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فص
ل اول :

کلیات آنییانهم
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ُو نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارًا
و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىکنیم و در حالیکه ستمگران را جز زیان نمىافزاید.
(سوره مبارکه اسراء -آیه )80

* مقدمه:
برگزاري جشنواره قرآن و عترت دانشجويان از جمله برنامههاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج آمووزههواي دينوي و قرآنوي در
دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمينهاي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با كالم انسانساز الهي و مفاهيم تعوالي بشوش آن و
همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن و عترت در محيط دانشگاهي هموواره موورد اهتموام متيونيان و مسونولين
فرهنگي دانشگاهها بوده است.
مروري بر تجربه برگزاري سي و سه دوره از جشنواره قرآن و عترت در دانشگاهها ،بازنگري در محتووا و يويوههواي اجرايوي آن را
ضروري مينمود .بر اين اساس ،دستورالعمل پيش رو مشتمل بر آخرين بازنگري ها ضمن لحاظ نمودن چوارچو پيشوين جشونواره
قرآن و عترت دانشجويان كشور و هماهنگي با آيين نامه جشنواره ملي يوراي همواهنگي فعاليتهواي قرآنوي دانشوگاهها ،تونوين
گردينه و قابل اجرا در سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباين.

* اهداف :
 -1ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسالمي و اعتالي اخالق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
 -2ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاهها با قرآن و عترت
 -3تقويت و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاههاي سراسر كشور
 -4ارج گذاري به فعاليتهاي قرآن و عترت و تشويق نشبگان ديني و قرآني دانشگاهها
 -5يناسايي و معرفي استعنادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جامعه دانشگاهي

* سیاست ها و رویکردها :
 -1توجه به دينگاههاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(من ظلهالعالي) پيرامون فعاليتهاي قرآن و عترت.
 -2مشاركت همه جانبه و فعال همه دستگاههاي عضو يورا.
 -3توجه به رويکرد تبليغي ،آموزيي ،پژوهشي و تربيتي در جشنواره.
-4اعتالي فعاليتهاي محتوايي و جنبي جشنواره.
-5استفاده مناسب از استعناد و توانايي نشبگان قرآني يركت كنننه در جشنواره.
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* ستاد برگزاري جشنواره:
نظر به اهميت و حساسيت برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره قرآن كوريم بوه عنووان نشسوتين و مهومتورين بسوتر ورود
دانشجويان به عرصه فعاليتهاي ديني و قرآني و به منظور تمهين مقنمات ،ايجاد هماهنگي و اجراي منظم برناموه هوا در هرچوه
بايکوهتر برگزار ينن اين دوره از جشنواره ضمن بهرهگيري از اهتمام و تشريک مساعي مجموعه تشکلهوا و نهادهواي فعوال
فرهنگي دانشگاه ،ستاد برگزاري جشنواره قرآن كريم دانشجويان با مسنوليت معاون فرهنگي و اجتماعي دانشوگاه متشوکل از
منير امور فرهنگي ،نمايننگان دفتر نهاد نمايننگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،دبير كانون قرآن و عترت (ع) ،مسنول بسويج
دانشجويي دانشگاه ،كاريناس قرآني دانشگاه (و يا كاريناس امور كانونها) و مسنول روابط عمومي دانشوگاه ،بور اسواس ايون
ييوه نامه اجرايي نسبت به برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره اهتمام مي نماين.

 .1اعضاي ستاد برگزاري جشنواره:
 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه(به عنوان رئيس ستاد)
 منير كل امور فرهنگي دانشگاه (به عنوان دبير ستاد)
 نمايننه دفتر نهاد نمايننگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 دبير كانون قرآن و عترت(ع)
 مسنول بسيج دانشجويي دانشگاه
 كاريناس قرآني دانشگاه (و يا كاريناس امور كانون ها)
 نمايننه تام االختيار روابط عمومي دانشگاه

