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فصل اول :
کلیات آییننامه
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ُو نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارًا
و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىکنیم و در حالیکه ستمگران را جز زیان نمىافزاید.
(سوره مبارکه اسراء -آیه )25

* مقدمه :
برگزاري جشنواره قرآن و عترت دانشجويان از جمله برنامههاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج آموزههااي ديناي و قرآناي در
دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمينهاي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با كالم انسانساز الهاي و مفااهيم تااالي ب اش
آن و همچنين نشر و بسط فضاي مانوي و عطرآگين قرآن و عتارت در محايط دانشاگاهي هماواره ماورد اهتماام متيانيان و
مسئولين فرهنگي دانشگاهها بوده است.
مروري بر تجربه برگزاري سي و يك دوره از جشنواره قرآن و عترت در دانشگاهها ،بازنگري در محتوا و شايوههااي اجراياي آن را
ضروري مينمود  .بر اين اساس ،دستورالامل پيش رو مشتمل بر آخرين باازنگري هاا ضامن لحااو نماودن بااربون پيشاين
جشنواره قرآن و عترت دانشجويان كشور و هماهنگي با آيين نامه جشنواره ملي شوراي هماهنگي فااليتهااي قرآناي دانشاگاهها،
تنوين گردينه و قابل اجرا در سطح دانشگاه هاي تاباه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشن.

* اهداف:
 -1ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسالمي و اعتالي اخالق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
 -2ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاه ها با قرآن و عترت
 -3تقويت و توساه فضاي مانوي و قرآني در دانشگاه هاي سراسر كشور
 -4ارج گذاري به فااليتهاي قرآن و عترت و تشويق ن بگان ديني و قرآني دانشگاهها
 -5شناسايي و مارفي استانادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جاماه دانشگاهي

* سیاست ها و رویکردها :
 -1توجه به دينگاههاي امام خميني (ره) و مقام ماظم رهبري (من ظلهالاالي) پيرامون فااليتهاي قرآن و عترت(ع).
 -2مشاركت همه جانبه و فاال همه دستگاههاي عضو شورا.
 -3توجه به رويکرد تبليغي ،آموزشي ،پژوهشي و تربيتي در جشنواره.
-4اعتالي فااليتهاي محتوايي و جنبي جشنواره.
-5استفاده مناسب از استاناد و توانايي ن بگان قرآني شركت كنننه در جشنواره.
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* ستاد برگزاري جشنواره:
نظر به اهميت و حساسيت برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره قرآن كريم به عنوان ن ستين و مهم تارين بساتر
ورود دانشجويان به عرصه فااليت هاي ديني و قرآني و به منظور تمهين مقنمات  ،ايجاد هماهنگي و اجاراي مانظم
برنامه ها در هربه باشکوه تر برگزار شنن اين دوره از جشنواره ضامن بهاره گياري از اهتماام و تشاريك مسااعي
مجموعه تشکل ها و نهادهاي فاال فرهنگي دانشگاه ،ستاد برگزاري جشنواار رنر ک ينردا دانشنناداک باا
مسئوليت مااون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه متشکل از منير امور فرهنگي ،نمايننگان دفتر نهااد نماينانگي مقاام
ماظم رهبري در دانشگاه ،دبير كانون قرآن و عتارت (ع) ،مسائول بسايج دانشاجويي دانشاگاه ،كارشاناس قرآناي
دانشگاه (و يا كارشناس امور كانونها) و مسئول روابط عمومي دانشگاه ،بر اساس اين شيوه نامه اجراياي نسابت باه
برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره اهتمام مي نماين.

 .1اعضاي ستاد برگزاري جشواار :
 مااون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه(به عنوان رئيس ستاد)
 منير كل امور فرهنگي دانشگاه (به عنوان دبير ستاد)
 نمايننه دفتر نهاد نمايننگي مقام ماظم رهبري در دانشگاه
 دبير كانون قرآن و عترت (ع)
 مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه
 كارشناس قرآني دانشگاه (و يا كارشناس امور كانون ها)
 نمايننه تام االختيار روابط عمومي دانشگاه
 .2وظادف ستاد برگزاري جشواار در مرحله دانشگاهي:
 .1تيويب برنامه ها و نظارت بر حسن عملکرد دبير و كميته هاي مربوطاه اعام ازک كميتاه تبليغاات و رواباط
عمومي ،كميته اطالع رساني و ثبت نام ،كميته علمي ،كميته پشتيباني ،كميته فرهنگي ،كميته مالي و ...
 .2ات اذ تنابير الزم به منظور فضاسازي گسترده تبليغي و اطالع رساني در سطح دانشکنه ها ،خوابگاه ها و ديگر فضاهاي
پرديس دانشجويي
 .3تايين نوع و سطح جوايز درمرحله دانشگاهي
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 .3دبيرخانه برگزاري جشواار در دانشگاهها :
دفاتر امور فرهنگي دانشگاهها به عنوان دبيرخانه برگزاري جشنواره مي باشنن.
وظايف دبيرخانه برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي :رعايت زمان بنني اعالم شنه در اجراي جشنواره (با توجاه باه
اينکه زمانبنني اعالم شنه از سوي دبيرخانه جشنواره جهت برگزاري مطلون و به موقع در مراحل بان حائز اهميت مي
باشن از ستاد برگزاري خواهشمنن است كه زمانبنني آيين نامه را رعايت نماينن)
 .1ثبت نام به موقع از داوطلبان شركت در جشنواره
 .2هماهنگي با تيم داوري
 .3تماس با اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم جهت دريافت محتواي تالوت رشته هاي تحقيق
و ترتيل و بانك سواالت ب ش كتبي
 .4برگزاري شايسته مسابقات در ب ش هاي آوايي و ماارفي و جمع آوري آثار درساير ب ش ها
 .5اعالم نتادج مرحله دانشگاهي (بخش معارفي و رشته هاي حفظ) بر اساس رالب ارائه شد بنه دبيرخاننه
مريزي مستقر در ادار يل فعاليتهاي فرهوگي و اجتماعي(ادار پشتيباني از فعاليتهاي ددوي و رر ني) تا
تاردخ 1331/12/15
 .6ضبط فايل صوتي و تيويري برگزينگان در رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل بر اساس محتواي اعاالم شانه از
سوي دبيرخانه مركزي و ارسال آن به دبيرخانه مرحله سراسري كه از سوي اداره كل فااليتهاي فرهنگي و اجتماعي
متااقبا" اعالم خواهد شد.
نکته :1در ابتناي هر فايل نام ونام خانوادگي ،رشته امتحاني و نام دانشگاه متسابق به صورت واضح اعالم شود.
نکته :2فايل هاي بي كيفيت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواهن شن.
* نظر به آنکه داوطلب شركت در جشنواره باين دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تاباه وزارت علوم تحقيقات وفنااوري،
مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي و يا ديگر دانشگاههاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي باشان لاذا احاراز
دانشجو بودن شركت كنننگان بر عهنة منيريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است.
* رشتههاي ب ش ماارفي ميان برادران و خواهران مشترك مي باشن.
 .7تهيه ،تنوين و ارسال به موقع گزارش تفييلي به همراه مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنواره

 مقتضي است گزارش تفييلي مکتون و مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنواره مرحله دانشگاهي در قالب فيلم و
عکس طي لوح فشرده ( )DVDبه صورت كامالً گويا و قابل بهره برداري تنظيم گردينه همراه با اسامي برگزينگان ،داوران و
اطالعات كامل از كليه شركت كنننگان جشنواره در قالب ذيل حدايثر تا  1333/1/33به اداره كل فرهنگي و اجتمااعي
وزارت ارسال گردد.

 شايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمنن به فااليت هاي قرآني ،از شركت كنننگان در هر رشاته
در مرحله دانشگاهي به نحو مقتضي تقنير به عمل آين.
5
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* دبیرخانه مرکزي جشنواره :
* دبيرخانه مركزي سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن وعترت در اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي
مااونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مستقر مي باشن .لذا جهت كسب اطالعات
بيشتر به سايت مااونت فرهنگي و اجتماعي به نشاني  https://farhangi.msrt.irمراجاه كرده و يا با
شماره تلفن  121-22233526سركار خانم حرفت تماس حاصل فرمايين.
آدرس ايميل quranmsrt.ir@gmail.com :
شماره نمابر 121 - 22575674 :
آدرس  :تهران ،مينان صنات ،بلوار خوردين ،نبش پيروزان جنوبي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،طبقه  ،5اتاق
 ،517اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني

* مخاطبان جشنواره :
اين جشنواره در سطح دانشجويان در مقاطع م تلف كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشن و دكتري
برگزار خواهن شن.
ضمناً مالک دانشنا بادک م اطبان ،تنها در مرحله اول اعمال ميشود ،بنابراين اگر دانشجويي پس از
حضور در مرحله دانشگاهي فارغ التحييل شود ميتوانن در صورت برگزينه شنن در مراحل باني نيز شركت
نماين.
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* زمان بندي برگزاري مسابقات:
1ن مرحله دانشگاهي:
بهمن و اسفود ما 1331
2ن مرحله سراسري:
مهر 1333
 -3مرحله ملي:
پاديز 1333
* مرحله استاني بخش معارفي و حفظ :ارددبهشت ما .1333

نكته:
اسامي برگزددگاک در يليه بخش ها بر اساس ماارد زدر ارسال گردد:
دانشاااگاه هاااا ماااي بايسااات اساااامي برگزيااانگان را در قالاااب فايااال ورد و جااانول زيااار باااه آدرس
 quranmsrt.ir@gmail.comارسال نماينن.
رددف

نام و نام
خاناادگي

نام دانشگا

رشته زماني

شمار
دانشنادي
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يد ملي

شمار همرا

پست
الکترونيکي

* بخش ها و رشته هاي جشنواره:
سي و پونمين جشواار ملي رر ک و عترت(ع) دانشناداک شامل  6بخش و  33رشته به شرح زدر مي باشد :
 )1بخش آوایی ( :شامل  3رشته  :ررائت تحقيق /ررائت ترتيل /حفظ  5جزء /حفظ  13جزء /حفظ  23جزء /حفظ
يل /اذاک (اذاک مرحله ملي ندارد) /دعا و مواجات خااني /تااشيح)
تذير  :رشتههاي اذاک و تااشيح فقط ودژ برادراک خااهد باد.
 )2بخش معارف قرآنی ( :شامل  3رشته  :شوادي با احاددث اهلبيت  /شوادي با مفاهيا نهجالبالغه /شوادي با
مفاهياِ صحيفه سنادده /حفظ ماضاعي رر ک يردا /شوادي با ترجمه و تفسير رر ک يردا /شوادي با سير
معصامين /احکام /پرسماک رر ني /سبك زندگي اسالمي و ادراني)
 )3بخش پژوهشی( :شامل  2رشته  :مقاله نادسي /تلخيص يتاب /نقد يتاب)
 )4بخش فنآوری ( :شامل  2رشته  :تاليد نرمافزار و اپليکيشن /يانال شبکههاي منازي)
 )5بخش هنری ( :شامل 7رشته  :خاشوادسي /نقاشي /عکس (مرحله ملي ندارد) /تذهيب /فيلا ياتا  /معرّق و
موبّت/طراحي پاستر)
 )6بخش ادبی ( :شامل  3رشته  :شعر /داستاکنادسي /نمادشنامهنادسي /فيلانامهنادسي)

* جزئیات ،مراحل و منابع آزمون هر یک از بخشها و رشتههاي جشنواره:
مراحل برگزاری جشنواره

جنسیت

ردیف

رشته

1

ررائت تحقيق



2

ررائت ترتيل





3

حفظ يل رر ک يردا







3

حفظ  23جزء رر ک يردا









5

حفظ  13جزء رر ک يردا











6

حفظ  5جزء رر ک يردا











7

اذاک



---

--





1

دعا و مواجات خااني





--





3

گرو تااشيح



---

--





مرد

زن

مرحله دانشگاهی

مرحله سراسری

مرحله ملی




















 )1بخش آوایی :
منابع بخش آوايي :رشته دعا و مناجات خواني
ردیف

1

رشته
بخش دعا و
مناجات خوانی

مرحله دانشگاهی

مرحله سراسري

جشنواره ملی

متعاقباً اعالم

متعاقباً اعالم

متعاقباً اعالم
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میگردد

میگردد

10

میگردد

 )2بخش معارفی :
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ردیف

رشته

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله دانشگاهی

مرحله استانی

مرحله سراسری

1

محوریت قرآن و
کتاب گزیده اصول کافی،
و
قرآن
محوریت
شوادي با
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
ترجمه محمد مهدي رضایی،
اعالم
"
متعاقبا
عترت(جزئیات
مي گردد)
احاددث اهل بيت(ع) نشر معارف( ،از ابتداي
مي گردد)
کتاب تا صفحه )001

2

محوریت قرآن و
کتاب سیري در نهج البالغه،
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
استاد شهید مرتضی مطهري،
محوریت قرآن و
شوادي با
مي گردد)
نشر صدرا( ،فصل هاي :عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مفاهيا نهجالبالغه
مقدمه ،0،5،6،1 ،نشر
مي گردد)
صدرا)

شوادي با
3

مفاهيا صحيفه
سنادده

کتاب دعا از منظر مقام
محوریت قرآن و
معظم رهبري ،تالیف
علیرضا برازش ،دفتر حفظ و عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)
نشر آثار مقام معظم رهبري

3

کتاب دقایقی با قرآن ،تالیف
استاد محسن قرائتی،
محوریت قرآن و
شوادي با
انتشارات درس هایی از
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
ترجمه و تفسير رر ک قرآن ،از ابتداي کتاب تا
مي گردد)
صفحه ( ،051ابتداي سیماي
لقمان حکیم)

5

کتاب سیري در سیره
نبوي(ص) ،تالیف استاد
محوریت قرآن و
انتشارات
مرتضی مطهري،
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
صدرا،بخش هاي:
مي گردد)
مقدمه0،5،6،1،

شوادي با
سير معصامين(ع)
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7

حفظ ماضاعي
رر ک يردا

احکام

کتاب با قرآن خوشبخت
شوید ،نوشته سید مهدي
محوریت قرآن و
هاشمی ،نشر مرکز امور
قرآنی سازمان اوقاف و امور عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)
خیریه ،از ابتداي کتاب تا
ابتداي فصل هفتم ص 26
محوریت قرآن و
کتاب رساله دانشجویی
(پرسشها و پاسخ هاي عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)
دانشجویی جلد ،)06نشر
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جشنواره ملی
محوریت قرآن و
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)

محوریت قرآن و
عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

معارف ،از ابتداي احکام نذر
تا پایان کتاب

1

پرسماک معارفي

کتاب پرسشها و پاسخ هاي
محوریت قرآن و
دانشجویی جلد  03ویژه
محرم ،از ابتدا تا پرسش  51عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
مي گردد)
از همان ،نشر معارف

کتاب همیشه بهار (اخالق و
سبک زندگی اسالمی) ،احمد
محوریت قرآن و
سبك زندگي ادراني و حسین شریفی ،نشر معارف
از ابتدا تا انتهاي فصل عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم
اسالمي
مي گردد)
هشتم ،سبک زندگی اسالمی
در روابط با دیگران

3

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

محوریت قرآن و

محوریت قرآن و

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

عترت(جزئیات متعاقبا" اعالم

مي گردد)

مي گردد)

 -3بخش پژوهشی:
ردیف

رشتهها

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله کشوری

مرحله ملی

1

مقاله نادسي

محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

بررسی مجدد آثار برتر

2

تلخيص يتاب

محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

بررسی مجدد آثار برتر

 -4بخش فنآوری :
ردیف

رشتهها

1

تاليد نرم افزار و اپليکيشن

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله کشوری
محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)
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مرحله ملی
بررسی مجدد آثار برتر

2

يانال شبکه هاي منازي

محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)
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بررسی مجدد آثار برتر

