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 :مقدمه 

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

َ
 1   َباا  أ

 

مندی از هدایت و دوری از گمراهی و رسووندن به بهره ب ده و شوور رسوو خ تا  بهای گرانودیعه دو قرآن و عترت، 

اسالمی بر همگان و به ویژه بر دستگاههای   جامعهبر این باور در ،  مسّک به این دو است. مدینه فاضله دنن ی و بهشت اتروی

بک شوند. با این   ضونج جامعه     قرآن و عترتهای فرهنگ اسوالمی منبق  با شوات وه    حاکمنتی فرض اسوت که در   سوعه  

شته و باید در  در صدر این دستگاهها    فرهنگی و دانشگاهی  شر و  رویج   جهتقرار دا و ایجاد انس و   های قرآن و عترتآم زهن

  ر قرآنی در بنن مخاطقان ت د بنش از پنش اهتمام ورزد.ش

  هادانشگاه  درو عترت  قرآن فرهنگ گسترش  و نشر  هدف با دانشگاهنان  عترت وقرآن سراسری   جشن اره  در این راستا؛  

ننز از ساخ    عل م پزشکی های دانشگاه آید. این جشن اره در سبج   طرح ریزی گردیده و همه ساله به اجرا در می  1334از ساخ  

ص رت 1354-57 ح نلی   ستقل و از جانب معاونت فرهنگی  به  شج یی  و م شکی به    دان شت، درمان و آم زش پز وزارت بهدا

این  طق  آئنن نامه حاضووور به اجرا در ت اهد آمد.  1397-93دوره آن در سووواخ  ح ووونلی  دومنناجرا درآمده و بنسوووت و 

و سراسری برگزار شده و نفرات بر ر دانشج یان به      مرحله دانشگاهی دو همچ ن سن ات گذشته در   در سبج وزارت  جشن اره  

 جشن اره ملّی قرآن و عترت دانشج یان ایران معرفی ت اهند شد. دومننسی و 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 دانشجویي و فرهنگيمعاونت 

مرکز قرآن و عترت    

  

                                                 
 352ص ، 11ج  ، مستدرك ال سائل -1
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  ،و اهداف حاکم بر جشنواره  سیاستاصول 
اهداف و به س ی  جشن اره  بهننه  بخشی و حرکت در مسنر آنها، م جب جهت  اهدافو  سناست  از آنجا که  عننن اص خ،  

به عن ان  و ننز پربار رشوودن آرار و نتایج جشوون اره ت اهد شوود، لذا این م ارد به شوورح زیر   های متعالی نظام اسووالمیآرمان

 : و اقدامات  عننن شده استها زیربنای برنامه

 

 :اصول و سیاستها -الف

   جه به همه ابعاد انسان ساز و حنات آفرین قرآن و عترت جامع نگری: -1

سالمی:  -2 ستفاده از جایگاه وحدت  حفظ وحدت ا بخش قرآن در بنن دوری از دامن زدن به هرگ نه اتتالفات مذهقی و ا

 مذاهب اسالمی.

 . أکند بر اتالص و معن یت و معناگرایی در همه مراحل معنويت محوری: -3

 .ها و  عمن  مفاهن  و ار قای سبج فنی مسابقات ح خ رو به جل  و افزایش رشته توسعه كمّی و كيفی: -4

ذیربط در اجرای شک همند   نهادها و مسئ الن و دانشگاهنان جانقه همهو مشارکت اهتمام عالی  :و نشاط شكوهمندی -7

 .جشن اره و ایجاد ش ر و نشا  قرآنی در مخاطقان

 :اهداف -ب

شان   ای  ش ی  و  هااعتالی دانش، ایمان، اتالق و ب نرت دینی دانشگاهنان و   سعه فضای معن ی و قرآنی در دانشگاه       -1

 .های قرآنی و عترتفعالنتس ی  به

 .و عترتهای قرآن و پژوهشها گسترش مفاهن ، آم زش -2

 .عمل به آنو   دبّر، با  أکند بر حفظ  جه   أمان به الفاظ و مفاهن  قرآن کری  و مت ن ائمه اطهار -3

 .های قرآن و عترتگسترش اطالعات و مقاحث کاربردی قرآن و عترت و  ق یت محت ای برنامه -4

  عمن  نگرش اهل هنر و ادب به قرآن کری  و سنره مع  منن -7

 .های قرآن و عترتهای آم زش عالی در زمننه مسابقات و جشن ارههمس ی همه دستگاههماهنگی و حرکت  -3

ها و گنریقرآن و عترت دانشگاهی م ظفند در کلنه   من    ریزان جشن اره اندرکاران و برنامههمه دست شایان ذکر است   

نظر قرار دهند و بدیهی است در نظارت و ارزیابی، منزان انبقاق   ف ق را مدّو اهداف  استنس اص خ، های ت د،اقدامات و برنامه

 ها سنجنده ت اهد شد.ها و اقدامات بر این اهداف و سناستبرنامه
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 چکیده 
ساس ا  ساخ آئنن طرح پس از  نیبر ا شن اره به دا نامه ار شگاه ج ش ر       ن سر ک سرا شکی  ه ماآبان س م هفته در های عل م پز

شج یان و کارکنان    نامرقتو  غاتن قل، 1397 سا ند، دان جشن اره در    ،و مباب  زمانقندی آغاز 1397 آبانماه پایانیهفته از از ا

  ،یفناور، یپژوهشوو، یکتابخ ان، معارف قرآنی و سوونره مع وو منن، آوایی)حفظ و قرائت قرآن و نغمات آئننی(های بخش

های مرب طه به رقابت  و طی آن مخاطقان در بخش برگزار وزارت بهداشت و سراسری    مرحله دانشگاهی دو و در  یهنرو  یادب

  دومننپس از اجرای مرحله سراسری جشن اره در وزارت بهداشت، دانشج یان بر ر جهت شرکت در سی و         . ت اهند پرداتت

 جشن اره ملّی قرآن و عترت دانشج یان ایران معرفی ت اهند شد.  

 مشخصات کلي جشنواره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 .كشور یعلوم پزشك یهادانشگاه جشنواره قرآن و عترت دومينو  ستيب :جشنواره عنوان –1

 5931 تيرماهلغايت  5931 آباناز  :اجرامدت  –2

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

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

 مجري جشنواره:  –5

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

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

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.  مرحله ملّی دانشجویان: -3-5     

 هاي جشنواره:بخش -6

ترتيل، نغمات  ، قرائت تحقيق و جزء و كل قرآن( 01، 51، 1، 5)سوره حديد با ترجمه،  حفظ :شامل  :آواییبخش  -1-6

 آئينی)اذان، تواشيح، ترجمه خوانی، دعا و مناجات خوانی(.

شنايی با احاديث اهل بيت    :نيمعص  وم رهيو س   یمعارف قرآنبخش  -2-6 ، مفاهيم نهج البالغه،  شامل: آ

و  مفاهيم صحيفه سجاديه، حفظ موضوعی قرآن، آشنايی با ترجمه و تفسيرقرآن كريم، آشنايی با سيره معصومين         

 احكام، پرسمان قرآنی.

 شامل: بررسی و نقد كتاب و تلخيص كتاب. كتابخوانی:بخش  -3-6

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

 و اپليكيشن و كانال شبكه های مجازی. نرم افزار ديتولشامل: بخش فناوري:  -5-6

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

 .پوستر یطراحت و شامل: خوشنويسی، نقاشی،  عكس، تذهيب، فيلم كوتاه، معرّق و منبّ هنري: -7-6

 يی( و نشريات  آراو صفحه کيجلد، گراف یطرح رو ،یو قرآن ینيمصاحبه، گزارش، مقاله دآثار ) نشریات: شامل:  -8-6
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 های جشنوارهها و رشتهبخش 
 آوایيبخش  

 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

قرائت به روش 

 تحقیق 

  --     قرآن کری  دانشگاهي

  --     قرآن کری  سراسری بهداشت 

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

قرائت به روش 

 ترتیل

       قرآن کری  دانشگاهي
       قرآن کری   سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

حدید با حفظ سوره 

 ترجمه 
       قرآن کری  دانشگاهي

حفظ یک جزء 

 پیوسته
       قرآن کری  دانشگاهي

 جزء پیوسته 1حفظ 

       قرآن کری  دانشگاهي
       قرآن کری   سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

جزء  61حفظ 

 پیوسته

       قرآن کری  دانشگاهي
       قرآن کری   سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

جزء  01حفظ 

 پیوسته

       قرآن کری  دانشگاهي
       قرآن کری   سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

 ل قرآنحفظ کُ

       قرآن کری  دانشگاهي
       قرآن کری   سراسری بهداشت

   -- -- -- -- قرآن کری  دانشجویان ملّي

 اذان
 --  --  --  ---  سراسری بهداشت

 --  -- -- -- -- --- دانشجویان ملّي

 دعا و مناجات خواني
  --   -- -- متعاققا اعالم ت اهد شد  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- متعاققا اعالم ت اهد شد دانشجویان ملّي

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

 --  -- -- -- -- --- دانشجویان ملّي

 سراسری بهداشت ترجمه خواني
س ره مقارکه ی نس  33 ا  75آیات 

 بر اساس  رجمه استاد ف الدوند
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 نیمعصوم رهیو س يمعارف قرآنبخش  

 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 آشنایي با احادیث

 اهل بیت

       اعالم ت اهد شد. متعاققاً دانشگاهي
       .متعاققاً اعالم ت اهد شد سراسری بهداشت

   -- -- -- -- .متعاققاً اعالم ت اهد شد دانشجویان ملّي

 مفاهیم نهج البالغه

 دانشگاهي
، مر ضی مبهری، در نهج القالغه یرنکتاب س

       اصدر نشر،  3و 7، 4، 3، 1یهاف ل

 سراسری بهداشت
مکارم  ،  ألنف ناصر2 ج، امام امنپ کتاب

، 38، 34، 23 یهاشرح تبقه، یرازنش
 رالکتب االسالمنهانشر د، 41و44

      

 دانشجویان ملّي
نشر درالکتب  ،، کل کتاب2ج امام،  امنپ کتاب

   -- -- -- -- االسالمنه

مفاهیم صحیفه 

 سجادیه

 دانشگاهي
 رجمه و شرح دعای )کتاب دیار عاشقان
حسنن لنف  أ(، سجادیههشت  صحنفه 

 نشر پنام آزادی، 4ج، ان اریان
      

       .متعاققاً اعالم ت اهد شد سراسری بهداشت

   -- -- -- -- .متعاققاً اعالم ت اهد شد دانشجویان ملّي

 حفظ موضوعي 

 قرآن کریم

 دانشگاهي
،  ألنف محمد یدرسنامه حفظ م ض ع کتاب

، 134از ابتدای کتاب  ا صفحهحاج اب القاس ، 
 نشر سازمان اوقاف

      

 سراسری بهداشت
کتاب درسنامه حفظ م ض عی،  ألنف حسنن 

       5 ا  1افتخاریان، انتشارات  الوت، از درس 

 دانشجویان ملّي
کتاب درسنامه حفظ م ض عی،  ألنف حسنن 

   -- -- -- -- افتخاریان، انتشارات  الوت، کل کتاب

آشنایي با ترجمه و 

 تفسیر قرآن کریم

 دانشگاهي
،  ألنف مر ضی  3 ، جکتاب آشنایی با قرآن

       149-1مبهری، انتشارات صدرا، صفحات

 سراسری بهداشت
  فسنر آیت اهلل  ،یکتاب معاد در قرآن کر

از ف ل شش  ا آتر ، 4، ج یآمل یج اد
 ، نشر اسراءکتاب

      

 دانشجویان ملّي
  فسنر آیت اهلل  ،یکتاب معاد در قرآن کر

   -- -- -- -- کل کتاب، 4، ج یآمل یج اد

 آشنایي با 

 سیره معصومین

 دانشگاهي
(، زندگننامه امنر مؤمنان)کتاب امنر گلها

 ،154از ابتدا  ا صفحه ، یدنس ننحس ألنف 
 معارف نشر

      

 سراسری بهداشت
ساله)بنانات مقام معظ   274انسان کتاب 

رهقری(، نشر صهقا، از ف ل نه   ا پایان 
 کتاب

      

 دانشجویان ملّي

ساله)بنانات مقام معظ   274کتاب انسان 
کتاب امنر ، کل کتاب+ رهقری(

(،  ألنف زندگننامه امنر مؤمنان)گلها
 ، کل کتابیدنس ننحس

-- -- -- --   

 احکام

 دانشگاهي
 یدااز ابت، نشر معارف، ییکتاب رساله دانشج 
       کتاب  ا احکام نذر

       یی، نشر معارف، کل کتابکتاب رساله دانشج  سراسری بهداشت

   -- -- -- -- متعاققاً اعالم ت اهد شد. دانشجویان ملّي
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 کتابخوانيبخش  

 پژوهشبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 نویسي مقاله
 سراسری بهداشت

 و سالمتقرآن، عترت 
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 -- -- -- --   و سالمتقرآن، عترت  سراسری بهداشت طرح پژوهشي

ترجمه و تألیف 

 کتاب
 -- --     و سالمتقرآن، عترت  سراسری بهداشت

 فناوریبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

تولید نرم افزار و 

 اپلیکیشن

 سراسری بهداشت
 و سالمتقرآن، عترت 

-- --     

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 یکانال شبکه ها

 یمجاز

 سراسری بهداشت
 قرآن و عترت

-- --     

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 

 

 پرسمان قرآني

 دانشگاهي
از  24کتاب پنامقر اعظ  سنره و  اریخ)جلد 

 (،ها و پاسخ های دانشج ییمجم عه پرسش
 نشر معارف

      

       .متعاققاً اعالم ت اهد شد سراسری بهداشت

   -- -- -- -- .متعاققاً اعالم ت اهد شد دانشجویان ملّي

 منبع مرحله رشته 

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 بررسي و نقد کتاب
       متعاققاً اعالم ت اهد شد. سراسری بهداشت

   -- -- -- -- متعاققاً اعالم ت اهد شد. ملّي دانشجویان

 تلخیص کتاب
کتاب  منزلت عقل در هندسه معرفتی  سراسری بهداشت

شر ن، ج ادی آملی،  ألنف عقداهلل دینی
 اءاسر

      

   -- -- -- -- ملّي دانشجویان
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 هنریبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 خوشنویسي
 س ره مقارکه ی نس 75آیه  سراسری بهداشت

 ( للم مننن ...یاایها الناس)

      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 نقاشي
حضرت م سی  داستان زندگانی سراسری بهداشت

 )ع(و پنامقر اکرم )ص(
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 عکس
 سراسری بهداشت

 قرآن و سالمت
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 تذهیب
 سراسری بهداشت

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

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 فیلم کوتاه
 سراسری بهداشت

 آیات و احادیث مر قط با سالمت
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 معرّق و منبّت
 س ره مقارکه ی نس 75آیه  سراسری بهداشت

 )یاایها الناس... للم مننن( 

-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 طراحي پوستر
ملی جشن اره  سی و دومنن پ ستر سراسری بهداشت

 دانشج یان ایرانقرآن و عترت 

-- --     

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 ادبيبخش  

 موضوع مرحله هارشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 شعر
 سراسری بهداشت

 و عترت قرآن
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 داستان نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن و عترت
      

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 نمایشنامه نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن و عترت
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي

 فیلمنامه نویسي
 سراسری بهداشت

 قرآن و عترت
-- -- -- --   

   -- -- -- -- دانشجویان ملّي
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 نشریاتخش ب 

 موضوع مرحله عنوان

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 سراسری بهداشت  آثار

، گزارش، م احقهم رد:  7شامل 

 یرو طرح ،یقرآن و ینید مقاله

 ییآراصفحه و کنگراف، جلد
      

       قرآن و عترت سراسری بهداشت  اتینشر

 

 ضوابط جشنواره  

 :ضوابط کلي
شت  سه در حداكثر    اندهر داوطلب می -1 و  (و احكام معرّق ،جزء 51طور مثال: حفظ  )بهبخش مجزا سه در ه، ر

 شرکت نماید.کارکنان اسا ند و های دانشج یان، در یکی از گروه

 .باشدمجاز می آواییهای بخش از رشتهدیگر یکی و  تواشيحرشته  درهمزمان  شرکت :5تبصره

  رپذی نها در یک رشته امکان  دانشج یان  یملّمرحله و در  سه رشته  در  سراسری بهداشت   به مرحله  راهنابی: 2تبصره 

 است.

 دانشگاهيان در جشنواره: شرط پذيرش -0

 .ند معاونت آم زشی دانشگاهیبا  أ :اساتيد -5-0           

 در جشن اره. اشتغاخ به  ح نل در زمان رقت نامدانشجويان:  -0-0

با  1397که حداقل  ا پایان سوواخ  یوقت، طرحی و پارهقراردادی ،کارکنان رسوومی، پنمانی شووامل: كاركنان -9-0

 .ندیه دانشگاه مرب طه را اتذ نمایندی أحک  کارگزینی و یا داشته و دانشگاه و یا وزار خانه همکاری 

 .دگرد اعالمبه مرکز قرآن و عترت نفرات بر ر می بایست با  أیند معاون محترم فرهنگی و دانشج یی تبصره: 

شج یانی که در   -3 شته های مرحله ملّی  دان شنن  دوره یکی از ر شرکت در همان   شده  حائز ر قه اوخهای پن اند، مجاز به 

 .نخ اهند ب درشته 

  2، مجاز به شرکت در همان رشته به مدت   در مرحله سراسری بهداشت    هاهدر هر یک از رشت  حائز ر قه اوخکارکنان و اسا ند   -4

 باشند.ساخ در جشن اره نمی

شج یانی که در   -7 شته های بخش  دان شت    مرحله در  آوایییکی از ر سری بهدا سب نم ده  ر قه اوخ سرا و در مرحله  را ک

شده  شگاهی معاف ب ده   ملّی، حائز ر قه اوخ ن سری   مستقنماً به مرحله   در همان رشته و اند از شرکت در بخش دان سرا

 راه ت اهند یافت. بهداشت

 ضروری ت اهد ب د. رقت نام دانشج یان ف ق در جشن اره بنست و دومتبصره:  

 پذیرد. ص رت می http:\\quran.behdasht.gov.irرقت نام در جشن اره از طری  پایگاه اطالع رسانی جشن اره به آدرس  -3
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 :آوایيضوابط بخش  -6

 کریم بخش قرآن -6-6

  دهها مختص مرحله دانشگاهی باین رشته: با ترجمه حديدهای حفظ يک جزء پيوسته و سوره رشته -6-6-6

  قدیر از نفرات بر ر صرفاً در سبج دانشگاه انجام ت اهد شد.د داشت. لذا نخ اه سراسری بهداشتو مرحله 

صره  س ره مق : 5تب ست   ت اهد ب د، لذا ارکه حدید همراه با  رجمه حفظ  شرکت  ضروری ا کنندگان آزم ن  ابتدا از 

. منقع کتقی  اتذ گرددحفظ عملی آزم ن درصود نمره را کسوب نمایند    74حداقل کتقی بعمل آمده و از افرادی که 

ساس     شته بر ا شامل  رجمه و حفظ ت اهد این ر س االت بخش      ب د. رجمه آقای ف الدوند و  س االت آزم ن بهمراه 

 معارف قرآنی و سنره مع  منن)ع( ارساخ ت اهد شد.