 .2وظایف ستاد برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهی:
 .1تيويب برنامهها و نظارت بر حسن عملکرد دبير و كميتههاي مربوطه اعم از؛ كميته تبليغوات و روابوط عموومي ،كميتوه
اطالعرساني و ثبت نام ،كميته علمي ،كميته پشتيباني ،كميته فرهنگي ،كميته مالي و ...
 .2اتشاذ تنابير الزم به منظور فضاسازي گسترده تبليغي و اطالع رساني در سطح دانشکنه ها ،خوابگاه ها و ديگور فضواهاي پورديس
دانشجويي
 .3تعيين نوع و سطح جوايز در مرحله دانشگاهي و مرحله منطقهاي
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 .3دبیرخانه برگزاري جشنواره در دانشگاهها :
دفاتر امور فرهنگي دانشگاهها به عنوان دبيرخانه برگزاري جشنواره مي باينن.
وظايف دبيرخانه برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي :رعايت زمان بنني اعالم ينه در اجراي جشنواره (با توجوه بوه اينکوه
زمانبنني اعالم ينه از سوي دبيرخانه جشنواره جهت برگزاري مطلو و به موقع در مراحل بعن حائز اهميت ميبايون از سوتاد
برگزاري خواهشمنن است كه زمانبنني آيين نامه را رعايت نماينن)
 .1ثبت نام به موقع از داوطلبان يركت در جشنواره
 .2هماهنگي با تيم داوري
 .3تماس با اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم جهت دريافت محتواي تالوت ريته هاي تحقيوق و ترتيول و
بانک سواالت بشش معارفي
 .4برگزاري يايسته مسابقات در بششهاي آوايي و معارفي و جمع آوري آثار در ساير بشش ها
 .5اعالم نتايج مرحله دانشگاهي بر اساس قالب ارائه ينه به دبيرخانه جشنواره تا تاريخ  79/12/15براي ريوته هواي معوارفي و توا
تاريخ  79/12/11براي ريته هاي آوايي(فايل تالوت ها)
 .6ضبط و ارسال فايل صوتي و تيويري برگزينگان در ريته هاي قرائت تحقيق و ترتيل بر اساس محتواي اعالم ينه از سووي
دبيرخانه
نکته :1در ابتناي هر فايل نام ونام خانوادگي ،ريته امتحاني و نام دانشگاه متسابق به صورت واضح اعالم يود.
نکته :2فايل هاي بي كيفيت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواهن ين.
* نظر به آنکه داوطلب يركت در جشنواره باين دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفنواوري ،مؤسسوات
آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي و يا ديگر دانشگاههاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي باين لذا احراز دانشجو بوودن يوركت
كنننگان بر عهنة منيريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است.
* ريتههاي معارفي ميان برادران و خواهران مشترك مي باين.
 .9تهيه ،تنوين و ارسال به موقع گزارش تفييلي به همراه مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنواره
 مقتضي است گزارش تفييلي مکتو و مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنواره مرحله دانشگاهي در قالب فيلم و عکس طي لوح
فشرده ( )DVDبه صورت كامالً گويا و قابل بهره برداري تنظيم گردينه همراه با اسامي برگزينگان ،داوران و اطالعات كامل از كليه يوركت
كنننگان جشنواره در قالب ذيل حناكثر تا  1379/1/31به اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت ارسال گردد.
 يايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمنن به فعاليت هاي قرآني ،از يركت كنننگان در هر ريوته در مرحلوه
دانشگاهي به نحو مقتضي تقنير به عمل آين.
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* دبیرخانه مرکزي جشنواره:
* دبيرخانه مركزي سي و چهارمين جشنواره سراسري قرآن و عترت در اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي معاونت
فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مستقر مي باين .لذا جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معاونت
فرهنگي و اجتماعي (اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني) به نشاني  https://farhangi.msrt.ir/faمراجعه
كرده و يا با يماره تلفن  121-32234213سركار خانم همتي تماس حاصل فرمايين.
آدرس ايميل quranmsrt.ir@gmail.com :
يماره نمابر 121 - 33595694 :
آدرس  :تهران ،مينان صنعت ،بلوار خوردين ،نبش پيروزان جنوبي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،طبقه  ،5اتاق  ،519اداره
پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني

* مخاطبان جشنواره:
اين جشنواره در سطح دانشجويان در مقاطع مشتلف كارداني ،كاريناسي ،كاريناسي ارين و دكتري برگزار خواهن
ين.
ضمناً مالك دانشجو بودن مشاطبان ،تنها در مرحله اول اعمال مييود ،بنابراين اگر دانشجويي پس از حضور در
مرحله دانشگاهي فارغ التحييل يود ميتوانن در صورت برگزينه ينن در مراحل بعني نيز يركت نماين.
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* زمان بندي برگزاري مسابقات:
1و مرحله دانشگاهي:
زمستان ماه 1379
2و مرحله منطقهاي:
نيمه دوم فروردين و نيمه اول ارديبهشت 1373
3و مرحله سراسري:
يهريور 1373
 -4مرحله ملي:
پاييز 1373

نكته:
اسامي برگزينگان در كليه بشش ها بر اساس موارد زير ارسال گردد:
دانشگاه ها مي بايست اسامي برگزينگان را در قالب فايل ورد و جنول زير بوه آدرس quranmsrt.ir@gmail.com
ارسال نماينن.
رديف

نام و
نام خانوادگي

نام دانشگاه

ريته آزموني

يماره
دانشجويي
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كن ملي

يماره همراه

پست
الکترونيکي

* بخش ها و رشته هاي جشنواره:
سي و چهارمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان يامل  6بشش و  34ريته به يرح زير مي باين :
 )1بخش معارف قرآنی و سیره معصومین ( :يامل  7ريته  :آينايي با احاديث اهلبيت  /آينايي با مفاهيم نهجالبالغه/
آينايي با مفاهيمِ صحيفه سجاديه /حفظ موضوعي قرآن كريم /آينايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم /آينايي با سيره
معيومين /احکام /پرسمان قرآني/سبک زننگي ايراني اسالمي)
 )2بخش پژوهشی ( :يامل  2ريته  :مقاله نويسي /تلشيص كتا )
 )3بخش فنآوری ( :يامل  3ريته  :تولين نرمافزار /تولين اپليکيشن /كانال يبکههاي مجازي)
 )4بخش هنری ( :يامل 9ريته  :خوينويسي /نقايي /عکس /تذهيب /فيلم كوتاه /معرّق و منبّت/طراحي پوستر)
 )5بخش ادبی ( :يامل  4ريته  :يعر /داستاننويسي /نمايشنامهنويسي /فيلمنامهنويسي)
 )6بخش آوایی ( :يامل  7ريته  :قرائت تحقيق /قرائت ترتيل /حفظ  5جزء /حفظ  11جزء /حفظ  21جزء /حفظ كل /اذان/
دعا و مناجات خواني /تواييح)
تذكر  :ريتههاي اذان و تواييح فقط ويژه برادران خواهن بود.
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* جزئیات ،مراحل و منابع آزمون هر یک از بخشها و رشتههاي جشنواره:
 -1بخش معارفی :
ردیف

رشته

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله دانشگاهی

مرحله منطقه ای

مرحله سراسری

جشنواره ملی

1

کتاب حکمت نامه جوان(عربی
کتاب حکمت نامه جوان(عربی
فارسی) ،حجت السالم و المسلمین کتاب حکمت نامه جوان(عربی
فارسی) ،حجت السالم و المسلمین
فارسی) ،حجت االسالم و
محمد محمدی ری شهری،
آينايي با احاديث اهل
محمد محمدی ری شهری،
انتشارات دارالحدیث ،بخش سوم المسلمین محمد محمدی ری متعاقباً اعالم می گردد
انتشارات دارالحدیث ،بخش دوم
بيت(ع)
(موانع شکوفایی جوان) و بخش شهری ،انتشارات دارالحدیث،
(عوامل شکوفایی جوان) ،از ص 73
کل کتاب
چهارم (حقوق جوان) از ص 025
تا 599
تا 087