 -5بخش هنری :
مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

ردیف

رشتهها

1

خاشوادسي

2

معرّق و موبّت

3

عکاسي

3

طراحي پاستر

بررسی مجدد

5

فيلا ياتا

آثار برتر

6

نقاشي

7

تذهيب

مرحله کشوری
محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

مرحله ملی
بررسی مجدد
آثار برتر

محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

بررسی مجدد
آثار برتر

محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

قرآن و عترت

بررسی مجدد
آثار برتر

 -6بخش ادبی :
ردیف

رشتهها

1

شعر

2

داستاک نادسي

3

نمادشوامه نادسي

3

فيلموامه نادسي

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله کشوری
محوریت کلی قرآن و عترت (جزئیات متعاقبا" اعالم مي گردد)

مرحله ملی
بررسی مجدد
آثار برتر
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* نکات حائز اهمیت :
 .1مطابق ضاابط جشواار  ،هر دانشنا توها در دك رشته ميتااند شريت نمادد.
تبصر  :حضار دك دانشناي موتخب در رشته تااشنيح بنه صنارت همزمناک بنا دکني ددگنر از
رشته هاي جشواار بالمانع مي باشد.
 .2دانشناداني يه در جشواار هاي ملني دانشنناداک در سنالهناي گذشنته حنائز رتبنه اول
تا سام شد اند حق شريت در هماک رشته در جشواار را نخااهود داشت.
 .3شرط پذدرش دانشناداک در جشواار  ،اشنتاال بنه تحصنيل در زمناک نبنت ننام در مرحلنه
مقدماتي جشواار است.
 .3در تمامي زدنر گنرو هناي رشنته حفنظ ،دانشنناداني ينه طني دور هناي گذشنته حنائز
رتبههاي اول تا سام ملّي شد اند نميتاانود در زدر گرو پادينتر شريت نمادود.
 .5داوري جشواار بر اساس خنردن دنين نامنه تندودن شند سنازماک اورنار و امارخيردنه
مي باشد ،يه در ادن دين نامه به بخشي از ک اشار شد است.
 .6زماک رشته هاي ررائنت (تحقينق و ترتينل) از ينل رنر ک ينردا و براسناس مصنحف خنط
عثماک طه (به روادت حفص از عاصا) و ترجمه استاد فاالدوند مي باشد.
 .7با تاجه به احتمال شکستن راب و شيشه ننار در هوگنام پسنت و حمنل ،بادند ننار هونري فارند
شيشه و راب ارزشمود باشد .ضموا ًدبيرخاننه هيچگاننه مسنلاليتي در ربنال ننار ارسنال شند
نخااهد داشت و ارسال نار بادد با رضادت يامل دانشنا صارت پذدرد.
 .1با تاجه به برگزاري مسنتقل جشنواار ودنژ دانشنناداک دانشنگا هناي وزارت بهداشنت،
پيام نار ،جامع علمي يناربردي ،زاد اسنالمي ،فرهوگيناک ،فوني و حرفنهاي و دانشنکد هناي
علننام رر ننني ،دانشننناداک مرايننز ذيننر شنند نمننيتاانونند در ادننن جشننواار شننريت
يوود(.دانشگاههاي غير انتفاعي مي تاانود در ادن جشواار شريت يوود)
 .3الزم به ذير است در طنال برگنزاري جشنواار هزدونه ادناب و ذهناب دانشنناداک در تمنامي
مراحل به عهد دانشگا مي باشد.
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فصل دوم :
ضوابط فنی و اجرایی
بخش آوایی
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 .1رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل :
 سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل به شرح ذيل است:
دانشگاههاي داراي تا  3هزار دانشجو  2نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز) ،دانشگاههاي
داراي تا  8هزار دانشجو از  3نفر سهميه در هر رشته و دانشگاههاي داراي بيي

از  8هيزار دانشيجو از  5نفير

سهميه در هر رشته(به تفكيك برادر و خواهر) برخوردار ميباشند.
* شايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص ارسال فايل تالوت به دبيرخانه مرحلهه سراسهر
جشنواره ميباشد.
ضروري است دانشگاه ها فايلِ تالوت منتخبين خود را صرفاً به دبيرخانه مرحله سراسري (که نيا ن متعاقبياً
اعال خواهد شد) ارسال نمايند .بنابراين از ارسال فايهل بهه وزارت ولهوو خهوددار نمهوده ،در غيير
اينصورت مسئوليت ن بر عهده دانشگاه خواهد بود.
نکته مهم  :با توجه به اينكه فايل هاي تالوت ،توسط دبيرخانه مرحله سراسري بازبيني مي شود و در نهايت
برگزيدگا جهت حضور به جشنواره مرحله سراسري دعوت خواهند شد .لذا دانشگاهها مييتواننيد منتخبيين
خود را بدو رتبه بندي و صرفاً با عنوا راه يافتگا به مرحله سراسري معرفي نمايند.
شايان ذکر است؛ صرفاً از ن دسته نثاري که طي ارزيابي اوليه توسط دبيرخانه مرحليه سراسيري ،حيائز امتيياز
الز دانسته شوند جهت شرکت در جشنواره مرحله سراسري دعوت به عمل خواهد نمد .از ايين رو صير ا ارسيال
نثار از سوي دانشگاه لزوماً به معناي راهيابي اثر به مرحله سراسري نمي باشد.
نکته  : 1دبيرخانه مرحله سراسري وظيفه جمع نوري و ارزيابي مقدماتي نثار را بر عهده دارند.
نکته  : 2مسئوليت ارسال فايل دانشجويا به دبيرخانه مرحله سراسري در زما مقرر و پيگيريهاي بعدي
تا زما اعال نتايج راهيافتگا به مرحله سراسري جهت نزمو حضوري بر عهده دانشگاه مي باشيد .بنابراين
اگر دانشجويي فايل تالوتش به هر دليلي به دبيرخانه مرحله سراسهر نرسهد مئهلوليت ن بهه
وهده دانشگاه مربوطه مي باشد.
نکته  : 3مرحله سراسري جشنواره در دبيرخانه سراسري برگزار خواهد شد.
شرادط ارسال فيلا تالوت نفرات برتر در رشته هاي تحقيق و ترتيل:
 )1تالوت باين يکسان و با سيستم صوتي و بنون اكو باشن.
 )2دانشگاه مي بايست صرفاً فيلم تالوت نفرات برگزينه را از كل فيلم جشنواره جنا و ارسال نمايان .شاايان ذكار
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است در صورتيکه كل فيلم جشنواره (بنون جناسازي) ارسال گردد داوري ن واهن شن.
 )3تالوت باين به صورت  CDيا  DVDقابل پ ش با دستگاه رايانه و سيستم هاي پ ش خانگي باشن.
 )4دانشگاه موظف است براي هر ش ص يك  CDجنا همراه با شناسنامه شامل نام ش ص ،ناام دانشاگاه و
نام رشته ارسال نماين.
 )5به دليل لزوم يکسان بودن تالوتها در رشته قرائت و ترتيل براي كليه افراد ،محتواي تالوت شركت كننانگان
از سوي اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني به دانشگاهها اعاالم خواهان شان .بونابرادن الزم اسنت تنا
يارشواس محترم دانشگا دك روز ربل از شروع جشواار جهت دردافنت محتنااي تنالوت بنا ادار
پشتيباني از فعاليتهاي ددوي و رر ني وزارت علام تماس گيرد.
* قابل ذكر اسات در صارتي يه فادل ارسال شد فارد هرگانه شرادط فاق باشد از مرحله داوري حذر
گرددد و مسلاليت ک به عهد دانشگا خااهد باد .
 .2رشته هاي حفظ :
 مرحله دانشگاهي :رشته هاي حفظ در مرحله دانشگاهي بيورت كتبي در دانشگاههاي مبنا برگزار خواهن شن(.آزمون بيورت تساتي
و از محفوظات خواهن بود) .الزم به ذكر است آزمون بيورت همزمان در كليه دانشگاهها برگزار گرديانه و ساواالت
 2ساعت قبل از برگزاري آزمون توسط اداره پشتيباني از فااليتهااي ديناي و قرآناي باه آدرس پسات الکترونيکاي
كارشناس قرآني دانشگاه ارسال ميگردد .نمرات آزمون پس از تيحيح برگههاي امتحاني توسط كارشناس محتارم
قرآني دانشگاه ،بر اساس فرمت ارسال شنه از سوي اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني ،باه ايان اداره اعاالم
مي گردد.
 مرحله استاني زماک بخش معارفي و رشته هاي حفظدر اين مرحله آزمون بصارت حضاري و در دبيرخانه استاک ها برگزار مي گردد.
قابل ذكر است افرادي كه در مرحله دانشگاهي حائز نمره برتر شونن توسط اداره پشتيباني از فااليتهاي ديناي
و قرآني جهت حضور در مرحله استاني دعوت خواهنن شن.
تبصر  :نفرات برگزدد زماک يتبي بخش معارفي و رشتههاي حفظ حدايثر تا تاردخ  15اسفود ما
 1331به ادار پشتيباني از فعاليتهاي ددوي و رر ني ارسال گردد.
بخش آوایی  :رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته تحقيق ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
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ورف و ابتدا  15 :امتياز

تنادد  35 :امتياز

لحن  33 :امتياز

صات  23 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -3مبواي مسابقات ررائت رر ک يردا ،روادت حفص از عاصا است.
 -3شريت يوودگاک ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري دا داور ،به ررائت خااهود پرداخت.
 -5ميزاک ررائت شريت يوودگاک در رشته تحقيق ،بر اساس مصاحف متداول  633صفحهاي پانزد سطري و با
تاجه به جدول ذدل تعيين ميباشد :
برادراک
مرحله مقدماتي  13 :سطر

خااهراک
مرحله مقدماتي  13 :سطر

مرحله فيوال  23 :سطر

مرحله فيوال  15 :سطر

 -6مطابق ضاابط جشواار  ،نام شريتيوودگاک جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،شريت يوود از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -7زماک ررائت در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با
نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -1در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -3در صارت دو مرحلهاي شدک مسابقات در بخش تحقيق ،براي افراد را دافته به مرحله فيوال ،ررعهاي دکساک
انتخاب شد و با فاصله دك نفر در ررنطيوه به وي اعالم مي گردد.
 -13در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :تنادد ،ورف و
ابتدا ،لحن.
 -11رطعات تحقيق در مرحله ملّي دانشناداک تاسط يارگرو موتخب داوراک بخشهاي مختلف ،تعيين ميشاد.
 -12دات ررائت هر راري با فاصله ررائت نفر ربل و به ريد ررعه تعيين ميگردد.
 -13دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري هيلت داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
ب) جزئيات امتيازات :
تنادد  35 :امتياز
ادن بخش شامل سه رسمت است :صحت ررائت ،تنادد ررائت و فصاحت ررائت.
 )1صحت ررائت :
* ماارد يسر  3امتياز :
-

حذر ،اضافه ،جابه جادي دا تايير يلمه و دا عبارت و دا ده و دا سطر.

* ماارد يسر  3امتياز :
-

حذر ،اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا به صداي ياتنا ددگنر؛ تبنددل
صداي ياتا به صداي يشيد و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.
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-

حذر و اضافه يردک تشددد و توادن( .البته يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد ،بنه تشنخيص داور حندا
يثر تا  1امتياز است.

-

وصل به سکاک ،ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا ابدال.

-

حذر ،اضافه دا تايير حرر.
تذير  : 1در تمام ماارد مذيار ،درصارت اصالح پيش از تنددد نفس ،فقط 1امتياز يسر ميشاد .
تذير  : 2تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار ،ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.

* ماارد يسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد .

 )2تنادد ررائت :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز.
تبصر  : 1درصارت اداي نارص ،حدايثر  1امتياز يسر خااهد شد.
تبصر  : 2درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس 1 ،امتياز و درصارت تکرار غلط 2 ،امتياز ددگر يسنر
خااهد شد.
تبصر  : 3سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر 3 ،امتياز است.

* ماارد يسر  1امتياز :
-

رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي.
تبصر  : 1درصارت اجتماع بيش از دك راعد در دك ماضع ،هردك جداگانه محاسبه ميشاد.
تبصر  : 2رعادت نارص ماارد داد شد نظير تاازک ميزاک غوّه ها و مدها ،با تاجه به مينزاک نقنص ماجنب
يسر  3/5تا  3/75امتياز خااهد شد.
تبصر  : 3در صارت تکرار هردك از ماارد فاق ،به ازاي هرمارد و براي هرحرر ،حدايثر  3امتيناز يسنر
خااهد شد؛ براي مثال ،عدم رعادت رلقله در هردك از حرور ک ،ماجب يسر حدا يثر  3امتياز بنراي ک
حرر خااهد شد .در مااردي مانود مد ،سقف يسر امتياز براي هر ناع ک است.

-

تداخل غيرمتعارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور ،مانود تداخل تلفظ حرر عين
در ميا در يلمه «دعملاک» ،تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «نعلن» و نظادر ک.

 اختالل هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکالتي از ربيل تپق (اشکال لحظهاي در تلفظ حريت،حرر و يلمه و اصالح درجا) ،ماجب يسر 1امتياز ميشاد.
تبصر  : 1در مااردي يه ب پرددگي در گلا رخ دهد ،فقط داور صات امتياز يسر مييود.
تبصر  : 2درصارت عدم اصالح ماارد مذيار ،متواسب با ناع خطاي پددد مد  ،از امتياز يسر خااهد شد؛
مانود ادن يه بر انر تپق ،حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
 )3فصاحت ررائت :
موظار از فصاحت ،تلفظ واضح حرور و حريات براساس لهنه خالص عربي ،بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي
است يه داراي  7امتياز با تاجه به عواودن زدر ميباشد :
* تلفظ ممتاز و رواک حرور ( 3امتياز) :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:
-

مخارج ،صفات و احکام حرور

-

تکلف دا سستي در رعادت مخارج ،صفات و احکام حرور

-

زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين ،مشدد و تکيهها
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* تلفظ ممتاز حريات ( 3امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد ينه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

حريات ياتا و يشيد

-

نقص در ييفيت تلفظ حريات براساس لهنه فصيح عربي

-

نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا و يشيد

* توظيا سرعت تالوت ( 1امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد يه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

سرعت متواسب اداي حرور و حريات در طال تالوت؛ مانود  :تود و يودخااندک ،اِسراع و ابطاي برخني از
يلمات و عبارات.

-

تاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال تالوت يه درمنمناع ماجنب خلنل در
ييفيت ترتيل تالوت گردد.

ورف و ابتدا  15 :امتياز
سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات 15 ،امتياز است؛ ولي در مرحله نهادي مسابقات رشته تحقيق يه رطعه نابت دا
همساک دارند 1 ،امتياز مثبت لحاظ ميشاد و سقف امتياز 13 ،است و روش امتيازدهي در چوين مسابقاتي به طنار
جداگانه ذير ميشاد.
 )1ماارد عمامي يسر امتياز:
* ورف دا ابتداي اربح (داراي مفهام يفر ميز) مياک دات و وصل اربح دات ،ماجب يسر  2/5تا  3امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک دات و وصل ربيح ماير معواي دات ،ماجب يسر  1/5تا  2امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک دات و وصل ربيح نارص دات ،ماجب يسر  1تا  1/5امتياز ميشاد.
تبصر  :عبار از ورف الزم يه حسب مارد ،ممکن است معواي اربح دا ربيح ادناد يود ،مطابق بودهاي بناال ماجنب
يسر امتياز ميشاد.
* رعادت نکردک اولادتهاي ورف ،وصل و ابتدا ماجب يسر  3/5تا  1امتياز ميشاد.
* در مارد ورف اضطراري بهدليل يمباد نفس ،عطسه ،سرفه و نظادر کها ،امتيازي يسر نميشاد.
تبصر  :درصارتي يه به لحاظ بيتاجهي ،از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا ارنبح  -ولنا بنه
دليل يمباد نفس -مرتکب شاد ،ورف او اضطراري محساب نمنيشناد و مطنابق بوندهاي  2 ،1و  ،3از او
امتياز يسر ميشاد.
* نفس يشيدک مخفي دا شکار در غير محل ورف ،ماجب يسر  3امتياز در هر مارد ميشاد.
* تکرار بدوک دليل هربخش از ده در هرنفس ،ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.
تبصر  :اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و يلمهاي باشد ،ماجب يسر امتياز نخااهد شد.
* مکث نامتواسب و بيش از حد ،در هردك از مااضع زدر به يسر  3/25امتياز و حدايثر تا  1امتيناز در ينل تنالوت
مونر ميشاد:
-

مکث طاالني در مااضع ورف اضطراري.