 اند، مجاز به شرکت در رشته حفظ س ره حدید نخ اهند ب د.افرادی که در سایر رشته های حفظ شرکت نم ده: 2تبصره

شته  -6-6-0 سته و ك   01، 51، 1های حفظ ر شته ل قرآن كريم : جزء پيو شگاهی،   ها در  مامی مراین ر احل دان

 ش د.دانشج یان برگزار می و ملّی سراسری بهداشت

در مراحل مختلف، به ط ر مجزا برای ت اهران و   هنأت داوران بخش آوایی)حفظ و قرائت( ضووروری اسووت -6-6-9

 کننده  عننن ش ند.برادران شرکت

شگاهی   جهت برگزاری  -6-6-4 سابقات در مرحله دان شج یی در انتخاب داوران     ،با کنفنت م معاونت فرهنگی و دان

ستگاه   می شارکت د سازمان اوقاف و ام ر تنریه     اند از م ستانی همانند  سالمی    و های قرآنی ا ادارات کل  قلنغات ا

 مند گردد.ریزی ام ر قرآنی( بهرهاستانها)اداره برنامه

صره:    ست حداقل یک   نفر ب ده و می 4و حداکثر  3 عداد  ن  داوری در هر گروه از ت اهران و برادران حداقل تب بای

 ن و عترت اعالم گردد.ری مسابقات به مرکز قرآهفته پنش از برگزا

ست     -6-6-1 شرکت  کی الوت هر  یص    لیفاضروری ا ت ب   تنفنو با ک WAV ای mp3در قالب  کنندگاناز 

 .گردد نگهداریضقط و 

  هایهای ققل در مقاطع باال ر در رشتهدوره دانشج یان یملّ و سراسری بهداشت که در مرحله دانشگاهنانی -6-6-1

  ر شرکت کنند.  انند در مقاطع پاینناند، نمیرا کسب نم ده های اوخ  ا س محفظ ر قه

کسووب شووده   سووط   ازنو ج از حضوو ر در مرحله بعد، حداقل امتدر مرحله دانشووگاهی کسووب ر قه  یبرا -6-6-7

 است: لیکنندگان به شرح ذشرکت

 و اذان ترتیلشته قرائت تحقیق و ر

 611از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 01 اول 

 11 دوم و سوم

 رشته حفظ

 011از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 511 اول 

 541 دوم و سوم

شته جهت معرفی به مرحله       -6-6-8 شگاه در هر ر شت     سهمنه هر دان سری بهدا ساخ نتایج به مرکز    سرا پس از ار

 .های مرب طه اعالم ت اهد شدو انجام بررسی قران و عترت
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 بخش عترت -6-0
شيح اذان، های شوورکت کنندگان در رشووته -6-0-6 بایسووت فایل  می دعا و مناجات خوانی خوانی،ترجمه ،توا

  به دبنرتانه جشن اره 1393ماه ساخ اردیقهشت 14  احداکثر  )ص  ی و    یری( ل ح فشرده را در قالباجرای ت د 

حداکثر  ا پایان  جهت داوری بندی پس از دسته های مزب ر را ها ل حانشگاه و سپس د  ح یل نمایند  ،ت د در دانشگاه 

این  دقن  طالع از ض ابط  ا جهت .نمایندارساخ   بنرتانه دائ  جشن اره)مرکز قرآن و عترت( به د 1393اردیقهشت ماه  

 مراجعه گردد. (43-34)ص بخش به بخش ضمائ 

 ب ووووو رت مووتووموورکووز در دبوونوورتووانووه جشووووونوو اره      عووتوورت  آوایوویاوری بووخووش  د -6-0-0

 .ت اهد پذیرفتص رت  

صره  شرده از   پنش  :5تب ساخ ل ح ف ش ید  ا حقی از    مطابق آیین نامه بودن و سالم بودن  از ار آن مبمئن 

 .ضایع نش د شرکت کنندگان

 داوطلب و نام رشته آزم ن رقت ش د. یتان ادگنام و نام ، نام دانشگاه ارسالی حتماً روی ل ح فشرده بر :0تبصره

 گذاری فارسی ت دداری ش د.گذاری ش د، از نامب  رت انگلنسی نام فایلها و ف لدرها حتماً :9تبصره

صره  ص ر ی که کنفنت ل ح  :4تب شته     در  شرده دریافتی مبل ب نق ده و قابلنت داوری مجدد را ندا های ف

 نامه داشته باشد، از دور مسابقات حذف ت اهندشد.آیننباشد و یا هرگ نه مغایرت با 

صره  های منتخب برای حضوو ر در  پس از داوری آرار در صوو رت لزوم ضوومن دع ت از نفرات و گروه :1تب

 مرحله کش ری دع ت به عمل ت اهد آمد.

 :معارف قرآني و سیره معصومینضوابط بخش  -0
ط ر همزمان و  ه ب 14 ا12 سوواعت در بازه زمانی2/12/1397 شوونقهدوروز در  انشووگاهیی دآزم ن مرحله -0-5

   های عل م پزشکی کش ر برگزار ت اهد شد.سراسری در دانشگاه

س    طراحی -0-0 ساخ  ص رت ت اهد پذیرفت.   ؤو ار س ی مرکز قرآن و عترت  ستی و        االت از  ص رت   س االت به 

 یک پاسخ درست حذف ت اهد شد. ، شریحی ب ده و به ازاء هر سه پاسخ نادرست در بخش  ستی

 درصد نمره ت اهد ب د. 87کسب  سراسری بهداشتحد ن اب الزم جهت راهنابی به مرحله رشته هر در  -0-0

 به در بخش کارکنان و دانشج یان سراسری بهداشتسهمنه هر دانشگاه در هر رشته جهت معرفی به مرحله  -0-9

شرکت کننده در آزم ن یک نفر  74ازاء هر سا ند   نفر  شرکت کننده در آزم ن یک    7 به ازاء هرننز و در بخش ا نفر 

 کسب حدن اب مرب طه ت اهد ب د.مشرو  به نفر 

ای در  بب ر همزمان و منبقه صقج 11ساعت   11/2/1393شنقه  دوروز در  سراسری بهداشت   ی آزم ن مرحله -0-4

 عل م پزشکی کش ر برگزار ت اهد شد. هایدانشگاه

 ت اهد شد. اعالم متعاققاً هاو نح ه برگزاری آزم ن دست رالعمل-0-1
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 : بخش کتابخوانيضوابط  -9

 باشد.میکتاب  نقد و  لخنصبررسی و شامل کتابخ انی بخش  -9-5

عالوه بر   1393ماه ساخ  اردیقهشت   14را حداکثر  ا  بایست فایل نقد یا  لخنص ت د شرکت کنندگان محترم می  -9-0

ایل  ها فت د،  ح یل نمایند و سپس دانشگاه   دبنرتانه جشن اره در دانشگاه   به ،از طری  سامانه جشن اره  اری ذبارگ

 ارساخ نمایند. بندی جهت داوری به دبنرتانه جشن ارههای مزب ر را پس از دسته

 .مشاهده استض ابط و معنارهای نقد و  لخنص کتاب در بخش ضمائ  قابل  -9-9

 :بخش پژوهشيضوابط  -4

 .باشددر ح زه قرآن، حدیث و سالمت میمقاله ن یسی، طرح پژوهشی،  رجمه و  ألنف کتاب بخش پژوهشی شامل  -4-5

 .امکان پذیر می باشد در بخش  رجمه کتاب،  رجمه از هر زبانی به زبان فارسی -4-0

ا ارر مرب طه ب بایستپژوهشی و پایان نامه م رد قق خ نق ده و می، ارساخ طرح کتاب و  رجمه ألنف در بخش  -4-9

 چاپ شده باشد. مج زهای قان نیاتذ 

ست  شرکت کنندگان محترم می  -4-4 ساخ    14ت د را حداکثر  ا کتاب  pdf فایلبای عالوه بر   1393اردیقهشت ماه 

شگاه      سامانه جشن اره، به دبنرتانه جشن اره در دان شگاه  ت د، ح یل نمایند  بارگذاری از طری   ها  و سپس دان

 ارساخ نمایند.جشن اره ه دبنرتانه بندی جهت داوری بآرار را پس از دسته

 بایست م رد  أیند معاونت  حقنقات و فناوری دانشگاه قرار گنرد.در بخش طرح پژوهشی، طرح ارسالی می -4-1

 .مشاهده استض ابط و معنارهای بخش پژوهشی در بخش ضمائ  قابل  -4-1

 :و نشریات هنری ،، ادبيفناوریضوابط بخش  -1

عالوه بر  1393اردیقهشووت ماه سوواخ   14 اکثر  ارا حد ت دارر بایسووت فایل شوورکت کنندگان محترم می -1-5

سامانه جشن اره، به   شگاه   بارگذاری از طری   شگاه  ت د،  دبنرتانه جشن اره در دان سپس دان ایل  فها  ح یل نمایند و 

 ارساخ نمایند. بندی جهت داوری به دبنرتانه جشن ارهمزب ر را پس از دسته های

 :بایست به ص رت جدوخ زیر انجام ش دمی آرار شناسنامهن ب  نح ه -1-0

  شماره ملی باشد.و  دانشگاهشناسه ارر شامل: نام و نام تان ادگی، 

 . اهد شدتبه شرکت کنندگان ع دت داده  در بخش فناوری و هنری یجشن اره آرار ارسال انیبعد از پا -1-9

 قابل مشاهده است. در بخش ضمائ ض ابط و معنارهای مرب طه  -1-4

 

 

 

 

 هناممکان نصب شناس بخش ردیف

 پشت ارر، باال سمت چپ (پ ستر یو طراح بنعکس،  ذه ،ینقاش ،یسیت شن هنری) 5

 در جایی که به اصل ارر آسنب نزند (معرّق و منقّتهنری) 0

 پشت ارر، باال سمت چپ نشریات 9

 باال روی ارر، .الب ل ح فشرده  ح یل داده می ش دآراری که در ق 4
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 نامه اجرایيآئین
 

 فصل دوم
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 جشنواره یيو اجرا یيمحتوا يبانیپشت 

 ي:  دانشگاه یو اقدامات واحدها فیوظا -6
   .قرآن و عترتستاد در راستای برگزاری جشن اره طرح م ض ع در ش رای فرهنگی دانشگاه و  شکنل  -1-1   

های قرآنی  دسووتگاهاز مشووارکت   اند جهت جلب همکاری بهتر، میدانشووج یی  و اداره فرهنگی معاونت فرهنگی* 

ای  هریزی ام ر قرآنی( و ا حادیههمانند سازمان اوقاف و ام ر تنریه، ادارات کل  قلنغات اسالمی استانها)اداره برنامه یاستان

 مند گردد.بهره قرآنی

مقام معظ    یندگینهاد نما سینر ،یی دانشووگاهدانشووج و  فرهنگی معاونبرگزاری جلسووات سووتاد با حضوو ر  -1-2 

 کان ن قرآن و عترت رندبو قرآن و عترت ،کارشناسیفرهنگ ریدانشگاه، مد یرهقر

 .جهت رقت نام در جشن ارهدر مراکز  حت نظارت رسانی به دانشگاهنان  قلنغات، فضاسازی و اطالع -1-3  

 اجرای جشن اره.مندی از مشارکت دانشج یان در بهره -1-4  

شگاهی جشن اره و معرفی وی طق  فرم زیر     -1-7     حداکثر  به دبنرتانه جشن اره   انتخاب مسؤوخ اجرایی مرحله دان

 .و از طری  نامه رسمی 1397 آبانماه ا پایان 

 های  عننن شده.ریزی جهت اجرای جشن اره در  اریخو برنامه در مرکز ار قا  مستمر با دبنرتانه جشن اره -1-3  

 http:\\quran.behdasht.gov.irنام اینترنتی جشن اره از داوطلقان از طری  پایگاه اطالع رسانی  رقت -1-5 

 .ا خاذ  دابنر الزم به منظ ر برگزاری شایسته جشن اره -1-8

حداکثر  ا ننمه اوخ     به مرکز قرآن و عترت  بهمراه معرفی داوران )قرآن( آواییاعالم زمان دقن  برگزاری بخش   -1-9

 .1397بهمن 

 .دانشگاه به دبنرتانه جشن اره برگزاری مسابقات و معرفی نفرات برگزیده هر -1-14      

 :  جشنواره رخانهیبه دب جیاعالم نتا -0
که   و فرم های مرب طه مختلف مباب  با جدوخ زمانی جشن ارهدر بخش  نتایج مرحله دانشگاهیضروری است    -2-1      

 .گرددجشن اره ارساخ دائ  به دبنرتانه  در ادامه ت اهد آمد

صره  پذیر  بدیهی اسووت در صوو رت  أتنر در اعالم و ارسوواخ اسووامی، حضوو ر برگزیدگان در مراحل بعدی امکان: تب

 نخ اهد ب د.

ست     -2-2 ست و  ضروری ا شج یان     دومنندبنرتانه بن شن اره قرآن و عترت دان شگاه ج شن اره را   نتایج ها در دان ج

 .ارساخ نماید قرآن و عترت از طری  نامه رسمی به مرکز جشنواره یبرگزار یجدول مراحل و زمانبندمباب  

  

 نام و نام خانوادگي:

 

 تلفن همراه: سمت در واحددانشگاهي:

 محل کار:

Email: 
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 :پیشنهادهای آموزشي-9
 آواییدر بخش دانشوووگاهنان محترم  مهار یجهت افزایش کنفی سوووبج جشووون اره و همچننن ار قاء سوووبج علمی و 

 گردد:جهت اجرا اعالم میبه شرح م ارد زیر  پنشنهادهای آم زشیجشن اره 

نفر در هر بخش( دانشگاه    17کنندگان)حداقل در ص رت به حد ن اب رسندن  عداد رقت نام    :حضوری جلسه   -9-5

 .  نماید برگزاری کالسهای آم زشی در زمننه حفظ و قرائت قرآن با حض ر اسا ند مقرز استانی  اند اقدام به می

شرکت کنندگان حداقل به منزان      در : تماس تلفنی -9-0 ستاد مرب طه با هر یک از  شن ه ا سقت به   14این  دقنقه ن

 اقدام ت اهد نم د. مهار یرفع اشکاخ و ارائه راهکارهای علمی و 

سته آموزشی:    -9-9  شن ه  در ارائه ب شگاه مرب طه می این  سقت به   دان ستققاخ رقت نام کنندگان ن   اند با   جه به ا

سته  شی  های هنه ب شرده آم ز ص ت و لحن، وقف و ابتدا و...  )ل ح ف شی مرب طه  آم زش  با هماهنگی مرکز   (بهمراه کتب آم ز

 .و به ایشان جهت بهره مندی  ح یل نمایدقرآن و عترت اقدام 

ها  با   جه به وج د مؤسسات و جلسات قرآنی فعاخ در استانها، دانشگاهمعرفی به مؤسسات و جلسات قرآنی:  -9-4

شنهاد می    .  انند رقت نام کنندگان را به مراکز مرب طه معرفی نمایندمی سئ خ اداره برنامه ریزی   در این ت  ص پن   ش د با م

 ام ر قرآنی ادارات کل  قلنغات اسالمی در استانها رایزنی گردد.

 روشهای پیشنهادی جهت تبلیغ جشنواره -4

 قرار دادن لننک رقت نام جشن اره در سایت دانشگاه -4-5

 جشن اره دانشج یان در ام ر اجراییهمکاری از  بهره مندی -4-0

 و...استفاده از همکاری انجمن های علمی، کان نهای فرهنگی، بسنج دانشج یی، کان نهای کارآفرینی  -4-9

 استفاده از اسا ند، باالتص اسا ند گروه معارف برای اطالع رسانی درکالس -4-4
 پنشنهاد به اسا ند معارف جهت اعبای نمره  ش یقی به دانشج یان در ازای ارائه گ اهی شرکت در جشن اره  -4-1

 برگزاری محافل اُنس با قرآن در مناسقتهای مقتضی و بهره مندی از دانشج یان برگزیده و فعاخ قرآنی -4-1

 و شرکت در جشن ارهطراحی و چاپ کارت پستاخ ویژه جشن اره و هدیه به دانشج یان جهت رقت نام  -4-0

 دع ت ویژه از دانشج یان قاری و حافظ شناتته شده در دانشگاه -4-8

 استفاده از نظرات اسا ند و دانشج یان فعاخ در ت  ص روشهای  قلنغ -4-3

 های متعدد فرهنگی مراکز در ت  ص جشن اره قلنغ و اطالع رسانی در برنامه -4-51

 نشریات معتقر استانم احقه با دانشج یان بر ر قرآنی و درج در سایت و  -4-55

 رایزنی با صدا و سنمای استانی جهت  قلنغ برنامه های قرآنی -4-50

 نشاني دبیرخانه دائم جشنواره :-1
سووتاد مرکزی وزارت بهداشووت،   -تنابان سوونمای ایران -بنن فالمک جن بی و زرافشووان -شووهرك قدس )غرب(آدرس: 

 عترتچهارم، مرکز قرآن و طققه   -Aبل ك   -درمان و آم زش پزشکی

 421-81477744 شماره  ماس:
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 بندی برگزاری جشنوارهجدول مراحل و زمان -1

 

 زمانبندی مجری برنامه ها مرحله

آماده 

 سازی

 1397 آبان س مهفته  مرکز قرآن و عترت ارساخ آینن نامه جشن اره

  قلنغات و اطالع رسانی
معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه
 1397از هفته س م 

 --- ص رت الکتروننکی رقت نام به
 لغایت آبان چهارمهفته 

  1397 دی 17 

 معرفی دبنر جشن اره
معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه
 آبانماهحداکثر  ا پایان 

1397 

مرحله 

 دانشگاهي

های آم زشی ویژه متسابقنن بخش برگزاری دوره

 )قرآن(آوایی

معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

ماه پنش از حداقل یک

 مسابقاتبرگزاری 

)حفظ و قرائت( به مرکز آواییپنشنهاد  ن  داوری بخش 

 آواییبهمراه زمان برگزاری مسابقات  قرآن و عترت

معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

 17حداکثر  ا 

 1397بهمن

معارف قرآنی و سنره طراحی و نهایی سازی س االت بخش 

 مع  منن
 مرکز قرآن و عترت

حداقل یکماه پنش از 

 آزم نبرگزاری 

 معارف قرآنی و سنره مع  مننارساخ س االت بخش 

 هابه دانشگاه بهمراه آئنن نامه مرب طه
 مرکز قرآن و عترت

سه روز پنش از 

 برگزاری آزم ن

 هامعاونت فرهنگی دانشگاه آواییبخش  برگزاری مسابقات
 بهمن لغایت اسفند 27از 

1397 

 مع  مننمعارف قرآنی و سنره برگزاری مسابقات 
معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

 2/12/1397 دوشنقه

 14-12بازه زمانی 

معارف قرآنی و سنره معرفی برگزیدگان بخش 

 و عترتقرآن به مرکز  مع  منن

معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

روز پس از 14حداکثر 

 برگزاری آزم ن

معرفی برگزیدگان نتایج بخش آوایی)حفظ و قرائت( به 

 و عترت مرکز قرآن

معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

حداکثر یک هفته پس 

 مسابقهاز برگزاری 

های پژوهشی، فناوری، ادبی، ارساخ آرار مرب   به بخش

)اذان، دعا و بخش آوایی، نشریات و کتابخ انی ،هنری

 (و  رجمه ت انی  اشنج  ، ت انیمناجات

معاونت فرهنگی 

 هادانشگاه

 14 حداکثر  ا

 1393اردیقهشت 

مرحله 

سراسری 

وزارت 

 بهداشت

نشریات، داوری آرار بخشهای پژوهشی، فناوری، ادبی، هنری، 
 (ی و...ت ان)اذان، دعا و مناجاتکتابخ انی و بخش آوایی

  1393 ترداد مرکز قرآن و عترت

برگزاری مسابقات بخش معارف قرآنی و سنره 

 مع  منن

معاونت فرهنگی 

 منتخبهای دانشگاه

  11/2/1393شنقه دو

 صقج   11ساعت 

و  )حفظ و قرائت قرآن(آواییبخش برگزاری مسابقات 

 های مختلفمراس  اتتتامنه و اهدای ج ایز بخش
  با هدایت شنرازدانشگاه 

 مرکز قرآن و عترت
 1393  نردهه آتر 
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  سومفصل 

 

 ضمائم  
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  آوایيآئین نامه داوری بخش 
نامه است که در این ف ل از آئنن   دعا و مناجات ت انیاذان و ، شامل قرائت  حقن ، قرائت  ر نل، حفظ  آواییرشته های  

های مرب طه ت اهد آمد. نکته قابل   جه این اسووت که شوورکت کننده   م ارد اجرایی و ریز نمرات مرب   به هر یک در بخش

شده در جایگاه م رد      سابقه ت د را ارائه نماید. همچننن با      شخ اً باید در زمان و مکان  عننن  سابقات حض ر یافته و م نظر م

  اند همزمان در دو رشته)بجز رشته   اشنج( شرکت نماید        جه به آئنن نامه کلی مسابقات، شرکت کننده در این بخش نمی  

های ققل در  ساخ  انشج یان د های مسابقات ملّی ای که امساخ در آن شرکت نم ده است نقاید در هنچ یک از دوره   و در رشته 

 همان رشته ر قه اوخ را کسب نم ده باشد.

  

 بخش اول:آئین نامه رشته قرائت)تحقیق و ترتیل( و حفظ

 

 کلیات رشته های قرائت)تحقیق و ترتیل( و حفظ  -6

 امتناز رشته های مختلف مسابقات، به شرح زیر محاسقه می ش د: -1-1

 رشته حفظ رشته های قرائت تحقيق و ترتيل

 امتياز عنوان امتياز عنوان ---

 صحت قرائت

 91 تجويد 91 تجويد

 51 وقف و ابتدا 51 وقف و ابتدا

 01 صوت 01 صوت

 91 لحن 91 لحن

 511 صحت حفظ ---- صحت حفظ صحت حفظ

 211 جمع امتیازات 511 جمع امتیازات

 

  کنندگانکسب شده   سط شرکت      ازنحض ر در مرحله بعد، حداقل امت  کسب ر قه در هر مرحله و ج از  یبرا  :تبصره  

 است: لیذ جدوخ به شرح

  



    

 21 

 

 ترتیلشته قرائت تحقیق و ر

 611از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 01 اول 

 11 دوم و سوم

 رشته حفظ

 011از  مرحله دانشگاهيحد نصاب  رتبه

 511 اول 

 541 دوم و سوم
 

  ی، ملّوزارت بهداشوووت یسوووراسووور)دانشوووگاهی، در  مام مراحل  یمسوووابقات حفظ و قرائت قرآن کر یمقنا  -1-2

شج یان  ست.   تی، روا(دان ص  ا شت    فقط در مرحله  حفص از عا سری بهدا شج یان  یو ملّ سرا   تیروا تیرعا ،دان

 است. یطرق ضرور بنحفص از عاص  از طرق معتقر و مشرو  به اجتناب از  رک

به  ییپاسووخگ  ایداور، به قرائت  ای یو اعالم مجر گاهیمحض حضوو ر در جا مرحله، به هرشوورکت کنندگان در  -1-3

 سؤاالت ت اهند پرداتت.

