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 آوایی بخش 

 های حفظ قرآن کریم داوری نحوه امتیازدهی رشته نامه نییآ

 کلیات

 وقف و ابتدا، صوت و لحن ارزیابی بخش شامل صحت حفظ، تجوید، 5ی مختلف حفظ، تالوت حافظان در ها رشتهدر  .1

 و شامل امتیازات زیر است: شود یم
 

 حداقل امتیاز حداکثر امتیاز رشته ردیف

 01 011 صحت حفظ 1

 01 03 تجوید 2

 3 03 وقف و ابتدا 3

 7 01 صوت 4

 01 01 لحن 5
 

امتیاز حسن  درصد 07امتیاز صحت حفظ و  درصد 07تمام مراحل برگزاری مسابقات، نحوه محاسبه امتیاز حافظ  در .2

 تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن( خواهد بود.) قرائت

صحت حفظ، تجوید، وقف  هر یک از مراحل، به ترتیب امتیازاتدر  کنندگان شرکت ی رسیدن امتیازتساو به در صورت .0

 رتبه برتر خواهد بود. کننده نییتع لحنو ابتدا و 

حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط داور  اگر .4

تجوید حافظ در چنین  ازیامتکنند.  قطع شود، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر می

کامل پاسخ داده و به پایان سؤال رسیده باشد. در چنین  تصور به حافظ کهمواردی، میانگین امتیاز سؤاالتی است 

 .، امتیاز مقداری است که حافظ قرائت کرده است(وقف و ابتدا، صوت و لحن)ها  مواردی، امتیاز حافظ در سایر بخش

 حتی اگر به پایان سؤال نرسیده باشد.

تعلق خواهد گرفت، به شرح جدول فوق ی مختلف ها بخشدر صورت تالوت ضعیف حافظ، حداقل امتیازی که به وی در  .5

 لحاظ خواهد شد.

 داوران صحت حفظ و داور هادی طیشرا

 .شود یم، داور هادی نامیده دهد یمو در موارد الزم به او تذکر  کند یمرا قرائت  سؤالداوری که برای حافظ  .1

باشند و از تجوید و فصاحت خوب و آشنایی با  حافظ کل قرآن کریم ستیبا یمداور یا داوران صحت حفظ و داور هادی  .2

 مند باشند. وقف و ابتدا در تالوت بهره

شهرستانی و استانی و مسابقاتی که ضرورت  مراحل درتالوت حافظ امتیاز ندهد؛ ولی  بهاصل بر آن است که داور هادی  .0

 تواند عالوه بر هدایت، امتیاز هم بدهد. کند، داور می ایجاب می
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 حفاظ تیهدابه  نکات مربوط 

 های حفظ و در هر مرحله، باید ثابت باشد. داور هادی در هر رشته از رشته .1

 تشخیص باشد، تالوت شود. الزم است عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که برای حافظ قابل .2

گردد. در سایر مسابقات، تشخیص اعالم  خیریه اعالم نمی امور و اوقاف سازماناز مراحل مسابقات  کی چیهصفحه در  شماره .0

 .شماره صفحه با داور است

اعالم شماره صفحه یا اطالع حافظ از ترتیب سؤاالت، تنها به قرائت عبارت مشابه اکتفا نماید؛ بلکه ضروری است که  رفصِنباید  داور تذکر:

 باشد. صیتشخ قابلی حافظ از تشابه خارج شده و برای قرائت کند که آیه زانیم به

ذکر نام سوره توسط داور کفایت نموده و به تالوت عبارتِ ابتدایی سوره توسط داور،  شود یمی که از ابتدای سوره آغاز سؤاالتدر  .4

 نیازی نیست.

و در ستون کلمات  کند یمرا تالوت  اگر حافظ در ابتدا یا خالل آیه پس از مکث، موفق به ادامه تالوت نشود، داور عبارت بعدی .5

 .دینما یمکسر امتیاز 

شود؛ مگر آنکه تالوت برای رسیدن به محل وقف  در صورت اتمام سؤال در خالل آیه، تالوت حافظ در اولین موضع وقف، قطع می .6

 مناسب، طوالنی شود.

 است داور حفظ محل اتمام قرعه را به سایر داوران اعالم کند تا بیش از میزان قرعه، داوری نکنند. مناسب تذکر:

دهد و در صورت تصحیح نکردن حافظ، داور آن را  بار تذکر می در اشتباهات مربوط به کلمه، کلمات و آیات، داور تنها یک .0

 کند. تصحیح می

 ر کند نیازی به تذکر از سوی داور نیست.یک حرف یا اعراب در یک کلمه تغیی اگر تذکر:

ی در صورت مکث، داور ولکند.  قبل از کلمه یا عبارتِ اشتباه را تالوت می تا داوربرای تذکر اشتباهات در کلمه، عبارت و آیات،  تذکر:

 نباید قسمت قبلی را تکرار کند.

عبارت خوانده شده را مجدد  دیبااید، داور ابتدا تالوت نم تواند ینماگر حافظ در ابتدای سؤال مکث کند و مشخص شود که  .8

 قرائت کند و در صورت عدم یادآوری حافظ، مانند مکث حافظ در خالل تالوت، اقدام نماید.

مناسب برای وقف، طوالنی باشد. اگر  محلکه تالوت تا  داور نباید اشکاالت حافظ را پیش از اولین وقف به او متذکر شود؛ مگر آن .9

ی که دارای حروف مقطعه است، سوره دیگری را تالوت نموده و وقف کند، داور صبر می کند تا عبارت ا سورهحافظ در ابتدای 

 بعد نیز تالوت شود تا بتواند نوع اشتباه )کلمه، عبارت یا انتقال به دور( را تشخیص دهد.

از  سؤالو امتیاز کامل آن  شود یمامتیاز از دست بدهد، تالوت او قطع « 27» هر سؤال، بیش ازچنانچه حافظ در اثنای تالوتِ  .17

 .گردد یموی کسر 

 امتیاز است.« 57»و در مقاطع دیگر حفظ، « 00»در حفظ کل،  سؤالامتیاز هر : 0 تذکر

امتیاز باید توسط تمام داوران صحت « 27»ی بیش از یک داور صحت حفظ وجود دارد، کسر بیش از ا مسابقهدر  که یدرصورت :0 تذکر

 حفظ احراز شود.

در  مثال عنوان بهعبارت توسط داور هادی تالوت شود، میزان تالوت باید به اندازه یک سطر باشد.  در مواردی که نیاز است یک .11

 .شوند یمکمتر از یک سطر است، تمام آیات در هدایت خوانده  ها آنمورد آیات کوتاه جا افتاده که مجموع 

صحت بخواهد، داور مجاز به  هیدییتأکند و یا از داور برای تالوت خود  سؤالاگر حافظ نام سوره، شماره صفحه و ... . را  .12

. شود یمپاسخگویی نیست و در صورت عدم توانایی حافظ برای ادامه تالوت، یک عبارت )به میزان یک سطر( توسط داور تالوت 

 ات انجام می گردد کسر نمره این بخش در ستون کلم

اگر حافظ پس از سوال خود و قبل از کمک داور، موفق به ادامه تالوت شود، برای فاصله ایجاد شده امتیاز یک مکث از او تذکر: 

 کسر می گردد.
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 امتیاز( 011) حفظنحوه امتیازدهی بخش صحت 

 موارد کلی

ٖیٖ ف ٖ » ،مثال عنوان به ؛استکلمات  الخط رسممبنای اصلی در بخش صحت حفظ، ظاهر و  .0 ٖ »و « ما  ٖی  ْوم  هر کدام یک کلمه و « ق َ

«ٖ ٖٖف ی  ٖیٖ »وٖٖ«ما  ٖا  ْوم   .ندیآ یمهرکدام یک عبارت به حساب « ف َ

 .شود یمیک اشتباه محاسبه  مجموعاًاشتباهات حافظ به جز مکث و تکرار،  در یک نفس  .0

رتکب اشتباه شود، اشتباه او محاسبه در صورتی که حافظ در تالوت مجدد موضعی که توسط داور تصحیح شده است، م .0

 نمی شود.

اگر انتقال به نزدیک یا دور  مثال عنوان به، شود یم محسوبمجدد نشده و یک اشتباه  ازیامتاشتباه در اشتباه باعث کسر  .4

ی که به اشتباه منتقل شده نیز اشتباه تالوت کند، تنها امتیاز انتقال از او کسر ا هیآرخ دهد و حافظ در کلمات همان 

 .کند یم. این بند در خصوص اشتباه در کلمه نیز صدق شود ینمو اشتباه دوم لحاظ  شود یم

و کسر امتیاز چنانچه حافظ پس از تذکر داور، مرتکب اشتباه دیگری در تالوت شود، صرفاً اشتباه اول مالک کسر امتیاز است  .3

 آن در ستون عدم تصحیحِ اشتباه اول درج خواهد شد.

اگر حافظ پس از اشتباه و قبل از تذکر داور برای تصحیح اشتباه خود، قطعه تالوت شده را مجدداً تالوت کند و مرتکب اشتباه  .6

نیز برای تکرار از او کسر خواهد شد. مثالً  امتیاز« 5/7»خواهد بود؛ ضمن آنکه  تر بزرگدیگری شود، مالک کسر امتیاز، اشتباه 

اگر حافظ ابتدا به آیات دور منتقل شود سپس برای تصحیح به آیه نزدیک منتقل شود، انتقال به آیات دور برای وی منظور 

 خواهد شد.

خطای خود شود، نگردد  و قبل از اتمام تالوت آن سوال متوجه  اومتوجه اشتباه در حین تالوت حافظ چنانچه داور هادی،   .7

درخواست تکرار  تالوت موضع اشتباه را می نماید و چنانچه تالوت به پایان رسیده، در ستون تصحیح با تذکر همان اشتباه 

همچنین در مواقعی که داور هادی سهوا به جای تذکر اشتباه،  صحیح آن را تالوت نماید، در کسر امتیاز صورت می گیرد. 

 متیاز آن صورت می گیرد.ستون تصحیح با تذکر کسر ا

حافظ به آیه دیگری منتقل  چنانچه در پایان سطور تعیین شده سوالی، تنها یک کلمه ابتدایی آیه بعدی مانده باشد و .8

 .شود ینمشود، کلمه محسوب شده و انتقال منظور 
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 رینظشوند ) در دستور زبان عربی حرف تلقی می که یکلماتو  است* منظور از حرف در این بخش، حروف الفبا 

َٖحت   ى ل ٖ، ٖا  ٖفݨ ݭ ی، ٖی، کلمات، کسر امتیاز در ستون کلمه  گونه نیاصورت بروز اشکال در  در شود. ( را شامل نمیَعن ْ

 .ردیپذ یمصورت 

؛ شود یمامتیاز کسر « 1»فقط  ای هر تبدیل حرکت،زبه ا به حرکت کوتاه دیگر تبدیل شود، * اگر حرکت کوتاه

ٖ»تبدیل  مانند ا  ی  ٖع  ٖ»به  «د  ا  ی  ٖع  ٖن ْٖاَٖ»، «د  ٖن ْٖاَٖ»به « ت َ  «.ت  

امتیاز کسر « 1» فقط ای هر تبدیل حرکت،زبه ا* اگر حرکت کشیده به حرکت کشیده دیگری تبدیل شود، 

ٖ»تبدیل  مانند؛ شود یم ه  ی  َ هٖ«وٖا  ٖ» ی  ها  ی  َ ٖ»، «ا  ا  ٖ ی  ٖ»به « وای  ا  ٖی  ا   «ی 

 ؛ مانندامتیاز کسر خواهد شد« 1»خود یا بالعکس تبدیل شود،  جنس هم* اگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده 

ٖ»تبدیل  ا  ٖ»به  «َلٖف  ا  ٖف   ٖیر»، «لا 
ٖر»به « ب    بالعکس وٖ«ب   

 مانند؛ شود یمامتیاز کسر « 1»کوتاه یا حرکت کشیده یا بالعکس تبدیل شود، فقط  به حرکت* اگر سکون 

ْمٖ»تبدیل  ٖ»به  «ه  ما  ٖی َْٖعلَٖ» ،«ه  ما  ْمٖی َْٖعلَٖ»به  «ك  ٖ»، «ك  ٖه  ٖ»به « م  َسٖ»، «ْمٖه  اك  ً ْسٖ»به « ق  اك  ً  .و بالعکس «ق 

 مانند؛ شود یمامتیاز کسر« 2»، خود یا بالعکس تبدیل شود جنس هم ریغ* اگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده 

ٖ»تبدیل  ا  ٖ»به « َلٖف  ا  واف  اْٖ»، «ل  َ ٖ»به « وای ٖ ف  ْاب   َ ٖب َْٖكی َٖ»، «ف  ا  ٖن  ب ْٖ»به « ها  َٖكی  ا   «ه ٖن 

 امتیاز کسر خواهد شد.« 1»* اگر تشدید، حذف یا اضافه شود 

عنوان  * یک حرف در ضمایر، یک حرف در موصوالت، حرف مضارعه و موارد مشابه، هنگام تبدیل و تغییر به

من ْٖم ٖ» لیتبد ؛ مانندشوند یمحرف تلقی  می ْٖمٖ »به « ه  ٖی ْٖم ٖ»، «ك  ٖ»، «َكٖی ْٖمٖ »به  «ه  ذ  
ٖال َ ٖ»به « ی 

ٖی َٖ»، «ىت ٖ ال َ رٖ غ ْ به « ق  

ٖی َٖ» رٖ غ ْ  «ق  

مانند تبدیل ؛ شود یمامتیاز کسر  « 1»و فقط  شود یم* حرف به همراه حرکت خود، مجموعاً یک حرف حساب 

ٖی ْٖمٖ »به « َكٖی ْٖم ٖ»  و بالعکس.« ه 

، دو حرکت یا یک حرف و یک حرکت اشکال پیدا کند، کسر امتیاز در ستون کلمه دو حرف * اگر در یک کلمه،

رَٖ»مانند تبدیل ؛ شود یمانجام  ٖض َ ٖ» به «ب َ ب َ ر 
ٖ»و یا تبدل « ض   ا  ق  رٖ ی   ٖ»به « د  ا  رٖ ف   «د 

اشباع یا عدم اشباع ضمیر مانند اشباع در  اشتباه در ی از قبیل وقف به حرکت، وصل به سکون،موارد :0تذکر 

ٖی َٖ» ْٖرض َ ٖیٖ ف ٖ »در و عدم اشباع « ه  ٖٖه  ها  ام  ً ٖ»، تبدیل حرکت خارج از طریق مورد قرائت مانند «ی  ٖض َ ٖ»و « ْغف   اض َ ً هر « ْغق 

 .شود یمامتیاز توسط داور صحت حفظ « 1»کدام باعث کسر 

ٖی َٖ» رینظدر مواردی که قرائت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف : 0تذکر 
ٖا ْ َٖلم  ٖ»به  «ون َ ْغَلم  ٖی َ و بالعکس یا  «ون َ

ٖ»نارسایی در تلفظ آن دارای ابهام باشد یا فرش الحروف روایت حفص در  ط  ص  ن ْ َ ْصٖ»، «ی  َ ٖالْٖ»، «ه  َٖطٖی  ون َ ر  ط  َصی ْ ، «م 

رٖ » ط  َصی ْ م  ٖ»، اشمام «ی   ا  ْاَمی   َ ی  رٖ »، اماله «لا  ْ َٖمج  امتیاز در  کسرهای خاص رعایت نشود،  های چهارگانه و ادغام ، سکت«یها 

 .ردیگ یمبخش تجوید صورت 
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تصحیح فوری توسط 

 امتیاز« 0»کسر حافظ: 

ترکیبی از حروف و کلمه یا دو یا چند کلمه آمده با  صورت به* مواردی که در قرآن کریم 

 مانند شود؛ محسوب می کلمه کالخط قرآن، در این آیین نامه به منزله ی توجه به رسم

لْٖ ٖی  ٖف َ ا  ْل،ٖق  َسٖی   ی ْٖكٖی َٖف َ َٖكه ٖق   ٖ،ٖم  َاْسق َ َ ٖی ْٖف  م  ك  ا   .وه ٖن 

جایی حروف، ریشه کلمه تغییر کند، کسر امتیاز در بخش کلمه صورت  در جابه * اگر

ْٖغٖی َٖ»تبدیل  مانند گیرد؛ می َٖلم  َٖمْٖغٖی َٖ»به  «ون َ ون َ ٖ»، «ل  ص  ٖ»به « ری ٖی َ ص   «.ری ٖی َ

شود و  یک کلمه محاسبه می به منزلهدر امتیازدهی  هم* یک حرف و یک کلمه کنار 

ٖ»کسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلمه لحاظ خواهد شد؛ مانند:  ٖه  ٖی ْٖاَٖٖه  ٖذ   ٖغا  ٖرَْٖحَٖٖوٖم   «ب 
َٖٖوٖ»جای  به ا  ٖٖوالٖ ف  ٖه  ٖی ْٖاَٖٖه  ٖذ   ٖغا  ٖرَْٖحَٖٖوٖم   و بالعکس. «ب 

شود و اختالل در  ی یا بیشتر( یک کلمه محسوب میحرف تک* هریک از حروف مقطعه )

 گردد. حروف آن، موجب کسر امتیاز در ستون کلمه میکل یا بعضی از 

ودر ابتدای سوره  تذکر: ٖریس  ٖ»، هر یک از ݧ  ٖ»و  «حم  ٖع  ٖس   شوند. یک کلمه محسوب می «ق  

ی باشند ا فاصله* جابجایی دو کلمه با هم تنها در جایی که دو کلمه پیوسته و بدون هیچ 

َٖٖوٖ»مانند تبدیل ؛ شود یمدر ستون کلمه محسوب  ٖی َٖعل ٖٖالل  ٖٖم  ٖی َٖحك  َٖٖوٖ» به« م  ٖٖالل  ٖیٖ َحك  ٖم 
ٖی َٖعل ٖ  .«م 

ی به جای حرفی خوانده شود و یا بالعکس، کسر امتیاز در ستون ا کلمه که یدرصورت* 

 .گردد یمکلمه لحاظ 

تصحیح حافظ پس از 

 تذکر داور:

 امتیاز« 0»کسر 

 تصحیح نکردن حافظ:

 امتیاز« 0»کسر 
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تصحیح فوری توسط 

 امتیاز« 3/0»کسر حافظ: 

ٖ»مانند ؛ یک سطر است حداکثرتا  کلمه ک* منظور از کلمات، بیش از ی َٖواْلم  ا  ٖج  ون َ ذ  ٖه  َاْموا  ْمٖی   ه  ل 
ٖی َْٖواَٖ س  مق   َٖسب ٖ ف  یٖٖه  ل  ٖن  ٖ»جای  به« الل  َٖواْلم  ا  ٖف  یٖج  ون َ ذ  ٖنٖ َسب ٖ ه  ٖٖل  ٖٖالل  َاْموا  مٖی   ه  ٖی َْٖواَٖل  س  مق   ٖ»، «ه  ی  َٖٖوالل 

ٖرٖ نٖ ح َ
ٖ ما  ٖٖی   ون َ ْغَمل  ٖ»جای  به« ی َ َٖٖوالل  ما  ٖٖی   ص  ٖی َ ون َ

ْغَمل  ری َ ٖ«.ی 
ٖ» لیتبد* جابجایی یک کلمه با یک عبارت مانند  َٖٖوالل  ما  ی  ٖٖی  

ٖح َ ون َ ْغَمل  ٖ»به  «رٖ نٖ ی َ ی  َٖٖوالل 
ٖٖرٖ نٖ ح َ ما  ٖی  

ٖ ون َ ْغَمل  یا جابجایی دو کلمه که بین آن حرف یا کلمه یا کلمات دیگری است مانند  و« ی َ

ٖی َٖ»تبدیل  َٖٖوًٖٖغاق ْ ر ٖ لا  ر ٖ »به « اض َ ٖٖاَٖوٖض َ ٖی َٖلا   باعث کسر امتیاز در ستون کلمات خواهد شد.« ًغاق ْ

 ها در حکم عبارت است. در ابتدای سوره مَلَهسْبَ* 

ی به جای عبارت خوانده شود یا بالعکس، کسر امتیاز در ستون ا کلمه که یدرصورت* 

 ..گردد یمعبارت لحاظ 

اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور، قرائت خود را پس از استعاذه و بسمله شروع * 

کند و سپس از داور بخواهد مجدد سؤال را تکرار نماید، کسر امتیاز در ستون کلمات درج 

 خواهد شد.

تصحیح حافظ پس از 

« 3/0»کسر تذکر داور: 

 امتیاز

تصحیح نکردن حافظ: 

 امتیاز« 4»کسر 
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بعد  مثالًی، آیه قبل آن را تالوت نماید ا هیآ* در انتقال به آیات قبل، چنانچه حافظ بعد از تالوت 

آن  ماقبلاگر  ؛ وی آیه نوزدهم را تالوت کرد انتقال در حد یک آیه استا سوره ستمیباز تالوت آیه 

 .شود یمرا تالوت کرد انتقال بیش از یک آیه محسوب 

ی به ابتدای همان آیه برگردد، اصل بر آن است که قصد تکرار ا هیآ* چنانچه حافظ پس از تالوت 

ی مانند طوالنی بودن آیه وجود داشته باشد؛ در این صورت عبارت ا نهیقر که آندارد. مگر 

 محسوب خواهد شد.

ه آیه یا آیات قبل یا بعد، فقط در مورد ابتدای آیات است و در صورت ایجاد * منظور از انتقال ب

 شود و در ستون کلمات کسر امتیاز خواهد شد. اشتباه در خالل آیه، انتقال محسوب نمی

مشابه است،  باهمحداقل در حد دو کلمه اول آیه ها  آناگر حافظ در خالل آیاتی که ابتدای *

ٖاَٖ»قرائت مانند ؛ یاز در ستون کلمات انجام خواهد شددچار اشتباه شود، کسر امت ٖٖلل  ذ  
ْمٖیٖال َ ك  َلق َ ٖخ َ

ٖ ن ْ ٖٖم  ْغف   ٖاَٖ» یجابه ...« ض َ ٖٖلل  ذ  
ٖ ال َ ٖیٖی  ٖیٖ الرٖل ْٖرس   ...«َحٖا 

کمتر از یک سطر، باعث کسر امتیاز در ستون کلمات  یا *جا انداختن آیه و یا آیات در حد یک سطر

 .شود یم

 شود. ، بیش از یک سطر باشند، انتقال به دور محسوب میجاافتاده* چنانچه مجموع آیات کوتاه 

 «4»* اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر را تالوت نکند و داور تمام آیه را کمک کند، به ازای هر سطر 

 .شود یمامتیاز کسر 
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و سپس ادامه تالوت  دینمامتعارف در خالل تالوت، طبق تشخیص داور و دور قرائت حافظ، مکث  ازحد شیب*اگر حافظ 

 شود. امتیاز از وی کسر می «5/7»را صحیح بخواند، 

 شود. امتیاز از وی کسر می« 5/7»تکرار  هر باری برای حداکثر تا دو بار تکرار کند، ادآوری یبرا* اگر حافظ کلمه یا عبارتی را 

از مکث، اشتباه تالوت نماید، داور مساعدت نموده و عالوه بر کسر امتیاز مکث، حسب نوع کمک، امتیاز  حافظ پس* اگر 

 .دینما یمکسر 

انتهای سوره برسد و مکث کند و نتواند به سوره بعدی منتقل شود، داور  به ی پاسخ به یک سؤال،دراثنا* چنانچه حافظ 

 .شود یمامتیاز در ستون کلمات کسر « 4» و عبارت ابتدایی سوره را خوانده و« بسمله»

« 5/7»افه از قبل * اگر برگشت حافظ برای یادآوری قسمت بعدی بیش از یک عبارت باشد، به ازای قرائت هر نفس اض

 .شود یماز وی کسر  ازیامت

 امتیاز« 5/7»امتیاز برای مکث و « 5/7»دلیل مکث طوالنی حافظ توسط داور، به  سؤال*در صورت تکرار عبارت ابتدایی 

 برای تکرار کسر خواهد شد.

ی به ا سورهو یا افزودن استعاذه در ابتدای سوره هنگام انتقال از  ها آن* مکث بعد از استعاذه، مکث پس از بسمله و تکرار 

 که در ستون مکث و تکرار ثبت می شود. شود یمامتیاز « 5/7»کسر باعث  هرکدامسوره دیگر، 
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 ی حفظ قرآن کریم:ها رشتهدر  سؤالشیوه انتخاب 

 .شود یمقرعه و سؤاالت هر نفر در یک قرعه در نظر گرفته  صورت بهسؤاالت مربوط به رشته حفظ  .1

های حفظ، حداقل دو سؤال از دو بخش مساوی  ، یک سؤال و در سایر رشتهجزء 17در رشته حفظ کل حداقل از هر  .2

 .شود یممحفوظات مطرح 

 حافظ باید پیوسته و یا مشتمل بر دو بخش باشد. محفوظات تبصره:

سطر بوده و تعیین حداکثر سطرها با تصمیم مشترک مسئول  8ی حفظ حداقل ها رشتهبرای  سؤاالتتعداد سطرهای  .0

 خواهد بود. داوران ئتیهکمیته فنی و رئیس 

 .گردند یمی انتخاب سطر 15ای  صفحه 674از مصحف متداول  سؤاالت .4

شروع آیه در صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد، تعداد  محلالزم است در انتخاب سؤاالت، عدالت در مواردی نظیر  .5

 سطور، ترتیب سؤاالت و ... . رعایت گردد.

 .شود ینمپرسیده  سؤالهای عزائم،  برای بانوان از سوره تبصره:

ی اجرا صورت درها و در تمام مراحل رعایت شود؛ تنها  تمام رشته دراز ابتدای قرآن به آخر آن  سؤاالتالزم است ترتیب  .6

 قرنطینه در مرحله نهایی، رعایت ترتیب سؤاالت الزامی نیست.



01 

 

 ی قرائت )تحقیق و ترتیل(ها رشتهداوری و نحوه امتیازدهی  نامه نییآ

و نحوه محاسبه امتیازات هر  شود یمبخش: تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن ارزیابی  4ی تحقیق و ترتیل شامل ها رشته*

 .باشد یم نامه نییآ 1بخش به شرح جدول صفحه 

 (امتیاز 35) تجویدبخش  یازدهینحوه امت

 (یالملل نیبة )ویژه مسابقات سراسری و الزم الرعای ؛ د( طرققرائت فصاحتج(  ؛تجوید قرائت (ب ؛صحت قرائت (الفشامل:  

 صحت قرائتالف( 

 امتیاز« 0»کسر 

ٖ)مانند تبدیل  ؛تبدیل حرکت به سکون و بالعکس - ٖلَٖخ َ ٖبه  ق َ ٖخ َ  (عکسالو ب ْلق َ

ٖ مانند تبدیل)تبدیل حرکات به یکدیگر  - َْست ݨݦ  حݧ َ ٖبه  ی  ت ݨݦ  ْس  حݧ َ  (ی 

 ؛اعم از تبدیل حرکات کوتاه به کشیده و بالعکس ،اشباع بالاشباع و  -

ۥٖمانند تبدیل آن؛ ضمیر و غیر ءشامل قواعد ها) ٖ، َلهݩݧ ٖ به َله  ݩݩ  هݠݧ یݩݩ ݨْ ۥٖبهم  هݩݧ  یݩݩ ݨْ ٖاَٖ، م  ا  ن  ْ ب ݧ ٖبه  ی َ ا  ن  ْ ب ݧ ی َ و بالعکس، و ءا  ݧ  ءݨݧ ا   ٖبه  خ  ا   یا  و  ٖخ 

ٖ ق ْ هٖی َ ݢاٖی  ݢ و ݧ  ی َ ق ْ وای َ ن    (ی َ

ن ْٖمانند )جابجایی حرکات در یک کلمه  - ٖی   ص  ن ْٖبه  ق َ َ ٖی  ص   (ق  

 ؛جابجایی یا تغییر حرف ،اضافه ،حذف -

ْذٖ از «ل»مانند حذف ) َ ݧ َءٖٖݠَلقݧ ݧ ا   ْذٖبه  «ل»یا اضافه کردن  خ  َءٖٖف َ ا   ٖ در «ل»و  «م»جابجایی ، خ  ون  ل  َ مݩݧ ْ غݧ َ ٖبه ٖی  ون  ݩ  َلمݧ ْ غݧ َ و  ی 

ٖ تغییر ،بالعکس ٖبه َٖكما  ما   ؛(ف َ

 ؛جابجایی یا تغییر کلمه ،اضافه ،حذف -

ٖمانند حذف یا اضافه کلمه ) ل اݦݦݦݦݨݠ ٖ جابجایی ،در یک عبارتٖا  م  ی  مٖاْلَغل  ی  ݫ  ٖٖبه صورت اْلَحكݫ م  ی  ݫ  مٖاْلَحكݫ ی  ٖ یا تغییر اْلَغل  مݨ ه   َعن ݨْ

ٖبه  ݨݨْ مݧ ݨ  هݧ ݩ ݨْ نݧ  (م 

 قرائت؛ ر در میانطسهر  آیه و یا ،جابجایی عبارت ،اضافه ،حذف -

ٖ مانند تبدیل)حذف یا اضافه تشدید  -  به َال اݦݦݦݦݠ
ݩٖݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ  (عکسبال و َالا 

 .در صورت اختالل در تلفظ تشدید به تشخیص داور حداکثر تا یک امتیاز کسر خواهد شد: تبصره

ٖمانند )اضافه و یا تبدیل تنوین  ،حذف - ب   ا  ٖ به َعذ  ب   ا  ٖیا  ،و بالعکس َعذ  ب   ا  ٖ به َعذ  ب   ا   (َعذ 

َكٖ مانند)صل به سکون و - ا  یݫ ݩݦ  ݨٖ ٖا  ی ݧ ݨْ غݧ َكْٖذٖی َ ا  ݫ ݨ  ِٖاَوݡىݫ ٖٖݩ ن  ىݭ  غ  یݧ َ ْ ݧ َسݧ  (ن ݧ

ىݭٖ نون در  ضمّهمانند وقف با )به حرکت  قفو - غ  یݧ َ ْ ݧ ٖن ݧَسݧ  (ن  

ٖ مزه در کلمهه)مانند وقف با سکون  کلماتدر انتهای  ()اسکان و ابدال وقفطُرُق عدم رعایت  - ء   بر ، یا وقفما  

ݣݣیه َٖکلمه  رݧ  ْ وݧ  (کشیده تاء به الی  َ

 تالوت؛کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده در ابتدا و انتهای  تالوت سطربه ازاء هر 

 شود. میامتیاز کسر  «1»فقط  ،تمام موارد مذکور در صورت اصالح پیش از تجدید نفس در :0 تذکر

 .موجب کسر امتیاز به همان میزان خواهد شد ،یک خطا در تمام موارد مذکور تکرار هر بار :0 تذکر

 فقط توسط داوران ... و عبارات ،کلمات ،حروف ،اعم از حرکات ،موارد مذکور تمامیدر رشته حفظ قرآن کریم در  :0 تذکر

 داوران تجوید امتیازی از حافظ کسر نخواهند نمود.شود و  میحفظ امتیاز کسر  حسن
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 قرائت ب(تجوید

 «0»کسر 

 امتیاز

 ه؛زاعم از تبدیل مخارج حروف یا صفات ممیّ به یکدیگر تبدیل کامل حروف مشابه

 (فارسیواو عربی به  اووط/ث، س، ص/ ح، ه/ ذ، ز، ض، ظ /غ، ق /  ،ت/ ع ،ف همزهومانند تبدیل حر)

 .شد خواهد کسرحداکثر یک امتیاز  اداء ناقص،در صورت : 0 تبصره

امتیاز دیگر کسر خواهد « 2»امتیاز و در صورت تکرار غلط، « 1»در صورت اصالح فوری بدون تجدید نفس، : 0 تبصره

 شد.