-

مکث طاالني برها زنود نظا ررائت.

 )2امتيازدهي مرحله نهادي مسابقات رشته تحقيق :
* يسر امتياز ورف و ابتدا در ادن مرحله از  13صارت ميگيرد و  1امتياز ددگر ،امتياز مثبت است ينه بنه رنارياي
تعلق ميگيرد يه:
-

امتيازي از او يسر نشد باشد.
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-

راري بهتردن ورف ،وصل و ابتداها را اننام داد باشد .چوانچه راري در ورف و ابتدا دچار اشکال نباشد،
اما نتااند بهتردن ورف ،وصل و ابتداها را اننام دهد ،از  3/25تا  3/5امتياز به ازاي هرمارد از سقف  1امتياز
يسر ميشاد.

* يسر امتياز ،طبق  1بود دادشد و بود ذدل صارت ميگيرد.
* چوانچه وصل در فااصل دات ،ضروري دا داراي اولادت باشد:
-

ورف دا ابتداي اربح (داراي مفهام يفر ميز) ماجب يسر  1/5امتياز ميشاد.

-

ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا ماجب يسر  1امتياز ميشاد.

-

ورف دا ابتداي نارص ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.
تبصر  :در مااردي يه در چود ده متاالي ،ابتدا از غاز دهاي نارص ،ماير معوا دا اربح باشد ،ولي امکاک
ابتداي صحيح براي راري وجاد نداشته باشد ،ابتدا از غاز دات ماجب يسر امتياز نميشاد.
لحن  33 :امتياز

 )1ضاابط و معيارها :
* ردرت توايا (پردازش نامهها)  5 :امتياز
* توظيا و تازدع هوگها بر عبارات (انداز گيري)  3 :امتياز
* رعادت تکيههاي صاتي (نبر صحيح يلمات)  3 :امتياز
تبصر  :هرمارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً غيرعرفي تايير پذدرد 3/25 ،امتياز يسر ميشاد.
* القاي معاني و رعادت تعبيرات با استفاد از مهارتهاي صاتي و لحوي  3 :امتياز
* تواع رددفهاي لحوي دا مقام  2 :امتياز
* تأنير معواي (خشاع در تالوت)  2 :امتياز
* انتخاب رددفهاي زدبا و جذاب  2 :امتياز
* خالريت و نا وري مطابق با عرر تالوت در رددفهاي لحوي  2 :امتياز
* استفاد هوري و مطلاب از تحردرها  2 :امتياز
* ارائه فرود عرفي در مقام و محدود درجه صاتي شروع تالوت  2 :امتياز
  1امتياز :مشابهت فرود با شروع.  1امتياز :نزددك بادک درجه صاتي فرود با شروع در محدود صاتي حدايثر دك ايتاو.* انتخاب سرعت مواسب  1 :امتياز
 )2ماارد يسر امتياز :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

شروع تالوت به طار غيرمتعارر (خارج از تارع تالوت منلسي)

-

ناهمگاني رددفها (بيشتر از  1/5پرد )

* ماارد يسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگاک مقام

-

ناهمگاني رددفها (يمتر از  1/5پرد )

-

ناهمگاني صات و لحن

* ماارد يسر  3/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نامات
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-

عدم تاازک در سرعت تالوت

* ماارد يسر  3/25امتياز :
-

نايايي دا خروج از رددف صدا

-

نامطلاب بادک دا لازش تحردرها

تذير  :ميزاک يسر امتياز در منماع ماارد موفي ،نبادد از  3امتياز تناوز يود و بيش از ادنن ،يسنر امتيناز صنارت
نميگيرد.
صات  23 :امتياز
* طوين (رنگ)  5 :امتياز
* انعطار  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  3 :امتياز
-

امتياز مساحت صات به شرح زدر تازدع ميشاد :
* از باتردن درجه صدا تا  1درجه )دك ايتاو)  1امتياز
* از باتردن درجه صدا تا  11درجه  2امتياز
* از باتردن درجه صدا تا  12درجه  2/5امتياز
* از با تردن درجه صدا تا  13درجه  3امتياز
* از با تردن درجه صدا تا  13درجه  3/5امتياز
* از باتردن درجه صدا تا  15درجه (دو ايتاو)  3امتياز

* استفاد مطلاب و هورمودانه از صات  3 :امتياز
* شدت (حنا دا ولام)  2 :امتياز
* تحردر  2 :امتياز
تذير  :ب پرددک در گلا ،سکسکه و نظادر ک ،فقط تاسط داور صات يسر امتياز مي شاد.
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بخش آوایی  :رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر (ترتیل)
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته ترتيل ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
ورف و ابتدا  15 :امتياز

تنادد  35 :امتياز

لحن  33 :امتياز

صات  23 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -3مبواي مسابقات ررائت رر ک يردا ،روادت حفص از عاصا است.
 -3شريت يوودگاک ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري دا داور ،به ررائت خااهود پرداخت.
 -5ميزاک ررائت شريت يوودگاک در رشته تحقيق ،بر اساس مصاحف متداول  633صفحهاي پانزد سطري و با
تاجه به جدول ذدل تعيين ميباشد :
برادراک
مرحله مقدماتي  15 :سطر

خااهراک
مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله فيوال  33 :سطر

مرحله فيوال  23 :سطر

 -6مطابق ضاابط جشواار  ،نام شريتيوودگاک جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،شريت يوود از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -7زماک ررائت در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با
نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -1در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -3در صارت دو مرحلهاي شدک مسابقات در بخش ترتيل ،براي افراد را دافته به مرحله فيوال ،ررعهاي دکساک
انتخاب شد و با فاصله دك نفر در ررنطيوه به وي اعالم مي گردد.
 -13در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :تنادد ،ورف و
ابتدا ،لحن.
 -11رطعات ترتيل در مرحله ملّي دانشناداک تاسط يارگرو موتخب داوراک بخشهاي مختلف ،تعيين ميشاد.
 -12دات ررائت هر راري با فاصله ررائت نفر ربل و به ريد ررعه تعيين ميگردد.
 -13دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري هيلت داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
ب) جزئيات امتيازات :
تنادد  35 :امتياز
ادن بخش شامل سه رسمت است :صحت ررائت ،تنادد ررائت و فصاحت ررائت.
 )1صحت ررائت :
* ماارد يسر  3امتياز :
-

حذر ،اضافه ،جابه جادي دا تايير يلمه و دا عبارت و دا ده و دا سطر.
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* ماارد يسر  3امتياز :
-

حذر ،اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا به صداي ياتنا ددگنر؛ تبنددل
صداي ياتا به صداي يشيد و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.

-

حذر و اضافه يردک تشددد و توادن( .البته يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد ،به تشخيص داور حدايثر
تا  1امتياز است.

-

وصل به سکاک ،ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا ابدال.

-

حذر ،اضافه دا تايير حرر.
تذير  : 1در تمام ماارد مذيار ،درصارت اصالح پيش از تنددد نفس ،فقط 1امتياز يسر ميشاد .
تذير  : 2تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار ،ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.

* ماارد يسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد .

 )2تنادد ررائت :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز.
تبصر  : 1درصارت اداي نارص ،حدايثر  1امتياز يسر خااهد شد.
تبصر  : 2درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس 1 ،امتياز و درصارت تکرار غلط 2 ،امتياز ددگر يسنر
خااهد شد.
تبصر  : 3سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر 3 ،امتياز است.

* ماارد يسر  1امتياز :
-

رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي.
تبصر  : 1درصارت اجتماع بيش از دك راعد در دك ماضع ،هردك جداگانه محاسبه ميشاد.
تبصر  : 2رعادت نارص ماارد داد شد نظير تاازک ميزاک غوّه ها و مدها ،با تاجه به مينزاک نقنص ماجنب
يسر  3/5تا  3/75امتياز خااهد شد.
تبصر  : 3در صارت تکرار هردك از ماارد فاق ،به ازاي هرمارد و براي هرحرر ،حدايثر  3امتيناز يسنر
خااهد شد؛ براي مثال ،عدم رعادت رلقله در هردك از حرور ک ،ماجب يسر حدا يثر  3امتياز بنراي ک
حرر خااهد شد .در مااردي مانود مد ،سقف يسر امتياز براي هر ناع ک است.

-

تداخل غيرمتعارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور ،مانود تداخل تلفظ حرر عين
در ميا در يلمه «دعملاک» ،تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «نعلن» و نظادر ک.

 اختالل هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکالتي از ربيل تپق (اشکال لحظهاي در تلفظ حريت،حرر و يلمه و اصالح درجا) ،ماجب يسر 1امتياز ميشاد.
تبصر  : 1در مااردي يه ب پرددگي در گلا رخ دهد ،فقط داور صات امتياز يسر مييود.
تبصر  : 2درصارت عدم اصالح ماارد مذيار ،متواسب با ناع خطاي پددد مد  ،از امتياز يسر خااهد شد؛
مانود ادن يه بر انر تپق ،حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
 )3فصاحت ررائت :
موظار از فصاحت ،تلفظ واضح حرور و حريات براساس لهنه خالص عربي ،بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي
است يه داراي  7امتياز با تاجه به عواودن زدر ميباشد :
* تلفظ ممتاز و رواک حرور ( 3امتياز) :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:
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-

مخارج ،صفات و احکام حرور

-

تکلف دا سستي در رعادت مخارج ،صفات و احکام حرور

-

زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين ،مشدد و تکيهها

* تلفظ ممتاز حريات ( 3امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد ينه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

حريات ياتا و يشيد

-

نقص در ييفيت تلفظ حريات براساس لهنه فصيح عربي

-

نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا و يشيد

* توظيا سرعت تالوت ( 1امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد يه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

سرعت متواسب اداي حرور و حريات در طال تالوت؛ مانود  :تود و يودخااندک ،اِسراع و ابطاي برخني از
يلمات و عبارات.

-

تاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال تالوت يه درمنمناع ماجنب خلنل در
ييفيت ترتيل تالوت گردد.

ورف و ابتدا  15 :امتياز
سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات 15 ،امتياز است؛ ولي در مرحله نهادي مسابقات رشته ترتيل يه رطعه نابت دنا
همساک دارند 1 ،امتياز مثبت لحاظ ميشاد و سقف امتياز 13 ،است و روش امتيازدهي در چوين مسابقاتي به طنار
جداگانه ذير ميشاد.
 )1ماارد عمامي يسر امتياز:
* ورف دا ابتداي اربح (داراي مفهام يفر ميز) مياک دات و وصل اربح دات ،ماجب يسر  2/5تا  3امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک دات و وصل ربيح ماير معواي دات ،ماجب يسر  1/5تا  2امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک دات و وصل ربيح نارص دات ،ماجب يسر  1تا  1/5امتياز ميشاد.
تبصر  :عبار از ورف الزم يه حسب مارد ،ممکن است معواي اربح دا ربيح ادناد يود ،مطابق بودهاي بناال ماجنب
يسر امتياز ميشاد.
* رعادت نکردک اولادتهاي ورف ،وصل و ابتدا ماجب يسر  3/5تا  1امتياز ميشاد.
* در مارد ورف اضطراري بهدليل يمباد نفس ،عطسه ،سرفه و نظادر کها ،امتيازي يسر نميشاد.
تبصر  :درصارتي يه راري به لحاظ بيتاجهي ،از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا اربح  -ولنا
به دليل يمباد نفس -مرتکب شاد ،ورف او اضطراري محساب نميشاد و مطنابق بوندهاي  2 ،1و  ،3از او
امتياز يسر ميشاد.
* نفس يشيدک مخفي دا شکار در غير محل ورف ،ماجب يسر  3امتياز در هر مارد ميشاد.
* تکرار بدوک دليل هربخش از ده در هرنفس ،ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.
تبصر  : 1اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و يلمهاي باشد ،ماجب يسر امتياز نخااهد شد.
* مکث نامتواسب و بيش از حد ،در هردك از مااضع زدر به يسر  3/25امتياز و حدايثر تا  1امتيناز در ينل تنالوت
مونر ميشاد:
-

مکث طاالني در مااضع ورف اضطراري.

-

مکث طاالني برها زنود نظا ررائت.

 )2بامتيازدهي مرحله نهادي مسابقات رشته ترتيل:
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* يسر امتياز ورف و ابتدا در ادن مرحله از  13صارت ميگيرد و  1امتياز ددگر ،امتياز مثبت است ينه بنه رنارياي
تعلق ميگيرد يه:
-

امتيازي از او يسر نشد باشد.

-

راري بهتردن ورف ،وصل و ابتداها را اننام داد باشد .چوانچه راري در ورف و ابتدا دچار اشکال نباشد،
اما نتااند بهتردن ورف ،وصل و ابتداها را اننام دهد ،از  3/25تا  3/5امتياز به ازاي هرمارد از سقف  1امتياز
يسر ميشاد.

* يسر امتياز ،طبق  1بود دادشد و بود ذدل صارت ميگيرد.
* چوانچه وصل در فااصل دات ،ضروري دا داراي اولادت باشد:
-

ورف دا ابتداي اربح (داراي مفهام يفر ميز) ماجب يسر  1/5امتياز ميشاد.

-

ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا ماجب يسر  1امتياز ميشاد.

-

ورف دا ابتداي نارص ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.

