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اداره كل فرهنگی و اجتماعی
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ُو نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارًا
و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىكنيم و در حاليکه ستمگران را جز زيان نمىافزايد.
(سوره مباركه اسراء -آيه )28

قرآن كريم ،يگانه رهنمود جاويدان ،برنامه انسان سازي و روشني بخش حركت
پرمخاطره زندگي بشري

اس

كه در ادامه حرك

فتردي و اجممتا ي در مست ر

مسممر انب اء الهي و ارسال رست و انتلال كمتب ،بته نتوان

فص الخطاب كالم ها ،مصدق و مه من بر ساير كمب آسماني و نقشه راه سبك زندگي و ح ات ط به بر قلب است
بدون ترديد تالوت و انس با اين كماب مبارك ،تضم ن كننده سالم
تعاليبخش فرد و جامعه اي اس

روحي و رواني و موجب تكام روح انستان و

كه در م  ،حقايق آن را نصب الع ن خود نموده و قرآن را امام و مقمتداي ختود

قرار داده و در سايه جر هنوشي از چشمه زالل مرت طاهرين(ع) به نوان مفسر كالم وحي در پي اجاب

د توت

بل غ الهي باشد
آنچه پ ش روي دانشجويان گرامي اس  ،آي ن نامه سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و مرت دانشگاه ها مي-
باشد پس از بحث و بررسي در جلسات ممعدد «مجمع مشورتي مسئول ن شوراي هماهنگي فعال

هاي قرآن و

مرت دانشگاهها و مراكل آموزش الي كشور» با همكاري نلديك نمايندگان دانشگاهها ،مورد بررسي و تصويب
نهايي قرار گرفمه و به دسمگاه هاي آموزش الي كشور ابالغ گرديد ام د اس

در پرتو هم اري مشفقانه

دانشگاههاي كشور و م لباني شايسمه وزارت لوم ،تحق قات و فناوري ،شاهد گسمرش هر چه ب شمر فرهنگ
قرآن و مرت در فضاي آموزش الي كشور باش م

و ءاخر دعونا ان الحمدهلل رب العالمین

دبیرخانه شوراي هماهنگی فعالیتهاي قرآن و عترت دانشگاهها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها
مهر 7931
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* مقدمه :
برگلاري جشنواره قرآن و مرت دانشجويان از جمله برنامههاي ديرپايي اس كه در حوزة تتروي آمتوزههتاي دينتي و
قرآني در دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زم نهاي جه انس ب ش از پ ش دانشجويان با كالم انسانساز الهتي و مفتاه م
تعالي بخش آن و همچن ن نشر و بسط فضاي معنوي و طرآگ ن قرآن و مرت در مح ط دانشگاهي همتواره متورد اهممتام
ممصديان و مسئول ن فرهنگي دانشگاهها بوده اس
مروري بر تجربه برگلاري سي و دو دوره از جشنواره قرآن و مرت در دانشگاهها ،بازنگري در محموا و شت وههتاي اجرايتي
آن را ضروري مينمود بر اين اساس ،دسمورالعم پ ش رو مشمم بر آخرين بازنگري هتا ضتمن لحتام نمتودن چتارچوب
پ ش ن جشنواره قرآن و مرت دانشجويان تدوين گرديده و قاب اجرا در سطح دانشگاه هاي كشور ميباشد
در اين راسما" ،جشنواره ملي قرآن و مرت دانشجويان كشور" با هدف نشر و گسمرش فرهنگ قرآن و مترت
در دانشگاههاي سراسر كشور طرحريلي گرديده و همه ساله با م لباني يكي از دسمگاههاي ضو شوراي هماهنگي
فعال

هاي قرآن و مرت دانشگاهها به اجرا در ميآيد اين جشتنواره ،نقطته طت

جشتنواره قترآن و مترت

دسمگاه ها و مراكل آموزش الي كشور محسوب شده كه طي آن ،برگليدگان جشنواره هاي نهادهاي دانشگاهي ،به
رقابمي سالم و معنوي مي پردازند
بر اين اساس و با توجه به تصم م شوراي هماهنگي فعال

هاي قرآن و مرت دانشگاهها ،م لبتاني و مستئول

اجرايي "سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و مرت دانشجويان كشور" بته وزارت لتوم ،تحق قتات و فنتاوري
واگذار گرديد از اين رو ،به منظور ايجاد هماهنگي و برنامهريلي فعال
جشنواره ،با حضور نمايندگان ا ضاي شورا تشك

ها ،كتارگروه تتدوين آيت ننامته اجرايتي

گرديد و آي ننامه مذكور ،پس از تبادل نظتر و همفكتري ،بته

شرح ذي تدوين گرديد

و من اهلل الموف ق
وزارت لوم ،تحق قات و فناوري
معاون

فرهنگي و اجمما ي

اداره ك فرهنگي و اجمما ي

4

* اهداف :
 -1ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسالمي و ا مالي اخالق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراكل آموزش الي
 -2ايجاد انس و الف
 -3تقوي

ب ش از پ ش دانشجويان دانشگاهها با قرآن و مرت

و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاههاي سراسر كشور
هاي قرآن و مرت و تشويق نخبگان ديني و قرآني دانشگاهها

 -4ارج گذاري به فعال

 -5شناسايي و معرفي اسمعدادهاي برجسمه قرآن و مرت دانشجويان به جامعه دانشگاهي

* سیاست ها و رویکردها :
 -1توجه به ديدگاههاي امام خم ني(ره) و مقام معظم رهبري(مد ظلهالعالي) پ رامون فعال
 -2مشارك

هاي قرآن و مرت

همه جانبه و فعال همه دسمگاههاي ضو شورا

 -3توجه به رويكرد تبل غي ،آموزشي ،پژوهشي و ترب مي در جشنواره
-4ا مالي فعال

هاي محموايي و جنبي جشنواره

-5اسمفاده مناسب از اسمعداد و توانايي نخبگان قرآني شرك

كننده در جشنواره

* برگزارکنندگان جشنواره :
سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و مرت دانشجويان با م لباني وزارت لوم ،تحق قات و فناوري و همكاري و
مشارك

دسمگاهها ،سازمانها و نهادهاي زير برگلار ميگردد:

-

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

-

وزارت لوم ،تحق قات و فناوري

-

وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پلشكي

-

دانشگاه آزاد اسالمي

-

دانشگاه پ ام نور

-

دانشگاه جامع لمي كاربردي

-

دانشگاه لوم و معارف قرآن كريم

-

دانشگاه فرهنگ ان

-

دانشگاه فني و حرفهاي
دانشجويي كشور

-

سازمان بس

-

جهاد دانشگاهي
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* دبیرخانه جشنواره :
با توجه به م لباني وزارت لوم ،تحق قات و فناوري ،مح دب رخانه مركلي سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و
مرت دانشجويان كشور ،ساخممان مركلي اين وزارتخانه به نشاني زير خواهد بود:
 تهران ،م دان شهرك قدس (غرب) ،بلوار خوردين ،خ ابان هرملان ،خ ابان پ روزان جنوبي ،سماد مركليوزارت لوم،تحق قات و فناوري ،طبقه پنجم ،اداره ك فرهنگي و اجمما ي
 شماره تماس221-32234223 : -نشاني اينمرنمي (سامانه ثب نام برگليدگان دسمگاهها) quranmelli.ir :

* مخاطبان جشنواره :
دانشجويان معرفي شده از سوي دسمگاهها و مراكل آموزش الي كشور به شرح زير كه در سال تحص لي 79-79
اشمغال به تحص داشمهاند و به نوان نفرات برگليده جشنواره سراسري دسمگاه ممبوع خود منمخب گرديدهاند
 وزارت لوم ،تحق قات و فناوري وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پلشكي دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه پ ام نور دانشگاه جامع لمي كاربردي دانشگاه لوم و معارف قرآن كريم دانشگاه فرهنگ ان -دانشگاه فني و حرفهاي

* زمان و محل برگزاري جشنواره:
زمان برگزاری :
 )1ثب اطال ات نفرات برگليده دسمگاهها در سامانه دب رخانه جشنواره  :حداكثر تا  32مهر ماه 79
 )2ارسال آثار نفرات برگليده دسمگاهها به دب رخانه جشنواره توسط نماينده هر دسمگاه و به صورت يكجا به
دب رخانه جشنواره(مربوط به بخشهاي فناوري ،ادبي ،هنري ،پژوهشي)) حداكثر تا تاريخ  1379/9/32به معاون
فرهنگي و اجمما ي دانشگاه فردوسي مشهد ارسال گردد
تبصره :آدرس دق ق درياف آثار به شرح زير خواهد بود:
مشهد م دان آزادي پرديس دانشگاه فردوسي ،بلوار دانش ،ساخممان مديري
مسئول درياف

فرهنگي و فعال

هاي داوطلبانه ،اتاق شماره 1

آثار جناب آقاي محمدزاده (مسئول دب رخانه اجرايي) با شماره تماس 25133329439 :و شماره همراه27329233323 :

 )3بارگلاري آثار نفرات برگليده دسمگاهها در سامانه دب رخانه جشنواره (مربوط به بخشهاي پژوهشي ،ادبي،
هنري(فقط رشمه كاسي)) :حداكثر تا  2آبان ماه 79
 )4برگلاري مراسم افمماح ه ،مسابقات بخش آوايي ،بخش معارفي و مراسم اخممام ه  29 :تا 23آبان ماه 79
ردیف

عنوان

تاریخ و ساعت

1

پذیرش شرکت کنندگان

روز جمعه  79/8/25از ساعت 14

2

برگزاری مسابقه بخش معارفي

روز شنبه 79/8/26

3

برگزاری مسابقه بخش آوایي

روزهای شنبه و یكشنبه  26و79/8/29

4

اهداء جوایز بخشهای هنری،پژوهشي ،فناوری وادبي

روز شنبه ( 79/8/26مراسم افتتاحيه)

5

اهداء جوایز بخشآوایي و بخش معارفي

روز دوشنبه 79/ 8/28

مکان برگزاری  :شهر مشهد مقدس  ،دانشگاه فردوسي مشهد
6

مکان پذیرش و برگزاری

متعاقباً اعالم خواهد شد

* بخش ها و رشته هاي جشنواره:
سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و مرت دانشجويان شام  9بخش و  33رشمه به شرح زير مي باشد :
 )1بخش معارف قرآنی و سیره معصومین ( :شام  7رشمه  :آشنايي با احاديث اه ب

 /آشنايي با مفاه م

نه البالغه /آشنايي با مفاه مِ صح فه سجاديه /حفظ موضو ي قرآن كريم /آشنايي با ترجمه و تفس ر قرآن
كريم /آشنايي با س ره معصوم ن /احكام /پرسمان قرآني/سبك زندگي ايراني اسالمي)
 )2بخش پژوهشی ( :شام  2رشمه  :مقاله نويسي /تلخ ص كماب)
 )3بخش فنآوری ( :شام  2رشمه  :تول د نرمافلار و اپل ك شن /كانال شبكههاي مجازي)
 )4بخش هنری ( :شام

9رشمه  :خوشنويسي /نقاشي /كس /تذه ب /ف لم كوتاه /معرّق و منبّ /طراحي

پوسمر)
 )5بخش ادبی ( :شام  4رشمه  :شعر /داسماننويسي /نمايشنامهنويسي /ف لمنامهنويسي)
 )6بخش آوایی ( :شام  7رشمه  :قرائ

ترت

تحق ق /قرائ

ك  /اذان /د ا و مناجات خواني /تواش ح)
تذكر  :رشمههاي اذان و تواش ح فقط ويژه برادران خواهد بود
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 /حفظ  5جلء /حفظ  12جلء /حفظ  22جلء /حفظ

* جلئ ات ،مراح و منابع آزمون هر يك از بخشها و رشمههاي جشنواره:

 -1بخش معارفی :
ردي
1

رشمه

آشنايي با احاديث اه ب

جشنواره ملي

(ع) ك كماب واژههاي اخالقي از اصول كافي ،ابراه م پ شوايي ،نشر بوسمان كماب
كماب پ ام امام ام رالمومن ن(ع) ،تال

2

آشنايي با مفاه م نه البالغه

اهلل العظمي مكارم ش رازي ،جلد

آي

 ،3نشر داراكمب االسالم ه ،شرح خطبه هاي  92تا پايان  ،33صفحه  142تا
صفحه 499
شرح و تفس ر د اي مكارم االخالق ،مرحوم آي

3

اهلل محمدتقي فلسفي ،دفمر

آشنايي با مفاه م صح فه سجاديه نشر فرهنگ اسالمي ،1392 ،جلد اول ،از ابمداي كماب تا ابمداي فراز «24و هب
لي مكرا لي من كايدني»

4

آشنايي با ترجمه و تفس ر قرآن

5

آشنايي با س ره معصوم ن(ع)

9

حفظ موضو ي قرآن كريم

9

احكام

3

پرسمان معارفي

7

سبك زندگي ايراني و اسالمي

كماب تفس ر آيات برگليده ،ل رضا مسمشاري ،نشر معارف( ،از ابمداي كماب
تا ابمداي جل ( ،21خط نوشمن پ امبر (ص))
ك كماب درس هاي پ امبر ا ظم(ص) ،گليده ب انات مقام معظم رهبري درباره
شخص

نبي مكرم اسالم (ص) ،موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب

و بعث

اسالمي،
ك كماب درسنامه حفظ موضو ي ،سطح يك مقدماتي ،حس ن تقي پور ،نشر
تالوت سازمان دارالقرآن الكريم
ك كماب از واجبات چه مي دان م؟ حج

االسالم و المسلم ن محمد اكبري،

نشرفم ان و كماب آشنايي با لوم اسالمي جلد سوم( اصول فقه ،فقه) ،شه د
مطهري ،نشر صدرا از ابمداي كماب تا آخر ص  ،99ابمداي بخش دوم
كماب پرسش و پاسخهاي برگليده (جلد  9از مجمو ه پرسش و پاسخ هاي
دانشجويي )از ابمداي كماب تا انمهاي بخش سوم حكوم

ديني صفحه ، 212

نشر معارف)
ك كماب سبك زندگي اسالمي ،ايراني ،تال

احمد حس ن شريفي( ،نشر

مركل پژوهشهاي لم اسالمي صدرا)
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 -2بخش پژوهشی :
ردیف

رشتهها

1

مقاله نويسي

2

تلخ ص كماب

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله سراسری

مرحله ملی

نقد و بررسی انديشه های سلفی -تکفيری بر اساس آموزه هاای قارآنكريم و احاديث نبوی(ص)
 مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا در آيات و رويات اسالمی اصول و شاخصه های سبک زندگی قرآنی(در محيط خانواده) امر به معروف و نهی از منکر كارآمد در عصر حاضار از نگااه قارآن وعترت(شاخصه ها و الگوها)
فرهناام مقاوماات و اسااتکبار سااتيزی در آمااوزه هااای قاارآن كااريم وبررسی مجدد آثار

احاديث ائمه طاهرين(ع)
 -راهکارهای گسترش فرهنم عفاف و حجاب در محيط دانشاگاهی بار

برتر

اساس آموزه های قرآن و عترت
 ساده زيستی و پرهيز از تجمل گرايی و مصارف زدگای آحااد جامعاه،زيربنای بالندگی فرهنگی و اقتصاد مقاومتی
ارجمندی كار ،تکريم كاارآفرينی و تاالش وروحياه جهاادی در آماوزههای قرآن و عترت
 قرآن و سالمتقرآن و علوم انسانیكتاب چهل حديث ،امام راحل(ره)بررسی مجدد آثار
 -كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران ،استاد شهيد مرتضی مطهری(ره)

برتر

 -كتاب مراحل اخالق در قرآن ،اثر حضرت آيت اهلل جوادی آملی

 -3بخش فنآوری :
ردیف

رشتهها

1

تول د نرم افلار و اپل ك شن

2

كانال شبكه هاي مجازي

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله سراسری

مرحله ملی

معارف و مهارتهای آموزشی ،پژوهشی و ترويجی در حوزه

بررسی مجدد آثار

فعاليت های قرآن و عترت

برتر

معارف و مهارتهای آموزشی ،پژوهشی و ترويجی در حوزه

بررسی مجدد آثار

فعاليت های قرآن و عترت

برتر
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 -4بخش هنری :
مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

ردیف

رشتهها

1

خوشنويسي

آيه :اِنَّمَا المُومِنونَ اِخْوَه فَاصلِحُو بَينَ اخَوَيکُم و اَتقُواهللَ لَعلکُم تُرحَمُونَ(حجرات)11/