 .امتیاز است« 4»سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هر حرف در این بخش : 0 تبصره

امتیاز « 2»لفظ حرف در اثر عادت ماندگار )به تشخیص داور( به ازای هر حرف سقف کسر امتیازِ اختالل ت: 4 تبصره

 «(ث»به « س»خواهد بود. )مانند عادت ماندگار تلفظ 

 «0»کسر 

 امتیاز

 ؛صفات و احکام ازجملهعدم رعایت هر یک از نکات و قواعد تجویدی *

 ر،تکری ،قلقله ،لین ،فیرص ها(، آنتفخیم حاصل از ) اطباقاستعالء و  ،و توسط رخوت وشدت  همس،جهر و  :صفات

 و ...؛ استطاله ،یتفشّ

 سکت و ... . مد، قصر، غنّه، کیفیت و میزان کششاقالب، اخفاء،  ،ادغام ،اظهار اماله، ترقیق، ،تفخیم :احکام 

 شود. میهر یک جداگانه محاسبه امتیاز در  کسر ،در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک حرف :0 تبصره

ٖساکنه در کلمه  ءاح تحریک حرف زمان هممانند تفخیم و ) َْست ݨݦ  حݧ َ ترقیق الف مدی و عدم رعایت مد متصل در کلمه یا  ،ی 

ل ی  
ا    (ف 

تا « 25/7»ی و کیفی در رعایت تمامی موارد یاد شده با توجه به میزان آن موجب کسر زیادت و نقصان کمّ :0 تبصره

 .خواهد شدامتیاز  «05/7»

 ...، توسط،شدت ر، کیفیت جه و ...ساکن  حروف ث برزیادت و نقصان در مک.  ... ها و مدها همانند توازن کشش غنّ)

 و غنه ... .( تفخیم و ترقیق

 .امتیاز کسر خواهد شد «0» به ازاء هر مورد و برای هر حرف حداکثر  ،در صورت تکرار هر یک از موارد فوق :0 تبصره

جداگانه  ،در احکام میم غنّهمیزان کشش و یا  به صورت مجزا، عدم قلقله برای هر یک از حروف آنمحاسبه  ،برای مثال 

در مواردی مانند میزان کشش  ایو  ؛جداگانه محاسبه خواهد شد نون و احکام باشد منفی میامتیاز  «0» دارای سقف 

 شود. میسقف کسر امتیاز برای هر نوع آن به صورت مجزا محاسبه  ،مد

 ؛حرف ساکن و حرف بعدی آن «یطغیرمتعارف و افرا»تداخل *

مانند ) شدن حرف بعدی. شبهه مشدّد بروز در نتیجهغیرمتعارف و  ثعبور سریع از سکون حرف و در عوض مکیعنی 

ٖیم در کلمه متداخل حرف عین ساکنه و  ون  ل  َ مݩݧ ْ غݧ َ َلَكٖ در المه و ه ساکنیا تداخل همز ؛ی  وݦݩݩ ݨݨْ   (س 

است، بال اشکال تعبیر شده « حرف اختالس» بهآن در برخی منابع از که این حالت اداء طبیعی و متعارف تبصره: 

 است.

 پق(.ت)و اصالح در جا  کلمه وحرف  ،در تلفظ حرکت ای لحظهناخواسته  های اختالل*

 اثر بر اینکه نند. )مامتناسب با خطای پدید آمده کسر امتیاز خواهد شد ،موارد مذکور اصالح عدمصورت  در :0 تبصره

 شود(. تبدیل دیگر حرف به حرفی یا و کند تغییر حرکتی تپق

 پذیرد. میتوسط داور صوت صورت فقط کسر امتیاز  ،ریدگی رخ دهدپدر مواردی که آب  :0 تبصره

 باشد، ابهام دارای آن تلفظ شیوه یا حرف مخرج در تغییر دلیل به حافظ قرائت که مواردی در حفظ، رشته در :تذکر

ٖمانند اینکه  ؛گیرد صورت می بخش یک از تنها حفظ،و  تجوید بخش داوران مشورت از پس امتیاز کسر ون َ ݩ  ݧ ݩَمݧ ݠلݧ اݦݨْ ٖ، ی ݦَ ون  ݩ  َلمݧ ْ غݧ َ  ی 

 شنیده شود یا بالعکس.

 گردد. )ویژه مسابقات سراسری و بین المللی( امتیاز کسر می« 1»اشتباه در ادای طُرُق به ازای هر مورد * 
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 امتیاز( 01) فصاحت قرائتج(  

به  «عربی فصیحلهجه » حروف و حرکات بر اساس «سالم»و  «صحیح»تلفظ  :عبارت است از ،در قرائت قرآن کریم فصاحت

 .(گنگی و نامفهومی در قرائت ،سستی یا بالعکس ، وفسختی و تکلّ . )مانندکلی های آسیبدور از 

 فصاحتامتیازات 

 تالوت سرعت تنظیم حرکات ممتازتلفظ  تلفظ ممتاز و روان حروف

 امتیاز« 0» امتیاز« 3» امتیاز« 0»
 

 فصاحت اشکاالت در کسر امتیازمربوط به  اتتوضیح

کلی و عمومی در تلفظ  اختالل

 ممتاز و روان حروف 

 (امتیاز «0»تا سقف )

 امتیاز «5/1»صفات و احکام حروف  ،رعایت مخارجدر ف یا سستی کلی تکلّ

 امتیاز «5/1»کل قرائت  بر حاکم« ترقیق»یا « تفخیم»، «ویغنّ»فضای کلی 

اختالل در تلفظ ممتاز حرکات کوتاه 

 (امتیاز «5»تا سقف )و کشیده 

 امتیاز «5/2»بر اساس لهجه عرب حرکات  ظتلف کیفیتنقص در 

میزان تطابق  ها، لهجه پدیدآوریدر  «حرکات»با توجه به نقش اصلی  توضیح:

در این بند و با تشخیص داور محاسبه و امتیازدهی  متسابق با لهجه عربیلهجه 

 گردد. می

ْطٖ اختالس و) کششیت و کمّدر اختالل  ْمطی  
به ازای هر مورد،  کوتاه حرکات( ی َ

 امتیاز «5/2»و مجموعا « 25/7»

ْمطی  ٖ»و  ؛صدای کوتاه کاستن از میزان کشش یعنی« اختالس»
به معنای  «ْطٖی َ

 باشد. میزیادت درکشش صدای کوتاه 

 در سرعت تالوت اختالل

سقف  تا امتیاز «25/7» مورد هر) 

 (امتیاز «2»

عبارات  و ناگهانی ادای کلمات ()کندی ابطاءو  ()تندی این اختالل شامل اسراع

 باشد. ( میاعم از تحقیق و ترتیل)تالوت  هنگام در

در  ویژه به»ابطاء و  عاز آغاز تا پایان و اجتناب از اسرا «ثبات سرعت تالوت»

های مهم تالوت قرآن کریم نسبت به قرائت  ویژگی از ،«روش مشهور به ترتیل

 باشد. تون میسایر م

وی توسط  تالوت ،الؤدر ارائه آن به میزانی اشکال داشته باشد که قبل از اتمام س یا ندهدرا پاسخ  لیاؤاگر حافظ س :تذکر

 گردد. میمحاسبه  وی« های کامل پاسخ»نمره حافظ بر اساس  تجویدامتیاز  ،هادی حافظان قطع گردد

 سؤالیک کامل پاسخ  ،الیؤس دو اتدر مسابقو و پاسخ کامل وی دمیانگین امتیاز  ،الیؤسسه در مسابقات حفظ  مثال عنوان به 

 .محاسبه خواهد شد یو یدوتجنمره  عنوان به
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 المللی( سطح مسابقات کشوری و بین ة )درالزم الرعای د( طُرُق منتخب

و  مانیّاال رزُحِمنظومه امام ابوالقاسم شاطبی موسوم به )ه یِّبِطریق شاطِ

 ی(هانالتّ وجهُ
 (وریزُهرُشَ ابوالکَرَمامام  کتاب مصباح الزّاهر تألیف) مصباحطریق 

 

 توضیحات ضروری درباره طُرُق حَفص

 (مسابقات کشوری و بین المللیسطح  کننده در )قابل توجه قراء و حفاظ شرکت

 هر برای -آنان بین ازقرائات  این یادگیری سهولت برای اند که داشته متعددی راویان عَشَره، و سبعه قراء از یک : هرمقدمه

 اند. شده مشهور راوی دو -قاری

 ترتیب، و بدین شاگردانی دیگر؛ نیز شاگردان این و اند داشته متعددی روایت کنندگان و شاگردان یک، هر این راویان نیز خود

 است. داشته ادامه بعد های نسل در رُوات و شاگردان سلسله

 است: قرائت، روایت، طریق و وَجه در بحث قرائات، توجه به چهار واژه ضروری

 آن در قاری هر دو راوی آن و شود داده نسبت عشره یا سبعه قراء از قاری یک به آنچه در نحوه خواندن یک لفظ از قرآن :قرائت

ٖ قرائت کلمه مانند باشند؛ مُتَّفِق ون َ ݧ  ی  ذݧ  
كݨْ َ ݧ و در قرائت  اند کردهعبه راویان عاصم، باالتفاق از وی نقل شُ و فصکه حَ( 17قره:)ب ی 

ٖ ،برخی دیگر از قراء عشره ݩݧ ون  ݧ ی  َكذ ݧ ݬ  ݩݧ   آمده است. ی 

ا تلفظ مانند) و با راوی دیگر مختلف باشد. شود داده نسبت قاری یاد شده از راوی یک به آنچه :روایت و  ر ݦݨ  واو به روایت با ٖه 

ا وعاصم  ازحفص  و   ر ݦݨ   م(با همزه به روایت شعبه از عاص ه 

 به اختالف نقل شود. های بعدی و نسل از یک راوی توسط طبقات آنچه :طریق

 آمدند؛ شمار به« طریق»یک  خود کتب، این از یک هر شاطبیّه و امثال آن، و التَیسیر مثل معتبر قرائت کتب تألیف از بعد 

طریق مصباح به قصر اداء شاطبیّه به توسط و از  طریق از حفص روایت به عاصم در قرائت مد منفصل: »شود می گفته مثالً

 «شود. می

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

 عارض )قصر، توسط یا طول(. میزان مد سکونآیه یا  و بَسمَلَه

شود که از این موارد  مورد محدود می 21به  حَفص، فقط توجه به این نکته ضروری است که تمامی موارد اختالف بین طُرُق

ٖ»گانه، به  21 ْلف ݧ  ٖٖخ   َٖحق   تعبیر شده است.« صݨْ

 نظر وجود دارد. در سایر کلمات قرآن کریم به روایت حفص از عاصم، اتفاق

 هم با نباید راویان شان و گانه هفتگانه و ده قرائات که طور همان ،قرائت هنگام در «عدم الترکیب»بر مبنای اصل  :مهم نکته

که قاری به روایت حفص از طریق شاطبیه  مثال، درصورتی عنوان بنابراین به باشند؛ متمایز یکدیگر از باید نیز طرق شوند، خَلط

 تواند مد منفصل را به قصر بیاورد. باشد و از جمله نمی بخواند، مجاز به تلفیق طرق دیگر حفص با آن نمی

 میان این از که–دارد  می بیان عَشَر قرائات برای را طریق! 987 العشر، القراءات فی النشر کتاب در الجَزَری عالمه ابنُ اینکه با

 .باشد می مشهور طرق به اکتفا معموالً قرائت، هر فراگیری در کلی روال ، اما-است عاصم از حفص روایت به مربوط طریق 52
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موازات حضور روزافزون و قدرتمندانه  بهو  ،قرُروایات و طُ ئات،بر عدم ترکیب قرا اتئالقرا لمُکید منابع معتبر عِأبا توجه به ت

 ویژه مخاطبان به انتظار المللی و افزایش سطح بیندر عرصه مجامع علمی و مسابقات  ایران قاریان و حافظان جمهوری اسالمی

و کسب  «اقراء»، علمی تالوتر سالیان اخیر به عرصه دکشور ورود جامعه قرآنی  و نهایتاً فن در جهان اسالم از ایرانیان، اهل

پس از بحث و بررسی و  تالوت قرآن، مسابقات نامه آیینشورای تدوین  ،«روایات طُرُقِ»التزام به رسمی بر اساس  اجازات

مندرج در  های ویژگیبا  را« مصباح» و« شاطبیه» مشهوردو طریق  حَفص قرُطُ از میاننهایتاً  ،اساتید کشور نظر تبادل

المللی را به یکی از این  سطح کشوری و بین درقرائت و  حفظ مسابقات کنندگان شرکتو التزام  ؛برگزیده است پیوست جدول

 .شمارد روری می، ض«اصل عدم ترکیب» رعایت اطریق بدو 

اهلل مجید  متداول در قرائت کالمترین و معتبرترین طریق  مهم« طریق شاطبیه»الزم به تأکید است که در جهان اسالم  :0نکته 

 شود. محسوب می

نظر نمود که قرائت به طریق قصر منفصل )طریق طیبه النشر عالمه ابن الجرزی(  توان صرف حال، از این واقعیت نیز نمی درعین

 باشد. نیز دارای جایگاهی قابل اعتناء می

رکیب مجاز المللی با رعایت اصل عَدَمُ التَّ کشوری و بینجهت، قرائت به هر یک از دو طریق مذکور در مسابقات  فلذا ازاین

 شود. شمرده می

زمان با معرفی خود( موظف به اعالم طریق منتخب خویش به  کنندگان در آغاز قرائت، )هم هر یک از شرکت: 0نکته 

 باشد. داوران می هیئت
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صرٖ ی  رحٖمج  ٖ مواردس  ْلف ݧ  ٖٖخ   َٖحق  ٖ صݨْ ق  ٖطری  رالب َٖٖه ٖن َٖی   َٖطٖ»ٖار   0«س 

 تکبیر 1

 :در تکبیر ءاختالف اهل ادا

 عدم تکبیر -اول 

 .است حتکبیر ارج گفتن برطرق محسوب و  همهاین روش 

 تکبیر عام -دوم

 است ه نازل شدهلَسمَبَچرا که سوره توبه بدون  ؛قرآن غیر از سوره توبه های سورهدر آغاز تمام 

ٖ با و تکبیر مرتبط ْسمݭ  ٖٖن   ه  ٖٖاللّٰ ݩ ن   ݩݧ ݧ مݧ
ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ ٖٖاݠلرݨݧ َ م  ی  ݫ  حݫ  .آمده است حَفص قرُاز طُادی این روش در تعد .استاݠلر َ

 ص تکبیر خا -ومس

 از آخر سوره ضحی و مابعد آن تا آخر سوره ناس (الفوجه 

 ح و مابعد آن تا اول سوره ناساشراناز اول سوره وجه ب( 

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

هناگفته نماند که افزودن اختیاری تهلیل ) ل َاٖاللّٰ َهٖا  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ ݡلݧ ٖا  ݩݩ 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٖ)و تحمید  (لا  ذ  ْ ݧ هٖاْلَحمݧ در  طبه تکبیر، فق (ل لّٰ

 سور ختم مجاز است

 مد منفصل 2

نقل  (توسطاز قصر تا حداکثر فوق )د منفصل، به مقادیر مختلف مدر کشش  حَفص قرُطُ

 .اند کرده

هنافیه در عبارت توحید ) «ال»ماند که در مورد مد نناگفته   ل َاٖاللّٰ َهٖا  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ ݡلݧ ٖا  ݩݩ 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ،مشهور به مد تعظیم (لا 

 .اند گرفتهمدهای منفصل  سایر بامیزان آن را برابر  حَفص قرُبه جز یک طریق، تمام طُ

 .عظیم را به توسط اختیار کرده استد تمدر قصر منفصل،  یّلِذَتنها طریق هُ

 .فوق توسط و طول اختالف دارند ،توسط وجه، در کشش این مد به سه حَفص مختلف قرُطُ مد متصل 0

 ینعَمد  4
 – در هجاء عین در حروف مقطعه دو سوره مریم و شوری )کهیعص صرفًااین مورد از مد لین 

 .اند آوردهآن را به سه میزان طول، توسط و قصر  حَفص قرُطُ عسق( واقع شده و حم

5 
ٖ طݩ  صݩ  ْ ن ݨݨݧ ݨَ ٖ،(245: ہ)بقری 
ݩݩݧ ٖ  ْصَطهݩݧ َ  (69)اعراف:  ی 

)مانند  شاطبیه ریقِمورد اختالف است. در مصاحف موافق با طَ« ص»و « س»به دو صورت 

 .دارد« س»قرائت به  بر باالی کلمه، داللت بر صحت« س»، مصحف موسوم به عثمان طه(

6 ٖ ون َ ر  ط  ی ْ صݩݦݩَݨݨ  (00طور: ) اݠلݨْمݧ 
در زیر « س»خوانده شده است و در مصاحف موافق با شاطبیه « س»و « ص»به دو صورت 

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

رٖ  0 ط  ی ْ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݩ
َصݩݩݩݩ م   .آمده است ق، به اختالف ص و سرُدر طُ (22غاشیه: ) ی  

8 
ٖ ْن   ݧ ی  َكرݨَ

لذ  َ ٖٖ_ءا   ن َ ءاݦ  لݨْ ٖ_ءا  
ٖ ه  للّٰ  ءا  

ٖق و نیز تسهیل همزه وصلرُع طُیابدال به الف مدی همراه با مد الزم از جم وجهبه دو 
ٖ ْن   ݧ ی  َكرݨَ

لذ  َ ٖٖ،ءا   ن َ ءاݦ  لݨْ ٖ، ءا   ه  للّٰ  ق آمده استرُطُ در برخی ءا  

                                                           

نوشته عالمه علی « صَریحُ النّص»توانند به کتب  مندان برای آشنایی بیشتر با طُرُق روایت حفص از عاصم، می عالقه. 1

نوشته علی بن « توضیح المَعالِم لِطُرُقِ حفصٍ عَن عاصِم»نوشته حَمدُاهلل الصَفتی و « رَفعُ االِلغاز»بن محمّد الضبّاع، 

 محمد توفیق النّحاس مراجعه کنند.
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ْٖلی 9َٖٖ
ٖهݦݨ ݨْ تݩݩݦݦ  َ ݩݧ ٭ݧ َكٖ٭ݦݨݦٖٖݦݨݦٖ  ل  :ٖ)ٖد   را اظهار  «ث»غیر از دو طریق که  اند؛ خوانده «ذ»در  «ث»فص به ادغام ق حَرُاغلب طُٖ(۶۷۱اعراف 

 .اند نموده

17 ٖ َكت ْ ٖٖارݩْ ا  یݩݩ  َ غݩݧ َ  (42هود: ) مݨݧ
خوانده و  «م»در  «ب»ا به ادغام خوانده شده است. اکثرً «ب»به دو صورت ادغام و اظهار 

 .اند نموده اظهار «م»را نزد  «ب»تعدادی نیز 

11 
ٖ ١ٖٖٖن س  ن   ءا  ْ رݨݧ قݧ ݧ   _ (1یس: ) َواݠلݨْ

ٖ ٖٖݦݦݦ ٖ٭ن   مݭ 
َ لݧ َ ݨ ݧ قݧ  (1قلم: )َٖواݠلݨْ

، اظهار و «واو»ا نون ساکنه را نزد حروف مقطعه به ادامه عبارت، اکثرً صورت وصلدر 

 اند. کردهتعدادی نیز ادغام 

12 ٖ ٖٖلا  ا  ی   ْامݨَ َ  (11)یوسف:  ی 
ٖبه صورت  . در وجه رَوموم نقل شده استرَو  شماماِ وجهبه دو  اٖلا  ن  ی   ْامݨَ َ اما با اداء ثلث  ی 

 شود. حرکت ضمه نون خوانده می

10 

ٖ چهارگانه سکت های
اݨݦݦݦݦݦݨݦݦ  خ ݩݦً وݨَ ٖ)ع 

ًما١ٖٖ ی ݧ  
ٖٖ_ف َ

ݧ  ݨݨݧ ا  ی  ذ  فݧ َ رݦْ ٖ٭مݦَ ٖٖݦݦݦݦݦݦݦ  ا  ذݦ  ٖݧٖه  ݨݨݧ  _ ٖ
َٖمن ݨْݨݨݨݨݦݦ 

ٖ ق   ٖٖ_ٖرا 
لݦݨݨݨݨݦݨْݩݧ  َ (ٖی  ن َ  را 

 :اند مختلف خواندهدراج )عدم سکت( این کلمات به اشکال ا اِیسکت  رفص دق حَرُطُ

 .مورد آخر، سکت در غیر ومورد اول، سکت د سکت دو ،دراج چهارگانهاِ ،سکت چهارگانه 

14 ٖ ݫ  قݨ  رݨݦْ  اند خوانده« ر»و برخی به ترقیق « ر»اغلب به تفخیم  (60شعراء: ) ف ݫ 

15 ٖ ما   ب  َیٖٖف َ ا  ی   (06: )نمل ءا 
اء»به اثبات ق رُطُدر وقف، از برخی  ٖ« )ی  ما   ب  َیٖٖف َ ا  ی  ٖ) ( و از برخی دیگر به حذف آنءا  ما   ٖٖف َ ن   ا  ی  ( ءا 

ٖ»بدیهی است که در وصل . نقل شده است ما   ب  َیٖٖف َ ا  ی  هٖءا   .شود خوانده می« اللّٰ

َلاٖ) 16 ݣݣس  لآخر و حذف الف )« ل»به سکون ق رُطُهنگام وقف، اکثر ٖ(۴:ٖانسانَسلا  ݣݣس  اند و از تعدادی از  ( خواندهَسلا 

(نیز به اثبات الف )ق رُطُ لا  ݣݣس   نقل شده است. َسلا 

10 ٖ ْغف   اٖ)ٖ_ٖض َ ً ْغق  ٖ(۴۴:ٖرومض َ
اند. مطابق آنچه از حفص نقل شده، وی  در فتحه و ضمة ضاد اختالف کردهفص ق حَرُطُ

کرده  در تمامی کلمات قرآن از عاصم تبعیت الذکر، در دو کلمه فوق« ض»غیر از ضمه 

 است.

 ساکن قبل از همزهسکت  18

، ساکن صحیح و همزه پس از آن مانندحرف سکت میان  ن َ ْرءا  ، ف   ه   رݦݩَ ح   ءاݦ 
ء، َوالݨْ وݦݨݨ  ٖ سݦݩ  َٖمن ݨݨْ ء، ىݦْ َ ش 

َدَمٖ ت َْىٖءا  ْ ل ی،ٖای  اٖا  َلوݦْ ،ٖخ َ َمن َ  :به سه صورت در طرق آمده است...  وءا 

 عدم سکت مطلقًا )توسط تمام اهل اداء( – الف

 در تمام موارد() سکت عام -ب

ءٖفقط در الف و الم تعریف، ) سکت خاص – ج ىݦْ َ ٖو ساکن منفصل نظیر ش  َمن َ ٖءا   (َمن ݨݨْ

19 
  ادغام نون ساکن در

 ر( _ل )

اما تعدادی از طُرُق به ادغام مَعَ الغُنّه  آرای اکثر طُرُق حَفص بر ادغام بال غنّه استوار است؛

 اند. ر( خوانده _نون در )ل 
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 جدول موارد طرق منتخب حفص

 مصباح(الحَمّامی )طریق  شاطبیّهطریق  )خُلفِ حفص( ردیف

 ناس( -پایان سور ختم )ضحی ندارد تکبیر 1

 قصر فویق متوسط  -توسط  مد منفصل 2

 توسط فویق متوسط  -توسط  مد متّصل 0

 توسط توسط  - طول شوری(-مد عین )مریم 4

طٖ 5 صݩ  ْ ن ݨݨݧ ݨَ ݩݩݧ ٖ ٖ _ی  صَطهݩݧ ٖ٭ی َ
 ص سٖݨݨݦݦݨݨ 

6 ٖ ون َ ر  ط  ی ْ صݩݦݩَݨݨ  س س-صٖاݠلݨْمݧ 

رٖ  0 ط  ی ْ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݩ
َصݩݩݩݩ م   ص ص ی  

8 ٖ ْن   ݧ ی  َكرݨَ
لذ  َ ٖ _ءا   ن َ ءاݦ  لݨْ ٖ _ ءا   ه  للّٰ  ابدال تسهیل - ابدال ءا  

ْٖلی 9َٖٖ
ٖهݦݨ ݨْ تݩݩݦݦ  َ ݩݧ ٭ݧ َكٖ٭ݦݨݦٖٖݦݨݦٖ  ل   ادغام ادغامٖد  

17 ٖ َكت ْ ٖٖارݩْ ا  یݩݩ  َ غݩݧ َ  ادغام ادغام مݨݧ

11 ٖ ١ٖٖٖن س  ن   ءا  ْ رݨݧ ٭ݦݦݦ ٖٖ _ َواݠلݨْقݧ ݧ  َمٖن   لݧ َ ݨ ݧ قݧ  اظهار اظهارَٖواݠلݨْ

12 ٖ ٖٖلا  ا  ی   ْامݨَ َ  اشمام روم - اشمامٖی 

10 
ٖ
اݨݦݦݦݦݦݨݦݦ  خ ݩݦً وݨَ ًما١ٖٖٖع  ی ݧ  

ٖٖ_ف َ
ݧ  ݨݨݧ ا  ی  ذ  فݧ َ رݦْ ٖ٭مݦَ ٖٖݦݦݦݦݦݦݦ  ا  ذݦ  ݧٖٖه  ݨݨݧ  ٖ

ٖ
َٖٖمن ݨْݨݨݨݨݦݦ  ق   ٖٖ_ٖرا 

لݦݨݨݨݨݦݨْݩݧ  َ ٖٖی  ن َ  را 
 سکت سکت

14 ٖ ݫ  قݨ  رݨݦْ  تفخیم تفخیم-ترقیق ف ݫ 

15 ٖ ما   ب  َیٖٖف َ ا  ی   حذف حذف - اثبات ءا 

َلا 16 ݣݣس   حذف حذف - اثباتَٖسلا 

10 ٖ ْغف   ا _ٖض َ ً ْغق   فتح ضم - فتحٖض َ

 ندارد ندارد سکت ساکن قبل از همزه 18

 ندارد ندارد ر(_ غنه نون در )ل  19
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 امتیاز( 05بخش وقف و ابتدا ) دهی نحوه امتیاز
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َهٖ»نمونه وقف اقبح بین اجزای یک آیه: وقف بر انتهای عبارات  * ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ ݡلݧ ٖا  ݩݩ 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٖلا  ۥ ݧ  َٖایݧ ݧ َهݧ اْعَلْم َ  )محمد:« ف 

ٖ»( و 19 ِٖاَون  ݨݨْ ٖی َٖٖݧ ٖٖك  د  ٖكا  اݪ  ً غٖی  َٖف َ ٖی ْٖلَٖݨݧ َٖكذٖه  ۥهݨ ٖیٖ ݨ   ٭ݦݩ 
ٖٖݩݦٖ  ِٖاَون  ݨݨْ ٖی َٖٖݧ اٖك  ً ف  د  ٖ ٖضا  ْمٖݩْٖیٖ ݫ ٖصی  ٖٖك  ْغص   ٖٖی َ ذ  