تبصر  :در مااردي يه در چود ده متاالي ،ابتدا از غاز دهاي نارص ،ماير معوا دا اربح باشد ،ولي امکاک ابتداي
صحيح براي راري وجاد نداشته باشد ،ابتدا از غاز دات ماجب يسر امتياز نميشاد.
لحن  33 :امتياز
 )1ضاابط و معيارها :
* رعادت اسلاب ترتيل  5 :امتياز
* تواع رددفهاي لحوي دا مقام  3 :امتياز
* توظيا و تازدع هوگها بر عبارات (انداز گيري)  3 :امتياز
* رعادت تکيههاي صاتي (نبر صحيح يلمات)  3 :امتياز
تبصر  :هر مارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً غيرعرفي تايير پذدرد 3/25 ،امتياز يسر ميشاد.
* ردرت توايا (پردازش نامهها)  3 :امتياز
* تأنير معواي (خشاع در تالوت)  2 :امتياز
* خالريت و نا وري مطابق با عرر ترتيل  2 :امتياز
* القاي معاني و رعادت تعبيرات  2 :امتياز
* انتخاب سرعت مواسب  2 :امتياز
* استفاد هوري و مطلاب از تحردرها  1 :امتياز
 )2ماارد يسر امتياز :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

ناهمگاني رددفها (بيشتر از  1/5پرد )

* ماارد يسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگاک مقام

-

ناهمگاني رددفها (يمتر از  1/5پرد )

-

ناهمگاني صات و لحن

* ماارد يسر  3/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نامهها

-

عدم تاازک در سرعت تالوت
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* ماارد يسر  3/25امتياز :
-

نايايي دا خروج از رددف صدا

-

نامطلاب بادک دا لازش تحردرها

تذير  :ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي ،نبادد از  3امتياز تناوز يود و بيش از ادن ،يسر امتياز صارت
نميگيرد.
صات  23 :امتياز
* طوين (رنگ)  6 :امتياز
* انعطار  3 :امتياز
* شدت (حنا دا ولام)  3 :امتياز
* استفاد مطلاب و هورمودانه از صات  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  2/5 :امتياز
* تحردر  1/5 :امتياز
تذير  : 1ب پرددک در گلا ،سکسکه و نظادر ک ،فقط تاسط داور صات يسر امتياز ميشاد.
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بخش آوایی  :تمامی رشتههای حفظ قرآن کریم
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته حفظ ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
تنادد  35 :امتياز

ورف و ابتدا  15 :امتياز

صات  23 :امتياز

حسن حفظ 133

لحن  33 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 173

رتبه دوم  :حدارل امتياز 163

رتبه سام  :حدارل امتياز 163

 -3مبواي مسابقات حفظ رر ک يردا ،روادت حفص از عاصا است.
 -3شريت يوودگاک ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري ،بادد به سؤاالت داور هادي پاسخگادي نمادود.
 -5ميزاک ررائت شريت يوودگاک در رشته حفظ ،بر اساس مصاحف متداول  633صفحهاي پانزد سطري و با تاجه
به جدول ذدل تعيين ميباشد :
رشته

تعداد سااالت

مراحل زماک

حفظ  5و  13جزء رر ک يردا

 2ساال

مرحله مقدماتي  13 :سطر

مرحله فيوال  12 :سطر

حفظ  23جزء رر ک يردا

 2ساال

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله فيوال  15 :سطر

حفظ يل رر ک يردا

 3ساال

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله فيوال  15 :سطر

 -6مطابق ضاابط جشواار  ،نام شريتيوودگاک جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،شريت يوود از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -7زماک حفظ در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با
نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -1در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -3در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :حسن حفظ،
تنادد ،ورف و ابتدا ،لحن.
 -13ميزاک ارائه محفاظات در مسابقات حفظ ،در رشته حفظ يل از هر  13جزء ،دك سؤال و در سادر رشته هاي
حفظ ،دو سؤال از دو رسمت مساوي محفاظات خااهد باد.
 -11سؤاالت مرباط به رشته صحت حفظ به صارت ررعه و سؤاالت هرنفر در دك ررعه در نظر گرفته ميشاد .در
انتخاب سؤال از نظر مکاک شروع ده در صفحه ،انتقال تالوت به صفحه بعد ،تعداد سطار و نظادر نها ،عدالت
رعادت خااهد شد.
 -12در صارت برگزاري فيوال در رشته حفظ يل در مرحله مقدماتي بادد در بخش صحت حفظ ،برادراک حدارل
نمر  15از  133و خااهراک نمر  13از  133را يسب نمادود تا بتاانود به مرحله بعد را دابود.
 -13داوراک تنادد ،صات ،لحن و ورف و ابتدا براي هردك از سؤاالت حافظ ،نمر يامل را به صارت جداگانه موظار
مييوود.
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تبصر  :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه ک به ميزاني اشکال داشت يه ربل از اتمام سؤال ،تالوت او
تاسط هادي حافظاک رطع شد ،فقط داور رشته صحت حفظ ،امتياز ک سؤال را از حافظ يسر مييود .امتياز
تنادد ،صات ،لحن و ورف و ابتدا حافظ در چوين مااردي ،ميانگين امتياز سؤاالتي است يه حافظ تا پاداک سؤال به
نها پاسخ داد است.
 – 13شرادط و ضاابط مرباط به هدادت حفاظ :
-

داور دا داوراک صحت حفظ و نيز هادي حافظاک بادد حافظ يل رر ک يردا باشود.

-

هادي حافظاک در هر رشته از رشتههاي حفظ بادد نابت باشد و تمام شريت يوودگاک ک رشته را هدادت
يود.
تذير :اصل بر ک است يه هادي حافظاک به تالوت حافظ امتياز دهد؛ مگر در شرادطي يه طبق تصميا
مشترک ستاد برگزاري مسابقات و هيلت داوراک ،به امتيازدهي هادي حافظاک نياز نباشد.

-

الزم است عبارت ابتدادي هر سؤال به ميزاني يه براي حافظ رابل تشخيص و ادامه دادک باشد ،تالوت
شاد.

-

درصارت اتمام سؤال در خالل ده ،تالوت حافظ در اولين ماضع ورف ،رطع ميشاد.

-

در اشتباهات مرباط به يلمه ،يلمات و دات ،داور هادي توها دك بار تذير ميدهد و درصارت تصحيح
نکردک حافظ ،داور هادي ک را تصحيح و حدايثر امتياز ک بخش را از حافظ يسر مييود.
تبصر  :در اشتباهات مرباط به حرور و حريات ،تذير داور هادي ضروري نيست.

 براي تذير اشتباهات حافظ در يلمه و عبارت ،داور هادي تا ربل از يلمه دا عبارتِ اشتبا را تالوتمييود.
-

در صارتي يه حافظ دچار مکث شاد ،داور هادي نبادد عبارت ربل از مکث را تالوت يود.
تبصر  :1در صارتي يه بعد از مکث ،داور هادي عبارت ربل را طاري تکرار يود يه باعث داد وري حافظ
شاد ،عالو بر يسر امتياز مکث ،دکبار امتياز تکرار ددگر نيز از حافظ يسر ميشاد.
تبصر  :2اگر بعد از تکرار داورهادي ،حافظ نتااند بخش فراماش شد را به خاطر ورد ،داور هادي به
حافظ يمك نماد  ،حَسَب ناع يمك ،امتياز مرباط را از حافظ يسر مييود؛ ولي به دليل مکث و تکرار،
امتيازي از حافظ يسر نميشاد.

-

چوانچه حافظ در انواي تالوتِ هر سؤال بيش از  23امتياز از دست دهد ،تالوت او رطع و امتياز مرباط به
صحت حفظ ک سؤال ،به طار يامل از وي يسر خااهد شد .يسر بيش از  23امتياز بادد تاسط تمام داوراک
صحت حفظ صارت گرفته باشد؛ اما درصارتي يه توها برخي از داوراک صحت حفظ ادن ميزاک را يسر
يرد باشود ،ررائت حافظ بادد ادامه پيدا يود.

ب) جزئيات امتيازات :
تنادد  35 :امتياز
ادن بخش شامل سه رسمت است :صحت ررائت ،تنادد ررائت و فصاحت ررائت.
 )1صحت ررائت :
* ماارد يسر  3امتياز :
-

حذر ،اضافه ،جابه جادي دا تايير يلمه و دا عبارت و دا ده و دا سطر.

* ماارد يسر  3امتياز :
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-

حذر ،اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا به صداي ياتنا ددگنر؛ تبنددل
صداي ياتا به صداي يشيد و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.

-

حذر و اضافه يردک تشددد و توادن( .البته يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد ،بنه تشنخيص داور حندا
يثر تا  1امتياز است.

-

وصل به سکاک ،ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا ابدال.

-

حذر ،اضافه دا تايير حرر.
تذير  : 1در تمام ماارد مذيار ،درصارت اصالح پيش از تنددد نفس ،فقط 1امتياز يسر ميشاد .
تذير  : 2تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار ،ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.
تذير  : 3اشتباهات در اعراب ،حرور ،عبارات و يلمات و مااردي مانود وصل به سکاک دا ورف به حرينت،
اشباع دا عدم اشباع ،تبددل حريات ياتا به يشيد و بالعکس ،فقط تاسنط داوراک صنحت حفنظ يسنر
امتياز مي شاد و داوراک رشته تنادد امتيازي از حافظ يسر نخااهود نماد.

* ماارد يسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد .

 )2تنادد ررائت :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز.
تبصر  : 1درصارت اداي نارص ،حدايثر  1امتياز يسر خااهد شد.
تبصر  : 2درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس 1 ،امتياز و درصارت تکرار غلط 2 ،امتياز ددگر يسنر
خااهد شد.
تبصر  : 3سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر 3 ،امتياز است.

* ماارد يسر  1امتياز :
-

رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي.
تبصر  : 1درصارت اجتماع بيش از دك راعد در دك ماضع ،هردك جداگانه محاسبه ميشاد.
تبصر  : 2رعادت نارص ماارد داد شد نظير تاازک ميزاک غوّه ها و مدها ،با تاجه به مينزاک نقنص ماجنب
يسر  3/5تا  3/75امتياز خااهد شد.
تبصر  : 3در صارت تکرار هردك از ماارد فاق ،به ازاي هرمارد و براي هرحرر ،حدايثر  3امتيناز يسنر
خااهد شد؛ براي مثال ،عدم رعادت رلقله در هردك از حرور ک ،ماجب يسر حدا يثر  3امتياز بنراي ک
حرر خااهد شد .در مااردي مانود مد ،سقف يسر امتياز براي هر ناع ک است.

-

تداخل غيرمتعارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور ،مانود تداخل تلفظ حرر عين
در ميا در يلمه «دعملاک» ،تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «نعلن» و نظادر ک.

 اختالل هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکالتي از ربيل تپق (اشکال لحظهاي در تلفظ حريت،حرر و يلمه و اصالح درجا) ،ماجب يسر  1امتياز ميشاد.
تبصر  : 1در مااردي يه ب پرددگي در گلا رخ دهد ،فقط داور صات امتياز يسر مييود.
تبصر  : 2درصارت عدم اصالح ماارد مذيار ،متواسب با ناع خطاي پددد مد  ،از امتياز يسر خااهد شد؛
مانود ادن يه بر انر تپق ،حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
تذير :در مااردي يه ررائت حافظ به دليل تايير در مخرج حرر دا شيا تلفظ ک داراي ابهام باشد ،يسنر
امتياز پس از مشارت داوراک صحت حفظ و تنادد توها از دك بخش صارت مي گيرد.
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 )3فصاحت ررائت :
موظار از فصاحت ،تلفظ واضح حرور و حريات براساس لهنه خالص عربي ،بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي
است يه داراي  7امتياز با تاجه به عواودن زدر ميباشد :
* تلفظ ممتاز و رواک حرور ( 3امتياز) :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:
-

مخارج ،صفات و احکام حرور

-

تکلف دا سستي در رعادت مخارج ،صفات و احکام حرور

-

زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين ،مشدد و تکيهها

* تلفظ ممتاز حريات ( 3امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد ينه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

حريات ياتا و يشيد

-

نقص در ييفيت تلفظ حريات براساس لهنه فصيح عربي

-

نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا و يشيد

*توظيا سرعت تالوت ( 1امتياز)  :يسر امتياز به دليل اختالل در ماارد زدر خااهد باد ينه بنه ازاي هرمنارد 3/25
امتياز يسر خااهد شد :
-

سرعت متواسب اداي حرور و حريات در طال تالوت؛ مانود  :تود و يودخااندک ،اِسراع و ابطاي برخني از
يلمات و عبارات.

-

تاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال تالوت يه درمنمناع ماجنب خلنل در
ييفيت ترتيل تالوت گردد.

تذير :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال ،تنالوت او
تاسط هادي حافظاک رطع گردد ،امتياز تنادد حافظ ،ميانگين امتياز سؤاالتي است يه حافظ تا پاداک سؤال به نهنا
پاسخ داد است.
ورف و ابتدا  15 :امتياز
سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات 15 ،امتياز است.
ماارد عمامي يسر امتياز :
* ورف دا ابتداي اربح (داراي مفهام يفر ميز) مياک دات و وصل اربح دات ،ماجب يسر  2/5تا  3امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک دات و وصل ربيح ماير معواي دات ،ماجب يسر  1/5تا  2امتياز ميشاد.
* ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک دات و وصل ربيح نارص دات ،ماجب يسر  1تا  1/5امتياز ميشاد.
تبصر  :عبار از ورف الزم يه حسب مارد ،ممکن است معواي اربح دا ربيح ادناد يود ،مطابق بودهاي بناال ماجنب
يسر امتياز ميشاد.
* رعادت نکردک اولادتهاي ورف ،وصل و ابتدا ماجب يسر  3/5تا  1امتياز ميشاد.
* در مارد ورف اضطراري بهدليل يمباد نفس ،عطسه ،سرفه و نظادر کها ،امتيازي يسر نميشاد.
تبصر  :درصارتي يه حافظ به لحاظ بي تاجهي ،از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا اربح  -ولا
به دليل يمباد نفس -مرتکب شاد ،ورف او اضطراري محساب نميشاد و مطنابق بوندهاي  2 ،1و  ،3از او
امتياز يسر ميشاد.
* نفس يشيدک مخفي دا شکار در غير محل ورف ،ماجب يسر  3امتياز در هر مارد ميشاد.
* تکرار بدوک دليل هربخش از ده در هرنفس ،ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.
تبصر  :درصارتي يه تکرار به دليل اصالح محفاظات باشد ،امتيازي يسر نخااهد شد.
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* مکث نامتواسب و بيش از حد ،در هردك از مااضع زدر به يسر  3/25امتياز و حدايثر تا  1امتيناز در ينل تنالوت
مونر ميشاد:
-

مکث طاالني در مااضع ورف اضطراري.

-

مکث طاالني برها زنود نظا ررائت.

تذير  : 1در مسابقات رشته هاي حفظ ،فقط در مااردي يه حافظ به صارت اختياري ،محلي را بنراي ورنف و ابتندا
انتخاب مييود ،از او امتياز يسر مي شاد؛ اما چوانچه ورف نامواسب و مکث به دليل اشکال در ارائه محفاظات باشد
دا براي تصحيح رسمتي يه اشتبا تالوت يرد  ،ابتدا نمادد ،امتيازي از او يسر نخااهد شد.
تذير  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال ،تالوت
او تاسط هادي حافظاک رطع گردد ،امتياز ورف و ابتداي حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته ميشاد يه
حافظ تا پاداک سؤال به نها پاسخ داد است.
لحن  33 :امتياز
 )1ضاابط و معيارها :
* رعادت اسلاب ترتيل  5 :امتياز
* تواع رددفهاي لحوي دا مقام  3 :امتياز
* توظيا و تازدع هوگها بر عبارات (انداز گيري)  3 :امتياز
* رعادت تکيههاي صاتي (نبر صحيح يلمات)  3 :امتياز
تبصر  :هر مارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً غيرعرفي تايير پذدرد 3/25 ،امتياز يسر ميشاد.
* ردرت توايا (پردازش نامهها)  3 :امتياز
* تأنير معواي (خشاع در تالوت)  2 :امتياز
*خالريت و نا وري مطابق با عرر ترتيل  2 :امتياز
* القاي معاني و رعادت تعبيرات  2 :امتياز
* انتخاب سرعت مواسب  2 :امتياز
* استفاد هوري و مطلاب از تحردرها  1 :امتياز
 )2ماارد يسر امتياز :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

ناهمگاني رددفها (بيشتر از  1/5پرد )

* ماارد يسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگاک مقام

-

ناهمگاني رددفها (يمتر از  1/5پرد )