2

معرّق و منبّ

آيه :رَبَّنا اغفِر لی وَلوَالدَی وللمُومِنينَ يَومَ يقُومُ الحِسَابُ(ابرهيم)41/

3

كاسي

4

طراحي پوسمر

5

ف لم كوتاه

9

نقاشي

9

تذه ب

مرحله سراسری

مرحله ملی
بررسی مجدد آثار برتر
بررسی مجدد آثار برتر

عبوديت ،نماز و نيايش از منظر قرآن و عترتپرداخت زكات و فرهنم دستگيری از نيازمندانپاسداری از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن وعترت -فضائل و رذائل اخالقی از نظر آيات و روايات اهال البيات(ع) (باا رياز موضاوعات:

بررسی مجدد آثار برتر

اخالص و ريا ،صدق و كذب يا سخاوت و بُخل)
روحيه جهاد و فرهنم شهادت در آموزه های قرآن و عترتبررسی مجدد آثار برتر

قرآن و عترت

 -5بخش ادبی :
مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

ردیف

رشتهها

1

شعر

--عبوديت ،نماز و نيايش از منظر قرآن و عترت

2

داسمان نويسي

-پرداخت زكات و فرهنم دستگيری از نيازمندان

3

نمايشنامه نويسي

4

ف لمنامه نويسي

مرحله ملی

مرحله سراسری

پاسداری از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن وعترت -فضائل و رذائل اخالقی از نظر آيات و روايات اهل البيت(ع) (باا رياز موضاوعات:

بررسی مجدد آثار برتر

اخالص و ريا ،صدق و كذب يا سخاوت و بُخل)
-روحيه جهاد و فرهنم شهادت در آموزه های قرآن و عترت

 )6بخش آوایی :
جنسیت
رشته

ردیف

مراحل برگزاری جشنواره
مرحله

مرحله

مرحله

دانشگاهی

منطقهای

سراسری












مرد

زن

1

قرائ

تحق ق







2

قرائ

ترت









3

حفظ ك قرآن كريم











4

حفظ  22جلء قرآن كريم













5

حفظ  12جلء قرآن كريم













9

حفظ  5جلء قرآن كريم













9

اذان



---



-





د ا و مناجات خواني







-



گروه تواش ح



---



-



3
7

10

مرحله ملی

د اي  42صح فه سجاديه د ا
به هنگام خمم قران


* نکات حائز اهمیت :
 -1مطابق ضوابط جشنواره ،هر دانشجو تنها در يك رشمه ميتواند شرك

نمايد

تبصره :حضور يك دانشجوي منمخب در رشمه تواش ح به صورت هملمان با يكي ديگر از رشمه هاي جشنواره بالمانع متي-
باشد
 -2دانشجوياني كه در يكي از رشمه هاي مرحله ملي دورههاي پ ش ن حائل رتبه اول تا سوم شده اند مجتاز بته شترك

در

همان رشمه ن سمند
 -3دانشجوياني كه در يكي از مقاطع حفظ مرحله ملي دورههاي پ ش ن حائل رتبه اول شده اند مجاز به شترك
پاي نتر ن سمند و بايد در مقطع باالتر شرك

در مقطتع

كنند
در زمان ثب

 -4شرط پذيرش دانشجويان در جشنواره ،اشمغال به تحص

نام در مرحله مقدماتي جشنواره اس

 -5هر گونه تغ ر (ا م از تغ رات كمي و يا ك في) در آثاري كه در مرحلهي سراسري به نوان اثر برتر دسمگاه دانشگاهي،
شناخمه ميشود ممنوع ميباشد و آثار برتر (بخش ادبي ،هنري ،پژوهشي و فناوري)

ناً بايد به دب رخانته جشتنواره ملتي

ارسال شود
* سهمیه دستگاههای شرکت کننده در سی و سومین جشنواره ملی دانشجویان کشور:

ردي

محور

رشمه

معارف

3

3

3

24

3

3

3

24

3

3

24

3

3

24

3

24
24

لوم

آزاد

پ ام نور

1

آشنايي با ترجمه و تفس ر قرآن كريم

3

3

3

3

3

2

آشنايي با مفاه م نه البالغه

3

3

3

3

3

آشنايي با مفاه م صح فه سجاديه

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

آشنايي با س ره معصوم ن(ع)

3

3

3

3

3

3

3

9

حفظ موضو ي قرآن كريم

3

3

3

3

3

3

3

3

9

احكام

3

3

3

3

3

3

3

3

24

3

پرسمان معارفي

3

3

3

3

3

3

3

3

24

سبك زندگي اسالمي ايراني

3

3

3

3

3

3

3

3

24

9

9

9

9

9

4

2

2

33

9

9

9

9

9

4

2

2

33

حفظ ك قرآن كريم

9

9

9

9

9

4

2

2

33

حفظ  22جلء قرآن كريم

9

9

9

9

9

4

2

2

33

حفظ  12جلء قرآن كريم

9

9

9

9

9

4

2

2

33

حفظ  5جلء قرآن كريم

9

9

9

9

9

4

2

2

33

19

د ا و مناجات خواني

9

9

9

9

9

4

2

2

33

19

اذان

3

3

3

3

3

2

1

1

17

3
4
5

آشنايي با احاديث اه ب

بخش
معارفي

7
12
11
12
13
14
15

بخش
آوايي

13

قرائ

تحق ق

قرائ

ترت

بهداش

جامع لمي و

لوم و

فني و
حرفهاي

(ع)

كاربردي

فرهنگ ان

جمع

تواش ح و هم خواني قرآن كريم

2

2

2

2

2

2

1

1
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بخش

مقاله نويسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

پژوهشي

تلخ ص كماب

5

5

5

5

5

5

5

5

42

تول د نرم افلار

5

5

5

5

5

5

5

5

42

تول د اپل ك شن و ربات

5

5

5

5

5

5

5

5

42

كانال هاي مجازي قرآني

5

5

5

5

5

5

5

5

42

خوشنويسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

29

نقاشي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

29

كاسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

تذه ب

5

5

5

5

5

5

5

5

42

ف لم كوتاه

5

5

5

5

5

5

5

5

42

معرّق و منبّ

5

5

5

5

5

5

5

5

42

31

طراحي پوسمر

5

5

5

5

5

5

5

5

42

32

شعر

5

5

5

5

5

5

5

5

42

بخش

داسمان نويسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

ادبي

نمايشنامه نويسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

ف لمنامه نويسي

5

5

5

5

5

5

5

5

42

159

159

159

159

159

141

125

125

1191

17
22
22
23
24

بخش
فنآوري

25

23
27

بخش
هنري

32

33
34
35

جمع

نكمه  : 1ن مي از سهم ه ا الم شده در رشمه هاي قرائ

(تحق تق و ترت ت ) ،حفتظ (تمتامي رشتمههتا) و د تا و

مناجاتخواني ،مربوط به برادران و ن مي ديگر مربوط به خواهران اس
نكمه  : 2سهم ه ا الم شده در رشمههاي اذان و تواش ح فقط مربوط به بخش برادران اس

11

فص
ل دوم :

فن
ی
ج
ض
ا
ا
ب
و ط یوا ر ی
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بخش معارفی شامل:
ردیف
1

عنوان رشته
آشنايي با احاديث اه ب

2

آشنايي با مفاه م نه البالغه

3

آشنايي با مفاه م صح فه سجاديه

4

حفظ موضو ي قرآن كريم

5

آشنايي با ترجمه و تفس ر قرآن كريم

9

آشنايي با س ره معصوم ن

9

احكام

3

پرسمان قرآني

7

سبك زندگي ايراني اسالمي

13

بخش معارفی :تمامی رشتهها
ضوابط فني و اجرايي :
 -1آزمونهاي كمبي در مرحله ملي مطابق جدول زمانبندي(ص  ،)9به طور هملمان در مح برگلاري جشنواره به
صورت حضوري برگلار خواهد شد
 -2طراحي سؤاالت از اداره ك فرهنگي و اجمما ي وزارت لوم ،تحق قات و فناوري و با نظارت شوراي هماهنگي
فعال

هاي قرآن و مرت دانشگاهها صورت خواهد پذيرف

 -3سواالت به صورت تسمي و تشريحي ميباشد ،تعداد سؤاالت در بخش تسمي  42دد و در بخش تشريحي 5
دد خواهد بود
 -4در بخش تسمي به ازاء هر سه پاسخ نادرس  ،يك پاسخ درس

حذف خواهد شد

 -5براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق درصد امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي
اس :
رتبه اول  :حداق  75درصد نمره
 -9اولوي

رتبه دوم  :حداق  72درصد نمره

رتبه سوم  :حداق  35درصد نمره

در رتبه بندي ممسابق ن با توجه به سواالت تسمي مي باشد و در صورت به تساوي رس دن امم از دو يا

ب ش از دو نفر از شرك

كنندگان در هر رشمه ،سواالت تشريحي تصح ح خواهد شد ضمناً چنانچه پس از

تصح ح سواالت تشريحي باز هم امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك

كنندگان يكسان باشد ،تع ن رتبه برتر

پس از اخذ آزمون كمبي مجدد و يا شفاهي صورت خواهد پذيرف
 -9درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري سماد برگلاري جشنواره ،با ر اي
بر آي ن نامه ،نافذ اس
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اصول حا كم

بخش پژوهشی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

مقاله نويسي

2

تلخ ص كماب

15

بخش پژوهشی  :رشته مقاله نویسی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1موضوع جشنواره ،مطابق جدول معرفي رشمهها مي باشد؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم باشند از
گردونة جشنواره حذف مي شوند.
شود

 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي  WORDو  pdfمقاله در سامانه جشنواره بارگلاري گردد

 -4هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -5مقاالت ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9مقاالت درياف

شده مسمرد نخواهد شد.

 -9مقاالت در ه چ يك از مجالت لمي و يا فضاي مجازي نبايد منمشر شده باشد
كننده باشد؛ و در صورت

 -3ته ه مقاله توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما نفر اصلي بايد دانشجوي شرك

ب رگليده شدن مقاله در جشنواره ،تنها از نفر اصلي تقدير بعم خواهد آمد و به ساير نويسندگان ،لوح تقدير اهداء
ميگردد
 -7براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه سوم  :حداق امم از 95

 -12دسمورالعم نگارش مقاالت از قرار زير ميباشد :
* ممن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باشد
* مقاالت ارسالي ،تحق قي و مسمند و بر اساس مع ارهاي لمي باشند
* فاي ممن مقاله با پسوند  docيا  docxو با ويرايش  word 2212باشد
* حجم مقاالت از  22صفحه و تعداد كلمات مقاله از  9522واژه ب شمر نباشد
* مقاالت با فاصله  1سانميممر م ان سطور و با تورفمگي ن م سانميممر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا،
تايپ شده باشد
* كل ه ممن مقاله با فون

 b nazaninو اندازه فون

ها  13باشد

* آيات و روايات از نرم افلار جامع المفاس ر نور آورده شود ممن ربي آيات در ب ن الم

آيات«» قرار گ رد و

آدرس آيه بالفاصله پس از آيه در داخ پرانمل به صورت (نام سوره/شماره آيه) ،درج شود مثال « :ادع الي سب
ربك بالحكمه و المو ظه الحسنه » (نح )125/
* اگر از ترجمه خاصي از قرآن يا منابع روايي نظ ر نه البالغه در مقاله اسمفاده ميشود ،حمماً مشخصات ممرجم
و كمابشناسي ترجمه در بخش منابع ب ايد
 -11الزم اس

مقاالت مشمم بر بخشهاي زير باشد :

* نوان مقاله :ناظر به موضوع تحق ق ،به صورت كوتاه و رسا درج گردد.
* مشخصات نويسندگان  :مشخصات نويسنده(نويسندگان) بايد به صورت زير ذكرگردد:
ذكر نام ونام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،دانشگاه مح تدريس ،رتبه لمي ،ايم

و شماره تلفن تماس

* چك ده :قريب  322 -222كلمه به زبان فارسي (به گونه اي كه نمايانگر شرح مخمصر و جامعي از محمويات
نوشمار شام ب ان مسئله ،هدف ،ماه

پژوهش و نكمههاي مهم نم جه بحث باشد)
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* كل دواژهها :حداق  3و حداكثر تا  9واژه (از م ان كلماتي كه نقش نمايه و فهرس

را ايفا كنند)

* مقدمه :در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انمشار آن و ن ل به زم نههاي قبلي پژوهش و ارتباط آنها با
موضوع نوشمار به صورت واضح اشاره شود.
* بدنه اصلي مقاله :
 -ممن اصلي مشمم

بر فصول مخملفي اس

كه هر فص

ن ل شام

زيرفص هاي ديگري اس

كه اين

زيرفص ها هر كدام مشمم بر چندين پاراگراف با موضوع مشخص اس
-

هر دسمه از موضو ات مرتبط در ذي يك نوان در زيرفصلي خاص قرار گ رند.
هر دسمه از ناوين ،ذي

نوان كليتر به نوان فص قرار گ رند به گونه اي كه مجمو ه مقاله از يك

شاكله منسجم چند فصلي برخوردار بوده و تقدم و تأخّر مطلب در آن ر اي
* نق قول مسمق م :در مواردي كه مطلبي

شده باشد.

ناً از منبعي نق ميشود ،ابمدا و انمهاي مطلب ،گ ومه«» قرار داده

شود و در پايان نق قول آدرس منبع ذكر شود نق به مضمون و از منابع ديگر ن ازي به درج گ ومه ندارد .اما در
پايان با ذكر«ر ك»آدرس آن منبع ذكر شود
* ارجاع درون ممن :مطالب نق شده از ساير منابع بايد با ذكر آدرس باشد:
(نام خانوادگي مؤلّ  ،سال انمشار ،شماره جلد و صفحه) مثال( :طباطبائي ، 1332 ،ج ، 1ص )222و اگر به چند
صفحه از يك منبع اسمناد داده ميشود شماره صفحات از سم

راس

به چپ و با گذاشمن الم

(صص) تنظ م

گردد؛ مثال( :طباطبائي ، 1332 ،ج  ،1صص 29،25و )29در صورتي كه نام خانوادگي مؤلّ  ،مشمرك اس

بايد اسم

وي هم مورد اشاره قرار گ رد اگر از يك نويسنده در يك سال ،دو اثر يا ب شمر منمشر شده و در مقاله مورد
اسمفاده قرار گرفمه اس  ،با آوردن حروف الفبا بعد از سال انمشار م ان دو اثر تفك ك صورت ميگ رد .اگر از يك
نويسنده ب ش از يك اثر اسمفاده شده اس  ،ذكر منبع بدين شك صورت ميگ رد( :نام خانوادگي ،سال انمشار
اثر اوّل ،شماره جلد و سال انمشار اثر دوم ،شماره جلد و صفحه) اگر مؤلفانِ يك اثر ب ش از سه نفر باشند ،فقط
نام خانوادگي يك نفر آورده ميشود و با ذكر واژه«و ديگران» به ساير مؤلفان اشاره ميگردد
* نم جه :حدود  422-222كلمه ،حاوي جمع بندي و خالصه گ ري از مهمترين مسائلي كه نويسنده آنها را در مقاله
به طور مسمند شرح و بسط داده اس .
* فهرس
فهرس

منابع :كمب و مقاالتي كه نويسنده در مقالهاش به آنها اسمناد نموده و يا از آنها نق مطلب كرده اس
منابع در پايان مقاله و در صفحهاي جداگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگي مؤل ) با دسمورالعم

زير تنظ م گردد :
-

كماب :نام خانوادگي ،نام(سال انمشار) ،نوان كماب ،نام ممرجم،محقق/مصحح ،مح نشر ،ناشر ضمناً
نام كماب با فون  Italicو  Boldتايپ گردد

 مقاله :نام خانوادگي ،نام(سال انمشار) « ،نوان مقاله» ،نام مجله ،شماره مجله نوان مقاله داخ گ ومه ونام مجله با فون
-

 Italicو  Boldتايپ گردد

پايان نامه :نام خانوادگي ،نام(سال دفاع) « ،نوان پايان نامه»؛ پايان نامه كارشناسي ارشد /دكمري،
رشمه ،دانشكده ،دانشگاه نوان پايان نامه داخ گ ومه و نام مجله با فون

 Italicو  Boldتايپ گردد

 نكمه پاياني :در صورت دم تع ن برخي مشخصات ،از الفام«بيجا» براي (بدون مح نشر)« ،بينا» براي(بدون ناشر)« ،بيتا» براي(بدون تاريخ) اسمفاده شود