ٖݦݩ ٖذݫ ٖغی َٖٖیال َ ٖ٭ْمٖك  ٖٖݦݦݦݦݦݩݦ  ن  َ َهٖٖا  ٖٖاللّٰ ٖلا 
ݩݩْٖهی َٖ ݧ ݣݣیذݧ  (.28)غافر: « ݬ 

ٖ»اقبح بین اجزای یک آیه: عبور از وقف الزم  وصلنمونه  * ه  ٖالل َ ه  ََٖلغ»و وصل عبارات « َلَغی َ ٖݩݩݩ ݧَٖیݧ ٖه 
ٖ ه  ٭اللّٰ َلٖٖݦٖ  ا  َٖلاََٖٖوف 

ݢیݧ ݧ َ ٖݧ ݫ ٖحݢ ٖݧَٖذ  ٖٖن  َ ن  ٖم  َكٖٖݨْ د  ا  ی  َٖٖیٖ ٖع  ابٖ ص  ً ْٖمَٖٖن  ٖݧ ٖرقݨ ݨݧ ٖوض  ً  (.118)نساء: « اݧ

ٖ»نمونه ابتدای اقبح بین اجزای یک آیه: ابتدا از هر یک از عبارات  * ݧْٖٖلا  نݫ ݧ َ ݩَٖغی  ݧ ٖݧ ٖٖت   ه  ٖٖاللّٰ َٖمن  ݧ ٖمی َٖٖݨݨْ ٖوݩݧ « ب  

ٖ»( و 08)نحل:  َٖٖوما   ن    َعه ََٖٖاط   ا  مٖالس  ی  
ا   َٖف  ٖݧ  ٖىَوݠلَٖٖه  ٖݧ ٖٖݨْٖن  ْغت   ح   ل ٖیٖر  ٖرٖا  ݬ ی  ݬݫ ݫ ݫ

بݭ ݨݧ 
َ ٖٖݨݨݧ ن  َ َذه ٖٖٖیل ٖٖا  ی ْ ْست ٖٖۥع  ݩݩݩ َٖلْلج  ݧ ݧ ݧ ݧ  (.57)فصلت: « ݦݦݦ ٖ٭ىݧ

ٖݨݧَٖكݩَٖو»نمونه وصل اقبح فواصل آیات به یکدیگر: وصل آیات  * ݩݩ ٖذ  ݩݩݧ ݧ َٖٖكٖݫ ٖلݧ ت ْ ݭ ٖلݦݨَٖكَٖحق  َ ݧَٖمݫ ٖݧ َكٖٖت   َٖٖعَلیَٖری    ذ  
ٖیٖ ال َ ٖن َ

ٖݦ ٖرقݧ ََٖكٖ ݢو  ݩ  ََٖایٖاݢ ݧ ٖهݧ ٖٖݦْٖمݧ ب   ٖالیَٖاْضجا  رٖ ݦݩݩ ݨ  ٖ ٦ٖا  ه  ٖی   ون َ ی   م  و ْ ٖی   َٖو ْم ه  َٖرب    َحْمذ  ٖی   ون َ ج  ٖن  َسی    َٖحْوَله  َٖمن ْ َٖو َ ٖاْلَغْرش  ون َ ل  ْحم  َ ٖی  ن َ ی  ذ  
« ال َ

 ( به یکدیگر.0-6)غافر: 
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 نمونه وقف مغیر معنا بین اجزای یک آیه: وقف بر عبارت *

ٖال»  َهت َ ۥٖد َ َٖحْوَله  ٖما  َءب ْ ا   َٖاض  ا   َلمݩ  اٖف َ ر  ا  َذٖی  ْوف َ یٖاْسی َ ذ  
ٖال َ ل 

َ ݩ  یݧ ݨَ َٖكمݧ مݨْ هݧ  ل  َ ی  ٖمݦَ ه   (.10)بقره:  «لّٰ

 مغیر معنا بین اجزای یک آیه: عبور از وقف الزم وصلنمونه  *

ݘـ»  مف َ ٖݧَٖا  ۥَلهٖن َ وطٖݩݧ  ٖل  ݘـ»و وصل عبارت « ݦ  مف َ ٖݧَٖا  ۥَلهٖن َ وطٖݩݧ  ٖل  ٖ٭ݦ 
َلٖٖݦݦݦݨݦݦ  ا   َٖٖوف 

ب   رٖٖیا  ح   ها  ٖم  ل ٖیٖݩݦ  ٖرٖا  ݬݬ ی  ݫ ݫ ݫ
ݢبݫ   ݢ ٭ݨَ  (.26)عنکبوت:  «ݦݩݦٖ 

 نمونه ابتدای مغیر معنا بین اجزای یک آیه: ابتدا از عبارت  *

«ٖ ذ  
ٖیٖ ال َ ٖای ݦَٖٖن َ

ٖݦ ٖمݨْ ون َ ٖٖر  ْسط  اْلق   ٖٖی   ن َ ٖالیٖم  ٖݩݩݦ ݨ  ش  بٖ ٖا  ْمٖݧَٖف َ ْره  ٖٖس    ب   ا  َغذ  ٖی َٖاݠلٖ ٖی    (.21عمران:  )آل «م 

 نمونه وصل مغیر معنای فواصل آیات به یکدیگر: وصل آیات  *

وٖ » ل  ْسی َ ݢف َ ْكرٖ َٖاْهلَٖٖاݢ ٖٖالذ    ن ْ یٖا  ݩ ٖ ك  نݧ ْٖٖمٖݩݧ ݨْ ْغَلمٖلا  ٖی َ ٖݩ  اݠل٤٣ْٖٖٖون َ ݫ ݧَٖی   ݫ ݧ  ٖبیݫ ٖݫ ب   ا  ݩݧ ٖرَواݠلٖن  ݫ ݧ یݫ ٭رٖ ݩݩݩ ݧ  
ݦݦٖ 

 ( به یکدیگر.44-40)نحل:  «

ٖ»نمونه وقف و ابتدای تعسفی بین اجزای یک آیه: وقف بر عبارت  * ا   ح 
َٖءیݨ ݨݨْٖف َ ْخذٖه  ٖ ا  ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ٖݧ ما  مٖیه  ْٖی َ ٖݧ و « ىش  

ٖ اْسٖٖیَعلَٖ»ابتدا از عبارت  ی ٖجیݧ ݫ ٖݩݦْ ٖا   ٖٖء  ا  ٖف  َٖٖلت ݨْ ن  َ ݫ ٖیاَٖٖا  ݫ وی َٖٖبݬݪݪ ݬݫ یَٖكٖݣݣْذع  ݧَٖل  ٖݫ ݧ ݪݭ ٖرݧْٖج  رَٖٖݩَٖكݬ َٖیݨݦ  ْ َٖٖاح  ٖٖما  ٖی َْٖسق َ ٖٖت َ ا  (؛ 25)قصص: « َلی 

ٖݫ ݧْٖیݧَٖكݦَٖفٖ »وقف بر عبارت  ٖٖݧَٖف  د  ݢا  ٖݢ
ٖٖا   نݧ ݨَْٖاضا  َ ݩݩ ٖهی  ݧ ݭ ݨݧَٖبݫ ٖصݨ ٖمٖݨْٖمݧ نݫ ٖٖه  ٖݭݫ  ما  مٖی   ذ َ ٖف َ تݦ ݨْ ݨݨَ ٖی ْٖاَٖٖݧ ْمٖݣݣبٖ ذ  ٖٖه  م َ ٖٖی   ا   وَكٖخ  َٖٖء  ٖݩْٖحی  ون َ ق   و ابتدا از « ل 

اللّٰٖ»عبارت  ٖی   ٖٖه  ن ْ ٖٖا  ا   لَٖاَرْدی  ݩ ٖا  ݩݧ ݩݩݩݧ ݧ ٖاݧ ݩݧ ݩݧ ݩݧ
ٖٖݦݦݦݦݠݩݩ ْحسا  اا  ً یݦ ݧَٖوٖی  ݫ ْٖوٖݦَ ݫ ݫ ݫ ٖیف ݬݫ ݫ اݫ ً  (.62)نساء: « ق 
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ْمٖ»نمونه وقف نامناسب بین اجزای یک آیه: وقف بر هر یک از عبارات  * ك  س  ق   َٖای ْ ن ݨْ ْمٖم  كݧ  ٖلݦَ َلق َ ٖخ َ َٖان ْ ݦ  ه  ی   ا  ی  ٖءا  ن ݨْ « َوم 

ݨݧْٖبݠلَٖ»(، 21)روم:  ݭ ݨݧ ݫ ْمٖی َْٖعلَٖٖݧَٖسݫ ٖٖك  ح  ا  ی  ٖٖح   بٖ َٖان ْ ݩ َٖی َ نݧ ْ واݧ  ( 198)بقره: « غ  

ݩ  ََٖایَٖوَلوْٖ»و  ٖݩ ٖنݧ ݦَٖیٖا  ٖݧْٖلݦݩ  َٖر  ا   لَٖٖی  ݨݧْٖا  ٖن ݧ م  ݩَٖماݠلْٖٖه  ٖلاݧ ݩݩݧ  ٖیݠ  مݩَٖوَٖكه َٖݧ
َٖكل َ ٖݩݩ ٖهݨَ ݩََٖوحٖٖیبݧ  ٖاْلَموْٖٖم  رݧ َ ٖݨݦْٖس  ا  ْمٖن َْٖعلَٖٖی  ٖٖݩ َٖك لٖه  َ ٖش  ٖىݦْ یٖ ٖء  ݨٖ ف    (.111)انعام:  «ل اݧ

 نامناسب بین اجزای یک آیه: وصل عبارت  وصلنمونه  *

«ٖ د ْ ݦَٖٖا  ٖی  ٖاݠلٖل ٖݣݣوݩ ٖق 
ݩ ٖمݨْ ٖݩ ٖیݧ قݨ ݧ ٖا  ٖفݨ ݫ  ذٖون َ

یٖ َوال َ ٖݩ   وٖفݨ ݭ یٖن َ ل  ݭٖ ف   ݫ ٖهیݫ ݭݫ ٖݨََٖمرْٖمٖݫ رٖض   ٖلاݩݩݩ ݨݨݦ ٖوݩݠ ٖهٖݨݦ َٖع َ ٖݩݩݩݩݦݦݦݦݦݠ  ٖٖء  هیٖ د  ٭ْمٖݨٖ ن   ٖݧََٖومٖݦݦݦٖ  نݩݩ َٖٖݨْٖن  ݦَ لْٖݩݧَٖوی  َٖٖعَلیٖك َ ه  ٖٖاللّٰ ن  َ ا  َ َهٖٖف  ٖ ٖاللّٰ ٖٖر  ٖیٖ َعر  ٖیٖ َحك   (.49)انفال: « م 

ع»نمونه ابتدای نامناسب بین اجزای یک آیه: ابتدا از عبارت  * َٖوَسی ْ َ بٖ ٖݧ ٖݩݧ ٖنٖ ݨْٖس  ب   رٖ ٖلا 
ص ْ و قرائت تا انتهای آیه به « ح  

ع»صورت  َٖوَسی ْ َ بٖ ٖݧ ٖݩݧ ٖنٖ ݨْٖس  ب   رٖ ٖلا 
ص ْ رَٖٖح   ح َ ٖیٖ َٖوا  ٖٖا  ب   سا  ٭ن   ٖیٖ ٖݦݦݦݩݩٖ 

ٖ اَٖٖا   وٖ ٖفݨ ݭ یٖݫ ٖیوب ٖݧ ٖیٖ ݧَْٖافٖ ٖاْلَمَلاٖ ٖاݧَٖهی  ݧ یٖ ر 
ٖݨْ َٖٖیٖا  ن ْ یٖا  ݩ ٖ ك  نݧ وٖ ْٖمٖݩݧ ݨْ لر   یٖ ل  ٖݨْ غٖا  ْٖی َ ٖݨݧ ٖرݧ ٖیٖ ݧ  (43)یوسف: « ون َ

ف ݧَٖو»نمونه وصل نامناسب فواصل آیات به یکدیگر: وصل آیات  * ٖٖݧْٖذݩَ ا  ٖخ  ٖٖب َ َٖمن  ݧ ٖ َدسٖݨݨْ ݧ ٖݧ ١٠ٖٖیها  َٖكذ 
َٖݧ َ ٖن  ݨْ مٖتݨ  َ ٖ ی  ݨݧ ݧ ٖودݧ وٖݩ  َطغ ْ ݣݣی   ݧ  ٖݨݨݨݧ « یها  

 ( 11-17)شمس: 

ݧَٖلَٖ»و وصل آیات  ݧ َٖراْٖذٖقݧ  ݧ ٖٖىݩݩݩݩݩݩݩݧ ن  ٖم  ٖٖݨْ ٖیٖ ءا  ب   ٖٖا  ه  یٖ َٖری    ىݧْٖاْلك  ݧََٖافٖ ١٨ٖٖر   ݩݩ ٖ اَٖݩَٖرݧ نݧ ْ ٖی  ٖالل اٖم  ٖݨݦݦݦݦݠ ٖاْلغݨَٖوٖب َ ݨ  ٖر ٖݨ  ݧ  ( به یکدیگر.19-18)نجم: « ىݧ

عبور از وقف بیان و وصل آن به مابعد که ممکن است اقبح، مغیر معنا یا نامناسب ایجاد شود، مطابق بندهای باال موجب کسر  تذکر:

ٖ»شود؛ مانند وصل عبارت  امتیاز می َٖو ا   ٖ َری  ن ݩݩݧ ٖی   م  ٖل ااݠلٖك  ٖٖفݨ ݭ یٖٖیب  ٖݨݦݦݦݦݠ ج   ْمٖح  ك  ٖٖور  ن  ٖم  ٖٖݨْ سا   ٖ ن   ݩ ݫ ٖیݧ م  ٖل ااݠلٖك  ْمٖٖٖیب  ٖݨݦݦݦݦݠ ْلی   َٖٖدخ َ ن  َ ه  ٖٖی   ن ْ ا  َ واَٖلْمٖٖف  وی   ك  ْمٖٖی َ ْلی   َٖٖدخ َ ن  َ ه  ٖٖی   لا  ٖٖف َ ا  ی  َٖحٖح  
ْمٖی َْٖعلَٖ ٖݦَٖخَٖوٖك  ݩݩݩٖ لا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݩ  ٖیݧ ٖٖلٖ ݩݧ ا   ن  ْ َٖای  م  ك   (.20)نساء: « ی  
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و»نمونه وقف اقبح در فواصل آیات: وقف بر انتهای آیه  * ی ْٖف َ ٖ ْلمݫ ٖلٖݩ ٖلݨَ ݧ  ٖݧَٖصݧ
ٖىٖ ل   (.4)ماعون:  «ن َ

ݩَٖذݦََٖول»نمونه ابتدای اقبح در فواصل آیات: ابتدا از آیه  * ٖٖݧ ه  ݧ ٖهݩݩ  َِٖاَوبٖاللّٰ ݧ ݨْٖمݧ ݧ یٖ ٖݧ د   ݩݩٖ َلكا  ٖݧ  (.152)صافات:  «ون َ
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 نمونه وقف مغیر معنا در فواصل آیات:  *

ٖݩَٖو»وقف بر انتهای آیه  وٖلا  ق   ٖݣݣی َ ݫ ٖلَٖلن  َ ٖݫ َ ٖش  ٖىݦݨݨْ  ٖٖء 
ب   ذٖٖیا  َكٖع َ ل  ٖد   ل  ع  ا  ٖف  ً  (.20: کهف) «اݧ

 نمونه ابتدای مغیر معنا در فواصل آیات: *

ٖ»ابتدا از آیه   َٖمن  ݨْ ٖ ای َٖٖݨ ݫ ݣݣیݧ ݫ
ٖݫ ٖنݨْ ٖٖه  ب   ا  ٖ َٖعذ  ݣݣرݩ ݨْٖحی  ݪ  ٖݬ ٖیݩ  ݧََٖوٖٖه  ٖی َْٖعلَٖٖݩݩݩ  ٖلݫ ٖحی  ٖٖه  ب   ا  یٖ مَٖعذ  قݨ   ٖݦ   (.47)زمر:  «م 
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 نمونه وقف نامناسب در فواصل آیات: * 

ح»وقف بر انتهای آیه  ٖݨݧْٖی َ ٖٖن   ا  ْری  ذ َ ٖب ْٖی َٖٖف َ م  ك  ٖٖن َ ٖٖاْلَمْوب َ حَٖوما  ٖݨݧْٖی َ ٖ ٖن   وف  َمْسی   ٖىٖ ی    (.67)واقعه:  «ن َ

ٖا»نمونه ابتدای نامناسب در فواصل آیات: ابتدا از آیات  *
ٖݗَ ه  ٖٖللّٰ ذ  

ۥَلهٖیال َ ٖٖݩݧ  ٖاݠلٖفݨ ݭ یٖما  ب   وا  م  ٖٖس َ ٖفݨ ݭ یَٖوما 
ٖݧْٖاْلَار ٖا»( و 2)ابراهیم:  «ض  

َهٖݗَ ْمٖٖللّٰ ك  ٖݦَٖٖرݦَٖوَٖری  َ ٖٖب  َ م  ك  ی  
ا   ی  ݢوݦَٖاْلاٖءا  ݢ َ ٖىٖ لٖ ݧ ݧ  (.126)صافات:  «ن َ

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

 00شود؛ مانند آیات  ابتدای صحیح برای قاری وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آیات موجب کسر امتیاز نمی

 سوره توبه. 92و  91سوره مؤمنون؛ آیات  08تا 
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ٖ»نمونه رعایت نکردن اولویت وقف: وقف بر عبارت  * ن ْ ْمٖٖا  َذك  ی ْ ٖٖع  ن  ٖم  ٖٖݨْ ن   ْلطا  هٖس  ٖی   ٖݩ  ا   ٖ٭ذ 
ݨݦݦݨݨݨ

ۥَله»جای  به«  ٖٖݩݧ  ݨ ݭ یٖما  ٖاݠلٖف ب   وا  م  ٖٖس َ ݨ ݭ یَٖوما  ٖف
ٖݧْٖاْلَار ٖ٭ض  

ݦݦݦݦݦ
ٖݬٖ َول»(؛ وصل عبارات 68)یونس: «  ݩݩݧ ٖذ  ݧ ْم٭َٖكٖݫ ٖلݧ ه  َلق َ مٖݦݦݦٖ خ َ ݧ ََٖوی َ ݧ ٖݧ مٖݨْٖت  ََٖكل  َكَٖلَامٖه  ٖݧ َٖلَانݧَْٖری    َٖوالنٖݩ ݧ َ ه   ی  َ ٖاْلح   ن َ َمٖم  َهی  َ َ ٖح  ٖݦݩݩ   ش  ٖٖا  َٖاح  ݨݧَٖٖمݨݨْ ىٖ ٖغݧ ٖݫ  جای  به« ٭ݥن َ

ٖݬٖ َول»وقف بر  ݩݩݧ ٖذ  ݧ ْم٭َٖكٖݫ ٖلݧ ه  َلق َ ݦݦݦٖ خ َ
 (.119: هود« )

ج»: وصل عبارات وصلنمونه رعایت نکردن اولویت  * َٖوم  ݩ ݨْ ݣݣرݧ ݥٖحݪݪ  ٖی   ٖاْلَمٖٖݬݫ   ٖاݠلْٖٖت   ن َ َٖحم  ی   ٭َ
٭ٖݦݦݦٖ  ه  ٖاللّٰ م  ك  ل  د  

ݦݦٖ 
ݩݩ ݨْٖحی  ٖ»به جای «  ݧ ݥٖحݣݣرٖ ݧ َٖحاݠلْٖٖݬݪݬ   یݨݨݦ َ ٖاْلَمٖٖݦݨَ ن َ ٖی  ٖ م  ٖت  

ج َٖوم  ݩ ݨْ ݣݣرݧ ݥٖحݪݪ  ٖی   ٖاْلَمٖٖݬݫ   ٖاݠلْٖٖت   ن َ َٖحم  ی   ٭َ
٭ݦݦٖݦ ذ»(؛ وقف بر عبارت 95)انعام: « ݦݦٖ 

یٖ َوال َ ٖݩ   َمی ٖٖن َ ٖ ءا  واٖواݧ ل  َٖٖوَعم  ب   حا  ل  ا  ول  یٖالص  ٖ ا  ݫ ݩݩݩ ݫ ݧ َٖٖكٖݧ ب   ݩݩ  َٖیݨَٖاْلح َٖٖاْضجا  ٖݧ ٭ه  
ݦݦٖݦ

جای وصل  به« 

ذ»
یٖ َوال َ ٖݩ   َمیٖ ٖن َ ٖ ءا  واٖواݧ ل  َٖٖوَعم  ب   حا  ل  ا  ول  یٖالص  ٖ ا  ݫ ݩݩݩ ݫ ݧ َٖٖكٖݧ ب   ݩݩ  َٖیݨَٖاْلح َٖٖاْضجا  ٖݧ ٖ٭ه  

مݦݦݦ ٖه  ٖی ٖف  ٖٖݨݦݨْ ٖٖها  ون َ ذ  ل  ا   (.82)بقره:  «خ 

ٖ»خوانی عبارات  نمونه رعایت نکردن اولویت در ابتدا: ابتدا از عبارت و متصل * نٖ ٖلا  ٖݧْٖی َ َٖٖلٖیٖ ذ  ب   ما  كَل  ٖٖل  ه  ٭اللّٰ َكٖٖݦݦٖ  ل  َوٖٖد   ݨ َٖالْٖٖه  ٖݩ  ٖٖرݨْٖوقݧ
ٖ ٖی ٖاْلَغط   َكٖ»به جای ابتدا از « م  ل  َوٖٖد   ݨ َٖالْٖٖه  ٖٖݩ  ٖٖرݨْٖوقݧ  (.64)یونس: « می ٖاْلَغط  

« 0»تا  «5/7»چنانچه قاری در یک نفس از محل وقف مناسب عبور و بر محل وقف با اولویت کمتر وقف کند،  تبصره:

ٖیٖ »عبارات و قرائت امتیاز کسر خواهد شد؛ مانند وصل 
ٖ اَٖٖا   ٖٖاݧَٖهی  ݧ ذ  

ٖیٖ ال َ َمی ٖٖن َ ٖ ءا  ٖٖواݧ ْٖٖمٖݧ ٖكݦَٖلٖما  د  ݢا  ٖݢ ی ٖفٖ ٖا  ٖݧ ٖكݦَٖلَٖلٖݫ  رݨْٖایٖ ٖم  ٖ ق   ݨ ݭ یٖواݧ ٖنٖ َسب ٖ ٖف ٖٖل  ه  ْلیٖ ٖاللّٰ ف َ ا  ݨٖ ای   َلٖیٖݨْٖمݧ ٖا 
ٖݧْٖاْلَار ٖ٭ض  

ٖٖݦݦݦݦݦ بٖ َاَرض  ݫ  ْمٖݫ اْلحٖن   ݩٖ ی   ی ݧ َ ٖݧ ی ْٖٖوه   ٖنٖ الذ   ٖٖا  ن َ رݦٖ ءاݨْٖالٖم  ٖح   ݦَ ٖݩ ٭ه  
ݦݦٖݩ

ْلی ٖ»وقف بر در حالی که  (08)توبه: «  ف َ ا  ݨٖ ای   َلٖیٖݨْٖمݧ ٖݧْٖاْلَارٖا  ٭ض  
ݦݦٖݩ

 اولویت دارد.« 

چنانچه قاری در یک نفس از محل وقف مناسب عبور و بر محل وقف نامناسب، مغیر معنا یا اقبح وقف نماید، حسب اقبح، مغیر  :0تذکر 

ٖ٭ݡ» یانتهاامتیاز کسر خواهد شد؛ مانند وصل عبارات و وقف بر  «0»تا  «1»معنا یا نامناسب بودن بودن،  ٖݦݦݦݦݦݩݦ ن ْ ݩَٖیٖا  ݧ ٖݧ ٖكݫ ݧ ی  ٖٖݨْٖن  َٖٖاْوٖٖان  ًٖع َ ق   ٖٖاݦ ٖری ٖف َ ه  اللّٰ َ ݨَْٖاوٖف  ٖٖݤل ٖیݧ ما  ه  ٖ٭ی   ݦݦݦݦݦ

ٖ لا  ٖ»)اقبح(، وصل عبارات و وقف بر انتهای « ف َ ن ْ ݩَٖیٖا  ݧ ٖݧ ٖكݫ ݧ ی  ٖٖݨْٖن  َٖٖاْوٖٖان  ًٖع َ ق   ٖٖاݦ ٖری ٖف َ ه  اللّٰ َ ݨَْٖاوٖف  ٖٖݤل ٖیݧ ما  ه  ٖ٭ی   ٖݦݦݦݦݦ لا  ݩݧ  َٖی َٖٖف َ غبݧ ٖ ن   ݩݧ )مغیر معنا(، وصل عبارات و وقف بر انتهای « واݧ

«ٖ ن ْ ݩَٖیٖا  ݧ ٖݧ ٖكݫ ݧ ی  ٖٖݨْٖن  َٖٖاْوٖٖان  ًٖع َ ق   ٖٖاݦ ٖری ٖف َ ه  اللّٰ َ ݨَْٖاوٖف  ٖٖݤل ٖیݧ ما  ه  ٖ٭ی   ٖٖݦݦݦݦݦ  لا  ݩݧ  َٖی َٖٖف َ غبݧ ٖ ن   ݩݧ ٖ اْلَهوٖواݧ ٖٖىݧ  غَٖان ْ ْٖی َ واݧ ل  ٭ذ  ٖٖݦݦٖ  ِٖاَون  ݨݨْ ْلوٖݧ ٖی َ ۥݨݦݨݨ  غَٖاْوٖٖاݦݩ  ْٖی   واݧ ض   (؛ مانند وصل عبارات و وقف بر 105)نامناسب( )نساء:  «ر 

ا»انتهای  َ ْلی  واٖف   ط  ی ٖٖاْهی   ٖݨْٖم  مٖ ٖها  َ ٭ًغای ٖح  ٖٖݦݦݦٖ  ا  م  ا  َ ٖ ای َٖٖف  یݧ ݫ
ݧَٖبݨْ ݫ ݧ ٖنݫ

ݧ َ ݩݧ ݨݧ ٖݩݧ تٖݧْٖمك  ىم  ذٖݩ    ٖه  مٖىݩً ݨݨَٖف َ ݧ ٖݧ ٖی َٖٖݨݨْٖن  ٖݧ ٖهَٖعٖنݪݬ   ٖذا  ݢیݦݦَ ا»یا « ݢ َ ْلی  واٖف   ط  یٖ ٖاْهی   ٖݨْٖم  مٖ ٖها  َ ٭ًغای ٖح  ٖٖݦݦݦٖ  ا  م  ا  َ ٖ ای َٖٖف  یݧ ݫ
ݧَٖبݨْ ݫ ݧ ٖنݫ

ݧ َ ݩݧ ݨݧ ٖݩݧ تٖݧْٖمك  ىم  ذٖݩ    ٖه  )مغیر معنا(، « ىݩً

ا»وصل عبارات و وقف بر انتهای  َ ْلی  واٖف   ط  یٖ ٖاْهی   ٖݨْٖم  مٖ ٖها  َ ٭ًغای ٖح  ٖٖݦݦݦٖ  ا  م  ا  َ ٖ ای َٖٖف  یݧ ݫ
ݧَٖبݨْ ݫ ݧ ٖنݫ

ݧ َ ݩݧ ݨݧ ٖݩݧ تٖݧْٖمك  ىم  ذٖݩ    ٖه  مٖىݩً ݨݨَٖف َ ݧ ٖݧ ٖی َٖٖݨݨْٖن  ٖݧ ٖهَٖعٖنݪݬ   ٖذا  ݢیݦݦَ ٖٖݢ لا  وٖف َ ٖح َ ٖݨݦْ ݧ ٖف  ْمٖن َْٖعلَٖٖݧ  (.08)نامناسب( )بقره: « ه 

چنانچه قاری در یک نفس ابتدا، وصل و وقف نامناسب انجام دهد به ازای هر مورد، جداگانه از وی امتیاز کسر خواهد شد؛  :0تذکر 

ٖ»مانند قرائت متصل عبارات  ن  ٖم  ٖٖݨْ ه  وی   ٖ٭د  ٖݦݦݦ ك  وب ٖی ٖف َ ݫ ٖیذ  مٖ ٖݫ َ ٖیݬݫ ݭݭݪٖ َوٖ»(، 55)هود: « ًغای ٖح 
ٖی ْٖالل َ ٖ٭ل 

ٖݧََٖافٖ ٖݦݦݦݦݨ  ٖٖلا  ون َ ل  ْغق   َٖوٖ»( و 108)صافات: « ی َ ݨ ݭ یݩ  ْمٖٖف ك  س  ق   ٖ٭َای ْ ٖݧََٖافٖ ݦݦݦ نٖ ٖلا  ݧْٖی   ݨ ٖݧ ون َ ر   «ص 
 (.21)ذاریات: 

 اساس برمرتکب شود، تنها را با اولویت کمتر  یو هم وقف صحیح کند، هم از محل وقف عبور نفس کقاری در ی چنانچه: 0 تذکر

َٖعلَٖ»مانند وصل عبارت و وقف بر انتهای آن  ؛گیرد حداکثر امتیاز منفی از وی کسر امتیاز صورت می ه   ج َ ْمٖی َْٖاس   ٖٖ٭ ٖك  د  ا  َ ݢف  ٖݢ ٖالٖا  َء ا   ݨَٖحٖ ݨْٖخ  ݨْٖوݧ ٖݧ ݦݨْٖاَٖݦَٖرٖف   هی  ٖݨݦْٖمݩٖ ن َ
ݦَٖ رݨْٖن ٖی  ٖط   ٖݦݩ  لَٖٖون َ ذَٖكٖی ْٖا  ٖی َ َٖاْعٖٖورٖ ݧ  هی ݦݨ  ٖٖݨْٖمݨٖ ن   ذ  

ݩ ݨْٖغݫ  ٖیٖیَكال َ ٖݧ ݩݩݩݩݩݩ ٖش  ݧ ݧ ݧ ݧ ٖی َْٖعلَٖٖىݧ ٭ٖه  ٖاْلَمْوب   ن َ ٖم  ٖالی»بر انتهای آن  (، وصل عبارت و وقف19احزاب: « )ݦݦݦݦݦ  ن َ َٖوم  ٖݩݩݦ ݨ  ش  َٖوالذٖا  ݩ َ ٖݧ ب   
ݨَْٖایݨَْٖوالٖوا   ݧ ݧ ٖݧ م  ٖغا 

ٖݧ ٖم ٖل ٖݨَٖی ٖݨْٖج  یٖ ٖفݦݨ ݧ  ݩݧ َٖاْلوا  ۥهݧ ݧ  ݩݩݩݩ َٖكذٖݧ ݧ ݧ َكٖݦ ݧ ٖ٭ل  یٖݦݦݦݦݦ  ٖݧ  َٖا  َٖٖما  ݩ ݨْٖحی  ىݧ َ ٖٖش  ن  َهٖم  ٖاللّٰ ٖالٖݨْ ه  د  ا  ی  ٖݩݧ ٖغݨْٖع  َٖلما    .(28: فاطر« )٭ ٖء 

 .شود ها، امتیازی کسر نمی کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظایر آن لیبه دلاز وقف اضطراری  6

توجهی، از وقف مناسب عبور کند و وقف اقبح یا مغیر معنا )ولو به دلیل کمبود نفس( مرتکب  لحاظ بی درصورتی که قاری به :0تذکر 

 ود.ش ، از او امتیاز کسر می0تا  1شود و مطابق بندهای  شود، وقف او اضطراری محسوب نمی

چنانچه اضطرار قاری غیر متعارف تلقی شود و کمبود نفس وی از حد متعارف بیشتر باشد، حسب مورد )وقف، وصل یا ابتدای  :0تذکر 

 اقبح، مغیر معنا، نامناسب یا ترک اولویت( امتیاز کسر خواهد شد.