-

ناهمگاني صات و لحن

* ماارد يسر  3/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نامهها

-

عدم تاازک در سرعت تالوت

* ماارد يسر  3/25امتياز :
-

نايايي دا خروج از رددف صدا

-

نامطلاب بادک دا لازش تحردرها
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تذير  :ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي ،نبادد از  3امتياز تناوز يود و بيش از ادن ،يسر امتياز صارت
نميگيرد.
تذير  : 1در رشته هاي حفظ ،فقط در مااردي يه حافظ به صارت طبيعي ررائت مي يوند ،بنه او امتيناز لحنن داد
مي شاد و در مااردي يه حافظ به دليل فراماشي ،دچار اشتبا دا مکث شاد و نظا ررائت وي مختنل گنردد ،يسنر
امتياز صارت نمي پذدرد.
تذير  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال ،تالوت
او تاسط هادي حافظاک رطع گردد ،امتياز لحن حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته ميشاد يه حافظ تا
پاداک سؤال به نها پاسخ داد است.
صات  23 :امتياز
* طوين (رنگ)  6 :امتياز
* انعطار  3 :امتياز
* شدت (حنا دا ولام)  3 :امتياز
* استفاد مطلاب و هورمودانه از صات  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  2/5 :امتياز
* تحردر  1/5 :امتياز
تذير  : 1ب پرددک در گلا ،سکسکه و نظادر ک ،فقط تاسط داور صات يسر امتياز ميشاد.
تذير  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال ،تالوت
او تاسط هادي حافظاک رطع گردد ،امتياز صات حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي شاد يه حافظ تا
پاداک سؤال به کها پاسخ داد است.
حسن حفظ  133 :امتياز
مبواي اصلي و غالبي در بخش صحت حفظ ،ظاهر و رسا الخط يلمات است :
 )1اشتبا در حريات و حرور (حذر ،اضافه ،جابه جادي و تايير) :
* تصحيح فاري حافظ  :يسر  3/5امتياز
* تصحيح نکردک حافظ  :يسر  1امتياز
 موظار از حرر در ادن بخش ،حرور الفبا است و يلماتي يه در دستار زباک عربي حرر تلقي ميشاند(نظير :حتي ،الي ،في ،عن) را شامل نميشاد .درصارت بروز اشکال در ادن گانه يلمات ،يسر امتياز در
ستاک يلمه صارت ميپذدرد.
 اگر حريت ياتا به حريت ياتا ددگر تبددل شاد ،فقط دك مارد يسر امتياز براي حافظ درنظر گرفتهميشاد؛ مانود تبددل «عبادٌ» به «عبادٍ»« ،اَنتَ» به «اَنتِ».
 اگر حريت يشيد به حريت يشيد ددگري تبددل شاد ،فقط دك مارد يسر امتياز براي حافظ درنظرگرفته ميشاد؛ مانود تبددل « اِنّهُ» به «إنّها» » ،تابُاا» به «تاَبا».
 اگر حريت ياتا به حريت يشيد همنوس خاد دا بالعکس تبددل شاد ،فقط دك مارد يسر امتياز برايحافظ در نظر گرفته ميشاد؛ مانود تبددل «رالَ» به «راال»« ،ربّي» به«ربِّ».
 اگر حريت ياتا به حريت يشيد غيرهمنوس خاد دا بالعکس تبددل شاد ،دو بار يسر امتياز براي حافظدرنظر گرفته ميشاد؛ مانود تبددل «رالَ» به «رالاا»« ،فأتاا» به «فأتِ».
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-

دك حرر در ضمادر ،دك حرر در ماصاالت ،حرر مضارعه و ماارد مشابه ،هوگام تبددل و تايير به
عوااک حرر تلقي شد  ،در همين ستاک يسر امتيار ميگردد؛ مانود تبددل «موهُا» به «موکا»« ،موه» به
«موكَ»« ،الَّذي» به «الَّتي»« ،تَافرُ» به «دَافرُ».

-

بادد تاجه داشت يه حرر همرا حريت خاد منماعاً دك حرر حساب ميشاد و فقط دك بار يسر امتياز
صارت ميگيرد.
تذير :در مااردي يه ررائت حافظ به دليل تايير در مخرج حرر دا روش تلفظ ک داراي ابهام باشد ،پس از
مشارت داوراک صحت حفظ و تنادد ،يسر امتياز توها از دك بخش صارت ميگيرد.

 )2اشتبا در دك يلمه (حذر ،اضافه ،جابه جادي و تايير) :
* تصحيح فاري حافظ  :يسر  1امتياز
* تصحيح حافظ با تذير داور هادي  :يسر  2امتياز
* تصحيح نکردک حافظ  :يسر  3امتياز
-

يلماتي يه در رر ک يردا به صارت ترييبي از حرور و يلمه دا دو دا چود يلمه مد دا تاجه به رساالخط
رر ک ،دك يلمه محساب ميشاد؛ مانود فليقاتل ،فسيکفيکها ،فاسقيوايما .

 اگر در جابهجادي حرور )نه اعراب( ردشه و معواي يلمه تايير يود ،يسر نمر در بخش يلمه صارت ميگيرد؛ مانود تبددل «دعلماک» به «دعملاک»« ،نصير» به «بصير»
-

دك يلمه و دك حريت در يلمه ربل دا بعد از ک ،در امتيازدهي به موزله دك يلمه محاسبه ميشاد و
يسر امتياز مرباط به ک در ستاک يلمه لحاظ خااهد شد؛ مانود« :واهللُ» به جاي«اِکَّ اهللَ»« ،وَ ربُّك» به
جاي «مِن ربِّك».

-

دك حرر و دك يلمه يوار ها ،در امتيازدهي به موزله دك يلمه محاسبه ميشاد و يسر امتياز مرباط به
ک در ستاک يلمه لحاظ خااهد شد؛ مانود« :هذ انعام و حرث» به جاي «و رالاا هذ انعام و حرث».

-

هردك از حرور مقطعه )تك حرفي دا بيشتر( دك يلمه محساب مي شاد و اختالل در يل دا بعضي از
حرور ک ،ماجب يسر نمر در ستاک اشتبا در يلمه ميگردد.

 )3اشتبا در يلمات )حذر ،اضافه ،جابه جادي و تايير) :
* تصحيح فاري حافظ  :يسر  1/5امتياز
* تصحيح حافظ با تذير داور هادي  :يسر  2/5امتياز
* تصحيح نکردک حافظ  :يسر  3امتياز

 موظار از يلمات ،عبارتي بيش از دك يلمه است؛ مانود« :والمناهدوک باماالها و انفسها في سبيل اهلل»به جاي «و المناهدوک في سبيل اهلل باماالها و انفسها»« ،واهلل خبير بما تعملاک» به جاي «واهلل بما
تعملاک بصير».
 بسمله در ابتداي سار ها در حکا عبارت است. )3عدم رعادت ترتيب دات و جابهجادي کها :
* اگر جا افتادگي در حد دك ده باشد :


تصحيح فاري حافظ  :يسر  2امتياز



تصحيح حافظ با تذير داور هادي  :يسر  3امتياز



تصحيح نکردک حافظ  :يسر  3/5امتياز

* اگر جا افتادگي بيش از دك ده باشد :
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تصحيح فاري حافظ  :يسر  2/5امتياز



تصحيح حافظ با تذير داور هادي  :يسر  3/5امتياز



تصحيح نکردک حافظ  :يسر  5امتياز

 موظار از انتقال به ده دا دات ددگر فقط در مارد ابتداي دات است و درصارت ادناد اشتبا در خاللده ،انتقال محساب نميشاد و در ستاک يلمات يسر امتياز خااهد شد.
 اگر حافظ در خالل داتي يه ابتداي کها باها مشابه است دچار اشتبا شاد ،يسر امتياز در ستاکيلمات اننام خااهد شد.
 اگر حافظ در انتقال از انتهاي سار اي به سار ددگر ،يه با حرور مقطعه غاز ميشاد ،دچار اشتبا شادو به جاي حرور مقطعه صحيح ،حرور مقطعه ددگري را تالوت يود ،يسر امتياز در ستاک انتقال به دات
دور اننام ميگيرد؛ مانود ررائت «طه» بعد از اتمام سار يهف به جاي «يهيعص» .در مارد حرور مقطعه
مشابه ،داور هادي ميتااند پس از ورف حافظ ،اشتبا را به وي تذير ندهد و صبر يود تا ادامه دات را
تالوت يود و بعد از مشخص شدک ناع اشتبا  ،يسر امتياز را در ستاک يلمه دا انتقال به دور اننام دهد؛
مانود ررائت «المر» بعد از اتمام سار تابه به جاي «الر» و ررائت «الا» بعد از اتمام سار انعام به جاي
«المص».
 اشتبا در دات يمتر از دك سطر ،در ستاک اشتبا عبارتي موظار ميشاد.-

چوانچه دات ياتا جاافتاد بيش از دك سطر باشود ،انتقال به دور محساب ميشاد.

 اگر حافظ دك ده بيش از دك سطر را تالوت نکود و داور هادي تمام ده را يمك يود ،به ازاي هر سطر 3نمر يسر ميشاد.
 )5مکث و تکرار :
 اگر شريت يوود بيش از حد متعارر مکث نمادد دا عبارتي را براي داد وري حدايثر تا دو بار تکرار يود،براي هر مکث و هربار تکرار  3/5امتياز از وي يسر ميشاد.
 اگر شريت يوود پس از مکث ،مافق به ادامه تالوت نشاد ،داور هادي مساعدت مييود و فقط حسبناع يمك ،امتياز موفي براي حافظ در نظر گرفته ميشاد.
 اگر شريت يوود پس از مکث ،اشتبا تالوت نمادد ،داور هادي مساعدت نماد و عالو بر يسر امتيازمکث ،حسب ناع يمك ،امتياز موفي از حافظ يسر مي نمادد.
 اگر حافظ در خالل ده پس از مکث ،مافق به تالوت عبارت نشاد ،درصارت امکاک داور هادي ابتدا يلمهاول را تذير ميدهد و درصارت تالوت حافظ ،در ستاک يلمه يسر امتياز صارت ميگيرد .درصارت عدم
داد وري ،عبارت را تالوت مييود و در ستاک يلمات يسر امتياز مي نمادد.
 اگر حافظ ابتداي ده را فراماش و براي داد وري ک مکث يود ،داور هادي بادد با خااندک عبارت ابتداديده به حافظ يمك نمادد و يسر امتياز را در ستاک يلمات اننام دهد.
 اگر در ابتداي تالوت و طرح سؤال تاسط داور ،حافظ سؤال را تشخيص ندهد و از داور هادي برايتشخيص سؤال درخااست يمك يود دا در حين تالوت بخااهد از داور هادي براي بخش ررائت شد تأديد
بگيرد دا نام سار  ،شمار صفحه دا شمار ده را از داور هادي بپرسد ،به ازاي هرمارد  3/5امتياز از وي
يسر خااهد شد.
-

داور هادي سؤاالتي را يه از ابتداي سار غاز ميشاد ،توها به ذير نام سار ايتفا مييود و ابتداي سار
را ررائت نمييود.
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 اگر حافظ پس از طرح سؤال تاسط داور هادي ،ررائت خاد را پس از استعاذ و بسمله شروع يود و سپساز داور هادي بخااهد مندد سؤال را تکرار نمادد ،يسر امتياز در ستاک يلمات درج خااهد شد.
 اگر برگشت حافظ براي داد وري رسمت بعدي بيش از دك جمله باشد ،به ازاي ررائت هرنفس اضافه ازربل  3/5امتياز از وي يسر ميشاد.
-

چوانچه حافظ پس از اشتبا و تذير داور ،مرتکب اشتبا ددگري در تالوت شاد ،صرفاً اشتبا اول مالک
يسر امتياز است و يسر امتياز ک در ستاک عدم تصحيح ،هماک اشتبا درج خااهد شد.
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بخش آوایی  :رشته اذان (ویژه برادران)
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته اذاک ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
صحت و فصاحت  15 :امتياز

صات  33 :امتياز

لحن  35 :امتياز

داب ،شرادط و اجراي ممتاز  13 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -3شريت يوودگاک در مدت  3دريقه فرصت خااهود داشت تا دك اذاک يامل ارائه نمادود .ادن زماک با تاجه به
نظر هيلت محترم داوراک ميتااند ياهش دابد و از بودهاي اذاک صرر نظر شاد.
 -3شريت يوودگاک ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري دا داور ،به ررائت اذاک خااهود پرداخت.
 -5مطابق ضاابط جشواار  ،نام شريتيوودگاک جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،شريت يوود از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -6مسابقه اذاک در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با
نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -7در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -1در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :صات ،لحن،
صحت و فصاحت ،داب و شرادط و اجراي ممتاز.
 -3دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري هيلت داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
ب) جزئيات امتيازات :
صحت و فصاحت  15 :امتياز
* تلفظ درست الفاظ اذاک :
-

هر مارد تلفظ نادرست يلمه ماجب يسر  2امتياز ميشاد.

-

هر مارد تلفظ نادرست اعراب و حرور ماجب يسر  1/5امتياز ميشاد.
تذير :1در تمام ماارد مذيار ،درصارت اصالح پيش از تنددد نفس ،فقط دكامتياز يسر ميشاد.
تذير :2تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار ،ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.

* رعادت مخارج ،صفات و احکام در حد متعارر اذاک :
-

هر مارد نادرست ماجب يسر  3/5تا دكامتياز ميشاد.
تبصر  :1درصارت اداي نارص ،حدايثر 3/5امتياز يسر خااهد شد.
تبصر  :2درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس3/5 ،امتياز و درصارت تکرار غلط ،دكامتياز ددگر
يسر خااهد شد.
تبصر  :3سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر2 ،امتياز است.
39

* رعادت ميزاک يشش حريات ياتا و يشيد در حد متعارر اذاک :
-

هر مارد نادرست ماجب يسر  3/5تا دك امتياز ميشاد.
تبصر  :سرجمع يسر امتياز از ادن بود 5 ،امتياز است.
صات  33 :امتياز

* طوين (زدبادي و جاذبه)  13 :امتياز
* مساحت (ارتفاع)  1 :امتياز
* انعطار (تاانادي در سرعت انتقال درجات و پرد ها)  1 :امتياز
* تحردر (از حيث يمي و ييفي)  1 :امتياز
* شدت (رات و رسادي)  6 :امتياز
لحن  35 :امتياز
* ابداع و نا وري (مشروط به برخارداري از ييفيت رابل ربال)  1 :امتياز
* زدبادي و جذابيت  5 :امتياز
* برخارداري از شروع و پاداک مواسب در تمام عبارات  5 :امتياز
* رعادت تکيههاي صاتي  5 :امتياز
* رعادت همگاني نامات و پرد ها  5 :امتياز
* ادناد حس معواي و دعات به نماز  3 :امتياز
* انتخاب سرعت مواسب و رعادت دکوااختي ک در طال اجرا  3 :امتياز
داب ،شرادط و اجراي ممتاز  13 :امتياز
* ميزاک تأنير بر مستمعاک  2 :امتياز
* رعادت داب و شرادط اجراي اذاک  3 :امتياز
-

ررائت اذيار مستحب ربل و بعد از هر دك از عبارات اذاک ماجب يسر دكامتياز ميشاد.

-

مکث نامتعارر در هر مارد ،ماجب يسر  3/5امتياز ميشاد.

-

هر حريت غيرمتعارر در اجراي اذاک يه صارت مؤذک را برها بزند ،ماجب يسر  3/5تا  1امتياز ميشاد.

* رعادت ورف و وصل عرفي در اذاک  3 :امتياز
-

هر مارد نادرست ماجب يسر  3/5تا دكامتياز ميشاد.
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بخش آوایی  :رشته دعا و مناجات خوانی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته دعا و مواجات خااني ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
صحت ررائت و تنادد  15 :امتياز

ورف و ابتدا  13 :امتياز

صات  25 :امتياز

لحن  33 :امتياز

اصال اجرا  23 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -3شريت يوودگاک مي بادست حدايثر در مدت  5دريقه ،دك رطعه يامل دعا را ررائت نمادود .ادن زماک با تاجه
به نظر هيلت محترم داوراک ميتااند ياهش و دا افزادش دابد.
 -3شريت يوودگاک ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري دا داور ،به ررائت دعا و مواجات خااهود پرداخت.
 -5مطابق ضاابط جشواار  ،نام شريتيوودگاک جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،شريت يوود از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -6مسابقه دعا و مواجات خااني در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي
امتيازات افراد برتر و با نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -7در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -1در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :لحن ،صات،
صحت ررائت و تنادد ،ورف و ابتدا و اصال اجرا.
 -3دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري هيلت داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
ب) جزئيات امتيازات :
صحت ررائت و تنادد  15 :امتياز
ادن بخش شامل سه رسمت است :صحت ررائت ،تنادد ررائت و فصاحت ررائت.
)1صحت ررائت :
* ماارد يسر 3امتياز :
-

به ازاي هرسطر ررائت يمتر دا بيشتر از حد تعيينشد .

