطر 41 سطر 0 برادر  

 ترتيل
 سطر 21 سطر 42 سطر 41 سطر 41 خواهر

 سطر 91 سطر 41 سطر 42 سطر 42 برادر

 حفظ

 كُل قرآن

برادران و 

 انخواهر

 یسطر 41سوال  9 سطری 0سوال  9
 42سوال  9

 سطری

 41سوال  9

 سطری

 یسطر 41سوال  2 سطری 0سوال  2 جزء 21
 42سوال  2

 سطری

 41سوال  2

 سطری

 یسطر 41سوال  2 سطری 0سوال  2 جزء 41و  1
 41سوال  2

 یسطر

 42سوال  2

 یسطر

 --- --- --- سطری 0سوال  2 جزء  9و  4

 --- --- --- یسطر 6سوال  2 سوره ياسين

 

حضدور   عددم  درصدورت  شدود، تع    مدو  قرعه براساس ندگانشرک  کن از هریک مسابقه نوب  که مراحلو در -1-7

تع د     قرعه که مراحلو در گردد  مو حذفها رقابت دور از کننده فاصله، شرک  نفر دو با حداکثر کننده،شرک 

 مسابقه دور از شرک  کننده عدم حضور، و مجزا طور به کنندگانشرک  ترام نام خواندن مرتبه دو با شود،نرو

  دشومو حذف



    

 21 

 

در صورت نزدیکو امت ازات افراد برتدر  و  دانشجویان مسابقات قرائ  تحق ق و ترت ل و حفظ کل در مرحله ملّو  -1-3

یا بستنو به نظر ه ال  محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات مو تواند در دور مرحله برگدزار گدردد  در اید     

 ه خواهند یاف  نفر برتر به مرحله دوم)ف نال( را 7صورت در هر رشته حدکثر 

درصدد امت داز    53درصد امت از مرحله مقددماتو بدا    33، در ترام رشته ها دانشجویان ملّومرحله در : 4تبصره 

 مرحله ف نال جرع شده و حائزان رتبه های برتر مشخص مو شوند 

انجدام  در صورت برگزاری مرحله دوم)ف نال( داوری توس  هران ترک دب نفدرات داوران مرحلده اول    : 2تبصره 

 مو پذیرد 

 الد   ها، در هبخش ریسا ازات درصد در امت 13در بخش صح  حفظ و  از درصد امت 7از   ش ب رتیوجود مغا -1-5

 افد ،  ن یر  د تغ جده  توسد  داوران نت  وبررسد  اید  دن   چنانچه پس از شنرد گقرار مو ودگ نظارت مورد رس

  ود شمو م داوران و ناظر مسابقه، تنظ ال  ه سی صورتجلسه توس  ر

و درصورت نبدود نداظر،    وو داوران اس ، برعهده ناظر فن ناهیکنترل مصحف واحد که مورد استفاده شرک  کنندگان، جا -1-8

 داوران اس   ال  ه سی برعهده ر

   شود تع    مو مختلف، هایبخش منتخب داوران کارگروه توس  کشوری مرحله در ترت ل و تحق ق قرائ  قطعات -1-5

 شود مو    توس  کارگروه منتخب داوران بخش صح  حفظ، تع ل رشته ترتو  حفظ یهاسؤا ت رشته -1-13

مسدابقات، بدا    یداوران و سدتاد برگدزار   الد   ه یر د گ م تصر نامه، ی آ  ینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -1-11

 نامه، نافذ اس    ی اصول حا کم بر آ  یرعا

 بررسدو  از پدس  برتر رتبه کنندگان، تع    شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -1-12

 حفدظ،  از: صدح   اسد   عبدارت  مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردمو صورت دهونرره بخشهای

 وقف تجوید،

 )تحقیق و ترتیل( ه های قرائتکلیات رشت  -0

 منتخدب داوران  ارگروهکد  توسد   دانشجویان و ملّو سراسری بهداش  مرحله در ترت ل و تحق ق قرائ  قطعات -2-1

 شود تع    مو مختلف، هایبخش

 آیات قرائ  هر قاری با فاصله قرائ  نفر قبل و به ق د قرعه تع    مو گردد  -2-2

در صورت دو مرحله ای شدن مسابقات در بخش تحق ق و ترت ل برای افراد راه یافته به مرحله نهایو در مرحله  -2-3

 ده و با فاصله یک نفر در قرنط نه به وی اعمم مو گردد ، قرعه ای یکسان انتخاب شدانشجویان ملّو
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 ه ی حفظ قرآن کریمکلیات رشت -9

و در سدایر رشدته هدای     سدؤال  یدک  جزء، 13 از هر کل م زان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظ -3-1

 خواهد بود   مساوی محفوظات دو قسر  از حفظ، دو سؤال

  باشد بخش دو بر حداکثر مشترل باید صورت ای  غ ر در باشد؛ ستهپ و باید حافظ محفوظات تبصره: 

  شودگرفته مو در نظر یک قرعه در هرنفر سؤا ت و قرعه به صورت حفظ صح  رشته به مربوط سؤا ت -3-2

آنهدا   ریدر صفحه، انتقال تموت به صفحه بعد، تعدداد سدطور و نظدا    هیعدال  در انتخاب سؤال از نظر مکان شروع آ  یرعا -3-3

 اس   یضرور

از  87در صورت برگزاری ف نال در رشته حفظ کل در مرحله مقدماتو باید در بخش صح  حفظ، بدرادران حدداقل نردره     -3-4

 را کسب نرایند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند  133از  83و خواهران نرره  133

 تجوید نهایو نرره و کنندمو منظور جداگانه صورت به را کامل نرره حافظ، سؤا ت از هریک برای تجوید داوران -3-7

  بود خواهد آنها معدل حافظ،

 او تدموت  سدؤال،  اتردام  از قبدل  داشد  کده   اشکال م زانو به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالو حافظ اگرتبصره: 

 ازامت د   کنندد کسدر مدو   حافظ از را سؤال آن امت از حفظ، صح  داوران رشته فق  شد، قطع حافظان هادی توس 

  اس  داده پاسخ آنها به پایان سؤال تا حافظ که اس  سؤا تو امت از م انن   مواردی، چن   در تجوید حافظ
 

 :حفاظ هدایت

    باشند میحافظ کل قرآن کر دیحافظان با یهاد ز داوران صح  حفظ و ن ایداور  -3-3

  کند هدای  را رشته آن ندگانکن ترام شرک  و باشد ثاب  باید حفظ یهارشته از رشته هر در حافظان هادی -3-5

 مشدترك  تصدر م  طبدق  کده  در شرایطو منر دهد؛ امت از حافظ تموت به حافظان دیهاکه اس  آن بر اصل تذكر:

  نباشد ن از حافظان هادی به امت ازدهو داوران، ه ال  و مسابقات برگزاری ستاد

  شود تموت باشد، دادن ادامه خ ص وتش قابل حافظ برای که م زانو به سؤال هر ابتدایو عبارت اس   زم -3-8

  شودمو وقف، قطع موضع اول   در حافظ تموت آیه، خمل در سؤال اترام درصورت -3-5

 نکدردن  تصدح    درصدورت  و دهدتذکر مو بار یک تنها هادی داور آیات، و کلرات کلره، به مربوط اشتباهات در -3-13

  کندمو کسر حافظ از را بخش آن حداکثر امت از و تصح   را آن هادی داور حافظ،

  ضروری ن س  هادی داور تذکر حرکات، و حروف به مربوط اشتباهات در تبصره:

  کندمو تموت را اشتباه یا عبارتِ کلره از قبل تا هادی داور عبارت، و کلره در حافظ اشتباهات تذکر برای -3-11

 کند  تموت مکث را از قبل عبارت نباید هادی داور شود، مکث دچار حافظ که صورتو در -3-12

 شدود،  حدافظ  یدادآوری  باعدث  کند کده  تکرار طوری را قبل عبارت هادی داور مکث، از بعد که صورتو در :4تبصره 

 شود مو کسر حافظ از ن ز تکرار دینر امت از یکبار مکث، امت از کسر بر عموه
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 کردک  حافظ به هادی داور آورد، اطربه خ را فراموش شده بخش نتواند حافظ دی،هاداور تکرار از بعد اگر :2تبصره 

کسدر   حدافظ  از امت ازی تکرار، و مکث دل ل به ولو کند؛مو کسر حافظ از مربوط را امت از کرک، نوع حَسَب نروده،

 شود نرو

 صح  به مربوط امت از و قطع او دهد، تموت دس  از امت از 23 از ب ش سؤال هر تموتِ اثنای در حافظ چنانچه -3-13

 حفدظ  صدح   داوران تردام  توس  باید امت از 23 از ب ش شد  کسر کسر خواهد وی از کامل به طور سؤال، آن حفظ

 حدافظ  قرائد   باشند، کسر کرده را م زان ای  حفظ صح  داوران از برخو تنها که درصورتو اما باشد؛ صورت گرفته

  کند پ دا ادامه باید

 جزئیات امتیاز دهي بخش ها -1

 *(امتياز 91 ( *تجويد

  فصاح  قرائ  و قرائ  تجوید قرائ ، اس : صح  قسر  سه شامل بخش  ای

 قرائت ححت -الف 

 امت از: 4موارد کسر  – 1

 کلره؛   یک تغ  ر یا جایو جابه اضافه، حذف،  - 1 – 1

 ( سطر آیه یا عبارت، از اعم( کلره یک از ب ش تغ  ر یا جایوجابه اضافه، حذف، - 2 – 1

 :امت از 3موارد کسر  – 2

 کوتداه  صددای  تبدیل دینر؛ کوتاه صدای کوتاه به صدای تبدیل مانند یکدینر؛ به صداها کردن تبدیل و اضافه حذف، - 1 – 2

 ضر ر؛ هاءصله خطا در و بالعکس و کش ده صدای به

 تنوی ؛ و تشدید کردن اضافه و حذف - 2 – 2

  امت از اس  1 تا ثرک حدا داور تشخ ص به تشدید، تلفظ در اختمل امت از تبصره: کسر

 ابدال؛ یا اسکان به وقف نکردن رعای  و حرک  به وقف سکون، به وصل - 3 – 2

 حرف  تغ  ر یا اضافه حذف،  - 4 – 2

 شود  مو کسر امت از1 فق   نفس، تجدید از پ ش اصمح  درصورت مذکور، موارد ترام : در1تذکر 

  شد خواهد هران م زان به امت از مجدد کسر بموج مذکور، موارد ترام در خطا یک : تکرار2تذکر 

 اشدباع،  عدم یا اشباع حرک ، به وقف یا به سکون وصل مانند مواردی و کلرات و عبارات حروف، اعراب، در : اشتباهات3تذکر 

 رشدته تجویدد   داوران و شدود  مدو  امت داز  کسدر  حفدظ  صدح   داوران توس  فق  بالعکس، کش ده و به کوتاه حرکات تبدیل

  نرود نخواهند کسر حافظ از ازیامت 

 امت از: 2موارد کسر  – 3

  شده تع    حد از ب شتر یا کرتر تموت هرسطر ازای به

 قرائت تجويد  -ب

 :امت از 2 کسر موارد  - 1

  مر ّز صفات یا حروف مخارج کامل تبدیل - 1 – 1
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  شد خواهد کسر امت از 1 کثر حدا ناقص، ادای : درصورت1تبصره 

  شد خواهد کسر دینر امت از 2 تکرار غل ، درصورت و امت از 1 نفس، تجدید بدون فوری اصمح : درصورت2ه تبصر

  اس  امت از 4 هرحرف، نادرس  تلفظ برای امت از کسر : سقف3تبصره 

 :امت از 1 کسر موارد  - 2

  تجویدی قواعد و نکات از هریک نکردن رعای   -1 – 2

  شودمو جداگانه محاسبه هریک موضع، یک در قاعده یک از ب ش اجتراع درصورت : 1تبصره 

 57/3تدا   7/3کسدر   موجدب  نقدص  م دزان  توجه به با مدها، و هاغنّه م زان توازن نظ ر یاد شده موارد ناقص رعای  : 2تبصره 

  شد خواهد امت از

 مثال، برای شد؛ خواهد کسر امت از 3 اکثرهرحرف، حد برای و هرمورد ازای به فوق، موارد از هریک تکرار صورت : در3تبصره 