19

ب) جدول امم ازات :
محور

امم از

موضوع
ب ان مساله
پرسش اصلي تحق ق
چك ده

5

ب ان هدف يا اهداف كلي
روش تحق ق
ارائه خالصه نماي تحق ق
طرح مساله تحق ق

مقدمه

وجوه
ساخماري

سواالت يا فرض ات اصلي و فر ي ممناسب با پژوهش
ب ان اهداف اصلي و فر ي تحق ق ممناسب با سواالت مطرح شده

12

ضرورت انجام تحق ق
پ ش نه
نم جه گ ري
ر اي

جامع

پ ش نه

ب ان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پايان پ ش نه
پاسخ به سواالت و يا فرض ات تحق ق

5
12

جمع بندي مراح و يافمه ها

اصول نگارش لمي

15

نظم منطقي و توالي مناسب در ساخمار مقاله
گويايي نوان و تناسب آن با محموا
ارزيابي
وجوه

محموايي

محموايي

اسمواري اسمدالل ها و تازگي اسمنماج ها در ارايه يافمه هاي مقاله
غنا،اصال

،جامع

و ا مبار منابع

م لان پاسخگويي به ن از ها و اولوي
ش وه نگارش

هاي لمي جامعه

ش وايي ،سادگي ،رواني كالم و يكدس

42

بودن ادب ات نگارش

اري بودن از زياده نويسي

وجوه

انمخاب روش مناسب تحق ق

روشي

ب ان رابطه روش واهداف تحق ق

15
122

مجموع
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بخش پژوهشی  :رشته بررسی و نقد کتاب
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1موضوع جشنواره ،مطابق جدول معرفي رشمهها مي باشد؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم باشند از
گردونة جشنواره حذف مي شوند.
 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي  wordو  pdfاثر به دب رخانه جشنواره ارسال شود

شود

 -4هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -5اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
موضوع

محور

امم از

 -1بررسي ظاهر كماب ( 3نمره)
شكلي

 -2بررسي شناسنامه كماب و آدرس دهيها ( 3نمره)

12نمره

 -3بررسي ارجا ات ،نمايه ،منابع و مآخذ ( 4نمره)
 -1داشمن چارچوب لمي ( 3نمره)
روشي

 -2پرداخمن به نظريههاي لمي ( 3نمره)
 -3داشمن نظم منطقي در ارائه مطالب ( 3نمره)

32نمره

 -4داشمن روش لمي ( 9نمره)
 -1پرداخمن به مفاه م مورد اسمفاده در ممن ( 12نمره)
 -2تب ن چارچوب موضو ي ( 12نمره)
محموايي

 -3پاسخ به سواالت ( 12نمره)
 -4تب ن صح ح و لمي مطالب ( 3نمره)

 92نمره

 -5اسمفاده از دادهها و منابع اصلي( 12نمره)
 -9نم جه گ ري منطقي در مباحث ( 12نمره)
 122نمره

مجموع

17

بخش پژوهشی :رشته تلخیص کتاب
ال ) ضوابط فني و اجرايي:
 -1موضوع جشنواره ،مطابق جدول معرفي رشمهها مي باشد؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم باشند از
گردونة جشنواره حذف مي شوند.
 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي  wordو  pdfاثر به دب رخانه جشنواره ارسال شود

شود

 -4هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -5اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9تعداد صفحات تلخ ص نبايد كممر از  12درصد حجم منبع ا الم شده باشد
 -9براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
موضوع

محور

امم از

 -1روشني و وضوح مفهوم ارائه شده در ممن خالصه شده ( 12نمره)
 -2وجود انسجام و ارتباط معنايي و مفهومي ( 12نمره)
محموايي

 -3جامع و مانع بودن مطالب تلخ ص شده ( 15نمره)
 -4ر اي

امان

 92نمره

داري و وفاداري به اص كماب (م لان انطباق با ممن اصلي) ( 15نمره)

 -5م لان تسلط بر زم نه تخصصي منبع ( 3نمره)
 -1ترت ب ،توالي و نظم مطالب ( 5نمره)
روشي

 -2دسمه بندي لمي و هدفمند ( 5نمره)
 -3ر اي

اسلوب ساده و سره نويسي ( 5نمره)

 22نمره

 -4اسمفاده از نمودار ها ،جداول و ساير تكن ك هاي گليده نويسي ( 5نمره)
 -1رواني و ش وايي ممن خالصه شده ( 3نمره )
 -2ر اي
ساخماري

 -3خالق

نكات نگارشي ،ويرايشي و دسموري ( 3نمره)
و نوآوري (در ارائه ديدگاه ها و سبك شخصي) ( 3نمره)

 -4اسمحكام  ،انسجام و پ وسمگي ساخمار ( 5نمره)

 22نمره

 -5توف ق در انمقال ويژگي هاي سبكي كماب ( 3نمره)
 -9تناسب حجم كمي مطالب ( 3نمره)
 122نمره

مجموع
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بخش فنآوري اطالعات شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

تول د نرم افلار

2

تول د اپل ك شن

3

كانالهاي مجازي قرآني

21

بخش فنآوری اطالعات  :رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا و كارآمد
از گردونة جشنواره حذف مي شوند.
شود

 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اص نرم افلار به انضمام فاي نصب و راهنما در قالب  CDيا  DVDبه

دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -4شناسنامه اثر ميبايس

طبق فرم پ وس (ص  ) 95تكم

و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اثر به دب رخانه

جشنواره ارسال شود
 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارائه نمايد
 -9آثار ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9ارائه نرم افلار به صورت گروهي امكان پذير اس ؛ اما تنها يك نفر مجاز به شرك

در جشنواره خواهد بود و در

صورت برگليده شدن اثر در جشنواره ،از نفر اصلي تقدير بعم خواهد آمد
 -3به آثار كپي شده امم ازي تعلق نخواهد گرف
 -7براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 92

رتبه دوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
ردي
1
2
3
4

امم از

امم از شاخص هاي داوري
مل اتي بودن ( نظ ر اجراي وظاي  ،صح ح بودن نماي  ،دم امكان دسمرسي غ ر مجاز)
كاربر پسندي (نظ ر سادگي كار با س سمم ،كاربرپسندي ،ظاهر جذاب و زيبا ،امكان سفارشي
سازي ظاهر ،گراف ك و چ نش ابلارها)
كارآمدي (نظ ر سر
قابل

پاسخ به درخواس

همچون جسمجو ،اسمفاده كاربردي ازمنابع)

حم (نظ ر سادگي درانمقال نرم افلار به س سمم هاي ديگر ،نصب آسان ،هماهنگي با

اسماندارد ،امكان جايگليني نرم افلار به جاي ديگر نرم افلار هاي مشابه)
اطم نان (نظ ر مديري

5

قابل

9

نوآوري(قابل

ويژه)

9

محموايي(دق

اطال ات ،صح

خطاها ،قابل

بازيابي ،امن

و تس

نفوذ)

15
15
15
15
15
12

محموا ،غني سازي و تنوع ،اسمفاده و ارجاع مناسب به منابع)
امم از جمع

22

15
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بخش فنآوری اطالعات :رشته کانال شبکههای مجازی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت :اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا و
كارآمد از گردونة جشنواره حذف مي شوند.
 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

آدرس دق ق كانال در سامانه جشنواره بارگلاري گردد

شود

 -4هر نفر فقط يك اثر بايد در سامانه جشنواره بارگلاري نمايد
 -5آثار ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9ته ه كانال توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما تنها يك نفر مجاز به شرك
صورت برگليده شدن كانال مربوطه در جشنواره ،از نفر اصلي ثب

در جشنواره خواهد بود و در

نام شده در سامانه تقدير بعم خواهد آمد

 -9براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه دوم  :حداق امم از 95

رتبه سوم  :حداق امم از 92

ب) جدول امم ازات :
ردي
1

امم از شاخص هاي داوري
كاربر پسندي و تعدد مخاطب ن

امم از
22

2

صح

3

غني سازي و تنوع مطالب

22

4

سطح تخصصي مطالب

12

5

فعال بودن كانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه

22

9

قدم

22

محموا

12

و تداوم كانال
امم از جمع

23

122

بخش هنري شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

خوشنويسي

2

نقاشي

3

كس

4

تذه ب

5

ف لم كوتاه

9

معرّق و منبّ

9

طراحي پوسمر

24

بخش هنری  :رشته خوشنویسی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت :اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس
 -4شناسنامه اثر ميبايس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

طبق فرم پ وس (ص  )95تكم

شود

و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اص اثر به

دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9اندازه اثر ،حداق  A3و حداكثر  92*52سانمي ممر و (داراي) قاب باشد
 -3به آثار كپي شده امم ازي تعلق نخواهد گرف
 -7در صورت وجود پاسپارتو ،طول و رض آن  4الي  9سانميممر براي اثر A3و  9الي  3سانميممر براي اثر
 92*52سانمي ممر باشد
 -12آثاري كه داراي قاب هسمند بايد در ابعاد ا الم شده با احمساب پاسپارتو باشد.
 -11اص آثار در پايان جشنواره به نماينده دسمگاه ها ودت خواهد شد
 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري

ردي
1

ترك ب بندي (ر اي

2

كادربندي مناسب (ازنظرديدبصري)

13

3

قدرت دس (اجرا) صاحب اثر

13

4

انمخاب رنگ مركب با توجه به موضوع

13

5

انمخاب كاغذ مناسب (زم نه كاغذ) از نظر زيبا شناسي

12

9

انمخاب اندازه قلم و اسمفاده بجا از دانگ هاي مخمل

12

9

ر اي

3

خالق

كرسي ،خط كشي ،خلوت وجلوت )

امم از

تناسب هم خواني حروف و كلمات
در برخورد با نوشمه و زم نه

13

12
12
122

جمع ك
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بخش هنری  :رشته نقاشی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس
 -4شناسنامه اثر ميبايس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

طبق فرم پ وس (ص  )95تكم

شود

و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اص اثر به

دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9اندازه اثر ،حداق  A3و حداكثر  92*52سانمي ممر باشد
 -3نوع تكن ك آزاد اس .
 -7به آثار كپي شده امم ازي تعلق نمي گ رد.
 -12نقاشي بايد دسمي باشد و نبايد بوس له فموشاب در رايانه تغ ر كرده باشد
 -11اص آثار در پايان جشنواره به نماينده دسمگاه ها ودت خواهد شد
 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري

ردي
بصري جه

جذب مخاطب

امم از
12

1

ايجاد جذاب ّ

2

تسلط هنرمند بر ناصر بصري (ترك ب بندي  ،رنگ و )

22

3

نحوهي ب ان جانمايه موضوع در اثر (تاث ر آيه يا سوره موردنظر) /نلديكي به معاني و مفاه م پ ام

22

4

ساخمار زيبايي شناخمي اثر

12

در موضوع و ارايه اثر

5

ابداع و خالق ّ

9

اسمفاده از تكن ك مناسب در سبك اجرا و ب ان موضوع

12

ريمم

9

ر اي

3

اجرا و هماهنگي ب ن ناصر و ارائه كام كار

12
12
12
122

جمع ك
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بخش هنری  :رشته عکاسی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -2چنانچه دم تأي د اصال

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي اثر در سامانه جشنواره بارگلاري گردد

شود

 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9اندازه اثر 15*12 ،سانمي ممر باشد
تبصره :حجم فاي حداق

 2و حداكثر  ،mb5فرم

 Jpjيا  tifو رزولوشن  322dpiباشد

 -3كس ميتواند رنگي ،س اه و سف د ،آنالوگ و يا ديج مال باشد
 -7كس نبايد بوس له فموشاب در رايانه تغ ر كرده باشد
 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه دوم  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري

ردي
مناسب و پردازش كس

1

كف

2

ترك ب بندي صح ح و اسمفاده درس

امم از
22

از ناصر بصري

22

3

خالق ّ

و نوآوري و نگاه ممفاوت در كاسي

32

4

به كارگ ري ناصر فرهنگي ايراني و اسالمي

15
5

اصول اوّل ه كاسي

5

ر اي

9

اسمفاده از تكن ك

5

9

پ ام

5
122

جمع ك
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بخش هنری  :رشته تذهیب
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس
 -3چنانچه دم تأي د اصال
 -4شناسنامه اثر ميبايس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

شود

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد
طبق فرم پ وس (ص )95تكم

و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اص اثر به

دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9اندازه اثر ،حداق  A3و حداكثر  92*52سانمي ممر باشد
 95 -3درصد كادر براي خلق اثر و داراي قاب باشد.
 -7در صورت وجود پاسپارتو طول و رض  9تا  3سانمي ممر باشد.
 -12اسمفاده از رايانه جه

اجرا ممنوع اس .

 -11ابعاد ا الم گرديده با احمساب پاسپارتو اس .
 -12اص آثار در پايان جشنواره به نماينده دسمگاه ها ودت خواهد شد
 -13براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه دوم  :حداق امم از 95

رتبه سوم  :حداق امم از 92

ب ) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري

ردي

امم از

1

طراحي

22

2

اسمفاده از رنگ هاي ناب سنمي و تناسب رنگ

22

3

اجراي خوب

22

ونوآوري دراثر با توجه به اصول ومباني آن

4

خالق ّ

5

ترك ب بندي

12

9

تكن ك مورد اسمفاده

12
جمع ك

22

122
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بخش هنری  :رشته فیلم کوتاه
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد
شود

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

نسخهي اصلي ف لم در يك نسخه ( dvdقاب پخش با دسمگاه رايانه و

س سمم هاي پخش خانگي) به دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -5شناسنامه اثر ميبايس

طبق فرم پ وس (ص  ) 95تكم

و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اثر به دب رخانه

جشنواره ارسال شود
 -9هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -3به ف لمهاي برگليده كه ب ش از يك كارگردان ،نويسنده و ته هكننده داشمه باشد ،فقط يك جايله تعلق
خواهد گرف .
نمايش نداشمه باشند از بخش مسابقه حذف مي گردند.

 -7ف لمهايي كه اسمانداردهاي فني و ك ف

 -12اسمانداردهاي ف لم كوتاه به لحام فني ،زمان و  ...بايد در آن ر اي

شود.

 -14براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه دوم  :حداق امم از 95

رتبه سوم  :حداق امم از 92

ب) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري
ف لم نامه

تم و ايده

9

داسمان

3

شخص
كارگرداني و بازيگري
تصوير و صدا

تدوين

نكات برجسمه

امم از

5

پردازي

15

دكوپاژ
انمخاب بازيگران و پرداخ
تصاوير

كف

بازيها

15
12

صدا

5

تداوم

5

ريمم(تمپو)

5

ر اي

اص تدوين

3

موس قي

2

انمقال پ ام

12

خالق

3

ويژه

122

جمع ك
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بخش هنری  :رشته معرّق و منبّت
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس
 -4شناسنامه اثر ميبايس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

طبق فرم پ وس (ص  ) 95تكم

شود

و بر روي اثر الصاق گرديده(كه به اص اثر آس ب

نرساند) و همراه اص اثر به دب رخانه جشنواره ارسال شود
 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9نوع تكن ك آزاد اس .
 -3نوع برش بايد دسمي باشد
تبصره :اسمفاده از هر گونه تجه لات از قب

 :ل لري cnc ،و ساير تكنولوژي هاي به روز كه جنبه هنري اثر را

تح الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد
 -12داوطلب مي تواند از فلل ،چوب و  ...اسمفاده كند ( دم محدودي

در اسمفاده از ممريال)

 -13اندازه اثر آزاد و بدون قاب باشد.
 -14اص آثار در پايان جشنواره به نماينده دسمگاه ها ودت خواهد شد
 -15براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 92

رتبه دوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
ردي

امم از شاخص هاي داوري

امم از

ايراني

13

1

طراحي شام  :اسل مي و طرح هاي اص

2

انمخاب و ترك ب بندي از نظر همخواني با رنگ و جنس و اصال

3

هماهنگي نقش و اجرا با هوي

4

خالق

و تكن ك مورد اجرا

5

موضوع اثر

9

ظراف

اثر

ايراني اسالمي

13
13
13
13

كار و نصب دق ق اجلا ممناسب با تكن ك هاي هنرهاي سنمي

12

جمع ك

122
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بخش هنری :رشته طراحی پوستر
ال ) ضوابط فني و اجرايي:
 -1موضوع جشنواره  ،پوسمر سي و سوم ن جشنواره ملي قرآن و مرت دانشجويان سراسر كشور ميباشد؛ از اين
رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم باشند ،از گردونة مسابقات حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،شناسنامه اثر ميبايس
گرديده و همراه اص اثر(پرين

طبق فرم پ وس (ص  )95تكم

شود

و بر روي اثر الصاق

رنگي آن) به دب رخانه جشنواره ارسال شود

 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -3اندازه اثر  52*92سانمي ممر بوده و با  322 dpiچاپ گردد
 -7براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه دوم  :حداق امم از 95

رتبه سوم  :حداق امم از 92

ب) جدول امم ازات :
ردي
1

امم از شاخص هاي داوري
ر اي

حداكثر ابعاد پوسمر ،طبق آي ن نامه( 52*92سانمي ممر) /اندازه كلمات (لوگو از فاصله

3ممري خوانا باشد و ساير فونمها از فاصله يك ممري)
مناسب /ترك ب رنگها

امم از
19
19

2

بهره گ ري از كنمراس

3

طراحي لوگو

14

4

تايپوگرافي(از سبك هاي طراحي پوسمر)

12

5

فرم و تكن ك

14

9

نوآوري و خالق

14

9

اسمفاده از ناصر مناسب و م لان انمقال مفهوم /پويايي و ايجاز

14
122

جمع ك
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بخش ادبی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

شعر

2

داسمان نويسي

3

نمايشنامه نويسي

4

ف لمنامه نويسي

32

بخش هنری :رشته شعر
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
 -2چنانچه دم تأي د اصال

اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد
شود

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي  wordو  pdfاثر در سامانه دب رخانه جشنواره بارگلاري گردد

 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9شرك

كنندگان در انمخاب قالب شعري ا م از شعر سنمي ،نو يا سپ د آزاد هسمند

 -3ممن شعر با فون

( b nazaninو اندازه فون

 -11نوان يا نام اثر با فون

 )13و در مح ط  word 2212تايپ گردد

 titrدر باال ،م انة صفحه قرار گ رد

 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 35

رتبه سوم  :حداق امم از 95

رتبه دوم  :حداق امم از 32

ب) جدول امم ازات :
ردي

امم از

امم از شاخص هاي داوري
قالب (وزن روضي ،قاف ه ،آهنگ و) ...