 



20 

 

 

7 

کسر امتیاز مورد  «0»حداکثر تا 

نفس کشیدن برای هر مورد 

 غیر محل وقفمخفی یا آشکار در 

 امتیاز «5/2»: سال 18باالی برادران  *

 امتیاز «2»: سال 18باالی  خواهران *

 امتیاز« 5/1»: سال 18برادران و خواهران زیر  *

8 
 هرتکرار برای امتیاز « 3/1»کسر 

 از آیه بخش

ای، تکرار عبارت برای اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه: 0 تبصره

 نخواهد شد.موجب کسر امتیاز 

رای اصالح وقف و ابتدا که به طوالنی خواندن عبارت بتکرار : 0 تبصره

 منجر شود، موجب کسر امتیاز تکرار خواهد شد.

اگر حافظ عبارتی را عیناً تکرار کند، خواه برای اصالح یا : 0 تبصره

یادآوری محفوظات، فقط در صحت حفظ از او کسر امتیاز صورت 

افظ، همان فراز قبلی را تکرار کرده و بدون دلیل گیرد؛ اما چنانچه ح می

قرائت را تا محل وقف مناسب یا غیرمناسب ادامه دهد و عبارتی را که 

 شود. صحیح خوانده تکرار کند، از امتیاز وقف و ابتدا در این بند کسر می

9 

مکث برای امتیاز « 03/1»کسر 

  در رشته حد از شیبنامتناسب و 

و حداکثر  (ترتیلتحقیق و قرائت )

 مورد « 4»تا 

 مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری *

مکث طوالنی در مواضع وقف مرخص )شایسته است چنانچه قاری وقف  *

 ش را ادامه دهد.(ون درنگ و با مکثی کوتاه، تالوتمرخص انجام داد، بد

 نظم قرائت، در مقایسه با سرعت قرائت وی زننده برهممکث طوالنی  *

حفظ، فقط توسط داور صحت حفظ کسر  رشتهمکث نامتناسب در  تذکر:

 .گردد یم

01 

 کسر ازیامتکند، از او  اختیاری، محلی را برای وقف و ابتدا انتخاب می به صورتفقط در مواردی که حافظ 

برای تصحیح قسمتی که  ای باشدشود؛ اما چنانچه وقف نامناسب و مکث به دلیل اشکال در ارائه محفوظات  می

 -ولو عبارت ناقص باشد  -اشتباه تالوت کرده، ابتدا نماید یا از عبارتی که هادی حافظان، قرائت یا تعیین کرده 

 ابتدا نماید، داور وقف و ابتدا امتیازی از او کسر نخواهد کرد.

00 

شد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشته با اگر

کنند. در چنین  توسط داور قطع شود، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر می

حتی اگر به پایان  .، امتیاز سؤاالتی است که حافظ قرائت کرده استوقف و ابتدا  مواردی، امتیاز حافظ در بخش

 سؤال نرسیده باشد.
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 امتیاز( 21) دهی بخش صوتامتیازنحوه 

  

 توضیح عنوان ردیف

امتیاز در  امتیاز در رشته تحقیق

 یها رشته

حفظ و 

 ترتیل

برادران 

 08باالی 

 سال

 خواهران و

برادران زیر 

 سال 08

 طنین 0

شدت و  عبارت است از شخصیت ذاتی صدا که مالک تشخیص اصوات هم

صدا در تمام طبقات صوتی ارائه باشد. در این بخش، خروجی ارتفاع می هم

هایی همچون زنگ مطلوب و زیبا،  شده، مورد بررسی قرار گرفته و با مالک

عدم خیشومی بودن، عدم هوادار یا نفسی بودن نامطلوب صدا و همچنین 

 شود. گرفتگی صدا ارزیابی می

3.3 6 6 

 انعطاف 0

سرعت  میزان توانمندی در حرکت مطلوب بین درجات مختلف یک قطعه و

گیرد. در این بخش هرچه صدا چاالکی  ها مورد ارزیابی قرار می اجرای انتقال

 گیرد. و نرمی بیشتری داشته باشد امتیاز بیشتری به آن تعلق می

3 3.3 6 

0 
وسعت و 

کیفیت بم 

  و اوج

امتیاز برای وسعت ارائه شده توسط فرد فارغ از مدت مکث روی « 5/1»

از »ای بدین صورت که  طور لحظه ها حتی به فرکانسدرجات و صرفاً اجراء 

 یابد. امتیاز اختصاص می« 25/7»برای هر درجه « صدا 15تا  9درجات 

امتیاز جهت مطلوب بودن بم و اوج « 5/2»در بخش برادران بزرگسال 

« 5/1»و برای اوج مطلوب « 1»گردد که برای بم مطلوب تأثیرگذار لحاظ می

« 2»سال  18شود. در بخش خواهران و برادران زیر  یامتیاز در نظر گرفته م

شود. بم و اوج برای اوج لحاظ می« 25/1»امتیاز برای بم و « 05/7»امتیاز، 

طور  ای یا بیشتر( بهدرجه 11ارائه شده در یک تالوت در هر مدل از وسعت )

 گیرد. مجزا از حیث کیفیت و تأثیرگذاری مورد ارزیابی قرار می

4 0.3 0 

4 
استفاده 

مطلوب و 

 هنرمندانه

 فضای حلق، مانند صدا تشدید مختلف فضاهای از قاری مناسب استفاده

و همچنین تکنیک  امتیاز «2»ها ها و ...، در همه بخش سینوس کام، دهان،

در  (نوانس) شدت معنادار و بجا کردن وزیاد کم و صدا ولوم یا شدت کنترل

 18در بخش خواهران و برادران زیر  امتیاز و« 5/1» سال بزرگبخش برادران 

 خروجی مطلوبیت درمجموع. دهند می اختصاص امتیاز را به خود« 1»سال، 

 ارزیابی مورد قسمت این در صداسازی های مهارت از استفاده و فرد صدای

 .گیرد می قرار

0.3 0 0 

3 
شدت 

 )حجم(

حجم،  به میزان انرژی ذاتی یک صدا و رسایی آن در محیط پیرامونی شدت،

شود. در این بخش میزان شدت و قدرت ذاتی یک  قدرت یا ولوم گفته می

 گیرد. صدا مورد توجه قرار می

 دریافت خوبی امتیاز بخش این در است ممکن چند هر قوی صداهای :تذکر

 نوانس یا حجم خروجی کنترل شامل حجم، از مناسب استفاده نوع اما کنند

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد صوت هنرمندانه و مطلوب استفاده بخش در

0 0 0 
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استفاده از گستره صوتی »، عنوان «وسعت و کیفیت بم و اوج» تذکر مهم: در رشته ترتیل به جای عنوان *

 به: شود می محاسبه شکل بدین و بوده «اکتاو 0 یا درجه 8» مطلوب وسعت بخش این گردد. دردرج می« مناسب

 افزایش درجه هر میزان به« 8 تا 4 درجات از» که یابد می اختصاص امتیاز« 0» مجموعاً صدا «8 تا 0 درجات» ارائه

 ارائه صوتی درجه باالترین تا ترین پایین کیفیت بودن مطلوب به هم امتیاز «0». یابد می اختصاص امتیاز« 03/1»

 تعلق آن به بخش این در امتیازی اما بوده بالمانع اکتاو« 0» از باالتر درجات از یابد. استفاده می اختصاص شده

 .گرفت نخواهد

 موارد کسر امتیاز صوت:

 امتیاز «25/1»موارد کسر  امتیاز« 5/1»موارد کسر 

پریدن در گلو، سکسکه، سرفه و عطسه و هر   آب

موردی که منجر به قطع صوت گردد، بسته به 

 امتیاز « 5/7»تشخیص داور صوت برای هر مورد 

کسر خواهد امتیاز برای هر اشکال « 2»تا سقف 

 شد.

ی و دائمشدن  دار رگهاضطراب، لرزش، گرفتگی، ، شخَ

و هر مورد اشکال  شدن یخروسمقطعی، خلط، جیغ، 

صوتی از این قبیل، بسته به تشخیص داور برای هر 

امتیاز برای هر « 1»امتیاز تا سقف  «25/7»مورد 

 خواهد داشتاشکال کسر 

 

حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط  اگر *تذکر:

کنند. در چنین مواردی، امتیاز حافظ در  داور قطع شود، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر می

 حتی اگر به پایان سؤال نرسیده باشد. .ئت کرده است، امتیاز سؤاالتی است که حافظ قراصوت  بخش
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 امتیاز( 31سال ) 08بخش لحن در رشته تحقیق ویژه برادران باالی  نحوه امتیاز دهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح عنوان ردیف

 امتیاز در سطح

 مسابقات

شهرستانی 

 و استانی
 سراسری

0 
جاذبه کلی تالوت 

 )تأثیرگذاری(

 و الحان ارائه در درست صوتی محدوده از استفاده مناسب، سرعت از برخورداری بخش این در

 از تالوت به داور کلی نگاه گرید یعبارت به و گیرد می قرار توجه مورد زیبا و جذاب های ردیف ارائه

 .شود یم ارزیابی بخش این در لحنی، حیث

8 7 

0 
 قدرت

 پردازی نغمه

 فواصل از درست استفاده با نغمات اجرای در پویایی و تحرک همچون مواردی به بخش این در

 .شد خواهد توجه ها نغمه ریز اجرای در پختگی همچنین و مختلف
4 4 

 قفالت و تنظیم 0
-می مناسب قفالت ارائه همچنین و عبارات بر ها آهنگ صحیح توزیع و تنظیم شامل بخش این

 .باشد
4 0 

4 
 های تکیه رعایت

 صحیح صوتی

 غیرمتعارف کامالً شکل به کلمه تکیه که گیرد قرار توجه مورد باید مواردی بیشتر بخش این در

 برای و« 0/1» استانی برای« 0/1» مورد هر برای شهرستانی مسابقات سطح در که پذیرد تغییر

 .داشت خواهد پی در منفی امتیاز« 0/1» کشوری

4 0 

3 
 معانی، القاء

 و تعبیرات رعایت

 تالوت در خشوع

 مفهوم، با متناسب صوتی طبقات از استفاده در مواکبه همچون مواردی به توجه شامل بخش این

 های انتقال ،(جمالت بودن ناقص یا کامل با متناسب تام و معلق قفالت از استفاده) اشباع و تشویق

 حس از برخورداری و ها بندی جمله و تفکیک مفهومی، تأکیدات مفاهیم، جریان با متناسب و بجا

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد تالوت در خشوع و معنوی

0 4 

 ها ردیف تنوع 6
 تکرار. باشد مقام چند از استفاده در تنوع یا مقام یک فروع در تنوع شامل تواندمی بخش این

« 3/1» کسر مشمول امتیاز، کسر موارد بخش در باشد آور مالل مربوطه داور نظر از اگر ها ردیف

 .بود خواهد ردیف هر برای نمره

0 0 

7 
 و مطلوب اجراء

 هنرمندانه

 تحریرها

 تنوع اجراء، در اعتدال( بودن درشت و ریز) تحریرها اجراء سرعت مانند مواردی شامل بخش این

 قرار ارزیابی مورد تحریرها کمیت و کیفیت طورکلی به و تحریر مناسب های فرم از استفاده در

 .گرفت خواهد

4 4 

8 
 و نوآوری

 خالقیت

 در نوآوری مالک. بود خواهد بدیع قفالت و تحریرها ها، نغمه ریز ها، ردیف ارائه شامل بخش این

 بخش این از کنند می استفاده محض تقلید از خود تالوت در که افرادی و است داور علم بخش، این

 کنند می استفاده سبک چند یا دو ترکیب از که کسانی مورد در. نمود نخواهند دریافت امتیازی

 .دهد اختصاص فرد به را امتیاز از بخشی تواند می خود تشخیص به بسته داور

0 0 
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 سال(: 08برادران باالی ) قیتحقموارد کسر امتیاز لحن در رشته 

 امتیاز« 25/1» موارد کسر امتیاز «5/1» موارد کسر امتیاز« 0»موارد کسر  امتیاز« 2»موارد کسر 

ی
تان

س
و ا

ی 
تان

س
هر

ش
 

تالوت از حیث درجه صوتی و  رمتعارفیغشروع 

یی به جز بیات و رست ها مقاممقام )استفاده از 

 .(باشد ینممتعارف 

خروج از مقام یا انتقال 

ناهمگون از یک مقام به مقام 

 دیگر

تکلف و فشار در اجرای 

 نغمات

ناکوکی یا خروج از درجه 

 طور بهصوتی )تغییر فرکانس 

 غیر موسیقایی و نازیبا(

)عدم  ها ردیفناهمگونی 

 رعایت فواصل موسیقایی(
عدم توازن در سرعت  

 تالوت در یک فراز

نامطلوب بودن یا لغزش 

 تحریرها

ی
سر

را
س

 

تالوت از حیث درجه صوتی و  رمتعارفیغشروع 

رعایت عرف  شرط به ها مقاممقام )استفاده از همه 

 .(باشد یمتالوت بالمانع 

عدم مطابقت شروع و فرود از 

حیث درجه صوتی )اختالف 

« 3» اندازه بهشروع و فرود 

 .(باشد میصوتی بالمانع  درجه
 ها ردیف آور ماللتکرار 
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 امتیاز( 31سال و خواهران ) 08بخش لحن در رشته تحقیق ویژه برادران زیر نحوه امتیاز دهی 

 توضیح عنوان ردیف
 در بخشامتیاز 

برادران زیر 

 سال 08
 خواهران

0 
جاذبه کلی تالوت 

 )تأثیرگذاری(

 در درست صوتی محدوده از استفاده مناسب، سرعت از برخورداری بخش این در

 و گیرد می قرار توجه مورد زیبا و جذاب های ردیف ارائه و الحان ارائه

 ارزیابی بخش این در لحنی، حیث از تالوت به داور کلی نگاه گرید یعبارت به

 .شود یم

8 7 

0 

ارائه تقلید 

هنرمندانه از 

های مشهور سبک

 *تالوت 

 تأیید به تقلید برای که است اصلی و مادر های سبک مشهور، های سبک از منظور

 محمد اسماعیل، مصطفی های سبک مانند ؛هستند مفید کارشناسان قاطبه

 غلوش، البناء، علی محمود یوسف، کامل حصان، عبدالباسط، منشاوی، صدیق

 امثالهم و انور شحات

6 3 

0 
 قدرت

 پردازی نغمه

 استفاده با نغمات اجرای در پویایی و تحرک همچون مواردی به بخش این در

 خواهد توجه ها نغمه ریز اجرای در پختگی همچنین و مختلف فواصل از درست

 .شد

4 4 

 قفالت و تنظیم 4
 ارائه همچنین و عبارات بر ها آهنگ صحیح توزیع و تنظیم شامل بخش این

 .باشدمی مناسب قفالت
0 0 

3 
 های تکیه رعایت

 صحیح صوتی

 شکل به کلمه تکیه که گیرد قرار توجه مورد باید مواردی بیشتر بخش این در

 مورد هر برای شهرستانی مسابقات سطح در که پذیرد تغییر غیرمتعارف کامالً

 خواهد پی در منفی امتیاز« 0/7» کشوری برای و« 2/7» استانی برای« 1/7»

 .داشت

0 0 

6 
 معانی، القاء

 و تعبیرات رعایت

 تالوت در خشوع

 صوتی طبقات از استفاده در مواکبه همچون مواردی به توجه شامل بخش این

 با متناسب تام و معلق قفالت از استفاده) اشباع و تشویق مفهوم، با متناسب

 مفاهیم، جریان با متناسب و بجا های انتقال ،(جمالت بودن ناقص یا کامل

 خشوع و معنوی حس از برخورداری و ها بندی جمله و تفکیک مفهومی، تأکیدات

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد تالوت در

0 0 

 ها ردیف تنوع 7
 مقام چند از استفاده در تنوع یا مقام یک فروع در تنوع شامل تواندمی بخش این

 کسر موارد بخش در باشد آور مالل مربوطه داور نظر از اگر ها ردیف تکرار. باشد

 .بود خواهد ردیف هر برای نمره« 5/7» کسر مشمول امتیاز،

0 0 

8 
 و مطلوب اجراء

 هنرمندانه

 تحریرها

 اعتدال( بودن درشت و ریز) تحریرها اجراء سرعت مانند مواردی شامل بخش این

 و کیفیت طورکلی به و تحریر مناسب های فرم از استفاده در تنوع اجراء، در

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد تحریرها کمیت

0 0 

 خالقیت و نوآوری 9

. بود خواهد بدیع قفالت و تحریرها ها، نغمه ریز ها، ردیف ارائه شامل بخش این

 تقلید از خود تالوت در که افرادی و است داور علم بخش، این در نوآوری مالک

 مورد در. نمود نخواهند دریافت امتیازی بخش این از کنند می استفاده محض

 تشخیص به بسته داور کنند می استفاده سبک چند یا دو ترکیب از که کسانی

 .دهد اختصاص فرد به را امتیاز از بخشی تواند می خود

- 0 



27 

 

 

 سال و خواهران(: 08برادران زیر ) قیتحقموارد کسر امتیاز لحن در رشته 

 امتیاز« 25/1» موارد کسر امتیاز «5/1» موارد کسر امتیاز« 0»موارد کسر  امتیاز« 2»موارد کسر 

 طور بهشروع تالوت 

غیرمتعارف از حیث 

درجه صوتی و نغمه 

)مقصود عدم رعایت 

درجه صوتی متعارف 

و نیز شروع به 

بیات و  جز بهنغماتی 

 .(باشد یمرست 

از خروج از مقام یا انتقال ناهمگون 

 یک مقام به مقام دیگر
تکلف و فشار در 

 اجرای نغمات

ناکوکی یا خروج از 

درجه صوتی )تغییر 

طور غیر  فرکانس به

 موسیقایی و نازیبا(
ها )عدم رعایت  ناهمگونی ردیف

عدم توازن در  فواصل موسیقایی(

سرعت تالوت در 

 یک فراز
نامطلوب بودن یا 

 لغزش تحریرها

شروع و فرود از حیث عدم مطابقت 

درجه صوتی )اختالف شروع و فرود 

درجه صوتی بالمانع « 3»اندازه  به

 باشد.( می

آور  تکرار مالل

 ها ردیف

 

 :باشد یمطبق جدول زیر  «ی مشهور تالوتها سبکارائه تقلید هنرمندانه از »نحوه محاسبه  تذکر:

 

 توضیح عنوان ردیف
 امتیاز در بخش

 برادران زیر

 سال 08
 خواهران

 تقلید ممتاز 1
لحنی  ظرافتتقلیدی است کامل و دقیق همراه با رعایت تمامی 

 درصد( 177موجود در سبک الگو )
6 3 

 4 3 درصد نسبت اصلی 85تقلیدی است کیفی تا  تقلید عالی 2

 0 4 درصد نسبت اصلی 05تقلیدی است کیفی تا  تقلید خوب 0

 0 0 درصد نسبت اصلی 67کیفی تا تقلیدی است  تقلید متوسط 4

 0 0 درصد نسبت اصلی 57تقلیدی است کیفی تا  تقلید ضعیف 5

مناسب با کیفیت اجرا، به تشخیص داور  زمان هم طور بهارائه لحن به صورت آزاد و یا تقلید از دو یا چند سبک 

 امتیاز در بر خواهد داشت. «0»حداکثر تا سقف 
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 امتیاز( 31سال و خواهران ) 08ی ترتیل و حفظ قرآن کریم برادران باال و زیر ها رشتهنحوه امتیازدهی بخش لحن در 

 های ترتیل و حفظ: موارد کسر امتیاز لحن در رشته

 امتیاز «25/1»موارد کسر  امتیاز «5/1» کسرموارد  امتیاز« 0» کسرموارد 

خروج از مقام یا انتقال ناهمگون از یک مقام به 

 مقام دیگر
 تکلف و فشار در اجرای نغمات

ناکوکی یا خروج از درجه صوتی و تغییرات 

 طور غیر موسیقایی و نازیبا فرکانسی به

ها )عدم رعایت فواصل  ناهمگونی ردیف

 موسیقایی(

تالوت در عدم توازن در سرعت 

 یک فراز
 نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها

 تذکرات مهم:

 .باشد نمیامتیاز بوده و داور مجاز به کسر بیش از این  5حداکثر میزان کسر امتیاز در مجموع موارد منفی  :0 تذکر

طبیعی تالوت کند به او امتیاز لحن داده خواهد شد و در مواردی که حافظ بر اثر  طور بهدر مواردی که حافظ : 0 تذکر

 .گیرد نمیفراموشی دچار مکث شده و نظم تالوت او مختل گردد کسر امتیاز صورت 

حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط  اگر: 0 تذکر

کنند. در چنین مواردی، امتیاز حافظ در  داور قطع شود، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر می

 حتی اگر به پایان سؤال نرسیده باشد. .ده است، امتیاز سؤاالتی است که حافظ قرائت کرلحنبخش 

 امتیاز توضیح عنوان ردیف

0 
 تالوتجاذبه کلی 

 تأثیرگذاری()

شامل برخورداری از سرعت مناسب، استفاده از محدوده صوتی مناسب و تأثیرگذاری و ارائه 

 جذاب های زیبا و ردیف
6 

 رعایت اسلوب ترتیل 0

بین وقوف، عدم استفاده از  رمتعارفیغآهنگ مناسب ترتیل، پرهیز از مکث  شامل رعایت نظم

آهنگ هنگام تالوت استعاذه الگوی لحنی، قفالت و تحریرهای ویژه تالوت تحقیق، رعایت نظم

متعارف در ارائه الحان و بسمله، رعایت توازن مدود عارضی، عدم استفاده از فواصل دور و غیر 

 مانند پرش ناگهانی اکتاوی

6 

 4 شامل پردازش و تسلط در اجراء و تحرک و پویایی الزم پردازی قدرت نغمه 0

 0 ها گیری در قفالت و پایانه شامل برخورداری از تنظیم و توزیع مطلوب آهنگ و اندازه تنظیم و توزیع آهنگ 4

3 
های صوتی )نبر  رعایت تکیه

 آکسان صحیح کلمات(و 

باتوجه به اهمیت نبر کلمات در ترتیل، همه موارد اشتباه در اداء تکیه صوتی کلمات براساس 

 امتیاز کسر می گردد.(« 03/1»)هر مورد  گردد.قواعد اقراء، کسر و لحاظ می
4 

6 
القاء معانی، رعایت تعبیرات 

 و خشوع در تالوت

رشته قرائت تحقیق مواردی همچون استفاده درست از در این بخش با اندکی تفاوت نسبت به 

تشویق و اشباع )قفالت معلق و تام( انتقال نغمات متناسب با جریان مفاهیم، تأکیدات 

مفهومی، رعایت آهنگ کالم و نیز برخورداری از حس معنوی و خشوع موجود در تالوت مورد 

 توجه قرار خواهد گرفت.

0 

7 
نوآوری و خالقیت در ارائه 

لحان منطبق بر عرف و ا

 شئونات هنر تالوت ترتیل

 0 ها، ریز نغمه، تحریرها و قفالت بدیع شامل ارائه ردیف

 ها تنوع ردیف 8
پذیرش  در این بخش هم تنوع در فرعیات یک مقام و هم تنوع در استفاده از چند مقام قابل

 است.
0 

9 
اجراء مطلوب و هنرمندانه 

 تحریرها

ریز و درشت بودن(، اعتدال در استفاده از ) ریتحردر این بخش مواردی همچون سرعت 

تحریرها مورد توجه  کمیتو  کیفیتتحریرها متناسب با شیوه ترتیل و در یک کالم ارزیابی 

 گیرد. قرار می

0 
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 رشته همخوانی و همسرایی داوری و امتیازدهی نامه نییآ

  .باشد یماین رشته شامل همخوانی آیات قرآن کریم و همسرایی 

 بخش همخوانی قرآن کریم 
 

 حداقل امتياز حداکثر امتياز ها مالک ردیف

 - 1 آداب و شرایط 0

 01 03 اجراءو حسن هماهنگی  0

 0 01 فصاحتتجوید و  0

 0 3 وقف و ابتدا 4

 3 03 صوت 3

 01 03 لحن 6

 (باشد یم)این بخش صرفاً دارای امتیاز منفی الف( آداب و شرایط 
 موارد کسر امتياز

 در صورت عدم ارائه مشخصات گروه، اعضاء، نام سوره و آیات همخوانی قرآن کریم  امتیاز «3»کسر تا 

 امتیاز« 0»کسر تا 
منظور رعایت شئونات اسالمی در انتخاب نوع پوشش و ظاهر ) اعضاءعدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات 

 (باشد یمگروه 

 هر مورد اخالل در برنامه )مانند خندیدن، سرفه و موارد مشابه( امتیاز« 0»تا « 0»کسر 

 امتیاز« 0»کسر 

 ی در نوع و رنگ لباس مشهود باشد(ی عدم هماهنگا گونه بهنامتعارف  طور به) هاعدم هماهنگی و تناسب لباس -1

 (.، بالمانع استبودن ها در صورت متناسب)تفاوت رنگ لباس

 گردد. امتیاز کسر می« 1»ثانیه کمتر یا بیشتر،  07لذا به ازای هر  ،دقیقه است 5تا  4برنامه ی اجرا زمان مدت -2

 (.باشد یم)محاسبه زمان این بخش در همخوانی قرآن از ابتدای استعاذه تا پایان تصدیق 

 قطع برنامه توسط گروه به هر دلیل حذف گروه

 

 امتیاز(: 35ب( هماهنگی و حسن اجراء )

 امتياز شرح ها مالک ردیف

 هماهنگی در اداء کلمات 1
کند و به ازای هر کُر در اداء کلمات توجه میدر این بخش، داور به اجرای دقیق و هماهنگ گروه 

 گردد.امتیاز کسر می «5/7»حروف و کلمات،  اداءناهماهنگی در 
00 

 هماهنگی در اجرای درجات 2
ها و درجات آهنگ )ناکوکی در این بخش، به ازای هرگونه ناهماهنگی گروه کُر در اجرای نت

 گردد.امتیاز کسر می «5/7»فردی یا گروهی(، 
8 

 هماهنگی در اداء تحریرها 0
در این بخش، به ازای هرگونه ناهماهنگی گروه کُر در اجرای تحریرها )هر مدلی از تحریر(، 

 گردد.امتیاز کسر می «25/7»
3 

برخورداری از کر یکدست و  4

 تنظیم یافته

 پردازش عدماین بخش شامل نگاه کلی داور به هماهنگی در رنگ صداها، ولوم صداها، پردازش یا 

خلل در این بخش  مورد هرباشد که نتیجه آن کُر یکدست و منسجم است. صداهای گروه می

 باعث کسر امتیاز خواهد شد.