 و سبری  پانزده ایصفحه  344 م احف متداوخ  براساس  مختلف مراحل و هاجنسنت  ها،رشته  در قرائت منزان -1-4

 ش د: عننن می ذیل جدوخ به   جه با

 دانشگاهي جنسیت رشته
 دستگاهي

 )کشوری(

 دانشجویان ملّي

 مرحله دوم  مرحله اول 

 تحقيق
 سطر 51 سطر 51 سطر 51 سطر 8 خواهر

 سطر 01 سطر 51 سطر 51 سطر 8 برادر  

 ترتيل
 سطر 01 سطر 50 سطر 51 سطر 51 خواهر

 سطر 91 سطر 51 سطر 50 سطر 50 برادر

 حفظ

 ك ل قرآن

برادران و 

 انخواهر

 یسطر 51 سوال 9 سطری 8سوال  9
 50سوال  9

 سطری

 51سوال  9

 سطری

 یسطر 51سوال  0 سطری 8سوال  0 جزء 01
 50سوال  0

 سطری

 51سوال  0

 سطری

 یسطر 51سوال  0 سطری 8سوال  0 جزء 51و  1
 51سوال  0

 یسطر

 50سوال  0

 یسطر

 --- --- --- سطری 8سوال  0 جزء  5

 حديدسوره 
 1سوال  0

 یسطر
--- --- --- 

 

سابقه  ن بت که مراحلی در -1-7 ساس  شرکت کنندگان  از هریک م ص رت  ش د،  عننن می قرعه برا ض ر   عدم در ح

ننن   ع قرعه که مراحلی گردد. درمی حذفها رقابت دور از کننده فاصله، شرکت   نفر دو با حداکثر کننده،شرکت 
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  همسابق  دور از شرکت کننده  حض ر،  عدم و مجزا ط ر به کنندگانشرکت   مام نام ت اندن مر قه دو با ش د، نمی

 .ش دمی حذف

سابقات قرائت  حقن  و  ر نل و حفظ کل در مرحله ملّی   -1-3 شج یان  م ص دان  رت نزدیکی امتنازات افراد بر ر و در 

   اند در دو مرحله برگزار گردد.  اوران و ستاد برگزاری مسابقات مینظر هنئت محترم دو با 

صره   شج یان  ملّیمرحله در : 5تب شته ها  دان صد امتناز مرحله مقدما ی با   34، در  مام ر صد امتناز    54در در

 مرحله فنناخ جمع شده و حائزان ر قه های بر ر مشخص می ش ند.

در ص رت برگزاری مرحله دوم)فنناخ( داوری   سط همان  رکنب نفرات داوران مرحله اوخ انجام می  : 0تبصره 

 پذیرد.

صد امت  7از  شنب رتیوج د مغا -1-5 صحت حفظ و   ازندر صد در امت  14در بخش    ئتنها، در هبخش ریسا  ازاتندر

  ،افتنن یرنن غ جهن  سووط داوران نت یبررسوو ای دنن. چنانچه پس از شوونردنگقرار می یدگننظارت م رد رسوو

  ش د.می  نداوران و ناظر مسابقه،  نظ ئتنه سینص ر جلسه   سط ر

ستفاده     -1-8 ست، برعهده ناظر فن  گاهیشرکت کنندگان، جا کنترخ م حف واحد که م رد ا ص رت    یو داوران ا و در

 داوران است. ئتنه سیننق د ناظر، برعهده ر

    د.ش عننن می مختلف، هایبخش منتخب داوران کارگروه   سط کش ری مرحله در  ر نل و  حقن  قرائت قبعات -1-9

 ش د.می ننن  سط کارگروه منتخب داوران بخش صحت حفظ،  ع لنو رشته  ر  حفظ یهاسؤاالت رشته -1-14

ا  مسووابقات، ب یداوران و سووتاد برگزار ئتنه یرنگ  ن  ووم نامه،نینآ نینشووده در ا یننب شندرباره مبالب پ -1-11

 نامه، نافذ است. نیناص خ حا ک  بر آ تیرعا

 بررسی  از پس بر ر ر قه کنندگان،  عننن شرکت  از نفر دو از بنش یا دو امتنازات رسندن   ساوی  در ص رت به  -1-12

شته  در اول یت به  ر نب که پذیردمی ص رت  دهینمره هایبخش ست  عقارت مختلف یهار   حفظ، از: صحت  ا

 و ابتدا وقف  ج ید،

 )تحقیق و ترتیل( ه های قرائتکلیات رشت  -0

شت     مرحله در  ر نل و  حقن  قرائت قبعات -2-1 سری بهدا شج یان  و ملّی سرا سط  دان   منتخب داوران کارگروه   

 ش د. عننن می مختلف، هایبخش

 گردد.آیات قرائت هر قاری با فاصله قرائت نفر ققل و به قند قرعه  عننن می -2-2

ص رت دو مرحله  -2-3 شدن مسابقات در بخش  حقن  و  ر نل برای افراد راه یافته به مرحله نهایی در مرحله   در  ای 

 انتخاب شده و با فاصله یک نفر در قرنبننه به وی اعالم می گردد.ای یکسان ، قرعهدانشج یان ملّی

 ی حفظ قرآن کریمهکلیات رشت -9

شته حفظ    -3-1 سابقات حفظ، در ر شته های     سؤاخ  یک جزء، 14 از هر کل منزان ارائه محف ظات در م سایر ر و در 

 ت اهد ب د.  مساوی محف ظات دو قسمت از حفظ، دو سؤاخ

 .باشد بخش دو بر حداکثر مشتمل باید ص رت این غنر در باشد؛ پن سته باید حافظ محف ظات تبصره: 

 .ش دگرفته می در نظر یک قرعه در هرنفر سؤاالت و قرعه به ص رت حفظ صحت رشته به مرب   سؤاالت -3-2
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شروع آ    تیرعا -3-3 سؤاخ از نظر مکان  صفحه، انتقاخ   هیعدالت در انتخاب  سب ر و نظا   در  صفحه بعد،  عداد  نها  آ ری الوت به 

 است. یضرور

از   87در ص رت برگزاری فنناخ در رشته حفظ کل در مرحله مقدما ی باید در بخش صحت حفظ، برادران حداقل نمره      -3-4

 را کسب نمایند  ا بت انند به مرحله بعد راه یابند. 144از  84و ت اهران نمره  144

  ج ید نهایی نمره و کنندمی جداگانه منظ ر ص رت به را کامل نمره حافظ، سؤاالت از هریک برای  ج ید داوران -3-7

 .ب د ت اهد آنها معدخ حافظ،

صره:   سخ  را سؤالی  حافظ اگرتب شکاخ  منزانی به آن ارائه در یا ندهد پا شت که  ا   او  الوت سؤاخ،  ا مام از ققل دا

سط  شته  فقط شد،  قبع حافظان هادی    سر   حافظ از را سؤاخ  آن امتناز حفظ، صحت  داوران ر   امتناز. کنندمیک

 .است داده پاسخ آنها به پایان سؤاخ  ا حافظ که است سؤاال ی امتناز منانگنن م اردی، چننن در  ج ید حافظ
 

 :حفاظ هدایت

 .  باشند  یحافظ کل قرآن کر دیحافظان با یهاد زنداوران صحت حفظ و ن ایداور  -3-3

 .کند هدایت را رشته آن کنندگان  مام شرکت و باشد رابت باید حفظ یهارشته از رشته هر در حافظان هادی -3-5

صل  تذكر: ست  آن بر ا شرایبی  مگر دهد؛ امتناز حافظ  الوت به حافظان دیهاکه ا شترك    من   طق  که در    م

 .نقاشد نناز حافظان هادی به امتنازدهی داوران، هنئت و مسابقات برگزاری ستاد

 .ش د  الوت باشد، دادن ادامه  شخنص و قابل حافظ برای که منزانی به سؤاخ هر ابتدایی عقارت است الزم -3-8

 .ش دمی وقف، قبع م ضع اولنن در حافظ  الوت آیه، تالخ در سؤاخ ا مام درص رت -3-9

شتقاهات  در -3-14 ص رت  و دهد ذکر می بار یک  نها هادی داور آیات، و کلمات کلمه، به مرب   ا  نکردن   حنج  در

 .کندمی کسر حافظ از را بخش آن امتنازحداکثر  و   حنج را آن هادی داور حافظ،

 .ضروری ننست هادی داور  ذکر حرکات، و حروف به مرب   اشتقاهات در تبصره:

 .کندمی  الوت را اشتقاه یا عقارتِ کلمه از ققل  ا هادی داور عقارت، و کلمه در حافظ اشتقاهات  ذکر برای -3-11

 کند.  الوت مکث را از ققل عقارت نقاید هادی داور ش د، مکث دچار حافظ که ص ر ی در -3-12

صره     ش د،  حافظ یادآوری باعث کند که  کرار ط ری را ققل عقارت هادی داور مکث، از بعد که ص ر ی  در :5تب

 ش د.می کسر حافظ از ننز  کرار دیگر امتناز یکقار مکث، امتناز کسر بر عالوه

  کمک حافظ به هادی داور آورد، به تاطر را فرام ش شده  بخش نت اند حافظ دی،هاداور  کرار از بعد اگر :0تبصره  

سَب  نم ده، ر  کس  حافظ از امتنازی  کرار، و مکث دلنل به ولی کند؛می کسر  حافظ از مرب   را امتناز کمک، ن ع حَ

 ش د.نمی

  صحت  به مرب   امتناز و قبع او دهد،  الوت دست  از امتناز 24 از بنش سؤاخ  هر  الوتِ ارنای در حافظ چنانچه -3-13

  حفظ صحت  داوران  مام   سط  باید امتناز 24 از بنش شد. کسر   کسر ت اهد  وی از کامل به ط ر سؤاخ،  آن حفظ

  ظحاف قرائت باشند،  کسر کرده  را منزان این حفظ صحت  داوران از برتی  نها که درص ر ی  اما باشد؛  ص رت گرفته 

 .کند پندا ادامه باید
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 جزئیات امتیاز دهي بخش ها -4

 *(امتياز 91 ( *تجويد

 .ف احت قرائت و قرائت  ج ید قرائت، است: صحت قسمت سه شامل بخش این

 قرائت صحت -الف 

 امتناز: 4م ارد کسر  – 1

 کلمه؛   یک  غننر یا جایی جابه اضافه، حذف،  - 1 – 1

 (.سبر آیه یا عقارت، از اع ( کلمه یک از بنش  غننر یا جاییجابه اضافه، حذف، - 2 – 1

 امتناز: 3م ارد کسر  – 2

  ک  اه ایصد   قدیل دیگر؛ ک  اه صدای  ک  اه به صدای   قدیل مانند یکدیگر؛ به صداها  کردن  قدیل و اضافه  حذف، - 1 – 2

 ضمنر؛ هاءصله تبا در و بالعکس و کشنده صدای به

  ن ین؛ و  شدید کردن اضافه و حذف - 2 – 2

 .امتناز است 1  ا کثر حدا داور  شخنص به  شدید،  لفظ در اتتالخ امتناز  ق ره: کسر

 ابداخ؛ یا اسکان به وقف نکردن رعایت و حرکت به وقف سک ن، به وصل - 3 – 2

 حرف.  غننر یا اضافه حذف،  - 4 – 2

 ش د .می کسر امتناز1 فقط  نفس،  جدید از پنش اصالح  درص رت مذک ر، م ارد  مام : در1 ذکر 

 .شد ت اهد همان منزان به امتناز مجدد کسر م جب مذک ر، م ارد  مام در تبا یک :  کرار2 ذکر 

  اشقاع،  عدم یا اشقاع  حرکت، به وقف یا به سک ن  وصل  مانند م اردی و کلمات و عقارات حروف، اعراب، در : اشتقاهات 3 ذکر 

  متنازیا رشته  ج ید داوران و ش د می امتناز کسر حفظ صحت داوران   سط فقط بالعکس، کشنده و به ک  اه حرکات  قدیل

 .نم د نخ اهند کسر حافظ از

 امتناز: 2م ارد کسر  – 3

 .شده  عننن حد از بنشتر یا کمتر  الوت هرسبر ازای به

 قرائت تجويد  -ب

 :امتناز 2 کسر م ارد  - 1

 .ممنّز صفات یا حروف مخارج کامل  قدیل - 1 – 1

 .شد ت اهد کسر امتناز 1 حداکثر ناقص، ادای : درص رت1 ق ره 

 .شد ت اهد کسر دیگر امتناز 2  کرار غلط، درص رت و امتناز 1 نفس،  جدید بدون ف ری اصالح : درص رت2 ق ره 

 .است امتناز 4 هرحرف، نادرست  لفظ برای امتناز کسر : سقف3 ق ره 

 :امتناز 1 کسر م ارد  - 2

 . ج یدی ق اعد و نکات از هریک نکردن رعایت  -1 – 2

 .ش دمی جداگانه محاسقه هریک م ضع، یک در قاعده یک از بنش اجتماع درص رت : 1 ق ره 

شده  م ارد ناقص رعایت : 2 ق ره   سر   م جب نقص منزان   جه به با مدها، و هاغنّه منزان   ازن نظنر یاد   57/4 ا  7/4ک

 .شد ت اهد امتناز
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  مثاخ، برای شد؛  ت اهد کسر  امتناز 3 هرحرف، حداکثر برای و هرم رد ازای به ف ق، م ارد از هریک  کرار ص رت  : در3 ق ره  

  مد، م اردی مانند شوود. در ت اهد حرف آن برای امتناز 3 کثر حدا کسوور م جب آن، از حروف هریک در قلقله رعایت عدم

 .است آن ن ع هر برای امتناز کسر سقف

  رد من  در عنن حرف  لفظ  داتل مانند داور،  شخنص  به بنا مجاور حرف دو  لفظ در افراطی یا غنرمتعارف  داتل  -2 – 2

 .آن نظایر و «نعلن»کلمه  در الم در حرف عنن  لفظ  داتل، «یعمل ن»کلمه 

  و حرف حرکت،  لفظ در ایلحظه اشکاخ ( پ   ققنل از مشکال ی  بروز و قرآن الفاظ  لفظ در نات استه  هایاتتالخ – 3 – 2

 ش د.می امتناز1 کسر م جب ،(درجا اصالح و کلمه

 .کندکسر می امتناز ص ت داور فقط دهد، رخ گل  در آب پریدگی که م اردی : در1 ق ره 

 ارر بر که این مانند شد؛  ت اهد کسر  امتناز پدیدآمده، از تبای ن ع با متناسب  مذک ر، اصالح م ارد  عدم : درص رت 2 ق ره  

 .ش د  قدیل دیگر به حرف حرفی یا کند  غننر حرکتی  پ ،

  از پس امتناز کسوور باشوود، ابهام دارای  لفظ آن شوون ه یا حرف مخرج در  غننر دلنل به حافظ قرائت که م اردی  ذکر: در

 .گنرد می ص رت بخش یک از  ج ید  نها و حفظ صحت داوران مش رت

 :قرائت فصاحت _ج

  و گنگی از دور و  کلف بدون عربی، لهجه تالص براسوواس حرکات و حروف واضووج  لفظ کری ، قرآن قرائت در ف وواحت

 است. نامفه می

 :ش د قسن  می زیر عناوین به   جه با آن امتناز که است امتناز 5 دارای ف احت

 امتناز 3حروف:  روان و ممتاز  لفظ  - 1

 امتناز 3حرکات:  ممتاز  لفظ  - 2

 امتناز 1 الوت:  سرعت  نظن  - 3

 ش د:امتناز می کسر م جب زیر  ر نب به ف احت در اتتالخ دلنل به امتناز کسر

 زیر: م ارد در امتناز3 سقف از کلی ص رت به حروف روان و ممتاز  لفظ در عم می و کلی اتتالخ - 1

 حروف احکام و صفات مخارج، * 

 حروف احکام و صفات مخارج، رعایت در سستی یا  کلف  *

   ها کنه و مشدد ساکن، حروف بر مکث در نق ان و زیادت *
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 :زیر م ارد در امتناز 27/4هرم رد  حرکات، ممتاز  لفظ در اتتالخ -2

 کشنده و ک  اه حرکات *

 عربی ف نج لهجه براساس حرکات  لفظ کنفنت در * نقص

 کشنده و ک  اه صداهای کشش در زیادت و * نق ان

 :زیر م ارد در امتناز 27/4هر م رد   الوت، سرعت در اتتالخ -3

 عقارات( و کلمات از برتی اببای و کندت اندن، اِسراع و  ند(  اوت ط خ در حرکات و حروف ادای متناسب سرعت *

   الوت  ر نل کنفنت در تلل م جب  الوت )درمجم ع ط خ در طقنعی مد و حرکات و حروف ادای سرعت  نداشتن    ازن * 

 گردد.(می

سخ  را سؤالی  حافظ  ذکر: اگر شکاخ  منزانی به آن ارائه در یا ندهد پا شد    ا شته با س  او  الوت سؤاخ،  ا مام از ققل که دا   ط  

 .است هداد آنها پاسخ به سؤاخ پایان  ا حافظ که است سؤاال ی امتناز منانگنن حافظ، امتناز  ج ید گردد، قبع حافظان هادی

 *)امتياز(51 و ابتدا وقف*

سابقات،  در ابتدا و وقف امتناز سقف  ست؛  امتناز 17 م سابقات  مرحله در ولی ا شته  نهایی م   قبعه که  ر نل  حقن  و هایر

ست  14 امتناز، سقف  و ش د لحاظ می مثقت امتناز 1 دارند، همسان  رابت یا   ط ر به مسابقا ی  چننن در روش امتنازدهی و ا

 ش د.ذکر می جداگانه

 :امتياز كسر عمومی موارد  -الف 

 .ش دمی امتناز 3  ا  7/2کسر  آیات، م جب اققج وصل و آیات کفرآمنز( منان مفه م دارای( اققج ابتدای یا وقف -1

 ش د.امتناز می 2  ا 7/1کسر  م جب آیات، معنای مغنر ققنج وصل و آیات منان معنا مغنر ققنج ابتدای یا وقف -2

 ش د.امتناز می 7/1 ا  1 م جب کسر آیات، ناقص ققنج وصل و آیات منان ناقص ققنج ابتدای یا وقف -3

سب  که الزم وقف از عق ر  * ست  ممکن م رد، ح سر  م جب باال بندهای مباب  ایجاد کند، ققنج یا اققج معنای ا امتناز   ک

 ش د.می

 .ش دامتناز می 1  ا 7/4کسر  م جب ابتدا و وصل وقف، هایاول یت نکردن رعایت -4

 .ش دنمی کسر ها، امتنازیآن نظایر و سرفه عبسه، نفس، کمق د دلنلبه اضبراری وقف م رد در -7

ص ر ی    سب  وقف محل از   جهی،بی به لحاظ قاری که  ق ره : در    ددلنل کمق به ول  -اققج  یا ققنج و وقف کند عق ر منا

 ش د.می کسر امتناز او از ،3 و 2 ،1 بندهای مباب  و ش دنمی اضبراری محس ب او وقف ش د، مر کب -نفس

 ش د.م رد می هر در امتناز 3 کسر م جب وقف، محل غنر در آشکار یا مخفی کشندن نفس  -3

 ش د.امتناز می 7/4کسر  م جب هرنفس، در آیه از هربخش دلنل بدون  کرار  -5

 .شد نخ اهد امتناز م جب کسر باشد، ایکلمه و حرفی اعرابی، اغال  اصالح برای  کرار اگر : 5تبصره    

 شد. نخ اهد کسر امتنازی باشد، اصالح محف ظات دلنل به  کرار که درص ر ی حفظ، هایرشته مسابقات در  :0تبصره    

سب  مکث -8 شته  در حد از بنش و نامتنا ضع  از هریک در  ر نل، و حفظ قرآن همراه  حقن   حقن ، هایر سر  به زیر م ا   ک

 ش د:منجر می  الوت در کل امتناز 1  ا حداکثر و امتناز 27/4

 اضبراری؛ وقف م اضع در ط النی مکث - 1 – 8

 قرائت. نظ  زننده بره  ط النی مکث - 2 – 8
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انتخاب   ابتدا و وقف برای را محلی به صو رت اتتناری،  حافظ که م اردی در فقط حفظ، هایرشوته  مسوابقات  در : 1 ذکر 

  نج  ح  یا برای باشد  محف ظات ارائه در اشکاخ  دلنل به مکث و نامناسب  وقف چنانچه ش د؛ اما کسر می  امتناز او کند، ازمی

 .شد کسر نخ اهد او از امتنازی نماید، ابتدا کرده،  الوت اشتقاه که قسمتی

شکاخ  منزانی به آن ارائه در یا ندهد پاسخ  را سؤالی  حافظ : اگر2 ذکر  شته باشد   ا   ط  س  او  الوت سؤاخ،  ا مام از ققل که دا

 به ؤاخس  ا پایان حافظ که ش دگرفته می درنظر سؤاال ی براساس  فقط حافظ، ابتدای و وقفامتناز  گردد، قبع حافظان هادی

 است. داده پاسخ آنها

 :ترتيلو  تحقيق هایرشته مسابقات نهايی مرحله امتيازدهی -ب

سر  - 1 ست  مثقت دیگر، امتناز امتناز 1 و گنردمی ص رت  14 از مرحله این در ابتدا و وقف امتناز ک  عل    ایقاری به که ا

 که: گنردمی

 .باشد نشده کسر او از امتنازی  - 1 – 1

صل  وقف، بهترین قاری  - 2 – 1 شد. چنانچه  داده انجام را ابتداها و و شکاخ  دچار ابتدا و وقف قاری در با شد،  ا  نت اند اما نقا

 ش د.می کسر امتناز 1 سقف از هرم رد ازای به امتناز 7/4 ا  27/4از  دهد، را انجام ابتداها و وصل وقف، بهترین