1

ساخمار درس

2

زبان شعر (گلينش واژگان ،ايجاد باف

3

زيبا شناخمي (زيبايي و به كارگ ري صور خ ال ،آرايههاي ادبي ،موس قي كلمه و كالم )...

4
5

همگون واژه ها  ،سالم

22
زبان و رسايي)

نوآوري و مضمون سازي (وحدت ،هماهنگي مضمون ،محموا  ،فرم  ،خالق
اطفه (شگرد بروز ه جانات و احساسات مخاطب)

و )

22
22
12
12

9

ماندگاري و پايندگي

12

9

تاث ر پذيري از قرآن و مرت (به كارگ ري ناصر و سمب هاي قرآني و )...

9

3

انديشه و پخمگي در س ر شعر

3
122

جمع ك
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بخش هنری  :رشته داستان نویسی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد
اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -2چنانچه دم تأي د اصال

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

 wordو  pdfاثر در سامانه جشنواره بارگلاري گردد

شود

 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9دانشجويان در انمخاب قالب داسمان ا م از كوتاه ) (Short storyيا داسمانك) (Minimalismآزاد هسمند به
داسمان هاي بلند و رمان ها ترت ب اثر داده نخواهد شد.
 -3ممن داسمان با فون
اماليي يا دم ر اي

( b nazaninو اندازه فون

فاصله واژگان يا شك

 )13و در مح ط  word 2212تايپ گردد وجود غلطهاي

نبودن نوشمه از ارزش اثر مي كاهد

 -7نوان يا نام اثر با خط  titrدر باال ،م انة صفحه قرار گ رد
 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 95

رتبه دوم  :حداق امم از 92

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
امم از شاخص هاي داوري

ردي

امم از

1

موضوع ،تم (توجه به آموزه ها و مباني قرآن و مرت)

5

2

ابداع در موضوع

5

3

طرح يا پي رنگ (نقشه يا چهارچوب داسمان)

12

4

رواني و رسايي قلم

5

5

آغاز مناسب (شروع)

5
12

پردازي

9

شخص ّ

9

گفمگو

3

زاوية ديد (رواي

7

حوادث (كشمكش ،تعل ق ،اوج داسمان  ،پايان بندي )

12

12

لحن داسمان

12

11

فضا سازي (وحدت سه گانه زمان  ،مكان و صحنه)

5

12

پرداخ

5

13

زبان در داسمانهاي زبانمند و نشان دادن در داسمانهاي تصوي گرا

5

14

اسمفاده از تكن ك

5

12
12

داسمان)
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بخش هنری  :رشتههای فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :

 -1درونمايه و محمواي آثار مبمني بر محور قرآن و مرت :اس ؛ از اين رو موضو ات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة جشنواره حذف خواهند شد.
اثر در هر يك از مراح جشنواره احراز شود ،اثر از رقاب ها حذف خواهد شد

 -2چنانچه دم تأي د اصال

 -3مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

اطال ات برگليدگان هر دسمگاه در سامانه جشنواره ثب

 -4مطابق زمانبندي تع ن شده ،الزم اس

فاي  wordو  pdfاثر به دب رخانه جشنواره ارسال شود

شود

 -5هر نفر فقط يك اثر بايد به دب رخانه جشنواره ارسال نمايد
 -9اثر ارسالي نبايد تاكنون در ه چ مسابقه يا جشنوارهاي حائل رتبه شده باشد.
 -9ممن اثر با فون
دم ر اي

( b nazaninو اندازه فون

فاصله واژگان يا شك

 )13و در مح ط  word 2212تايپ گردد وجود غلطهاي اماليي يا

نبودن نوشمه از ارزش اثر مي كاهد

 -3نوشمن خالصه داسمان در صفحة اوّل ف لم نامه/نمايش نامه ضروري اس .
 -11منابع نمايشنامه يا ف لمنامه در پايان ممن ذكر شود درصورت اقمباس از منبع ادبي ،الوه بر ذكر مشخصات
كام  ،شام

نوان ،نويسنده ،ناشر ،سال انمشار اثر ن ل معرفي شود.

 -12در صورت سابقة اقمباس س نمايي از آن اثر ،مشخصات اثر س نمايي و خالصة داسمان ن ل ذكر شود
 -13در صورتي كه اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشمرك نوشمه شده باشد و داراي شرايط كسب مقام
باشد ،تنها يك جايله به آن تخص ص داده خواهد شد.
 -14تنها ف لم نامة كام براي ارزيابي پذيرفمه مي شود ،بنابراين از اراية خالصه طرح خودداري شود.
 -15براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 95

رتبه دوم  :حداق امم از 92

رتبه سوم  :حداق امم از 95

ب) جدول امم ازات :
ردي
1

امم از شاخص هاي داوري
موضوع ،مضمون و انديشه (باور پذيري ،ابمكار در موضوع ،اهم

موضوع و سوژه ،پره ل از شعار زدگي)

امم از
12

2

شخص

پردازي

12

3

ساخمار درامات ك

5

4

قابل ّ

اجرايي

12

5

ديالوگ پردازي

12

9

زبان نمايشي

5
12

و نوآوري

9

خالق ّ

3

ويژگي هاي شاخص اثر

7

اوّلوي

12

مناسب بودن ساخمار

12

هاي جشنواره و تاث ر گذاري آن
در موقع

11

موفق

12

نظر ويژة داور

5
12
5

پردازي

12
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بخش آوایی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

قرائ

تحق ق

2

قرائ

ترت

3

حفظ  5جلء قرآن كريم

4

حفظ  12جلء قرآن كريم

5

حفظ  22جلء قرآن كريم

9

حفظ ك قرآن كريم

9

اذان

3

د ا و مناجات خواني

7

تواش ح

36

بخش آوایی :رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
رشمه تحق ق ،به شرح زير محاسبه مي شود :

 -1امم از بخشهاي مخمل

وق

تجويد  35 :امم از

و ابمدا  15 :امم از

لحن  32 :امم از

صوت  22 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32
 -3مبناي مسابقات قرائ
 -4شرك

رتبه دوم  :حداق امم از 95

قرآن كريم ،رواي

رتبه سوم  :حداق امم از 92

حفص از اصم اس

كنندگان ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري يا داور ،به قرائ

 -5م لان قرائ

كنندگان در رشمه تحق ق ،بر اساس مصاح

شرك

خواهند پرداخ

ممداول  924صفحهاي پانلده سطري و با

توجه به جدول ذي تع ن ميباشد :
برادران
مرحله مقدماتي  12 :سطر

خواهران

مرحله ف نال  22 :سطر

 -9مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرك كنندگان جه
صورت دم حضور ،شرك
 -9آزمون قرائ
نظر ه ئ

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله ف نال  15 :سطر

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

كننده از دور مسابقه حذف ميشود

در مرحله ملي ،يك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي امم ازات افراد برتر و با

محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

 -3در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -7در صورت دو مرحلهاي شدن مسابقات در بخش تحق ق ،براي افراد راه يافمه به مرحله ف نال ،قر هاي يكسان
انمخاب شده و با فاصله يك نفر در قرنط نه به وي ا الم مي گردد
 -12در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

بارت اس

از  :تجويد ،وق

و

ابمدا ،لحن
 -11قطعات تحق ق در مرحله ملّي دانشجويان توسط كارگروه منمخب داوران بخشهاي مخمل  ،تع ن ميشود
هر قاري با فاصله قرائ

 -12آيات قرائ

نفر قب و به ق د قر ه تع ن ميگردد

 -13درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري ه ئ
ر اي

اصول حا كم بر آي ن نامه ،نافذ اس

ب) جلئ ات امم ازات :
تجويد  35 :امم از
اين بخش شام سه قسم
 )1صح

قرائ

اس  :صح

قرائ  ،تجويد قرائ

:

* موارد كسر  4امم از :
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و فصاح

قرائ

داوران و سماد برگلاري مسابقات ،با

-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغ ر كلمه و يا بارت و يا آيه و يا سطر

* موارد كسر  3امم از :
-

حذف ،اضافه و تبدي كردن صداها به يكديگر؛ مانند تبدي صداي كوتاه به صداي كوتاه ديگتر؛ تبتدي
صداي كوتاه به صداي كش ده و بالعكس و خطا در صله هاء ضم ر

-

حذف و اضافه كردن تشديد و تنوين (البمه كسر امم از اخمالل در تلفظ تشديد ،به تشتخ ص داور حتدا
كثر تا  1امم از اس
به حرك

-

وص به سكون ،وق

-

حذف ،اضافه يا تغ ر حرف

و ر اي

نكردن وق

به اسكان يا ابدال

تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پ ش از تجديد نفس ،فقط 1امم از كسر ميشود
تذكر  : 2تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجدد امم از به همان م لان خواهد شد
* موارد كسر  2امم از :
-

به ازاي هرسطر تالوت كممر يا ب شمر از حد تع ن شده

 )2تجويد قرائ

:

* موارد كسر  2امم از :
-

تبدي كام مخارج حروف يا صفات مم ّل
تبصره  : 1درصورت اداي ناقص ،حداكثر  1امم از كسر خواهد شد
تبصره  : 2درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس 1 ،امم از و درصورت تكرار غلط 2 ،امم از ديگر كستر
خواهد شد
تبصره  : 3سق

هرحرف 4 ،امم از اس

كسر امم از براي تلفظ نادرس

* موارد كسر  1امم از :
-

ر اي

نكردن هريك از نكات و قوا د تجويدي

تبصره  : 1درصورت اجمماع ب ش از يك قا ده در يك موضع ،هريك جداگانه محاسبه ميشود
تبصره  : 2ر اي

ناقص موارد ياد شده نظ ر توازن م لان غنّهها و مدها ،با توجه به م تلان نقتص موجتب

كسر  2/5تا  2/95امم از خواهد شد
تبصره  : 3در صورت تكرار هريك از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حداكثر  3امم تاز كستر
خواهد شد؛ براي مثال ،دم ر اي

قلقله در هريك از حروف آن ،موجب كسر حدا كثر  3امم از براي آن

حرف خواهد شد در مواردي مانند مد ،سق
-

كسر امم از براي هر نوع آن اس

تداخ غ رممعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخ ص داور ،مانند تداخ تلفظ حرف
در م م در كلمه «يعملون» ،تداخ تلفظ حرف

ن

ن در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن

 اخمالل هاي ناخواسمه در تلفظ الفام قرآن و بروز مشكالتي از قب ت تپتق (اشتكال لحظتهاي در تلفتظحرك  ،حرف و كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر 1امم از ميشود
تبصره  : 1در مواردي كه آب پريدگي در گلو رخ دهد ،فقط داور صوت امم از كسر ميكند
تبصره  : 2درصورت دم اصالح موارد مذكور ،ممناسب با نوع خطاي پديدآمده ،از امم تاز كستر خواهتد
شد؛ مانند اين كه بر اثر تپق ،حركمي تغ ر كند يا حرفي به حرف ديگر تبدي شود
 )3فصاح

قرائ

:
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منظور از فصاح  ،تلفظ واضح حروف و حركات براستاس لهجته ختالص ربتي ،بتدون تكلت
نامفهومي اس

كه داراي  9امم از با توجه به ناوين زير ميباشد :

* تلفظ ممماز و روان حروف ( 3امم از) :كسر امم از به دل
-

و دور از گنگتي و

اخمالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهد شد:

مخارج ،صفات و احكام حروف
مخارج ،صفات و احكام حروف

يا سسمي در ر اي

-

تكل

-

زيادت و نقصان در مكث بر حروف ساكن ،مشدد و تك هها

* تلفظ ممماز حركات ( 3امم از)  :كسر امم از به دل

اخمالل در موارد زير خواهد بود كته بته ازاي هرمتورد 2/25

امم از كسر خواهد شد :
حركات كوتاه و كش ده

-

نقص در ك ف

-

نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه و كش ده

* تنظ م سر

تلفظ حركات براساس لهجه فص ح ربي

تالوت ( 1امم از)  :كسر امم از به دل

اخمالل در موارد زير خواهد بود كه بته ازاي هرمتورد 2/25

امم از كسر خواهد شد :
-

ممناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ مانند  :تند و كندخواندن ،اِسراع و ابطاي برختي از

سر

كلمات و بارات
توازن نداشمن سر

-

كف
وق
سق

ترت

اداي حروف و حركات و مد طب عي در طول تالوت كه درمجموع موجتب خلت در

تالوت گردد

و ابمدا  15 :امم از
و ابمدا در مسابقات 15 ،امم از اس ؛ ولي در مرحله نهايي مسابقات رشمه تحق ق كه قطعه ثابت

امم از وق

يا همسان دارند 1 ،امم از مثب

لحام ميشود و سق

امم از 14 ،اس

و روش امم ازدهي در چنت ن مستابقاتي بته

طور جداگانه ذكر ميشود
 )1موارد مومي كسر امم از:
* وق

يا ابمداي اقبح (داراي مفهوم كفرآم ل) م ان آيات و وص اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح مغ ر معنا م ان آيات و وص قب ح مغ ر معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح ناقص م ان آيات و وص قب ح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امم از ميشود

تبصره  :بور از وق

الزم كه حسب مورد ،ممكن اس

معناي اقبح يا قب ح ايجاد كند ،مطابق بندهاي باال موجتب

كسر امم از ميشود
* ر اي

نكردن اولوي هاي وق  ،وص و ابمدا موجب كسر  2/5تا  1امم از ميشود

* در مورد وق

اضطراري بهدل

كمبود نفس ،طسه ،سرفه و نظاير آنها ،امم ازي كسر نميشود

تبصره  :درصورتي كه به لحام بيتوجهي ،از مح وق
دل

كمبود نفس -مرتكب شود ،وق

مناسب بور كند و وق

قب ح يا اقبح  -ولتو بته

او اضطراري محسوب نمي شتود و مطتابق بنتدهاي  2 ،1و  ،3از او

امم از كسر ميشود
* نفس كش دن مخفي يا آشكار در غ ر مح وق  ،موجب كسر  3امم از در هر مورد ميشود
* تكرار بدون دل

هربخش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  2/5امم از ميشود

تبصره  :اگر تكرار براي اصالح اغالط ا رابي ،حرفي و كلمهاي باشد ،موجب كسر امم از نخواهد شد
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* مكث ناممناسب و ب ش از حد ،در هريك از مواضع زير به كسر  2/25امم از و حداكثر تا  1امم از در كت تتالوت
منجر ميشود:
اضطراري