 مدد،  مدواردی مانندد   شدد  در  خواهدد  حرف آن برای امت از 3 کثر حدا کسر موجب آن، از حروف هریک در قلقله رعای  عدم

  اس  آن نوع هر برای امت از کسر سقف

 در م م در ع   حرف تلفظ تداخل دمانن داور، تشخ ص به بنا مجاور حرف دو تلفظ در افراطو یا غ رمتعارف تداخل  -2 – 2

  آن نظایر و «نعل »کلره  در  م در حرف ع   تلفظ تداخل، «یعرلون»کلره 

 و حدرف  حرکد ،  تلفظ در ایلحظه اشکال(تپق  قب ل از مشکمتو بروز و قرآن الفاظ تلفظ در ناخواسته هایاختمل – 3 – 2

 شود مو امت از1 کسر موجب ،(درجا اصمح و کلره

  کندکسر مو امت از صوت داور فق  دهد، رخ گلو در آب پریدگو که مواردی : در1ره تبص

 اثدر  بدر  که ای  مانند شد؛ خواهد کسر امت از پدیدآمده، از خطای نوع با متناسب مذکور، اصمح موارد عدم : درصورت2تبصره 

  شود تبدیل دینر به حرف حرفو یا کند تغ  ر حرکتو تپق،

 از پدس  امت داز  کسدر  باشدد،  ابهدام  دارای تلفدظ آن  شد وه  یا حرف مخرج در تغ  ر دل ل به حافظ قرائ  که مواردی تذکر: در

  گ رد مو صورت بخش یک از تجوید تنها و حفظ صح  داوران مشورت

 :قرائت فصاحت _ج

 و گنندو  از دور و تکلدف  بددون  عربدو،  لهجده خدالص   براسداس  حرکدات  و حدروف  واض  تلفظ کریم، قرآن قرائ  در فصاح 

 اس   نامفهومو

 :شودتقس م مو زیر عناوی  به توجه با آن امت از که اس  امت از 5 دارای فصاح 

 امت از 3حروف:  روان و مرتاز تلفظ  - 1

 امت از 3حرکات:  مرتاز تلفظ  - 2

 امت از 1تموت:  سرع  تنظ م - 3

 شود: از موامت کسر موجب زیر ترت ب به فصاح  در اختمل دل ل به امت از کسر

 زیر: موارد در امت از3 سقف از کلو صورت به حروف روان و مرتاز تلفظ در عرومو و کلو اختمل - 1

 حروف احکام و صفات مخارج، * 

 حروف احکام و صفات مخارج، رعای  در سستو یا تکلف  *

   هاتک ه و مشدد ساک ، حروف بر مکث در نقصان و زیادت *
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 :زیر موارد در امت از 27/3هرمورد  حرکات، مرتاز تلفظ در اختمل - 2

 کش ده و کوتاه حرکات *

 عربو فص   لهجه براساس حرکات تلفظ ک ف   در * نقص

 کش ده و کوتاه صداهای کشش در زیادت و * نقصان

 :زیر موارد در امت از 27/3هر مورد  تموت، سرع  در اختمل - 3

 عبارات( و کلرات از برخو ابطای و کندخواندن، اِسراع و تند( تاوت طول در حرکات و حروف ادای متناسب سرع  *

 تدموت  ترت ل ک ف   در خلل موجب تموت )درمجروع طول در طب عو مد و حرکات و حروف ادای سرع  نداشت  توازن * 

 گردد (مو

 توسد   او تدموت  سدؤال،  اتردام  از قبدل  کده  داشته باشد اشکال م زانو به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالو حافظ تذکر: اگر

  اس  داده آنها پاسخ به سؤال پایان تا حافظ که اس  سؤا تو امت از م انن   حافظ، امت از تجوید گردد، قطع حافظان هادی

 *)امتياز(41 و ابتدا وقف*

 قطعده  کده  ترت دل  تحق دق و  هدای رشته نهایو مسابقات مرحله در ولو اس ؛ امت از 17 مسابقات، در ابتدا و وقف امت از سقف

 طدور  بده  مسدابقاتو  چن   در روش امت ازدهو و اس  14 امت از، سقف و شودلحاظ مو مثب  امت از 1 دارند، هرسان ثاب  یا

 شود ذکر مو جداگانه

 :امتياز كسر عمومی موارد  -الف 

  شودمو امت از 3 تا  7/2کسر  ، موجبآیات اقب  وصل و آیات کفرآم ز( م ان مفهوم دارای( اقب  ابتدای یا وقف - 1

 شود امت از مو 2 تا 7/1کسر  موجب آیات، معنای مغ ر قب   وصل و آیات م ان معنا مغ ر قب   ابتدای یا وقف - 2

 شود امت از مو 7/1تا  1 موجب کسر آیات، ناقص قب   وصل و آیات م ان ناقص قب   ابتدای یا وقف - 3

امت داز   کسدر  موجدب  بدا   بنددهای  مطدابق  ایجاد کند، قب   یا اقب  معنای اس  مرک  مورد، حسب که  زم وقف از عبور  *

 شود مو

  شودامت از مو 1 تا 7/3کسر  موجب ابتدا و وصل وقف، هایاولوی  نکردن رعای  - 4

  دشونرو کسر ها، امت ازیآن نظایر و سرفه عطسه، نفس، کربود دل لبه اضطراری وقف مورد در - 7

 دل دل کربدود   بده  ولدو  -اقدب    یا قب   و وقف کند عبور مناسب وقف محل از توجهو،بو به لحاظ قاری که تبصره : درصورتو

 شود مو کسر امت از او از ،3 و 2 ،1 بندهای مطابق و شودنرو اضطراری محسوب او وقف شود، مرتکب -نفس

 شود مورد مو هر در امت از 3 سرک موجب وقف، محل غ ر در آشکار یا مخفو کش دن نفس  - 3

 شود امت از مو 7/3کسر  موجب هرنفس، در آیه از هربخش دل ل بدون تکرار  - 5

  شد نخواهد امت از موجب کسر باشد، ایکلره و حرفو اعرابو، اغمط اصمح برای تکرار اگر : 4تبصره    

 شد  نخواهد کسر امت ازی باشد، اصمح محفوظات ل لد به تکرار که درصورتو حفظ، هایرشته مسابقات در  :2تبصره    

کسدر   بده  زیدر  مواضع از هریک در ترت ل، و حفظ قرآن هرراه تحق ق تحق ق، هایرشته در حد از ب ش و نامتناسب مکث - 8

 شود:منجر مو تموت در کل امت از 1 تا حداکثر و امت از 27/3

 اضطراری؛ وقف مواضع در طو نو مکث - 1 – 8

 قرائ   نظم زننده برهم طو نو مکث - 2 – 8
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انتخداب   ابتددا  و وقدف  بدرای  را محلدو  به صورت اخت داری،  حافظ که مواردی در فق  حفظ، هایرشته مسابقات در : 1تذکر 

 تصدح    یا بدرای  باشد محفوظات ارائه در اشکال دل ل به مکث و نامناسب وقف چنانچه شود؛ اماکسر مو امت از او کند، ازمو

  شد کسر نخواهد او از امت ازی نراید، ابتدا کرده، تموت اشتباه که سرتوق

 توسد   او تدموت  سدؤال،  اترام از قبل که داشته باشد اشکال م زانو به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالو حافظ : اگر2تذکر 

 سدؤال  تدا پایدان   حافظ که شودگرفته مو درنظر سؤا تو براساس فق  حافظ، ابتدای و امت از وقف گردد، قطع حافظان هادی

 اس   داده پاسخ آنها به

 :ترتيلو  تحقيق هایرشته مسابقات نهايی مرحله امتيازدهی -ب

تعلدق   ایقداری  بده  کده  اسد   مثب  دینر، امت از امت از 1 و گ ردمو صورت 14 از مرحله ای  در ابتدا و وقف امت از کسر - 1

 که: گ ردمو

  باشد نشده کسر او زا امت ازی  - 1 – 1

 نتواندد  امدا  نباشدد،  اشکال دچار ابتدا و وقف قاری در باشد  چنانچه داده انجام را ابتداها و وصل وقف، بهتری  قاری  - 2 – 1

 شود مو کسر امت از 1 سقف از هرمورد ازای به امت از 7/3تا  27/3از  دهد، را انجام ابتداها و وصل وقف، بهتری 

 گ رد صورت مو ذیل بند و یادشده بند 8 طبق امت از، کسر - 2

 :باشد اولوی  دارای یا ضروری آیات، فواصل در وصل چنانچه - 3

 شود امت از مو 7/1کسر  کفرآم ز( موجب مفهوم اقب  )دارای ابتدای یا وقف  - 1 – 3

 شود امت از مو 1 کسر موجب معنا مغ ر قب   ابتدای یا وقف -2 – 3

 شود امت از مو  7/3کسر  موجب ناقص بتدایا یا وقف - 3 – 3

 ابتددای  امکدان  ولدو  باشدد،  اقدب   معنا یا مغ ر ناقص، ایآیه آغاز از ابتدا متوالو، آیه چند در که مواردی در تبصره:

 شود نرو امت از کسر موجب آیات آغاز ابتدا از باشد، نداشته وجود قاری برای صح  

 *(امتياز 91 ( لحن*

 قتحقي رشته لحن

 :معيارها و ضوابط _الف

 امت از 7ها(: نغره تنغ م ) پردازش قدرت - 1

 امت از 4گ ری(: اندازه( عبارات برها آهنگ توزیع و تنظ م - 2

 امت از 4کلرات(:  صح   صوتو )نبر هایتک ه رعای  - 3

 شود ر موکس امت از 27/3پذیرد،  تغ  ر غ رعرفو مًکام و فاحش صورت به کلره نبر که هرمورد *

 امت از 4لحنو:  و صوتو هایمهارت از استفاده با تعب رات رعای  و معانو القای  - 4

 امت از 2مقام:  یا لحنو هایردیف تنوع - 7

 امت از 2تموت(:  در معنوی )خشوع تأث ر - 3

 امت از 2جذاب:  و زیبا هایردیف انتخاب - 5

 امت از 2لحنو:  یهاردیف در تموت عرف با مطابق نوآوری و خمق   - 8

 امت از 2تحریرها:  از مطلوب و هنری استفاده  - 5
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 امت از 2تموت:  شروع صوتو درجه محدوده و مقام در عرفو فرود ارائه  - 13

 اکتاو یک حداکثر صوتو محدوده در با شروع فرود صوتو درجه بودن نزدیک امت از:  1 شروع؛ با فرود مشابه  امت از:  1  *

 امت از 1مناسب:  سرع  انتخاب  - 11

 :امتياز كسر موارد -ب

 :امت از 2 کسر موارد – 1

 مجلسو( تموت توقع از غ رمتعارف )خارج طور به تموت شروع  - 1 – 1

 پرده( 7/1از  ها )ب شترردیف ناهرنونو - 2 – 1

 امت از: 1کسر  موارد  - 2

 مقام از خروج  - 1 – 2

 مقام ناهرنون انتقال  - 2 – 2

 (پرده 7/1از  ها )کرترردیف ناهرنونو - 3 – 2

 لح  و صوت ناهرنونو - 4 – 2

 امت از: 7/3کسر  موارد - 3

 نغرات اجرای در فشار و تکلف  - 1 – 3

 تموت سرع  در توازن عدم  - 2 – 3

 :امت از 27/3کسر  موارد - 4

 صدا ردیف از خروج یا ناکوکو  - 1 – 4

 تحریرها لغزش یا بودن نامطلوب  - 2 – 4

  گ ردنرو صورت امت از کسر ای ، از و ب ش کند تجاوز امت از 4 از نباید منفو، موارد در مجروع امت از کسر م زان تذکر: 
 

 حفظ و ترتيل یهارشته لحن

 :معيارها و ضوابط  -الف 

 امت از 7ترت ل:  اسلوب رعای   - 1

 امت از 4مقام:  یا لحنو هایردیف تنوع - 2

 امت از 4گ ری(: عبارات )اندازه بر هاآهنگ توزیع و تنظ م - 3

 امت از 4کلرات(:  صح   نبر( صوتو یهاتک ه رعای  - 4

 شود کسر مو امت از 27/3پذیرد،  تغ  ر غ رعرفو کاممً  و فاحش صورت به کلره نبر که هر مورد  *