 گنرد.ص رت می ذیل بند و یادشده بند 8 طق  امتناز، کسر - 2

 :باشد اول یت دارای یا ضروری آیات، ف اصل در وصل چنانچه - 3

 ش د.امتناز می 7/1کسر  کفرآمنز( م جب مفه م اققج )دارای ابتدای یا وقف  - 1 – 3

 ش د.امتناز می 1 کسر م جب معنا مغنر ققنج ابتدای یا وقف -2 – 3

 ش د.امتناز می  7/4کسر  م جب ناقص ابتدای یا وقف - 3 – 3

صره:    ابتدای امکان ولی باشود،  اققج معنا یا مغنر ناقص، ایآیه آغاز از ابتدا مت الی، آیه چند در که م اردی در تب

 ش د.نمی امتناز کسر م جب آیات آغاز ابتدا از باشد، نداشته وج د قاری برای صحنج

 *(امتياز 91 ( لحن*

 تحقيق رشته لحن

 :معيارها و ضوابط _الف

 امتناز 7ها(: نغمه  نغن  ) پردازش قدرت - 1

 امتناز 4گنری(: اندازه( عقارات برها آهنگ   زیع و  نظن  - 2

 امتناز 4کلمات(:  صحنج ص  ی )نقر های کنه رعایت - 3

 ش د.کسر می امتناز 27/4پذیرد،   غننر غنرعرفی الًکام و فاحش ص رت به کلمه نقر که هرم رد *

 امتناز 4لحنی:  و ص  ی هایمهارت از استفاده با  عقنرات رعایت و معانی القای  - 4

 امتناز 2مقام:  یا لحنی هایردیف  ن ع - 7

 امتناز 2 الوت(:  در معن ی )تش ع  أرنر - 3

 امتناز 2جذاب:  و زیقا هایردیف انتخاب - 5

 امتناز 2لحنی:  یهاردیف در  الوت عرف با مباب  ن آوری و تالقنت - 8

 امتناز 2 حریرها:  از مبل ب و هنری استفاده  - 9
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 امتناز 2 الوت:  شروع ص  ی درجه محدوده و مقام در عرفی فرود ارائه  - 14

 اکتاو یک حداکثر ص  ی محدوده در با شروع فرود ص  ی درجه ب دن نزدیک امتناز:  1 شروع؛ با فرود مشابهت امتناز:  1  *

 امتناز 1مناسب:  سرعت انتخاب  - 11

 :امتياز كسر موارد -ب

 :امتناز 2 کسر م ارد – 1

 مجلسی(  الوت   قع از غنرمتعارف )تارج ط ر به  الوت شروع  - 1 – 1

 پرده( 7/1از  ها )بنشترردیف ناهمگ نی - 2 – 1

 امتناز: 1کسر  م ارد  - 2

 مقام از تروج  - 1 – 2

 مقام ناهمگ ن انتقاخ  - 2 – 2

 (پرده 7/1از  ها )کمترردیف ناهمگ نی - 3 – 2

 لحن و ص ت ناهمگ نی - 4 – 2

 امتناز: 7/4کسر  م ارد - 3

 نغمات اجرای در فشار و  کلف  - 1 – 3

  الوت سرعت در   ازن عدم  - 2 – 3

 :امتناز 27/4کسر  م ارد - 4

 صدا ردیف از تروج یا ناک کی  - 1 – 4

  حریرها لغزش یا ب دن نامبل ب  - 2 – 4

 .گنردنمی ص رت امتناز کسر این، از و بنش کند  جاوز امتناز 4 از نقاید منفی، م ارد در مجم ع امتناز کسر منزان  ذکر: 
 

 حفظ و ترتيل یهارشته لحن

 :معيارها و ضوابط  -الف 

 امتناز 7 ر نل:  اسل ب رعایت  - 1

 امتناز 4مقام:  یا لحنی هایردیف  ن ع - 2

 امتناز 4گنری(: عقارات )اندازه بر هاآهنگ   زیع و  نظن  - 3

 امتناز 4کلمات(:  صحنج نقر( ص  ی یها کنه رعایت - 4

 ش د.میکسر  امتناز 27/4پذیرد،   غننر غنرعرفی کامالً  و فاحش ص رت به کلمه نقر که هر م رد  *

 امتناز 4ها(: نغمه پردازش(  نغن  قدرت  - 7

 امتناز 2 الوت( :  در تش ع( معن ی  أرنر - 3

 امتناز 2 ر نل:  عرف با مباب  ن آوری و تالقنت - 5

 امتناز 2 عقنرات:  رعایت و معانی القای  - 8

 امتناز 2مناسب:  سرعت انتخاب - 9

 امتناز 1 حریرها:  از مبل ب و هنری استفاده -14
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 :امتياز كسر موارد _ب

 :امتناز 2 کسر  اردم - 1

 (پرده 7/1از  بنشتر(ها ردیف ناهمگ نی

 :امتناز 1 کسر م ارد - 2

 مقام از تروج  - 1 – 2

 مقام ناهمگ ن انتقاخ  - 2 – 2

 (پرده 7/1از  کمتر(ها ردیف ناهمگ نی  - 3 – 2

 لحن و ص ت ناهمگ نی  - 4 – 2

 :امتناز 7/4کسر  م ارد  - 3

 هانغمه اجرای در فشار و  کلف - 1 – 3

  الوت سرعت در   ازن عدم -2 – 3

 :امتناز  27/4کسر  م ارد - 4

 صدا ردیف از تروج یا ناک کی  - 1 – 4

  حریرها لغزش یا ب دن نامبل ب - 2 – 4

 .گنرد نمی ص رت امتناز کسر این، از بنشو  کند  جاوز امتناز 4 از نقاید منفی، م ارد درمجم ع امتناز کسر منزان  ذکر: 

  در ش د و داده می لحن امتناز او به کند، طقنعی قرائت می ص رت  به حافظ که م اردی در فقط حفظ، هایرشته  : در1 ذکر 

 یرد.پذ نمی امتناز ص رت کسر گردد، مختل وی قرائت نظ  و ش د مکث یا اشتقاه دچار دلنل فرام شی،به حافظ که م اردی

شکاخ  منزانی به آن ارائه در یا ندهد پاسخ  را سؤالی  حافظ : اگر2 ذکر  شته باشد   ا   ط  س  او  الوت سؤاخ،  ا مام از ققل که دا

ساس  فقط حافظ، امتناز لحن گردد، قبع حافظان هادی سؤاخ   ا حافظ که ش د می گرفته درنظر سؤاال ی  برا   هاآن به پایان 

 است. داده پاسخ
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 *(امتياز 01 ( صوت*

 تحقيق رشته صوت

 امتناز 7طننن )رنگ(:  – 1

 امتناز 4انعباف:   - 2

 امتناز 4وسعت(: ( مساحت - 3

 ش د:  زیع می زیر شرح به ص ت مساحت امتناز

 امتناز 1کتاو(  ا یک( درجه8  ا صدا درجه  رینب  از  *

 امتناز 2 درجه 11  ا صدا درجه  رینب  از  *

 امتناز 7/2درجه  12  ا صدا درجه  رینب  از *  

 امتناز 3 درجه 13  ا صدا درجه  رین ب  از *

 امتناز 7/3درجه  14  ا صدا درجه  رین ب  از *

 امتناز 4اکتاو(  درجه )دو 17  ا صدا درجه  رینب  از  *

 امتناز 3ص ت:  از هنرمندانه و مبل ب استفاده - 4

 امتناز 2ول م(:  یا حج ( شدت  - 7

 امتناز 2 حریر:   - 3

 .ش د امتناز می کسر ص ت داور   سط فقط آن، نظایر و سکسکه گل ، در پریدن آب *

 

 حفظ و ترتيل هایرشته صوت

 امتناز 3طننن )رنگ(:   - 1

 امتناز 4انعباف:  - 2

 امتناز 3شدت )حج  یا ول م(:  - 3

 امتناز 3ص ت:  از هنرمندانه و مبل ب استفاده  - 4

 امتناز 7/2)وسعت(: مساحت  -  7

 امتناز 7/1 : حریر  - 3

 .ش دامتناز می کسر ص ت داور   سط فقط آن، نظایر و سکسکه گل ، در پریدن *آب

سخ  را سؤالی  حافظ اگر  ذکر:  شکاخ  منزانی به آن ارائه در یا ندهد پا شد   ا شته با س  او  الوت سؤاخ،  ا مام از ققل که دا   ط  

  هانآ به پایان سؤاخ   ا حافظ که ش د  می گرفته درنظر سؤاال ی  براساس  فقط حافظ، امتناز ص ت  گردد، قبع حافظان هادی

 .است داده پاسخ
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 *(امتياز 511 ( حفظ صحت*

 است: كلمات الخط رسم و ظاهر حفظ، صحت بخش در غالبی و اصلی مبنای *  

 تغيير(: و جايی جابه اضافه، حروف )حذف، و حركات در اشتباه  - 5

 امتناز 7/4حافظ: کسر  ف ری   حنج  - 1 – 1

 امتناز 1 حافظ: کسر نکردن   حنج - 2 – 1

  لی،ا حتی،ش ند )نظنر:  می   لقی حرف عربی دست ر زبان  در که کلما ی و است  الفقا حروف بخش، این در حرف از * منظ ر

 .پذیردص رت می کلمه ست ن در امتناز کسر کلمات، این گ نه در اشکاخ بروز درص رت ش د.نمی شامل راعن(  فی،

سر  م رد یک فقط ش د،   قدیل دیگر ک  اه حرکت به ک  اه حرکت اگر *   انندم ش د؛ می گرفته درنظر حافظ امتناز برای ک

 «.اَنتِ»به « اَنتَ»، «عقادٍ»به  «عقادٌ» قدیل 

شنده  حرکت *  اگر شنده  حرکت به ک سر   م رد یک فقط ش د،   قدیل دیگری ک   ش د؛ یم گرفته درنظر حافظ برای امتنازک

 «. اَبا»به « ا ابُ  «،«إنّها» به «هُنّاِ»   قدیل مانند

شنده  حرکت به ک  اه حرکت * اگر سر  م رد یک ش د، فقط   قدیل بالعکس یا ت د همجنس ک  ظرن در حافظ برای امتناز ک

 «.ربِّ»به «یربّ»، «قاال»به  «قاخَ» قدیل  مانند ش د؛می گرفته

شنده  حرکت به ک  اه حرکت اگر * سر  بار ش د، دو   قدیل بالعکس یا ت د غنرهمجنس ک   رفتهگ درنظر حافظ برای امتناز ک

 «.فأتِ»به  «فأ  ا»، «قال ا»به « قاخَ» قدیل  مانند ش د؛می

ص الت،  در حرف یک ضمایر،  در حرف * یک ضارعه  حرف م  شابه، هنگام  م ارد و م    لقی حرف به عن ان  غننر و  قدیل م

«  غفرُ َ»، «الَّتی»به « الَّذی»، «منکَ»به « منه»، «منک »به « منهُ » قدیل  گردد؛ مانند امتنار می کسر  ست ن  همنن در شده، 

 «.یَغفرُ»به 

  صو رت  امتناز کسور  بار یک فقط و شو د حسواب می  حرف یک مجم عاً ت د حرکت همراه حرف که داشوت    جه *  باید

 .گنردمی

شد،  ابهام دارای  لفظ آن روش یا حرف مخرج در  غننر دلنل به حافظ قرائت که م اردی در  ذکر:  ش رت  از پس با   داوران م

 .گنردمی ص رت بخش یک از امتناز  نها کسر  ج ید، و حفظ صحت

 تغيير(: و جايی جابه اضافه، كلمه )حذف، يک در اشتباه - 0

 امتناز 1 حافظ: کسر ف ری   حنج  - 1 – 2

 امتناز 2 هادی: کسر داور  ذکر با حافظ   حنج - 2 – 2

 امتناز 3 حافظ: کسر نکردن   حنج - 3 – 2

ص رت  کری  قرآن در که کلما ی * س   به   جه یا کلمه آمده چند یا دو یا کلمه و حروف از  رکنقی به    یک قرآن، الخطر

 .فاسقنناکم ه ،فسنکفنکه ، فلنقا ل مانند ش د؛می  محس ب کلمه

شه  )اعراب نه( حروف جاییجابه اگر در * سر  کند،  غننر کلمه معنای و ری   مانند گنرد؛ می ص رت  کلمه بخش نمره در ک

 «ب نر»به  «ن نر» ،«یعمل ن»به  «یعلم ن» قدیل 

 ب  مر امتناز کسر  و ش د محاسقه می  یک کلمه منزله به امتنازدهی در آن، از بعد یا ققل کلمه در حرکت یک و کلمه یک *

 «.ربِّک مِن»جای  به «ربُّک وَ»، «اهللَ اِنَّ»جای به «واهللُ»مانند:  ت اهد شد؛ لحاظ کلمه ست ن در آن به
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سقه می  کلمه یک منزله به امتنازدهی در ه ، کنار کلمه یک و حرف *  یک سر  و ش د محا   ست ن  در آن به مرب   امتناز ک

 «.حرث و انعام هذه قال ا و»جای  به «حرث و انعام هذه»مانند:  شد؛ ت اهد لحاظ کلمه

 م جب آن، حروف از بعضی  یا کل در و اتتالخ ش د  می محس ب  کلمه یک )بنشتر  یا  ک حرفی( مقبعه حروف از هریک  *

 گردد.کلمه می در اشتقاه ست ن در نمره کسر

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

 امتناز 7/1حافظ: کسر  ف ری   حنج  - 1 – 3

 امتناز 7/2هادی: کسر  داور  ذکر با حافظ   حنج - 2 – 3

 امتناز 4حافظ: کسر  نکردن   حنج - 3 – 3

  و»جای  به «اهلل سووقنل فی انفسووه  و بام اله  والمجاهدون»مانند:  اسووت؛ کلمه یک از بنش عقار ی کلمات، از منظ ر  *

 «.ب نر  عمل ن بما واهلل»جای  به « عمل ن بما تقنر واهلل»، «انفسه  و بام اله  اهلل سقنل فی المجاهدون

 .است عقارت حک  درها س ره ابتدای در بسمله *  

 :هاآن جايیجابه و آيات ترتيب رعايت عدم - 4

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

 امتناز 2 حافظ: کسر ف ری   حنج  - 1 – 1 – 4

 امتناز 3 کسر: هادی داور  ذکر با حافظ   حنج  - 2 – 1 – 4

 امتناز 7/4کسر : حافظ نکردن   حنج  - 3 – 1 – 4

 :باشد آیه یک از بنش جاافتادگی اگر - 2 – 4

 امتناز 7/2کسر : حافظ ف ری   حنج  - 1 – 2 – 4

 امتناز 7/3هادی: کسر  داور  ذکر با حافظ   حنج - 2 – 2 – 4

 امتناز 7 حافظ: کسر نکردن   حنج - 3 – 2 – 4

   س بمح انتقاخ تالخ آیه، در اشتقاه درص رت ایجاد و است آیات ابتدای م رد در فقط دیگر آیات یا آیه به انتقاخ از منظ ر  *

 .شد ت اهد کسر امتناز کلمات ست ن در و ش دنمی

شتقاه ش د،   دچار است  مشابه  باه ها آن ابتدای که آیا ی تالخ در حافظ اگر  *  ت اهد انجام کلمات ست ن  در امتناز کسر  ا

 .شد

 حروف به جای و ش د  اشتقاه  دچار ش د، آغاز می مقبعه حروف با که دیگر، س ره  به ایس ره  انتهای از انتقاخ در حافظ اگر *

سر  کند،  الوت را مقبعه دیگری حروف صحنج،  مقبعه ت  قرائ گنرد؛ مانندمی  انجام دور آیات به انتقاخ ست ن  در امتناز ک

شابه،  حروف مقبعه م رد در«. کهنعص»به جای  کهف س ره  ا مام از بعد «طه»   حافظ، وقف از پس   اندمی هادی داور م

شتقاه  شخص  از بعد و  الوت کند  را آیات ادامه  ا کند صقر  و  ذکر ندهد وی به را ا سر    ن ع شدن  م شتقاه، ک   رد را امتناز ا

   ماما از بعد «ال »قرائت  و «الر»به جای    به س ره  ا مام از بعد «المر»قرائت  مانند دهد؛ انجام دور به انتقاخ یا کلمه ست ن 

 «.المص»به جای  انعام س ره

 ش د.منظ ر می عقار ی اشتقاه ست ن در سبر، یک از کمتر آیات در *  اشتقاه

 .ش دمحس ب می دور به انتقاخ باشند، سبر یک از بنش جاافتاده ک  اه آیات چنانچه *
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سر    نمره 4 سبر  هر ازای به کند، را کمک آیه  مام هادی داور و نکند  الوت را سبر  یک از بنش آیه یک حافظ اگر  * ک

 ش د.می

 تكرار: و مكث  - 1

  و هر مکث برای کند،  کرار بار دو  ا یادآوری حداکثر برای را عقار ی یا نماید مکث متعارف حد از بنش شرکت کننده  اگر

 ش د.کسر می وی از امتناز 7/4 کرار  هربار

ش د،   الوت ادامه به م ف  مکث، از پس شرکت کننده  اگر  *   امتناز کمک، ن ع حسب  فقط و کندمی هادی مساعدت  داور ن

 ش د.در نظر گرفته می حافظ برای منفی

شتقاه  مکث، از پس شرکت کننده  اگر  *  عن  حسب  مکث، امتناز کسر  بر عالوه و مساعدت نم ده  هادی داور نماید،  الوت ا

 .نماید می حافظ کسر از منفی امتناز کمک،

ش د،  عقارت  الوت به م ف  مکث، از پس آیه تالخ در حافظ اگر  * ص رت امکان  ن  ذکر   را اوخ کلمه ابتدا هادی داور در

  کندمی را  الوت عقارت یادآوری، عدم گنرد. درص رتمیص رت  امتناز کسر کلمه ست ن حافظ، در  الوت درص رت دهد ومی

 نماید. می امتناز کسر کلمات ست ن در و

  مکک حافظ به آیه ابتدایی عقارت ت اندن باید با هادی داور کند، مکث آن یادآوری برای و فرام ش را آیه ابتدای حافظ اگر *

 دهد. انجام ست ن کلمات در را امتناز کسر و نماید

سط  سؤاخ  طرح  الوت و ابتدای در اگر  * شخنص  را سؤاخ  حافظ داور،    شخنص  برای هادی داور از ندهد و     سؤاخ   

  ای شماره صفحه س ره، نام یا بگنرد  أیند شده قرائت بخش برای هادی داور از  الوت بخ اهد حنن در یا کند کمک درت است

 .شد کسر ت اهد وی از امتناز 7/4هرم رد  ازای به بپرسد، هادی داور از را آیه شماره

 .کندنمی قرائت را س رهابتدای  و کندس ره اکتفا می نام ذکر به  نها ش د،می آغاز س ره ابتدای از که را سؤاال ی هادی داور *

ستعاذه و  از پس را ت د قرائت هادی، داور   سط  سؤاخ  طرح از پس حافظ اگر * سمله  ا   هادی داور از سپس  و کند شروع  ب

 شد. ت اهد درج کلمات ست ن در امتناز نماید، کسر  کرار را سؤاخ مجدد بخ اهد

  از امتناز 7/4ققل  از اضافه  هرنفس قرائت به ازای باشد،  جمله یک از بنش بعدی قسمت  یادآوری برای حافظ برگشت  اگر  *

 ش د.کسر می وی

  و ست ا امتناز کسر  مالك اوخ اشتقاه  صرفاً   الوت ش د،  در دیگری اشتقاه  مر کب داور،  ذکر و اشتقاه  از پس حافظ چنانچه *

 ت اهد شد. درج اشتقاه همان عدم   حنج، ست ن در آن امتناز کسر
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 :آئین نامه رشته اذاندومبخش 
ص ت و لحن  أرنرگذار و             ش د.  شرکت کننده در نظر گرفته  ساوی برای هر  شرایط م ست زمان و  شته می بای در این ر

   سلّط بر اجرا از جمله مالك های ارزیابی ت اهد ب د. معن ی و

 آئین نامه و ضوابط داوری -6

 امتياز( 51الف( صحت و فصاحت )

  لفظ درست الفاظ اذان -1

 ش د.امتناز می2* هر م رد  لفظ نادرست کلمه م جب کسر 

 ش د.امتناز می7/1* هر م رد  لفظ نادرست اعراب و حروف م جب کسر 

 ش د.امتناز کسر می مام م ارد مذک ر، درص رت اصالح پنش از  جدید نفس، فقط یک: در 5تذكر

 :  کرار یک تبا در  مام م ارد مذک ر، م جب کسر مجدد امتناز به همان منزان ت اهد شد.0تذكر

 . رعایت مخارج، صفات و احکام در حد متعارف اذان2

 د.ش امتناز می ا یک 7/4* هر م رد نادرست م جب کسر 

 امتناز کسر ت اهد شد.7/4: درص رت ادای ناقص، حداکثر 5تبصره

 امتناز دیگر کسر ت اهد شد.امتناز و درص رت  کرار غلط، یک7/4: درص رت اصالح ف ری بدون  جدید نفس، 0تبصره

 امتناز است.2: سقف کسر امتناز برای  لفظ نادرست هرحرف، 9تبصره

 نده در حد متعارف اذان. رعایت منزان کشش حرکات ک  اه و کش3

 ش د.  امتناز می  ا یک 7/4* هر م رد نادرست م جب کسر 

 امتناز است. 7: سرجمع کسر امتناز از این بند، تبصره

 امتياز(41ب( صوت )

 امتناز14. طننن )زیقایی و جاذبه(: 1

 امتناز8. مساحت )ار فاع(: 2

 امتناز8 ها(:. انعباف )  انایی در سرعت انتقاخ درجات و پرده3

 امتناز8.  حریر )از حنث کمی و کنفی(: 4

 امتناز3. شدت )ق ت و رسایی(: 7

 امتياز(91ج( لحن )

 امتناز         8. ابداع و ن آوری )مشرو  به برت رداری از کنفنت قابل قق خ(: 1

 امتناز 7. زیقایی و جذابنت: 2

 امتناز 7. برت رداری از شروع و پایان مناسب در  مام عقارات: 3

 امتناز 7های ص  ی: .رعایت  کنه4

 امتناز 7ها: . رعایت همگ نی نغمات و پرده7

 امتناز 4. ایجاد حس معن ی و دع ت به نماز: 3

 امتناز 3. انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکن اتتی آن در ط خ اجرا: 5
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 امتياز(51د( آداب، شرايط و اجرای ممتاز )

 زامتنا 2. منزان  أرنر بر مستمعان: 1

 امتناز 4. رعایت آداب و شرایط اجرای اذان: 2

 ش د.امتناز می* قرائت اذکار مستحب ققل و بعد از هر یک از عقارات اذان م جب کسر یک

 ش د.امتناز می 7/4* مکث نامتعارف در هر م رد، م جب کسر 

 امتناز ت اهد شد.ا یک  7/4* هر حرکت غنرمتعارف در اجرای اذان که ص رت مؤذن را بره  بزند، م جب کسر 

 امتناز 4. رعایت وقف و وصل عرفی در اذان: 3

 ش د.امتناز می ا یک 7/4* هر م رد نادرست م جب کسر 

 اجرایي:آئین نامه  -0
نظر . این زمان با   جه به نمایندیک اذان کامل ارائه   افرصووت ت اهند داشووت  دقنقه  4شوورکت کنندگان در مدت  -2-1 

   اند کاهش یابد و از بندهای اذان صرف نظر ش د.میهنئت محترم داوران 

ای ب ده و به این ص رت است که شرکت کنندگان محترم پس از رقت نام در سامانه       مسابقات در این بخش یک مرحله  -2-2

شرایط مندرج در آئنن نامه - ضر  با   جه به  ص  ی و    یری( اذان ت د            -حا ضقط با کنفنت) سقت به  ست ن ضروری ا ا  ب، 

مقرز و    سووط داوران ، داوری این رشووته ن و عترت  سووط مرکز قرآ هماهنگی دانشووگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها

 .پذیرفته و نتایج اعالم می گرددانجام  کش ری

از نفرات منتخب برای حض ر در مرحله کش ری دع ت به عمل ت اهد پس از داوری آرار در ص رت لزوم ضمن دع ت  تبصره:

 آمد.