2

.5کل کتاب سیری در نهج البالغه،
کتاب پیام امام امیرالمومنین(ع)،
استاد شهید مرتضی مطهری ،نشر
تالیف آیت اهلل العظمی مکارم
صدرا
شیرازی ،جلد  ،4نشر دارالکتب
متعاقباً اعالم می گردد
االسالمیه ،شرح خطبه های  90تا
.0متن و ترجمه حکمت های  5تا
پایان خطبه  520ازصفحه 025
 512نهج البالغه براساس ترجمه
تا صفحه 420
مرحوم استاد محمد دشتی(ره)

3

4

5

آينايي با مفاهيم
نهجالبالغه

آينايي با مفاهيم
صحيفه سجاديه

آينايي با ترجمه و
تفسير قرآن

آينايي با سيره
معيومين(ع)

.5کتاب سیری در نهج البالغه،
استاد شهید مرتضی مطهری ،نشر
صدرا(،فصل های :مقدمه 6 ،5،و)7
.0متن و ترجمه حکمت های  5تا
 522نهج البالغه براساس ترجمه
مرحوم استاد محمد دشتی(ره)

کتاب اخالق اجتماعی در صحیفه
سجادیه ،حمیدرضا حق شناس،
مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران

 .5متن ،ترجمه و شرح دعای 50
صحیفه سجادیه (دعای در
اعتراف به گناه و توفیق توبه)
متن ،ترجمه و شرح دعای 40
براساس کتاب دیار عاشقان،
صحیفه سجادیه (دعای هنگام ختم
شرح صحیفه سجادیه اثر استاد
قرآن) براساس کتاب دیار
حسین انصاریان جلد 6صفحه
متعاقباً اعالم می گردد
عاشقان ،شرح صحیفه سجادیه اثر
 367تا صفحه  ،444نشر عرفان
استاد حسین انصاریان جلد55
صفحه  81تا صفحه  ،594نشر
 .0کتاب آشنایی با مفاهیم
عرفان
صحیفه سجادیه ،اثر سید حمید
حسینی ،حوزه علوم اسالمی
دانشگاهیان

کتاب تفسیر آیات مهدویت ،اثر
حجت االسالم کلباسی و
کتاب آشنایی با قرآن ،اثر استاد
کتاب تفسیر آیات برگزیده،
همکاران ،مرکز تخصصی
علیرضا مستشاری،نشر معارف ،از شهید مطهری ،جلد  ،1تفسیر
متعاقباً اعالم می گردد
ابتدای جزء  ،02رابطه دختر و سوره های زخرف ،دخان ،جاثیه ،مهدویت،از ابتدای کتاب تا
صفحه  085انتهای بخش جیم از
فتح قمر ،نشر صدرا
پسر ،صفحه  345تا پایان کتاب
فصل سوم

کتاب درسنامه سیره
کل کتاب امام رضا و زندگی ،تالیف کل کتاب درسنامه سیره
معصومین(ع) ،محمد حسین واثقی
حجت االسالم و المسلمین مهدی معصومین(ع) ،محمد حسین
متعاقباً اعالم می گردد
راد ،انتشارات مشعر ،از ابتدای
واثقی راد ،انتشاران مشعر ،کل
غالمعلی ،نشر آستان قدس
کتاب تا ص (561انحصار فهم
کتاب
رضوی ،به نشر
کامل قرآن به ائمه)

9

6

حفظ موضوعي
قرآن كريم

9

احکام

3

پرسمان معارفي

7

کتاب هر روز با قرآن و عترت،
کتاب هر روز با قرآن و عترت،
حفظ  361موضوع قرآن کریم،
کل کتاب هر روز با قرآن و
(حفظ  361موضوع قرآن
اثر حجت االسالم و المسلمین حا
کریم) ،اثر حجت االسالم و عترت( ،حفظ  361موضوع قرآن
ابوالقاسم و همکاران ،انتشارات
متعاقباً اعالم می گردد
کریم) ،اثر حجت االسالم و
المسلمین حا ابوالقاسم و
نورالثقلین ،از ابتدای فصل دوم
المسلمین حا ابوالقاسم و
همکاران ،انتشارات نورالثقلین،
آیات اخالقی صفحه  560تا ابتدای
از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل همکاران ،انتشارات نورالثقلین
فصل چهارم آداب معاشرت صفحه
دوم صفحه  560آیات اخالقی
078
کتاب از واجبات چه می دانیم؟ ،کل کتاب از واجبات چه می
دانیم؟ ،حجت االسالم و
حجت االسالم و المسلمین محمود
اکبری ،نشر فتیان ،از ابتدای کتاب المسلمین محمود اکبری ،نشر
فتیان،
تا ص(518وجوب نجات مسلمان)
کتاب آفتاب مهر(پرسش و
پاسخهای مهدوی) ،تالیف مرکز
تخصصی مهدویت از ابتدای کتاب
تا انتهای فصل ششم ،صفحه ،543
انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت
مهدی موعود(عج)

متعاقباً اعالم می گردد

متعاقباً اعالم می گردد

کتاب پرسشها و پاسخ های
کل کتاب آفتاب مهر(پرسش و
پاسخ های مهدوی) ،تالیف مرکز دانشجویی جلد (53ویژه محرم)،
متعاقباً اعالم می گردد
فصلهای دوم ،سوم ،چهارم و
تخصصی مهدویت انتشارات
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی پنجم،صفحات  81تا  ،083نشر
معارف
موعود(عج)