 امت از 4ها(: نغره پردازش( تنغ م قدرت  - 7

 امت از 2تموت( :  در خشوع( عنویم تأث ر - 3

 امت از 2ترت ل:  عرف با مطابق نوآوری و خمق   - 5

 امت از 2تعب رات:  رعای  و معانو القای  - 8

 امت از 2مناسب:  سرع  انتخاب - 5

 امت از 1تحریرها:  از مطلوب و هنری استفاده -13
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 :امتياز كسر موارد _ب

 :امت از 2 کسر واردم - 1

 (پرده 7/1از  ب شتر(ها ردیف ناهرنونو

 :امت از 1 کسر موارد - 2

 مقام از خروج  - 1 – 2

 مقام ناهرنون انتقال  - 2 – 2

 (پرده 7/1از  کرتر(ها ردیف ناهرنونو  - 3 – 2

 لح  و صوت ناهرنونو  - 4 – 2

 :امت از 7/3کسر  موارد  - 3

 هانغره اجرای در فشار و تکلف - 1 – 3

 تموت سرع  در نتواز عدم -2 – 3

 :امت از  27/3کسر  موارد - 4

 صدا ردیف از خروج یا ناکوکو  - 1 – 4

 تحریرها لغزش یا بودن نامطلوب - 2 – 4

  گ رد نرو صورت امت از کسر ای ، از و ب ش کند تجاوز امت از 4 از نباید منفو، موارد درمجروع امت از کسر م زان تذکر: 

 در شدود و داده مدو  لح  امت از او به کند، طب عو قرائ  مو صورت به حافظ که مواردی در  فق حفظ، هایرشته : در1تذکر 

 پذیرد  نرو امت از صورت کسر گردد، مختل وی قرائ  نظم و شود مکث یا اشتباه دچار دل ل فراموشو،به حافظ که مواردی

 توسد   او تدموت  سدؤال،  اترام از قبل که داشته باشد لاشکا م زانو به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالو حافظ : اگر2تذکر 

 آنهدا  بده  پایدان سدؤال   تدا  حافظ که شودمو گرفته درنظر سؤا تو براساس فق  حافظ، امت از لح  گردد، قطع حافظان هادی

 اس   داده پاسخ
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 *(امتياز 21 ( حوت*

 تحقيق رشته حوت

 امت از 7طن   )رنگ(:  – 1

 امت از 4انعطاف:   - 2

 امت از 4وسع (: ( مساح  - 3

 شود:توزیع مو زیر شرح به صوت مساح  امت از

 امت از 1کتاو(  ا یک( درجه8 تا صدا درجه تری بم از  *

 امت از 2 درجه 11 تا صدا درجه تری بم از  *

 امت از 7/2درجه  12 تا صدا درجه تری بم از *  

 امت از 3 درجه 13 تا صدا درجه تری  بم از *

 امت از 7/3درجه  14 تا صدا درجه تری  بم از *

 امت از 4اکتاو(  درجه )دو 17 تا صدا درجه تری بم از  *

 امت از 3صوت:  از هنرمندانه و مطلوب استفاده - 4

 امت از 2ولوم(:  یا حجم( شدت  - 7

 امت از 2تحریر:   - 3

  شود امت از مو کسر صوت داور توس  فق  آن، نظایر و سکسکه گلو، در پریدن آب *

 

 حفظ و ترتيل هایرشته حوت

 امت از 3طن   )رنگ(:   - 1

 امت از 4انعطاف:  - 2

 امت از 3شدت )حجم یا ولوم(:  - 3

 امت از 3صوت:  از هنرمندانه و مطلوب استفاده  - 4

 امت از 7/2مساح  )وسع (:  -  7

 امت از 7/1 :تحریر  - 3

  شودامت از مو کسر صوت داور توس  فق  آن، نظایر و سکسکه گلو، در پریدن *آب

 توسد   او تدموت  سدؤال،  اتردام  از قبدل  که داشته باشد اشکال م زانو به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالو حافظ اگر تذکر: 

 هدا آن بده  ؤالپایان س تا حافظ که شود مو گرفته درنظر سؤا تو براساس فق  حافظ، امت از صوت گردد، قطع حافظان هادی

  اس  داده پاسخ
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 *(امتياز 411 ( حفظ ححت*

 است: كلمات الخط رسم و ظاهر حفظ، ححت بخش در غالبی و احلی مبنای *  

 تغيير(: و جايی جابه اضافه، حروف )حذف، و حركات در اشتباه  - 4

 امت از 7/3حافظ: کسر  فوری تصح    - 1 – 1

 مت ازا 1 حافظ: کسر نکردن تصح   - 2 – 1

 الدو،  حتدو، شوند )نظ ر: مو  تلقو حرف عربو دستور زبان در که کلراتو و اس  الفبا حروف بخش، ای  در حرف از * منظور

  پذیردصورت مو کلره ستون در امت از کسر کلرات، ای  گونه در اشکال بروز درصورت شود نرو شامل راع (  فو،

 مانندد  شدود؛ مدو  گرفتده  درنظدر  حافظ امت از برای کسر مورد یک فق  شود، یلتبد دینر کوتاه حرک  به کوتاه حرک  اگر *

 « اَن ِ»به « اَن َ»، «عبادٍ»به  «عبادٌ»تبدیل 

 شدود؛ مدو  گرفتده  درنظدر  حافظ برای کسر امت از مورد یک فق  شود، تبدیل دینری کش ده حرک  به کش ده حرک  *  اگر

 « تاَبا»به « اتابُو «،«إنّها» به «هُنّاِ»  تبدیل مانند

 نظدر  در حدافظ  بدرای  امت از کسر مورد یک شود، فق  تبدیل بالعکس یا خود هرجنس کش ده حرک  به کوتاه حرک  * اگر

 « ربِّ»به «وربّ»، «قا »به  «قالَ»تبدیل  مانند شود؛مو گرفته

 گرفتده  درنظدر  حدافظ  برای  ازامت کسر بار شود، دو تبدیل بالعکس یا خود غ رهرجنس کش ده حرک  به کوتاه حرک  * اگر

 « فأتِ»به  «فأتوا»، «قالوا»به « قالَ»تبدیل  مانند شود؛مو

 تلقدو  حدرف  بده عندوان   تغ  در  و تبدیل مشابه، هننام موارد و مضارعه حرف موصو ت، در حرف یک ضرایر، در حرف * یک

« تَغفرُ»، «الَّتو»به « الَّذی»، «منکَ»به « منه»، «منکم»به « منهُم»تبدیل  گردد؛ مانند امت ار مو کسر ستون هر   در شده،

 « یَغفرُ»به 

 صدورت  امت داز  کسدر  بدار  یدک  فقد   و شدود حساب مدو  حرف یک مجروعاً خود حرک  هرراه حرف که داش  توجه *  باید

  گ ردمو

 داوران مشدورت  از پدس  باشد، ابهام دارای تلفظ آن روش یا حرف مخرج در تغ  ر دل ل به حافظ قرائ  که مواردی در تذکر: 

  گ ردمو صورت بخش یک از امت از تنها کسر تجوید، و حفظ صح 

 تغيير(: و جايی جابه اضافه، كلمه )حذف، يک در اشتباه - 2

 امت از 1 حافظ: کسر فوری تصح    - 1 – 2

 امت از 2 هادی: کسر داور تذکر با حافظ تصح   - 2 – 2

 امت از 3 حافظ: کسر دننکر تصح   - 3 – 2

 یدک  قدرآن،  الخد  رسدم  بده  توجه یا کلره آمده چند یا دو یا کلره و حروف از ترک بو به صورت کریم قرآن در که کلراتو *

  فاسق ناکروه ،فس کف کهم، فل قاتل مانند شود؛مو  محسوب کلره

 مانندد  گ درد؛  مدو  صدورت  کلرده  بخش نرره در سرک کند، تغ  ر کلره معنای و ریشه )اعراب نه( حروف جایوجابه اگر در *

 «بص ر»به  «نص ر» ،«یعرلون»به  «یعلرون»تبدیل 

 مربدوط  امت داز  کسر و شودمحاسبه مو یک کلره منزله به امت ازدهو در آن، از بعد یا قبل کلره در حرک  یک و کلره یک *

 « ربِّک مِ »جای  به «ربُّک وَ»، «اهللَ اِنَّ»جای به «واهللُ»مانند:  خواهد شد؛ لحاظ کلره ستون در آن به
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 سدتون  در آن بده  مربدوط  امت از کسر و شودمحاسبه مو کلره یک منزله به امت ازدهو در هم، کنار کلره یک و حرف *  یک

 « حرث و انعام هذه قالوا و»جای  به «حرث و انعام هذه»مانند:  شد؛ خواهد لحاظ کلره

 موجب آن، حروف از بعضو یا کل در و اختمل شود مو محسوب کلره یک )ب شتر یا فوتک حر( مقطعه حروف از هریک  *

 گردد کلره مو در اشتباه ستون در نرره کسر

 تغيير(: و جايی جابه اضافه، حذف،( كلمات در اشتباه  - 9

 امت از 7/1حافظ: کسر  فوری تصح    - 1 – 3

 امت از 7/2هادی: کسر  داور تذکر با حافظ تصح   - 2 – 3

 امت از 4حافظ: کسر  نکردن تصح   - 3 – 3

 و»جدای   بده  «اهلل سدب ل  فدو  انفسدهم  و بداموالهم  والرجاهدون»مانند:  اس ؛ کلره یک از ب ش عبارتو کلرات، از منظور  *

 « بص ر تعرلون برا واهلل»جای  به «تعرلون برا خب ر واهلل»، «انفسهم و باموالهم اهلل سب ل فو الرجاهدون

  اس  عبارت حکم درها سوره ابتدای در بسرله *  

 :هاآن جايیجابه و آيات ترتيب رعايت عدم - 1

 :باشد آیه یک حد در جاافتادگو اگر  - 1 – 4

 امت از 2 حافظ: کسر فوری تصح    - 1 – 1 – 4

 امت از 3 کسر: هادی داور تذکر با حافظ تصح    - 2 – 1 – 4

 امت از 7/4کسر : ظحاف نکردن تصح    - 3 – 1 – 4

 :باشد آیه یک از ب ش جاافتادگو اگر - 2 – 4

 امت از 7/2کسر : حافظ فوری تصح    - 1 – 2 – 4

 امت از 7/3هادی: کسر  داور تذکر با حافظ تصح   - 2 – 2 – 4

 امت از 7 حافظ: کسر نکردن تصح   - 3 – 2 – 4

  محسوب انتقال خمل آیه، در اشتباه درصورت ایجاد و اس  آیات ابتدای مورد در فق  دینر آیات یا آیه به انتقال از منظور  *

  شد خواهد کسر امت از کلرات ستون در و شودنرو

 خواهدد  انجدام  کلردات  ستون در امت از کسر اشتباه شود، دچار اس  مشابه باهمها آن ابتدای که آیاتو خمل در حافظ اگر  *

  شد

 حدروف  به جای و شود اشتباه دچار شود،آغاز مو مقطعه حروف با که دینر، سوره به ایسوره ایانته از انتقال در حافظ اگر *

قرائد    گ درد؛ مانندد  مدو   انجام دور آیات به انتقال ستون در امت از کسر کند، تموت را مقطعه دینری حروف صح  ، مقطعه

 حدافظ،  وقدف  از پدس  تواندد مدو  هادی داور مشابه، حروف مقطعه مورد در«  که عص»به جای  کهف سوره اترام از بعد «طه»

 در را امت داز  اشدتباه، کسدر   ندوع  شددن  مشدخص  از بعد و تموت کند  را آیات ادامه تا کند صبر و تذکر ندهد وی به را اشتباه

 اتردام  از بعدد  «لما»قرائ   و «الر»به جای  توبه سوره اترام از بعد «الرر»قرائ   مانند دهد؛ انجام دور به انتقال یا کلره ستون

 « الرص»به جای  انعام سوره

 شود منظور مو عبارتو اشتباه ستون در سطر، یک از کرتر آیات در *  اشتباه

  شودمحسوب مو دور به انتقال باشند، سطر یک از ب ش جاافتاده کوتاه آیات چنانچه *
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کسدر   نردره  4 سدطر  هدر  ازای بده  کند، را کرک آیه امتر هادی داور و نکند تموت را سطر یک از ب ش آیه یک حافظ اگر  *

 شود مو

 تكرار: و مكث  - 1

 و هدر مکدث   بدرای  کندد،  تکرار بار دو تا یادآوری حداکثر برای را عبارتو یا نراید مکث متعارف حد از ب ش شرک  کننده اگر