ای  هکنندگان،  عننن ر قه ممتاز پس از بررسی بخش ی رسندن امتنازات دو یا بنش از دو نفر از شرکت   ساو بهدرص رت  -2-3

 و شرایط و اجرای ممتاز.پذیرد که به  ر نب اول یت عقارت است از: ص ت، لحن، صحت و ف احت، آداب دهی ص رت مینمره

  کنندگان به شرح کسب شده   سط شرکت      ازنکسب ر قه در هر مرحله و ج از حض ر در مرحله بعد، حداقل امت   یبرا -2-4

 :است لیذ جدوخ

 اذانرشته 

 611از  وزارت بهداشتسراسری مرحله  رتبه

 01 اول 

 11 دوم و سوم
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 خوانيدعا و مناجات بخش سوم:آئین نامه رشته 
 

 آئین نامه و ضوابط داوری -6

 امتياز( 51الف( صحت قرائت و تجويد )
 این بخش شامل سه قسمت است: صحت قرائت،  ج ید قرائت و ف احت قرائت.

 ـ صحت قرائت

 امتناز: 3. م ارد کسر1

 شده.به ازای هرسبر قرائت کمتر یا بنشتر از حد  عننن

 امتناز:2. م ارد کسر 2

 جایی یا  غننر یک کلمه؛اضافه، جابه. حذف، 1و  1

 جایی یا  غننر بنش از یک کلمه )اع  از عقارت، آیه یا سبر(.. حذف، اضافه، جابه2و  1

 امتناز:7/1. م ارد کسر 3

. حذف، اضافه و  قدیل کردن صداها به یکدیگر؛ مانند  قدیل صدای ک  اه به صدای ک  اه دیگر؛  قدیل صدای 1و  2

 ک  اه و تبا در صلۀ هاء ضمنر؛کشنده به صدای 

 . حذف و اضافه کردن  شدید و  ن ین؛2و  2

 امتناز است. 57/4کسر امتناز اتتالخ در  لفظ  شدید، به  شخنص داور حداکثر  ا تبصره: 

 . وصل به سک ن؛3و  2

 . حذف، اضافه یا  غننر حرف.4و  2

 ش د.امتناز کسر می 7/4فس، فقط در  مام م ارد مذک ر، درص رت اصالح پنش از  جدید ن: 5تذكر

  کرار یک تبا در  مام م ارد مذک ر، م جب کسر مجدد امتناز به همان منزان ت اهد شد. :0تذكر

 تجويد قرائت: -

 امتناز: 1. م ارد کسر 1

 . قدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممنّز.1و  1

 امتناز کسر ت اهد شد. 7/4: درص رت ادای ناقص، حداکثر 1 ق ره

 امتناز دیگر کسر ت اهد شد. 1امتناز و درص رت  کرار غلط،  7/4: درص رت اصالح ف ری بدون  جدید نفس، 2 ق ره

 امتناز است. 2: سقف کسر امتناز برای  لفظ نادرست هرحرف، 3 ق ره

 امتناز:7/4. م ارد کسر 2

 ای در  لفظ حرکت، حرف)اشکاخ لحظه های نات استه در  لفظ الفاظ دعاو بروز مشکال ی از ققنل  پ . اتتالخ1و  2

 و کلمه و اصالح درجا(

 کند.پریدگی در گل  رخ دهد، فقط داور ص ت امتناز کسر می: در م اردی که آب1 ق ره 

که : درص رت عدم اصالح م ارد مذک ر، متناسب با ن ع تبای پدیدآمده، از امتناز کسر ت اهد شد؛ مانند این2 ق ره 

  غننر کند یا حرفی به حرف دیگر  قدیل ش د. بر ارر  پ ، حرکتی

 فصاحت قرائت:  -

 دوراز گنگی و نامفه می است.ف احت در قرائت دعا،  لفظ واضج حروف و حرکات، بدون  کلف و 

 کسر امتناز به دلنل اتتالخ در ف احت به  ر نب زیر است:

 امتناز در م ارد زیر: 27/4اتتالخ در  لفظ ممتاز حرکات، هرم رد 
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 *حرکات ک  اه و کشنده

 * نق ان و زیادت در کشش صداهای ک  اه و کشنده )تارج از حد متعارف دعا ت انی( 

 ( امتياز 51) ب( وقف و ابتدا

 موارد عمومی كسر امتياز: -

 ش د.امتناز می2 ا1. وقف، وصل یا ابتدای مغنر معنا و ناصحنج، م جب کسر1

 ش د.امتناز می7/4 ا27/4م جب کسر . وقف، وصل یا ابتدای ناقص غنر مفه م،2

 ش د.امتناز می27/4های وقف، وصل و ابتدا م جب کسر. رعایت نکردن اول یت3

 ش د.ها، امتنازی کسر نمیدلنل کمق د نفس، عبسه، سرفه و نظایر آن. در م رد وقف اضبراری به4

ر کند و وقف مغنر معنا یا غنر مفه م و و ل  به   جهی، از محل وقف مناسب عق لحاظ بیدرص ر ی که دعات ان به تبصره:

 ش د.، از او امتناز کسر می2و  1ش د و مباب  بندهای دلنل کمق د نفس و مر کب ش د، وقف او اضبراری محس ب نمی

 ش د.امتناز می27/4.  کرار بدون دلنل هربخش از دعا در هرنفس، م جب کسر7

 ای باشد، م جب کسر امتناز نخ اهد شد.بی، حرفی و کلمهاگر  کرار برای اصالح اغال  اعراتبصره: 

 ش د.امتناز در کل اجرا منجر میامتناز و حداکثر  ا یک27/4. مکث نامتناسب و سک ت غنر متعارف و بنش از حد، به کسر3

 امتياز( 01ج( صوت )
 امتناز 3. طننن )رنگ(: 1

 امتناز 4.انعباف: 2

 امتناز 4. مساحت )وسعت(: 3

 دعات انی ننازی به استفاده از  مام طققات ص  ی ننست، بلکه مبل ب ب دن اجرا مالك است.* در 

 امتناز 4.  حریر: 4

 امتناز 3. شدت، قدرت و رسایی )حج  یا ول م(: 7

 امتناز 2. استفاده مبل ب و هنرمندانه از ص ت: 3

 امتناز   2. شفافنت و صافی صدا: 5

 ش د.آن، فقط   سط داور ص ت کسر امتناز می پریدن در گل ، سکسکه و نظایر* آب

دار شدن دایمی و مقبعی، تلط، جنغ، تروسی شدن هر م رد اشکاخ ص  ی از این *اضبراب، لرزش، تش، گرفتگی، رگه

 امتناز منفی ت اهد داشت. ایک27/4ققنل، بسته به  شخنص داور برای هر م رد از

 امتناز کسر ت اهد شد.قایی صدا بکاهد، یک* به ازای بروز هر عاملی که از جذابنت و زی

 امتياز( 91د( لحن )

   اند از الحان فارسی یا عربی متناسب با فضای دعا استفاده نماید.شرکت کننده در رشته دعات انی می

 ضوابط و معيارها:  -

 امتناز  3.  ناسب الحان با معنای دعا: 1

 امتناز  3های لحنی: اجرای نغمات و  ن ع ردیفها( صالبت در . قدرت  نغن  )پردازش نغمه2

 امتناز 4گنری(: برعقارات )اندازه هاآهنگ و  زیع .  نظن 3

 امتناز 3.  أرنر معن ی )تش ع در اجرا(: 4

 امتناز 3های لحنی: . تالقنت و ن آوری مباب  با عرف دعات انی در ردیف7

 امتناز 2های زیقا و جذاب: . انتخاب ردیف3

 امتناز 2فاده هنری و مبل ب از  حریرها: . است5
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 امتناز  2. انتخاب سرعت مناسب: 8

 امتناز 2های ص  ی کلمات نسقت به لحن: .  کنه9

 موارد كسر امتياز:  -

 امتناز: 2. م ارد کسر 5

 ط رغنرمتعارف )تارج از حد متعارف دعا ت انی(. شروع دعا به 1و 1

 پرده(7/1ها )بنشتر از . ناهمگ نی ردیف2و 1

 .  قلند و کپی برداری محض 1-3

 امتناز:1. م ارد کسر 2

 . تروج از مقام1و 2

 . انتقاخ ناهمگ ن مقام2و 2

 پرده(7/1ها )کمتر از . ناهمگ نی ردیف3و 2

 امتناز: 7/4. م ارد کسر 3

 .  کلف و فشار در اجرای نغمات1و 3

 . عدم   ازن در سرعت اجرا2و 3

 ز:امتنا 27/4. م ارد کسر 4

 . ناک کی یا تروج از ردیف صدا1و 4

 . نامبل ب ب دن یا لغزش  حریرها2و 4

 کند.امتناز  جاوز نمی4منزان کسر امتناز درمجم ع م ارد منفی، ازتذكر: 

 امتياز(: 01هـ( اصول اجرا )
 امتناز 4. منزان  أرنر بر مستمعان: 1

 امتناز 4در مجلس: ط بر مجلس، ار قا  با مخاطب و ایجاد ش ر . چگ نگی  سل2ّ

 امتناز 3. حسن اجرا در شروع و فرود: 3

 امتناز 3. وقار و سنگننی متناسب با شأن دعا: 4

 امتناز 3 کلف: . اجرای روان و بی7

 امتناز 3. ن آوری و تالقنت در سقک دعا: 3

 برت اهد داشت.  امتناز  ش یقی در 2 در مسابقات حض ری  ق ره: ت اندن دعا از حفظ

 اجرایي:ن نامه آئی -0
 د.ننمای قرائتدقنقه، یک قبعه کامل دعا را  7در مدت حداکثر می بایست  شرکت کنندگان -2-1 

ای ب ده و به این ص رت است که شرکت کنندگان محترم پس از رقت نام در سامانه       مسابقات در این بخش یک مرحله  -2-2

ضر   - شرایط مندرج در آئنن نامه حا ضروری  -با   جه به  ص  ی و    یری( دعای ت د با          ،  ضقط با کنفنت) سقت به  ست ن ا

هماهنگی دانشووگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها   سووط مرکز قرآن و عترت، داوری این رشووته   سووط داوران مقرز و    

 کش ری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.

منتخب برای حض ر در مرحله کش ری دع ت به عمل ت اهد     ق ره: پس از داوری آرار در ص رت لزوم ضمن دع ت از نفرات   

 آمد.

 متعاققا اعالم ت اهد شد. هامتن دعا -2-3
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های  کنندگان،  عننن ر قه ممتاز پس از بررسی بخشی رسندن امتنازات دو یا بنش از دو نفر از شرکت ساوبهدرص رت  -2-4

 از: لحن، ص ت، صحت قرائت و  ج ید، وقف و ابتدا، اص خ اجرا.پذیرد که به  ر نب اول یت عقارت است دهی ص رت مینمره

  کنندگان به شرح کسب شده   سط شرکت      ازنکسب ر قه در هر مرحله و ج از حض ر در مرحله بعد، حداقل امت   یبرا -2-7

 است: لیذ جدوخ

 شته دعا و مناجات خوانير

 611از  وزارت بهداشت سراسریمرحله  رتبه

 01 اول 

 11 سومدوم و 
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 تواشیح:آئین نامه رشته چهارمبخش 

 آئین نامه و ضوابط داوری -6

 الف( آداب و شرايط )بدون امتياز(
 باشد.نفر می 3الی  4و  عداد مجاز افراد گروه 1

بنش از  امتناز و کاهش یا افزایش  7مجاز باشد م جب کسر   افراد چناچه  عداد اعضای گروه یک نفر کمتر و یا بنشتر از  عداد   

  غننر نفرات مجاز ننست ولی ک  یا زیاد کردن افراد در حد ن اب ف ق مجاز است. یک نفر م جب حذف گروه ت اهد شد.

 و استفاده از هرگ نه آالت م سنقی ممن ع و م جب حذف گروه ت اهد شد.2

 باشد.   ق ره: استفاده از دیاپازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع می

گذاری کامل و منقع متن  وه و اعضاء آن و متن  ایپ شده مدیحه سرایی )  اشنج( همراه با  رجمه و اعرابوووو مشخ ات گر3

 امتناز منفی ت اهد شد.   7باید ققل از اجراء به هنات داوران  سلن  گردد و عدم ارائه م جب درج 

 ش د.  امتناز می 1ها )بب ر فاحش( م جب کسر حداکثر و عدم هماهنگی و  ناسب لقاس4

  ق ره:  فاوت رنگ لقاس ها در ص رت  ناسب بالمانع است. 

 امتناز ت اهد شد.  2و عدم رعایت شئ ن اسالمی در لقاس، ظاهر و حرکات اعضاء گروه م جب کسر حداکثر 7

باشد. چنانچه از مدت زمان مذک ر عدوخ  ا بنشتر بالمانع میراننه کمتر و ی 34دقنقه ب ده و  ا  5وووو مدت زمان اجراء برنامه 3

 5:31دقنقه یا    3:29گردد. بعن ان مثاخ چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی       راننه یک امتناز کسووور می     34گردد به ازای هر  

 دقنقه گردد، مشم خ کسر دو امتناز ت اهد شد.  

 امتياز( 01ب ( صوت  ) 
 گردد:اعبا میامتناز این بخش بدین شرح 

 امتناز 5         . مساحت )ار فاع(1

 امتناز 4اکتاو  7/1امتناز و  ا  7/7اکتاو   2امتناز  ا  5اکتاو  7/2 ا 

 امتناز 5    .طننن)زیقایی و جاذبه صدای گروه م رد لحاظ قرار ت اهد گرفت(2

 امتناز   2         . شدت و ق ت )رسایی(3

 امتناز   4      ها(نتقاخ درجات و پرده. انعباف )  انایی در سرعت ا4

 امتناز   2        (.  حریر )از حنث کمی و کنفی7

 امتناز 3        . ص ت  کخ ان در نگاه کلی3

 ق ره: در ص رت  عدد  کخ ان ها معدخ صدای آنها محاسقه ت اهد شد. منظ ر از  کخ ان،  کخ انی است که در قالب مل دی  

 قاشد.های اجرا شده در گروه ن

 امتياز( 91ج ( لحن  )
 امتناز 8       .  باب  آهنگ ها با معانی و مضامنن متن1

 امتناز   8        و همگ نی نغمات .  ن ع آهنگ2

 )رعایت  عقنرات،  لفن  مناسب نغمات با متن، رعایت  کنه های ص  ی،  ناسب ریت  و مل دی با اوزان شعری(  

 امتناز   4     گهای متناسب و متن ع. برت رداری از ریت  یا ضرب آهن3

 امتناز   14        . زیقایی،  ارنر و جاذبه آهنگ ها4
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 تذكرات:

نماید. به عقارت دیگر لحن  کخ ان جدا محاسووقه  داور لحن مل دی های  کخ ان و گروه را در امتداد یکدیگر محاسووقه می -1

 ش د.نمی

مانع است در غنر این  رت به  ناسب متن استفاده شده  ا        شر   غننر متن بال ی یا مشه ر به  استفاده از مل دیهای  قلند  -2

 ش د.امتناز کسر می 2

 گردد.امتناز کسر می 3مل دی انتخاب شده نقاید تالف شئ ن باشد در غنر این  رت  ا  -3 

 امتياز( 01د(هماهنگی و حسن اجرا  )
 امتناز   14      شده.برت رداری از کُر یکدست، هماهنگ و  نظن 1

 امتناز   7         . هماهنگی در اداء کلمات2

 امتناز 7        ها. هماهنگی در اجرای پرده3

 امتناز   2         . هماهنگی در   حریرها4

 امتناز   3 م نی، صدای زمننه یا آک رد و ....استفاده از فن ن زیقاسازی نظنر ف اصل صدایی مختلف، هار7

 موارد كسر امتياز: 

 امتناز ت اهد شد.  7/4هر م رد عدم هماهنگی در اداء کلمات م جب کسر  .1

 امتناز ت اهد شد.   1و حداکثر  7/4.هر م رد تروج از پرده صحنج م جب کسر حداقل 2

 امتناز ت اهد شد. 27/4.هر م رد عدم هماهنگی در  حریرها م جب کسر 3

  اهد شد.امتناز ت 7/4. هر م رد نفسگنری نات شایند م جب کسر 4

سر     7 شابه م جب ک سرفه و م ارد م سط گروه به هر   2 ا   1. هر م رد اتالخ در برنامه مانند تندیدن،  امتناز و قبع برنامه   

 دلنل م جب حذف ت اهد شد.

 امتياز( 01هـ ( متن و ادا )
   اند در بر گنرد.متن را میدرصد کل  34  اند عربی یا عربی فارسی باشد و بخش فارسی آن حداکثر  ذکر: متن اجرا می

 امتناز 14       . حسن انتخاب متن )مضم ن و فن ن ادبی(1

امتناز دارد و منظ ر از فن ن ادبی، استفاده از فن ن بالغی از   7باشد  و شرح : منظ ر از مضم ن، محت ا و م ض ع متن ادبی می

 دارد. امتناز 7باشد و جمله مجاز، استعاره،  شقنه، کنایه و ... می

 امتناز    14      . مبابقت صحت متن و اداء )از نظر مخارج و اعراب(2

شامل مخارج و اعراب    شد و در      7/4امتناز و برای هر م رد غلط متنی  1 ق ره: برای هر م رد غلط ادایی  سر ت اهد  امتناز ک

 امتناز کسر ت اهد شد. 1ص رت  کرار بنش از دو بار مجم عا 

 ي:اجرایآئین نامه  -0
ای ب ده و به این ص رت است که شرکت کنندگان محترم پس از رقت نام در سامانه       مسابقات در این بخش یک مرحله  -2-1

ضر  - شرایط مندرج در آئنن نامه حا شنج ت د با            -با   جه به  ص  ی و    یری(   ا ضقط با کنفنت) سقت به  ست ن ضروری ا  ،

فایلها   سووط مرکز قرآن و عترت، داوری این رشووته   سووط داوران مقرز و    هماهنگی دانشووگاه اقدام نمایند. پس از دریافت 

 کش ری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.

ش ری دع ت به عمل            ض ر در مرحله ک ضمن دع ت از گروه های منتخب برای ح ص رت لزوم   ق ره: پس از داوری آرار در 

 ت اهد آمد.