-

مكث طوالني در مواضع وق

-

مكث طوالني برهم زننده نظم قرائ

 )2امم ازدهي مرحله نهايي مسابقات رشمه تحق ق :
* كسر امم از وق

و ابمدا در اين مرحله از  14صورت ميگ رد و  1امم از ديگر ،امم از مثب

اس

كته بته قتارياي

تعلق ميگ رد كه:
-

امم ازي از او كسر نشده باشد

-

قاري بهمرين وق  ،وص و ابمداها را انجام داده باشد چنانچه قاري در وق

و ابمدا دچار اشكال نباشد،

اما نمواند بهمرين وق  ،وص و ابمداها را انجام دهد ،از  2/25تا  2/5امم از به ازاي هرمورد از سق

1

امم از كسر ميشود
* كسر امم از ،طبق  3بند يادشده و بند ذي صورت ميگ رد
* چنانچه وص در فواص آيات ،ضروري يا داراي اولوي

باشد:

-

وق

يا ابمداي اقبح (داراي مفهوم كفرآم ل) موجب كسر  1/5امم از ميشود

-

وق

يا ابمداي قب ح مغ ر معنا موجب كسر  1امم از ميشود

-

وق

يا ابمداي ناقص موجب كسر  2/5امم از ميشود

تبصر ه :در مواردي كه در چند آيه مموالي ،ابمدا از آغاز آيه اي ناقص ،مغ ر معنا يا اقبح باشد ،ولي امكان
ابمداي صح ح براي قاري وجود نداشمه باشد ،ابمدا از آغاز آيات موجب كسر امم از نميشود
لحن  32 :امم از
 )1ضوابط و مع ارها :
* قدرت تنغ م (پردازش نغمهها)  5 :امم از
* تنظ م و توزيع آهنگها بر بارات (اندازهگ ري)  4 :امم از
* ر اي

تك ههاي صوتي (نبر صح ح كلمات)  4 :امم از
تبصره  :هرمورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غ ر رفي تغ ر پذيرد 2/25 ،امم از كسر ميشود

* القاي معاني و ر اي

تعب رات با اسمفاده از مهارتهاي صوتي و لحني  4 :امم از

* تنوع ردي هاي لحني يا مقام  2 :امم از
* تأث ر معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امم از
* انمخاب ردي هاي زيبا و جذاب  2 :امم از
* خالق

و نوآوري مطابق با رف تالوت در ردي هاي لحني  2 :امم از

* اسمفاده هنري و مطلوب از تحريرها  2 :امم از
* ارائه فرود رفي در مقام و محدوده درجه صوتي شروع تالوت  2 :امم از
 1 -امم از :مشابه

فرود با شروع

  1امم از :نلديك بودن درجه صوتي فرود با شروع در محدوده صوتي حداكثر يك اكماو* انمخاب سر

مناسب  1 :امم از

 )2موارد كسر امم از :
* موارد كسر  2امم از :
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-

شروع تالوت به طور غ رممعارف (خارج از توقع تالوت مجلسي)

-

ناهمگوني ردي ها (ب شمر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امم از :
-

خروج از مقام

-

انمقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني ردي ها (كممر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن

* موارد كسر  2/5امم از :
تكل

-

و فشار در اجراي نغمات

دم توازن در سر

تالوت

* موارد كسر  2/25امم از :
صدا

-

ناكوكي يا خروج از ردي

-

نامطلوب بودن يا لغلش تحريرها

تذكر  :م لان كسر امم از در مجموع موارد منفي ،نبايد از  4امم از تجاوز كند و ب ش از اين ،كستر امم تاز صتورت
نميگ رد
صوت  22 :امم از
* طن ن (رنگ)  5 :امم از
* انعطاف  4 :امم از
* مساح
-

(وسع )  4 :امم از
امم از مساح

صوت به شرح زير توزيع ميشود :

* از بمترين درجه صدا تا  3درجه )يك اكماو)  1امم از
* از بمترين درجه صدا تا  11درجه  2امم از
* از بمترين درجه صدا تا  12درجه  2/5امم از
* از بم ترين درجه صدا تا  13درجه  3امم از
* از بم ترين درجه صدا تا  14درجه  3/5امم از
* از بمترين درجه صدا تا  15درجه (دو اكماو)  4امم از

* اسمفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  3 :امم از
* شدت (حجم يا ولوم)  2 :امم از
* تحرير  2 :امم از
تذكر  :آب پريدن در گلو ،سكسكه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امم از مي شود
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بخش آوایی :رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر (ترتیل)
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
رشمه ترت

 -1امم از بخشهاي مخمل

وق

تجويد  35 :امم از

 ،به شرح زير محاسبه مي شود :

و ابمدا  15 :امم از

لحن  32 :امم از

صوت  22 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32
 -3مبناي مسابقات قرائ
 -4شرك

رتبه دوم  :حداق امم از 95

قرآن كريم ،رواي

رتبه سوم  :حداق امم از 92

حفص از اصم اس

كنندگان ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري يا داور ،به قرائ

 -5م لان قرائ

كنندگان در رشمه تحق ق ،بر اساس مصاح

شرك

خواهند پرداخ

ممداول  924صفحهاي پانلده سطري و با

توجه به جدول ذي تع ن ميباشد :
برادران
مرحله مقدماتي  15 :سطر

خواهران

مرحله ف نال  32 :سطر

 -9مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرك كنندگان جه
صورت دم حضور ،شرك
 -9آزمون قرائ
نظر ه ئ

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله ف نال  22 :سطر

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

كننده از دور مسابقه حذف ميشود

در مرحله ملي ،يك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي امم ازات افراد برتر و با

محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

 -3در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -7در صورت دو مرحلهاي شدن مسابقات در بخش ترت

 ،براي افراد راه يافمه به مرحله ف نال ،قر هاي يكسان

انمخاب شده و با فاصله يك نفر در قرنط نه به وي ا الم مي گردد
 -12در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

بارت اس

از  :تجويد ،وق

و

ابمدا ،لحن
در مرحله ملّي دانشجويان توسط كارگروه منمخب داوران بخشهاي مخمل  ،تع ن ميشود

 -11قطعات ترت

هر قاري با فاصله قرائ

 -12آيات قرائ

نفر قب و به ق د قر ه تع ن ميگردد

 -13درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري ه ئ
اصول حا كم بر آي ن نامه ،نافذ اس

ر اي

ب) جلئ ات امم ازات :
تجويد  35 :امم از
اين بخش شام سه قسم
 )1صح

قرائ

اس  :صح

قرائ  ،تجويد قرائ

و فصاح

قرائ

:

* موارد كسر  4امم از :
-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغ ر كلمه و يا بارت و يا آيه و يا سطر
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داوران و سماد برگلاري مسابقات ،با

* موارد كسر  3امم از :
-

حذف ،اضافه و تبدي كردن صداها به يكديگر؛ مانند تبدي صداي كوتاه به صداي كوتاه ديگتر؛ تبتدي
صداي كوتاه به صداي كش ده و بالعكس و خطا در صله هاء ضم ر

-

حذف و اضافه كردن تشديد و تنوين (البمه كسر امم تاز اختمالل در تلفتظ تشتديد ،بته تشتخ ص داور
حداكثر تا  1امم از اس
به حرك

-

وص به سكون ،وق

-

حذف ،اضافه يا تغ ر حرف

و ر اي

نكردن وق

به اسكان يا ابدال

تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پ ش از تجديد نفس ،فقط 1امم از كسر ميشود
تذكر  : 2تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجدد امم از به همان م لان خواهد شد
* موارد كسر  2امم از :
-

به ازاي هرسطر تالوت كممر يا ب شمر از حد تع ن شده

 )2تجويد قرائ

:

* موارد كسر  2امم از :
-

تبدي كام مخارج حروف يا صفات مم ّل
تبصره  : 1درصورت اداي ناقص ،حداكثر  1امم از كسر خواهد شد
تبصره  : 2درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس 1 ،امم از و درصورت تكرار غلط 2 ،امم از ديگر كستر
خواهد شد
تبصره  : 3سق

هرحرف 4 ،امم از اس

كسر امم از براي تلفظ نادرس

* موارد كسر  1امم از :
-

ر اي

نكردن هريك از نكات و قوا د تجويدي

تبصره  : 1درصورت اجمماع ب ش از يك قا ده در يك موضع ،هريك جداگانه محاسبه ميشود
تبصره  : 2ر اي

ناقص موارد ياد شده نظ ر توازن م لان غنّهها و مدها ،با توجه به م تلان نقتص موجتب

كسر  2/5تا  2/95امم از خواهد شد
تبصره  : 3در صورت تكرار هريك از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حداكثر  3امم تاز كستر
خواهد شد؛ براي مثال ،دم ر اي

قلقله در هريك از حروف آن ،موجب كسر حدا كثر  3امم از براي آن

حرف خواهد شد در مواردي مانند مد ،سق
-

كسر امم از براي هر نوع آن اس

تداخ غ رممعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخ ص داور ،مانند تداخ تلفظ حرف
در م م در كلمه «يعملون» ،تداخ تلفظ حرف

ن

ن در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن

 اخمالل هاي ناخواسمه در تلفظ الفام قرآن و بروز مشكالتي از قب ت تپتق (اشتكال لحظتهاي در تلفتظحرك  ،حرف و كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر 1امم از ميشود
تبصره  : 1در مواردي كه آب پريدگي در گلو رخ دهد ،فقط داور صوت امم از كسر ميكند
تبصره  : 2درصورت دم اصالح موارد مذكور ،ممناسب با نوع خطاي پديدآمده ،از امم تاز كستر خواهتد
شد؛ مانند اين كه بر اثر تپق ،حركمي تغ ر كند يا حرفي به حرف ديگر تبدي شود
 )3فصاح

قرائ

:

منظور از فصاح  ،تلفظ واضح حروف و حركات براستاس لهجته ختالص ربتي ،بتدون تكلت
نامفهومي اس

كه داراي  9امم از با توجه به ناوين زير ميباشد :
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و دور از گنگتي و

* تلفظ ممماز و روان حروف ( 3امم از) :كسر امم از به دل
-

اخمالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهد شد:

مخارج ،صفات و احكام حروف
مخارج ،صفات و احكام حروف

يا سسمي در ر اي

-

تكل

-

زيادت و نقصان در مكث بر حروف ساكن ،مشدد و تك هها
اخمالل در موارد زير خواهد بود كته بته ازاي هرمتورد 2/25

* تلفظ ممماز حركات ( 3امم از)  :كسر امم از به دل
امم از كسر خواهد شد :
حركات كوتاه و كش ده

-

نقص در ك ف

-

نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه و كش ده

* تنظ م سر

تلفظ حركات براساس لهجه فص ح ربي
اخمالل در موارد زير خواهد بود كه بته ازاي هرمتورد 2/25

تالوت ( 1امم از)  :كسر امم از به دل

امم از كسر خواهد شد :
-

ممناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ مانند  :تند و كندخواندن ،اِسراع و ابطاي برختي از

سر

كلمات و بارات
-

توازن نداشمن سر
كف

وق
سق

ترت

اداي حروف و حركات و مد طب عي در طول تالوت كه درمجموع موجتب خلت در

تالوت گردد

و ابمدا  15 :امم از

امم از وق

و ابمدا در مسابقات 15 ،امم از اس ؛ ولي در مرحله نهايي مسابقات رشمه ترت

همسان دارند 1 ،امم از مثب

لحام ميشود و سق

امم از 14 ،اس

كه قطعه ثاب

يا

و روش امم ازدهي در چن ن مسابقاتي به طتور

جداگانه ذكر ميشود
 )1موارد مومي كسر امم از:
* وق

يا ابمداي اقبح (داراي مفهوم كفرآم ل) م ان آيات و وص اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح مغ ر معنا م ان آيات و وص قب ح مغ ر معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح ناقص م ان آيات و وص قب ح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امم از ميشود

تبصره  :بور از وق

الزم كه حسب مورد ،ممكن اس

معناي اقبح يا قب ح ايجاد كند ،مطابق بندهاي باال موجتب

كسر امم از ميشود
* ر اي

نكردن اولوي هاي وق  ،وص و ابمدا موجب كسر  2/5تا  1امم از ميشود

* در مورد وق

اضطراري بهدل

كمبود نفس ،طسه ،سرفه و نظاير آنها ،امم ازي كسر نميشود

تبصره  :درصورتي كه قاري به لحام بي توجهي ،از مح وق
به دل

كمبود نفس -مرتكب شود ،وق

مناسب بور كند و وق

قب ح يا اقبح  -ولو

او اضطراري محسوب نميشود و مطتابق بنتدهاي  2 ،1و  ،3از او

امم از كسر ميشود
* نفس كش دن مخفي يا آشكار در غ ر مح وق  ،موجب كسر  3امم از در هر مورد ميشود
* تكرار بدون دل

هربخش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  2/5امم از ميشود

تبصره  : 1اگر تكرار براي اصالح اغالط ا رابي ،حرفي و كلمهاي باشد ،موجب كسر امم از نخواهد شد
* مكث ناممناسب و ب ش از حد ،در هريك از مواضع زير به كسر  2/25امم از و حداكثر تا  1امم از در كت تتالوت
منجر ميشود:
-

مكث طوالني در مواضع وق

اضطراري
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-

مكث طوالني برهم زننده نظم قرائ

 )2بامم ازدهي مرحله نهايي مسابقات رشمه ترت
* كسر امم از وق

:

و ابمدا در اين مرحله از  14صورت ميگ رد و  1امم از ديگر ،امم از مثب

اس

كته بته قتارياي

تعلق ميگ رد كه:
-

امم ازي از او كسر نشده باشد

-

قاري بهمرين وق  ،وص و ابمداها را انجام داده باشد چنانچه قاري در وق

و ابمدا دچار اشكال نباشد،

اما نمواند بهمرين وق  ،وص و ابمداها را انجام دهد ،از  2/25تا  2/5امم از به ازاي هرمورد از سق

1

امم از كسر ميشود
* كسر امم از ،طبق  3بند يادشده و بند ذي صورت ميگ رد
* چنانچه وص در فواص آيات ،ضروري يا داراي اولوي

باشد:

-

وق

يا ابمداي اقبح (داراي مفهوم كفرآم ل) موجب كسر  1/5امم از ميشود

-

وق

يا ابمداي قب ح مغ ر معنا موجب كسر  1امم از ميشود

-

وق

يا ابمداي ناقص موجب كسر  2/5امم از ميشود

تبصره :در مواردي كه در چند آيه مموالي ،ابمدا از آغاز آيه اي ناقص ،مغ ر معنا يا اقبح باشد ،ولي امكان ابمداي
صح ح براي قاري وجود نداشمه باشد ،ابمدا از آغاز آيات موجب كسر امم از نميشود
لحن  32 :امم از
 )1ضوابط و مع ارها :
* ر اي

اسلوب ترت

 5 :امم از

* تنوع ردي هاي لحني يا مقام  4 :امم از
* تنظ م و توزيع آهنگها بر بارات (اندازهگ ري)  4 :امم از
* ر اي

تك ههاي صوتي (نبر صح ح كلمات)  4 :امم از
تبصره  :هر مورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غ ر رفي تغ ر پذيرد 2/25 ،امم از كسر ميشود

* قدرت تنغ م (پردازش نغمهها)  4 :امم از
* تأث ر معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امم از
* خالق

و نوآوري مطابق با رف ترت

* القاي معاني و ر اي
* انمخاب سر

 2 :امم از

تعب رات  2 :امم از

مناسب  2 :امم از

* اسمفاده هنري و مطلوب از تحريرها  1 :امم از
 )2موارد كسر امم از :
* موارد كسر  2امم از :
-

ناهمگوني ردي ها (ب شمر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امم از :
-

خروج از مقام

 انمقال ناهمگون مقام-

ناهمگوني ردي ها (كممر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن
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* موارد كسر  2/5امم از :
تكل

-

و فشار در اجراي نغمهها

دم توازن در سر

تالوت

* موارد كسر  2/25امم از :
صدا

-

ناكوكي يا خروج از ردي

-

نامطلوب بودن يا لغلش تحريرها

تذكر  :م لان كسر امم از درمجموع موارد منفي ،نبايد از  4امم از تجاوز كند و ب ش از اين ،كسر امم از صورت
نميگ رد
صوت  22 :امم از
* طن ن (رنگ)  9 :امم از
* انعطاف  4 :امم از
* شدت (حجم يا ولوم)  3 :امم از
* اسمفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  3 :امم از
* مساح