کتاب خانواده به سبک زندگی سبک زندگی بر اساس آموزه های
اسالمی(با رویکرد رسانه ای)،
(به سبک ساخت یک جلسه
برمدار آفتاب :سبک زندگی بر
سبک زننگي ايراني و
مدار حیات رضوی ،محمد حسین مطول مطوی) در محضر مقام حمید فاضل قانع ،مرکز پژوهشهای متعاقباً اعالم می گردد
اسالمي
اسالمی صدا و سیمای جمهوری
معظم رهبری دام ظله ،نشر
پور امینی ،آستان قدس رضوی
اسالمی ایران
صهبا
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 -2بخش پژوهشی :
ردیف

رشتهها

1

مقاله نويسي

2

تلشيص كتا

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله ملی

مرحله سراسری

.5اسکتبار ستیزی و حضور بهنگام و آگاهانه دانشگاهیان در عرصه هاای
اجتماعی و سیاسی بر اساس آموزه های قرآن و عترت
 .0دانشگاه و رسالت تولید علم در آیینه تعالیم قرآن و اهل بیت(ع)
 .3دانشگاه و رسالت مبارزه با اشرافی گری در محیط جامعاه بار اسااس
آموزه های علوی(ع)
 .4معارف قرآن و اهل البیت(ع) و دفاع از حریم عقاید و کیان اساالم در
میدان علم و جهاد (با تاکید بر جایگاه شهدای دانشجوی مدافع حرم)

بررسی مجدد آثار
برتر

 .1آرمان شهر مهدوی(عج) الگویی برای سبک زندگی جامعه منتظر
 .6راهکارهای افزایش روحیه انقالبی ،منش جهاادی و انقالبای مانادن باا
تاسی به آیات و روایات
 .7قرآن و سالمت
.5کتاب ما منتظریم بیانات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع مهدویت
و انتظار ،به اهتمام حسن مالیی ،نشر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)

بررسی مجدد آثار

 .0کتاب خداشناسی حضرت آیت اهلل مصباح یزدی(،جلد اول از مجموعه

برتر

معارف قرآن) ،نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 -3بخش فنآوری :
مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

ردیف

رشتهها

1

تولين نرم افزار

قرآن و عترت

2

تولين اپليکيشن

قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

3

كانال يبکه هاي مجازي

قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

مرحله سراسری

مرحله ملی

بررسی مجدد آثار برتر
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 -4بخش هنری :
ردیف

رشتهها

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله سراسری

مرحله ملی

1

خوينويسي

وَالََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنََّهُمْ فِی الصََّالِحِینَ(عنکبوت)9/

بررسی مجدد آثار برتر

2

معرّق و منبّت

اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ وَکیلٌ (زمر)6/

بررسی مجدد آثار برتر

3

عکاسي

4

طراحي پوستر

5

فيلم كوتاه

6

نقايي

9

تذهيب

 الهام از پیام آیات زیر:
 .5ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النََّااسِ لِیُاذِیقَهُمْ بَعْااَ الََّاذِی
عَمِلُوا لَعَلََّهُمْ یَرْجِعُونَ (روم)45
ر ِعلْام َو
ل اللَّا ِه ِب َِیْا ِ
ن سَابی ِ
ل عَا ْ
ث ِل ُیضِا َّ
شتَری َل ْه َو ا ْلحَادی ِ
ن َی ْ
س َم ْ
ن النَّا ِ
َ .0و ِم َ
یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ(لقمان)6/
 .3یَا بُنَیََّ إِنََّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبََّة مِنْ خَرْدَل فَتَکُنْ فِی صَخْرَة أَوْ فِی السََّامَاوَاتِ
أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللََّهُ ۚ إِنََّ اللََّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ(لقمان)56/
ح ِم ْلنَهاا َو
ن َی ْ
ن َا ْ
ل فَا َا َب ْی َ
ض و الجباا ِ
ت و اال ْر ِ
 .4اِنَّا َعرَضانا االَمانَا َة علای السااموا ِ
اَشْفَقْنَ مِنها وَ حَمَلَها االِنسانُ اِنَّهُ کانَ ظلُوما جَهوالً (احزاب)70/
 ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اسااس مضاامین آیاات و رویاات و
بررسی مجدد آثار برتر

تاریخ اسالم
 .5ترویج فرهنگی اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت
 .0اهل بیت (ع) و سبک زندگی
 .3فضایل اهل البیت(ع) به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان (عج)
 .4حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی
 .1عفاف و حجاب
 .6تکریم قرآن
 .7استکبار ستیزی
 .8امر به معروف و نهی از منکر ،فریضه فراموش شده
 .9محیط زیست
 .52اصالح الگوی مصرف و حفظ بیت المال
قرآن و عترت
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بررسی مجدد آثار برتر