 ت اهد ب د.ار الهی یا حمد و رنای الهی یا اهل بنتشامل اسماء و اذکشامل    اشنجمتن  -2-2

  .ارائه گردد wordفارسی آن در قالب  الزم است متن   اشنج و  رجمه -2-3
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 ترجمه خواني:آئین نامه رشته پنجمبخش 
 

 آئین نامه و ضوابط داوری -6
 امتیاز( 21واني متن عربي آیات )الف ( فصیح خ

نمره و  1اعرابی  نمره، هر غلط 2ای در این بخش به ازای هر غلط کلمه امتیاز( : 12قرائت صحیح کلمات و اعراب ) –/الف 1

 نمره کسر ت اهد شد. 7/4هر  پ  

ها با لهجه عربی ادای صحنج صداهای ک  اه و کشنده و  ن ین مق  د از این بخش امتیاز(: 2رعایت لهجه عربی ) –/الف 2

ر دمی باشد، که بب ر کلی   سط داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، امتنازی برای ایشان 

 ت اهد شد.نظر گرفته 

رعایت صحنج منزان کشش صداهای  مق  د از این بخش امتیاز( : 2رعایت میزان کشش صداهای کوتاه و کشیده ) –/الف 3

ه )معادخ یک ضرب( و صداهای کشنده )معادخ دو ضرب( می باشد، که بب ر کلی   سط داور م رد ارزیابی قرار ت اهد ک  ا

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، 

ای است که از نظر  لفظ با زبان ادای صحنج حروف دهگانه مق  د از این بخش امتیاز( : 4رعایت مخارج حروف ) –/الف 4

متنازی افارسی متفاوت هستند، که بب ر کلی   سط داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، 

 برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.
 امتیاز( 01ئت صحیح ترجمه آیات )ب( قرا

بندی و جمله ایبخش به ازای هر غلط کلمهدر این  امتیاز( : 22) صحیح هایو رعایت جمله بندی قرائت صحیح کلمات –/ب 1

 نمره کسر ت اهد شد. 1نمره و هر  پ   2 ناصحنج

ادای صحنج کلمات از حنث اعراب مباب  با لهجه  مق  د از این بخش امتیاز( : 12فصاحت و گویش صحیح کلمات ) –/ب 2

باشد، که بب ر کلی   سط می و استفاده بجا از سک ت رعایت ح  حروف و کلمات ،وض ح و ف احت کلمات ،سلنس فارسی

 ت اهد شد.امتنازی برای ایشان در نظر گرفته داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، 
ادای صحنج کلمات  مق  د از این بخش امتیاز( : 5گویش صحیح کلمات و عبارات مطابق با لهجه سلیس فارسی ) –/ب 3

و عقارات مباب  با لهجه سلنس و روان فارسی است و شرکت کننده نقاید دارای لهجه محلی و ... باشد، که بب ر کلی   سط 

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.و متناسب با قرائت شرکت کننده، داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت 
ادای صحنج کلمات از حنث  مق  د از این بخش امتیاز( : 7) (کلماتصحیح استرس و نبر تکیه های صوتی)رعایت  –/ب 4

ت اور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفرعایت آکسان ها و نقر کلمات مباب  با لهجه سلنس فارسی می باشد، که بب ر کلی   سط د

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.و متناسب با قرائت شرکت کننده، 
، جمالت تقری، جمالت  عجقی و ... استفهامیالقای معنا از نظر رعایت جمالت  در این بخش امتیاز( : 8القای معنا ) –/ب 5

 امتناز کسر ت اهد شد. 1اهد شد و به ازای هر م رد ناهمگ نی   سط شرکت کننده از س ی داور ارزیابی ت 

طننن و زیقایی صدای شرکت کننده از س ی داور م رد ارزیابی قرار  در این بخش امتیاز( : 5طنین و زیبایی صدا ) –/ب 6

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.ت اهد گرفت و بب ر کلی 
وض ح و صافی صدای شرکت کننده از نظر عدم گرفتگی و نداشتن  در این بخش متیاز( :ا 5وضوح و صافی صدا ) –/ب 7

امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد های ص  ی از س ی داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و بب ر کلی تش و نامالیمی

 شد.
دای شرکت کننده از س ی داور م رد ارزیابی قدرت، شدت و حج  ص در این بخش امتیاز( : 5قدرت و حجم صدا ) –/ب 8

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.قرار ت اهد گرفت و بب ر کلی 
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استفاده هدفمند و ماهرانه از حاالت ص رت، حرکات دست و سر برای القاء  در این بخش امتیاز( : 5)بان حرکات بدنز –/ب 9

 امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد شد.از س ی داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و بب ر کلی معنا 
از مجم عه اجرای شرکت کننده، منزان گنرایی، احساس، جذابنت و  أرنر  در این بخش امتیاز( : 12اجرای ممتاز ) –/ب 12

امتنازی برای ایشان در نظر گرفته ت اهد گذاری اجراء بر مخاطقان از س ی داور م رد ارزیابی قرار ت اهد گرفت و بب ر کلی 

 شد.

 اجرایيآئین نامه  -0
ای ب ده و به این ص رت است که شرکت کنندگان محترم پس از رقت نام در سامانه       این بخش یک مرحله مسابقات در  -2-1

ضر  - شرایط مندرج در آئنن نامه حا ضقط با کنفنت)ص  ی و    یری(  الوت و  رجمه          -با   جه به  سقت به  ست ن ضروری ا  ،

شگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها   سط    شته   سط داوران مقرز    ت د با هماهنگی دان مرکز قرآن و عترت، داوری این ر

 و کش ری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.

 پس از داوری آرار در ص رت لزوم ضمن دع ت از نفرات منتخب برای حض ر در مرحله کش ری دع ت به عمل ت اهد آمد. تبصره:

 اساس  رجمه استاد محمدمهدی ف الدوندبر  33 ا  75س ره مقارکه ی نس آیات  آيات:محدوده  -0-9

 قرائت نمایند. بایست ابتدا هر آیه را  الوت و سپس  رجمه آن رامیشرکت کنندگان  -0-4

 منظ ر از  الوت آیات به ص رت  ر نل یا دکلمه می باشد.  تبصره:
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 آئین نامه داوری بخش های پژوهشي، فناوری، هنری و ادبي 
 

 داوری بخش پژوهشي:آئین نامه اولبخش 
ب ده که ضروری است  "قرآن، حدیث و سالمت"م ض ع در  کتاب ،  رجمه و  ألنفبخش پژوهش شامل ارساخ مقاله -1-1

به دبنرتانه  1397حداکثر  ا پایان ترداد ماه ت د را  دوین و  اررقرآن پژوهان محترم با   جه به آئنن نامه مرب طه 

 جشن اره در دانشگاه ت د  ح یل نمایند.

 امتيازات و مالكهای داوری مقاالت -5-0

  

 محور موضوع امتیاز امتیاز داور

 1 

 بنان مساله

 چکیده

 وجوه ساختاری

 پرسش اصلی  حقن 

 بنان هدف یا اهداف کلی

 روش  حقن 

 ارائه تالصه نتایج  حقن 

 51 

 طرح مساله  حقن 

 مقدمه

س االت یا فرضنات اصلی و فرعی 

 با پژوهشمتناسب 

بنان اهداف اصلی و فرعی  حقن  

 متناسب با س االت مبرح شده

 ضرورت انجام  حقن 

 1 
 جامعنت پنشننه

بنان جنقه های ن آوری پژوهش در  پیشینه

 پایان پنشننه

 51 

پاسخ به س االت و یا فرضنات 

 نتیجه گیری  حقن 

 جمع بندی مراحل و یافته ها

 51 
 رعایت اص خ نگارش علمی

 نظ  منبقی و   الی مناسب در ساتتار مقاله

 41 

گ یایی عن ان و  ناسب آن با 

 محت ا

ارزیابی 

 محت ایی

 وجوه محتوایي

است اری استدالخ ها و  ازگی 

 استنتاج ها در ارایه یافته های مقاله

 غنا،اصالت ،جامعنت و اعتقار منابع

پاسخگ یی به نناز ها و منزان 

 اول یت های علمی جامعه
شن ایی، سادگی، روانی کالم و 

 دست ب دن ادبنات نگارشیک
شن ه 

 عاری ب دن از زیاده ن یسی نگارش

 51 
 انتخاب روش مناسب  حقن 

 وجوه روشي
 بنان راببه روش واهداف  حقن 

 مجموع 511 
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 ر قه علمی مقاله:   -1-2-1       

   پژوهشی -علمی    رویجی -علمی  مروری -علمی  خ  ی -علمی 

س ند  -1-2-2        شگر   docx یا doc فایل متن مقاله با پ و ویرایش متعارف مقاالت    Microsoft word 2414با ویرای

 باشد.

 دستورالعمل نگارش مقاالت  -5-9

 زبان فارسی باشد.متن مقاالت ارسالی به  -1-3-1       

 مقاالت ارسالی،  حقنقی و مستند و بر اساس معنارهای علمی باشند. -1-3-2       

 واژه بنشتر نقاشد. 8444صفحه و  عداد کلمات مقاله از  24حج  مقاالت از  -1-3-3       

  متر در سبر اوخ پاراگراف و به ص رت  متر منان سب ر و با   رفتگی نن  سانتی  مقاالت با فاصله یک سانتی   -1-3-4       

  ایپ ش د. word 2414ت انا، با برنامه 

 .باشد 13ف نت ها  هو انداز b nazaninکلنه متن مقاله با ف نت  -1-3-7       

قرار گنرد و »« آیات و روایات از برنامه جامع  فاسوونر ن ر آورده شوو د. متن عربی آیات در بنن عالمت آیات  -1-3-3    

ادع الی سقنل ربک بالحکمه   »آیه بالفاصله پس از آیه در داتل پرانتز به ص رت)نام س ره/شماره آیه(، درج ش د مثاخ       آدرس 

اگر از  رجمه تاصووی تاصووی از قرآن یا منابع روایی نظنر نهج القالغه در مقاله اسووتفاده    (.127نحل/«)و الم عظه الحسوونه...

  رجمه در بخش منابع بناید.ش د، حتماً مشخ ات مترج  و کتابشناسی می

 جه، ه( نتنمقاله باید مشتمل بر بخشهای: الف( چکنده به فارسی، ب( کلند واژه ها، ج(مقدمه، د( بدنه اصلی -1-3-5    

 و و( فهرست منابع.

 قند پرانتز داتل در صفحه، و جلد ی شماره نشر، ساخ ن یسنده، تان ادگی نام ذکر با متن داتل در ارجاعات -1-3-8   

 (12 ج ، 1385 طقاطقایی،: )است زیر ص رت به طقاطقایی عالمه المنزان  فسنر به ارجاع مثاخ انعن  به گردد؛

 عل م سایر با حدیث و قرآن ای رشته منان مقاحث یا و حدیث عل م قرآن، عل م های عرصه از یکی در مقاالت -1-3-9  

 .باشند شده نگاشته

 .داوری ت اهند نم د را مقاالت داوران بر طق  آئنن نامه حاضر نظر پایه بر جشن اره بنرتانهد -1-3-14   

 .شد نخ اهد مسترد شده دریافت مقاالت -1-3-11  

 شيوه نامه نگارش مقاالت  -5-4

 : است الزم زیر م ارد رعایت مقاالت  دوین در

 .گردد درج رسا و ک  اه ص رت به  حقن ، م ض ع به ناظر:  مقاله عنوان - 5-5-4

 و ایمنل همراه به ن یسندگان /ن یسنده تان ادگی ونام نام ذکر: ذکرگردد نم نه ص رت به ن یسنده مشخ ات - 2-1-4

   ماس؛  لفن شماره

 محت یات از جامعی و مخت ر شرح گرنانمای که ای گ نه به) فارسی زبان به کلمه 174 -144: قریب چکنده -4-1-3

 (.باشد بحث نتنجه مه  هاینکته و پژوهش ماهنت هدف، مسئله، بنان شامل ن شتار

 الکتروننکی جستج ی کار و کنندمی ایفا را فهرست و نمایه نقش که کلما ی منان از) واژه 3  ا حداکثر ا:هکلندواژه-4-1-4

 (سازندمی آسان را
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 م ض ع با آنها ار قا  و پژوهش ققلی هایزمننه به ننز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در: مقدمه -4-1-7

 .ش د اشاره واضج ص رت به ن شتار

  مقاله اصلی بدنه-4-5-1

 دیگری های لزیرف ت د درون در ننز ف ل هر که است مختلف ف  خ بر مشتمل است، اصلی متن که مقاله بدنه ف(ال

 مشخص م ض ع یک حاوی پاراگراف هر که ای گ نه به است، پاراگراف چندین بر مشتمل کدام هر ها زیرف ل این که دارد

 .ش د می

 .گنرند قرار تاص زیرف لی در عن ان یک ذیل در مر قط م ض عات از دسته هر ب( 

 منسج  شاکله یک از مقاله مجم عه که ن عی به گنرند قرار ف ل عن ان به  رکلی عن ان ذیل عناوین، از دسته هر پ(

 .باشد شده رعایت آن در مبلب  أتنر و  قدی  و ب ده برت ردار ف لی چند

قرار داده »« گن مه مبلب، انتهای و ابتدا ش د،می نقل منقعی از عنناً مبلقی که م اردی در :مستقيم قول نقل -4-5-0

 .ندارد گن مه درج به ننازی کتابی از مبلب عننی کپی و مضم نش د. نقل به 
 

 پایان یا پاورقی در مراجع ذکر جای به. ش د داده ارجاع منقعی به باید شده نقل مبلب هر ن:مت درون ارجاع -4-5-8

 ساخ مؤلّف، تان ادگی نام: )ش دمی ذکر ص رت بدین نظر م رد مرجع مستقن ، غنر یا مستقن  ق خ نقل هر پایان در مقاله، هر

 ش دمی داده استناد منقع یک از صفحه چند به اگر و (244ص ،1 ج ، 1384 طقاطقائی،: )مثاخ (صفحه و جلد شماره انتشار،

 ص ر ی در (1 ج ، 1384 طقاطقائی،: )مثال گردد؛  نظن ( صص)عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره

 بنشتر یا ارر دو ساخ، یک در ن یسنده یک از اگر د.گنر قرار اشاره م رد ه  وی اس  باید است مشترك مؤلّف، تان ادگی نام که

 ص رت  فکنک ارر دو منان انتشار ساخ از بعد الفقا حروف آوردن با است، گرفته قرار استفاده م رد مقاله در و شده منتشر

 ساخ تان ادگی، نام: )گنردمی ص رت شکل بدین منقع ذکر شده است، استفاده ارر یک از بنش ن یسنده یک از اگر .گنردمی

 نام فقط، باشند نفر سه از بنش ارر یک مؤلفان ( اگرصفحه و جلد شماره دوم، ارر انتشار ساخ و جلد شماره اوّخ، ارر انتشار

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره می« دیگران»واژه ذکر با و ش دمی آورده نفر یک تان ادگی

 در را آنها ن یسنده که مسائلی  رینمه  از گنری تالصه و بندی جمع حاوی کلمه، 244-144 حدود  نتيجه: -4-5-3

 .است داده بسط و شرح مستند ط ر به اشمقاله

 . است کرده مبلب نقل آنها از یا و نم ده استناد آنها به اشمقاله در ن یسنده که مقاال ی و کتب: منابع فهرست -4-5-51

  نظن  زیر دست رالعمل با ف(مؤل تان ادگی نام) الفقا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان در منابع فهرست

 د. گرد

 Boldو Italic ف نت با کتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل مترج ، نام، نام)ساخ انتشار(، عن ان کتاب، تان ادگی نام : كتاب 

 . گردد  ایپ

جله، شماره مجله. عن ان مقاله داتل گن مه و نام مجله با م نام، «عن ان مقاله»، نام)ساخ انتشار(، تان ادگی نام: مقاله

 . گردد  ایپ Boldو Italic ف نت 

 دانشکده، رشته،، دکتری /ارشد کارشناسی نامه پایان؛ «عن ان پایان نامه»، نام)ساخ دفاع(، تان ادگی نام پايان نامه:

 . گردد  ایپ Boldو Italic . عن ان پایان نامه داتل گن مه و نام مجله با ف نت دانشگاه

برای )بدون ناشر(، « نابی»برای )بدون محل نشر(، « جابی»الفاظ از ، مشخ ا برتی  عننن عدم ص رت در: پايانی نكته

 برای)بدون  اریخ( استفاده ش د.«  ابی»
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 تذكر مهم: 

 همچننن در هنچ یک از مجالت علمی منتشر نشده باشد. شده باشد.دیگری حائز ر قه  در جشن ارهنقاید مقاله  -1

ت در ص رت اهد ب د و اما  نها یک نفر مجاز به رقت نام در سامانه  ب دهبالمانع مقاله   سط یک یا چند نفر  هنه  -2

  قدیر بعمل ت اهد آمد.همه ن یسندگان از  مقاله در جشن اره، برگزیده شدن
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 داوری بخش فناوری:آئین نامه دومبخش 

 یمجاز یكانال شبكه هارشته  -0-5

(  http:\\farhangi.behdasht.gov.ir)جشوون اره پایگاه اطالع رسووانی محترم از طری  کنندگان شوورکت -2-1-1

در سووامانه   1393اردیقهشووت  14حداکثر  ا را ت د ی مجاز یهاکاناخ شووقکهنسووقت به رقت نام ت د اقدام و آدرس 

 .جشن اره رقت نمایند

 متعاقباً اعالم خواهد شد. امتنازات مرب   به نح ه داوری به قرار زیر است: -2-1-2
 

 ضوابط اجرايی   -0-5-9

 نقاید ققال به بازار عرضه یا در مسابقه یا جشن اره دیگری شرکت داده شده باشد. کاناخ -2-1-3-1

 از س ی  هنه کننده ضروری است. کاناخ مرب طهذکر دقن  نشانی اینترنتی  - 2-1-3-2

 عدم مغایرت با ض ابط کلی اعالم شده از س ی جشن اره -2-1-3-3

  سط یک یا چند نفر بالمانع ب ده اما  نها یک نفر مجاز به رقت نام در سامانه ت اهد ب د و در  کاناخ هنه -2-1-3-4

 در جشن اره، از نفر اصلی رقت نام شده در سامانه  قدیر بعمل ت اهد آمد.کاناخ مرب طه ص رت برگزیده شدن 

 و اپليكيشن افزار  نرم رشته امتيازات جدول -0-0

 عترتو  قرآنمحور مسابقه: 

 نظر داور امتیاز نهایي امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع

نرم 

 افزار

عملنا ی ب دن ) نظنر اجرای وظایف، صحنج ب دن نتایج، عدم امکان    -1

 (دسترسی غنر مجاز
51  

 

سندی  کاربر-2 ست ،    با کار سادگی  نظنر) پ سندی،  سن  ظاهر کاربرپ

 (ابزارها چننش و گرافنک ظاهر، سازی سفارشی امکان زیقا، و جذاب
51  

 جسووتج ، همچ ن درت اسووت به پاسووخ سوورعت نظنر) کارآمدی -3

 (ازمنابع کاربردی استفاده
51  

 دیگر، ت  هایسنس   به افزار نرم درانتقاخ سادگی  نظنر)حمل قابلنت -4

 جای به افزار نرم جایگزینی امکان استاندارد،  با هماهنگی آسان،  ن ب 

 (مشابه های افزار نرم دیگر

51  

 و امننت، بازیابی قابلنت تباها،  مدیریت   نظنر) اطمننان  قابلنت   -7

 (نف ذ  ست
51  

  51 ن آوری)قابلنت ویژه( -3

 استفاده ع،  ن  و سازی  غنی محت ا، صحت  اطالعات، دقت)محت ایی -5

 (منابع به مناسب ارجاع و
51  

  11 امتياز جمع
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 شنيكياپلو  نرم افزارضوابط اجرايی رشته  -0-0-5

 به افزار نرم اصل پس از رقت نام و شده جشن اره پایگاه اطالع رسانی وارد باید قسمت این در پژوهان آنقر -2-2-1-1

در دانشگاه ت د  هربه دبنرتانه جشن ا 1393اردیقهشت ماه  14 ا   DVDیا  CDدر قالب را  راهنما و ن ب فایل انضمام

 . ح یل نمایند

 ،  ی داوری در مرحله ی اوّخ از طری  سووامانه و در صوو رت نناز به ارایه حضوو ری و شووخنص  ن  داوراننح ه -2-2-1-2

 ت اهد شد. اطالع رسانی

 نرم افزار نقاید پنشتر در مسابقه و جشن اره دیگری شرکت داده شده باشد. -2-2-1-3

 به ص رت گروهی امکان پذیر است. ارایه نرم افزار -4-2-1-4

 .است الزامی ارر صاحب تان ادگی نام و نام درج -4-2-1-7

 .دارد را ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر-4-2-1-3

 .گنرد نمی  عل  امتنازی مر قط غنر م ض عات به همچننن شده کپی آرار به-4-2-1-5
 

 داوری بخش آثار هنری:آئین نامه سومبخش 
سابقات  هنری بخش شته  شامل  م شی،      های ر سی، نقا شن ی سی ت   راحیط و منقت و معرق، ک  اه فنل ،  ذهنب، عکا

هان  قرآن باشووود.  می پ سوووتر نده  شووورکت  پژو ید   هنری بخش در کن گاه اطالع رسوووانی جشووون ا    مراجعه  با  با ه  رپای

(http:\\farhangi.behdasht.gov.ir )   ت د آرار پس اصل  س  بارگزاری نم دهدر سامانه   را ت د اررضمن رقت نام    یر 

 .در دانشگاه ت د  ح یل دهند جشن اره دبنرتانهبه  1393اردیقشهت ماه  14حداکثر  ا  را

 دبنرتانه جشن اره در ت  ص صدمات احتمالی وارده)حمل و نقل( به آرار هنچ گ نه مسئ لنتی نخ اهد داشت. تبصره:

 امتيازات رشته خوشنويسیضوابط  -9-5

  محور مسابقه: 