01 

 موارد کسر امتیاز:
 

ج( 
 امتياز «1»کسر 

 به جز فاصله اکتاو در مواقع مجاز (یهارمون) یصوت فاصله از استفاده مورد هر ی ناخوشایند گروهریگ نفسهر مورد 
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 امتیاز( 3فصاحت ) -امتیاز(  7صحت قرائت و تلفظ )امتیاز(:    01تجوید و فصاحت )

 امتیاز« 0»کسر 

  تبدیل فتحه به کسره( یکدیگر )مانندحذف، اضافه و تبدیل نمودن صداها به 

 تبدیل  مانندچنین خطا در صلة هاء ضمیر ) تبدیل صداهای کوتاه به صداهای کشیده و بالعکس، هم

اهم» ی  اهم»به « ا  وٖ»، «َای  ݧ  ءݨݧ ا   ٖٖ»به « خ  ا   ݩݩٖ ٖ»و « و  ٖخ  هݠݧ یݩݩ ݨْ ۥٖ»به « م  هݩݧ  یݩݩ ݨْ  «(م 

  امتیاز  «5/1»حذف و اضافه نمودن تشدید و تنوین تبصره: اختالل در تشدید به تشخیص داور حداکثر تا

 کسر خواهد شد.

  یا ابدال اسکانوصل به سکون و وقف به حرکت، رعایت نکردن وقف به 

 حذف یا اضافه نمودن حرف 

  خواندن کلمه جا جابهحذف، اضافه نمودن یا 

 امتیاز «3/0»کسر 
 ( ت»به « ط»یا « ث»به « س»تبدیل  مانندتبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیّز »)و نظایر آن 

 امتیاز کسر خواهد شد.« 05/7»تبصره: در صورت ادای ناقص، حداکثر 

 امتیاز« 0» کسر

  م»در « ع»تداخل تلفظ  مانندغیرمتعارف یا افراطی در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخیص داور )تداخل »

 «(نعلن»در کلمة « ل»در « ع»یا تداخل تلفظ « یعملون»در کلمه 

 ( شدت، رخوت، قلقله، لین، تفخیم، ترقیق، اظهار، ادغام،  مانندعدم رعایت هر یک از نکات و قواعد تجویدی

 غنّه، مد، اماله، تسهیل، سکت و نظایر آن( اقالب، اخفاء،

 ،تفخیم الف  مانند) گردد. جداگانه محاسبه می هر کدام در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مورد

 «(قآئل»مدی و مد آن در کلمه 

 امتیاز« 3/1»کسر 
  ها و مدها، کیفیت اخفاء و سایر قواعد در هر مورد، با  توازن مقدار غنّه ازجملهرعایت ناقص موارد یادشده

 امتیاز خواهد شد.« 5/7»توجه به میزان نقص موجب کسر 

موارد کسر امتیاز 

 بخش فصاحت در

  تلفظ واضح حروف و حرکات براساس لهجه عربی خالص، بدون تکلف و بدور از گنگی و نامفهومی هر مورد

 امتیاز.« 0»امتیاز تا سقف  «25/7»

 امتیاز(: 5) ابتداد( وقف و  

 آیاتدر فواصل وقف، وصل یا ابتدای اقبح میان آیات و وصل اقبح   امتیاز «3/0تا  03/0»کسر 

 آیات مغیر معنا در فواصلوقف، وصل یا ابتدای مغیر معنا میان آیات و وصل   امتیاز« 0تا  73/1»کسر 

 آیات در فواصل نامناسب میان آیات و وصل نامناسبوقف، وصل یا ابتدای   امتیاز« 73/1تا  3/1»کسر 

 رعایت نکردن اولویت در وقف، وصل و ابتدا  امتیاز« 3/1تا  03/1»کسر 

کسر برای هر کدام از ابتدا و 

 امتیاز« 3/1تا  03/1»انتها 
 بهترین ابتدا و انتهای تالوت در قطعه انتخابی نکردن رعایت 

 

عبور از وقف الزم که حسب مورد، ممکن است معنای اقبح یا قبیح ایجاد کند، مطابق بندهای باال موجب کسر امتیاز  :0تذکر 

 شود. می

 خوانی قرآن کریم، در بخش هماهنگی در اداء لحاظ خواهد شد. گیری در همموارد مربوط به نفس :0تذکر 
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 امتیاز( 05ه( صوت )

 امتياز شرح ها مالک ردیف

 بخش، نیا در. باشدیم ارتفاع هم و شدتهم اصوات صیتشخ مالک که صدا یذات تیشخص از است عبارت طنین 1

 شود.و ارزیابی می گرفته قرار یبررس مورد شده، ارائه یصوت طبقات تمام در ی گروهصدازیبایی 
3 

مطلوبیت و سرعت مناسب، در این  ها و حرکت میان درجات به همراهمیزان توانمندی صدای گروه در انتقال انعطاف 2

 گیرد.بخش مورد توجه قرار می
3 

شود که در اینجا حجم و قدرت صدای کل گروه فارغ از سیستم صوتی به میزان انرژی ذاتی صدا گفته می شدت 0

 گردد.ارزیابی می
0 

 مساحت 4
 گردد: اینگونه محاسبه میترین و باالترین درجه مطلوب صدای گروه که عبارت است از حدفاصل پایین

 نمره«   5/1»برای سالم ترین درجات بم   

 نمره« 5/1»و برای سالم ترین درجات زیر 

0 

 مجاز است. ازین موردخوانی قرآن کریم فقط استفاده از فاصله صوتی اکتاو در مقاطع  در بخش صوت هم تذکر:

 امتیاز(: 35و( لحن )

 امتياز شرح ها مالک ردیف

زیبایی و تاثیر،  1

 جاذبه کلی لحن

 ارائه و الحان ارائه در درست یصوت محدوده از استفاده مناسب، سرعت از یبرخوردار بخش نیا در

 ثیح از تالوت به داوری کل نگاه گرید یعبارت به و ردیگیم قرار توجه مورد بایز و جذاب یفهایرد

 .شود یم یابیارز بخش نیا در ،یلحن

00 

2 
رعایت تعبیرات و 

تطبیق معنایی 

 )القای معانی(

 مفهوم، با متناسب یصوت طبقات از استفاده در مواکبه همچون یموارد به توجه شامل بخش نیا

 یهاانتقال ،(جمالت بودن ناقص ای کامل با متناسب تام و معلق قفالت از استفاده) اشباع و قیتشو

 حس از یبرخوردار و هایبندجمله و کیتفک ،یمفهوم داتیتأک م،یمفاه انیجر با متناسب و بجا

 .ردیگیم قرار یابیارز مورد تالوت در خشوع و یمعنو

3 

0 
برخورداری از تنظیم 

و تکیه صوتی 

 مناسب کلمات

های و رعایت تکیه مناسب قفالت ارائه ،عبارات بر آهنگها حیصح عیتوز و میتنظ شامل بخش نیا

 3 گردد.امتیاز کسر می «25/7»به ازای هر مورد ارائه نامناسب  که ؛باشدصحیح )نبر( کلمات می

 تنوع ردیف ها 4
 تکراربه ازای  .باشد مقام چند از استفاده در تنوع ای مقام کی فروع در تنوع شامل تواندیم بخش نیا

 امتیاز را در بر خواهد داشت. « 5/7» ، کسرمربوطه داور نظر ازبودن  آورماللبه شرط  فیردهر 
0 

 قدرت نغمه پردازی 5
 فواصل از درست استفاده با نغمات یاجرا در ییایپو و تحرک همچون یموارد به بخش نیا در

 .شد خواهد توجه هانغمه زیر یاجرا در یپختگ نیهمچن و مختلف
3 

قرابت درجه و مقام  6

 شروع و فرود

امتیاز هم به قرابت درجه شروع « 1»مقام شروع و فرود تالوت و امتیاز به تطابق « 1»در این بخش، 

 یابد.و فرود تالوت. اختصاص می
0 

0 
استفاده مطلوب و 

هنرمندانه از 

 تحریرها

 تنوع اجراء، در اعتدال (،بودن درشت و زیر) رهایتحر یاجرا سرعت مانند یموارد شامل بخش نیا

 خواهد قرار یابیارز مورد رهایتحر تیکم و تیفیک یطورکل به و ریتحر مناسب یهافرم از استفاده در

 .گرفت

0 

 موارد کسر امتیاز:

 

 

 

 امتياز «2الی  1»کسر 

 خروج از مقام ها ناهمگونی ردیف



32 

 

 یسرایبخش هم

 حداقل امتياز حداکثر امتياز ها مالک ردیف

  0 آداب و شرایط 1

 10 53 هماهنگی در اداء و فنون زیباسازی 2

 3 13 و اداء صحیح فصاحت 3

 3 13 صوت 4

 10 53 لحن 5

 
 

 )این بخش دارای امتیاز منفی می باشد(:الف( آداب و شرایط  

 امتیاز «3»کسر تا 

همراه با ترجمه و  شده پیتاعدم ارائه مشخصات گروه، اثر و متن، منبع متن همسرایی می بایست *

 یگذار اعراب

 است:نحوه کسر امتیازات این بند به شرح زیر 

  :امتیاز منفی« 1»عدم ارائه مشخصات گروه 

  امتیاز منفی« 1»اثر:  شده پیتاعدم ارائه متن 

  :امتیاز منفی« 1»عدم ارائه ترجمه اثر 

  امتیاز منفی« 5/7»ی: گذار اعرابعدم 

  امتیاز« 5/1»: (و نام شاعر و موضوع و منبع اثر ساز آهنگنام )عدم ارائه مشخصات اثر 

 امتیاز «0»کسر تا 

منظور رعایت شئونات اسالمی در اعضاء )عدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات * 

 انتخاب نوع پوشش و ظاهر گروه می باشد(

مانند باال آوردن دست در هنگام خواند متون مناجاتی و اجرا )انجام حرکات همسو با مفاهیم متن  *

بر مخاطب بالمانع است. تشخیص میزان متعارف این امر بر گذاری بهتر و بیشتر اثر به منظور( . ...

 عهده داور بخش آداب و شرایط می باشد.

 هر مورد اخالل در برنامه )مانند خندیدن، سرفه و موارد مشابه( * امتیاز« 0»تا « 0»کسر 

 امتیاز « 0»کسر 

عدم هماهنگی در نوع و رنگ لباس  یا گونه بهنامتعارف  طور بهها )عدم هماهنگی و تناسب لباس *

 ها در صورت متناسب، بالمانع است(مشهود باشد(. )تفاوت رنگ لباس

امتیاز « 1»ثانیه کمتر یا بیشتر،  07، لذا به ازای هر  دقیقه است 6تا  5برنامه ی مدت زمان اجرا*

 گردد. کسر می

 قطع برنامه توسط گروه به هر دلیل * حذف گروه
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 امتیاز(: 35) در اداء و فنون زیباسازی هماهنگی( ب

 امتياز شرح ها مالک ردیف

1 
برخورداری از کُر یکدست، 

 یافته  و تنظیم

 پردازش صداها، ولوم صداها، رنگ در یهماهنگ به داور یکل نگاه شامل بخش نیا

 .است منسجم و کدستی کُر آن جهینت که باشدیم گروه یصداها پردازش عدم ای
01 

 هماهنگی در ادای کلمات 2

-در این بخش، داور به اجرای دقیق و هماهنگ گروه کُر در اداء کلمات توجه می

-امتیاز کسر می« 1»کند و به ازای هر ناهماهنگی در خواندن حروف و کلمات، 

 گردد.

8 

0 
هماهنگی در اجرای 

 درجات

ها و درجات در این بخش، به ازای هرگونه ناهماهنگی گروه کُر در اجرای نت

 گردد.امتیاز کسر می «5/7»آهنگ )ناکوکی فردی یا گروهی(، 
3 

4 
هماهنگی در اداء تحریرها 

 و انتقال درجات

در این بخش، به ازای هرگونه ناهماهنگی گروه کُر در اجرای تحریرها )هر مدلی از 

 گردد.امتیاز کسر می «25/7»تحریر(، 
3 

5 
استفاده از درجه صوتی 

 اجرامناسب در 

در این بخش، داور به میزان مناسب بودن کوک آهنگ با صدای گروه کُر توجه 

تر یا باالتر از توان صوتی گروه دارد. به این معنا که کوک اثر اجرا شده پایین

 نباشد.

0 

6 
استفاده از هارمونی و 

 فواصل صدایی صحیح

اعم از آکوردها و کُنترپوان زیبا و بجا  این بخش ناظر بر استفاده از هارمونی

 شود.باشد. کمیت و کیفیت اجرای هارمونی در این بخش دیده می می
3 

 موارد کسر امتیاز:

 امتیاز «0»کسر 

 گیری ناخوشایندهر مورد نفس

 

 امتیاز( 05ء صحیح )اداج( فصاحت و 

 موارد کسر امتياز بخش نمره دهی

 اداء صحيح

 امتیاز «5/7»
توسط گروه که بنا به نظر  شده  خواندههر مورد غلط در اعراب 

 قواعد و اصول نحوی نادرست تشخیص داده شود بر اساسداور و 

مغایرت متن  هر مورد

 ی گروهادابا 

امتیاز  «1»حداکثر 

 کسر
 - یک کلمه بارِ  کنادرست بیش از ی تکرار

رعایت کامل مخارج 

و صفات حروف 

منطبق بر عرف 

 همسرایی

امتیاز « 1»حداکثر 

 کسر
 - هر مورد غلط در مخارج و صفات حروف

 - مخارج و صفات  نقص در اداءهر مورد  امتیاز« 5/7»

 - هر مورد عدم فصاحت امتیاز« 25/7»

 



34 

 

 امتیاز( 05) صوت( د

 امتياز شرح ها مالک ردیف

 نیطن 1

 ارتفاع هم و شدتهم اصوات صیتشخ مالک که صدا یذات تیشخص از است عبارت

 یموردبررس شده، ارائه یصوت طبقات تمام در ی گروهصدازیبایی  بخش، نیا در. باشد یم

 شود.و ارزیابی می گرفته قرار

3 

 انعطاف 2
ها و حرکت میان درجات به همراه مطلوبیت و میزان توانمندی صدای گروه در انتقال

 گیرد.سرعت مناسب، در این بخش مورد توجه قرار می
3 

 شدت 0
شود که در اینجا حجم و قدرت صدای کل گروه فارغ از به میزان انرژی ذاتی صدا گفته می

 گردد.سیستم صوتی ارزیابی می
0 

4 
استفاده از گستره صوتی 

 مناسب با متن و تنوع ریتم

مانند ؛ باشدهای صوتی در کُرال میاین بخش ناظر بر استفاده مناسب از انواع گستره

 صداهای باس، باریتون و تنور
0 

 

 امتیاز(: 35) لحن( ه

 امتياز شرح ها مالک ردیف

1 
، زیبایی و جاذبه کلی ریتأث

 لحن

 الحان ارائه در درست یصوت محدوده از استفاده مناسب، سرعت از یبرخوردار بخش نیا در

اثر  به داوری کل نگاه گرید یعبارت به و ردیگ یم قرار توجه مورد بایز و جذاب یهافیرد ارائه و

 .شود یم یابیارز بخش نیا در ،یلحن ثیح از اجرا شده

01 

2 
و جمالت  ها آهنگتناسب 

 لحنی با معانی و تعبیرات

انتخاب ریتم و ملودی مناسب با کالم،  همچون یموارد به آهنگساز توجه بخش نیادر 

ی و درمجموع تلفیق مفهوم داتیتأک ،شعری میمفاه انیجر با متناسب و بجا یهاانتقال

 .ردیگیم قرار یابیارز موردآهنگ با شعر از حیث مفهومی 

4 

0 
برخورداری از تنظیم مناسب 

 ی متنها هیتکبا الفاظ و 

های صوتی صحیح کالم و همچنین تنظیم متناسب ملودی با هجاهای شعری رعایت تکیه

 گردد.در این بخش ارزیابی می
7 

4 
تنوع منطقی آهنگ و 

 ها یملود
 4 شوند.های متنوع اثر در این بخش ارزیابی میها و مقاماستفاده از ردیف

5 
برخورداری از ریتم و سرعت 

 مناسب و تنوع ریتم

های متناسب با انشاد دینی و سرعت )تمپو( قابل قبول و همچنین در استفاده از ریتم

 گردد.صورت نیاز تنوع در ریتم اثر، در این بخش ارزیابی می
3 

6 
اجرای تکخوان )صوت و 

 لحن(

در این بخش نگاه کلی داور به اجرای تکخوان گروه از حیث صوتی و لحنی مورد توجه 

 .باشد یم
3 

 موارد کسر امتیاز

 امتیاز« 0»کسر حداکثر  امتیاز« 3»کسر 

 تقلید تام از آثار مشهور
 صرف تقلید ملودی 

  مبتذلی مشهور و غنائ یها یملوداستفاده از 

 نماید. خوان و گروه را در امتداد یکدیگر محاسبه میهای تکلحن، ملودی داور :0تذکر 

ی ده نمرههای امتیازات دو یا بیش از دو گروه، تعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخش دنیرسی تساو  بهصورت  در :0تذکر 

 صورت خواهد پذیرفت.« و فنون زیباسازی، صوت لحن، هماهنگی در اداء»به ترتیب: 
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 داوری و نحوه امتیازدهی رشته اذان نامه نییآ

 جزئيات امتيازدهی

 امتیاز(: 21) حروفالف. صحت و فصاحت الفاظ، عبارات و 

 حرکات: .0

 امتیاز 5/1کسر  امتیاز 5/0کسر  امتیاز 2کسر 

 هر مورد غلط اعرابی
 در صورت اصالح غلط

 ()با تجدید نفس یا بدون تجدید نفس

هر مورد کشش نامتعارف 

 حرکات
 صورت تکرار غلط در

 )با تجدید نفس یا بدون تجدید نفس(
 

 حروف و کلمات: .2

 امتیاز 0کسر  امتیاز 5/0کسر  امتیاز 2کسر 

 هر مورد اضافه یا کم نمودن یا جابجایی حرف یا کلمه
 در صورت اصالح غلط

 )پس از تجدید نفس(

 در صورت اصالح فوری غلط

 )بدون تجدید نفس(
 صورت تکرار غلط در

 )با تجدید نفس یا بدون تجدید نفس(
 

 عبارات، وقف و وصل صحیح: .3

 امتیاز 0کسر  امتیاز 5/0کسر  امتیاز 3کسر 

هر مورد اضافه یا کم نمودن 

 یا جابجایی عبارات اذان

هر مورد اضافه نمودن مقدمه یا مؤخره و 

 هرگونه اذکار مستحب و عبارات فارسی

 وصل عباراتعدم رعایت وقف و 

 باعث کسر امتیاز نخواهد شد( *)وصل تکبیرات و حیعالت
 

 رعایت مخارج، صفات و احکام در حد متعارف: .4

 امتیاز 5/1کسر  امتیاز 0کسر  امتیاز 5/0کسر 

 در صورت اصالح غلط هر مورد تلفظ نادرست حروف

 )با تجدید نفس یا بدون تجدید نفس(
 در صورت ادای ناقص

 صورت تکرار غلط در

 است. امتیاز 0، هر حرفتلفظ نادرست  یاز برایسر امتکسقف  :0تذکر 

 خواهد بود. موردنظرو ... . تابعی از زبان  ها کششو  ها هیتکبه لهجه عربی یا فارسی گفته شود که طبعاً  تواند یماذان  :0تذکر 

 .شود یمگفته « حی علی خیرالعمل»تا « حی علی الصاله»*حَیعَالت به 

 امتیاز( 5نمره منفی تا سقف )ب. رعایت آداب و شرایط اذان: 

 امتیاز 5/1کسر  امتیاز 0کسر  امتیاز 5/0کسر 

 انجام حرکات غیرمتعارف
 رمتعارفیغهر مورد مکث طوالنی و 

 در بین عبارات به تشخیص داور

هر مورد نفس کشیدن در بین 

 عبارات
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 (:ازیامت 45ج. صوت )
 

 امتیاز ها مالک ردیف

 12 طنین و جاذبه کلی صدا 1

 8 انعطاف 2

 5 کمی و کیفی( ازنظرتحریر ) 0

 8 استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت 4

 8 (شدت )قوت 5

 4 انتخاب گستره و پرده صوتی مناسب 6
 

باشد. در این بخش، ارتفاع می همشدت و  عبارت است از شخصیت ذاتی صدا که مالک تشخیص اصوات هم طنین و جاذبه کلی صدا:

هایی همچون زنگ مطلوب و زیبا، عدم خیشومی بودن،  خروجی صدا در طبقات صوتی ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفته و با مالک

 شود. عدم هوادار یا نفسی بودن نامطلوب صدا و همچنین گرفتگی صدا ارزیابی می

ها بسیار مهم است. لذا  در این بخش، توجه داور به میزان سرعت و مطلوبیت حرکت و جابجایی بین درجات و انتقال انعطاف:

 جمع امتیاز کسر خواهد شد. از سر ؛موارد ناکوکی، عدم انتقال مناسب یا خروج

 مورد قسمت این در صداسازی های تمهار از استفاده و فرد صدای خروجی مطلوبیت درمجموع استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت:

 .گیرد می قرار ارزیابی

شود. در این بخش  به میزان انرژی ذاتی یک صدا و رسایی آن در محیط پیرامونی شدت، حجم، قدرت یا ولوم گفته می شدت )قوت(:

 گیرد. میزان شدت و قدرت ذاتی یک صدا مورد توجه قرار می

 کنترل شامل حجم، از مناسب استفاده نوع اما کنند دریافت خوبی امتیاز بخش این در است ممکن چند هر قوی صداهای :تذکر

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد صوت هنرمندانه و مطلوب استفاده بخش در وانسنُ یا حجم خروجی

مناسب صوتی از نظر ارتفاع و توانمندی  گستره انتخاببه مساحت صوتی محدود اذان،  با توجه انتخاب گستره و پرده صوتی مناسب:

 مؤذن حائز اهمیت است. صوتی

 امتیاز(: 35د. لحن )
 

 امتیاز ها مالک ردیف

 ابداع و نوآوری 1

 امتیاز 8تا  ابداع و نوآوری مطلوب و تأثیرگذار

 امتیاز 6تا  تلفیق مطلوب و صحیح دو یا چند اذان

 امتیاز 4تا  و ممتاز قبول قابلاذان تقلیدی 

 17 جاذبه کلی اذان 2

 4 ایجاد حس معنوی و دعوت به نماز 0

 5 ها تنظیم و توزیع مناسب آهنگ 4

 0 های صوتی رعایت تکیه 5

 5 رعایت اسلوب عرفی اذان 6

 داور محترم لحن توجه داشته باشد که در ردیف اول باید یکی از موارد را انتخاب و امتیاز متناسب را لحاظ نماید.*
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 های ردیف ارائه و الحان ارائه در درست صوتی محدوده از استفاده مناسب، سرعت از برخورداری بخش این در جاذبه کلی اذان:

مجموع اذان ارائه شده  به داور کلی نگاه گرید یعبارت به و گیرد می جدی قرار توجه در عبارات مختلف اذان مورد زیبا و جذاب

 .شود یملحنی را شامل  حیث از

و همچنین ایجاد انگیزه تشویقی به ادای فریضه نماز توسط  اذان در خشوع و معنوی حس از برخورداری ایجاد حس معنوی و دعوت به نماز:

 .ردیگ یمداور مربوطه مورد ارزیابی قرار 

بر عبارات اذان و همچنین ارائه مطلوب  ها آهنگاین بخش شامل تنظیم و توزیع صحیح و مطلوب  :ها آهنگتنظیم و توزیع مناسب 

 .شود یمآهنگ و قفله( اطالق  یریگ اندازه) و با کیفیت قفالت در عبارات اذان

 کامالً شکل به کلمه تکیه که گیرد قرار موردتوجه باید مواردی بیشتربرای کسر نمره در این بخش  صوتی: یها هیتکرعایت 

 .پذیرد تغییر غیرمتعارف

 شامل موارد زیر است: اسلوب عرفی اذان 

ناقص ولی در  صورت بهقفله جمالت اول  مثال عنوان به. هر کدامسازی در آهنگ جمالت اذان و نوع قفالت مناسب الف( قرینه

 جمالت دوم به صورت تام اجرا شود.

 تحریرها گم شود. وتاب چیپکه اصل اذان در  یا گونه بهروی نشود ب( در اجرای تحریرها زیاده

توان از  افتد ولی می و تغییر نت پایه اتفاق نمی یگردان مقامبه این معنی که در اذان  ج( عدم اجرای مدوالسیون در اذان

 فرعی )مرکب( استفاده نمود. یها مقامساختار 

رمق در مقام کرد یا  ی اجراهای بیبرخ مثال عنوان بهدر شأن اذان بوده و از صالبت الزم برخوردار باشد.  مورداستفادهد( مقام 

 نهاوند از صالبت الزم برای اجرای اذان برخوردار نیستند.
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 داوری و نحوه امتیازدهی رشته دعاخوانی نامه نییآ

 کليات

 .باشد یمدقیقه  6تا  5قرائت دعا  زمان مدت .1

 امتیاز کسر خواهد شد. 1کمتر و یا بیشتر ثانیه  07ی زمان فوق را رعایت ننماید به ازای هر ا کننده چنانچه شرکت تذکر:

ترتیب اولویت عبارت  برتر به، تعیین رتبه کنندگان شرکتش از دو نفر از یا بیدن امتیازات دو یرس یبه تساودر صورت  .2

 ، وقف و ابتدا.ءاصول اجرا تلفظ،صحت قرائت و لحن، صوت، است از: 
 

 ی رشته دعاخوانیازدهيامتجزئيات 

 (امتیاز 05تلفظ )الف( صحت قرائت و 

 صحت قرائت: .0

 امتیاز 5/0کسر  امتیاز 2کسر  ازیامت 3کسر 

قرائت کمتر یا بیشتر از حد  هر سطر یازابه 

 شده در ابتدا یا انتهای قطعه تعیین

جایی یا  حذف، اضافه، جابه

 تغییر یک کلمه.

در صورت اصالح  تبصره:

 1نفس فوری پیش از تجدید 

اصالح پس از تجدید  و ازیامت

امتیاز کسر  5/1نفس 

 شود. می

حذف، اضافه یا تغییر 

 .اعرابحروف و 

در صورت اصالح  تبصره:

شود. )با  امتیاز کسر می 1

تجدید نفس یا بدون 

 تجدید نفس(

 

 کلمه کجایی یا تغییر بیش از ی حذف، اضافه، جابه

 سطر( ایعبارت )اعم از 

در تمام موارد مذکور، در صورت اصالح فوری  تبصره:

پس از تجدید  و اصالحامتیاز  1و پیش از تجدید نفس 

 .شود یمامتیاز کسر  2نفس 
 

 بندهای فوق تکرار یک خطا، موجب کسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد. در تذکر:

 صحت تلفظ: .2

 امتیاز 0کسر  امتیاز 5/0کسر 

حروف یا صفات ممیز )شامل حروف: ث، تبدیل کامل مخارج 

 ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ(

)با تجدید نفس یا بدون  در صورت اصالح غلط

 تجدید نفس(

تا  25/7در صورت نقص در ادای مخارج و صفات 

 امتیاز به تشخیص داور 1

 در صورت تکرار غلط

 0، هر حرفسقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست  ر:تذک 

 امتیاز است

اختالل ناخواسته در تلفظ و بروز مشکالتی از قبیل 

 تپق

 

 .کند یمامتیاز کسر  صوتداور  فقطپریدگی در گلو رخ دهد،  در مواردی که آب :تذکر مهم
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 (:ازیامت 5)ب( وقف و ابتدا 

 نمره 5/1تا  25/1کسر  نمره 25/1کسر  نمره 2تا  0کسر 

وقف، وصل یا 

ابتدای مغیر معنا و 

 ناصحیح

 وقف، وصل یا ابتدای ناقص غیر مفهوم ی وقف، وصل و ابتداها تیاولورعایت نکردن 

  از دعا بخش هرمورد  تکرار بی

 ازحد شیبو  رمتعارفیغمکث نامتناسب و سکوت 

 .گردد یمدر کل اجرا کسر  ازیامت ککه حداکثر تا ی
 

 شود. یسر نمک یازیها، امت عطسه، سرفه و نظایر آن لیدل به یمورد وقف اضطرار در :0 تبصره

مبود نفس ـ کـ و لو به دلیل  مفهوم ریغر معنا یا یدعاخوان از محل وقف مناسب عبور کند و وقف مغ که یدرصورت :0 تبصره

 شود. یسر مکاز یاز او امت ی ستون یک و سومشود و مطابق بندها محسوب نمی یمرتکب شود، وقف او اضطرار

 از نخواهد شد.یسر امتکباشد، موجب  یا کلمه، حرفی و یاصالح اغالط اعراب یرار براکاگر ت: 0 تبصره

 امتیاز(: 31ج( صوت )

 امتیاز ها مالک ردیف

 17 )زنگ( و جاذبه کلی صداطنین  1

 6 انعطاف 2

 5 از کمی و کیفی() ریتحر 0

 5 استفاده هنرمندانه از صوت 4

 4 )حجم یا ولوم(شدت، قدرت و رسایی  5

 

 است. مالک مطلوب * در دعاخوانی نیازی به استفاده از تمام طبقات صوتی نیست، بلکه اجرای

دعاخوانی(،  منظور بهپردازش مناسب صدا ) ،از این آیتم منظور استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت:

 های زیباسازی صداست.تکنیکوانس و سایر اتخاذ درجه صوتی مناسب و مطلوب و استفاده از تکنیک نُ

 موارد کسر امتیاز:

 نمره 0نمره تا  25/1کسر  نمره 5/1کسر 

پریدن در گلو، سکسکه، سرفه و  آب

عطسه و هر موردی که منجر به قطع 

 صوت گردد، بسته به تشخیص داور

ی و مقطعی، خلط، دائمشدن  دار رگهاضطراب، لرزش، خش، گرفتگی، 

و  شدن یخروسجیغ، نامطلوب بودن تحریرها )لغزش و سُرخوردگی( 

 هر مورد اشکال صوتی از این قبیل، بسته به تشخیص داور
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 (:ازیامت 31)د. لحن 

 از الحان فارسی یا عربی متناسب با فضای دعا استفاده نماید. تواند یمدر رشته دعاخوانی  کننده شرکت** 

 امتیاز ها مالک ردیف

 0 ی و جاذبه کلی الحانپرداز نغمهقدرت  1

 5 ی(ریگ اندازهپایان عبارات ) ژهیو بهبر متن و  ها آهنگتنظیم و توزیع  2

 4 ی صوتی یا نبر صحیح کلماتها هیتکرعایت  0

 5 های صوت و لحن )لحن االداء( انتقال مفاهیم دعا با استفاده از مهارت 4

 4 )انتخاب مقام یا دستگاه مناسب(تطبیق لحن با محتوا  5

 0 ی لحنیها فیردتنوع  6

 1 ارائه شروع زیبا و منطقی 0

 1 ارائه فرود زیبا و منطقی 8

 موارد کسر امتیاز

 امتیاز منفی 25/1هر مورد  امتیاز منفی 5/1هر مورد  امتیاز منفی 2تا  0هر مورد  امتیاز منفی 2حداکثر تا 

 رمتعارفیغاستفاده از نغمات 

 و نامتناسب با شئون دعا

خروج از مقام یا نغمه و یا 

 انتقال ناهمگون

آور  ماللمورد و  تکرار بی

 ها فیرد

عدم اجرای ناکوکی یا 

 دقیق نت

 امتیاز(: 21ه. اصول اجرا )

 امتیاز ها مالک ردیف

 4 استفاده از ترجمه دعا، آیات و روایات مرتبط با متن دعا 1

 2 بزرگان یا اشعار مرتبط با متن دعا ی کالمریکارگ به 2

 4 متناسبرعایت سرعت  0

 4 بیان روان بودنتسلط در اجرا و  4

 4 نوآوری و خالقیت در سبک دعا 5

 2 (. ... نشستن و نحوه رعایت آداب و شرایط دعا )رعایت آراستگی، حسن پوشش، 6
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 خوانی ترجمهیات امتیازدهی رشته جزیآیین نامه داوری و 

 امتیاز( 01متن عربی ) صحت قرائت و فصاحت – 0

نمره  3/1نمره و هر تپق  0نمره، هر غلط اعرابی  0ای  امتیاز( : در این بخش به ازای هر غلط کلمه 00قرائت صحیح کلمات و اعراب ) – 0-0

 کسر خواهد شد.