 شود کسر مو وی از امت از 7/3تکرار  هربار

 امت داز  کردک،  نوع حسب فق  و کندمو هادی مساعدت داور نشود، تموت ادامه به موفق مکث، از پس شرک  کننده اگر  *

 شود در نظر گرفته مو حافظ برای منفو

 ندوع  حسدب  مکدث،  امت از کسر بر عموه و مساعدت نروده هادی داور نراید، تموت اشتباه مکث، از پس شرک  کننده اگر  *

  نراید مو حافظ کسر از منفو امت از کرک،

تدذکر   را اول کلرده  ابتددا  هدادی  داور درصورت امکدان  نشود، عبارت تموت به موفق مکث، از پس آیه خمل در حافظ اگر  *

 را تدموت  عبدارت  یدادآوری،  عددم  گ درد  درصدورت  صورت مدو  امت از کسر کلره ستون حافظ، در تموت درصورت دهد ومو

 نراید  مو امت از کسر کلرات ستون در و کندمو

 حدافظ  بده  آیده  ابتددایو  عبدارت  خوانددن  باید با هادی داور کند، مکث آن یادآوری برای و فراموش را آیه ابتدای حافظ گرا *

 دهد  انجام ستون کلرات در را امت از کسر و نراید کرک

 السدؤ  تشدخ ص  بدرای  هدادی  داور از ندهدد و  تشدخ ص  را سدؤال  حدافظ  داور، توس  سؤال طرح تموت و ابتدای در اگر  *

 شدراره صدفحه   سوره، نام یا بن رد تأی د شده قرائ  بخش برای هادی داور از تموت بخواهد ح   در یا کند کرک درخواس 

  شد کسر خواهد وی از امت از 7/3هرمورد  ازای به بپرسد، هادی داور از را آیه شراره یا

  کندنرو قرائ  را سورهابتدای  و کندسوره اکتفا مو نام ذکر به تنها شود،مو آغاز سوره ابتدای از که را سؤا تو هادی داور *

 هدادی  داور از سدپس  و کندد  شدروع  بسرله استعاذه و از پس را خود قرائ  هادی، داور توس  سؤال طرح از پس حافظ اگر *

 شد  خواهد درج کلرات ستون در امت از نراید، کسر تکرار را سؤال مجدد بخواهد

 از امت داز  7/3قبدل   از اضافه هرنفس قرائ  به ازای باشد، جرله یک از ب ش بعدی قسر  یادآوری برای حافظ برگش  اگر  *

 شود کسر مو وی

 و اسد   امت از کسر ممك اول اشتباه صرفاً تموت شود، در دینری اشتباه مرتکب داور، تذکر و اشتباه از پس حافظ چنانچه *

 خواهد شد  درج اشتباه نهرا عدم تصح  ، ستون در آن امت از کسر

 

  



    

 33 

 

 
 

 اذان:آئین نامه رشته دومبخش 
در ای  رشته مو بایس  زمان و شرای  مساوی برای هر شرک  کننده در نظر گرفته شدود  صدوت و لحد  تأث رگدذار و     

  معنوی و تسلّ  بر اجرا از جرله ممك های ارزیابو خواهد بود 

 آئین نامه و ضوابط داوری -5

 امتياز( 21)ات مربوط به ححت و فصاحت الفاظ و عباراتامتيازات و نمر  -4-4
 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 اذان

 امتيازات

 7 رعای  مخارج، صفات و احکام متعارف

 7 رعای  م زان کشش حرکات کوتاه

 7 رعای  وقف و وصل عبارات)مطابق عرف موجود(

 7 رعای  صحّ  الفاظ جرمت

 موارد كسر
قبل و بعد از هر یک از عبارتهای اذکار مستحب 

 اذان
 امت از 1هر مورد 

تجوید در اذان به آن معنو که در قرائ  هس  وجود ندارد و ای  بخش صدح  و فصداح  الفداظ و عبدارات      :4 تبصره

 نام ده مو شود 

 امتياز( 91امتيازات و نمرات مربوط به حوت) -4-2
 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 امتيازات اذان

 5 رتفاع(مساح )ا

 8 طن  )زیبایو و جاذبه(

 3 شدّت)قوت و رسایو(

 5 انعطاف)توانایو در سرع  انتقال درجات و پرده ها(

 4 تحریر

 3 استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت
 

 امتياز( 91امتيازات و نمرات مربوط به لحن) -4-9
 

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 امتيازات اذان

 4 ریرهای فنو و زیبابه کارگ ری تح

 7 برخورداری از شروع و پایان مناسب

 قرینه سازی در بندهای زوج

 )تکب رات، تشهدات، حوّ علو    (
7 

 4 عای  یکنواختو آن در طول اجراانتخاب سرع  مناسب و ر

 7 رعای  تک ه های صوتو صح  

 4 رعای  هرنونو نغرات و پرده ها

 8 شروط به برخورداری از ک ف   قابل قبول(ابداع و نوآوری)م
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 امتياز( 41امتيازات و نمرات مربوط به اجرای ممتاز) -4-1

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 13 م زان تأث ر اجرا بر مسترع   امتيازات اذان
 

کننددگان  کسب شده توس  شرک  از کسب رتبه در هر مرحله و جواز حضور در مرحله بعد، حداقل امت یبرا : 2تبصره 

 اس : لیذ جدول به شرح

 اذانرشته 

 511از  وزارت بهداشتسراسری مرحله  رتبه

 01 اول 

 01 دوم و سوم

 

 اجرایي:آئین نامه  -0
نظدر    اید  زمدان بدا توجده بده      نرایندیک اذان کامل ارائه  فرص  خواهند داش  نادق قه  4شرک  کنندگان در مدت  -2-1 

 کاهش یابد و از بندهای اذان صرف نظر شود  مو توانده ال  محترم داوران 

نفر از داوران مورد تأی د مرکز در برگه های داوری مجزا انجام مو پدذیرد کده هدر داور وظ فده      3داوری توس  حداقل  -2-2

 داوری یک یا چند بخش را بر عهده دارد 

گ درد  صدورت کتبدو در اخت دار داور قدرار مدو      فرمهایو که بهیا چند فصل را داوری نروده و در هر داور مو تواند یک  -2-3

 امت از دهو شده و امت از نهایو جرع امت ازات چهار بخش خواهد بود 
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 دعا و مناجات خوانيبخش سوم:آئین نامه رشته 
 

 آئین نامه و ضوابط داوری -5

 امتياز( 91)حوتامتيازات و نمرات مربوط به  -4-4

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع ردیف

5 

 حوت

 يازاتامت

 2 شفاف   و صافو صدا

 3 قدرت و رسایو 0

 3 "فاصله زیری و برو "ارتفاع صوت  9

 5 "ممح  ، زنگ صدا، گ رایو و زیبایو "طن    1

 3 «توانایو در سرع  انتقال صوت از پرده ای به پرده دینر»انعطاف 1

 3 صوت از هنرمندانه و مطلوب استفاده 

6 

موارد كسر 

 شده

ضطراب، لرزش، خش، گرفتنو ، رگه دار شدن دائرو و مقطعو، خل ، ج غ، ا

و هر مورد اشکال صوتو  خروسو شدن، پرش یا ناله هننام وقف، شه ق و زف ر

و بسته به تشخ ص داور برای هر  از ای  قب ل، مشرول کسر امت از مو گردد

 امت از منفو در نظر گرفته مو شود  1تا  %7مورد از 

7 

8 

3 
 

 امتياز( 91)امتيازات و نمرات مربوط به لحن  -4-2

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع ردیف

5 

لحن ، مقامات و 

 نغمات
 امتيازات

 7 تطب ق لح  با محتوا

 3 هراهننو الحان و تنظ م آهنگ صح   0

 4 اجرای الحان روانو و سمم  در 9

 7 ک ف   مرتاز تحریرها و جذاب   1

 3 د فضای معنوی، احساسو و پر شور در ح   اجراایجا 1

 4 رعای  تک ه های صوتو صح   6

 

 امتياز ( 91)  امتيازات و نمرات مربوط به ححت و فصاحت الفاظ و حسن اجرا -4-9

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع ردیف

5 
 تجويد و 

 حسن اجرا

ححت و 

فصاحت 

 الفاظ

 8 حروف متعارف احکام و صفات مخارج رعای 

 8 کوتاه حرکات کشش م زان رعای  0

 14 مسترع   بر تاث ر و اجرا حس  حسن اجرا 9
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 اید   بده  کسدرامت از  مدوارد  و شود رعای  موارد اس   زم اما ن س  قرآن قرائ  مانند تجوید دعا قرائ  در-4-9-4 تبصره

 ادا صدح    مدورد  هدر  (،نردره  3 حدداکثر  و ررهن 7/3 حداقل) حروف غ رعربو و صح   غ ر تلفظ مورد هر: باشد مو صورت

 و مشددد  حدروف  و هدا غنده  ،هامدد  در مناسدب نا کشدش ( و هدر مدورد   نردره  2 حدداکثر  و نردره  7/3 حداقل) حرکات نکردن

 ( نرره 1 حداکثر و نرره 27/3 حداقل)ساک 

 حدد  از بد ش  اسد   زم  امدا  ن سد   قدرآن  قرائد   در کشش م زان براساس هاغنه و مدها کشش دعا، در -2-9-4 تبصره

 در امدر  اید   اگرچه اس  جایز متعارف حد رعای  شرط به ساک  و مشدد حروف در دعا کشش در هرچن    نباشد متعارف

 .ن س  صادق اصمً قرآن قرائ  مورد

 گردد اذکار و اشعار و گریز غ ر از مت  دعا در هر مورد باعث کسر یک امت از مو -9-9-4 تبصره
 

 امتياز ( 41)  وقف و ابتدامربوط به  امتيازات و نمرات -4-1

 قب   و نامتعارف ابتدای و وقف هر و گرددمو کسر نرره 2 حداکثر و نرره 7/3 متعارف غ ر سکوت و مکث هر قسر  ای  در

 .گرددمو کسر نرره 7 حداکثر و نرره 1 الو 7/3

 کنندگان به شدرح کسب شده توس  شرک  از کسب رتبه در هر مرحله و جواز حضور در مرحله بعد، حداقل امت یبرا : نكته

 اس : لیذ جدول

 دعا و مناجات خوانيشته ر

 511از  وزارت بهداشت سراسریمرحله  511از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 01 01 اول 

 01 51 دوم و سوم

 اجرایي:آئین نامه  -0
به ازای هر دق قه کرتر یدا ب شدتر    د نرا تموت نرای دق قه، یک قطعه کامل دعا 4در مدت مو بایس   شرک  کنندگان -2-1 

 امت از کسر مو گردد  2

و رأی نهدایو معددل   نفر از داوران مورد تأی د مرکز در برگه های داوری مجزا انجام مو پدذیرد   2داوری توس  حداقل  -2-2

 امت از داروان اس  

 متعاقباً اعمم خواهد شد  هامت  دعا -2-3
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 ی بخش های پژوهشي، فناوری، هنری و ادبيآئین نامه داور 
 

 داوری بخش پژوهشي:آئین نامه اولبخش 

بوده کده ضدروری اسد      "قرآن، حدیث و سمم "موضوع ، ترجره و تأل ف در بخش پ وهش شامل ارسال مقا ت -1-1

جشدنواره بده    نوپایناه اطمع رساقرآن پ وهان محترم با توجه به آئ   نامه مربوطه مقاله خود را تدوی  و از طریق 

  ارسال نرایند http:\\farhangi.behdasht.gov.irآدرس 

 امتيازات و مالكهای داوری مقاالت -4-2

 توضیحات امتیاز داور حداکثر امتیاز موضوع محور

ي
وای

حت
م

 

   1 گویایو عنوان و تناسب آن با محتوا

   41 پ ش نه، نوآوری و ابتکار

   41 پاسخنویو به مسأله تحق ق

   41 تجزیه و تحل ل مطالب قدرت

پاسخنویو به ن ازها و اولوی  های علردو  

 جامعه
1 

  

ی
ار

خت
سا

 

   41 روشنو و گویایو چک ده و کل د واژگان

   41 انسجام و نظم منطقو مطالب

   41 رعای  اصول ننارش علرو

ي
وش

ر
 

   41 امانتداری، جامع   و اصال  علرو منابع

   41 ینت جه گ ری و امانتدار

   411 جمع كل 

 