(وسع )  2/5 :امم از

* تحرير  1/5 :امم از
تذكر  : 1آب پريدن در گلو ،سكسكه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امم از ميشود
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بخش آوایی  :تمامی رشتههای حفظ قرآن کریم
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امم از بخشهاي مخمل
تجويد  35 :امم از

رشمه حفظ ،به شرح زير محاسبه مي شود :
و ابمدا  15 :امم از

وق

صوت  22 :امم از

حسن حفظ 122

لحن  32 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 192

رتبه دوم  :حداق امم از 152

 -3مبناي مسابقات حفظ قرآن كريم ،رواي
 -4شرك

رتبه سوم  :حداق امم از 142

حفص از اصم اس

كنندگان ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري ،بايد به سؤاالت داور هادي پاسخگويي نمايند

 -5م لان قرائ

شرك

كنندگان در رشمه حفظ ،بر اساس مصاح

ممداول  924صفحهاي پانلده سطري و با توجه

به جدول ذي تع ن ميباشد :
رشمه

تعداد سواالت

مراح آزمون

حفظ  5و  12جلء قرآن كريم

 2سوال

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله ف نال  12 :سطر

حفظ  22جلء قرآن كريم

 2سوال

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله ف نال  15 :سطر

حفظ ك قرآن كريم

 3سوال

مرحله مقدماتي  12 :سطر

مرحله ف نال  15 :سطر

 -9مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرك كنندگان جه
صورت دم حضور ،شرك

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

كننده از دور مسابقه حذف ميشود

 -9آزمون حفظ در مرحله ملي ،يك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي امم ازات افراد برتر و با
نظر ه ئ

محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

 -3در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -7در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي
تجويد ،وق

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

بارت اس

از  :حسن حفظ،

و ابمدا ،لحن

 -12م لان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ ،در رشمه حفظ ك از هر  12جلء ،يك سؤال و در ساير رشمه هاي
حفظ ،دو سؤال از دو قسم

مساوي محفوظات خواهد بود

 -11سؤاالت مربوط به رشمه صح

حفظ به صورت قر ه و سؤاالت هرنفر در يك قر ه در نظر گرفمه ميشود در

انمخاب سؤال از نظر مكان شروع آيه در صفحه ،انمقال تالوت به صفحه بعد ،تعداد سطور و نظاير آنها ،دال
ر اي

خواهد شد

 -12در صورت برگلاري ف نال در رشمه حفظ ك در مرحله مقدماتي بايد در بخش صح

حفظ ،برادران حداق

نمره  35از  122و خواهران نمره  32از  122را كسب نمايند تا بموانند به مرحله بعد راه يابند
 -13داوران تجويد ،صوت ،لحن و وق

و ابمدا براي هريك از سؤاالت حافظ ،نمره كام را به صورت جداگانه منظور

ميكنند
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تبصره :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به م لاني اشكال داش
توسط هادي حافظان قطع شد ،فقط داور رشمه صح
تجويد ،صوت ،لحن و وق

كه قب از اتمام سؤال ،تالوت او

حفظ ،امم از آن سؤال را از حافظ كسر ميكند امم از
كه حافظ تا پايان سؤال به

و ابمدا حافظ در چن ن مواردي ،م انگ ن امم از سؤاالتي اس

آنها پاسخ داده اس
 – 14شرايط و ضوابط مربوط به هداي

حفام :

حفظ و ن ل هادي حافظان بايد حافظ ك قرآن كريم باشند

-

داور يا داوران صح

-

هادي حافظان در هر رشمه از رشمههاي حفظ بايد ثاب

باشد و تمام شرك

كنندگان آن رشمه را هداي

كند
تذكر :اص بر آن اس

كه هادي حافظان به تالوت حافظ امم از دهد؛ مگر در شرايطي كه طبق تصم م

مشمرك سماد برگلاري مسابقات و ه ئ
-

الزم اس

داوران ،به امم ازدهي هادي حافظان ن از نباشد

بارت ابمدايي هر سؤال به م لاني كه براي حافظ قاب تشخ ص و ادامه دادن باشد ،تالوت

شود
-

درصورت اتمام سؤال در خالل آيه ،تالوت حافظ در اول ن موضع وق  ،قطع ميشود

-

در اشمباهات مربوط به كلمه ،كلمات و آيات ،داور هادي تنها يك بار تذكر ميدهد و درصورت تصح ح
نكردن حافظ ،داور هادي آن را تصح ح و حداكثر امم از آن بخش را از حافظ كسر ميكند
تبصره :در اشمباهات مربوط به حروف و حركات ،تذكر داور هادي ضروري ن س
از كلمه يا بارتِ اشمباه را تالوت

 براي تذكر اشمباهات حافظ در كلمه و بارت ،داور هادي تا قبميكند
-

در صورتي كه حافظ دچار مكث شود ،داور هادي نبايد بارت قب از مكث را تالوت كند
تبصره  :1در صورتي كه بعد از مكث ،داور هادي بارت قب را طوري تكرار كند كه با ث يادآوري حافظ
شود ،الوه بر كسر امم از مكث ،يكبار امم از تكرار ديگر ن ل از حافظ كسر ميشود
تبصره  :2اگر بعد از تكرار داورهادي ،حافظ نمواند بخش فراموش شده را به خاطر آورد ،داور هادي به
حافظ كمك نموده ،حَسَب نوع كمك ،امم از مربوط را از حافظ كسر ميكند؛ ولي به دل

مكث و تكرار،

امم ازي از حافظ كسر نميشود
-

چنانچه حافظ در اثناي تالوتِ هر سؤال ب ش از  22امم از از دس
صح

دهد ،تالوت او قطع و امم از مربوط به

حفظ آن سؤال ،به طور كام از وي كسر خواهد شد كسر ب ش از  22امم از بايد توسط تمام

داوران صح

حفظ صورت گرفمه باشد؛ اما درصورتي كه تنها برخي از داوران صح

كسر كرده باشند ،قرائ

حافظ بايد ادامه پ دا كند

ب) جلئ ات امم ازات :
تجويد  35 :امم از
اين بخش شام سه قسم
 )1صح

قرائ

اس  :صح

قرائ  ،تجويد قرائ

و فصاح

قرائ

:

* موارد كسر  4امم از :
-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغ ر كلمه و يا بارت و يا آيه و يا سطر
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حفظ اين م لان را

* موارد كسر  3امم از :
-

حذف ،اضافه و تبدي كردن صداها به يكديگر؛ مانند تبدي صداي كوتاه به صداي كوتاه ديگتر؛ تبتدي
صداي كوتاه به صداي كش ده و بالعكس و خطا در صله هاء ضم ر

-

حذف و اضافه كردن تشديد و تنوين (البمه كسر امم از اخمالل در تلفظ تشديد ،به تشتخ ص داور حتدا
كثر تا  1امم از اس
به حرك

-

وص به سكون ،وق

-

حذف ،اضافه يا تغ ر حرف

و ر اي

نكردن وق

به اسكان يا ابدال

تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پ ش از تجديد نفس ،فقط 1امم از كسر ميشود
تذكر  : 2تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجدد امم از به همان م لان خواهد شد
تذكر  : 3اشمباهات در ا راب ،حروف ،بارات و كلمات و مواردي مانند وص به سكون يا وق
اشباع يا دم اشباع ،تبدي حركات كوتاه به كش ده و بالعكس ،فقط توسط داوران صتح

به حرك ،
حفتظ كستر

امم از مي شود و داوران رشمه تجويد امم ازي از حافظ كسر نخواهند نمود
* موارد كسر  2امم از :
-

به ازاي هرسطر تالوت كممر يا ب شمر از حد تع ن شده

 )2تجويد قرائ

:

* موارد كسر  2امم از :
-

تبدي كام مخارج حروف يا صفات مم ّل
تبصره  : 1درصورت اداي ناقص ،حداكثر  1امم از كسر خواهد شد
تبصره  : 2درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس 1 ،امم از و درصورت تكرار غلط 2 ،امم از ديگر كستر
خواهد شد
تبصره  : 3سق

هرحرف 4 ،امم از اس

كسر امم از براي تلفظ نادرس

* موارد كسر  1امم از :
-

ر اي

نكردن هريك از نكات و قوا د تجويدي

تبصره  : 1درصورت اجمماع ب ش از يك قا ده در يك موضع ،هريك جداگانه محاسبه ميشود
تبصره  : 2ر اي

ناقص موارد ياد شده نظ ر توازن م لان غنّهها و مدها ،با توجه به م تلان نقتص موجتب

كسر  2/5تا  2/95امم از خواهد شد
تبصره  : 3در صورت تكرار هريك از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حداكثر  3امم تاز كستر
خواهد شد؛ براي مثال ،دم ر اي

قلقله در هريك از حروف آن ،موجب كسر حدا كثر  3امم از براي آن

حرف خواهد شد در مواردي مانند مد ،سق
-

كسر امم از براي هر نوع آن اس

تداخ غ رممعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخ ص داور ،مانند تداخ تلفظ حرف
در م م در كلمه «يعملون» ،تداخ تلفظ حرف

ن

ن در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن

 اخمالل هاي ناخواسمه در تلفظ الفام قرآن و بروز مشكالتي از قب ت تپتق (اشتكال لحظتهاي در تلفتظحرك  ،حرف و كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر  1امم از ميشود
تبصره  : 1در مواردي كه آب پريدگي در گلو رخ دهد ،فقط داور صوت امم از كسر ميكند
تبصره  : 2درصورت دم اصالح موا رد مذكور ،ممناسب با نوع خطاي پديدآمده ،از امم تاز كستر خواهتد
شد؛ مانند اين كه بر اثر تپق ،حركمي تغ ر كند يا حرفي به حرف ديگر تبدي شود
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تذكر :در مواردي كه قرائ

حافظ به دل

امم از پس از مشورت داوران صح
قرائ

 )3فصاح

تغ ر در مخرج حرف يا ش وه تلفظ آن داراي ابهام باشد ،كسر

حفظ و تجويد تنها از يك بخش صورت مي گ رد

:

منظور از فصاح  ،تلفظ واضح حروف و حركات براستاس لهجته ختالص ربتي ،بتدون تكلت
نامفهومي اس

كه داراي  9امم از با توجه به ناوين زير ميباشد :

* تلفظ ممماز و روان حروف ( 3امم از) :كسر امم از به دل
-

و دور از گنگتي و

اخمالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهد شد:

مخارج ،صفات و احكام حروف
مخارج ،صفات و احكام حروف

يا سسمي در ر اي

-

تكل

-

زيادت و نقصان در مكث بر حروف ساكن ،مشدد و تك هها
اخمالل در موارد زير خواهد بود كته بته ازاي هرمتورد 2/25

* تلفظ ممماز حركات ( 3امم از)  :كسر امم از به دل
امم از كسر خواهد شد :
حركات كوتاه و كش ده

-

نقص در ك ف

-

نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه و كش ده

*تنظ م سر

تلفظ حركات براساس لهجه فص ح ربي

تالوت ( 1امم از)  :كسر امم از به دل

اخمالل در موارد زير خواهد بود كه بته ازاي هرمتورد 2/25

امم از كسر خواهد شد :
سر

-

ممناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ مانند  :تند و كندخواندن ،اِسراع و ابطاي برختي از

كلمات و بارات
توازن نداشمن سر

-

كف

ترت

اداي حروف و حركات و مد طب عي در طول تالوت كه درمجموع موجتب خلت در

تالوت گردد

تذكر :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به م لاني اشكال داشمه باشد كه قب از اتمام سؤال ،تتالوت او
توسط هادي حافظان قطع گردد ،امم از تجويد حافظ ،م انگ ن امم از سؤاالتي اس

كه حافظ تا پايان سؤال به آنها

پاسخ داده اس
وق
سق

و ابمدا  15 :امم از

امم از وق

و ابمدا در مسابقات 15 ،امم از اس

موارد مومي كسر امم از :
* وق

يا ابمداي اقبح (داراي مفهوم كفرآم ل) م ان آيات و وص اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح مغ ر معنا م ان آيات و وص قب ح مغ ر معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امم از ميشود

* وق

يا ابمداي قب ح ناقص م ان آيات و وص قب ح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امم از ميشود

تبصره  :بور از وق

الزم كه حسب مورد ،ممكن اس

معناي اقبح يا قب ح ايجاد كند ،مطابق بندهاي باال موجتب

كسر امم از ميشود
* ر اي

نكردن اولوي هاي وق  ،وص و ابمدا موجب كسر  2/5تا  1امم از ميشود

* در مورد وق

اضطراري بهدل

كمبود نفس ،طسه ،سرفه و نظاير آنها ،امم ازي كسر نميشود

تبصره  :درصورتي كه حافظ به لحام بيتوجهي ،از مح وق
به دل

كمبود نفس -مرتكب شود ،وق

مناسب بور كند و وق

قب ح يا اقبح  -ولو

او اضطراري محسوب نميشود و مطتابق بنتدهاي  2 ،1و  ،3از او

امم از كسر ميشود
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* نفس كش دن مخفي يا آشكار در غ ر مح وق  ،موجب كسر  3امم از در هر مورد ميشود
* تكرار بدون دل

هربخش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  2/5امم از ميشود

تبصره  :درصورتي كه تكرار به دل

اصالح محفوظات باشد ،امم ازي كسر نخواهد شد

* مكث ناممناسب و ب ش از حد ،در هريك از مواضع زير به كسر  2/25امم از و حداكثر تا  1امم از در كت تتالوت
منجر ميشود:
اضطراري

-

مكث طوالني در مواضع وق

-

مكث طوالني برهم زننده نظم قرائ

تذكر  : 1در مسابقات رشمههاي حفظ ،فقط در مواردي كه حافظ به صورت اخم اري ،محلي را بتراي وقت
انمخاب مي كند ،از او امم از كسر مي شود؛ اما چنانچه وق

نامناسب و مكث به دل

و ابمتدا

اشتكال در ارائته محفوظتات

باشد يا براي تصح ح قسممي كه اشمباه تالوت كرده ،ابمدا نمايد ،امم ازي از او كسر نخواهد شد
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به م لاني اشكال داشمه باشد كه قب از اتمام سؤال ،تالوت
او توسط هادي حافظان قطع گردد ،امم از وق

و ابمداي حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفمه ميشود كه

حافظ تا پايان سؤال به آنها پاسخ داده اس
لحن  32 :امم از
 )1ضوابط و مع ارها :
* ر اي

اسلوب ترت

 5 :امم از

* تنوع ردي هاي لحني يا مقام  4 :امم از
* تنظ م و توزيع آهنگها بر بارات (اندازهگ ري)  4 :امم از
* ر اي

تك ههاي صوتي (نبر صح ح كلمات)  4 :امم از
تبصره  :هر مورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غ ر رفي تغ ر پذيرد 2/25 ،امم از كسر ميشود

* قدرت تنغ م (پردازش نغمهها)  4 :امم از
* تأث ر معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امم از
*خالق

و نوآوري مطابق با رف ترت

* القاي معاني و ر اي
* انمخاب سر

 2 :امم از

تعب رات  2 :امم از

مناسب  2 :امم از

* اسمفاده هنري و مطلوب از تحريرها  1 :امم از
 )2موارد كسر امم از :
* موارد كسر  2امم از :
-

ناهمگوني ردي ها (ب شمر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امم از :
-

خروج از مقام

-

انمقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني ردي ها (كممر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن

* موارد كسر  2/5امم از :
 -تكل

و فشار در اجراي نغمهها
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دم توازن در سر

-

تالوت

* موارد كسر  2/25امم از :
صدا

-

ناكوكي يا خروج از ردي

-

نامطلوب بودن يا لغلش تحريرها

تذكر  :م لان كسر امم از درمجموع موارد منفي ،نبايد از  4امم از تجاوز كند و ب ش از اين ،كسر امم از صورت
نميگ رد
تذكر  : 1در رشمه هاي حفظ ،فقط در مواردي كه حافظ به صورت طب عي قرائ
ميشود و در مواردي كه حافظ به دل

ميكنتد ،بته او امم تاز لحتن داده

فراموشي ،دچار اشمباه يا مكث شود و نظم قرائ

وي مخمت گتردد ،كستر

امم از صورت نمي پذيرد
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به م لاني اشكال داشمه باشد كه قب از اتمام سؤال ،تالوت
او توسط هادي حافظان قطع گردد ،امم از لحن حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفمه ميشود كه حافظ تا
پايان سؤال به آنها پاسخ داده اس
صوت  22 :امم از
* طن ن (رنگ)  9 :امم از
* انعطاف  4 :امم از
* شدت (حجم يا ولوم)  3 :امم از
* اسمفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  3 :امم از
* مساح