 -5بخش ادبی :
ردیف

رشتهها

1

يعر

2

داستان نويسي

3

نمايشنامه نويسي

4

فيلمنامه نويسي

مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون
مرحله سراسری

مرحله ملی

 الهام از پیام آیات زیر:
 .5ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النََّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْااَ الََّاذِی
عَمِلُوا لَعَلََّهُمْ یَرْجِعُونَ(روم)45
 .0وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَانْ سَابیلِ اللَّاهِ بَِِیْارِ عِلْام وَ
یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ(لقمان)6/
خرَة َأ ْو فِای
ن فِای صَا ْ
ک ْ
ردَل فَا َت ُ
ن خَا ْ
ح َبَّاة مِا ْ
ل َ
ک ِم ْثقَاا َ
ن تَا ُ
 .3یَا بُنَایََّ إِ ََّنهَاا ِإ ْ
السََّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللََّهُ ۚ إِنََّ اللََّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ(لقمان)56/
 .4اِنَّا عَرَضنا االَمانَةَ علای الساامواتِ و االرْضِ و الجباالِ فَااَبَیْنَ اَنْ یَحْمِلْنَهاا وَ
اَشْفَقْنَ مِنها وَ حَمَلَها االِنسانُ اِنَّهُ کانَ ظلُوما جَهوالً(احزاب)70/
 ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیاات و رویاات و
تاریخ اسالم
 .5ترویج فرهنگی اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت
 .0اهل بیت (ع) و سبک زندگی
 .3فضایل اهل البیت(ع) به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان (عج)
 .4حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی
 .1عفاف و حجاب
 .6تکریم قرآن
 .7استکبار ستیزی
 .8امر به معروف و نهی از منکر ،فریضه فراموش شده
 .9محیط زیست
.52اصالح الگوی مصرف و حفظ بیت المال
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بررسی مجدد آثار برتر

 )6بخش آوایی :
مراحل برگزاری جشنواره

جنسیت
ردیف

رشته

1

قرائت تحقيق



2

قرائت ترتيل





3

حفظ كل قرآن كريم







4

حفظ  21جزء قرآن كريم









5

حفظ  11جزء قرآن كريم











6

حفظ  5جزء قرآن كريم













9

اذان



---



-





دعا و مناجات خواني













گروه تواييح



---



-





3
7

مرحله

مرحله

مرحله

دانشگاهی

منطقهای

سراسری












مرحله ملی

مرد

زن














منابع بخش آوايي :رشته دعا و مناجات خواني
ردیف

1

رشته
بخش دعا و
مناجات خوانی

مرحله منطقه ای

مرحله دانشگاهی

مرحله سراسری

جشنواره ملی

دعای عرفه امام
حسین(ع)

متعاقباً اعالم می گردد

مناجات الذاکرین ،مناجات الراجین و مناجات
الزاهدین از مجموعه مناجات خمسه عشر

دعای ابوحمزه ثمالی

(مفاتیج الجنان مرحوم حا شیخ عباس قمی)
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* نکات حائز اهمیت :
 -1مطابق ضوابط جشنواره ،هر دانشجو تنها در يک ريته ميتوانن يركت نماين.
تبيره :حضور يک دانشجوي منتشب در ريته تواييح به صورت همزمان با يکي ديگر از ريته هاي جشنواره بالمانع موي-
باين.
 -2دانشجوياني كه در يکي از ريته هاي مرحله ملي دورههاي پيشين حائز رتبه اول تا سوم ينه انن مجواز بوه يوركت در
همان ريته نيستنن.
 -3دانشجوياني كه در يکي از مقاطع حفظ مرحله ملي دورههاي پيشين حائز رتبه اول ينه انن مجاز به يوركت در مقطوع
پايينتر نيستنن و باين در مقطع باالتر يركت كننن.
 -4يرط پذيرش دانشجويان در جشنواره ،ايتغال به تحييل در زمان ثبت نام در مرحله مقنماتي جشنواره است.
 -5هر گونه تغيير (اعم از تغييرات كمي و يا كيفي) در آثاري كه در مرحلهي سراسري به عنوان اثر برتر دستگاه دانشگاهي،
يناخته مييود ممنوع مي باين و آثار برتر (بشش ادبي ،هنري ،پژوهشي و فناوري) عيناً باين به دبيرخانه جشنواره ملوي
ارسال يود.
 -6در تمامي زير گروههاي ريته حفظ ،دانشجوياني كه طي دوره هاي گذيته حائز رتبههاي اول تا سوم مرحله سراسوري و
ملّي ينهانن نميتواننن در زير گروه پايينتر يركت نماينن.
 -9داوري جشنواره بر اساس آخرين آيين نامه تنوين ينه سازمان اوقاف و امورخيريه مي باين ،كه در اين آيين ناموه بوه
بششي از آن اياره ينه است.
 -3آزمون ريته هاي قرائت (تحقيق و ترتيل) از كل قرآن كريم و براساس ميحف خط عثموان طوه (بوه روايوت حفوص از
عاصم) و ترجمه استاد فوالدونن مي باين.
 -7با توجه به احتمال يکستن قا و ييشه آثار در هنگام پست و حمل ،باين آثار هنري فاقن ييشه و قا ارزيمنن بايون .ضومنا
ًدبيرخانه هيچگونه مسنوليتي در قبال آثار ارسال ينه نشواهن دايت و ارسال آثار باين با رضايت كامل دانشجو صوورت
پذيرد.
 -11با توجه به برگزاري مستقل جشنواره ويژه دانشجويان دانشگاههاي وزارت بهنايت ،پيام نور ،جامع علموي كواربردي،
آزاد اسالمي ،فرهنگيان ،فني و حرفهاي و دانشکنههاي علوم قرآني ،دانشجويان مراكز ذكر يونه نمويتواننون در ايون
جشنواره يركت كننن(.دانشگاههاي غير انتفاعي مي تواننن در اين جشنواره يركت كننن)
 -11الزم به ذكر است در طول برگزاري جشنواره هزينه ايا و ذها دانشجويان در تمامي مراحل به عهنه دانشگاه مي باين.
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بخش معارفی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