 رتبه علرو مقاله:   -1-2-1         

   پ وهشو -علرو   ترویجو -علرو  مروری -علرو تخصصو -علرو 

و ویدرایش متعدارف مقدا ت      Microsoft word 2335با ویرایشدنر   doc ،docx فایل مت  مقاله با پسوند  -1-2-2      

 باشد 

 دستورالعمل نگارش مقاالت  -4-9

 مت  مقا ت ارسالو به زبان فارسو باشد  -1-3-1         

 مقا ت ارسالو، تحق قو و مستند و بر اساس مع ارهای علرو باشند  -1-3-2         

 واژه ب شتر نباشد  8333صفحه و تعداد کلرات مقاله از  23حجم مقا ت از  -1-3-3         

ورفتنو ن م سانت رتر در سطر اول پداراگراف و بده صدورت    مقا ت با فاصله یک سانت رتر م ان سطور و با ت -1-3-4      

 تایپ شود  word 2335خوانا، با برنامه 

  باشد 13و اندازع فون  ها  b badrکل ه مت  مقاله با فون   -1-3-7         
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ر گ درد و  قدرا »« آیات و روایات از برنامه جامع تفاس ر نور آورده شود  مت  عربو آیات در بد   عممد  آیدات    -1-3-3   

ادع الو سب ل ربدک بالحکرده   »آدرس آیه بمفاصله پس از آیه در داخل پرانتز به صورت)نام سوره/شراره آیه(، درج شود مثال 

اگر از ترجره خاصو خاصو از قرآن یا منابع روایدو نظ در نهدج البمغده در مقالده اسدتفاده        ( 127نحل/«)و الروعظه الحسنه   

 م و کتابشناسو ترجره در بخش منابع ب اید شود، حتراً مشخصات مترجمو

 ، ه( نت جهمقاله باید مشترل بر بخشهای: الف( چک ده به فارسو، ب( کل د واژه ها، ج(مقدمه، د( بدنه اصلو -1-3-5    

 و و( فهرس  منابع 

 پرانتز داخل رد صفحه، و جلد ی شراره نشر، سال نویسنده، خانوادگو نام ذکر با مت  داخل در ارجاعات -1-3-8   

 (12 ج ، 1385 طباطبایو،: )اس  زیر صورت به طباطبایو عممه الر زان تفس ر به ارجاع مثال انعنو به گردد؛ ق د

 علوم سایر با حدیث و قرآن ای رشته م ان مباحث یا و حدیث علوم قرآن، علوم های عرصه از یکو در مقا ت -1-3-5  

 .باشند شده نناشته

 داوری فدرم  بدا  مطدابق  و ارزیدابو  و داوری را مقدا ت  دانشدناهو  اسدتادان  نظدر  پایه بر جشنواره نهب رخاد -1-3-13  

 .کند مو گذارینرره

 .شد نخواهد مسترد شده دریاف  مقا ت -1-3-11  

 شيوه نامه نگارش مقاالت  -4-1

 : اس   زم زیر موارد رعای  مقا ت تدوی  در

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به ق ق،تح موضوع به ناظر:  مقاله عنوان - 4-4-1

 ایر ل هرراه به نویسندگان /نویسنده خانوادگو ونام نام ذکر: ذکرگردد نرونه صورت به نویسنده مشخصات - 2-1-4

  تراس؛ تلف  وشراره

 محتویات از جامعو و مختصر شرح گرنانرای که ای گونه به) فارسو زبان به کلره 173 -133: قریب چک ده -4-1-3

 ( باشد بحث نت جه مهم هاینکته و پ وهش ماه   هدف، مسالله، ب ان شامل نوشتار

 جستجوی کار و کنندمو ایفا را فهرس  و نرایه نقش که کلراتو م ان از) واژه 3 تا حداکثر ا:هکل دواژه-4-1-4

 (سازندمو آسان را الکترون کو

 با آنها ارتباط و پ وهش قبلو هایزم نه به ن ز و آن رانتشا و پ وهش از پ وهشنر هدف به آن در: مقدمه -4-1-7

 .شود اشاره واض  صورت به نوشتار موضوع

  مقاله احلی بدنه-1-4-6

 دینری هایصلزیرف خود درون در ن ز فصل هر که اس  مختلف فصول بر مشترل اس ، اصلو مت  که مقاله بدنه ف(ال

 مشخص موضوع یک حاوی پاراگراف هر که ای گونه به اس ، پاراگراف چندی  بر مشترل کدام هر ها زیرفصل ای  که دارد

 .شود مو

 .گ رند قرار خاص زیرفصلو در عنوان یک ذیل در مرتب  موضوعات از دسته هر ب( 

 منسجم شاکله یک از مقاله مجروعه که نوعو به گ رند قرار فصل عنوان به ترکلو عنوان ذیل عناوی ، از دسته هر پ(

 .باشد شده رعای  آن در مطلب تأخ ر و تقدیم و بوده خورداربر فصلو چند

قرار داده »« گ ومه مطلب، انتهای و ابتدا شود،مو نقل منبعو از ع ناً مطلبو که مواردی در :مستقيم قول نقل -1-4-5

 .ندارد گ ومه درج به ن ازی کتابو از مطلب ع نو کپو و مضرونشود  نقل به 
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 پایان یا پاورقو در مراجع ذکر جای به  شود داده ارجاع منبعو به باید شده نقل مطلب هر ن:مت درون ارجاع -1-4-0

 مؤلّف، خانوادگو نام: )شودمو ذکر صورت بدی  نظر مورد مرجع مستق م، غ ر یا مستق م قول نقل هر پایان در مقاله، هر

 داده استناد منبع یک از صفحه چند به اگر و (233ص ،1 ج ، 1383 طباطبائو،: )مثال (صفحه و جلد شراره انتشار، سال

 در (1 ج ، 1383 طباطبائو،: )مثم گردد؛ تنظ م( صص)عمم  گذاشت  با و چپ به راس  سر  از صفحات شراره شودمو

 اثر دو سال، یک در نویسنده یک از اگر د گ ر قرار اشاره مورد هم وی اسم باید اس  مشترك مؤلّف، خانوادگو نام که صورتو

 تفک ک اثر دو م ان انتشار سال از بعد الفبا حروف آوردن با اس ، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر ب شتر یا

 نام: )گ ردمو صورت شکل بدی  منبع ذکر شده اس ، استفاده اثر یک از ب ش نویسنده یک از اگر .گ ردمو صورت

 نفر سه از ب ش اثر یک مؤلفان ( اگرصفحه و جلد شراره دوم، اثر انتشار سال و جلد شراره اوّل، اثر انتشار سال خانوادگو،

 گردد به سایر مؤلفان اشاره مو« دینران»واژه ذکر با و شودمو آورده نفر یک خانوادگو نام فق ، باشند

 در را آنها دهنویسن که مسائلو تری مهم از گ ری خمصه و بندی جرع حاوی کلره، 233-133 حدود  نتيجه: -1-4-3

 .اس  داده بس  و شرح مستند طور به اشمقاله

 کرده مطلب نقل آنها از یا و نروده استناد آنها به اشمقاله در نویسنده که مقا تو و کتب: منابع فهرست -1-4-41

 زیر دستورالعرل اب ف(مؤل خانوادگو نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان در منابع فهرس    اس 

 د  گرد تنظ م

و Italic فون  با کتاب نام ضرناً  ناشر، نشر محل مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان کتاب، خانوادگو نام : كتاب 

Bold گردد تایپ   

ام مجله با جله، شراره مجله  عنوان مقاله داخل گ ومه و نم نام، «عنوان مقاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگو نام: مقاله

   گردد تایپ Boldو Italic فون  

 دانشکده، رشته،، دکتری /ارشد کارشناسو نامه پایان؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگو نام پايان نامه:

   گردد تایپ Boldو Italic   عنوان پایان نامه داخل گ ومه و نام مجله با فون  دانشناه

برای )بدون ناشر(، « نابو»برای )بدون محل نشر(، « جابو»الفاظ از ، مشخصا برخو تع    معد صورت در: پايانی نكته

 برای)بدون تاریخ( استفاده شود « تابو»
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 داوری بخش فناوری:آئین نامه دومبخش 

 نويسی رشته وبالگ -2-4

نسدب  بده   ( http:\\farhangi.behdasht.gov.ir)جشنواره پایناه اطمع رسانو محترم از طریق  قرآن پ وه -2-1-1

 بایس  وارد نراید ثب  نام خود اقدام و آدرس وبمگ را در سامانه مو

 امت ازات مربوط به نحوه داوری به قرار زیر اس : -2-1-2

 و سالمت ثیقرآن، حدمحور مسابقه: 

 نظر داور امتیاز نهایي امتیاز امتیاز شاخص های داوری)امتیاز فني وبالگ( موضوع

 وبالگ

 سدرع   بدر  موثر موارد گرفت  نظر در: راهنرایو) وبمگ بارگذاری رع س

 (موس قو از استفاده و جاوا، کدهای حد از ب ش استفاده نظ ر

 و کداربردی  مختلدف  ابزارهدای  و جداوا  کددهای  از مناسب ستفاده: تبصره

 .اس  مثب  امت از دارای مناسب، زیباسازی

1  

 

 سدازی  اختصاصو موضوع، با ناسبم گراف کو اصول رعای  نظ ر) طراحو

 (امکانات از درس  استفاده مخاطب، گر شرارش قالب،
1  

  1 (نویسنده با ارتباط برقراری امکان گذاری، نظر امکان نظ ر)تعامل قابل  

  1  منظم و مسترر رسانو روز به.

  1  جستجو موتورهای در وبمگ وضع  

  1  وبمگ طراحو در خمق   و نوآوری

  91  محتوا امتياز جمع
 

 و سالمت ثیقرآن، حدمحور مسابقه: 

 نظر داور امتیاز نهایي امتیاز امتیاز شاخص های داوری)امتیاز محتوایي وبالگ( موضوع

 وبالگ

 پ ام و معنا بودن دارا جذاب  ، جشنواره، با )مرتب : وبمگ عنوان -1-1

 (وبمگ محتوای با مناسب
1  

 

 و عندوان  تناسدب  مطالدب،  مناسب بندی موضوع) :وبمگ ایاجز -1-2

 (جشنواره موضوع با وبمگ اجزای
1  

  41 (درستو جذاب  ، نظ ر )وبمگ محتوای -1-3

 استفاده مطالب، مستندات و اطمعاتو منابع درجارجاع به منابع ) -1-4

 (منابع سایر از مناسب
41  

 نکدات  رعای  نوشتار، بودن رسا و ش وا جذاب ّ ،) : سبک نوشتار -1-7

 (نویسو گزیده به توجه  و دستوری و اممیو ننارشو،
41  

 + وبدمگ  اصدلو  صدفحه  در مخاطدب  تع د   ): مخاطب سنجو -1-3

 (مخاطب با اطمعات حجم و سط  تناسب
1  

  1 ابتکار و نوآوری -1-5

  11  محتوا امتياز جمع
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 الگضوابط اجرايی رشته وب -2-4-9

هر گونه کپو برداری از تارنرا ها و وبمگ افراد دینر باید با درج کامل نشانو و ارجاعات کامل انجام گ رد   -2-1-3-1

 در غ ر ای  صورت از مسابقه حذف خواهد شد  

 وبمگ نباید قبم به بازار عرضه یا در مسابقه یا جشنواره دینری شرک  داده شده باشد  -2-3-1-2

 کر دق ق نشانو اینترنتو وبمگ از سوی ته ه کننده ضروری اس  ذ - 3-3-1-2

 عدم مغایرت با ضواب  کلو اعمم شده از سوی جشنواره -4-3-1-2
 

 افزار  نرم رشته امتيازات جدول -2-2

 و سالمت ثیقرآن، حدمحور مسابقه: 

 نظر داور امتیاز نهایي امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع

نرم 

 افزار

تو بودن ) نظ ر اجرای وظایف، صح   بودن نتایج، عدم امکدان  عرل ا -1

 (دسترسو غ ر مجاز
41  

 