* ماارد يسر  2امتياز :
-

حذر ،اضافه ،جابهجادي دا تايير دك يلمه.

-

حذر ،اضافه ،جابهجادي دا تايير بيش از دك يلمه (اعا از عبارت ،ده دا سطر).

* ماارد يسر  1/5امتياز :
-

حذر ،اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا به صداي ياتا ددگر؛ تبددل
صداي يشيد به صداي ياتا و خطا در صلۀ هاء ضمير.

-

حذر و اضافه يردک تشددد و توادن.
41

تبصر  :يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد ،به تشخيص داور حدايثر تا  3/75امتياز است.
-

وصل به سکاک.

-

حذر ،اضافه دا تايير حرر.
تذير :1در تمام ماارد مذيار ،درصارت اصالح پيش از تنددد نفس ،فقط  3/5امتياز يسر ميشاد.
تذير :2تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار ،ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.

 )2تنادد ررائت:
* ماارد يسر  1امتياز :
-

تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز.
تبصر  : 1درصارت اداي نارص ،حدايثر  3/5امتياز يسر خااهد شد.
تبصر  : 2درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس 3/5 ،امتياز و درصارت تکرار غلط 1 ،امتياز ددگر يسر
خااهد شد.
تبصر  : 3سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر 2 ،امتياز است.

* ماارد يسر  3/5امتياز :
 اختالل هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتي از ربيل تپق (اشکال لحظهاي در تلفظ حريت،حرر و يلمه و اصالح درجا)
تبصر  : 1در مااردي يه بپرددگي در گلا رخ دهد ،فقط داور صات امتياز يسر مييود.
تبصر  : 2درصارت عدم اصالح ماارد مذيار ،متواسب با ناع خطاي پددد مد  ،از امتياز يسر خااهد شد؛
مانود ادنيه بر انر تپق ،حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
 )3فصاحت ررائت :
فصاحت در ررائت دعا ،تلفظ واضح حرور و حريات ،بدوک تکلف و دوراز گوگي و نامفهامي است.
* يسر امتياز به دليل اختالل در فصاحت؛ اختالل در تلفظ ممتاز حريات ،هرمارد  3/25امتياز در ماارد زدر :
-

حريات ياتا و يشيد

-

نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا و يشيد (خارج از حد متعارر دعا خااني)

ورف و ابتدا  13 :امتياز
* ماارد عمامي يسر امتياز :
-

ورف ،وصل دا ابتداي ماير معوا و ناصحيح ،ماجب يسر  1تا  2امتياز ميشاد.

-

ورف ،وصل دا ابتداي نارص غير مفهام ،ماجب يسر 3/25تا  3/5امتياز ميشاد.

-

رعادت نکردک اولادتهاي ورف ،وصل و ابتدا ماجب يسر  3/25امتياز ميشاد.

-

در مارد ورف اضطراري بهدليل يمباد نفس ،عطسه ،سرفه و نظادر کها ،امتيازي يسر نميشاد.
تبصر  :درصارتي يه دعاخااک بهلحاظ بيتاجهي ،از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ماير معوا دا غير
مفهام ن و لا به دليل يمباد نفس ن مرتکب شاد ،ورف او اضطراري محساب نميشاد و مطابق بودهاي 1
و  ،2از او امتياز يسر ميشاد.

-

تکرار بدوک دليل هربخش از دعا در هرنفس ،ماجب يسر 3/25امتياز ميشاد.
تبصر  :اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و يلمهاي باشد ،ماجب يسر امتياز نخااهد شد.

-

مکث نامتواسب و سکات غير متعارر و بيش از حد ،به يسر 3/25امتياز و حدايثر تا  1امتياز در يل اجرا
مونر ميشاد.
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صات  25 :امتياز
* طوين (رنگ)  6 :امتياز
* انعطار  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  3 :امتياز
-

در دعاخااني نيازي به استفاد از تمام طبقات صاتي نيست ،بلکه مطلاب بادک اجرا مالک است.

* تحردر  3 :امتياز
* شدت ،ردرت و رسادي (حنا دا ولام)  3 :امتياز
* استفاد مطلاب و هورمودانه از صات  2 :امتياز
* شفافيت و صافي صدا  2 :امتياز
-

بپرددک در گلا ،سکسکه و نظادر ک ،فقط تاسط داور صات يسر امتياز ميشاد.
اضطراب ،لرزش ،خش ،گرفتگي ،رگهدار شدک دادمي و مقطعي ،خلط ،جيغ ،خروسي شدک هر مارد اشکال
صاتي از ادن ربيل ،بسته به تشخيص داور براي هر مارد از 3/25تا  1امتياز موفي خااهد داشت.

-

به ازاي بروز هر عاملي يه از جذابيت و زدبادي صدا بکاهد ،دكامتياز يسر خااهد شد.
لحن  33 :امتياز

شريت يوود در رشته دعاخااني ميتااند از الحاک فارسي دا عربي متواسب با فضاي دعا استفاد نمادد.
 )1ضاابط و معيارها :
* تواسب الحاک با معواي دعا  6 :امتياز
* ردرت توايا (پردازش نامهها) صالبت در اجراي نامات و تواع رددفهاي لحوي  6 :امتياز
* توظيا وتازدع هوگها برعبارات (انداز گيري)  3 :امتياز
* تأنير معواي (خشاع در اجرا)  3 :امتياز
* خالريت و نا وري مطابق با عرر دعاخااني در رددفهاي لحوي  3 :امتياز
* انتخاب رددفهاي زدبا و جذاب  2 :امتياز
* استفاد هوري و مطلاب از تحردرها  2 :امتياز
* انتخاب سرعت مواسب  2 :امتياز
* تکيههاي صاتي يلمات نسبت به لحن  2 :امتياز
 )2ماارد يسر امتياز :
* ماارد يسر  2امتياز :
-

شروع دعا به طارغيرمتعارر (خارج از حد متعارر دعا خااني)

-

ناهمگاني رددفها (بيشتر از 1/5پرد )

-

تقليد و يپي برداري محض

* ماارد يسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگاک مقام

-

ناهمگاني رددفها (يمتر از 1/5پرد )

* ماارد يسر  3/5امتياز:
-

تکلف و فشار در اجراي نامات
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-

عدم تاازک در سرعت اجرا

* ماارد يسر  3/25امتياز:
-

نايايي دا خروج از رددف صدا

-

نامطلاب بادک دا لازش تحردرها

تذير :ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي ،از3امتياز تناوز نمييود.
اصال اجرا  23 :امتياز
* ميزاک تأنير بر مستمعاک  3 :امتياز
* چگانگي تسلّط بر منلس ،ارتباط با مخاطب و ادناد شار در منلس  3 :امتياز
* حسن اجرا در شروع و فرود  3 :امتياز
* ورار و سوگيوي متواسب با شأک دعا  3 :امتياز
* اجراي رواک و بيتکلف  3 :امتياز
* نا وري و خالريت در سبك دعا  3 :امتياز
تبصر  :خااندک دعا از حفظ در مسابقات حضاري  2امتياز تشادقي در برخااهد داشت.
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بخش آوایی :رشته تواشیح (ویژه برادران)
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته تااشيح ،به شرح زدر محاسبه مي شاد :
داب و شرادط :فارد امتياز

لحن 33 :امتياز

صات 25 :امتياز

هماهوگي و حسن اجرا 25 :امتياز

متن و ادا 23 :امتياز

 -2براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -3متن تااشيح شامل شامل اسماء و اذيار الهي دا حمد و نواي الهي دا اهل بيت (ع) خااهد باد.
 -3الزم است متن تااشيح و ترجمه فارسي ک در رالب  wordارائه گردد.
 -5گرو هاي تااشيح ،به محض حضار در جادگا و اعالم منري دا داور ،به اجراي برنامه خااهود پرداخت.
 -6مطابق ضاابط جشواار  ،نام گرو هاي تااشيح جهت اخذ زماک ،حدايثر دو مرتبه اعالم خااهد شد؛ لکن در
صارت عدم حضار ،گرو از دور مسابقه حذر ميشاد.
 -7مسابقه تااشيح در مرحله ملي ،دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و
با نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميتااند در دو مرحله برگزار گردد.
 -1در صارت برگزاري مرحله فيوال 33 ،درصد امتياز مرحله مقدماتي با  73درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد و
حائزاک رتبههاي برتر مشخص مي شاند.
 -3در صارت به تساوي رسيدک امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بخشهاي نمر دهي صارت ميپذدرد يه به ترتيب اولادت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :لحن ،صات،
هماهوگي و حسن اجرا و متن و ادا.
 -13دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري هيلت داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
ب) جزئيات امتيازات :
داب و شرادط  :بدوک امتياز
* تعداد مناز افراد گرو  3الي  6نفر ميباشد.
چواچه تعداد اعضاي گرو دك نفر يمتر و دا بيشتر از تعداد افراد مناز باشد ماجب يسر  5امتياز و
ياهش دا افزادش بيش از دك نفر ماجب حذر گرو خااهد شد .تايير نفرات مناز نيست ولي يا دا زداد
يردک افراد در حد نصاب فاق مناز است.
* استفاد از هرگانه الت ماسيقي ممواع و ماجب حذر گرو خااهد شد.
تبصر  :استفاد از دداپازوک در ابتداء اجراء برنامه بالمانع ميباشد.
* مشخصات گرو و اعضاء ک و متن تادپ شد مددحه سرادي (تااشيح) همرا با ترجمه و اعرابگذاري يامل و
موبع متن بادد ربل از اجراء به هيات داوراک تسليا گردد و عدم ارائه ماجب درج  5امتياز موفي خااهد شد.
* عدم هماهوگي و تواسب لباسها (بطار فاحش) ماجب يسر حدايثر  1امتياز ميشاد.
تبصر  :تفاوت رنگ لباس ها در صارت تواسب بالمانع است.
* عدم رعادت شلاک اسالمي در لباس ،ظاهر و حريات اعضاء گرو ماجب يسر حدايثر  2امتياز خااهد شد.
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* مدت زماک اجراء برنامه  7دريقه باد و تا  33نانيه يمتر و دا بيشتر بالمانع ميباشد .چوانچه از مدت زماک مذيار
عدول گردد به ازاي هر  33نانيه دك امتياز يسر ميگردد .بعوااک مثال چوانچه زماک اجراي برنامه گروهي 6:23
دريقه دا  7:31دريقه گردد ،مشمال يسر دو امتياز خااهد شد.
صات  25 :امتياز
* مساحت (ارتفاع)  7 :امتياز
-

تا  2/5ايتاو  7 :امتياز

-

تا  2ايتاو  5/5 :امتياز

-

تا  1/5ايتاو  3 :امتياز

* طوين(زدبادي و جاذبه صداي گرو مارد لحاظ ررار خااهد گرفت)  7 :امتياز
* شدت و رات (رسادي)  2 :امتياز
* انعطار (تاانادي در سرعت انتقال درجات و پرد ها)  3 :امتياز
* تحردر (از حيث يمي و ييفي)  2 :امتياز
* صات تکخااک در نگا يلي  3 :امتياز
تبصر  :در صارت تعدد تکخااک ها معدل صداي نها محاسبه خااهد شد .موظار از تکخااک ،تکخااني
است يه در رالب ملادي هاي اجرا شد در گرو نباشد.
لحن  33 :امتياز
* تطابق هوگها با معاني و مضامين متن  1 :امتياز
* تواع هوگ و همگاني نامات (شامل رعادت تعبيرات ،تلفيق مواسب نامات با متن ،رعادت تکيههاي صاتي،
تواسب ردتا و ملادي با اوزاک شعري)  1 :امتياز
* برخارداري از ردتا دا ضرب هوگهاي متواسب و متواع  3 :امتياز
* زدبادي ،تانير و جاذبه هوگها  13 :امتياز
تذير  : 1داور لحن ملاديهاي تکخااک و گرو را در امتداد دکددگر محاسبه مينمادد .به عبارت ددگر لحن تکخااک
جدا محاسبه نميشاد.
تذير  : 2استفاد از ملادي هاي تقليدي دا مشهار به شرط تايير متن بالمانع است در غير ادوصارت به تواسب متن
استفاد شد تا  2امتياز يسر ميشاد.
تذير  : 3ملادي انتخاب شد نبادد خالر شلاک باشد در غير ادوصارت تا  3امتياز يسر ميگردد.
هماهوگي و حسن اجرا  25 :امتياز
 )1معيارهاي يسب امتياز :
* برخارداري از يُر دکدست ،هماهوگ و توظياشد  13 :امتياز
* هماهوگي در اداء يلمات  5 :امتياز
* هماهوگي در اجراي پرد ها  5 :امتياز
* هماهوگي در تحردرها  2 :امتياز
* استفاد از فواک زدباسازي نظير فااصل صدادي مختلف ،هارماني ،صداي زميوه دا يارد و  3 : ...امتياز
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 )2ماارد يسر امتياز :
* هر مارد عدم هماهوگي در اداء يلمات ماجب يسر  3/5امتياز خااهد شد.
* هر مارد خروج از پرد صحيح ماجب يسر حدارل  3/5و حدايثر  1امتياز خااهد شد.
* هر مارد عدم هماهوگي در تحردرها ماجب يسر  3/25امتياز خااهد شد.
* هر مارد نفسگيري ناخاشادود ماجب يسر  3/5امتياز خااهد شد.
* هر مارد اخالل در برنامه مانود خودددک ،سرفه و ماارد مشابه ماجب يسر  1تا  2امتياز و رطع برنامه تاسط
گرو به هر دليل ماجب حذر خااهد شد.
متن و ادا  23 :امتياز
تذير :متن اجرا ميتااند عربي دا عربي فارسي باشد و بخش فارسي ک حدايثر  33درصد يل متن را ميتااند در
بر گيرد.
* حسن انتخاب متن (مضماک و فواک ادبي)  13 :امتياز
شرح  :موظار از مضماک ،محتاا و ماضاع متن ادبي ميباشد و  5امتياز دارد و موظار از فواک ادبي،
استفاد از فواک بالغي از جمله مناز ،استعار  ،تشبيه ،يواده و  ...ميباشد و  5امتياز دارد.
* مطابقت صحت متن و اداء (از نظر مخارج و اعراب)  13 :امتياز
تبصر  :براي هر مارد غلط ادادي شامل مخارج و اعراب  1امتياز و براي هر مارد غلط متوي  3/5امتياز
يسر خااهد شد و در صارت تکرار بيش از دو بار منماعا  1امتياز يسر خااهد شد.
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بخش معارف قرآنی
مرحله دانشگاهي:
سواالت اين ب ش ،از سوي اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآناي وزارت علاوم در اختياار دانشاگاههاا قارار
خواهنگرفت .دانشگاهها مي بايست آزمون كتبي مرحله دانشگاهي را به صورت همزماان در تناردخ 1331/12/5
برگزار نماينن.
زماک ارسال اسامي :برگزددگاک مرحله دانشگاهي بادد بر اساس سهميه اعالم شد  ،حدايثر تا تاردخ 15
اسفود ما  1331به ادن ادار اعالم گردد.
 سهميه دانشگا ها در رشتههاي معارفي به شرح ذيل است :
دانشگا هاي داراي تا  3هزار دانشنا  2نفر سهميه در هر رشته (در صارت احراز حدارل امتياز)،
دانشگا هاي داراي تا  1هزار دانشنا از  3نفر سهميه در هر رشته و دانشگا هاي داراي بيش از 1
هزار دانشنا از  5نفر سهميه در هر رشته برخاردار ميباشود.
تذكر :در ب ش ماارفي سهميه بين خواهران و برادران به صورت مشترك مي باشن.