آينايي با احاديث اهلبيت

2

آينايي با مفاهيم نهجالبالغه

3

آينايي با مفاهيم صحيفه سجاديه

4

حفظ موضوعي قرآن كريم

5

آينايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم

6

آينايي با سيره معيومين

9

احکام

3

پرسمان قرآني

7

سبک زننگي ايراني اسالمي

17

بخش معارفی :تمامی رشتهها

مرحله دانشگاهي:
سواالت اين بخش ،ا سشوا ارا پ تيشاني از ا لي نش هش ا رييشز ق آنياشز ق ا ت م شو ر ارانش راايش پهش آشنا
رواهدگنل  .رااي هه مز ب يس ي مون کايز منح ه رااي هز ا به صو ت همزمش ن ر تواريخ  1379/12/6بنگشزا
ام ييد.
زمان ارسال اسامي :برگزينگان مرحله دانشگاهي باين بر اساس سهميه اعالم يونه ،حوناكثر توا تواريخ 15
اسفنن ماه  1379به اين اداره اعالم گردد.
 سهميه دانشگاهها در ريتههاي معارفي به شنح ذيل اس :
رااي په ا را اا ت  3هزا راايجو  2افن سهمنه ر هن شاه (ر صو ت احنا حداآل امان ) رااي په ا را اا ت
 8هزا راايجو ا  3افن سهمنه ر هن شاه ق رااي په ا را اا بن ،ا  8هزا راايجو ا  5افن سهمنه ر هن شاه
بنرو را مزب شيد.
تذکن :ر بخ ،مي لز سهمنه بنن رواهنان ق بنار ان به صو ت ميانك مز ب شد.

مرحله منطقه اي:
ي مون کايز منح ه ميطقهاا ر ا رييهي م پ ر مي طقز که ماي آي ً امال رواهد ششد بنگشزا مشزگشنرر .راايش پ
موظف اس بن اس س سهمنه امال شدپ مش ن رآنشب بنگشزا ا منح شه ميطقشه اا ا امشال ام يشد ق منيشه ح شو
بنگزيدگ ن منح ه رااي هز ا ر اين منح ه لناهم ام يد.
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ضوابط فني و اجرايي :
 -1طراحي سؤاالت از سوي اداره پشتيباني از فعاليت هاي ديني و قرآني صورت خواهن پذيرفت.
 -3سواالت به صورت تستي و تشريحي موي بايون ،تعوناد سوواالت در بشوش تسوتي  41سووال و در بشوش
تشريحي  5سوال خواهن بود.
 -4در بشش تستي به ازاء هر سه پاسخ نادرست ،يک پاسخ درست حذف خواهن ين.
 -5اولويوت در رتبوه بنووني متسوابقين بوا توجووه بوه سوواالت تسووتي موي بايون و در صووورت بوه تسوواوي
رسينن امتياز دو يا بيش از دو نفور از يوركت كننونگان در هور ريوته ،آزموون سوواالت تشوريحي برگوزار
يود و سواالت تيحيح گردد .ضومن ًا چنانچوه پوس از تيوحيح سوواالت تشوريحي بواز هوم امتيوازات دو يوا
بيش از دو نفر از يركت كنننگان يکسان باين ،تعيوين رتبوه برتور پوس از اخوذ آزموون كتبوي مجوند و يوا
يفاهي صورت خواهن پذيرفت.
 -6درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آيوينناموه ،تيوميم گيوري سوتاد برگوزاري مسوابقات ،بوا رعايوت
اصول حا كم بر آيين نامه ،نافذ است.
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بخش پژوهشی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

مقاله نويسي

2

تلشيص كتا

20

بخش پژوهشی  :رشته مقاله نویسی

*كليه ريته هاي پژ وهشي داراي دو مرحله ي دانشوگاهي و سراسوري موي بايون و آثوار برگزيونه
دانشگاهي اين بشش مي بايست تا پايان خرداد ماه سال  79به دبيرخانه جشنواره سراسوري كوه از
طريق نامه و سايت  https://farhangi.msrt.ir/faاعالم مي گردد توسط دانشوگاه ارسوال يوود.
برگزينگان مرحله سراسري ب ه مرحله ملي معرفي مي يونن.
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي مقاالت باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا
هم باينن از گردونة جشنواره حذف مي يونن.
 -2مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است فايل  WORDو  pdfمقاله و پرينت آن به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد.
 -4هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -5مقاالت ارسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين .مقاالت
ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -6مقاالت دريافت ينه مسترد نشواهن ين.
 -9مقاالت در هيچ يک از مجالت علمي و يا فضاي مجازي نباين منتشر ينه باين.
 -3تهيه مقاله توسط يک يا چنن نفر بالمانع بوده اما نفر اصلي باين دانشجوي يركت كنننه باين؛ و در صورت برگزينه
ينن مقاله در جشنواره ،تنها از نفر اصلي تقنير بعمل خواهن آمن و به ساير نويسننگان ،لوح تقنير اهناء ميگردد.
 -7براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

 -11دستورالعمل نگارش مقاالت از قرار زير ميباين :
* متن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باين.
* مقاالت ارسالي ،تحقيقي و مستنن و بر اساس معيارهاي علمي باينن.
* فايل متن مقاله با پسونن  docيا  docxو با ويرايش  word 2111باين.
* حجم مقاالت از  21صفحه و تعناد كلمات مقاله از  9511واژه بيشتر نباين.
* مقاالت با فاصله  1سانتيمتر ميان سطور و با تورفتگي نيم سانتيمتر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا ،تايپ ينه
باين.
* كليه متن مقاله با فونت  b nazaninو اننازه فونت ها  13باين.
* آيات و روايات از نرم افزار جامع التفاسير نور آورده يود .متن عربي آيات در بين عالمت آيات«» قرار گيرد و آدرس آيه
بالفاصله پس از آيه در داخل پرانتز به صورت (نام سوره/يماره آيه) ،درج يود مثال « :ادع الي سبيل ربک بالحکمه و
الموعظه الحسنه( »...نحل.)125/
* اگر از ترجمه خاصي از قرآن يا منابع روايي نظير نهج البالغه در مقاله استفاده مييود ،حتماً مششيات مترجم و
كتابشناسي ترجمه در بشش منابع بياين.
 -11الزم است مقاالت مشتمل بر بششهاي زير باين :
* عنوان مقاله :ناظر به موضوع تحقيق ،به صورت كوتاه و رسا درج گردد.
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* مششيات نويسننگان  :مششيات نويسننه(نويسننگان) باين به صورت زير ذكرگردد:
ذكر نام ونام خانوادگي نويسننه /نويسننگان ،دانشگاه محل تنريس ،رتبه علمي ،ايميل و يماره تلفن تماس
* چکينه :قريب  311 -211كلمه به زبان فارسي (به گونه اي كه نمايانگر يرح مشتير و جامعي از محتويات نويتار يامل
بيان مسنله ،هنف ،ماهيت پژوهش و نکتههاي مهم نتيجه بحث باين).
* كلينواژهها :حناقل  3و حناكثر تا  6واژه (از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا كننن)
* مقنمه :در آن به هنف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينههاي قبلي پژوهش و ارتباط آنها با موضوع
نويتار به صورت واضح اياره يود.
* بننه اصلي مقاله :
 متن اصلي مشتمل بر فيول مشتلفي است كه هر فيل نيز يامل زيرفيلهاي ديگري است كه اين زيرفيل هاهر كنام مشتمل بر چننين پاراگراف با موضوع مششص است.
-

هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يک عنوان در زيرفيلي خاص قرار گيرنن.

-

هر دسته از عناوين ،ذيل عنوان كليتر به عنوان فيل قرار گيرنن به گونه اي كه مجموعه مقاله از يک ياكله
منسجم چنن فيلي برخوردار بوده و تقنم و تأخّر مطلب در آن رعايت ينه باين.

* نقل قول مستقيم :در مواردي كه مطلبي عيناً از منبعي نقل مييود ،ابتنا و انتهاي مطلب ،گيومه«» قرار داده يود و در
پايان نقل قول آدرس منبع ذكر يود .نقل به مضمون و از منابع ديگر نيازي به درج گيومه ننارد .اما در پايان با
ذكر«ر.ك»آدرس آن منبع ذكر يود.
* ارجاع درون متن :مطالب نقل ينه از ساير منابع باين با ذكر آدرس باين:
(نام خانوادگي مؤلّف ،سال انتشار ،يماره جلن و صفحه) مثال( :طباطبائي ، 1331 ،ج ، 1ص )211و اگر به چنن صفحه از يک
منبع استناد داده مييود يماره صفحات از سمت راست به چپ و با گذايتن عالمت (صص) تنظيم گردد؛ مثال:
(طباطبائي ، 1331 ،ج  ،1صص 26،25و )29در صورتي كه نام خانوادگي مؤلّف ،مشترك است باين اسم وي هم مورد اياره
قرار گيرد .اگر از يک نويسننه در يک سال ،دو اثر يا بيشتر منتشر ينه و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،با
آوردن حروف الفبا بعن از سال انتشار ميان دو اثر تفکيک صورت ميگيرد .اگر از يک نويسننه بيش از يک اثر استفاده
ينه است ،ذكر منبع بنين يکل صورت ميگيرد( :نام خانوادگي ،سال انتشار اثر اوّل ،يماره جلن و سال انتشار اثر دوم،
يماره جلن و صفحه) اگر مؤلفانِ يک اثر بيش از سه نفر باينن ،فقط نام خانوادگي يک نفر آورده مييود و با ذكر واژه«و
ديگران» به ساير مؤلفان اياره ميگردد.
* نتيجه :حنود  411-211كلمه ،حاوي جمع بنني و خالصه گيري از مهمترين مسائلي كه نويسننه آنها را در مقاله به طور
مستنن يرح و بسط داده است.
* فهرست منابع :كتب و مقاالتي كه نويسننه در مقالهاش به آنها استناد نموده و يا از آنها نقل مطلب كرده است.
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحهاي جناگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگي مؤلف) با دستورالعمل زير تنظيم
گردد :
-

كتا  :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار) ،عنوان كتا  ،نام مترجم،محقق/ميحح ،محل نشر ،ناير .ضمناً نام كتا
با فونت Italicو  Boldتايپ گردد.

 مقاله :نام خانوادگي ،نام(سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،يماره مجله .عنوان مقاله داخل گيومه و ناممجله با فونت  Italicو  Boldتايپ گردد.
-

پايان نامه :نام خانوادگي ،نام(سال دفاع)« ،عنوان پايان نامه»؛ پايان نامه كاريناسي ارين /دكتري ،ريته،
دانشکنه ،دانشگاه .عنوان پايان نامه داخل گيومه و نام مجله با فونت  Italicو  Boldتايپ گردد.

 نکته پاياني :در صورت عنم تعيين برخي مششيات ،از الفاظ«بيجا» براي (بنون محل نشر)« ،بينا» براي (بنونناير)« ،بيتا» براي(بنون تاريخ) استفاده يود.
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) جنول امتيازات :
موضوع

محور

امتياز

بيان مساله
پرسش اصلي تحقيق
چکينه

بيان هنف يا اهناف كلي

5

روش تحقيق
ارائه خالصه نتايج تحقيق
طرح مساله تحقيق
وجوه

مقنمه

ساختاري

سواالت يا فرضيات اصلي و فرعي متناسب با پژوهش
بيان اهناف اصلي و فرعي تحقيق متناسب با سواالت مطرح ينه

11

ضرورت انجام تحقيق
پيشينه
نتيجه گيري

جامعيت پيشينه
بيان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پايان پيشينه
پاسخ به سواالت و يا فرضيات تحقيق
جمع بنني مراحل و يافته ها