 ظداهر  کاربرپسدندی،  س سدتم،  بدا  کدار  سادگو نظ ر) پسندی کاربر-2

 (ابزارها چ نش و گراف ک ظاهر، سازی سفارشو امکان زیبا، و جذاب
41  

 جسدتجو،  هرچدون  درخواسد   بده  پاسدخ  سدرع   نظ ر) کارآمدی -3

 (ازمنابع کاربردی تفادهاس
41  

 دینر، تم هایس س به افزار نرم درانتقال سادگو نظ ر)حرل قابل   -4

 جدای  به افزار نرم جاینزینو امکان استاندارد، با هراهننو آسان، نصب

 (مشابه های افزار نرم دینر

41  

 و امن د  ، بازیدابو  قابل د   خطاهدا،  مدیری  نظ ر) اطر نان قابل   -7

 (نفوذ تس 
41  

  41 نوآوری)قابل   وی ه( -3

 اسدتفاده ع، تنو و سازی غنو محتوا، صح  اطمعات، دق )محتوایو -5

 (منابع به مناسب ارجاع و
41  

  11  امتياز جمع
 

 نرم افزارضوابط اجرايی رشته  -2-2-4

 سامانه وارد را افزار نرم مشخصات و شده هجشنوار پایناه اطمع رسانو وارد باید قسر  ای  در پ وهان آنقر -2-2-1-1

 ه ارسال نرایند ربه دب رخانه جشنوا  DVDیا  CDدر قالب را   وراهنرا نصب فایل انضرام به افزار نرم اصل و نروده

 ، ی داوری در مرحله ی اوّل از طریق سامانه و در صورت ن از به ارایده حضدوری وتشدخ ص تد م داوران    نحوه -2-2-1-2

 خواهد شد  سانواطمع ر

 نرم افزار نباید پ شتر در مسابقه و جشنواره ی دینری شرک  داده شده باشد  -2-2-1-3

 ارایه نرم افزار به صورت گروهو امکان پذیر اس   -4-2-1-4

 .اس  الزامو اثر صاحب خانوادگو نام و نام درج -4-2-1-7

 .رادارد اثر یک ارسال حق تنها داوطلب هر-4-2-1-3

 .گ رد نرو تعلق امت ازی مرتب  غ ر موضوعات به هرچن   شده کپو آثار به-4-2-1-5
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 داوری بخش آثار هنری:آئین نامه سومبخش 

، منبد   و معدرق ، کوتداه  فد لم ، تدذه ب،  عکاسو، نراهنگخوشنویسو، نقاشو،  های رشته شامل مسابقات هنری بخش

ه رپایناه اطمع رسانو جشدنوا  مراجعه با باید هنری بخش در دهکنن شرک  پ وهان قرآن باشد مو پوستر راحونرایو و طپویا

(http:\\farhangi.behdasht.gov.ir )بده  زیدر  جددول  صدورت  بده  را خدود  آثدار  سپس نرایند درج را خود اثر اطمعات 

 .نرایند ارسال جشنواره دب رخانه

 

 ، نقاشیمنبت و خوشنويسی، تذهيب، معرق
 به اثر اصل ارسال و اطمع رسانو جشنواره در پایناه اثر اوّل ه اطمع  ثب 

 دب رخانه

 كوتاه يلمی، فپويانماي، نماهنگ
 DVD ارسدال  و در پایناه اطمع رسانو جشدنواره  اثر اوّل ه اطمع  ثب 

 اصل اثر به دب رخانه

 جشنواره واطمع رسان ناهیپا در اثر فایل به هرراه اوّل ه اطمعات ثب  پوستر طراحی، اسیعك

 

 امتيازات رشته خوشنويسیضوابط  -9-4

 محور مسابقه: 

 بهمراه ترجمه  (واهلل یدعوا  الي دارالسالم و یهدی من یشاء الي صراط مستقیم)یونسسوره مبارکه  01خوشنویسي آیه 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 خوشنویسي

    41 انتخاب موضوع

    41 ( وجلوت خلوت کشو، خ  کرسو، رعای ) بندی بترک 

    41 (زنظردیدبصریمناسب)ا کادربندی

    41 اثر صاحب)اجرا( دس  قدرت

    41  موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب

    41 شناسو زیبا نظر از (کاغذ زم نه)مناسب کاغذ انتخاب

    41 اثر ک ف  

    41 مختلف های دانگ از بجا تفادهاس و قلم اندازه انتخاب

    41 کلرات و حروف خوانو هم تناسب رعای 

    41 زم نه و نوشته با برخورد در خمق  

    411 جمع كل
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 اجرايی رشته خوشنويسیضوابط  -9-4-4

 .فارسو ترجره با کریم قرآن شریفه وآیه سوره نام ذکر -3-1-1-1

 .شود درج( جاری سال)اثر تول د سال و اثر صاحب امضاء-3-1-1-2

 .شد خواهد کسر امت از 23 موارد از کدام هر رعای  عدم صورت در-3-1-1-3

 سانتو متر و )دارای( قاب باشد  73*53اندازه حداکثر  -3-1-1-4

 .اس  الزامو اثر صاحب خانوادگو نام و نام درج -3-1-1-7

 .اردراد اثر یک ارسال حق تنها داوطلب هر -3-1-1-3

 .گ رد نرو تعلق امت ازی مغایر موضوعات به هرچن   شده کپو آثار به -3-1-1-5

  باشد مترسانتو 8 الو 3 پاسپارتو عرض و طول -3-1-1-8

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعمم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -3-1-1-5
 

 امتيازات رشته نقاشیضوابط  -9-2

 تصویرگری آیات و قصص قرآني)محور آثار داستان حضرت ابراهیم)ع(، حضرت سلیمان)ع(، و معراج پیامبر)ص(( محور مسابقه:

 بر مبنای کتاب قصه های قرآني، تألیف آیت اهلل مکارم شیرازی، به کوشش سید حسن حسیني

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 نقاشي

    41 جشنواره موضوع با اثر باطارت

    1 مخاطب جذب جه  بصری جذاب ّ  ایجاد

    41 ( ....و رنگ ، بندی رک ب)تبصری عناصر بر هنرمند تسل 

( / مدوردنظر  سدوره  یدا  آیده  تاث ر) اثر در موضوع جانرایه ب ان ینحوه

 پ ام مفاه م و معانو به نزدیکو
21   

 

    41 راث شناختو زیبایو ساختار

    41 اثر ارایه و موضوع در خمق ّ  و ابداع

    41 اجرا سبک در تکن ک از استفاده

    41 ریتم رعای 

    1 عناصر ب   هراهننو و اجرا

    411 جمع كل
 

 اجرايی رشته نقاشیضوابط  -9-2-4

و پس از ثب  ندام اثدر خدود را بده     راجعه محترم مو بایس  به پایناه اطمع رسانو جشنواره مشرک  کننده  -3-2-1-1

 ارسال نراید دب رخانه جشنواره 

 مشخصات فایل به صورت زیر باشد:

 اشد بسانتو متر  73*53و اندازه اثر  333dpiرننو، رزولوش   RGB، مود Jpj، فرم  mb 4تا  2حجم فایل : 

 .اس  آزاد تکن ک نوع -3-2-1-2
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 .دارد را اثر کی ارسال حق تنها داوطلب هر -3-2-1-3

 .گ رد نرو تعلق امت ازی غ رمرتب  موضوعات به هرچن   شده کپو آثار به -3-2-1-4

 .باشد جاری سال به مربوط و شناسنامه دارای ارسالو اثر -3-2-1-7

 .باشد شده داده شرک  دینری ی جشنواره و مسابقه در پ شتر نباید اثر -3-2-1-3

 .اس  بممانع اثر اصال  حفظ طشر به رایانه از استفاده -3-2-1-5
 

 امتيازات رشته نماهنگضوابط  -9-9

 مرتبط با سالمت ثیو احاد اتیآمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 نماهنگ

 ايده پردازی
    5 ایده و تم

    0 مفاه م با ارتباط

 و هماهنگی مفهومی اثر

 موسيقی

    41 دکوپاژ

    41 موس قس

 حدا و تصوير
    41 تصاویر ک ف  

    41 صدا

 و اجرا آوریفن
    41 تصویری افکتهای از استفاده

    1 (رپو)تریتم

 نكات برجسته
    42 پ ام انتقال

    0 خمق   وی ه

    411 جمع كل

 

 نماهنگاجرايی رشته ضوابط  -9-9-4

 .باشد شده تول د اثر صاحب دانشجویو زمان در باید آثار کل ه -3-3-1-1

 تعلدق  جدایزه  یک فق  باشد داشته کننده ته ه و نویسنده کارگردان، یک از ب ش که برگزیده های ف لم به -3-3-1-2

 ..گرف  خواهد

 .شود درج ف لم هر روی بر کامل طور به ف لم زمان مدت و ف لرساز و ف لم نام -3-3-1-3

 دق قه تصویری مو باشد  7و حداکثر  3زمان نراهنگ حداقل  -3-3-1-4

)قابل پخش با دستناه رایانه و س ستم هدای    ارسال شود dvdنسخه  یک در ف لم اصلو ی نسخه اس   زم -3-3-1-7

 پخش خاننو(

  و گردندآثاری که استانداردهای فنو و ک ف   نرایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف م -3-3-1-3

 .اس  آزاد تکن ک نوع هر -3-3-1-5
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 امتيازات رشته عكاسیضوابط  -9-1

 قرآن و سالمتمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 عکاسي

    21 عکس پردازش و مناسب ک ف  

    21 یبصر عناصر از درس  استفاده و صح   بندی ترک ب

    91 عکاسو در متفاوت نناه و نوآوری و خمق ّ 

    41 اسممو و ایرانو فرهننو عناصر کارگ ری به

    1 عکاسو اوّل ه اصول رعای 

    1 تکن ک از استفاده

    1 پ ام

    411 جمع كل
 

 اجرايی رشته عكاسیضوابط  -9-1-4

 تر باشد سانتو م 43*33اندازه حداکثر  -3-4-1-1

  باشد دیج تال یا و آنالوگ سف د، و س اه، رننو واندتمو عکس -3-4-1-2

 اس  زیر الزامو مشخصات  با اصلو فایل ارسال -3-4-1-3

 اشد بسانتو متر  73*53و اندازه اثر  333dpiرننو، رزولوش   RGB، مود Jpj، فرم  mb 4تا  2حجم فایل از  

 .رادارد اثر یک لارسا حق تنها داوطلب هر -3-4-1-4

   .گ رد نرو تعلق امت ازی مغایر موضوعات به هرچن   شده کپو آثار به -3-4-1-7

 .باشد شناسنانه دارای و جاری سال به مربوط باید اثر -3-4-1-3

 .باشد شده داده شرک  دینری یجشنواره و مسابقه در پ شتر نباید اثر -3-4-1-5

 .اس  بممانع اثر اصال  حفظ شرط به رایانه از استفاده -3-4-1-8
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 امتيازات رشته فيلم كوتاهضوابط  -9-1

 مرتبط با سالمت ثیو احاد اتیآمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 فیلم کوتاه

 نامه فيلم

    5 ایده و تم

    0 داستان

    1 شخص   پردازی

 بازيگری و گردانیكار
    41 دکوپاژ

    41 هابازی پرداخ  و بازینران انتخاب

 تصوير و حدا
    41 تصاویر ک ف  

    1 صدا

 تدوين

    1 تداوم

    1 (رپو)تریتم

    9 رعای  اصل تدوی 

    2 موس قو

 نكات برجسته
    42 پ ام انتقال

    0 خمق   وی ه

    411 جمع كل
 

 اجرايی رشته فيلم كوتاهضوابط  -9-1-4

 .باشد شده تول د اثر صاحب دانشجویو زمان در باید آثار ی کل ّه -3-7-1-1

 تعلدق  جدایزه  یک فق  باشد داشته کننده ته ه و نویسنده کارگردان، یک از ب ش که برگزیده های ف لم به -3-7-1-2

 .گرف  خواهد

 .شود درج ف لم هر روی بر کامل طور به ف لم زمان مدت و ف لرساز و ف لم نام -3-7-1-3

)قابل پخش بدا دسدتناه رایانده و س سدتم هدای پخدش        dvdنسخه  یک در ف لم اصلو ی نسخه اس   زم. -3-7-1-4

 خاننو( تحویل دب رخانه گردد

   .گردند مو حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نرایش ک ف   و فنو استانداردهای که هایو ف لم -3-7-1-7

 .شود رعای  آن در ... و فنو،زمان لحاظ به کوتاه ف لم استانداردهای -3-7-1-3
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 امتيازات رشته معرق و منبّتضوابط  -9-6