مرحله استاني:
آزمون كتبي مرحله استاني در ارديبهشت ماه در استانهايي كه متااقبااً اعاالم خواهان شان برگازار مايگاردد.
دانشگاه موظف است بر اساس سهميه اعالم شنه ،زمان دقيق برگزاري مرحله اساتاني را اعاالم نمايان و زميناه
حضور برگزينگان مرحله دانشگاهي را در اين مرحله فراهم نماين.
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بخش معارف قرآنی :تمامی رشتهها
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1طراحي سؤاالت از ساي ادار پشتيباني از فعاليت هاي ددوي و رر ني صارت خااهد پذدرفت.
 -3سااالت به صارت تستي و تشردحي ميباشد ،تعداد سااالت در بخش تستي  33ساال و در
بخش تشردحي  5ساال خااهد باد.
 -3در بخش تستي به ازاء هر سه پاسخ نادرست ،دك پاسخ درست حذر خااهد شد.
 -5اولادت در رتبه بودي متسابقين با تاجه به سااالت تستي مي باشد و در صارت به تساوي
رسيدک امتياز دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک در هر رشته ،زماک سااالت تشردحي
برگزار شاد و سااالت تصحيح گردد .ضمواً چوانچه پس از تصحيح سااالت تشردحي باز ها
امتيازات دو دا بيش از دو نفر از شريت يوودگاک دکساک باشد ،تعيين رتبه برتر پس از اخذ زماک
يتبي مندد و دا شفاهي صارت خااهد پذدرفت.
 -6دربار مطالب پيش بيوي نشد در ادن ديننامه ،تصميا گيري ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعادت اصال حا يا بر دين نامه ،نافذ است.
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بخش پژوهشی
*كليه رشته هاي پژوهشي داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باشن و آثار برگزينه دانشاگاهي
اين ب ش مي بايست تا پاداک خرداد ما سال  37به دبيرخانه جشنواره سراسري كه از طرياق ناماه و
سايت  https://farhangi.msrt.ir/faاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود .برگزينگان مرحله
سراسري به مرحله ملي مارفي مي شونن.

بخش پژوهشی :رشته مقاله نویسی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1دروکماده و محتااي مقاالت بادد مبتوي بر محار ماضاعات اعالم شد باشد ؛ از ادن رو ماضاعات نامرتبط
اگرچه زدبا ها باشود از گردونۀ مسابقات حذر مي شاند.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است فادل  PDFو پردوت مقاالت به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5مقاالت ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6مقاالت ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7مقاالت دردافت شد مسترد نخااهد شد.
 -1مقاالت در هيچ دك از منالت علمي و دا فضاي منازي نبادد موتشر شد باشد.
 -3تهيه مقاله تاسط دك دا چود نفر بالمانع باد اما توها دك نفر مناز به شريت در جشواار خااهد باد و در
صارت برگزدد شدک مقاله در جشواار  ،از نفر اصلي تقددر بعمل خااهد مد .دبيرخانه جشواار به سادر
نادسودگاک ،لاح تقددر اهداء مينمادد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله سراسري ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل
است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

 -11دستارالعمل نگارش مقاالت از ررار زدر ميباشد :
* متن مقاالت ارسالي به زباک فارسي باشد.
* مقاالت ارسالي ،تحقيقي و مستود و بر اساس معيارهاي علمي باشود.
* فادل متن مقاله با پساند  docدا  docxو با ودرادش  word 2313باشد.
* حنا مقاالت از  23صفحه و تعداد يلمات مقاله از  1333واژ بيشتر نباشد.
* مقاالت با فاصله  1سانتيمتر مياک سطار و با تارفتگي نيا سانتي متر در سطر اول پاراگرار و به صارت خاانا،
تادپ شد باشد.
* يليه متن مقاله با فانت  b nazaninو انداز فانت ها  13باشد.
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* دات و روادات از برنامه جامع تفاسير نار ورد شاد .متن عربي دات در بين عالمت دات«» ررار گيرد و درس
ده بالفاصله پس از ده در داخل پرانتز به صارت (نام سار /شمار ده) ،درج شاد مثال « :ادع الي سبيل ربك
بالحکمه و الماعظه الحسوه( »...نحل.)125/
* اگر از ترجمه خاصي از رر ک دا موابع روادي نظير نهج البالغه در مقاله استفاد ميشاد ،حتماً مشخصات مترجا
و يتابشواسي ترجمه در بخش موابع بيادد.
 -12الزم است مقاالت مشتمل بر بخشهاي زدر باشد :
* عوااک مقاله :ناظر به ماضاع تحقيق ،به صارت ياتا و رسا درج گردد.
* مشخصات نادسود  :مشخصات نادسود بادد به صارت نمانه ذيرگردد :ذير نام ونام خاناادگي نادسود /
نادسودگاک به همرا ادميل و شمار تلفن تماس؛
* چکيد  :رردب  153 -133يلمه به زباک فارسي (به گانه اي يه نماداکگر شرح مختصر و جامعي از محتادات
ناشتار شامل بياک مسلله ،هدر ،ماهيت پژوهش و نکتههاي مها نتينه بحث باشد).
* يليدواژ ها :حدايثر تا  6واژ (از مياک يلماتي يه نقش نماده و فهرست را ادفا مييوود و يار جستناي
الکترونيکي را ساک ميسازند)
* مقدمه :در ک به هدر پژوهشگر از پژوهش و انتشار ک و نيز به زميوههاي ربلي پژوهش و ارتباط نها با
ماضاع ناشتار به صارت واضح اشار شاد.
* بدنه اصلي مقاله :
-

بدنه مقاله يه متن اصلي است ،مشتمل بر فصال مختلف است يه هر فصل نيز در دروک خاد زدرفصلهاي
ددگري دارد يه ادن زدرفصل ها هر يدام مشتمل بر چوددن پاراگرار است ،به گانه اي يه هر پاراگرار
حاوي دك ماضاع مشخص مي شاد.

-

هر دسته از ماضاعات مرتبط در ذدل دك عوااک در زدرفصلي خاص ررار گيرند.

-

هر دسته از عواودن ،ذدل عوااک يليتر به عوااک فصل ررار گيرند به ناعي يه منماعه مقاله از دك
شايله موسنا چود فصلي برخاردار باد و تقددا و تأخير مطلب در ک رعادت شد باشد.

* نقل رال مستقيا :در مااردي يه مطلبي عيواً از موبعي نقل ميشاد ،ابتدا و انتهاي مطلب ،گيامه«» ررار داد
شاد .نقل به مضماک و يپي عيوي مطلب از يتابي نيازي به درج گيامه ندارد.
* ارجاع دروک متن :هر مطلب نقل شد بادد به موبعي ارجاع داد شاد .به جاي ذير مراجع در پاورري دا پاداک هر
مقاله ،در پاداک هر نقل رال مستقيا دا غير مستقيا ،مرجع مارد نظر بددن صارت ذير ميشاد( :نام خاناادگي
مؤلّف ،سال انتشار ،شمار جلد و صفحه) مثال( :طباطبائي ، 1313 ،ج ، 1ص )233و اگر به چود صفحه از دك موبع
استواد داد ميشاد شمار صفحات از سمت راست به چپ و با گذاشتن عالمت(صص) توظيا گردد؛ مثال:
(طباطبائي ، 1313 ،ج  )1در صارتي يه نام خاناادگي مؤلّف ،مشترک است بادد اسا وي ها مارد اشار ررار گيرد.
اگر از دك نادسود در دك سال ،دو انر دا بيشتر موتشر شد و در مقاله مارد استفاد ررار گرفته است ،با وردک
حرور الفبا بعد از سال انتشار مياک دو انر تفکيك صارت ميگيرد .اگر از دك نادسود بيش از دك انر استفاد
شد است ،ذير موبع بددن شکل صارت ميگيرد( :نام خاناادگي ،سال انتشار انر اوّل ،شمار جلد و سال انتشار
انر دوم ،شمار جلد و صفحه) اگر مؤلفاک دك انر بيش از سه نفر باشود ،فقط نام خاناادگي دك نفر ورد ميشاد
و با ذير واژ «ددگراک» به سادر مؤلفاک اشار ميگردد.
* نتينه :حدود  233-133يلمه ،حاوي جمع بودي و خالصه گيري از مهاتردن مسائلي يه نادسود
مقالهاش به طار مستود شرح و بسط داد است.
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نها را در

* فهرست موابع :يتب و مقاالتي يه نادسود در مقالهاش به نها استواد نماد و دا از نها نقل مطلب يرد است.
فهرست موابع در پاداک مقاله و در صفحهاي جداگانه بر اساس حرور الفبا (نام خاناادگي مؤلف) با دستارالعمل زدر
توظيا گردد :
-

يتاب :نام خاناادگي ،نام(سال انتشار) ،عوااک يتاب ،نام مترجا ،محل نشر ،ناشر .ضمواً نام يتاب با فانت
Italicو  Boldتادپ گردد.

 مقاله :نام خاناادگي ،نام(سال انتشار)« ،عوااک مقاله» ،نام منله ،شمار منله .عوااک مقاله داخل گيامه ونام منله با فانت  Italicو  Boldتادپ گردد.
-

پاداک نامه :نام خاناادگي ،نام(سال دفاع)« ،عوااک پاداک نامه»؛ پاداک نامه يارشواسي ارشد /ديتري،
رشته ،دانشکد  ،دانشگا  .عوااک پاداک نامه داخل گيامه و نام منله با فانت  Italicو  Boldتادپ گردد.

-

نکته پاداني :در صارت عدم تعيين برخي مشخصات ،از الفاظ«بيجا» براي (بدوک محل نشر)« ،بينا» براي
(بدوک ناشر)« ،بيتا» براي(بدوک تاردخ) استفاد شاد.

جدول امتيازات :
ماضاع

محار

امتياز

بياک مساله
پرسش اصلي تحقيق
چکيد

بياک هدر دا اهدار يلي

5

روش تحقيق
ارائه خالصه نتادج تحقيق
طرح مساله تحقيق
وجا

مقدمه

ساختاري

سااالت دا فرضيات اصلي و فرعي متواسب با پژوهش
بياک اهدار اصلي و فرعي تحقيق متواسب با سااالت مطرح شد

13

ضرورت اننام تحقيق
پيشيوه
نتينه گيري

جامعيت پيشيوه
بياک جوبه هاي نا وري پژوهش در پاداک پيشيوه
پاسخ به سااالت و دا فرضيات تحقيق
جمع بودي مراحل و دافته ها

رعادت اصال نگارش علمي
نظا موطقي و تاالي مواسب در ساختار مقاله

5
13
15

گادادي عوااک و تواسب ک با محتاا
وجا

ارزدابي محتاادي

محتاادي

غوا،اصالت ،جامعيت و اعتبار موابع
ميزاک پاسخگادي به نياز ها و اولادت هاي علمي جامعه

شيا نگارش
وجا روشي

استااري استدالل ها و تازگي استوتاج ها در اراده دافته هاي مقاله
33

شياادي ،سادگي ،رواني يالم و دكدست بادک ادبيات نگارش
عاري بادک از زداد نادسي

انتخاب روش مواسب تحقيق

15

بياک رابطه روش واهدار تحقيق
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بخش پژوهشی :رشته تلخیص کتاب
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است فادل  wordو  pdfو پردوت انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -3انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -5تعداد صفحات تلخيص نبادد يمتر از  13درصد حنا موبع اعالم شد باشد.
 -6براي يسب رتبه در مرحله سراسري ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل
است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

تذير  :تلخيص و گزدد نادسي راهکاري مانر براي مختصر سازي متاک و ارتباس نکات مها موابع مکتاب است يه
با اهدافي نظير بهر گيري بيشتر از مضماک و محتااي يتاب هاي ارزند و نيز فراها يردک امکاک مراجعه سردع و
ساک تر عالرموداک به بطن موابع علمي اننام مي پذدرد .خالصه نادسي و زبد گزدوي به ودژ در عرصه تلخيص
يتاب ها چاک سادر فعاليت هاي علمي داراي اصال و رااعد خاصي مي باشد و بي ترددد براي خلق انري ارزشمود
در ادن زميوه يسب مهارت هاي الزم امري ضروري است.
جدول امتيازات :
محار

ماضاع

امتياز

 -1روشوي و وضاح مفهام ارائه شد در متن خالصه شد ( 13نمر )
 -2وجاد انسنام و ارتباط معوادي و مفهامي ( 12نمر )
محتاادي

 -3جامع و مانع بادک مطالب تلخيص شد ( 15نمر )

 63نمر

 -3رعادت امانت داري و وفاداري به اصل يتاب (ميزاک انطباق با متن اصلي) ( 15نمر )
 -5ميزاک تسلط بر زميوه تخصصي موبع ( 1نمر )
 -1ترتيب ،تاالي و نظا مطالب ( 5نمر )
روشي

 -2دسته بودي علمي و هدفمود ( 5نمر )
 -3رعادت اسلاب ساد و سر نادسي ( 5نمر )

 23نمر

 -3استفاد از نمادار ها ،جداول و سادر تکويك هاي گزدد نادسي ( 5نمر )
 -1رواني و شياادي متن خالصه شد ( 3نمر )
 -2رعادت نکات نگارشي ،ودرادشي و دستاري ( 3نمر )
ساختاري

 -3خالريت و نا وري (در ارائه دددگا ها و سبك شخصي) ( 3نمر )
 -3استحکام  ،انسنام و پياستگي ساختار ( 5نمر )

 23نمر

 -5تافيق در انتقال ودژگي هاي سبکي يتاب ( 3نمر )
 -6تواسب حنا يمي مطالب ( 3نمر )
 133نمر

منماع
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بخش فنآوري
بخش فنآوری اطالعات :رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ شاد و همرا با انر به دبيرخانه جشواار ارائه شاد.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل نرم افزار به انضمام فادل نصب و راهوما در رالب  CDدا  DVDبه
دبيرخانه جشواار ارائه شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارائه نمادد.
 -3نار ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -5نار ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -6شواسوامه هر انر ،شامل نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است بر روي
انر – رسمت باال نصب شاد.
 -7اراده نرم افزار به صارت گروهي امکاک پذدر است؛ اما توها دك نفر مناز به شريت در جشواار خااهد باد و در
صارت برگزدد شدک انر در جشواار  ،از نفر اصلي تقددر بعمل خااهد مد.
 -1به نار يپي شد امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -3براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
رددف
1
2
3
3

امتياز شاخص هاي داوري
عملياتي بادک ( نظير اجراي وظادف ،صحيح بادک نتادج ،عدم امکاک دسترسي غير مناز)
ياربر پسودي (نظير سادگي يار با سيستا ،ياربرپسودي ،ظاهر جذاب و زدبا ،امکاک سفارشي
سازي ظاهر ،گرافيك و چيوش ابزارها)
يار مدي (نظير سرعت پاسخ به درخااست همچاک جستنا ،استفاد ياربردي ازموابع)
رابليت حمل(نظير سادگي درانتقال نرم افزار به سيستا هاي ددگر ،نصب ساک ،هماهوگي با
استاندارد ،امکاک جادگزدوي نرم افزار به جاي ددگر نرم افزار هاي مشابه)

امتياز
15
15
15
15

5

رابليت اطميواک (نظير مددردت خطاها ،رابليت بازدابي ،امويت و تست نفاذ)

15

6

نا وري(رابليت ودژ )

13

7

محتاادي(درت اطالعات ،صحت محتاا ،غوي سازي و تواع ،استفاد و ارجاع مواسب به موابع)

15

امتياز جمع
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بخش فنآوری اطالعات  :رشته کانال شبکههای مجازی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه اي جداگانه تادپ شاد و همرا با انر به دبيرخانه جشواار ارائه شاد.
 -2هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارائه نمادد.
 -3نار ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -3نار ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -5تهيه يانال تاسط دك دا چود نفر بالمانع باد اما توها دك نفر مناز به شريت در جشواار خااهد باد و در
صارت برگزدد شدک يانال مرباطه در جشواار  ،از نفر اصلي نبت نام شد در سامانه تقددر بعمل خااهد مد.
 -6براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ياربر پسودي و تعدد مخاطبين

23

2

صحت محتاا

23

3

غوي سازي و تواع مطالب

23

3

سطح تخصصي مطالب

13

5

فعال بادک يانال و درج مطالب در ک به صارت روزانه

23

6

ردمت و تداوم يانال

13
امتياز جمع
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بخش هنري
بخش هنری  :رشته خوشنویسی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -1امضاء صاحب انر بهمرا نام و نام خاناادگي و سال تاليد انر(سال جاري) درج شاد.
 -3انداز انر ،حدارل  A3و حدايثر  73*53سانتي متر و (داراي) راب باشد.
 -13به نار يپي شد امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -11طال و عرض پاسپارتا 3 ،الي  6سانتيمتر براي انر A3و  6الي  1سانتيمتر براي انر  73*53سانتي متر باشد.
 -12ناري يه داراي راب هستود بادد در ابعاد اعالم شد با احتساب پاسپارتا باشد.
 -13اصل نار در پاداک جشواار به صاحباک انر عادت خااهد شد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
رددف

امتياز شاخص هاي داوري

امتياز

1

ترييب بودي (رعادت يرسي ،خط يشي ،خلات وجلات )

13

2

يادربودي مواسب (ازنظردددبصري)

13

3

ردرت دست(اجرا) صاحب انر

13

3

انتخاب رنگ مريب با تاجه به ماضاع

13

5

انتخاب ياغذ مواسب (زميوه ياغذ) از نظر زدبا شواسي

12

6

انتخاب انداز رلا و استفاد بنا از دانگ هاي مختلف

12

7

رعادت تواسب ها خااني حرور و يلمات

12

1

خالريت در برخارد با ناشته و زميوه

12
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بخش هنری  :رشته نقاشی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -1انداز انر ،حدارل  A3و حدايثر  73*53سانتي متر باشد.
 -3ناع تکويك زاد است.
 -13به نار يپي شد امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -11نقاشي بادد دستي باشد و نبادد باسيله فتاشاب در رادانه تايير يرد باشد.
 -12اصل نار در پاداک جشواار به صاحباک انر عادت خااهد شد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ادناد جذابيّت بصري جهت جذب مخاطب

13

2

تسلط هورمود بر عواصر بصري (ترييب بودي  ،رنگ و )...