ها با لهجه عربی می باشد، که بطور  امتیاز(: مقصود از این بخش ادای صحیح صداهای کوتاه و کشیده و تنوین 0رعایت لهجه عربی ) – 0-0

 کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز( : مقصود از این بخش رعایت صحیح میزان کشش صداهای کوتاه )معادل یک  0داهای کوتاه و کشیده )رعایت میزان کشش ص – 0-0

ضرب( و صداهای کشیده )معادل دو ضرب( می باشد، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت 

 شد. کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد

ای است که از نظر تلفظ با زبان فارسی متفاوت  امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح حروف دهگانه 4رعایت مخارج حروف ) – 4-0

هستند، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته 

 خواهد شد.

 امتیاز( 81قرائت صحیح ترجمه آیات ) -0

 امتیاز( 03الف. صحت قرائت و فصاحت متن فارسی )

نمره  0بندی ناصحیح  ای و جمله امتیاز( : در این بخش به ازای هر غلط کلمه 01های صحیح ) قرائت صحیح کلمات و رعایت جمله بندی – 0-0

 نمره کسر خواهد شد. 0و هر تپق 

امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات از حیث اعراب مطابق با لهجه سلیس فارسی،  01فصاحت و گویش صحیح کلمات ) – 0-0

باشد، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار  وضوح و فصاحت کلمات، رعایت حق حروف و کلمات و استفاده بجا از سکوت می

 ت کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرک

امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات و عبارات مطابق با  3گویش صحیح کلمات و عبارات مطابق با لهجه سلیس فارسی ) – 0-0

توسط داور مورد ارزیابی قرار  لهجه سلیس و روان فارسی است و شرکت کننده نباید دارای لهجه محلی و ... باشد، که بطور کلی

 خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

 امتیاز( 03ب. صوت )

امتیاز( : در این بخش طنین و زیبایی صدای شرکت کننده از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و  3طنین و زیبایی صدا ) – 4-0

 کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد. بطور

های  امتیاز( : در این بخش وضوح و صافی صدای شرکت کننده از نظر عدم گرفتگی و نداشتن خش و نامالیمی 3وضوح و صافی صدا ) – 3-0

 واهد شد.صوتی از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خ

امتیاز( : در این بخش قدرت، شدت و حجم صدای شرکت کننده از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت  3قدرت و حجم صدا ) – 6-0

 و بطور کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

 امتیاز( 01ج. لحن )

یاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات از حیث رعایت آکسان ها امت 7)استرس و نبر صحیح کلمات( ) رعایت تکیه های صوتی – 7-0

و نبر کلمات مطابق با لهجه سلیس فارسی می باشد، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت 

 شرکت کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

ز( : در این بخش القای معنا از نظر رعایت جمالت استفهامی، جمالت خبری، جمالت تعجبی و ... توسط شرکت امتیا 8القای معنا ) – 8-0

 امتیاز کسر خواهد شد. 0کننده از سوی داور ارزیابی خواهد شد و به ازای هر مورد ناهمگونی 

ت صورت، حرکات دست و سر برای القاء معنا از سوی امتیاز( : در این بخش استفاده هدفمند و ماهرانه از حاال 3زبان حرکات بدن) – 9-0

 داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

 امتیاز( 01د. اجرای ممتاز )

امتیاز( : در این بخش از مجموعه اجرای شرکت کننده، میزان گیرایی، احساس، جذابیت و تأثیر گذاری اجراء بر  01اجرای ممتاز ) – 01-0

 مخاطبان از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.
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 رشته آیین سخنوری دهی جزئیات امتیازآیین نامه داوری و 

 امتیاز های داوری شاخص محور

 های لحن و بیان ویژگی

 امتیاز( 01)

 6 کنترل سرعت کالم

 6 جا از مکث و تکیه استفاده به

 6 تن صدا و تغییر ریتم و لحن

 6 تلفظ و کاربرد صحیح کلمات

 6 توانایی ساخت جمالت

 محتوای مناسب

 امتیاز( 03)

 3 نتیجه گیریمنطقی بودن روند 

 3 داستان، طنز، شعر و ...آیات و احادیث، استفاده مناسب از 

 3 جدید، کاربردی و هدفمند بودن موضوع

 پیکر بندی کالم

 امتیاز( 03)

 3 شروع و پایان مناسب

 3 مرور، جمع بندی و تکمیل مطالب

 3 تاثیرگذاری کالم

 زبان بدن

 امتیاز( 01)

 3 و کنترل لرزش دستحرکت با اعتماد به نفس 

 3 حرکات مناسب با کالم

 3 توجه به زبان بدن مخاطب و ارتباط چشمی

 3 لبخند و تناسب چهره با متن

رعایت اصول و موارد فنی و 

 پاورپوینتاستفاده از 

 امتیاز( 01)

 دقیقه( 7تا  3)مدت اجرا:  مدیریت زمان

 شود( امتیاز کسر 0ثانیه کمتر یا بیشتر  01به ازای هر 
01 

 3 اسالید های آراسته و مناسب

 3 استفاده از عکس مناسب

 011 امتیازجمع 
 

 گردد. چنانچه موضوع سخنرانی خارج از موضوع اعالم شده باشد موجب حذف مخاطب می :تبصره

 را نشان دهد.استفاده از این ظرفیت شرکت کننده الزم است برای تشخیص داور در فایل تصویری : نیاز به ارسال پاور پوینت نیست و 0تبصره 
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 پژوهشیبخش 
 

 رشته مقاله نویسیجزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 

 در رشته مقاله نویسی مختصات و ساختار مقاالت باید بر اساس توضیحات ارائه شده در آیین نامه داوری باشد.

 

 الف( مختصات مقاالت:

 زبان فارسی باشد.* متن مقاالت ارسالی به 

 * مقاالت ارسالی، باید حاصل کار پژوهشی، با چارچوب نظری و روشی علمی و منابع مستند باشند.

و به * تهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع است؛ اما در صورت برگزیده شدن مقاله در جشنواره، تنها از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد 

 گردد. دیر اهداء میسایر نویسندگان، لوح تق

 باشد.  word 2010 و با ویرایش docxیا  doc* فایل متن مقاله با پسوند 

 واژه باشد. 8111صفحه و  01ی آن شامل  کلمه و بیشینه 4111صفحه و شامل  01ی حجم مقاالت  * کمینه

 اراگراف و به صورت خوانا، تایپ شده باشد.متر در سطر اول پ متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتی سانتی 0* مقاالت با فاصله 

 ( باشند.Boldبرجسته) -با همین فونت و اندازه -باشد؛ تیترها نیز 00و اندازه فونت ها  b nazanin* کلیه متن مقاله با فونت 

آدرس آیه بالفاصله پس از آیه در قرار گیرد و » « * آیات و روایات از برنامه جامع تفاسیر نور آورده شود. متن عربی آیات در بین عالمت آیات

 (.003)نحل/« ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه...»داخل پرانتز به صورت )نام سوره/شماره آیه(، درج شود؛ مثال: 

شناسی ترجمه در بخش شود، حتماً مشخصات مترجم و کتاب * اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا منابع روایی نظیر نهج البالغه در مقاله استفاده می

 منابع بیاید.

 

 ب( ساختار مقاالت:

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحقیق، موضوع به ناظر:  مقاله عنوان* 

 تماس تلفن شماره و ایمیل همراه به ن، مدرک تحصیلی و نام دانشگاه،نویسندگا /نویسنده خانوادگی نام و نام: نویسنده مشخصات* 

 هدف شامل نوشتار محتویات از جامعی و مختصر شرح گر نانمای که ای گونه به) فارسی زبان کلمه به  031و بیشینه شامل  031: کمینه چکیده* 

 (.باشد بحث نتیجه ها و  یافته مهم های نکته چارچوب نظری و روشی و  ،پژوهش

 محور پژوهش هستند ارائه شود.به مثابه واژگان کلیدی که  واژه 6و بیشینه  0کمینه  * واژگان کلیدی:

شود؛ به عبارت ساده پژوهشگر باید نشان دهد که  بیان و اثبات مستند و شفاف مسئله پژوهش اشاره می به آن در/ بیان مسئله: مقدمه* 

 موضوع مورد اشاره در عنوان پژوهش، به مثابه به مسئله، در جامعه وجود دارد.

 ، که باید شامل هدف کلی و اهداف جزئی باشد.وهشپژ انجاماز پژوهشگر هدف* هدف پژوهش: 

* چارچوب نظری یا مفهومی پژوهش: پژوهشگر یا باید از یک نظریه مشخص برای پژوهش خود استفاده کند)چارچوب نظری( و یا از نظریات 

 دارای سه بخش است: متعدد به تلفیق بپردازد و چارچوبی مفهومی برای پژوهش خود فراهم سازد؛ بر این اساس این بخش پژوهش

ها و  ها، مقاالت، پژوهش ادبیات تجربی )پیشینه پژوهش(: در این بخش پژوهشگر مروری مختصر بر ادبیات قبلی موضوع پژوهش، شامل کتاب -

( از هر مانند ... دارد و ضمن استفاده از مستندات آنها)خصوصا نظریات موجود در خصوص موضوع( برای ادبیات نظری، شرح مختصری )چکیده

 کند که موضوع پژوهش حاضر متفاوت از موارد قبلی است و  لذا، پرداختن به آن ضروری است. یک ارائه خواهد کرد و در انتها استدالل می

 دازد.ی نظریات موجود در خصوص موضوع بپر ادبیات نظری: پژوهشگر باید با روشی منظم و مرتب و با استفاده از منابه معتبر و جدید، به ارائه -

چارچوب نظری یا مفهومی: با مرر ادبیات تجربی و نظری موضوع، پژوهشگر باید بتواند با انتخاب مناسب و شفاف یه نظریه یا تلفیقی از  -

 نظریات مطرح شده، چارچوبی )نظری یا مفهومی( برای پژوهش خود فراهم کند.
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 شناسی نیز شامل موارد ذیل است: ششناسی مشخص باشد؛ رو شناسی پژوهش: پژوهش باید دارای روش *روش

 رویکرد روشی پژوهش )کمی یا کیفی یا ترکیبی( 

 روش پژوهش )پیمایش، تحلیل محتوا، اسنادی و ...( 

 فرضیات/ سواالت پژوهش

 های مورد بررسی گیری و انتخاب موضوعات و یا سوژه ی نونه شیوه

 ای و ...( میدانی، کتابخانه، مشاهده  ها )پرسشنامه، مصاحبه آوری داده ی جمع شیوه 

 ها )کدگذاری موضوعی، تحلیل روایت، تحلیل آماری با نرم افزار و ...( ی تجزیه و تحلیل داده شیوه

صورت منظم و مشخص و بر اساس چارچوبی  هستند و باید به -خصوصاً از نظر کمّی -ها، بخش اصلی هر مقاله یافته های پژوهش: * یافته

 مفهومی( ارائه شوند.خاص)چارچوب نظری یا 

صورت شفاف  ها، به استنتاج منطقی از آنها بپردازد و نتیجه یا نتایج حاصل از پژوهش خود را به ی یافته گیری: پزوهشگر باید بعد از ارائه * نتیجه

ها  ها مجزا هستند و بر اساس یافته یافتهها را به عنوان نتیجه پژوهش ارائه کرد، نتیجه یا نتایج از  و مختصر ارائه کند؛ توجه کنید که نباید یافته

 آیند. بدست می

تواند پیشنهاد یا  های پژوهش و نتیجه یا نتایجی که از آن استنتاج شده، پژوهشگر می * پیشنهادات)در صورت لزوم(: با مشخص شدن یافته

 ای آنها انجام شده است داشته باشد.پیشنهاداتی به صورت عمومی یا مشخصاً برای سازمان، نهاد، گروه یا افرادی که پژوهش بر

 ارجاع داده شوند. در این شیوه شامل دو بخش است:   APAمتنی و به روش  ارجاعات: مقاالت باید به شیوه درون *

 ن:مت درون عات ارجا

 صورتن بدی نظر مورد مرجع مستقیم، غیر یا مستقیم قول نقل هر پایان در ،)روش برون متنی(مقاله هر پایان یا پاورقی در مراجع ذکر جای به 

 منبع یک از صفحه چند به اگر و (011ص ،0 ج ، 0081 طباطبائی،: )مثال (صفحه و جلد شماره انتشار، سال مؤلّف، خانوادگی نام: )شود می ذکر

 06، 03، صص 0 ج ، 0081 طباطبائی،: )مثال گردد؛ تنظیم( صص) عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شود می داده استناد

 (07و

 انتشار سال از بعد الفبا حروف آوردن با است، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بیشتر یا اثر دو سال، یک در نویسنده یک از اگر

 و ...( 8، ص0081(، )طباطبائی ب، 0، ص0081؛ مثال )طباطبائی الف، گیرد می صورت تفکیک اثر دو میان

 گردد. به سایر مؤلفان اشاره می« دیگران»واژه ذکر با و شود می آورده نفر یک خانوادگی نام فقط، باشند نفر سه از بیش اثر یک مؤلفان اگر

 (:منابع فهرستارجاعات پایان متن )

 د:گرد تنظیم زیر دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگی نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ای صفحه در و مقاله پایان در منابع فهرست

به صورت برجسته  کتاب )عنوان .ناشر: نشر محل ،)در صورت ترجمه بودن اثر( مترجم نام، نام)سال انتشار(، عنوان کتاب، خانوادگی نام: کتاب

/Bold دشو  تایپ .) 

 Boldصورت برجسته/  جله، شماره مجله. )عنوان مقاله داخل گیومه و نام مجله بهم نام، «عنوان مقاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگی نام: مقاله

 (.دشو  تایپ

. )عنوان پایان نامه دانشگاه دانشکده، رشته،، دکتری د/ارش کارشناسی نامه پایان؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگی نام نامه: پایان

 (. دشو تایپداخل گیومه 

برای)بدون تاریخ( « تا بی»برای )بدون ناشر(، « نا بی»برای )بدون محل نشر(، « جا بی»الفاظ ازت، مشخصا برخی فقدان صورت درپایانی:  نکته

 استفاده شود.
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 مقاله نویسیرشته امتیازدهی  جدول

 

 

 

 

 

 

 امتیاز های داوری شاخص محور عنوان

وجوه 

 ساختاری

 عنوان

 عنوان مناسب و گویا

 3 قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی در عنوان اصلی و فرعی مقاله()مشخص بودن 

 آمده  ها و نتایج بدست تناسب عنوان پژوهش با چارچوب کلی و یافته

 چکیده
 ها و نتایج( ساختارمناسب ) هدف پژوهش، چارچوب نظری و روشی، اهم یافته

3 
 )گویا بودن(مناسب بودن چکیده از لحاظ کمّی )تعداد کلمات( و کیفی 

مقدمه/ بیان 

 مسئله

 بیان و اثبات مسئله به صورت مستند و گویا 
01 

 بندی مناسب از موارد مطرح شده و رسیدن به سوال/ مسأله اصلی مورد نظر پژوهش جمع

 هدف پژوهش
بیان اهداف اصلی و فرعی پژوهش متناسب با چارچوب پژوهش و سوال اصلی مطرح شده در 

 بیان مسأله
3 

 ادبیات پژوهش

)تجربی و 

 نظری(

 جامعیت پیشینه یا ادبیات تجربی

01 

های نوآوری پژوهش با توجه به ادبیات تجربی موجود  ضرورت انجام پژوهش و بیان جنبه

 بررسی شده

 جامعیت ادبیات  نظری )نظریات موجود(

 انتخاب چارچوب نظری یا مفهومی مناسب با اهداف پژوهش

 شناسیروش 
 ها آوری و تحلیل داده گیری، جمع رویکرد و روش پژوهش شیوه نمونه

01 
 سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 ها یافته

 ها بر اساس چارچوب پژوهش ارائه مناسب و مدون یافته

01 
 پاسخ مشخص به سواالت و یا فرضیات پژوهش

های آماری مناسب( جهت آزمون فرضیات یا پاسخ  کمی)آزمونهای کیفی یا  استفاده از روش

 به سواالت

 گیری نتیجه

 ها رسیدن به نتیجه/نتایج مشخص بر اساس یافته

 که بطوری قبلی)ادبیات تجربی(، معتبر مقاالت پژوهش در نتیجه و مقایسه با نوآوری مقایسه 01

 پژوهش نشان داده شود. های یافته بودن فرد به سازگاری و منحصر سازگاری/عدم

 شیوه نگارش وجوه ادبی
 رعایت اصول نگارش علمی )درون و برون متن(

3 
 دست بودن ادبیات نگارش شیوایی، سادگی، روانی کالم و یک

وجوه 

 محتوایی
 ارزیابی علمی

 تناسب عنوان مقاله با اهداف همایش 

 علمی جامعهپاسخگویی به نیاز ها و اولویت های  01

 غنا،اصالت، جامعیت و اعتبار و نوبودن منابع

 011 جمع امتیاز
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 نقد کتاب رشته جزئیات امتیازدهیآیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص محور

 وجوه ساختاری

 کامل متن مورد نقد کتابشناختی اطالعات ارائه

31 

 در مورد موضوع کتاب یمقدمه ا انبی

 مؤلف در رابطه با موضوع کتاب یو اشاره به سوابق علم سندهینو ۀدربار یارائه اطالعات

 کتاب انتشار هدف به اشاره

 مورد بحث در کتاب یاصل محورهای کردن مشخص

  کتاب مخاطبان جامعه کردن مشخص

 مورد بحث یکتاب در حوزه موضوع گاهیجا ییشناسا نهیدر زم یمختصر انیب

هر بخش از کتاب به صورت مدون؛ ترجیحاٌ بر اساس چارچوب اصلی از نکات عمده  یخالصه ا انبی 

 کتاببه متن  استنادکتاب( و 

 آن رگذاریو تأث یمباحث اصل یمهم کتاب و برجسته ساز یها یژگیو حیتشر

 نیاز کتاب به ویرایش ادبی و فنی

 01  بر اساس یک چارچوب و الگوی نظری و روشی مشخصمفید و مدون بودن روش نقد کتاب  وجوه روشی

 وجوه محتوایی

 شده نییوصول به اهداف تع زانمی

01 

در  ایدر کتاب وجود ندارند و  یمطرح شوند ول یستیکه با ی)مباحث تیو مانع تیجامعانتقادی  یبررس

                با موضوع ندارد( یارتباط ولی اند کتاب آمده 

 منابع مشابه ریکتاب با سا سهیمقا

 (قیو... کتاب )با ذکر مصاد یاستناد ،یساختار ،ینگارش ،ییمشکالت محتوا انیب

 نیاز کتاب به ویرایش علمی و محتوایی

 011 جمع امتیاز
 

 تلخیص کتاب رشته جزئیات امتیازدهیآیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص محور

 وجوه

 یساختار

 روانی و شیوایی متن خالصه شده 

01 

 رعایت نکات نگارشی، ویرایشی و دستوری 

 رعایت اسلوب ساده و سره نویسی

 استحکام ، انسجام و پیوستگی ساختار 

 توفیق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب 

 (یانطباق با متن اصل زانیبه اصل کتاب )م یو وفادار یامانت دار تیرعا

 تناسب حجم کمی مطالب 

 وجوه 

 روشی

 ترتیب، توالی و نظم مطالب

 دسته بندی علمی و هدفمند مطالب 01

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

 وجوه  

 محتوایی

 روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده 

31 

 وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی 

 جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده 

 میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع 

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

 011 جمع امتیاز
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 تالیف کتابرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز های داوری شاخص محور

 ارزیابی ساختاری

 صفحات و فصول تعداد نظر از کتاب ساختار

03 

 منابع تا فهرست از مطالب جامعیت

 فصول بین منطقی نظم و توالی

 ها نمایه  و نامه واژه بودن مطلوب و کامل

 نمودار و جدول شکل، از استفاده میزان

 ارزیابی ادبی

 نگارش آئین و زبان قواعد رعایت

 مناسب تخصصی های واژه از استفاده 03

 بیگانه اصطالحات یابی معادل

ارزیابی محتوایی 

 )علمی(

 استفاده برای جامعه نیاز نظر از کتاب محتوای

31 

 کتاب عنوان به نسبت متن جامعیت

 مطالب بر مولف احاطه

 )باشد اصلی مولف به متعلق درصد رفرنسها 10 حداقل( مولف نظرات و ها یافته به ارجاع

 بودن و ...( روز به اعتبار،( منابع وضعیت

 علمی محتوای لحاظ از اثر کیفیت

 011 جمع امتیاز
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 ”ای آوری، فضای مجازی و تولیدات رسانه بخش فنجزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و “

 :مراحل داوری

 :مرحله غربالگری

گیرند. بدیهی است آثاری که شرایط اولیه ورود را نداشته باشند  حیث شرایط اولیه ورود به جشنواره مورد بررسی قرار میدر این مرحله آثار از 

 از این مرحله عبور نخواهند کرد. 

 شرایط غربالگری به دو دسته تقسیم می شوند

 ) مشترک بین همه رشته ها ( شرایط عمومی غربالگریالف( 

 ثار ) مشترک بین همه رشته ها ( عبارتنداز:شرایط عمومی غربالگری آ

 ( تولید و توسعه توسط افراد وابسته وزارت بهداشت0)

 اثر باید توسط یک یا چند نفر از وابستگان وزارت بهداشت تولید شده باشد. این افراد می توانند مدیرا ن و کارکنان ستاد های مرکزی       

 دانشگاه تابعه باشندو اساتید و دانشجویان و کارکنان 

 ( تولید و توسعه توسط گروه پدیدآورنده دانشگاهی0)

اثر باید به صورت مستقیم و تحت نظارت و اجرای گروه پدیدآورنده وابسته به سازمان ایجاد و توسعه یافته باشد و در صورتی که اثر        

ریت باشد از گردونه جشنواره خارج می شود. به ویژه آثاری که توسط افراد خارج از وزارت بهداشت، ایجاد، توسعه و یا در حال مدی

ایجاد شده باشند و به عنوان یک اثر داخل وزارتخانه و  -فعالی در حوزه فضای مجازی و رسانه های دیجیتال –ای  توسط گروههای حرفه

 دانشگاه معرفی شوند تخلف محسوب می شوند. 

 رفه ای برای ارتقای کیفیت فعالیتها و آثار ، مانعی ندارد.( : استفاده از مشاوره متخصصان ح0تبصره )

 برای تولید نرم افزار ها و اپلیکیشنها مانعی ندارد. AppMaker( : استفاده از نرم افزارهای 0تبصره )

 ( عدم نقض خطوط قرمز0)

کارکرد، جزو شروط اصلی برای شرکت  عدم نقض خطوط قرمز مشخص شده در قوانین رسمی جمهوری اسالمی ایران در حوزه محتوا و      

 در جشنواره است.

 کانالهایی که خطوط قرمز را نقض نمایند وارد مرحله داوری نخواهند شد. 

 برخی از این خطوط قرمز در جشنواره عبارتند از: 

o افکن مذهبی حفظ وحدت ملی و انسجام اسالمی و حفظ تقریب مذاهب و پرهیز از مطالب تفرقه 

o بیت  فات و نسبت ندادن مطالب موهوم و موهن نسبت به اسالم و اهلعدم اشاعه خرا 

o موارد ذکر شده در قانون جرایم رایانه ای 

o ) موارد ذکر شده در آئین نامه وزارت ارشاد در حوزه نشر دیجیتال ) کتاب آبی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد 

 مربوط به هر رشته  ب(شرایط اختصاصی

 مرحله داوری کیفی :         

گیرند. داوری آثار توسط چهار داور  در این مرحله آثار بر اساس شاخص های جدول مربوط به هر رشته توسط داوران مورد بررسی قرار می

 ی گیرد.تخصصی زیر انجام می شود که نتایج توسط یک داور ارشد مورد ارزیابی و جمعبندی قرار می گیرد و بیانیه نهایی صادر م

o  با شاخص های نصب و اجرا، قابلیتهای فنی و زیرساخت نرم افزاری( داور فنی : برای داوری اثر از منظر فنی ( 

o  با شاخص های رابط کاربری، کیفیت شکلی داده ها (داور شکلی:  برای داوری اثر از منظر شکلی ( 

o  عمومی محتوایی، و شاخص های اختصاصی قرآن و عترت کیفیت شکلی داده ها () با شاخص های داور محتوایی: برای داوری اثر از منظر محتوایی 

o  با شاخص های ارزیابی صحت، دقت، اثربخشی و کارآیی کارکردهای اثر براساس کارکرد اختصاصی آن (داور کارکردی: برای داوری اثر از منظر کارکردهای اثر ( 
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 ”افزار نرمتولید رشته آیین نامه داوری و جزئیات امتیازدهی “

 افزار ( : تعریف رشته ) نرم

 قالب در که ها آن به مربوط مستندات ها، الگوریتم ها، داده ها، دستورالعمل ها، رویه از ای مجموعه از متشکل است اثری ،نرم افزار

 یا معین کار انجام یا اجرا قابلیت سامانه آن( نظیر رایانه) پردازنده سامانه یک به آن ارائه صورت در و شده بیان دیگر اشکال یا فرامین

 . باشد داشته را انتظار مورد نتیجه تحصیل

است که  افزارهای کاربردی آن دسته از نرم ،افزار نرماز  از آنجا که نرم افزار دارای دسته بندی های گسترده است در این جشنواره منظور

ای، آموزشی، مرجع و یا رفع یک نیاز مذهبی  و می تواند شامل نرم افزارهای چندرسانه .شود طراحی می برای استفاده کاربر نهایی

( فقط در سیستم عامل ویندوز قابل اجرا باشد و منظور از کاربر نهایی ، استفاده  0411کاربران باشد و در جشنواره سال جاری ) سال 

 کنندگان عموم مردم هستند. 

 نکات و تبصره ها:

 لبهای آثاری که در قاHTML5  ، فلش ،Storyline شوند. این دسته از آثاار باه دو    و نظایر آنها تولید می شوند شامل این رشته می

 شوند. ( فایل با قابلیت اجرا در مرورگرها . هر دو دسته در این رشته ارزیابی می0و )  EXE(فایل اجرایی 0صورت قابلیت ارائه دارند )

  ( آثار برپایه واقعیت مجازیVR  ( و واقعیت افزوده )AR )–  در این رشته جاای   -که در ویندوز قابلیت اجرا و مشاهده داشته باشند

 می گیرند.