 محور مسابقه: 

 سوره مبارکه یونس)واهلل یدعوا  الي دارالسالم و یهدی من یشاء الي صراط مستقیم(  01آیه 

 ازامتی امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

معرق و 

 منبّت

    21 ایرانو اص ل های طرح و اسل رو شامل طراحو

    21 اثر اصال  و جنس و رنگ با هرخوانو نظر از بندی ترک ب و انتخاب

    21 اسممو ایرانو هوی  با اجرا و نقش هراهننو

    21 اجرا مورد تکن ک و خمق  

    21 ثرا موضوع

 هنرهدای  هدای  تکن دک  بدا  متناسدب  اجزا دق ق نصب و کار ظراف 

 سنتو
41   

 

    441 جمع كل
 

 اجرايی رشته معرق و منبّتضوابط  -9-6-4

 .اس  آزاد تکن ک نوع -3-3-1-1

 .دارد را اثر یک ارسال حق تنها داوطلب هر -3-3-1-2

 .گ رد نرو تعلق امت ازی ایرمغ موضوعات به هرچن   شده و کپو آثار به -3-3-1-3

 .باشد جاری سال به مربوط و شناسنامه دارای ارسالو اثر -3-3-1-4

 .باشد شده داده شرک  دینری ی جشنواره و مسابقه در پ شتر نباید اثر -3-3-1-7

 (متریال از استفاده در محدودی  عدم  )کند استفاده ... و چوب فلز، از تواند مو داوطلب. -3-3-1-3

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -3-3-1-5
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 امتيازات رشته پويانمايیضوابط  -9-5

 قرآن و سالمتمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

پويا 

 نمايی

    41 موضوع پرداخ  و انتخاب در خمق   و نوآوری

    41 (...و شخص   طراحو) جذاب و منسجم داستانو روای 

    41 کارگردانو

    41 (سایه و ،نور ،تعادل ،وزن بندی ،ترک ب آناتومو)مناسب طراحو

 و شردگو)ف نرایشو و ف زیکو بندی زمان :هرچون قوان نو رعای 

 تصویری انتظار،چ دمان یا حرک  پ ش ب نو ،پ ش کش دگو

 (کاراکترها در جذبه لب، به لب حرک  و ها دنباله ثانویه، ان ر ش 

41   

 

    41 تصویری حرک  و ریتم

    21 (صوتو افک  /موس قو)گذاری صدا

    411 جمع كل
 

 اجرايی رشته پويانمايیضوابط  -9-5-4

 .اس  دق قه 7 پویانرایو برای زمان حداکثر -3-5-1-1

  experimentalف لم  -3-5-1-2

تاکنون، کده در جشدنواره هدای مّلدو و بد   الرللدو فد لم کوتداه و          1352د شده از سال های تول ویانرایوپ -3-5-1-3

 رتبه نشده باشند  ان ر ش  حائز

 .باشد م م 37 و م م 13 وی، دی کم، وی دی بتاکم،: آثار قطع -3-5-1-4

 .ندارد وجود محدودیتو ارسالو آثار تعداد نظر از -3-5-1-7

  اس  آزاد تکن ک نوع -3-5-1-3
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 امتيازات رشته طراحی پوسترضوابط  -9-0

 قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکي کشورجشنواره ین و دوم ستیبپوستر محور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 یطراح

 پوستر

/ سدانتو متدر(   73*53نامده)  آید    طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعای 

 از فونتهدا  سدایر  و باشدد  خواندا  متدری  3 فاصله از لوگو)کلرات اندازه

 (متری یک فاصله

41   

 

    41 رننها ترک ب /مناسب کنتراس  از گ ری بهره

    42 لوگو طراحو

    46 جشنواره موضوع با انطباق

    41 (پوستر طراحو های سبک از)تایپوگرافو

    41 تکن ک و فرم

    42 خمق   و نوآوری

    42 ایجاز و پویایو /مفهوم انتقال م زان و مناسب عناصر از استفاده

    411 جمع كل
 

 طراحی پوستراجرايی رشته ضوابط  -9-0-4

 (اس  الزامو پرین  ارسال) باشد شده پرین  سانتو متر 73*53اثرحداکثر  اندازه -3-8-1-1

 اس  یر الزامو زمشخصات  با اصلو فایل ارسال -3-8-1-2

سدانتو متدر    73*53و اندازه اثر  333dpiرننو، رزولوش   RGB (، مودpsd،Jpj ،tif، فرم )4mbتا  2حجم فایل از  

 باشد 

 اس   ضروری پوستر طراحو در جشنواره نام از استفاده -3-8-1-3

 جشنواره دب رخانه عهده به ،سراسری بهداش  ی مرحله در آن نرایش جه  اصلو اندازه در پوستر چاپ -3-8-1-4

 .اس 

 .شد نخواهد پذیرفته اس  شده تع    اندازه از ب شتر که آثاری -3-8-1-7

 حذف جشنواره موضوع با انطباق عدم صورت در و باشد جشنواره هایمحور راستای در باید پوستر محتوای -3-8-1-3

 شود  مو
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 امتيازات رشته تذهيبضوابط  -9-3

 امتیاز داوری امتیاز شاخص های موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 بيتذه

    21 طراحو

    21 رنگ تناسب و سنتو ناب های رنگ از استفاده

    21 خوب اجرای

    21 آن ومبانو اصول به توجه با دراثر ونوآوری خمق ّ 

    41 بندی ترک ب

    41 استفاده مورد تکن ک

    411 جمع كل
 

 تذهيباجرايی رشته ضوابط  -9-0-4

 باشد  سانتو متر 53*73حداکثر  اثر اندازه -3-5-1-1

 .باشد قاب دارای و اثر خلق برای کادر درصد 57  -3-5-1-2

  دارد را اثر یک ارسال حق تنها داوطلب هر -3-5-1-3

 .باشد متر سانتو 8 تا 3 ارتوپپاس عرض و طول -3-5-1-4

 .اس  مرنوع اجرا جه  هرایان از استفاده -3-5-1-7

 باشد  شده داده شرک  دینری ی جشنواره و مسابقه در پ شتر نباید اثر -3-5-1-3

 .باشد شناسنامه دارای و اخ ر سال 2 به مربوط باید اثر -3-5-1-5

 .اس  ارتوپپاس احتساب با گردیده اعمم ابعاد -3-5-1-8
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 داوری بخش آثار ادبي:آئین نامه چهارمبخش 

اید    درکننددگان   شدرک   شعر، داستان نویسو، ف لرنامه نویسو و نرایشنامه نویسو اسد    های رشته شاملخش ای  ب

( اصل فایل اثر خود را بدا توجده   http:\\farhangi.behdasht.gov.irه )رپایناه اطمع رسانو جشنوا مراجعه با باید بخش

 زیر ارسال نرایند  اطمعاتبه 

 رشته شعر -1-4

 و عواطدف  ب دان  بده  شدعر  بدا  خود زندگو روزهای نخست   از انسان اس ؛ انسان به خدادای های نعر  ی برتر از شعر

 در که شعری  اس  گرفته خویش مقاصد ب ان و اهداف خدم  در را شعر بعد روزگاران در و اس  پرداخته خویش احساسات

 بدا  بخدش  ای  کنندگان شرک  که ام د  آید وم حساب به خویش زمان هنرهای برتری  از باشد زندگو آی   و دی  خدم 

 .یابند توف ق هنری آثار آفرینش به عترت اشارات و قرآن از گ ری بهره

 شعرامتيازات رشته ضوابط  -1-4-4

 سالمت و محور مسابقه: قرآن، حدیث

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 امتیاز

 نهایي
 نظر داور

 شعر

   21 (... و آهنگ قاف ه، و،عروض زن)و قالب درس  ساختار

 زبان سمم  ، ها واژه هرنون باف  ایجاد واژگان، گزینش) شعر زبان

 (رسایو و
21   

 ادبدو،  هدای  آرایده  خ دال،  صدور  کارگ ری به و زیبایو)شناختو زیبا

 (... کمم و کلره موس قو
21   

 ، فدرم  ، محتدوا  مضرون، هراهننو وحدت،)سازی مضرون و نوآوری

 ...) و  خمق 
41   

   41 (مخاطب احساسات و ه جانات بروز شنرد) عاطفه

   41 پایندگو و ماندگاری

 قرآنو های سربل و عناصر کارگ ری به)عترت و قرآن از پذیری تاث ر

 (...و
5   

   9 شعر س ر در پختنو و اندیشه

   411 جمع كل

 اجرايی رشته شعرضوابط  -1-4-2

 در انتخاب قالب شعری اعم از شعر سنتو، نو یا سپ د آزاد هستند  ندگانشرک  کن  -4-1-2-1

 دور از ندامرتب   موضوعات رو ای  از .قرآن، حدیث، سمم  اس  بر محور مبتنو شعر محتوای و مایه درون -4-1-2-2

 .شوند حذف مو مسابقات
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 مع ارهدای  مهرتدری   اس ؛ کمم های ظراف  و ها کاری ریزه با شاعر آشنایو امت از، کسب در اصلو ممك -4-1-2-3

 از کده  هدا  مع دار  اید   به باتوجه باید شاعران اس ؛ آمده با  جدول در گردد مو امت ازات ب شتری  کسب سبب که سرودن

 .ب افرینند را خویش اثر پ شنهادی، موضوعات از یکو در بکوشند آید، مو فراهم امت از صد یک مجروع

 آثار نظيمت شرايط و نكات -1-4-9

 خدود  ادبدو  اثدر  آفدرینش  بده  جدول ای  در شده تعریف های ممك به توجه با فند موظ کنندگان شرک   -4-1-3-1

 .بپردازند

داوری ها دس  کم با سه داور انجام مو گ رد؛ ای  داوران مورد تأی د دب رخانه اند و م انن   نظدر هدر سده      -4-1-3-2

 مك اصلو گزینش و کسب امت از هر اثر اس  هایو مجزا مو آید که م داور در فرم

 و کرده لوتوس بولد)ضخ م( تایپ 13با فون   wordمح    در را خویش اثر اس  موظف کننده شرک  هر -4-1-3-3

 .از طریق پایناه اطمع رسانو جشنواره ارسال نراید pdfو wordدو صورت  به

 رشدته،  چدون  وی مشخصات دینر و شاعر نام و گ رد قرار صفحه انةم  با ، در ت تر خ  با اثر نام یا عنوان.  -4-1-3-4

 شود درج جداگانه ای صفحه در باید ...و دانشناه

 شداعران  استعداد سنجش به متفاوت موضوعاتو انتخاب با هرایش روز در توانند مو داوران ن از صورت در  -4-1-3-7

 .بپردازند شعر سرودن در

  نرایند شرک  ادبو دینر های بخش از یک ه چ در توانند نرو شبخ ای  کنندگان شرک   -4-1-3-3

  باشد شده داده شرک  ایجشنواره یا مسابقه ه چ در تاکنون نباید شده ارسال آثار  -4-1-3-5

 .باشد شده تول د اثر صاحب دانشجویو زمان در باید آثار کل ه  -4-1-3-8
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 يسیفيلم نامه نويسی و نمايش نامه نورشته  -1-2

 کده  ادبدو  نوع ای  اس ؛ نویسو نامه نرایش و نویسو نامه ف لم بخش خلّاقانه و ادبو آفرینش های بخش دشوارتری  از

 طلبدد؛  مدو  را خدود  خداص  هدای  مهارت ادبو نوع ای  در آثار، خلق و دارد ای وی ه جایناه نوپاس  و تازه فارسو ادب ات در

 بر عموه .باشد آشنا .... و واژگان گزینو به نویسندگو، پردازی، داستان چون ومتفاوت هایمهارت با باید بخش ای  نویسندة

 .باشد آشنا خاص صورت به نویسو نامه نرایش و نویسو نامه ف لم رشتة با باید ها مهارت ای 
 

 فيلم نامه نويسی و نمايش نامه نويسیامتيازات رشته ضوابط  -1-2-4

 سالمت و محور مسابقه: قرآن، حدیث

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ضوعمو
 امتیاز

 نهایي
 نظر داور

ی
س

وي
ه ن

ام
من

يل
ف

 