 (نیالناس... للمومن هایاای) ونسیسوره مبارکه  17 هیآ

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 خوشنویسي

    51 انتخاب م ض ع

    51 ( وجل ت تل ت کشی، تط کرسی، )رعایت بندی  رکنب

    51 مناسب)ازنظردیدب ری( کادربندی

    51 ارر دست)اجرا( صاحب قدرت

    51  م ض ع به   جه با مرکب رنگ انتخاب

    51 شناسی زیقا نظر از کاغذ( مناسب)زمننه کاغذ انتخاب

    51 ارر کنفنت

    51 مختلف های دانگ از بجا استفاده و قل  اندازه انتخاب

    51 کلمات و حروف ت انی ه   ناسب رعایت

    51 زمننه و ن شته با برت رد در تالقنت

    511 جمع كل
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 اجرايی رشته خوشنويسیضوابط  -9-5-5

 . کری  قرآن شریفه وآیه س ره نام ذکر -3-1-1-1

 .ش د درج( جاری ساخ)ارر   لند ساخ و بهمراه نام و نام تان ادگی ارر صاحب امضاء-3-1-1-2

 .شد ت اهد کسر امتناز 24 م ارد از کدام هر رعایت عدم ص رت در-3-1-1-3

 سانتی متر و )دارای( قاب باشد. 74*54حداکثر ارر اندازه  -3-1-1-4

 .دارد را ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر -3-1-1-7

 .گنرد نمی  عل  امتنازی مغایر م ض عات به همچننن شده کپی آرار به -3-1-1-3

 .باشد مترسانتی 8 الی 3 پاسپار   عرض و ط خ -3-1-1-5

 .باشد پاسپار   احتساب با شده اعالم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آراری -3-1-1-8
 

 امتيازات رشته نقاشیضوابط  -9-0

 داستان زندگاني حضرت موسي )ع(و پیامبر اکرم )ص( محور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 نقاشي

    51 جشن اره م ض ع با ارر ار قا 

    1 مخاطب جذب جهت ب ری جذابنّت ایجاد

    51 ( ....و رنگ ، بندی بر عناصر ب ری) رکنب هنرمند  سلط

سوو ره م ردنظر( /   یا آیه در ارر ) ارنر م ضوو ع جانمایه بنان ینح ه

 پنام مفاهن  و معانی به نزدیکی
01   

 

    51 ارر شناتتی زیقایی ساتتار

    51 ارر ارایه و م ض ع در تالقنّت و ابداع

    51 اجرا سقک در  کننک از استفاده

    51 ریت  رعایت

    1 عناصر بنن هماهنگی و اجرا

    511 جمع كل

 اجرايی رشته نقاشیضوابط  -9-0-5

سانی جشن اره مراجعه     شرکت کننده   -3-2-1-1 ست به پایگاه اطالع ر صل  و پس از رقت نام محترم می بای ا  ارر ت د را

 .در دانشگاه  ح یل نماید به دبنرتانه جشن اره

 .است آزاد  کننک ن ع -3-2-1-2

 .دارد را ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر -3-2-1-3

 .گنرد نمی  عل  امتنازی غنرمر قط م ض عات به همچننن شده کپی آرار به -3-2-1-4

 .باشد جاری ساخ به مرب   و شناسنامه دارای ارسالی ارر -3-2-1-7

 .باشد شده داده شرکت دیگری جشن اره و مسابقه در پنشتر نقاید ارر -3-2-1-3

 .است بالمانع ارر اصالت حفظ شر  به رایانه از استفاده -3-2-1-5
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 امتيازات رشته عكاسیضوابط  -9-4

 قرآن و سالمتمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 عکاسي

    01 عکس پردازش و مناسب کنفنت

    01 ب ری از عناصر درست و استفاده صحنج بندی  رکنب

    91 در عکاسی متفاوت و نگاه و ن آوری تالقنّت

    51 و اسالمی ایرانی فرهنگی عناصر کارگنری به

    1 عکاسی اوّلنه اص خ رعایت

    1  کننک از استفاده

    1 پنام

    511 جمع كل
 

 اجرايی رشته عكاسیضوابط  -9-4-5

 سانتی متر باشد. 44*34اندازه حداکثر  -3-4-1-1

 .باشد دیجنتاخ یا و آنال گ سفند، و سناه، رنگی  اند می عکس -3-4-1-2

 .رادارد ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر -3-4-1-3

   .گنرد نمی  عل  امتنازی مغایر م ض عات به همچننن شده کپی آرار به -3-4-1-4

 .باشد شناسنانه دارای و جاری ساخ به مرب   باید ارر -3-4-1-7

 .باشد شده داده شرکت دیگری یجشن اره و مسابقه در پنشتر نقاید ارر -3-4-1-3
 

 امتيازات رشته فيلم كوتاهضوابط  -9-1

 مرتبط با سالمت ثیو احاد اتیآمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 فیلم کوتاه

 نامه فيلم

    0 ایده و   

    8 داستان

    1 شخ نت پردازی

 و بازيگری كارگردانی
    51 دک پاژ

    51 هابازی و پرداتت بازیگران انتخاب

 تصوير و صدا
    51   اویر کنفنت

    1 صدا

 تدوين

    1  داوم

    1 ریت ) مپ (

    9 رعایت اصل  دوین

    0 م سنقی
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 نكات برجسته
    50 پنام انتقاخ

    8 تالقنت ویژه

    511 جمع كل
 

 رشته فيلم كوتاهاجرايی ضوابط  -9-1-5

 .باشد شده   لند ارر صاحب دانشج یی زمان در باید آرار ی کلنّه -3-7-1-1

سنده  کارگردان، یک از بنش که برگزیده های فنل  به -3-7-1-2 شته  کننده  هنه و ن ی شد  دا   عل  جایزه یک فقط با

 .گرفت ت اهد

 .ش د درج فنل  هر روی بر کامل ط ر به فنل  زمان مدت و فنلمساز و فنل  نام -3-7-1-3

ست  الزم-3-7-1-4 سخه  ا صلی  ی ن سخه   یک در فنل  ا ست  های پخش        dvdن سن ستگاه رایانه و  )قابل پخش با د

 .گرددجشن اره در دانشگاه تانگی(  ح یل دبنرتانه 

   .گردند می حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نمایش کنفنت و فنی استانداردهای که هایی فنل  -3-7-1-7

 .ش د رعایت آن در ... و زمان فنی، لحاظ به ک  اه فنل  استانداردهای -3-7-1-3

 .باشد شده داده شرکت دیگری یجشن اره و مسابقه در پنشتر نقاید ارر -3-4-1-5

 

 امتيازات رشته معرق و منبّتضوابط  -9-1

 محور مسابقه: 

 (نیالناس... للمومن هایاای) ونسیسوره مبارکه  17 هیآ

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

معرق و 

 منبّت

    01 ایرانی اصنل های طرح و اسلنمی شامل طراحی

    01 ارر اصالت و جنس رنگ و با همخ انی نظر از بندی  رکنب و انتخاب

    01 اسالمی ایرانی ه یت با اجرا و نقش هماهنگی

    01 اجرا م رد  کننک و تالقنت

    01 ارر م ض ع

 های هنرهای  کننک با متناسووب اجزا دقن  ن ووب و کار ظرافت

 سنتی
51   

 

    551 جمع كل
 

 اجرايی رشته معرق و منبّتضوابط  -9-1-5

 .است آزاد  کننک ن ع -3-3-1-1

 .دارد را ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر -3-3-1-2

 .گنرد نمی  عل  امتنازی مغایر م ض عات به همچننن شده و کپی آرار به -3-3-1-3

 .باشد جاری ساخ به مرب   و شناسنامه دارای ارسالی ارر -3-3-1-4

 .باشد شده داده شرکت دیگری ی جشن اره و مسابقه در پنشتر نقاید ارر -3-3-1-7
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 (متریاخ از استفاده در محدودیت عدم. )کند استفاده ... و چ ب فلز، از   اند می داوطلب -3-3-1-3

 .باشد قاب بدون و آزاد ارر اندازه -3-3-1-5
 

 امتيازات رشته طراحی پوسترضوابط  -9-0

 رانیا انیقرآن و عترت دانشجو يجشنواره مل نیو دوم يپوستر سپوستر محور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 یطراح

 پوستر

سووانتی متر(/   74*54نامه) آینن طق  پ سووتر، ابعاد حداکثر رعایت

 ف نتها از سووایر و باشوود ت انا متری 3 فاصووله از کلمات)ل گ  اندازه

 متری( یک فاصله

54   

 

    54 رنگها  رکنب /مناسب کنتراست از گنری بهره

    50 ل گ  طراحی

    51 جشن اره م ض ع با انبقاق

    51 پ ستر( طراحی های سقک  ایپ گرافی)از

    51  کننک و فرم

    50 تالقنت و ن آوری

    50 ایجاز و پ یایی /مفه م انتقاخ منزان و مناسب عناصر از استفاده

    511 جمع كل
 

 طراحی پوستراجرايی رشته ضوابط  -9-0-5

 (است الزامی پرینت ارساخ) باشد شده پرینت سانتی متر 74*54حداکثر  ارر اندازه -3-5-1-1

 است.زیر الزامی مشخ ات  با اصلی فایل ارساخ -3-5-1-2

شن   RGB (، م دpsd،Jpj ،tif، فرمت)4mb ا  2حج  فایل از   سانتی متر    74*54و اندازه ارر  344dpiرنگی، رزول 

 باشد.

 است. ضروری پ ستر طراحی در جشن اره نام از استفاده -3-5-1-3

 .است جشن اره دبنرتانه عهده به ،سراسری بهداشت مرحله در آن نمایش جهت اصلی اندازه در پ ستر چاپ -3-5-1-4

 .شد نخ اهد پذیرفته است شده  عننن اندازه از بنشتر که آراری -3-5-1-7

 حذف جشن اره م ض ع با انبقاق عدم ص رت در و باشد جشن اره هایمح ر راستای در باید پ ستر محت ای -3-5-1-3

 ش د. می
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 امتيازات رشته تذهيبضوابط  -9-8

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
 مالک های داوری

 عالي خوب متوسط

 بيتذه

    01 طراحی

    01 رنگ  ناسب و سنتی ناب های رنگ از استفاده

    01 ت ب اجرای

    01 آن ومقانی اص خ به   جه با درارر ون آوری تالقنّت

    51 بندی  رکنب

    51 استفاده م رد  کننک

    511 جمع كل
 

 تذهيباجرايی رشته ضوابط  -9-8-5

 باشد. سانتی متر 54*74حداکثر  ارر اندازه -3-8-1-1

 .باشد قاب دارای و ارر تل  برای کادر درصد 57  -3-8-1-2

 .دارد را ارر یک ارساخ ح   نها داوطلب هر -3-8-1-3

 .باشد متر سانتی 8  ا 3 ار  پپاس عرض و ط خ -3-8-1-4

 .است ممن ع اجرا جهت رایانه از استفاده -3-8-1-7

 باشد. شده داده شرکت دیگری ی جشن اره و مسابقه در پنشتر نقاید ارر -3-8-1-3

 .باشد شناسنامه دارای و اتنر ساخ 1 به مرب   باید ارر -3-8-1-5

 .است ار  پپاس احتساب با گردیده اعالم ابعاد -3-8-1-8
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 داوری بخش آثار ادبي:آئین نامه چهارمبخش 

شامل  ست. شرکت           رشته  این بخش  شنامه ن یسی ا ستان ن یسی، فنلمنامه ن یسی و نمای شعر، دا این  کنندگان در های 

شن ا    با باید بخش سانی ج شن اره   ضمن  ( http:\\farhangi.behdasht.gov.irه )رمراجعه پایگاه اطالع ر  رقت نام در ج

 .از طری  سامانه بارگزاری نمایند 1393اردیقهشت  14حداکثر  ا را فایل ارر ت د 

 رشته شعر -4-5

سان  به تدادای های نعمت بر رین از شعر  ست؛  ان سان  ا ستنن  از ان  و ع اطف بنان به شعر  با ت د زندگی روزهای نخ

 که شعری . است  گرفته ت یش مقاصد  بنان و اهداف تدمت در را شعر  بعد روزگاران در و است  پرداتته ت یش احساسات  

 بخش این کنندگان شرکت  که امند. آید می حساب  به ت یش زمان هنرهای بر رین از باشد  زندگی آینن و دین تدمت در

 .یابند   فن  هنری آرار آفرینش به عترت اشارات و قرآن از گنری بهره با

 شعرامتيازات رشته ضوابط  -4-5-5

 قرآن و عترتمحور مسابقه: 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
امتیاز 

 نهایي
 نظر داور

 شعر

   01 (... و قافنه، آهنگ عروضی، قالب )وزن درست ساتتار

 سووالمت ، ها واژه بافت همگ ن ایجاد واژگان، )گزینش شووعر زبان

 رسایی( و زبان
01   

 ادبی، های آرایه صوو ر تناخ، کارگنری به و شووناتتی)زیقایی زیقا

 (... و کالم کلمه م سنقی
01   

ضم ن  و ن آوری ضم ن،  سازی)وحدت، هماهنگی  م  ، فرم ، محت ا م

 ...)و  تالقنت
51   

   51 احساسات مخاطب( و هنجانات بروز )شگرد عاطفه

   51 پایندگی و ماندگاری

 های سوومقل و کارگنری عناصوور عترت)به و قرآن از پذیری  ارنر

 (...و قرآنی
0   

   9 شعر سنر در پختگی و اندیشه

   511 جمع كل

 اجرايی رشته شعرضوابط  -4-5-0

 در انتخاب قالب شعری اع  از شعر سنتی، ن  یا سپند آزاد هستند. شرکت کنندگان  -4-1-2-1

 دور از نامر قط م ضوو عات رو این از .اسووتقرآن و عترت بر مح ر مقتنی شووعر محت ای و مایه درون -4-1-2-2

 .ش ند حذف می مسابقات

 

 

 



    

 73 

 

 معنارهای مهمترین است؛  کالم های ظرافت و ها کاری ریزه با شاعر  آشنایی  امتناز، کسب  در اصلی  مالك -4-1-2-3

سب  سقب  که سرودن  شترین  ک ست؛  آمده باال جدوخ در گردد می امتنازات بن  از که ها معنار این به با  جه باید شاعران  ا

 .بنافرینند را ت یش ارر پنشنهادی، م ض عات از یکی در بک شند آید، می فراه  امتناز صد یک مجم ع

 آثار تنظيم شرايط و نكات -4-5-9

 ت د ادبی ارر آفرینش به جدوخ این در شووده  عریف های مالك به   جه با فندظم  کنندگان شوورکت  -4-1-3-1

 .بپردازند

ست ک  با   -4-1-3-2 سه     داوری ها د سه داور انجام می گنرد؛ این داوران م رد  أیند دبنرتانه اند و منانگنن نظر هر 

 هایی مجزا می آید که مالك اصلی گزینش و کسب امتناز هر ارر است. داور در فرم

ست  م ظف کننده شرکت  هر -4-1-3-3  و کرده  ایپ b nazaninبا ف نت  office 2414محنط  در را ت یش ارر ا

 .نمایدبارگزاری از طری  پایگاه اطالع رسانی جشن اره  pdfو wordدو ص رت  به

 رشته،  چ ن وی مشخ ات   دیگر و شاعر  نام و گنرد قرار صفحه  منانۀ باال، در  نتر تط با ارر نام یا عن ان  -4-1-3-4

 ش د درج جداگانه ای صفحه در باید ...و دانشگاه

 شاعران  استعداد  سنجش  به متفاوت م ض عا ی  انتخاب با همایش روز در   انند می داوران نناز ص رت  در  -4-1-3-7

 .بپردازند شعر سرودن در

 .باشد شده داده شرکت ایجشن اره یا مسابقه هنچ در  اکن ن نقاید شده ارساخ آرار -4-1-3-3
 

 فيلم نامه نويسی و نمايش نامه نويسیرشته  -4-0

ست؛  ن یسی  نامه نمایش و ن یسی  نامه فنل  بخش تلّاقانه و ادبی آفرینش های بخش دش ار رین  از  که ادبی ن ع این ا

 طلقد؛ می را ت د تاص های مهارت ادبی ن ع این در آرار، تل  و دارد ایویژه جایگاه ن پاسووت و  ازه فارسووی ادبنات در

 بر عالوه .باشد آشنا .... و واژگان گزینی به ن یسندگی، پردازی، داستان چ ن متفاو ی هایمهارت با باید بخش این ن یسندة 

 .باشد آشنا تاص ص رت به ن یسی نامه نمایش و ن یسی نامه فنل  رشتۀ با باید ها مهارت این

 فيلم نامه نويسی و نمايش نامه نويسیامتيازات رشته ضوابط  -4-0-5

 و عترت محور مسابقه: قرآن

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
امتیاز 

 نهایي
 نظر داور

ی
س
وي
ه ن
ام
من
يل
ف

 

 
مه
نا
ش
ماي
و ن

 
ی
س
وي
ن

 

ض ع،  ضم ن  م  شه )باور  و م ض ع،  ابتکار پذیری، اندی  اهمنت در م 

 زدگی( شعار از پرهنز س ژه، و م ض ع
51   

   51 پردازی شخ نت

   1 دراما نک ساتتار

   51 اجرایی قابلنّت

   51 پردازی دیال گ

   1 نمایشی زبان

   51 ن آوری و تالقنّت

   51 ارر شاتص های ویژگی
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   1 آن گذاری  ارنر و جشن اره های اوّل یت

   51 ساتتار ب دن مناسب

   1 پردازی م قعنت در م فقنت

   51 داور ویژة نظر

   511 جمع كل

 م نامه نويسی و نمايش نامه نويسیفيلاجرايی رشته ضوابط  -4-0-0

ض عات  انتخاب در کنندگان شرکت  -4-2-2-1   با مح ریت که بخش این های مایه درون به باید منح راً  ت یش م 

 .داشته باشند دقت است و عترت قرآن

 .ش ند می حذف مسابقات دور از کارآمد و زیقا اگرچه  نامر قط محت اهای و ها مایه درون -4-2-2-2

صلی  مالك -4-2-2-3 سب  در ا شنایی  امتناز ک سنده  ،آ سی  نامه فنل  هنر های ظرافت و ها کاری ریزه با ن ی  و ن ی

ستان  سی  دا ست؛  ن ی سب  سقب  که بخش این معنارهای مهمترین ا شترین  ک ض ع  : از عقار ند گردد، می امتنازات بن  ، م 

 است؛  داوری مح رهای  رین اصلی  است،  آمده باال جدوخ در که بخش این های ویژگی کلی ط ر به و- ....و ن شته  ساتتار 

 م ضوو عات از یکی در بک شووند آید، می فراه  امتناز صوود یک مجم ع از که ها معنار این به   جّه با باید ن یسووندگان

 .بنافرینند را ت یش ارر پنشنهادی،

 شرايط و ويژگی آثار ارسالی )فيلم نامه ها و نمايش نامه ها( -4-0-9

 pdfو wordص رت  دو به جشن اره  سامانه در ارر بارگزاریاصل -4-2-3-1

  .باشند 13 ف نت و نازننن قل  با آرار -4-2-3-2

 کنار در جداگانه ای صفحه در  ماس شماره دانشگاه، نام تان ادگی، نام نام، شامل ن یسنده کامل مشخ ات -4-2-3-3

 .ش ند ارساخ و رقت آرار

 .است ضروری نامه نمایش /نامه فنل  اوّخ صفحۀ در داستان تالصه ن شتن -4-2-3-4

 ذکر بر عالوه ادبی، منقع از اقتقاس درصوو رت .شوو د ذکر متن پایان در نامه فنل  یا نامه نمایش منابع -4-2-3-7

 .ش د معرفی ننز ارر انتشار ساخ ناشر، ن یسنده، عن ان، شامل کامل، مشخ ات

 .ش د ذکر ننز داستان وتالصۀ سننمایی ارر مشخ ات ارر، آن از سننمایی اقتقاس سابقۀ ص رت در -4-2-3-3

 .باشد شده داده شرکت ایجشن اره یا مسابقه هنچ در  اکن ن نقاید ارسالی آرار-4-2-3-5

 مقام دارای شرایط کسب   و باشد  شده  ن شته  مشترك  ص رت  به نفر چند   سط  شده  ارایه ارر که ص ر ی  در-4-2-3-8

 .شد ت اهد داده  خ نص آن به جایزه یک  نها باشد،

 .ش د ت دداری طرحتالصه  ارایۀ از بنابراین ش د، می پذیرفته ارزیابی برای کامل نامۀ فنل   نها-4-2-3-9
 

 ضوابط و مقررّات رشتة داستان نويسی -4-9

  فریج و سرگرمی  وسنلۀ  هنچ انسان  که هایی زمان در است؛  ب ده همراه انسان  با که است  ادبی ن ع  رین قدی  داستان 

 بشر  برای راهنمایی و  علن  نقش کنندگی سرگرم  بر عالوه داستان  رو این از .است  ب ده داستان  آن از مه  این است  نداشته 

 از و کند بنان داستان  با را ت یش دروننّات و احساسات    جربنات، ع اطف، ک شد  می هم اره انسان  .است  داشته  عهده بر را

صد  و اهداف طری  این ست  کرده بنان را ت یش مقا شارات  و قرآن از گنری بهره با بخش این کنندگان شرکت  که امند .ا  ا
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صلی  هدف به عترت ست،  قرآنی های زیقایی بنان که ا ست  ا  آفرینش به متعالی هایی درونمایه با طری  این از و یابند د

 .برسند ننز متعالی ساتتاری

 داستان نويسیامتيازات رشته ضوابط  -4-9-5

 و عترت  محور مسابقه: قرآن

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع
امتیاز 

 نهایي
 نظر داور

ی
س
وي
ن ن
تا
س
دا

 

   1 عترت( و قرآن مقانی و ها آم زه به م ض ع،    )   جه

   1 م ض ع در ابداع

   51 داستان( چهارچ ب یا رنگ)نقشه پی یا طرح

   1 قل  رسایی و روانی

   1 ( مناسب)شروع آغاز

   51 پردازی شخ نّت

   51 گفتگ 

   51 داستان( دید)روایت زاویۀ

   51 ( بندی پایان ، داستان اوج  علن ، ح ادث)کشمکش،

   51 داستان لحن

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

   1 پرداتت

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

 گرا    یر
1   

   1  کننک از استفاده

   511 جمع كل

 نويسی اجرايی رشته داستانضوابط  -4-9-0

 آزاد (Minimalism)داسووتانک یا (Short story)ک  اه  از اع  داسووتان قالب انتخاب در دانشووج یان -4-3-2-1

 .شد نخ اهد داده ارر  ر نب ها رمان و بلند های به داستان هستند.