(وسع )  2/5 :امم از

* تحرير  1/5 :امم از
تذكر  : 1آب پريدن در گلو ،سكسكه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امم از ميشود
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به م لاني اشكال داشمه باشد كه قب از اتمام سؤال ،تالوت
او توسط هادي حافظان قطع گردد ،امم از صوت حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفمه مي شود كه حافظ تا
پايان سؤال به آنها پاسخ داده اس
حسن حفظ  122 :امم از
مبناي اصلي و غالبي در بخش صح

حفظ ،ظاهر و رسم الخط كلمات اس

:

 )1اشمباه در حركات و حروف (حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغ ر) :
* تصح ح فوري حافظ  :كسر  2/5امم از
* تصح ح نكردن حافظ  :كسر  1امم از
 -منظور از حرف در اين بخش ،حروف الفبا اس

و كلماتي كه در دسمور زبان ربي حرف تلقي ميشوند

(نظ ر :حمي ،الي ،في ،ن) را شام نميشود درصورت بروز اشكال در اين گونه كلمات ،كسر امم از در
سمون كلمه صورت ميپذيرد
 -اگر حرك

كوتاه به حرك

كوتاه ديگر تبدي شود ،فقط يك مورد كسر امم از براي حافظ درنظر گرفمه

ميشود؛ مانند تبدي « بادٌ» به « بادٍ»« ،اَن َ» به «اَن ِ»
 -اگر حرك

كش ده به حرك

كش ده ديگري تبدي شود ،فقط يك مورد كسر امم از براي حافظ درنظر

گرفمه ميشود؛ مانند تبدي « اِنّهُ» به «إنّها» » ،تابُوا» به «تاَبا»
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 -اگر حرك

كش ده همجنس خود يا بالعكس تبدي شود ،فقط يك مورد كسر امم از براي

كوتاه به حرك

حافظ در نظر گرفمه ميشود؛ مانند تبدي «قالَ» به «قاال»« ،ربّي» به«ربِّ»
 -اگر حرك

كش ده غ رهمجنس خود يا بالعكس تبدي شود ،دو بار كسر امم از براي

كوتاه به حرك

حافظ درنظر گرفمه ميشود؛ مانند تبدي «قالَ» به «قالوا»« ،فأتوا» به «فأتِ»
 يك حرف در ضماير ،يك حرف در موصوالت ،حرف مضار ه و موارد مشابه ،هنگام تبدي و تغ ر بهنوان حرف تلقي شده ،در هم ن سمون كسر امم ار ميگردد؛ مانند تبدي «منهُم» به «منكم»« ،منه» به
«منكَ»« ،الَّذي» به «الَّمي»« ،تَغفرُ» به «يَغفرُ»
 -بايد توجه داش

كه حرف همراه حرك

خود مجمو اً يك حرف حساب ميشود و فقط يك بار كسر

امم از صورت ميگ رد
تذكر :در مواردي كه قرائ
از مشورت داوران صح

حافظ به دل

تغ ر در مخرج حرف يا روش تلفظ آن داراي ابهام باشد ،پس

حفظ و تجويد ،كسر امم از تنها از يك بخش صورت ميگ رد

 )2اشمباه در يك كلمه (حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغ ر) :
* تصح ح فوري حافظ  :كسر  1امم از
* تصح ح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  2امم از
* تصح ح نكردن حافظ  :كسر  3امم از
-

كلماتي كه در قرآن كريم به صورت ترك بي از حروف و كلمه يا دو يا چند كلمه آمده يا توجه به
رسمالخط قرآن ،يك كلمه محسوب ميشود؛ مانند فل قات  ،فس كف كهم ،فاسق ناكموه

 اگر در جابهجايي حروف )نه ا راب( ريشه و معناي كلمه تغ ر كند ،كسر نمره در بخش كلمه صورت ميگ رد؛ مانند تبدي «يعلمون» به «يعملون»« ،نص ر» به «بص ر»
 -يك كلمه و يك حرك

در كلمه قب يا بعد از آن ،در امم ازدهي به منلله يك كلمه محاسبه ميشود و

كسر امم از مربوط به آن در سمون كلمه لحام خواهد شد؛ مانند« :واهللُ» به جاي«اِنَّ اهللَ»« ،وَ ربُّك» به
جاي «مِن ربِّك»
 يك حرف و يك كلمه كنار هم ،در امم ازدهي به منلله يك كلمه محاسبه ميشود و كسر امم از مربوط بهآن در سمون كلمه لحام خواهد شد؛ مانند« :هذه انعام و حرث» به جاي «و قالوا هذه انعام و حرث»
-

هريك از حروف مقطعه )تك حرفي يا ب شمر( يك كلمه محسوب مي شود و اخمالل در ك يا بعضي از
حروف آن ،موجب كسر نمره در سمون اشمباه در كلمه ميگردد

 )3اشمباه در كلمات )حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغ ر) :
* تصح ح فوري حافظ  :كسر  1/5امم از
* تصح ح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  2/5امم از
* تصح ح نكردن حافظ  :كسر  4امم از
 منظور از كلمات ،بارتي ب ش از يك كلمه اس ؛ مانند« :والمجاهدون باموالهم و انفسهم في سببه جاي «و المجاهدون في سب

اهلل باموالهم و انفسهم»« ،واهلل خب ر بما تعملون» به جاي «واهلل بما

تعملون بص ر»
 بسمله در ابمداي سورهها در حكم بارت اس )4دم ر اي

اهلل»

ترت ب آيات و جابهجايي آنها :

* اگر جا افمادگي در حد يك آيه باشد :
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تصح ح فوري حافظ  :كسر  2امم از



تصح ح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  3امم از



تصح ح نكردن حافظ  :كسر  4/5امم از

* اگر جا افمادگي ب ش از يك آيه باشد :


تصح ح فوري حافظ  :كسر  2/5امم از



تصح ح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  3/5امم از



تصح ح نكردن حافظ  :كسر  5امم از

 -منظور از انمقال به آيه يا آيات ديگر فقط در مورد ابمداي آيات اس

و درصورت ايجاد اشمباه در خالل

آيه ،انمقال محسوب نميشود و در سمون كلمات كسر امم از خواهد شد
 -اگر حافظ در خالل آياتي كه ابمداي آنها باهم مشابه اس

دچار اشمباه شود ،كسر امم از در سمون

كلمات انجام خواهد شد
 اگر حافظ در انمقال از انمهاي سورهاي به سوره ديگر ،كه با حروف مقطعه آغاز ميشود ،دچار اشمباه شودو به جاي حروف مقطعه صح ح ،حروف مقطعه ديگري را تالوت كند ،كسر امم از در سمون انمقال به آيات
دور انجام ميگ رد؛ مانند قرائ

«طه» بعد از اتمام سوره كه

مشابه ،داور هادي ميتواند پس از وق

به جاي «كه عص» در مورد حروف مقطعه

حافظ ،اشمباه را به وي تذكر ندهد و صبر كند تا ادامه آيات را

تالوت كند و بعد از مشخص شدن نوع اشمباه ،كسر امم از را در سمون كلمه يا انمقال به دور انجام دهد؛
مانند قرائ

«المر» بعد از اتمام سوره توبه به جاي «الر» و قرائ

«الم» بعد از اتمام سوره انعام به جاي

«المص»
 اشمباه در آيات كممر از يك سطر ،در سمون اشمباه بارتي منظور ميشود-

چنانچه آيات كوتاه جاافماده ب ش از يك سطر باشند ،انمقال به دور محسوب ميشود

 اگر حافظ يك آيه ب ش از يك سطر را تالوت نكند و داور هادي تمام آيه را كمك كند ،به ازاي هر سطر 4نمره كسر ميشود
 )5مكث و تكرار :
 -اگر شرك

كننده ب ش از حد ممعارف مكث نمايد يا بارتي را براي يادآوري حداكثر تا دو بار تكرار كند،

براي هر مكث و هربار تكرار  2/5امم از از وي كسر ميشود
 -اگر شرك

كننده پس از مكث ،موفق به ادامه تالوت نشود ،داور هادي مسا دت ميكند و فقط حسب

نوع كمك ،امم از منفي براي حافظ در نظر گرفمه ميشود
 -اگر شرك

كننده پس از مكث ،اشمباه تالوت نمايد ،داور هادي مسا دت نموده و الوه بر كسر امم از

مكث ،حسب نوع كمك ،امم از منفي از حافظ كسر مي نمايد
 اگر حافظ در خالل آيه پس از مكث ،موفق به تالوت بارت نشود ،درصورت امكان داور هادي ابمدا كلمهاول را تذكر ميدهد و درصورت تالوت حافظ ،در سمون كلمه كسر امم از صورت ميگ رد درصورت دم
يادآوري ،بارت را تالوت ميكند و در سمون كلمات كسر امم از مي نمايد
 اگر حافظ ابمداي آيه را فراموش و براي يادآوري آن مكث كند ،داور هادي بايد با خواندن بارت ابمداييآيه به حافظ كمك نمايد و كسر امم از را در سمون كلمات انجام دهد
 اگر در ابمداي تالوت و طرح سؤال توسط داور ،حافظ سؤال را تشخ ص ندهد و از داور هادي برايتشخ ص سؤال درخواس

كمك كند يا در ح ن تالوت بخواهد از داور هادي براي بخش قرائ
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شده تأي د

بگ رد يا نام سوره ،شماره صفحه يا شماره آيه را از داور هادي بپرسد ،به ازاي هرمورد  2/5امم از از وي
كسر خواهد شد
-

داور هادي سؤاالتي را كه از ابمداي سوره آغاز ميشود ،تنها به ذكر نام سوره اكمفا ميكند و ابمداي سوره
را قرائ

نميكند

 -اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور هادي ،قرائ

خود را پس از اسمعاذه و بسمله شروع كند و سپس

از داور هادي بخواهد مجدد سؤال را تكرار نمايد ،كسر امم از در سمون كلمات درج خواهد شد
 -اگر برگش

حافظ براي يادآوري قسم

بعدي ب ش از يك جمله باشد ،به ازاي قرائ

هرنفس اضافه از

قب  2/5امم از از وي كسر ميشود
-

چنانچه حافظ پس از اشمباه و تذكر داور ،مرتكب اشمباه ديگري در تالوت شود ،صرفاً اشمباه اول مالك
كسر امم از اس

و كسر امم از آن در سمون دم تصح ح ،همان اشمباه درج خواهد شد
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بخش آوایی :رشته اذان (ویژه برادران)
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امم از بخشهاي مخمل
و فصاح

صح

رشمه اذان ،به شرح زير محاسبه مي شود :

 15 :امم از

صوت  42 :امم از

آداب ،شرايط و اجراي ممماز  12 :امم از

لحن  35 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32
 -3شرك

رتبه دوم  :حداق امم از 95

كنندگان در مدت  4دق قه فرص

خواهند داش

رتبه سوم  :حداق امم از 92

تا يك اذان كام ارائه نمايند اين زمان با توجه به

نظر ه ئ

محمرم داوران ميتواند كاهش يابد و از بندهاي اذان صرف نظر شود

 -4شرك

كنندگان ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري يا داور ،به قرائ

 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرك كنندگان جه
صورت دم حضور ،شرك

اذان خواهند پرداخ

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

كننده از دور مسابقه حذف ميشود

 -9مسابقه اذان در مرحله ملي ،ي ك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي امم ازات افراد برتر و با
نظر ه ئ

محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

 -9در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -3در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي
صح

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

بارت اس

از  :صوت ،لحن،

و فصاح  ،آداب و شرايط و اجراي ممماز

 -7درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري ه ئ
ر اي

داوران و سماد برگلاري مسابقات ،با

اصول حا كم بر آي ن نامه ،نافذ اس

ب) جلئ ات امم ازات :
صح

و فصاح

* تلفظ درس

 15 :امم از

الفام اذان :

-

هر مورد تلفظ نادرس

كلمه موجب كسر  2امم از ميشود

-

هر مورد تلفظ نادرس

ا راب و حروف موجب كسر  1/5امم از ميشود

تذكر :1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پ ش از تجديد نفس ،فقط يكامم از كسر ميشود
تذكر : 2تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجدد امم از به همان م لان خواهد شد
* ر اي
-

مخارج ،صفات و احكام در حد ممعارف اذان :
هر مورد نادرس

موجب كسر  2/5تا يكامم از ميشود

تبصره :1درصورت اداي ناقص ،حداكثر 2/5امم از كسر خواهد شد
تبصره :2درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس2/5 ،امم از و درصورت تكرار غلط ،يكامم از ديگر
كسر خواهد شد
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تبصره :3سق
* ر اي

كسر امم از براي تلفظ نادرس

هرحرف2 ،امم از اس

م لان كشش حركات كوتاه و كش ده در حد ممعارف اذان :
هر مورد نادرس

-

موجب كسر  2/5تا يك امم از ميشود

تبصره :سرجمع كسر امم از از اين بند 5 ،امم از اس
صوت  42 :امم از
* طن ن (زيبايي و جاذبه)  12 :امم از
* مساح

(ارتفاع)  3 :امم از

* انعطاف (توانايي در سر

انمقال درجات و پردهها)  3 :امم از

* تحرير (از ح ث كمي و ك في)  3 :امم از
* شدت (قوت و رسايي)  9 :امم از
لحن  35 :امم از
* ابداع و نوآوري (مشروط به برخورداري از ك ف
* زيبايي و جذاب

قاب قبول)  3 :امم از

 5 :امم از

* برخورداري از شروع و پايان مناسب در تمام بارات  5 :امم از
* ر اي

تك ههاي صوتي  5 :امم از

* ر اي

همگوني نغمات و پردهها  5 :امم از

* ايجاد حس معنوي و د وت به نماز  4 :امم از
مناسب و ر اي

* انمخاب سر

يكنواخمي آن در طول اجرا  3 :امم از

آداب ،شرايط و اجراي ممماز  12 :امم از
* م لان تأث ر بر مسممعان  2 :امم از
* ر اي

آداب و شرايط اجراي اذان  4 :امم از

-

قرائ

-

مكث ناممعارف در هر مورد ،موجب كسر  2/5امم از ميشود

* ر اي
-

اذكار مسمحب قب و بعد از هر يك از بارات اذان موجب كسر يكامم از ميشود

هر حرك
وق

و وص

غ رممعارف در اجراي اذان كه صورت مؤذن را برهم بلند ،موجب كسر  2/5تا  1امم از ميشود
رفي در اذان  4 :امم از

هر مورد نادرس

موجب كسر  2/5تا يكامم از ميشود
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بخش آوایی :رشته دعا و مناجات خوانی
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امم از بخشهاي مخمل
قرائ

صح

رشمه د ا و مناجات خواني ،به شرح زير محاسبه مي شود :
وق

و تجويد  15 :امم از

صوت  25 :امم از

و ابمدا  12 :امم از

لحن  32 :امم از

اصول اجرا  22 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32
كنندگان مي بايس

 -3شرك
به نظر ه ئ
 -4شرك

رتبه سوم  :حداق امم از 92

رتبه دوم  :حداق امم از 95

حداكثر در مدت  5دق قه ،يك قطعه كام د ا را قرائ

نمايند اين زمان با توجه

محمرم داوران ميتواند كاهش و يا افلايش يابد
كنندگان ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري يا داور ،به قرائ

 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرك كنندگان جه
صورت دم حضور ،شرك

د ا و مناجات خواهند پرداخ

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

كننده از دور مسابقه حذف ميشود

 -9مسابقه د ا و مناجات خواني در مرحله ملي ،يك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي
محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

امم ازات افراد برتر و با نظر ه ئ

 -9در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -3در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي
قرائ

صح

و تجويد ،وق

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

و ابمدا و اصول اجرا

 -7درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري ه ئ
ر اي

بارت اس

از  :لحن ،صوت،

داوران و سماد برگلاري مسابقات ،با

اصول حاكم بر آي ن نامه ،نافذ اس

ب) جلئ ات امم ازات :
قرائ

صح

و تجويد  15 :امم از

اين بخش شام سه قسم
)1صح

قرائ

اس  :صح

قرائ  ،تجويد قرائ

و فصاح

قرائ

:

* موارد كسر 3امم از :
-

به ازاي هرسطر قرائ

كممر يا ب شمر از حد تع نشده

* موارد كسر  2امم از :
-

حذف ،اضافه ،جابهجايي يا تغ ر يك كلمه

-

حذف ،اضافه ،جابهجايي يا تغ ر ب ش از يك كلمه (ا م از بارت ،آيه يا سطر)

* موارد كسر  1/5امم از :
-

حذف ،اضافه و تبدي كردن صداها به يكديگر؛ مانند تبدي صداي كوتاه به صداي كوتاه ديگر؛ تبدي
صداي كش ده به صداي كوتاه و خطا در صلة هاء ضم ر

-

حذف و اضافه كردن تشديد و تنوين
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تبصره :كسر امم از اخمالل در تلفظ تشديد ،به تشخ ص داور حداكثر تا  2/95امم از اس
-

وص به سكون

-

حذف ،اضافه يا تغ ر حرف
تذكر :1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پ ش از تجديد نفس ،فقط  2/5امم از كسر ميشود
تذكر : 2تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجدد امم از به همان م لان خواهد شد

 )2تجويد قرائ :
* موارد كسر  1امم از :
تبدي كام مخارج حروف يا صفات مم ّل

-

تبصره : 1درصورت اداي ناقص ،حداكثر  2/5امم از كسر خواهد شد
تبصره : 2درصورت اصالح فوري بدون تجديد نفس 2/5 ،امم از و درصورت تكرار غلط 1 ،امم از ديگر كسر
خواهد شد
كسر امم از براي تلفظ نادرس

تبصره : 3سق

هرحرف 2 ،امم از اس

* موارد كسر  2/5امم از :
 -اخمالل هاي ناخواسمه در تلفظ الفام د او بروز مشكالتي از قب

تپق (اشكال لحظهاي در تلفظ حرك ،

حرف و كلمه و اصالح درجا)
تبصره  : 1در مواردي كه آبپريدگي در گلو رخ دهد ،فقط داور صوت امم از كسر ميكند
تبصره  : 2درصورت دم اصالح موارد مذكور ،ممناسب با نوع خطاي پديدآمده ،از امم از كسر خواهد
شد؛ مانند اينكه بر اثر تپق ،حركمي تغ ر كند يا حرفي به حرف ديگر تبدي شود
 )3فصاح
فصاح

قرائ

در قرائ

:
د ا ،تلفظ واضح حروف و حركات ،بدون تكل

* كسر امم از به دل

و دوراز گنگي و نامفهومي اس

اخمالل در فصاح ؛ اخمالل در تلفظ ممماز حركات ،هرمورد  2/25امم از در موارد زير :

-

حركات كوتاه و كش ده

-

نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه و كش ده (خارج از حد ممعارف د ا خواني)

وق

و ابمدا  12 :امم از

* موارد مومي كسر امم از :
-

وق  ،وص يا ابمداي مغ ر معنا و ناصح ح ،موجب كسر  1تا  2امم از ميشود

-

وق  ،وص يا ابمداي ناقص غ ر مفهوم ،موجب كسر 2/25تا  2/5امم از ميشود

-

ر اي

نكردن اولوي هاي وق  ،وص و ابمدا موجب كسر  2/25امم از ميشود

-

در مورد وق

اضطراري بهدل

كمبود نفس ،طسه ،سرفه و نظاير آنها ،امم ازي كسر نميشود

تبصره :درصورتي كه د اخوان بهلحام بيتوجهي ،از مح وق
مفهوم ت و لو به دل

كمبود نفس ت مرتكب شود ،وق

مناسب بور كند و وق

مغ ر معنا يا غ ر

او اضطراري محسوب نميشود و مطابق بندهاي 1

و  ،2از او امم از كسر ميشود
-

تكرار بدون دل

هربخش از د ا در هرنفس ،موجب كسر 2/25امم از ميشود

تبصره :اگر تكرار براي اصالح اغالط ا رابي ،حرفي و كلمهاي باشد ،موجب كسر امم از نخواهد شد
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مكث ناممناسب و سكوت غ ر ممعارف و ب ش از حد ،به كسر 2/25امم از و حداكثر تا  1امم از در ك اجرا

-

منجر ميشود
صوت  25 :امم از
* طن ن (رنگ)  9 :امم از
* انعطاف  4 :امم از
* مساح
-

(وسع )  4 :امم از
در د اخواني ن ازي به اسمفاده از تمام طبقات صوتي ن س  ،بلكه مطلوب بودن اجرا مالك اس

* تحرير  4 :امم از
* شدت ،قدرت و رسايي (حجم يا ولوم)  3 :امم از
* اسمفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  2 :امم از
* شفاف

و صافي صدا  2 :امم از

 آبپريدن در گلو ،سكسكه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امم از ميشود-

اضطراب ،لرزش ،خش ،گرفمگي ،رگه دار شدن دايمي و مقطعي ،خلط ،ج غ ،خروسي شدن هر مورد
اشكال صوتي از اين قب

-

 ،بسمه به تشخ ص داور براي هر مورد از 2/25تا  1امم از منفي خواهد داش

به ازاي بروز هر املي كه از جذاب

و زيبايي صدا بكاهد ،يكامم از كسر خواهد شد

لحن  32 :امم از
كننده در رشمه د اخواني ميتواند از الحان فارسي يا ربي ممناسب با فضاي د ا اسمفاده نمايد

شرك

 )1ضوابط و مع ارها :
* تناسب الحان با معناي د ا  9 :امم از
* قدرت تنغ م (پردازش نغمهها) صالب

در اجراي نغمات و تنوع ردي هاي لحني  9 :امم از

* تنظ م وتوزيع آهنگها بر بارات (اندازهگ ري)  4 :امم از
* تأث ر معنوي (خشوع در اجرا)  3 :امم از
* خالق

و نوآوري مطابق با رف د اخواني در ردي هاي لحني  3 :امم از

* انمخاب ردي هاي زيبا و جذاب  2 :امم از
* اسمفاده هنري و مطلوب از تحريرها  2 :امم از
* انمخاب سر

مناسب  2 :امم از

* تك ههاي صوتي كلمات نسب

به لحن  2 :امم از

 )2موارد كسر امم از :
* موارد كسر  2امم از :
-

شروع د ا به طورغ رممعارف (خارج از حد ممعارف د ا خواني)

-

ناهمگوني ردي ها (ب شمر از 1/5پرده)

-

تقل د و كپي برداري محض

* موارد كسر  1امم از :
-

خروج از مقام

-

انمقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني ردي ها (كممر از 1/5پرده)
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* موارد كسر  2/5امم از:
-

تكل

و فشار در اجراي نغمات

دم توازن در سر

اجرا

* موارد كسر  2/25امم از:
صدا

-

ناكوكي يا خروج از ردي

-

نامطلوب بودن يا لغلش تحريرها

تذكر :م لان كسر امم از درمجموع موارد منفي ،از4امم از تجاوز نميكند
اصول اجرا  22 :امم از
* م لان تأث ر بر مسممعان  4 :امم از
* چگونگي تسلّط بر مجلس ،ارتباط با مخاطب و ايجاد شور در مجلس  4 :امم از
* حسن اجرا در شروع و فرود  3 :امم از
* وقار و سنگ ني ممناسب با شأن د ا  3 :امم از
* اجراي روان و بيتكل
* نوآوري و خالق

 3 :امم از

در سبك د ا  3 :امم از

تبصره  :خواندن د ا از حفظ در مسابقات حضوري  2امم از تشويقي در برخواهد داش
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بخش آوایی :رشته تواشیح (ویژه برادران)
ال ) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امم از بخشهاي مخمل

رشمه تواش ح و همخواني ،به شرح زير محاسبه مي شود :

 -1/1بخش همخواني قرآن كريم:
وق

تجويد 35 :امم از

و ابمدا 15 :امم از

لحن 32 :امم از

صوت 22:امم از

تذكر :نحوه داوري بخش همخواني قرآن كريم ،همانند رشمه تحق ق خواهد بود
 -1/2بخش تواش ح:
آداب و شرايط :فاقد امم از

لحن 32 :امم از

صوت 25 :امم از

هماهنگي و حسن اجرا 25 :امم از

ممن و ادا 22 :امم از

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حداق امم از كسب شده توسط شرك كنندگان به شرح جدول ذي اس :
رتبه اول  :حداق امم از 32

رتبه سوم  :حداق امم از 92

رتبه دوم  :حداق امم از 95

 -3ممن تواش ح شام شام اسماء و اذكار الهي يا حمد و ثناي الهي يا اه ب
 -4الزم اس

(ع) خواهد بود

ممن تواش ح و ترجمه فارسي آن در قالب  wordارائه گردد

 -5گروههاي تواش ح ،به محض حضور در جايگاه و ا الم مجري يا داور ،به اجراي برنامه خواهند پرداخ
 -9مطابق ضوابط جشنواره ،نام گروههاي تواش ح جه

اخذ آزمون ،حداكثر دو مرتبه ا الم خواهد شد؛ لكن در

صورت دم حضور ،گروه از دور مسابقه حذف ميشود
 -9مسابقه تواش ح در مرحله ملي ،يك مرحله اي برگلار خواهد شد؛ لكن در صورت نلديكي امم ازات افراد برتر و
با نظر ه ئ

محمرم داوران و سماد برگلاري مسابقات ميتواند در دو مرحله برگلار گردد

 -3در صورت برگلاري مرحله ف نال 32 ،درصد امم از مرحله مقدماتي با  92درصد امم از مرحله ف نال جمع شده
و حائلان رتبههاي برتر مشخص مي شوند
 -7در صورت به تساوي رس دن امم ازات دو يا ب ش از دو نفر از شرك
بخشهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترت ب اولوي

كنندگان ،تع ن رتبه برتر پس از بررسي

در رشمههاي مخمل

بارت اس

از  :لحن ،صوت،

هماهنگي و حسن اجرا و ممن و ادا
 -12درباره مطالب پ ش ب ني نشده در اين آي ننامه ،تصم م گ ري ه ئ
ر اي

داوران و سماد برگلاري مسابقات ،با

اصول حا كم بر آي ن نامه ،نافذ اس

ب) جلئ ات امم ازات :
آداب و شرايط  :بدون امم از
* تعداد مجاز افراد گروه  4الي  9نفر ميباشد
چناچه تعداد ا ضاي گروه يك نفر كممر و يا ب شمر از تعداد افراد مجاز باشد موجب كسر  5امم از و
كاهش يا افلايش ب ش از يك نفر موجب حذف گروه خواهد شد تغ ر نفرات مجاز ن س
كردن افراد در حد نصاب فوق مجاز اس
* اسمفاده از هرگونه آالت موس قي ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد
تبصره :اسمفاده از دياپازون در ابمداء اجراء برنامه بالمانع ميباشد
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ولي كم يا زياد

* مشخصات گروه و ا ضاء آن و ممن تايپ شده مديحه سرايي (تواش ح) همراه با ترجمه و ا رابگذاري كام و
منبع ممن بايد قب از اجراء به ه ات داوران تسل م گردد و دم ارائه موجب درج  5امم از منفي خواهد شد
* دم هماهنگي و تناسب لباسها (بطور فاحش) موجب كسر حداكثر  1امم از ميشود
تبصره  :تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع اس
* دم ر اي

شئون اسالمي در لباس ،ظاهر و حركات ا ضاء گروه موجب كسر حداكثر  2امم از خواهد شد

* مدت زمان اجراء برنامه  9دق قه بوده و تا  32ثان ه كممر و يا ب شمر بالمانع ميباشد چنانچه از مدت زمان مذكور
دول گردد به ازاي هر  32ثان ه يك امم از كسر ميگردد بعنوان مثال چنانچه زمان اجراي برنامه گروهي 9:27
دق قه يا  9:31دق قه گردد ،مشمول كسر دو امم از خواهد شد
صوت  25 :امم از
* مساح

(ارتفاع)  9 :امم از

 تا  2/5اكماو  9 :امم از تا  2اكماو  5/5 :امم از تا  1/5اكماو  4 :امم از* طن ن(زيبايي و جاذبه صداي گروه مورد لحام قرار خواهد گرف )  9 :امم از
* شدت و قوت (رسايي)  2 :امم از
* انعطاف (توانايي در سر

انمقال درجات و پردهها)  4 :امم از

* تحرير (از ح ث كمي و ك في)  2 :امم از
* صوت تكخوان در نگاه كلي  3 :امم از
تبصره :در صورت تعدد تكخوانها معدل صداي آنها محاسبه خواهد شد منظور از تكخوان ،تكخواني
اس

كه در قالب ملودي هاي اجرا شده در گروه نباشد

لحن  32 :امم از
* تطابق آهنگها با معاني و مضام ن ممن  3 :امم از
* تنوع آهنگ و همگوني نغمات (شام ر اي

تعب رات ،تلف ق مناسب نغمات با ممن ،ر اي

تك ههاي صوتي،

تناسب ريمم و ملودي با اوزان شعري)  3 :امم از
* برخورداري از ريمم يا ضرب آهنگهاي ممناسب و ممنوع  4 :امم از
* زيبايي ،تاث ر و جاذبه آهنگها  12 :امم از
تذكر  : 1داور لحن ملوديهاي تكخوان و گروه را در اممداد يكديگر محاسبه مينمايد به بارت ديگر لحن
تكخوان جدا محاسبه نميشود
تذكر  : 2اسمفاده از ملودي هاي تقل دي يا مشهور به شرط تغ ر ممن بالمانع اس

در غ ر اينصورت به تناسب

ممن اسمفاده شده تا  2امم از كسر ميشود
تذكر  : 3ملودي انمخاب شده نبايد خالف شئون باشد در غ ر اينصورت تا  3امم از كسر ميگردد
هماهنگي و حسن اجرا  25 :امم از
 )1مع ارهاي كسب امم از :
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* برخورداري از كُر يكدس  ،هماهنگ و تنظ مشده  12 :امم از
* هماهنگي در اداء كلمات  5 :امم از
* هماهنگي در اجراي پردهها  5 :امم از
* هماهنگي در تحريرها  2 :امم از
* اسمفاده از فنون زيباسازي نظ ر فواص صدايي مخمل  ،هارموني ،صداي زم نه يا آكورد و

 3 :امم از

 )2موارد كسر امم از :
* هر مورد دم هماهنگي در اداء كلمات موجب كسر  2/5امم از خواهد شد
* هر مورد خروج از پرده صح ح موجب كسر حداق  2/5و حداكثر  1امم از خواهد شد
* هر مورد دم هماهنگي در تحريرها موجب كسر  2/25امم از خواهد شد
* هر مورد نفسگ ري ناخوشايند موجب كسر  2/5امم از خواهد شد
* هر مورد اخالل در برنامه مانند خنديدن ،سرفه و موارد مشابه موجب كسر  1تا  2امم از و قطع برنامه توسط
گروه به هر دل

موجب حذف خواهد شد

ممن و ادا  22 :امم از
تذكر :ممن اجرا ميتواند ربي يا ربي فارسي باشد و بخش فارسي آن حداكثر  32درصد ك ممن را ميتواند در
بر گ رد
* حسن انمخاب ممن (مضمون و فنون ادبي)  12 :امم از
شرح  :منظور از مضمون ،محموا و موضوع ممن ادبي ميباشد و  5امم از دارد و منظور از فنون ادبي،
اسمفاده از فنون بالغي از جمله مجاز ،اسمعاره ،تشب ه ،كنايه و
* مطابق

صح

ميباشد و  5امم از دارد

ممن و اداء (از نظر مخارج و ا راب)  12 :امم از

تبصره :براي هر مورد غلط ادايي شام مخارج و ا راب  1امم از و براي هر مورد غلط ممني  2/5امم از
كسر خواهد شد و در صورت تكرار ب ش از دو بار مجمو ا  1امم از كسر خواهد شد
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* فرم شناسنامه آثار سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
کد اثر ( :توسط دبیرخانه جشنواره (وزارت علوم) تکمیل می گردد )

شناسنامه آثار سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت:
دانشجویان سراسر کشور
نوع اثر  :خوشنویسی نقاشی تذهیب  فیلم کوتااه 
معرق و منبت طراحی پوستر نرم افزار و اپلیکیشن
نام دستگاه و دانشگاه ارسال کننده :

تصویر اثر ( عکس اثر ارسالی به دبیرخانه)

نام و نام خانوادگی صاحب اثر:
کدملی :
تلفن همراه :
تاریخ تحویل اثر  ( :توسط دبیرخانه جشنواره در وزارت علوم تکمیل می گردد )
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