 
مه

نا
ش

ماي
و ن

 
ی

س
وي

ن
 

 اهر د   موضدوع،  در ابتکدار  پذیری، باور) اندیشه و مضرون موضوع،

 (زدگو شعار از پره ز سوژه، و موضوع
41   

   41 پردازی شخص  

   1 درامات ک ساختار

   41 اجرایو قابل ّ 

   41 پردازی لوگدیا

   1 نرایشو زبان

   41 نوآوری و خمق ّ 

   41 اثر شاخص های وی گو

   1 آن گذاری تاث ر و جشنواره های اوّلوی 

   41 ساختار بودن مناسب

   1 پردازی موقع   در موفق  

   41 داور وی ة نظر

   411 جمع كل

 يسی و نمايش نامه نويسیم نامه نوفيلاجرايی رشته ضوابط  -1-2-2

 بدا محورید    کده  بخدش  ای  های مایه درون به باید منحصراً خویش موضوعات انتخاب در شرک  کنندگان -4-2-2-1

 .داشته باشند دق  اس  سمم  و ثیقرآن، حد

 .شوند مو حذف مسابقات دور از کارآمد و زیبا اگرچه  نامرتب  محتواهای و ها مایه درون -4-2-2-2

 و نویسدو  نامده  فد لم  هندر  هدای  ظرافد   و ها کاری ریزه با نویسنده ،آشنایو امت از کسب در اصلو ممك -4-2-2-3

 ، موضدوع  : از عبارتندد  گدردد،  مدو  امت دازات  ب شتری  کسب سبب که بخش ای  مع ارهای مهرتری  اس ؛ نویسو داستان

 اسد ؛  داوری محورهای تری  اصلو اس ، آمده ا ب جدول در که بخش ای  های وی گو کلو طور به و- ....و نوشته ساختار

 موضدوعات  از یکدو  در بکوشدند  آیدد،  مدو  فدراهم  امت داز  صدد  یدک  مجردوع  از که ها مع ار ای  به توجّه با باید نویسندگان

 .ب افرینند را خویش اثر پ شنهادی،
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 شرايط و ويژگی آثار ارسالی )فيلم نامه ها و نمايش نامه ها( -1-2-9

 pdfو wordصورت  دو به جشنواره  سامانه در اثر سالار-4-2-3-1

  .باشند 13 فون  و لوتوس قلم با آثار -4-2-3-2

 کنار در جداگانه ای صفحه در تراس شراره دانشناه، نام خانوادگو، نام نام، شامل نویسنده کامل مشخصات -4-2-3-3

 .شوند ارسال و ثب  آثار

 شود  ارسال آن دی سو هرراه به (دار ش رازه یا طلق)مجلد باید آثار نخس ، بند بر عموه ن از، صورت در -4-2-3-4

 .اس  ضروری نامه نرایش /نامه ف لم اوّل صفحة در داستان خمصه نوشت  -4-2-3-7

 ذکدر  بدر  عدموه  ادبدو،  منبدع  از اقتبداس  درصدورت  .شود ذکر مت  پایان در نامه ف لم یا نامه نرایش منابع -4-2-3-3

 .شود معرفو ن ز اثر انتشار سال ناشر، نویسنده، عنوان، شامل ،کامل مشخصات

  شود ذکر ن ز داستان وخمصة س نرایو اثر مشخصات اثر، آن از س نرایو اقتباس سابقة صورت در -4-2-3-5

 .باشد شده داده شرک  جشنواره یا مسابقه ه چ در تاکنون نباید ارسالو آثار-4-2-3-8

 مقدام  دارای شرای  کسب و باشد شده نوشته مشترك صورت به نفر چند توس  شده ارایه اثر که صورتو در-4-2-3-5

 .شد خواهد داده تخص ص آن به جایزه یک تنها باشد،

 .شود خودداری طرحخمصه  ارایة از بنابرای  شود، مو پذیرفته ارزیابو برای کامل نامة ف لم تنها-4-2-3-13

 

 ويسیضوابط و مقررّات رشتة داستان ن -1-9

 تفدری   و سرگرمو وس لة ه چ انسان که هایو زمان در اس ؛ بوده هرراه انسان با که اس  ادبو نوع تری  قدیم داستان

 بشر برای راهنرایو و تعل م نقش کنندگو سرگرم بر عموه داستان رو ای  از .اس  بوده داستان آن از مهم ای  اس  نداشته

 از و کندد  ب ان داستان با را خویش درون ّات و احساسات تجرب ات، عواطف، کوشد مو هرواره انسان .اس  داشته عهده بر را

 اشدارات  و قدرآن  از گ ری بهره با بخش ای  کنندگان شرک  که ام د .اس  کرده ب ان را خویش مقاصد و اهداف طریق ای 

 آفدرینش  بده  متعدالو  هدایو  ونرایده در بدا  طریق ای  از و یابند دس  اس ، قرآنو های زیبایو ب ان که اصلو هدف به عترت

 .برسند ن ز متعالو ساختاری

 داستان نويسیامتيازات رشته ضوابط  -1-9-4

 سالمت و محور مسابقه: قرآن، حدیث

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 امتیاز

 نهایي
 نظر داور

ی
س

وي
ن ن

تا
س

دا
 

   1 (عترت و قرآن مبانو و ها آموزه به توجه، تم ) موضوع

   1 موضوع در بداعا

   41 (داستان چهارچوب یا قشه)نرنگ پو یا طرح

   1 قلم رسایو و روانو

   1 ( شروع)مناسب آغاز

   41 پردازی شخص ّ 

   41 گفتنو

   41 (داستان روای )دید زاویة
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   41 ( بندی پایان ، داستان اوج تعل ق، کشرکش،)حوادث

   41 داستان لح 

   1 (صحنه و مکان ، زمان گانه سه وحدت ) یساز فضا

   1 پرداخ 

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

 گرا تصویر
1   

   1 تکن ک از استفاده

   411 جمع كل

 نويسی اجرايی رشته داستانضوابط  -1-9-2

 آزاد (Minimalism)داسدتانک  یدا  (Short story)کوتداه   از اعدم  داسدتان  قالدب  انتخاب در دانشجویان -4-3-2-1

 .شد نخواهد داده اثر ترت ب ها رمان و بلند های به داستان هستند 

 اگرچه نامرتب  موضوعات رو ای  از .اس سمم   و قرآن، حدیث محور  بر مبتنو آثار محتوای و مایه درون -4-3-2-2

 .شوند مو حذف مسابقات از گردونة کارآمد و زیبا

 مهرتری  ,اس  نویسو داستان های وظراف  ها کاری ریزه با نویسنده آشنایو امت از کسب در اصلو ممك -4-3-2-3

 هندر  هدای  وی گو کلو طور به و گفتنو ، لح  ،فضا : از عبارتند گردد مو امت ازات ب شتری  سبب که بخش ای  های مع ار

 ،آیدد  مو فراهم امت از صد مجروع از که مع ارها ای  به توجه با دبای نویسندگان، اس  امده با  جدول در که نویسو داستان

  ب افرینند را خویش اثر، خود پ شنهادی موضوعات از یکو در بکوشند

 شرايط و ويژگی های تنظيم آثار -1-9-9

 خدود  ادبدو  اثدر  آفدرینش  بده  جددول  اید   در شده تعریف های ممك به توجه با فند موظ کنندگان شرک -4-3-3-1

 دازند بپر

 سده  هدر  نظر م انن   و اند دب رخانه تأی د مورد داوران ای  گ رد؛ مو انجام داور سه با کم دس  آثار داوری-4-3-3-2

 .اس  اثر هر امت از کسب و گزینش اصلو ممك ، مجزا هایو فرم در داور

 و کرده د)ضخ م( تایپلوتوس بول 13با فون   wordمح    در را خویش اثر اس  موظف کننده شرک  هر -4-3-3-3

 فاصدله  رعای  عدم یا اممیو های غل  وجود .از طریق پایناه اطمع رسانو جشنواره ارسال نراید pdfو wordدو صورت  به

 .کاهد مو اثر ارزش از نبودن نوشته شک ل یا واژگان

 و نویسنده نام از اعم نویسندگان مشخصات ترام گ رد؛ قرار صفحه م انة با ، در ت تر خ  با اثر نام یا عنوان -4-3-3-4

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

 نویسدندگان  اسدتعداد  سدنجش  بده  خدویش  سدل قة  به بسته هرایش روز در تواند مو داوران ن از صورت در-4-3-3-7

 .بپردازند

 .نراید شرک  ادبو دینر های بخش از یک ه چ در توانند نرو بخش ای  کنندگان شرک -4-3-3-3

 از صدورت  اید   غ در  در باشدد؛  شدده  داده شدرک   ای جشنواره یا مسابقه ه چ در تاکنون نباید ارسالو آثار -4-3-3-5

 .شوند مو حذف مسابقات

 .باشد شده تول د اثر صاحب دانشجویو زمان در باید آثار کل ّة -4-3-3-8
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 يکتابخوانبخش  ضوابط و معیارهای 

  باشدخ ص کتاب مونقد و تل شاملای  بخش 

 شيوه نامه نقد كتاب -4

کتاب حاصل تراوشات ذهنو اندیشرندان در حوزه های خاص مو باشد و بالطبع هر نویسدنده از یدک منظدری وید ه بده      

موضوع توجه مو کند  به هر   دل ل برای توف ق در ن ل به اهداف تع    شده ن از به راهکارهایو اس  تا از ای  یکسدوننری  

ی کتاب مو باشدد  نقدد   کثر اهل علم مو باشد نقد منصفانهشود  یکو از مناسب تری  ای  راهکارها که مورد وفاق ا جلوگ ری

علرو نقاط قوت و ضعف آثار علرو و پ وهشو را مشخص مو کند و ب ش از هر چ ز به خود نویسنده اثر کرک مو کندد کده   

نهای  ن ز به پر بار کردن جریان علرو کرک کند   زم به ذکدر اسد     به باز خوانو اثر خود از منظرهای مختلف بپردازد و در

 در سه محور شکلو، روشو و محتوایو انجام مو گ رد  نقد کتاب معرو ً

 شكلی
 نرره ( 3) بررسو ظاهر کتاب -1

 نرره ( 3بررسو شناسنامه کتاب و آدرس دهو ها ) -2

 نرره ( 4بررسو ارجاعات، نرایه ، منابع و مآخذ )  -3

 نمره41

 روشی

 نرره ( 8داشت  چارچوب علرو)  -1

 نرره ( 8پرداخت  به نظریه های علرو )  -2
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 حتوايیم
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 نرره ( 13تب    چارچوب موضوعو )  -2

 نرره ( 13پاسخ به سوا ت )  -3
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 كتاب صيتلخشيوه نامه  -2

اس  که بدا اهددافو    تلخ ص و گزیده نویسو راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب

نظ ر بهره گ ری ب شتر از مضرون و محتوای کتاب های ارزنده و ن ز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر عمقرنددان  

به بط  منابع علرو انجام مو پذیرد  خمصه نویسو و زبده گزینو به وی ه در عرصه تلخ ص کتاب هدم چدون سدایر فعال د      

واعد خاصو مو باشد و بو تردید برای خلق اثری ارزشرند در ای  زم نه کسب مهدارت هدای  زم   های علرو دارای اصول و ق

 امری ضروری اس   خمصه نویسو متون مکتوب از سه منظر محتوایو، روشو و ساختاری قابل بررسو و سنجش مو باشد 

 حتوايیم

 نرره( 13روشنو و وضوح مفهوم ارائه شده در مت  خمصه شده) -1

 نرره( 12ام و ارتباط معنایو و مفهومو)وجود انسج -2

 نرره( 17جامع و مانع بودن مطالب تلخ ص شده) -3

 ) م دزان انطبداق بدا مدت  اصدلو (     رعای  امان  داری و وفاداری به اصل کتاب -4

 نرره( 17)

 نرره( 8م زان تسل  بر زم نه تخصصو منبع) -7

 نرره 33
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 نرره( 7استفاده از نرودار ها، جداول و سایر تکن ک های گزیده نویسو)  -4

 نرره 23

 یساختار

 نرره ( 3روانو و ش وایو مت  خمصه شده)  -1
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 نرره ( 3دگاه ها و سبک شخصو ( ) خمق   و نوآوری ) در ارائه دی -3

 نرره ( 7استحکام ، انسجام و پ وستنو ساختار )  -4

 نرره ( 3توف ق در انتقال وی گو های سبکو کتاب )  -7

 نرره ( 3تناسب حجم کرو مطالب )  -3

 نرره 23

 نمره 411 مجموع

 

 
 