ست قرآن و عترت  مح ر  بر مقتنی آرار محت ای و مایه درون -4-3-2-2 ض عات  رو این از .ا  و زیقا اگرچه نامر قط م 

 .ش ند می حذف مسابقات از گردونۀ کارآمد

 مهمترین ,است  ن یسی  داستان  های وظرافت ها کاری ریزه با ن یسنده  آشنایی  امتناز کسب  در اصلی  مالك -4-3-2-3

ضا  : از عقار ند گردد می امتنازات بنشترین  سقب  که بخش این های معنار  هنر های ویژگی کلی ط ر به و گفتگ  ، لحن ،ف

 ،آید می فراه  امتناز صد  مجم ع از که معنارها این به   جه با باید ن یسندگان ، است  امده باال جدوخ در که ن یسی  داستان 

 .بنافرینند را ت یش ارر، ت د پنشنهادی م ض عات از یکی در بک شند

 ويژگی های تنظيم آثارشرايط و  -4-9-9

 ت د ادبی ارر آفرینش به جدوخ این در شووده  عریف های مالك به   جه با م ظفند کنندگان شوورکت-4-3-3-1

 بپردازند.
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ست  م ظف کننده شرکت  هر -4-3-3-2  به و کرده  ایپ b nazaninو  13با ف نت  wordمحنط  در را ت یش ارر ا

 فاصله  رعایت عدم یا امالیی های غلط وج د .اطالع رسانی جشن اره بارگزاری نماید  طری  پایگاه از  pdfو wordدو ص رت  

 .کاهد می ارر ارزش از نق دن ن شته شکنل یا واژگان

 ن یسنده  نام از اع  ن یسندگان  مشخ ات    مام گنرد؛ قرار صفحه  منانۀ باال، در  نتر تط با ارر نام یا عن ان -4-3-3-4

 ش د درج جداگانه ای صفحه در مجدداً ...و ارر عن ان و

سته  همایش روز در   اند می داوران نناز ص رت  در-4-3-3-7 ستعداد  سنجش  به ت یش سلنقۀ  به ب سندگان  ا  ن ی

 .بپردازند

سالی  آرار -4-3-3-3 سابقه  هنچ در  اکن ن نقاید ار شن اره  یا م شد؛  شده  داده شرکت  ای ج  از ص رت  این غنر در با

 .ش ند می حذف مسابقات

 .باشد شده   لند ارر صاحب دانشج یی زمان در باید آرار کلنّۀ -4-3-3-5

 

 داوری بخش نشریات:آئین نامه پنجمبخش 

( و ییآراصفحه و کنگراف، جلد یرو طرحی، قرآن و ینید مقاله، گزارش، م احقهم رد:  7شامل آرار) این بخش شامل

مراجعه پایگاه اطالع رسانی جشن اره  با باید این بخش کنندگان در است. شرکت (قرآن و عترتنشریات)

(http:\\farhangi.behdasht.gov.ir ) از  1393اردیقهشت  14حداکثر  ا را فایل ارر ت د  رقت نام در جشن اره ضمن

چاپ شده به دبنرتانه جشن اره در دانشگاه همچننن ضروری است حداقل یک نسخه از نشریه  .طری  سامانه بارگزاری نمایند

  یل گردد. ح

 اجرايی بخش نشرياتضوابط  -1-5

 ناظر تهنکم از مج ز یدارا و شده منتشر 97 دیماه  ا 93 نیفرورد یزمان ةباز در یستیبا یارسال اتینشر و آرار -7-1-1

 .باشند دانشگاه اتینشر بر

 عمل آید.در سامانه به  نامرقت جداگانه ص رتهب یارسال هینشر ای ارر هر یبرا است یضرور -7-1-2

 انجام ش د. نشریه رمسئ خیمد  نها باید از س ی« نشریات»بخش  در رقت نام  -7-1-3

  انند مرب   به یک بخش یا کند. این آرار می شرکت جشن اره در ارر 3 با حداکثر   اندیم شرکت کننده هر  -7-1-4

 های متفاوت باشند.بخش

قرآن و عترت به چاپ رسنده است به شر  ار قا  م ض عی)قرآن و  در بخش آرار، آراری که در نشریات غنر  -7-1-7

 عترت( می   انند در این بخش شرکت نمایند.
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 امتيازاتضوابط  -1-0

 امتيازات رشته آثار)بخش گزارش(ضوابط  -1-0-5

  

 های هر شاخصتعدادی از مالک هاشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

 تيتر 5

  دقننظر ت اننده، مستقل از متن ب دن، ک  اه ب دن، روشن و جلب

ب دن، تالقنت، شروع نشدن با حرف اضافه، هماهنگی  نتر با متن، 

ده از دار باشد، استفا کرار نکردن واژه در  نتر،  نتر یا رو نتر فعل

 اجزای  نتر

51  

  01 بندیپایان و ورودی  ناسب، بندیپایان، متن، ورودی ساختار 0

 سوژه 9
برت رد، فراوانی، های تقری دربرگنری، شهرت، ارزش رعایت

 شگفتی، مجاورت،  ازگی با  اکند بر مسایل دانشگاه و دانشج 
51  

 صحت 4
آفرینی، مستند ارایه صحنج اطالعات، کپی نکردن، پرهنز از ابهام

 شخ یب دن، استفاده از منابع مختلف، پرهنز از نظرات
51  

1 
 اركان

 گزارش

گزارشگر، م احقه مشاهده و بررسی زوایای مندانی م ض ع از س ی 

با دانشج یان، کارشناسان و مسئ الن به فرات ر م ض ع،  حقن  

 دربارة ابعاد مختلف مساله

01  

 جامعيت 1
،  حلنل قدرت، مخالف هایاستدالخ آوردن، اطالعات و آمار ارایه

 نم دار جدوخ، ارایه، م ض ع با گزارش حج   ناسب، مخاطب اقناع

 ... و
51  

 نويسیدرست 0
نکردن از کلمات  ن یسی، استفادهنداشتن غلط امالیی، ساده

 گذاریپنچنده، رعایت اص خ نگارشی، رعایت اص خ نشانه

 روشن و بدون ابهام ب دن

51  

  511 مجم ع



    

 31 

 

 

 امتيازات رشته آثار)بخش مصاحبه(ضوابط  -1-0-0

  

 های هر شاخصاز مالکتعدادی  هاشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

 تيتر 5

نظر ت اننده، مستقل از متن ب دن، ک  اه ب دن، روشن و دقن  جلب

ب دن، تالقنت، شروع نشدن با حرف اضافه، هماهنگی  نتر با متن، 

ده از دار باشد، استفا کرار نکردن واژه در  نتر،  نتر یا رو نتر فعل

 اجزای  نتر

01  

 اشاره 0
 یمعرف، شدهمبرح م ض ع دربارهپرسشطرح، م ض ع طرح

 تنم قع و طیشرا، ش ندهم احقه سخنانعبفنقبه، ش ندهم احقه

 م احقه
51  

 سوژه 9
های تقری دربرگنری، شهرت، برت رد، فراوانی، ارزش رعایت

 شگفتی، مجاورت،  ازگی با  اکند بر مسایل دانشگاه و دانشج 
51  

 صحت 4
آفرینی، مستند ارایه صحنج اطالعات، کپی نکردن، پرهنز از ابهام

 شخ یب دن، استفاده از منابع مختلف، پرهنز از نظرات
51  

1 
 هایپرسش

 شدهمطرح
 رحط کنفنت، مناسب ران یه هایپرسش، مناسب اولنه هایپرسش

 آتر پرسش طرح کنفنت، اوخ پرسش
01  

1 
 اداره چگونگی

 مصاحبه

 هاپاسخ و هاپرسش بنن  ناسب، هاپرسش طرح منبقی نظ 

 م احقه جهتیب نق دنیط الن، هاپرسش  مام از ییگشاگره

 غنرمنتظره هایپرسش

51  

 نويسیدرست 0
نکردن از کلمات  ن یسی، استفادهنداشتن غلط امالیی، ساده

 گذاریپنچنده، رعایت اص خ نگارشی، رعایت اص خ نشانه

 ابهام ب دنروشن و بدون 
51  

  511 مجم ع
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 (مقاله دينی و قرآنیامتيازات رشته آثار)بخش ضوابط  -1-0-9

  

 های هر شاخصتعدادی از مالک هاشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

 تيتر 5

نظر ت اننده، مستقل از متن ب دن، ک  اه ب دن، روشن و دقن  جلب

اضافه، هماهنگی  نتر با متن، ب دن، تالقنت، شروع نشدن با حرف 

ده از دار باشد، استفا کرار نکردن واژه در  نتر،  نتر یا رو نتر فعل

 اجزای  نتر

51  

  01 بندیپایان و ورودی  ناسب، بندیپایان، متن، ورودی ساختار 0

 سوژه 9
های تقری دربرگنری، شهرت، برت رد، فراوانی، ارزش رعایت

 با  اکند بر مسایل دانشگاه و دانشج شگفتی، مجاورت،  ازگی 
51  

 صحت 4
آفرینی، مستند ارایه صحنج اطالعات، کپی نکردن، پرهنز از ابهام

 شخ یب دن، استفاده از منابع مختلف، پرهنز از نظرات
51  

1 
 اركانرعايت 

 مقاله نويسی

مشاهده و بررسی زوایای مندانی م ض ع از س ی گزارشگر، م احقه 

دانشج یان، کارشناسان و مسئ الن به فرات ر م ض ع،  حقن  با 

 دربارة ابعاد مختلف مساله

01  

 جامعيت 1
،  حلنل قدرت، مخالف هایاستدالخ آوردن، اطالعات و آمار ارایه

 نم دار جدوخ، ارایه، م ض ع با گزارش حج   ناسب، مخاطب اقناع

 ... و
51  

 نويسیدرست 0
نکردن از کلمات  ن یسی، استفادهسادهنداشتن غلط امالیی، 

 گذاریپنچنده، رعایت اص خ نگارشی، رعایت اص خ نشانه

 روشن و بدون ابهام ب دن

51  

  511 مجم ع
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 امتيازات رشته آثار)بخش طرح روی جلد(ضوابط  -1-0-4

 

  

 های هر شاخصتعدادی از مالک هاشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

 تيتر 5
استفاده از چند  نتر، استفاده از  نتر یک در جای مناسب و با 

  نترها نتر، نح ة چننشمناسب، استفاده از اجزایو اندازهف نت
51  

0 
عكس يا 

 طرح و رنگ
استفاده از طرح یا عکس مناسب و با کنفنت، استفاده بجا و منبقی 

 های مناسب و متن عاز رنگ
01  

 سوژه 9
با م ض ع  نتر یک و محت ای نشریه و فضای ار قا  طرح جلد 

 دانشگاهی
51  

 تركيب 4
 هارنگ  رام، تط، عکس، عناصر یمنبق و مناسب مت ازن، بن رک

 ... و
51  

 لوگو 1
 ،آنها درج مناسب محل و آن ریز شناسنامه و ل گ  ییقایز

 یاحرفه یطراح و هینشر م ض ع با ب دنمر قط ب دن، بامفه م
51  

 خالقيت 1
ی در فرع یهاامنپ و یاصل امنپ شینما در ین آور و تنتالق

  رکنب عکس، طرح و متن
51  

 نويسیدرست 0
نکردن از کلمات  ن یسی، استفادهنداشتن غلط امالیی، ساده

 گذاریپنچنده، رعایت اص خ نگارشی، رعایت اص خ نشانه

 روشن و بدون ابهام ب دن

1  

  511 مجم ع
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 (يیآراصفحه و کيگرافامتيازات رشته آثار)ضوابط  -1-0-1

 

  

 های هر شاخصتعدادی از مالک هاشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

  8 ... و شمارگان ل گ ، ریز شناسنامه درج و ل گ  مناسب یطراح لوگو 5

 طرح جلد 0
اع  از عکس و  جلد یرو طرح یکنگراف  نمفاه تل  و یسازری   

 محت ا مه  ترن  چند درج وطرح 
01  

9 
فهرست و 

 شناسنامه
 ییقایز و صفحه شماره مبالب، فهرست شناسنامه،و فهرست صفحه

 ی و ...ب ر
51  

  9 ...  و جلد پشت از مناسب استفاده پشت جلد 4

1 
طراحی 

 صفحات

های زیقا و جذاب، قرار لنات صفحات، کلنشه صفحات و سرصفحه

 و مناسب یبندست نگرفتن شماره صفحات در جای مناسب، 

 ترن  یاجزا و متن مناسب نشنچ

01  

1 
گرافيک 

 صفحات
  51 ... و  رام تط، کادر، ر،ی  اومناسب  نشنچ

  51 های مختلفاستفاده مناسب از رنگ رنگ 0

  51 کنفنت مناسب چاپ، صحافی و برش مناسب قبع كيفيت چاپ 8

  4 آرایین آوری و تالقنت در صفحه نوآوری 3

  511 مجم ع
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 امتيازات رشته نشرياتضوابط  -1-0-1

 های هر شاخصتعدادی از مالک هاشاخص ساختار کلي ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 داوری

5 
اصول 

ی محتوايی
عات
بو
مط
ل 
صو

ا
 

  0 سرمقاله یا یادداشت نخستداشتن 
ر، نگاری مانند تقروزنامهمتفاوتهایو کنفنت استفاده از قالب کمنت

استفاده از   ناسبو  ایحرفهم احقه، گزارش و مقاله و رعایت اص خ

 انتشارۀننزم باآنها 

50  

 ها مانند طنز، کاریکا  ر،  رجمه، قبعه ادبی، ست ناستفاده از سایر قالب

 ت انندگان، شعر، جدوخ، مسابقه و سرگرمی، تاطره، احادیث و ...
8  

  9 بنان منابع و آوردن نام ن یسندگان و رشتۀ  ح نلی آنان
 نتر در استفاده از  نترهای جذاب و مناسب و همچننن اجزای

 مبالب مختلف
4  

  0 روز ب دن مبالب  لندی و به

  0 با مخاطقان با  اکند بر دانشج  و دانشگاه ار قا  م ض عات کار شده

 ويراستاری
  9 ن یسی مبالبو روان ساده

  0 رعایت دست ر زبان و آینن نگارش فارسی

0 
اصول 

 گرافيكی

طرح 

روی 

 جلد

زیقا و هنری ب دن ل گ  و رعایت اص خ طراحی آن، درج شناسنامه 

 زیر ل گ  و ...
9  

  4 دار و زیقا،  رکنقی مناسب از چند  نترهدفمند، پنامطرح یا عکس روی جلد 

  9 هاتالقنت در طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ

حه
صف

ی
راي
آ

 

  9 محت ا با شماره صفحه شناسنامه، عناوین فهرست، درجصفحه 

  0 بندی مناسب و زیقا و چننش مناسب عناصر صفحهست ن

  9 قل  و رقات قل  در محت ا ناسب ن ع و اندازه 

  9 طراحی و چننش مناسب  نتر و اجزای  نتر

  9 های ابتکاری و زیقااستفاده مناسب و بجا از   اویر و طرح

  9 استفاده مناسب از فضای صفحه و تل  مفاهن  گرافنکی

  9 رقات در  مام صفحاتاستفاده از سرصفحه و کلنشه و رعایت 

 موارد ساير 9

ی
فن
ل 
صو

ا
 

  9 کنفنت چاپ یا  کثنر و صحافی

  0 استمرار انتشار نشریه

  5 تالقنت و ابتکارهای ویژه
استقالخ مالی نشریه، درج قنمت، داشتن فرم اشتراك و پذیرش 

 آگهی مر قط
4  

  0 داشتن نسخۀ الکتروننک

  511 مجموع
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 يکتابخوانبخش  ضوابط و معیارهای 

 .باشدنقد و  لخنص کتاب می شاملاین بخش 

 شيوه نامه نقد كتاب -5

سنده از یک منظری ویژه به           شد و بالبقع هر ن ی شمندان در ح زه های تاص می با شات ذهنی اندی صل  راو کتاب حا

 نگری  این یکس  م ض ع   جه می کند. به همنن دلنل برای   فن  در ننل به اهداف  عننن شده نناز به راهکارهایی است  ا از   

سب  رین این راهکارها که م رد وفاق ا   ش د. یکی از منا شد نقد من فانه  جل گنری  شد. نق کثر اهل عل  می با د  ی کتاب می با

سنده ارر کمک می کند که        ضعف آرار علمی و پژوهشی را مشخص می کند و بنش از هر چنز به ت د ن ی علمی نقا  ق ت و 

ای مختلف بپردازد و در نهایت ننز به پر بار کردن جریان علمی کمک کند. الزم به ذکر اسوووت  به باز ت انی ارر ت د از منظره

 در سه مح ر شکلی، روشی و محت ایی انجام می گنرد. نقد کتاب معم الً

 امتیاز داور امتیاز موضوع محور

 شكلی
 نمره ( 3) بررسی ظاهر کتاب -1

 نمره ( 3بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی ها ) -2

 نمره ( 4بررسی ارجاعات، نمایه ، منابع و مآتذ )  -3

 نمره14

 

 روشی

 نمره ( 8داشتن چارچ ب علمی)  -1

 نمره ( 8پرداتتن به نظریه های علمی )  -2

 نمره ( 8داشتن نظ  منبقی در ارائه مبالب )  -3

 نمره ( 3داشتن روش علمی )  -4

 نمره91

 

 محتوايی

 نمره ( 14پرداتتن به مفاهن  م رد استفاده در متن )  -1

 نمره ( 14 قننن چارچ ب م ض عی )  -2

 نمره ( 14پاسخ به س االت )  -3

 نمره (  8 قننن صحنج و علمی مبالب) -4

 نمره ( 14استفاده از داده ها و منابع اصلی)  -7

 نمره (12نتنجه گنری منبقی در مقاحث )  -3

 نمره 11

 

  نمره 511 مجموع
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 كتاب صيتلخشيوه نامه  -0

سی   ست که با اهدافی       لخنص و گزیده ن ی سازی مت ن و اقتقاس نکات مه  منابع مکت ب ا راهکاری م رر برای مخت ر 

سان  ر عالقمندان        سریع و آ نظنر بهره گنری بنشتر از مضم ن و محت ای کتاب های ارزنده و ننز فراه  کردن امکان مراجعه 

ه در عرصووه  لخنص کتاب ه  چ ن سووایر فعالنت  به ببن منابع علمی انجام می پذیرد. تالصووه ن یسووی و زبده گزینی به ویژ

شد و بی  ردید برای تل  ارری ارزشمند در این زمننه کسب مهارت های الزم         ص خ و ق اعد تاصی می با های علمی دارای ا

 امری ضروری است. تالصه ن یسی مت ن مکت ب از سه منظر محت ایی، روشی و ساتتاری قابل بررسی و سنجش می باشد.

   حج  منقع اعالم شده باشد. درصد 14صفحات  لخنص نقاید کمتر از  عداد 

 امتیاز موضوع محور
امتیاز 

 داور

 محتوايی

 نمره( 14روشنی و وض ح مفه م ارائه شده در متن تالصه شده) -1

 نمره( 12وج د انسجام و ار قا  معنایی و مفه می) -2

 نمره( 17جامع و مانع ب دن مبالب  لخنص شده) -3

صل کتاب رعایت امانت  -4 صلی ( داری و وفاداری به ا  ) منزان انبقاق با متن ا

 نمره( 17)

 نمره( 8منزان  سلط بر زمننه  خ  ی منقع) -1

 نمره 11

 

 روشی

 نمره( 7 ر نب،   الی و نظ  مبالب)  -1

 نمره( 7دسته بندی علمی و هدفمند)  -2

 نمره( 7رعایت اسل ب ساده و سره ن یسی)  -3

 7سووایر  کننک های گزیده ن یسووی)  اسووتفاده از نم دار ها، جداوخ و  -4

 نمره(

 نمره 01

 

 یساختار

 نمره ( 3روانی و شن ایی متن تالصه شده)  -1

 نمره ( 3رعایت نکات نگارشی، ویرایشی و دست ری )  -2

 نمره ( 3تالقنت و ن آوری ) در ارائه دیدگاه ها و سقک شخ ی ( )  -3

 نمره ( 7استحکام ، انسجام و پن ستگی ساتتار )  -4

 نمره ( 3انتقاخ ویژگی های سقکی کتاب )   فن  در  -7

 نمره ( 3 ناسب حج  کمی مبالب )  -3

 نمره 01

 

  نمره 511 مجموع

 

 
 