23

3

نحا ي بياک جانماده ماضاع در انر (تانير ده دا سار ماردنظر) /نزددکي به معاني و مفاهيا پيام

23

3

ساختار زدبادي شواختي انر

13

5

ابداع و خالريّت در ماضاع و اراده انر

13

6

استفاد از تکويك مواسب در سبك اجرا و بياک ماضاع

13

7

رعادت ردتا

13

1

اجرا و هماهوگي بين عواصر و ارائه يامل يار

13
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بخش هنری  :رشته عکاسی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل انر شامل  :پردوت و فادل مرباطه به دبيرخانه جشواار ارسال
شاد؛ بوابرادن به نار يپي شد امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -1انداز انر ،حدارل  15*13و حدايثر  33*33سانتي متر باشد.
 -3عکس ميتااند رنگي ،سيا و سفيد ،نالاگ و دا ددنيتال باشد.
 -13عکس نبادد باسيله فتاشاب در رادانه تايير يرد باشد.
 -11براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ييفيت مواسب و پردازش عکس

23

2

ترييب بودي صحيح و استفاد درست از عواصر بصري

23

3

خالريّت و نا وري و نگا متفاوت در عکاسي

33

3

به يارگيري عواصر فرهوگي ادراني و اسالمي

15

5

رعادت اصال اوّليه عکاسي

5

6

استفاد از تکويك

5

7

پيام

5
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بخش هنری  :رشته تذهیب
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -1انداز انر ،حدارل  A3و حدايثر  73*53سانتي متر باشد.
 75 -3درصد يادر براي خلق انر و داراي راب باشد.
 -13طال و عرض پاسپارتا  6تا  1سانتي متر باشد.
 -11استفاد از رادانه جهت اجرا ممواع است.
-12ا بعاد اعالم گرددد با احتساب پاسپارتا است.
 -13اصل نار در پاداک جشواار به صاحباک انر عادت خااهد شد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

طراحي

23

2

استفاد از رنگ هاي ناب سوتي و تواسب رنگ

23

3

اجراي خاب

23

3

خالريّت ونا وري درانر با تاجه به اصال ومباني ک

23

5

ترييب بودي

13

6

تکويك مارد استفاد

13
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بخش هنری  :رشته فیلم کوتاه
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1نام فيلا و فيلمساز و مدت زماک فيلا به طار يامل بر روي هر فيلا درج شاد.
 -2مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد
 -3چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است نسخهي اصلي فيلا در دك نسخه ( dvdرابل پخش با دستگا رادانه و
سيستا هاي پخش خانگي) به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -5هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -6انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -7انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -1شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -3به فيلاهاي برگزدد يه بيش از دك يارگرداک ،نادسود و تهيهيوود داشته باشد ،فقط دك جادز تعلق
خااهد گرفت.
 -13فيلاهادي يه استانداردهاي فوي و ييفيت نمادش نداشته باشود از بخش مسابقه حذر مي گردند.
 -11استانداردهاي فيلا ياتا به لحاظ فوي ،زماک و  ...بادد در ک رعادت شاد.
 -12براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري
فيلا نامه

يارگرداني و بازدگري
تصادر و صدا

تدودن

نکات برجسته

امتياز

تا و ادد

7

داستاک

1

شخصيت پردازي

5

دياپاژ

15

انتخاب بازدگراک و پرداخت بازيها

15

ييفيت تصاودر

13

صدا

5

تداوم

5

ردتا(تمپا)

5

رعادت اصل تدودن

3

ماسيقي

2

انتقال پيام

12

خالريت ودژ

1
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بخش هنری  :رشته معرّق و منبّت
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است اصل انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
جادي يه به اصل انر سيب نرسد نصب شاد.
 -1ناع تکويك زاد است.
 -3ناع برش بادد دستي باشد.
تبصر  :استفاد از هر گانه تنهيزات از ربيل :ليزري cnc ،و سادر تکوالاژي هاي به روز يه جوبه هوري انر را
تحت الشعاع ررار دهد ماجب حذر انر از جشواار خااهد شد.
 -13داوطلب مي تااند از فلز ،چاب و  ...استفاد يود( .عدم محدوددت در استفاد از متردال)
 -11انداز انر زاد و بدوک راب باشد.
 -12اصل نار در پاداک جشواار به صاحباک انر عادت خااهد شد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

طراحي شامل  :اسليمي و طرح هاي اصيل ادراني

11

2

انتخاب و ترييب بودي از نظر همخااني با رنگ و جوس و اصالت انر

11

3

هماهوگي نقش و اجرا با هادت ادراني اسالمي

11

3

خالريت و تکويك مارد اجرا

11

5

ماضاع انر

11

6

ظرافت يار و نصب دريق اجزا متواسب با تکويك هاي هورهاي سوتي

13
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بخش هنری  :رشته طراحی پوستر
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است فادل اصلي انر به همرا پردوت رنگي ک به دبيرخانه جشواار ارسال
شاد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شواسوامه هر انر ،شامل  :نام و نام خاناادگي ،نام دانشگا و دستگا  ،شمار ملي ميباشد يه الزم است در
پشت انر – باال سمت چپ نصب شاد.
 -1فادل اصلي انر بادد با مشخصات زدر به دبيرخانه جشواار ارائه شاد :
حنا فادل از  2تا  ،mb3فرمت  ،tif ،Jpj،psdماد  RGBرنگي ،رزولاشن  333dpiو انداز انر  53*73سانتي متر
باشد.
 -3براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
رددف
1

امتياز شاخص هاي داوري
رعادت حدايثر ابعاد پاستر ،طبق دين نامه( 53*73سانتي متر) /انداز يلمات (لاگا از فاصله
3متري خاانا باشد و سادر فانتها از فاصله دك متري)

امتياز
16

2

بهر گيري از يوتراست مواسب /ترييب رنگها

16

3

طراحي لاگا

13

3

تادپاگرافي(از سبك هاي طراحي پاستر)

12

5

فرم و تکويك

13

6

نا وري و خالريت

13

7

استفاد از عواصر مواسب و ميزاک انتقال مفهام /پادادي و ادناز

13
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بخش ادبی
بخش ادبی  :رشته شعر
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است  wordو  pdfانر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7شريت يوودگاک در انتخاب رالب شعري اعا از شعر سوتي ،نا دا سپيد زاد هستود.
 -1هر شريت يوود ماظف است انر خادش را در محيط  office 2313با فانت  b nazaninتادپ يرد و به دو
صارت  wordو  pdfبه دبيرخانه جشواار بارگزاري نمادد.
 -3عوااک دا نام انر با خط تيتر در باال ،ميانۀ صفحه ررار گيرد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ساختار درست رالب (وزک عروضي ،رافيه ،هوگ و) ...

23

2

زباک شعر (گزدوش واژگاک ،ادناد بافت همگاک واژ ها  ،سالمت زباک و رسادي)

23

3

زدبا شواختي (زدبادي و به يارگيري صار خيال ،رادههاي ادبي ،ماسيقي يلمه و يالم )...

23

3

نا وري و مضماک سازي (وحدت ،هماهوگي مضماک ،محتاا  ،فرم  ،خالريت و )...

13

5

عاطفه (شگرد بروز هينانات و احساسات مخاطب)

13

6

ماندگاري و پادودگي

13

7

تانير پذدري از رر ک و عترت (به يارگيري عواصر و سمبل هاي رر ني و )...

7

1

انددشه و پختگي در سير شعر

3
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بخش ادبی :رشته داستان نویسی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است  wordو  pdfانر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7دانشناداک در انتخاب رالب داستاک اعا از ياتا ) (Short storyدا داستانك) (Minimalismزاد هستود .به
داستاک هاي بلود و رماک ها ترتيب انر داد نخااهد شد.
 -1هر شريت يوود ماظف است انر خادش را در محيط  wordبا فانت  13و  b nazaninتادپ يرد و به دو
صارت  wordو  pdfبه دبيرخانه جشواار ارائه نمادد .وجاد غلطهاي امالدي دا عدم رعادت فاصله واژگاک دا
شکيل نبادک ناشته از ارزش انر مي ياهد.
 -3عوااک دا نام انر با خط تيتر در باال ،ميانۀ صفحه ررار گيرد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ماضاع ،تا (تاجه به ماز ها و مباني رر ک و عترت)

5

2

ابداع در ماضاع

5

3

طرح دا پي رنگ (نقشه دا چهارچاب داستاک)

13

3

رواني و رسادي رلا

5

5

5

غاز مواسب (شروع)

6

شخصيّت پردازي

13

7

گفتگا

13

1

زاودۀ ددد (روادت داستاک)

13

3

حاادث (يشمکش ،تعليق ،اوج داستاک  ،پاداک بودي )

13

13

لحن داستاک

13

11

فضا سازي (وحدت سه گانه زماک  ،مکاک و صحوه)

5

12

پرداخت

5

13

زباک در داستاکهاي زباکمود و نشاک دادک در داستاکهاي تصاي گرا

5

13

استفاد از تکويك

5
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بخش ادبی  :رشتههای فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی
الف) ضاابط فوي و اجرادي :
 -1مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحهاي جداگانه تادپ و همرا انر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -2چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار احراز شاد ،انر از ررابتها حذر خااهد شد.
 -3هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار ارسال نمادد.
 -3مطابق زمانبودي تعيين شد  ،الزم است فادل  wordو  pdfانر به دبيرخانه جشواار ارسال شاد.
 -5انر ارسالي نبادد تايواک در هيچ مسابقه دا جشواار اي حائز رتبه شد باشد.
 -6انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد باشد و داراي شواسوامه باشد.
 -7هر شريت يوود ماظف است انر خادش را در محيط  wordبا فانت  13و  b nazaninتادپ يرد و به دو
صارت  wordو  pdfبه دبيرخانه جشواار ارائه نمادد .وجاد غلطهاي امالدي دا عدم رعادت فاصله واژگاک دا
شکيل نبادک ناشته از ارزش انر مي ياهد.
 -1ناشتن خالصه داستاک در صفحۀ اوّل فيلا نامه/نمادش نامه ضروري است.
 -3موابع نمادشنامه دا فيلانامه در پاداک متن ذير شاد .درصارت ارتباس از موبع ادبي ،عالو بر ذير مشخصات
يامل ،شامل عوااک ،نادسود  ،ناشر ،سال انتشار انر نيز معرفي شاد.
 -13در صارت سابقۀ ارتباس سيومادي از ک انر ،مشخصات انر سيومادي و خالصۀ داستاک نيز ذير شاد.
 -11در صارتي يه انر ارائه شد تاسط چود نفر به صارت مشترک ناشته شد باشد و داراي شرادط يسب مقام
باشد ،توها دك جادز به ک تخصيص داد خااهد شد.
 -12توها فيلا نامۀ يامل براي ارزدابي پذدرفته مي شاد ،بوابرادن از ارادۀ خالصه طرح خادداري شاد.
 -13براي يسب رتبه در مرحله ملي ،حدارل امتياز يسب شد تاسط شريتيوودگاک به شرح جدول ذدل است:
رتبه اول  :حدارل امتياز 15

رتبه دوم  :حدارل امتياز 13

رتبه سام  :حدارل امتياز 13

ب) جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رددف

امتياز

1

ماضاع ،مضماک و انددشه (باور پذدري ،ابتکار در ماضاع ،اهميت ماضاع و ساژ  ،پرهيز از شعار زدگي)

13

2

شخصيت پردازي

13

3

ساختار دراماتيك

5

3

رابليّت اجرادي

13

5

ددالاگ پردازي

13

6

زباک نمادشي

5

7

خالريّت و نا وري

13

1

ودژگي هاي شاخص انر

13

3

اوّلادت هاي جشواار و تانير گذاري ک

5

13

مواسب بادک ساختار

13

11

مافقيت در مارعيت پردازي

5

12

نظر ودژة داور

13
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جدول رشتههاي سي و پنجمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان
بخش

وادي

رشته ها
 -1ررائت به روش تحقيق

 -2ررائت به روش ترتيل

 -3حفظ پوج جزء

 -3حفظ د جزء

 -5حفظ بيست جزء

 -6حفظ يل رر ک يردا

 -7دعا و مواجات خااني

 -1اذاک (برادراک) (مرحله ملي ندارد)

 -3تااشيح(برادراک)

معارفي

 -1مفاهيا نهج البالغه

 -2شوادي با سير معصامين(ع)

-3حفظ ماضاعي رر ک يردا

 -3شوادي با ترجمه و تفسير رر ک

 -5احکام

 -6شوادي با مفاهيا صحيفه سنادده

 -7شوادي با احاددث اهل بيت

 -1پرسماک معارفي

 -3سبك زندگي اسالمي ادراني
 -1مقاله

پژوهشي

-2تلخيص يتاب
-3نقد يتاب

فوآوري

 -1تاليد نرمافزار و اپليکيشن
 -2يانال شبکه هاي منازي
 -1شعر

ادبي

 -2داستاک نادسي
 -3فيلموامهنادسي
 -3نمادشوامهنادسي

هوري

 -1خاشوادسي

 -2نقاشي

 -3عکس (مرحله ملي ندارد)

 -3تذهيب

 -5فيلا ياتا

 -6معرق و موبت

 -7طراحي پاستر

 جشواار ملي رر ک و عترت در ادن دور به ميزباني وزارت بهداشت ،درماک و مازش پزشکي
يه در سطح يليه دستگا ها اعا وزارت علام ،تحقيقات و فواوري ،دانشگا هاي پيام نار ،جامع
علمي ياربردي ،زاد اسالمي ،فوي و حرفه اي ،فرهوگياک و دانشگا علام رر ک و معارر اسالمي
برگزار خااهد شد.
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