 گیرند. ای قرآنی که در ویندوز قابلیت اجرا داشته باشند در این رشته جای می بازیهای رایانه 

 و  دیاندروئ یعاملها ستمیسافزارهای قابل اجرا در سیستم عامل  نرمiOS  در این رشته قرار نمی گیرند. این آثار باید فون  ندوزیو ایو

 نام نمایند. در رشته اپلیکیشن ثبت

 دسته خارج هستند. نیاز شمول ا شوند یم یاطالعات طراح یمتخصصان حوزه فناوراستفاده خاص  یکه برا یآثار 

 

 داده های الزم برای ثبت اثر و شرکت در جشنواره 

 جشنواره داده های زیر توسط گروه پدیدآورنده آماده شود:الزم است برای شرکت در 

 داده های مربوط به پدیدآورندگان اثر : 

o فقط برای دانشجویان( خانوادگی و شماره ملی) همگی اجباری( و شماره دانشجویی  مشخصات تولیدکنندگان اثر شامل نام، نام ( 

o موبایل ) اجباری (، اکانت شبکه های اجتماعی و رایانامه ) اختیاری( های ارتباط مستقیم دبیرخانه با پدیدآورنده : شماره راه 

o )مشخص کردن نوع افراد تولیدکننده اثر ) از حیث استاد، دانشجو و کارمند ( )اجباری 

o  )مشخص کردن فردی یا گروهی بودن تولید اثر ) اختیاری 

o :مشخصات محل ارسال اثر شامل 

 کاردانی، کارشناسی، اه، دانشکده/پژوهشکده، گروه ، رشته و مقطع تحصیلی برای دانشجویان و اساتید : نام دانشگ (

 کارشناسی ارشد، دکترا و ... ( .

  فقط برای دانشجویان(سال ورودی دانشجو ( 

  برای کارکنان: نام دانشگاه، محل فعالیت ) اعم از ستاد یا دانشکده یا ...( رسته فعالیت، عنوان مسئولیت 

 آماده نماید. PDFهای فوق را در قالب یک فایل  دادهپدیدآورنده ، همه *

 :داده های مربوط به اصل اثر

o  شامل ( فایل فایل نصبی اثرEXE  ) ... برای ویندوز و 

o  ) نام کاربری و رمز ورود اختصاصی ) در صورت نیاز به فعالسازی 
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o * ) نام کامل اثر ) نامی که توسط گروه پدیدآورنده انتخاب شده است 

o  معرفی اثر ) معرفی کوتاه، اهداف، مخاطبین، مزیتها، نقاط قوت، دستاوردها و نوآوریها( متن * 

o  استفاده ) در صورت لزوم ( * و نصبراهنمای متن 

 PDF لیفا کیقالب * در 

 :روش ارسال اثر

را در سامانه جشنواره بارگذاری ها و فایل های اجرایی(  PDFپدیدآورنده محترم یا رابط جشنواره در دانشگاه باید داده های فوق ) شامل 

 ستاد مرکزی جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه  DVDیا CDنماید و همچنین در قالب 

 شرایط اختصاصی غربالگری آثار ) ورود آثار به مرحله داوری اولیه ( :

 نصب و اجرای صحیح نرم افزار 

 برای ورود به داوری الزم است که اثر، در ویندوزهای متداول قابلیت اجرا یا مشاهده داشته باشد. 

 در صورت نیاز به فعالسازی نرم افزار و اپلیکیشن، ضروری است نام کاربری و رمز عبور مورد نیاز به دبیرخانه تحویل داده شود. 

 افزار : امتیازات رشته نرم جدول

ها در بخش بعدی ارائه  شود. این شاخص ارزیابی این رشته بر اساس شاخص هایی انجام خواهد شد که برای اپلیکیشن ها هم استفاده می

 خواهند شد.  

 فقط توجه به دو نکته زیر ضروری است:

اوری فلش در سطح دنیا،  این آثار از حیث آثار با فناوری فلش امکان شرکت در جشنواره را دارند اما با توجه به انقضای استفاده از فن (0)

 امتیاز فنی امتیاز کمتری را کسب خواهند نمود.

 ( در نرم افزارهای ویندوزی بحث دسترسی های غیرمجاز چندان مطرح نیست.0)

 

 تولید اپلیکیشن آیین نامه داوری و جزئیات امتیازدهی رشته

 تعریف اپلیکیشن:

منظور از اپلیکیشن در این دسته از جشنواره ،  .شود طراحی می است که برای استفاده کاربر نهایی افزار کامپیوتری نوعی نرم اپلیکیشن

در  -های همراه طراحی شده و توسعه داده شده باشند و  هر اثر نرم افزار کاربردی است که برای استفاده و بهره برداری در گوشی

و یا ویندوز فون قابل اجرا باشند و منظور از کاربر نهایی ،  iOSاندروئید، در سیستم عاملهای  -(  0411جشنواره سال جاری ) سال 

 استفاده کنندگان عموم مردم هستند. 

 ها: نکات و تبصره

 فناوری نظیر  آثاری که بر پایه وب ( اپلیکیشنPWA تولید می ) ... شوند در این دسته جای می گیرند. و 

  بازیهای موبایلی قرآنی که در اندروید یاiOS گیرند. یا سیستم عاملهای موبایلی قابلیت اجرا داشته باشند در این رشته جای می 

  ( آثار برپایه واقعیت مجازیVR )  ( و واقعیت افزودهAR ) –    که در سیستم عاملهای موبایلی فعلی، قابلیت اجرا و مشااهده داشاته

 باشند در این رشته جای می گیرند.

 دسته خارج هستند.  نیاز شمول ا شوند یم یاطالعات طراح یفناورمتخصصان حوزه  یکه برا یآثار 

 افزارهای قابل اجرا در سیستم عامل ویندوز در این دسته قرار نمی گیرند. نرم 
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 :داده های الزم برای ثبت اثر و شرکت در جشنواره

 الزم است برای شرکت در جشنواره داده های زیر توسط گروه پدیدآورنده آماده شود:

  : داده های مربوط به پدیدآورندگان اثر 

o خانوادگی و شماره ملی) همگی اجباری( و شماره دانشجویی ) فقط برای  مشخصات تولیدکنندگان اثر شامل نام، نام

 دانشجویان( 

o رایانامه ) اختیاری(های اجتماعی و  های ارتباط مستقیم دبیرخانه با پدیدآورنده : شماره موبایل ) اجباری ( ، اکانت شبکه راه 

o )مشخص کردن نوع افراد تولیدکننده اثر ) از حیث استاد، دانشجو و کارمند ( )اجباری 

o  )مشخص کردن فردی یا گروهی بودن تولید اثر ) اختیاری 

o )مشخصات محل ارسال اثر شامل ) همگی اجباری 

  رشته و مقطع تحصیلی ) کاردانی، کارشناسی، نام دانشگاه، دانشکده/پژوهشکده، گروه و برای دانشجویان و اساتید : 

 کارشناسی ارشد، دکترا و ... ( .

 )سال ورودی دانشجو ) فقط برای دانشجویان 

  برای کارکنان:  نام دانشگاه، محل فعالیت ) اعم از ستاد یا دانشکده یا ...( رسته فعالیت، عنوان مسئولیت

 آماده نماید. PDFیل های فوق را در قالب یک فا پدیدآورنده ، همه داده*

 داده های مربوط به اصل اثر 

o  شامل ( فایل فایل نصبی اثرAPK  ) اجباری (برای اندروئید و فایلهای مربوطه برای سیستم عاملهای مربوطه ( 

o  ) نام کاربری و رمز ورود اختصاصی ) در صورت نیاز به فعالسازی 

o شده است ( ) اجباری (  * نام کامل اثر ) نامی که توسط گروه پدیدآورنده انتخاب 

o اختیاری(  *معرفی اثر ) معرفی کوتاه، اهداف، مخاطبین، مزیتها، نقاط قوت، دستاوردها و نوآوریها( ل فای ( 

o  استفاده ) در صورت لزوم ( * و نصبراهنمای فایل 

 PDF لیفا کیقالب * در 

 :روش ارسال اثر

را در سامانه جشنواره ها و فایل های اجرایی(  PDFپدیدآورنده محترم )یا رابط جشنواره در دانشگاه( باید داده های فوق ) شامل 

 ستاد مرکزی جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه  DVDیا CDبارگذاری نماید و همچنین در قالب 

 داوری اولیه ( : شرایط اختصاصی غربالگری اپلیکیشنها ) ورود آثار به مرحله

 نصب و اجرای صحیح اپلیکیشن 

قابلیت اجرا یا مشاهده داشته باشد. عدم اجرا در آخرین  برای ورود به داوری الزم است که اثر، در سیستم عاملهای متداول

 نسخه سیستم عامل مربوطه، مانع ورود به داوری نمی شود اما امتیاز فنی را کاهش می دهد.

در صورت نیاز به فعالسازی نرم افزار و اپلیکیشن، ضروری است نام کاربری و رمز عبور مورد نیاز به دبیرخانه تحویل داده 

 شود. 
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 شاخص های رشته اپلیکیشن : جدول

 

دسته 

 شاخصها

وزن 

نمره 

 دسته

وزن  شاخصها

نمره 

 شاخص

 فرمول و روش محاسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با نام روی آیکون و نام ارائه شده در اسناد ثبت نام، همسانی وجود  باید نام داخل اثر نام اثر  

 داشته باشد

 اثر باید متعلق به صاحب اثر باشد. مالکیت اثر

توضیحات 

نصب و 

 اجرا

در مواقعی نام اثر، در فهرست آثار ذکر می شود اما خود اثر تحویل گروه داوری داده  وضعیت تحویل اثر __

 نمی شود.

 در کل نرم افزارهای موبایلی محتوایی به دو دسته زیر تقسیم می شوند فناوری اثر 

 AppMakerافزارساز  اپ های توسعه داده شده با استفاده از نرم افزارهای نرم -0

 اپ های توسعه داده شده با استفاده از کدنویسی مستقیم -0

 نرم افزار اندروید بستر اثر

 iOSنرم افزار 

اثر باید کامال قابل اجرا و مشاهده باشد. در مواردی اثر نصب نمی شود و یا در صورت  نصب و اجرا توضیح

 عدم نیاز به نصب، اجرا نمی گردد.

 در صورت عدم اجرای اثر، بالتبع وارد مرحله داوری نمی شوند.

دسترسی های 

غیرمجاز درخواستی 

 برنامه

دسترسی های مورد درخواست برنامه بررسی می شود درخواست های دسترسی که 

 مورد نیاز محتوای اثر نباشند غیر مجاز محسوب می شوند 

مشکالت اجرائی در 

 نرم افزار

 در این بخش، اشکاالت اجرائی نرم افزار مشخص می گردد.

شاخص 

های فنی 

وابسته به 

 قالب

نشدن برنامه )در  Force Close عملیاتی بودن  03%

 استفاده( نیدر ح ایابتدا و 

 برنامه تیبدون مشکل کل یاجرا

تمام قسمت ها و بدون  حیصح یاجرا

 مشکل برنامه

 یخطا  در هنگام اجرا افتیدر عدم

 برنامه ها 

 با تشخیص داور فنی 41%

 سرعت پاسخ به درخواست  کارآمدی  

 جستجو  یها تیقابل

 کاربردی از منابع استفاده

 با تشخیص داور فنی 01%

 نصب آسان برنامه قابلیت حمل

 یبدون مشکل برنامه بر رو یاجرا

متفاوت با ورژن  یمدل گوش نیچند

 با تشخیص داور فنی 01%
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 متداول یدهایاندرو

 ایمتوقف شدن دانلود برنامه  عدم

 آن   تیآپد

خطا  اتیجزئ شیمدیریت خطاها )نما قابلیت اطمینان

) 

 بازیابی قابلیت

 با تشخیص داور فنی 01%

امنیت و حریم 

 خصوصی کاربر

ها و  Permissionعدم درخواست 

 از کاربر یضرور ریغ یها یدسترس

 با تشخیص داور فنی 01%

شاخص 

های 

مربوط به 

رابط 

 کاربری

زیبائی شناسی بصری رابط کاربری ) جذابیت و زیبایی،  03%

 عناصر،   رنگها، آیکونها و نمادها، فونت (تناسب و هارمونی 

 با تشخیص داور شکلی 01%

زیبائی شناسی ساختاری رابط کاربری  ) ساختارمندی مناسب 

 و چینش جذاب ابزار و عناصر در صفحه ها (

 با تشخیص داور شکلی 01%

استفاده مناسب از صدا در نرم افزار )صداسازی برای بخشها، 

 محتوا، تناسب (صدا در خدمت 

 با تشخیص داور شکلی 01%

تجربه کاربری )سادگی، آسان بودن کار با سیستم، 

 کاربرپسندی،  دسترسی ساده به اجزا (

 با تشخیص داور شکلی 01%

 با تشخیص داور شکلی %01 ناوبری نرم افزار ) وحدت رویه در صفحات (

محتواهای امکان سفارشی سازی رابط کاربری و مدیریت 

چندرسانه ای )حالت شب و روز، قابلیت کنترل حجم صدا  و 

 کنترل پخش ویدیو، نوع و اندازه فونت متن و ...(

 با تشخیص داور شکلی 01%

شاخص 

های 

شکلی 

 عام

استفاده از حداکثر قالبها و فرمهای محتوای قابل استفاده ) در  03%

 تناسب با هدف و مخاطبین ( در پستها 

 تشخیص داور شکلیبا  01%

رعایت استاندارد شکلی ارائه محتوا ) متن: فونت و اندازه 

 مناسب، اسکرول و ... (

 با تشخیص داور شکلی 03%

 با تشخیص داور شکلی %03 کیفیت فنی داده ها ) کیفیت فنی صوت، تصویر و ویدئ (

 با تشخیص داور شکلی %01 حجم، تعداد و تنوع محتوا

 با تشخیص داور شکلی %01 روز رسانی محتوا قابلیت به

داشتن معرفی نرم افزار و درباره ما و راهنمای نرم افزار و 

 معرفی روش و کانال ارتباط با سازنده

 با تشخیص داور شکلی 01%

رعایت الزامات حقوقی اثر ) مثل حقوق پدید آورندگان محتوا 

 و ... (

 با تشخیص داور شکلی 01%

شاخص 

های 

محتوایی 

 عام

میزان تطابق و تناسب  اهداف، کارکرد و محتوای اثر با اهداف  03%

 جشنواره

 تشخیص داور محتوایی با 01%

میزان تطابق و تناسب  اهداف ، کارکرد و محتوای اثر با 

 مخاطب مشخص شده

 داور محتوایی با تشخیص 01%

کارآمدی  بنای اثر بر یک سناریو برای فرآیند تعامل با کاربر )

 سناریو، ارزش جهتگیری سناریو، اثر گذاری سناریو(

 داور محتوایی با تشخیص 01%

 داور محتوایی با تشخیص %03 گویا و قابل فهم بودن محتواها، 

دسته بندی مناسب محتواها ) همپوشانی نداشتن محتوای 

 صفحات با یکدیگر، 

 با تشخیص داور محتوایی 03%

 داور محتوایی با تشخیص %01 پیامهاتالیفی بودن 

 داور محتوایی با تشخیص %01 پاسداشت خط و زبان فارسی

 با تشخیص داور محتوایی %03 صحت، دقت و مستند بودن محتوا از دیدگاه قرآن و عترت %08شاخص 
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های 

محتوایی 

خاص ) 

قرآن و 

 عترت(

عترت عمق و غنای محتوای پیامهای استخراج شده از قرآن و 

 ) در تناسب با مخاطب(

 با تشخیص داور محتوایی 03%

بازنمائی دقیق و جذاب بینش و ارزشهای مستخرج از قرآن و 

 عترت

 با تشخیص داور محتوایی 03%

جایگاه ویژه قرآن و عترت در ساختِ پیامها، پستها و 

 محتواهای اثر

 با تشخیص داور محتوایی 01%

روشهای قرآنی برای تبلیغ و ترویج استفاده حداکثری از 

 مفاهیم قرآنی

 با تشخیص داور محتوایی 03%

شاخص 

های 

کارکردی 

)رعایت 

شاخص 

های 

مورد 

انتظار در 

کارکرد 

تعریف 

شده 

 برای اثر(

آثار  با کارکرد  02%

 آموزشی

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %01 ( داشتن برنامه درسی منظم، 0)

( استفاده از محتوای درسی صحیح ، 0)

 موجز، گویا و شفاف، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

( بسته بندی مناسب درسها 0)

 متناسب با سطح مخاطبان، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

(  ارائه هنرمندانه محتوای درسی با 4)

استفاده حداکثری از قابلیت های 

 شکلی و هنری و )قالبی، فرمی، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

(  پایبندی زمانی به ارائه دروس و 3

 عدم انقطاع دروس 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

آثار با کارکرد 

انگیزشی، ترویجی 

 تبلیغی

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %01 (  انتخاب موضوع مناسب برای پیام،0)

( گزیده سازی پیام با کاهش پیام به 0) 

حداقل حجم و اندازه و طول ممکن 

 بدون از دست رفتن ظرافتهای آن ،

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

(  انتخاب فرم مناسب برای انتقال 0)

 پیام، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

( زیباسازی محتوا با استفاده 4)

هنرمندانه از تکنیک های هنری در 

 فرم انتخاب شده، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( متناسب سازی متن، فرم و 3)

تکنیکها با عالیق و انتظارات مخاطبین 

 مورد انتظار 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

آثار با کارکرد 

 ابزاری:

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %41 ( رفع نیاز کاربر ، 0

( کمترین نیاز به مداخله کاربر در 0)

 ارائه خدمت، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( رعایت مصلحتهای کاربر و عدم 0)

 زیان رسانی به وی

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

آثار با کارکرد 

 خبری رسانه ای:

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %03 (رعایت استاندارد شکلی خبر، 0)

( دقت خبر و صداقت د ر اطالع 0)

 رسانی

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( استفاده درست و مناسب از 0)

 تکنیک های خبررسانی

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

 داور تخصصی مربوطهبا تشخیص  %01 ( سرعت در اطالع رسانی 4)

آثار با کارکرد ارئه 

 داده و اطالعات:

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %03 (رعایت استاندارد شکلی داده ها، 0)

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %03 ( دقت در داده ها و اطالعات 0)
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 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %01 ( سرعت در پاسخدهی 0)

جامعیت منابع داده ها و اطالعات ( 4)

 در اختیار

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

آثار با کارکرد ارائه 

خدمت ) و از جمله 

 فروش(:.

( جامعیت خدمات و محصوالت ارائه 0)

شده با کیفیت مناسب در زمینه 

 انتخاب شده 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه %01 ( رعایت قواعد بازاریابی صحیح، 0)

( ارائه خدمت و محصول با کیفیت و 0) 

کمیت مورد انتظار کاربر بدون هر گونه 

 غش، تدلیس، کم فروشی و ... در آن، 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

( مشتری مداری و احترام به 4)

مشتریان و تعامل با آنها و گرفتن 

 بازخورد از آنهاا از ویژگیهای یک اثر 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

آثار با کارکرد 

 برندسازی:

( رعایت الزامات و فرآیندهای 0)

 برندسازی 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( تعریف صحیح برند به نحوی که 0)

متناسب با وضعیت درونی موضوع و 

 الزامات و اقتضائات اجتماعی باشد. 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( رعایت صداقت و امانتداری در 0)

 برندسازی 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 01%

( استفاده هنرمندانه از محتواهای 0)

 ترویجی و انگیزشی متناسب با موضوع 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

( ایجاد ارتباط مناسب بین کاربر و 4)

 برند مربوطه. 

 با تشخیص داور تخصصی مربوطه 03%

شاخص 

های 

 خاص

فعالیتهای انگیزشی تعاملی )تعریف و اجرای کار تعاملی با  01%

 نظیر مسابقات برای کاربران -کاربران( 

 با تشخیص داور محتوایی 03%

با اطالعات دریافتی از پدیدآورنده  %01 کار گروهی در تولید نرم افزار

 نرم افزار

 به تشخیص گروه داوری %03 کار ویژه خاص

توضیحات 

 داور

 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- نکات مثبت اثر 1%

 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- منفی اثرنکات 

 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- توضیحات و مالحظات در مورد اثر

نمره، امتیاز و رتبه 

 آثار

برای مقایسه بین آثار بدون بخش    نمره کل ) از صفر تا پنج (

 فنی

حاصل از دسته میانگین وزنی نمرات    امتیاز کل ) از صفر تا صد و پنج(

 شاخصها

 براساس رتبه در بین آثار و کیفیت     رتبه
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 های مجازی قرآنی کانالآیین نامه داوری و جزئیات امتیازدهی رشته 

 های مجازی قرآنی: تعریف کانال

 ارتباطی های شبکه یا اجتماعی های شبکه ایجاد برای هستند . این خدمات، بستری اجتماعی های شبکه های مجازی، یکی از خدمات کانال

 به را واقعی زندگی در خود ارتباطات و ها زمینه پیش ها، فعالیت عالیق، مثال طور به مختلف، های گروه قالب در افراد آن در که است

 . گذارند می اشتراک

 طراحی یکدیگر، بین محتوا گذاری اشتراک برای که کند می اشاره اجتماعی های سایت به اجتماعی، های شبکه به عبارت دیگر، اصطالح

 شوند.های اجتماعی نیز شناخته می اند و به عنوان رسانه شده

با هدف  -شکی کشورهای علوم پز وابسته به دانشگاه –منظور از کانال های مجازی قرآنی، فعالیتهایی هستند که توسط افراد یا گروهها 

 شوند  های اجتماعی انجام می تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآن و عترت با استفاده از شبکه

 ها: نکات و تبصره

  می شود. ) شامل قرآن، عترت و منابع و موضوعات اسالمی ( منظور از عبارت قرآنی، شامل همه محتواهای مذهبی مندرج در آیین نامه 

  ( ایجاد گروههای انسانی حول موضوعات جشنواره0های یک طرفه ) ( ایجاد کانال0این رشته عباتند از: )فعالیتهای قابل قبول در 

  با توجه به لزوم تبعیت جشنواره از قوانین و ضوابط جاری کشور، فعالیتهای در حال اجرا در شبکه های اجتماعی خارجی مجاز، در این

های خارجی غیرمجاز، در ایان جشانواره پذیرفتاه     ا و گروههای ایجاد شده در پلتفرمگیرند اما کاناله جشنواره مورد پذیرش قرار می

 شود.  نمی

 های داخلای، ضاریب مثبات تعلاق      های داخلی، به آثار دارای فعالیت در پلتفرم با توجه به سیاست کلی نظام در زمینه تقویت پلتفرم

 گیرد. می

 ی گذشته، به جهت احترام به فعالیتهای انجام گرفته، این آثار در رشاته کانالهاای   با توجه به شرکت تعدادی از اثالر وبالگی در سالها

مجازی شرکت داده می شوند اما بدیهی است به علت انقضای دوره پلتفرم های وبالکی این آثار ، از شاخص های عمومی، امتیاز کمتری 

 کسب خواهند کرد.

 هاای   های مهم جشنواره همچون زماان برگازاری آزماون    انال ملزم است تاریخهای مجازی صاحب ک نکته بسیار مهم : در رشته کانال

معارفی و آوایی دانشگاه خود را با درج آدرس کانال دبیرخانه دائم جشنواره، در کانال درج نماید. این عمل به منظور بررسی بارگذاری 

گیرد./ امتیاز منفی  ین بخش، کانال مورد ارزیابی قرار نمیباشد. در صورت عدم وجود ا مطالب به صورت غیر رباتی و با عامل انسانی می

 .به کانال تعلق خواهد گرفت

 

 :داده های الزم برای ثبت اثر و شرکت در جشنواره       

 الزم است برای شرکت در جشنواره داده های زیر توسط گروه پدیدآورنده آماده شود:

  : داده های مربوط به پدیدآورندگان اثر 

o خانوادگی و شماره ملی) همگی اجباری( و شماره دانشجویی ) فقط برای  مشخصات تولیدکنندگان اثر شامل نام، نام

 دانشجویان( 

o های ارتباط مستقیم دبیرخانه با پدیدآورنده : شماره موبایل ) اجباری (، اکانت شبکه های اجتماعی و رایانامه )  راه

 اختیاری(

o ننده اثر ) از حیث استاد، دانشجو و کارمند ( ) اجباری(،مشخص کردن نوع افراد تولیدک 

o  )مشخص کردن فردی یا گروهی بودن تولید اثر ) اختیاری 

o  مشخصات محل ارسال اثر شامل 
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  ،برای دانشجویان و اساتید : نام دانشگاه، دانشکده/پژوهشکده، گروه ، رشته و مقطع تحصیلی ) کاردانی

 و ... ( . کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

 )سال ورودی دانشجو ) فقط برای دانشجویان 

   برای کارکنان: نام دانشگاه، محل فعالیت ) اعم از ستاد یا دانشکده یا ...( رسته فعالیت، عنوان مسئولیت

 داده های مربوط به اصل اثر 

o )نام کامل کانال یا گروه ) به فارسی 

o نام پلتفرم )ها( در حال فعالیت 

o یا گروه ) به انگلیسی ( آیدی اکانت کانال 

o  (  )ها( آدرسURL )  کامل کانال یا گروه 

o .زمان اولین شروع فعالیت کانال یا گروه 

o  معرفی اثر ) معرفی کوتاه، اهداف، مخاطبین، مزیتها، نقاط قوت، دستاوردها و نوآوریها( متن * 

 به صورت جداگانه آورده شود. درصورتی که یک فعالیت در چندین پلتفرم در حال اجرا است آدرس همگی آنها

 

 .آماده نماید PDFهای فوق را در قالب یک فایل  * پدیدآورنده ، همه داده

 

 :روش ارسال اثر

را در سامانه جشنواره بارگذاری نماید و همچنین در ها(  PDFپدیدآورنده محترم یا رابط جشنواره در دانشگاه باید داده های فوق ) شامل 

  ستاد مرکزی جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه  DVDیا CDقالب 

 شرایط اختصاصی غربالگری کانال های مجازی ) ورود آثار به مرحله داوری اولیه ( :

 فعال بودن کانال یا گروه در ماههای منتهی به ثبت نام و داوری 

o  مستمر بوده باشد .کانال یا گروه باید حداقل در دو ماه مانده به ثبت نام جشنواره دارای فعالیت 

o  روز یکبار دارای پست باشد. 3کانال یا گروه به طور میانگین هر 

 کانالهای فاقد این شروط غیر فعالی محسوب شده و وارد ارزیابی نمی شوند.
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 امتیازات رشته کانال های مجازی قرآنی : جدول

 دسته شاخصها

وزن  

نمره 

 دسته

 شاخصها
وزن نمره 

 شاخص
 محاسبهفرمول و روش 

شاخص های 

 مشاهده و تعامل 
30% 

P1 تاریخ آخرین پست = __ 

این عدد توسط ابزار تخصصی 

تحلیل شبکه های اجتماعی 

 شود تولید می

P2 تعداد روزهای فعال دارای پست در دو ماه اخیر =   " " 

P3 تعداد فالورها = __ " " 

P4 تعداد کل پستها = __ " " 

P5  ( میانگین تعداد نمایش هر پست =Impressions ) __ " " 

P6  ( تعداد مخاطب واقعی =Reach )-  تعداد اکانت های

 یونیک که پست را دیدند.
__ " " 

P7 ( نسبت مجموع تعداد مشاهده یا الیک =View ( به عضو )

Follower \Member در بیست پست آخر  ) 
__ " " 

P8 )تعداد کل مشاهده کل پیامها ) تخمینی = __  P4 * P5=' 

 500 / (P8 ) جذر = %01 ضریب نرمال شده تعداد مشاهده کل پیامها

 20 / (P3 ) جذر = %01 ضریب تعداد فالورها

درصد مشاهده هر پست به تعداد فالورها ) میزان نفوذ در میان 

 فالورها( در کل پستها
1% 

=P6 / P3 

 مقایسه با شاخص بعدیجهت 

میانگین درصد مشاهده هر پست توسط فالورها ) بیست پست 

 آخر(
41% =P7 / 20 

شاخص های 

 شکلی عام
15% 

رعایت استاندارد شکلی پستها ) استفاده از هشتگ، استیکرها و 

 ایموجی های متناسب(
 با تشخیص داور شکلی 03%

 %03 صورت روزانهفعال بودن کانال و درج مطالب در آن به 

=(P2 /60) * (5/7) 

 5/7هر روز فعالیت در هفته 

 .نمره را می گیرد

بازه زمانی بررسی: دوماه قبل 

 از زمان داوری

 %01 قدمت و تداوم کانال

تعداد ماههای " * 0/1 =

 "فعالیت

 1/0هر ماه فعالیت نمره معادل 

دور از  تعداد و تنوع مطالب ارسال شده ) به صورت متعادل، به

 ارسال خیلی اندک و خیلی زیاد (
 با تشخیص داور شکلی 01%

داشتن معرفی کانال،درباره ما معرفی درگاه ارتباط با مخاطبان و 

 ارتباط با آنها
 با تشخیص داور شکلی 3%

استفاده از حداکثر قالبها و فرمهای محتوای قابل استفاده ) در 

 تناسب با هدف و مخاطبین ( در پستها 
 با تشخیص داور شکلی 01%

شاخص های 

 محتوایی عام
20% 

 با تشخیص داور محتوایی %03 میزان تطابق اهداف، کارکرد و محتوای کانال با اهداف جشنواره

و محتوای کانال با مخاطب مشخص  میزان تطابق اهداف ، کارکرد

 شده
 با تشخیص داور محتوایی 03%
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 دسته شاخصها

وزن  

نمره 

 دسته

 شاخصها
وزن نمره 

 شاخص
 محاسبهفرمول و روش 

 با تشخیص داور محتوایی %01 برنامه مندی کانال و پایبندی به ان در اجرا

   %41 تالیفی بودن پیامها

 با تشخیص داور محتوایی %03 پاسداشت خط و زبان فارسی

شاخص های 

محتوایی خاص ) 

 قرآن و عترت(

20% 

 با تشخیص داور محتوایی %03 صحت، دقت و مستند بودن محتوا از دیدگاه قرآن و عترت

عمق و غنای محتوای پیامهای استخراج شده از قرآن و عترت ) 

 در تناسب با مخاطب(
 با تشخیص داور محتوایی 03%

بازنمائی دقیق و جذاب بینش و ارزشهای مستخرج از قرآن و 

 عترت
 داور محتواییبا تشخیص  03%

جایگاه ویژه قرآن و عترت در ساختِ پیامها، پستها و محتواهای 

 کانال
 با تشخیص داور محتوایی 01%

استفاده حداکثری از روشهای قرآنی برای تبلیغ و ترویج مفاهیم 

 قرآنی
 با تشخیص داور محتوایی 03%

شاخص های 

کارکردی )رعایت 

شاخص های مورد 

انتظار در کارکرد 

تعریف شده برای 

 کانال(

15% 

کانال های با کارکرد 

 آموزشی

 %01 ( داشتن برنامه درسی منظم، 0)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( استفاده از محتوای درسی 0)

 صحیح ، موجز، گویا و شفاف، 
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( بسته بندی مناسب درسها 0)

 متناسب با سطح مخاطبان، 
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

(  ارائه هنرمندانه محتوای درسی 4)

با استفاده حداکثری از قابلیت های 

 قالبی، فرمی، شکلی و هنری و ...

01% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( همچنین پایبندی زمانی به ارائه 3

 دروس و عدم انقطاع دروس 
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانال های با کارکرد 

 ترویجی تبلیغی

(  انتخاب موضوع مناسب برای 0)

 پیام،
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( گزیده سازی پیام با کاهش 0) 

پیام به حداقل حجم و اندازه و طول 

ممکن بدون از دست رفتن 

 ظرافتهای آن ،

03% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

(  انتخاب فرم مناسب برای 0)

 انتقال پیام، 
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( زیباسازی محتوا با استفاده 4)

هنرمندانه از تکنیک های هنری در 

 فرم انتخاب شده، 

03% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( متناسب سازی متن، فرم و 3)

تکنیکها با عالیق و انتظارات 

 مخاطبین مورد انتظار 

01% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانال های با کارکرد 

 ابزاری:

 %03 ( رفع نیاز کاربر ، 0
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( کمترین نیاز به مداخله کاربر در 0)

 ارائه خدمت، 
03% 

داور تخصصی با تشخیص 

 مربوطه
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 دسته شاخصها

وزن  

نمره 

 دسته

 شاخصها
وزن نمره 

 شاخص
 محاسبهفرمول و روش 

( رعایت مصلحتهای کاربر و عدم 0)

 زیان رسانی به وی
41% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانال های با کارکرد 

 خبری رسانه ای:

 %03 (رعایت استاندارد شکلی خبر، 0)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( دقت خبر و صداقت د ر اطالع 0)

 رسانی
03% 

داور تخصصی با تشخیص 

 مربوطه

( استفاده درست و مناسب از 0)

 تکنیک های خبررسانی
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

 %01 ( سرعت در اطالع رسانی 4)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانالهای با کارکرد ارائه 

 داده و اطالعات:

 %03 (رعایت استاندارد شکلی داده ها، 0)
تخصصی با تشخیص داور 

 مربوطه

 %03 ( دقت در داده ها و اطالعات 0)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

 %01 ( سرعت در پاسخدهی 0)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( جامعیت منابع داده ها و 4)

 اطالعات در اختیار
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانالهای با کارکرد ارائه 

جمله خدمت ) و از 

 فروش(:.

( جامعیت خدمات و محصوالت 0)

ارائه شده با کیفیت مناسب در 

 زمینه انتخاب شده 

01% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

 %01 ( رعایت قواعد بازاریابی صحیح، 0)
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( ارائه خدمت و محصول با 0) 

کیفیت و کمیت مورد انتظار کاربر 

بدون هر گونه غش، تدلیس، کم 

 فروشی و ... در آن، 

01% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( مشتری مداری و احترام به 4)

مشتریان و تعامل با آنها و گرفتن 

 بازخورد از آنها

01% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

کانالهای با کارکرد 

 برندسازی:

( رعایت الزامات و فرآیندهای 0)

 برندسازی 
03% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( تعریف صحیح برند به نحوی که 0)

متناسب با وضعیت درونی موضوع و 

 الزامات و اقتضائات اجتماعی باشد. 

03% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( رعایت صداقت و امانتداری در 0)

 برندسازی 
01% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( استفاده هنرمندانه از 0)

محتواهای ترویجی و انگیزشی 

 متناسب با موضوع 

03% 
با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه

( ایجاد ارتباط مناسب بین کاربر 4)

 و برند مربوطه. 
03% 

با تشخیص داور تخصصی 

 مربوطه
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 دسته شاخصها

وزن  

نمره 

 دسته

 شاخصها
وزن نمره 

 شاخص
 محاسبهفرمول و روش 

شاخص های 

 خاص

%  نمره 01) 

 اضافی (

20% 

فعالیتهای انگیزشی تعاملی )تعریف و اجرای کار تعاملی با 

 نظیر مسابقات برای کاربران -کاربران( 
 با تشخیص داور محتوایی 00%

 %01 کار گروهی در تولید اثر
با اطالعات دریافتی از 

 پدیدآورنده نرم افزار

 دارا بودن ربات %8 داشتن ربات( کار ویژه خاص ) مثل

 %70 ایرانی بودن سکو
ایجاد صفحه اصلی کانال در 

 یک سکوی ایرانی

 %1 توضیحات داور

 -- نکات مثبت اثر
فقط جهت  -بدون تاثیر نمره

 توضیح

 -- نکات منفی اثر
فقط جهت  -بدون تاثیر نمره

 توضیح

 -- توضیحات و مالحظات در مورد اثر
فقط جهت  -نمره بدون تاثیر

 توضیح

 نمره امتیاز و رتبه آثار

   مجموع نمره ) بدون بخش مشاهده و تعامل (
برای مقایسه بین وبالکها و 

 کانالهای مجازی

   نمره کل ) از صفر تا پنج (
میانگین وزنی نمرات حاصل از 

 هر دسته شاخصها

 01= حاصلضرب نمره کل*     امتیاز کل ) از صفر تا صد و ده(

     رتبه
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 تولید سامانه رشته آیین نامه داوری و جزئیات امتیازدهی 

 :تولید سامانه تعریف رشته

رشد و توسعه مستمر کمی و کیفی جشنواره قرآنی هدهد، از سیاستهای بنیادی دبیرخانه جشنواره است و یکی از ابزار اساسی برای 

ارتقای کیفیت جشنواره ، ایجاد سامانه جشنواره به منظور بهبود مدیریت و اجرای فرآیندهای جشنواره با استفاده از فناوری اطالعات و 

 ارتباطات است. 

توجه به اولویت خاص این موضوع، در جشنواره سال جاری، رشته تولید سامانه به بخش فناوری و فضای مجازی اضافه گردید. هدف آن با 

است فعالیتهایی که در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور با هدف ایجاد سامانه های مدیریت فعالیتهای فرهنگی، انجام شده است 

تولید شده در این حوزه مورد بررسی قرارگیرد تا از ظرفیتهای دانشگاههای کشور برای ارتقای کیفیت  شناسایی گردد و سامانه های

 جشنواره استفاده گردد.

این رشته از جشنواره در دو زیر رشته اجرا خواهد شد :

 اهداف مورد انتظار)الف( طرح های پیشنهادی اجرایی ) پروپوزال ( برای ایجاد سامانه دبیرخانه و جشنواره در جهت تحقق 

)ب( سامانه های فناوری اطالعات ایجاد شده در دانشگاهها که قابلیت استفاده برای مدیریت فعالیتهای فرهنگی ) به ویژه مدیریت 

 دبیرخانه قرآن و عترت دانشکاه و برگزاری جشنواره هدهد و ... ( را داشته باشد.

رت توسط پروپوزالها یا سامانه های ارائه شده، دبیرخانه امکان مشارکت با گروه در صورت برآورده شدن نیازهای دبیرخانه قرآن و عت

پیشنهاد دهنده برای ایجاد یا توسعه نسخه مورد نیاز دبیرخانه را بررسی خواهد کرد. برگزیده شدن در جشنواره حقی برای گروه برنده، از 

 نه قرآن و عترت، ایجاد نخواهد کرد. بابت حق انحصاری برای مشارکت ، توسعه و یا همکاری با دبیرخا

 :اهداف سامانه های مورد انتظار 

 اهداف سامانه های مورد انتظار عبارتند از:

 امکان اجرای فرآیندهای اختصاصی جشنواره 

     توساط  ثبت نام مجازی کلیه افراد با امکان دریافت داده ها و اطالعات اشخاص و امکان اعتبارسنجی داده هاا و رد و تاییاد آنهاا

 دبیرخانه

  دریافت داده و اطالعات آثار 

  مدیریت داوری آثار 

o تعریف شاخه ها و رشته های داوری 

o  )تعریف مراحل داوری ) غربالگری، ممیزی، داوری اولیه، میانی و نهایی 

o کمیته  تعریف شاخص های مربوط به هر رشته و فرمول امتیازدهی و ضرایب آنها برای هر مرحله )با امکان ویرایش توسط

 های داوری بدون نیاز به ارجاع به گروه فنی سازنده سامانه( 

o تعریف اسامی داوران و سطح دسترسی آنها 

o امکان ثبت نتایج داوری آثار براساس شاخصها و امکان ویرایش آنها 

o امکان جمعبندی امتیازات آثار 

o امکان بارگذاری بیانیه نهایی کمیته داوران 

o ... 

 عمومی دبیرخانه جشنواره امکان اجرای فرآیندهای 

 ارتباط با نمایندگان دبیرخانه در سطح دانشگاهها 
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 ) ارتباط با فعاالن قرآن و عترت سطح دانشگاهها ) اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان 

 برگزاری رویدادهای تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت با استفاده از ظرفیت فضای مجازی توسط دبیرخانه 

 ... 

 نیازمندیهای این سامانه عبارتند از:

 ماژول ثبت نام افراد 

 ماژول دریافت آثار 

 ماژول نمایش و ارائه آثار رسیده به جشنواره 

 ماژول ارزیابی و داوری داوران 

 ماژول دریافت اعتراضات و پاسخ به آنها 

 ماژول برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی 

 ماژول نظرسنجی و دریافت آرای مردمی 

 کنندگان ادوار جشنواره انک اطالعاتی شرکتب 

 ماژول برگزیدگان ادوار جشنواره 

 ماژول گالری آثار 

 ماژول پروفایل فعاالن قران و عترت دانشگاهیان 

  .بسیار مهم ( و هر ماژول دیگری که برای مدیریت فعالیت های فرهنگی قابل استفاده باشد ( 

 

 

 :نکات و تبصره ها 

  سامانه های ممکن است برای موضوع جشنواره قرآنی و یا خود جشنواره ها ایجاد نشده باشند اما دارای قابلیت بدیهی است برخی از

های فوق باشند. در این جشنواره، آثار فوق هم شرکت داده میشوند زیرا هدف شناسایی سامانه های قابل بهره برداری برای دبیرخانه 

 قرآن و عترت و جشنواره هدهد است.

 

 :داده های الزم برای ثبت اثر و شرکت در جشنواره         

 الزم است برای شرکت در جشنواره داده های زیر توسط گروه پدیدآورنده آماده شود:

 داده های مربوط به پدیدآورندگان اثر : 

o خانوادگی و شماره ملی) همگی اجباری( و شماره دانشجویی ) فقط برای دانشجویان(  مشخصات تولیدکنندگان اثر شامل نام، نام 

o های ارتباط مستقیم دبیرخانه با پدیدآورنده : شماره موبایل ) اجباری (، اکانت شبکه های اجتماعی و رایانامه ) اختیاری( راه 

o ننده اثر ) از حیث استاد، دانشجو و کارمند ( ) اجباری(،مشخص کردن نوع افراد تولیدک 

o  )مشخص کردن فردی یا گروهی بودن تولید اثر ) اختیاری 

o  مشخصات محل ارسال اثر شامل 

 ( کاردانی، کارشناسی،  نام دانشگاه، دانشکده/پژوهشکده، گروه ، رشته و مقطع تحصیلی برای دانشجویان و اساتید : 

 کارشناسی ارشد، دکترا و ... ( .

 )سال ورودی دانشجو ) فقط برای دانشجویان 

  برای کارکنان:  نام دانشگاه، محل فعالیت ) اعم از ستاد یا دانشکده یا ...( رسته فعالیت، عنوان مسئولیت
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 :اجرایی( داده های مربوط به اصل اثر در زیربخش پیشنهاد پروپوزال ) طرح پیشنهادی

o )نام پیشنهادی سامانه ) به فارسی  

o  معرفی سامانه ) معرفی کوتاه، اهداف، مخاطبین، مزیتها، نقاط قوت، دستاوردها و نوآوریها( متن * 

o  مشخصات فنی پلتفرم پیشنهادی و نسبت آن با نیازمندیهای اعالم شده ) بستر فنی سامانه، نیازمندیهای قابل بهره برداری

 دبیرخانه جشنواره (سامانه برای 

 بستر فنی 

 ماژولها 

 حدود هزینه اجرای پیشنهادی 

 حدود زمان اجرای پیشنهادی 

 :داده های مربوط به اصل اثر در زیربخش سامانه های موجود

o  ( آدرسURL )  جهت بررسی سامانه 

o نام کاربری و رمز ورود اختصاصی برای مشاهده درون سامانه 

o  معرفی سامانه ) معرفی کوتاه، اهداف، مخاطبین، مزیتها، نقاط قوت، دستاوردها و نوآوریها( متن * 

o  مشخصات فنی پلتفرم و نسبت آن با نیازمندیهای اعالم شده ) بستر فنی سامانه، نیازمندیهای قابل بهره برداری سامانه برای

 دبیرخانه جشنواره (

o ریخ نسخه اولیه، تاریخ راه اندازی کلی نسخه فعلی، ... (تاریخچه توسعه سامانه ) ایده اولیه، تا 

o .برنامه های آتی برای توسعه سامانه 

 

 آماده نماید. PDFهای فوق را در قالب یک فایل  * پدیدآورنده ، همه داده

 

 :روش ارسال اثر

را در سامانه جشنواره بارگذاری نماید و همچنین در ها(  PDFپدیدآورنده محترم یا رابط جشنواره در دانشگاه باید داده های فوق ) شامل 

  ستاد مرکزی جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه  DVDیا CDقالب 
 

 : امتیازات رشته تولید سامانه جدول

 زیربخش پروپوزال پیشنهادی

 داوران این بخش دارای تجربه در دسته های زیر خواهند بود:

o فنی و زیرساخت 

o مدیریت پروژه و عملیات 

o اقتصادی و مالی 

o کارکردهای مورد انتظار سازمان 
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دسته 

 شاخصها

وزن نمره 

 0دسته
 شاخصها

وزن نمره 

 0شاخص
 فرمول و روش محاسبه

 %01 مطلوبیت

 امتیاز از یک تا پنج توسط داوران %01 ضرورت اجرا فهم و بیان 

پیش بینی راهکار استفاده حداقلی از بودجه های 

 طرحسازمان برای اجرای 
01% 

" " " 

 %03 سرعت عمل در پیاده سازی و راه اندازی طرح
" " " 

پیش بینی راهکار ارائه خدمات و پشتیبانی های الزم 

 آتی با کمترین هزینه ممکن
03% 

" " " 

پیشنهاد استفاده از بهترین فناوری و زیرساخت فنی 

 متناسب با طرح
01% 

" " " 

کارآمدی و 

 اثربخشی
01% 

کارآمدی: سازگاری، تناسب و جامعیت کارکردها و 

 اجرای صحیح و کامل آنها
41% 

" " " 

پیش بینی کلیه نیازمندیهای تصریحی و تلویحی 

 سامانه ) نظیر امنیت و ... (
01% 

" " " 

اثربخشی : تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی موثر، 

 ذینفعانمتعالی و هدفمند بر 
03% 

" " " 

کارکردها، درونمایه و فرم  روندها، تناسب راهبردها، 

 ذینفعانبا 
01% 

" " " 

 %03  ذینفعانبرآورده کردن نیاز 
" " " 

 %01 امکان پذیری

 %41 امکان پذیری از لحاظ جذب و تخصیص اعتبار
" " " 

امکان پذیری از بابت ظرفیت علمی و عملی دستگاه یا 

 متقاضی پیشنهاد دهنده
01% 

" " " 

علمی متقاضی  و واجد بودن صالحیت های تخصصی

 پیشنهاد دهنده
01% 

" " " 

کیفیت تدوین 

 و ارائه طرح
01% 

 ای طرح پیشنهادی ساختار استاندارد و حرفه
01% " " " 

وضوح و ) روشن و قابل سنجش بودن اهداف عملیاتی 

 (شفافیت طرح پیشنهادی

01% " " " 

فرآیند اجرائی ) برای ایده پیش بینی و تدوین مناسب 

 ها و اقدامات اجرائی پیشنهادشده(

01% " " " 

زمانبندی مناسب فعالیتها ) برای ایده ها و اقدامات 

 اجرائی پیشنهادشده(

01% " " " 

 برآورد مناسب و منطقی هزینه ها
01% " " " 

 %8 مرتبط بودن

ترویج و تقویت و توسعه سیاستها و راهبردهای 

دبیرخانه قرآن سازمان ) مرتبط بودن با ماموریت های 

 (و عترت

81% 

" " " 

                                                           
 وزن نمره دسته شاخص در نمره کل  - 2
3

 وزن شاخص در نمره دسته مربوطه - 
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دسته 

 شاخصها

وزن نمره 

 0دسته
 شاخصها

وزن نمره 

 0شاخص
 فرمول و روش محاسبه

 %01 طرح مرتبط بودن با ماموریت و وظیفه پیشنهاد دهنده
" " " 

عوامل و 

 فرآیند اجرا
8% 

 %01 دارابودن بودن ارزش افزوده فرآیند تولید و اجرا
" " " 

همراه سازی و فعال سازی ذینفعان و دستگاهها و 

 نهادها و جریان های همسوی سازمان
31% 

" " " 

 %01 رعایت اصول و اخالق در فرآیند تولید و اجرا
" " " 

ویژگی های 

 خاص
4% 

 %31 ابتکار و نوآوری
" " " 

 %31 ویژگیهای خاص و منحصربفرد
" " " 

توضیحات 

 داور

1% 
 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- نکات مثبت اثر

 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- نکات منفی اثر 1%

 فقط جهت توضیح -بدون تاثیر نمره -- توضیحات و مالحظات در مورد اثر 1%

نمره امتیاز و 

 رتبه طرح
 

  نمره کل ) از صفر تا پنج (
میانگین وزنی نمرات حاصل از هر 

 دسته شاخصها

  
 01= حاصلضرب نمره کل*    امتیاز کل ) از صفر تا صد و ده(

   رتبه

 

 :زیربخش سامانه های موجود

دسته 

 شاخصها

وزن 

نمره 

 4دسته

وزن  شاخصها

نمره 

شاخص

 فرمول و روش محاسبه

پیش بینی راهکار استفاده حداقلی از بودجه های  %01 مطلوبیت

 سازمان برای توسعه سامانه

 تا پنج توسط داوران امتیاز از یک 01%

سرعت عمل در متناسب سازی سامانه به نیازهای 

 دبیرخانه 

01% " " " 

پیش بینی راهکار ارائه خدمات و پشتیبانی های 

 الزم آتی با کمترین هزینه ممکن

01% " " " 

استفاده از بهترین فناوری و زیرساخت فنی 

 متناسب با طرح

01% " " " 

                                                           
 وزن نمره دسته شاخص در نمره کل  - 4
5

 وزن شاخص در نمره دسته مربوطه - 



67 

 

کارآمدی و 

 اثربخشی

ی مورد انتظار کارکردهابررسی اجرای کارآمدی:  01%

سازگاری، تناسب و جامعیت و از حیث  دبیرخانه

  اجرای صحیح و کامل آنها

01% " " " 

پیش بینی کلیه نیازمندیهای تصریحی و تلویحی 

 سامانه ) نظیر امنیت و ... (

01% " " " 

اثربخشی : تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی موثر، 

 ذینفعانمتعالی و هدفمند بر 

01% " " " 

کارکردها، درونمایه و فرم  روندها، تناسب راهبردها، 

 ذینفعانبا 

01% " " " 

 " " " %01  ذینفعانبرآورده کردن نیاز 

از لحاظ جذب و تخصیص سامانه امکان پذیری  %01 امکان پذیری

 الزم برای بهره برداری اعتبار

41% " " " 

امکان پذیری از بابت ظرفیت علمی و عملی دستگاه 

تولیدکننده سامانه برای همکاری و یا متقاضی 

 توسعه مشارکت بلندمدت

01% " " " 

و  علمی و واجد بودن صالحیت های تخصصی

 تولیدکنندگان سامانه مدیریتی

01% " " " 

کیفیت 

ارائه تدوین و 

همکاری  طرح

 مشترک

 " " " %01 ای طرح همکاری مشترک ساختار استاندارد و حرفه 01%

ای طرح پیشنهادی برای  ساختار استاندارد و حرفه

 مشارکت و استفاده از سامانه

01%  

وضوح ) روشن و قابل سنجش بودن اهداف عملیاتی 

 (و شفافیت طرح پیشنهادی

01% " " " 

تدوین مناسب فرآیند اجرائی ) برای پیش بینی و 

 ایده ها و اقدامات اجرائی پیشنهادشده(

01% " " " 

زمانبندی مناسب فعالیتها ) برای ایده ها و اقدامات 

 اجرائی پیشنهادشده(

01% " " " 

 " " " %01 برآورد مناسب و منطقی هزینه ها

ترویج و تقویت و توسعه سیاستها و راهبردهای  %8 مرتبط بودن

دبیرخانه سازمان ) مرتبط بودن با ماموریت های 

 (قرآن و عترت

81% " " " 

 " " " %01 تولیدکننده سامانهمرتبط بودن با ماموریت و وظیفه 

عوامل و 

 فرآیند اجرا

 " " " %01 دارابودن بودن ارزش افزوده فرآیند تولید و اجرا 8%

همراه سازی و فعال سازی ذینفعان و دستگاهها و 

 نهادها و جریان های همسوی سازمان

31% " " " 

 " " " %01 رعایت اصول و اخالق در فرآیند تولید و اجرا

ویژگی های 

 خاص

 " " " %31 ابتکار و نوآوری 4%

 " " " %31 ویژگیهای خاص و منحصربفرد

توضیحات 

 داور

فقط جهت  -بدون تاثیر نمره -- نکات مثبت اثر 1%

 توضیح
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فقط جهت  -بدون تاثیر نمره -- نکات منفی اثر 1%

 توضیح

فقط جهت  -بدون تاثیر نمره -- توضیحات و مالحظات در مورد اثر 1%

 توضیح

نمره امتیاز و 

 رتبه طرح

میانگین وزنی نمرات حاصل از هر   نمره کل ) از صفر تا پنج ( 

 دسته شاخصها

 01= حاصلضرب نمره کل*    امتیاز کل ) از صفر تا صد و ده(  

   رتبه
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 بخش ادبی
 

 داستان نویسیرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 3 عترت( و قرآن مبانی و ها آموزه به موضوع، تم )توجه 0

 3 موضوع در ابداع 0

 01 داستان( چهارچوب یا رنگ )نقشه پی یا طرح 0

 3 قلم رسایی و روانی 4

 3 مناسب )شروع( آغاز 3

 01 پردازی شخصیّت 6

 01 گفتگو 7

 01 داستان( دید )روایت زاویة 8

 01 ( بندی پایان ، داستان اوج تعلیق، حوادث )کشمکش، 9

 01 داستان لحن 01

 3 صحنه( و مکان ، زمان گانه سه )وحدت سازی فضا 00

 3 پرداخت 00

 3 گرا های تصویر داستان در دادن نشان و مند ن زبا های داستان در زبان 00

 3 تکنیک از استفاده 04

 011 امتیاز جمع

 

 نامه نویسی نامه نویسی و نمایش فیلمرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 01 زدگی( شعار از پرهیز سوژه، و موضوع اهمیت در موضوع، ابتکار پذیری، اندیشه )باور و مضمون موضوع، 0

 01 پردازی شخصیت 0

 3 دراماتیک ساختار 0

 01 اجرایی قابلیّت 4

 01 پردازی دیالوگ 3

 3 نمایشی زبان 6

 01 نوآوری و خالقیّت 7

 01 اثر شاخص های ویژگی 8

 3 آن گذاری تاثیر و جشنواره های اولویت 9

 01 ساختار بودن مناسب 01

 3 پردازی موقعیت در موفقیت 00

 01 داور ویژۀ نظر 00

 011 امتیاز جمع
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 شعررشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 01 (... و قافیه، آهنگ عروضی، قالب )وزن درست ساختار 0

 01 رسایی( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ایجاد واژگان، )گزینش شعر زبان 0

 01 (...  و کالم کلمه موسیقی ادبی، های آرایه صور خیال، کارگیری به و شناختی )زیبایی زیبا 0

 01 و ...( خالقیت ، فرم ، محتوا مضمون، سازی )وحدت، هماهنگی مضمون و نوآوری 4

 01 احساسات مخاطب( و هیجانات بروز )شگرد عاطفه 3

 01 پایندگی و ماندگاری 6

 7 (...و  قرآنی های سمبل و کارگیری عناصر عترت )به و قرآن از پذیری تاثیر 7

 0 شعر سیر در پختگی و اندیشه 8

 011 امتیاز جمع
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 بخش هنری:
 

 خوشنویسیرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز داوریهای  شاخص ردیف

 00 ( وجلوت خلوت کشی، خط کرسی، )رعایت بندی ترکیب 0

 00 مناسب )ازنظردیدِبصری( کادربندی 0

 00 اثر دست)اجرا( صاحب قدرت 0

 00 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 4

 00 شناسی زیبا نظر از کاغذ( مناسب )زمینه کاغذ انتخاب 3

 00 مختلف های دانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 6

 00 کلمات و حروف خوانی هم تناسب رعایت 7

 00 زمینه و نوشته با برخورد در خالقیت 8

 011 امتیازجمع 

 

 نقاشیرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 01 مخاطب جذب جهت بصری جذابیّت ایجاد 0

 01 و ...( رنگ ، بندی ترکیب)بصری  عناصر بر هنرمند تسلط 0

 01 پیام مفاهیم و معانی به نزدیکی(/ موردنظر موضوع یا آیه تاثیر) اثر در موضوع جانمایه بیان ی نحوه 0

 01 اثر شناختی زیبایی ساختار 4

 01 اثر ارایه و موضوع در خالقیّت و ابداع 3

 01 موضوع اجرا و بیان سبک در تکنیک مناسب از استفاده 6

 01 ریتم رعایت 7

 01 عناصر و ارائه کامل کار بین هماهنگی و اجرا 8

 011 امتیازجمع 

 

 عکاسیرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 01 پیام اثر 0

 01 نور، رنگ  و وضوح تصویر 0

 01 استحکام در ترکیب بندی 0

 01 در اجرای اثر خالقیت و نوآوری 4

 01 بهره گیری از تکنیک مناسب 3

 01 اجرای محکم و کم نقص اثر 6

 011 امتیازجمع 
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 تذهیبرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

 01 طراحی 0

 01 رنگ تناسب و سنتی ناب های رنگ از استفاده 0

 01 خوب اجرای 0

 01 آن ومبانی اصول به توجه با دراثر ونوآوری خالقیّت 4

 01 بندی ترکیب 3

 01 استفاده مورد تکنیک 6

 011 امتیازجمع 

 

 فیلم کوتاهرشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص محور

 نامه فیلم

 7 ایده و تم

 8 داستان

 3 شخصیت پردازی

 و بازیگری کارگردانی
 03 دکوپاژ

 03 ها بازی و پرداخت بازیگران انتخاب

 تصویر و صدا
 01 تصاویر کیفیت

 3 صدا

 تدوین

 3 تداوم

 3 ریتم)تمپو(

 0 رعایت اصل تدوین

 0 موسیقی

 نکات برجسته
 00 پیام انتقال

 8 خالقیت ویژه

 011 امتیازجمع 

 

 پوسترطراحی رشته جزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص ردیف

0 
 و باشد خوانا متری0 فاصله از کلمات )لوگو سانتی متر(/ اندازه 31*71نامه) آیین طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعایت

 متری( یک فاصله فونتها از سایر
06 

 06 رنگها ترکیب مناسب/ کنتراست از گیری بهره 0

 04 لوگو طراحی 0

 00 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 4

 04 تکنیک و فرم 3

 04 خالقیت و نوآوری 6

 04 ایجاز و پویایی مفهوم/ انتقال میزان و مناسب عناصر از استفاده 7

 011 امتیازجمع 
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 رشته نماهنگجزئیات امتیازدهی آیین نامه داوری و 
 امتیاز های داوری شاخص محور

 ایده پردازی
 7 ایده و تم

 8 مفاهیم با ارتباط

 و موسیقی هماهنگی مفهومی اثر
 03 دکوپاژ

 03 موسیقی

 صدا و تصویر
 01 تصاویر کیفیت

 01 صدا

 و اجرا آوری فن
 01 تصویری افکتهای از استفاده

 3 ریتم)تمپو(

 نکات برجسته
 00 پیام انتقال

 8 خالقیت ویژه

 011 امتیازجمع 

 

 

 

 

 

 

 