رعايت اصول نگارش علمي
نظم منطقي و توالي مناسب در ساختار مقاله

5
11
15

گويايي عنوان و تناسب آن با محتوا
وجوه

ارزيابي

استواري استنالل ها و تازگي استنتاج ها در ارايه يافته هاي مقاله

محتوايي

غنا،اصالت ،جامعيت و اعتبار منابع

محتوايي

ميزان پاسشگويي به نياز ها و اولويت هاي علمي جامعه
ييوه نگارش

41

ييوايي ،سادگي ،رواني كالم و يکدست بودن ادبيات نگارش
عاري بودن از زياده نويسي

وجوه

انتشا روش مناسب تحقيق

رويي

بيان رابطه روش واهناف تحقيق

15
111

مجموع
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بخش پژوهشی :رشته تلخیص کتاب
الف) ضوابط فني و اجرايي:
 -1موضوع جشنواره ،مطابق جنول معرفي ريتهها مي باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم باينن از گردونة
جشنواره حذف مي يونن.
 -2مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است فايل  wordو  pdfاثر و پرينت به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -4هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -5اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -6تعناد صفحات تلشيص نباين كمتر از  11درصن حجم منبع اعالم ينه باين.
 -9براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

تذكر  :تلشيص و گزينه نويسي راهکاري موثر براي مشتير سازي متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتو
اهنافي نظير بهره گيري بيشتر از مضمون و محتواي كتا

است كه با

هاي ارزننه و نيز فراهم كردن امکان مراجعه سريع و آسان تر

عالقمننان به بطن منابع علمي انجام مي پذيرد .خالصه نويسي و زبنه گزيني به ويژه در عرصه تلشيص كتا

هم چون

ساير فعاليت هاي علمي داراي اصول و قواعن خاصي مي باين و بي تردين براي خلق اثري ارزيمنن در اين زمينه كسب
مهارت هاي الزم امري ضروري است.
) جنول امتيازات :
محور

موضوع

امتياز

 -1رويني و وضوح مفهوم ارائه ينه در متن خالصه ينه ( 11نمره)
 -2وجود انسجام و ارتباط معنايي و مفهومي ( 12نمره)
محتوايي

 -3جامع و مانع بودن مطالب تلشيص ينه ( 15نمره)

 61نمره

 -4رعايت امانت داري و وفاداري به اصل كتا (ميزان انطباق با متن اصلي) ( 15نمره)
 -5ميزان تسلط بر زمينه تشييي منبع ( 3نمره)
 -1ترتيب ،توالي و نظم مطالب ( 5نمره)
رويي

 -2دسته بنني علمي و هنفمنن ( 5نمره)
 -3رعايت اسلو ساده و سره نويسي ( 5نمره)

 21نمره

 -4استفاده از نمودار ها ،جناول و ساير تکنيک هاي گزينه نويسي ( 5نمره)
 -1رواني و ييوايي متن خالصه ينه ( 3نمره )
 -2رعايت نکات نگاريي ،ويرايشي و دستوري ( 3نمره)
ساختاري

 -3خالقيت و نوآوري (در ارائه دينگاه ها و سبک يشيي) ( 3نمره)
 -4استحکام  ،انسجام و پيوستگي ساختار ( 5نمره)

 21نمره

 -5توفيق در انتقال ويژگي هاي سبکي كتا ( 3نمره)
 -6تناسب حجم كمي مطالب ( 3نمره)
 111نمره

مجموع
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بخش فنآوري اطالعات شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

تولين نرم افزار

2

تولين اپليکيشن

3

كانالهاي مجازي قرآني

25

بخش فنآوری اطالعات :دو رشته تولید نرم افزار و تولید اپلیکیشن

*كليه ريته هاي فناوري داراي دو مرحلوه ي دانشوگاهي و سراسوري موي بايون و آثوار برگزيونه
دانشگاهي اين بشش مي بايست تا پايان خرداد ماه سال  79به دبيرخانه جشنواره سراسوري كوه از
طريق نامه و سايت  https://farhangi.msrt.ir/faاعالم مي گردد توسط دانشوگاه ارسوال يوود.
برگزينگان مرحله سراسري ب ه مرحله ملي معرفي مي يونن.
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي نرم افزار و اپليکيشن باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات
نامرتبط اگرچه زيبا و كارآمن از گردونة جشنواره حذف مي يونن.
 -2مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحه اي جناگانه تايپ يود و همراه با اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه يود.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است اصل نرم افزار به انضمام فايل نيب و راهنما در قالب  CDيا  DVDبه
دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -4يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه و همراه اثر به
دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارائه نماين.
 -6آثار ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9ارائه نرم افزار به صورت گروهي امکان پذير است؛ اما تنها يک نفر مجاز به يركت در جشنواره خواهن بود و در صورت
برگزينه ينن اثر در جشنواره ،از نفر اصلي تقنير بعمل خواهن آمن.
 -3به آثار كپي ينه امتيازي تعلق نشواهن گرفت.
 -7براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
رديف
1
2
3
4

امتياز

امتياز ياخص هاي داوري
عملياتي بودن ( نظير اجراي وظايف ،صحيح بودن نتايج ،عنم امکان دسترسي غير مجاز)
كاربر پسنني (نظير سادگي كار با سيستم ،كاربرپسنني ،ظاهر جذا

و زيبا ،امکان سفاريي

سازي ظاهر ،گرافيک و چينش ابزارها)
كارآمني (نظير سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو ،استفاده كاربردي ازمنابع)
قابليت حمل(نظير سادگي درانتقال نرم افزار به سيستم هاي ديگر ،نيب آسان ،هماهنگي با
استاننارد ،امکان جايگزيني نرم افزار به جاي ديگر نرم افزار هاي مشابه)

15
15
15
15

5

قابليت اطمينان (نظير منيريت خطاها ،قابليت بازيابي ،امنيت و تست نفوذ)

15

6

نوآوري(قابليت ويژه)

11

9

محتوايي(دقت اطالعات ،صحت محتوا ،غني سازي و تنوع ،استفاده و ارجاع مناسب به منابع)

15

امتياز جمع
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بخش فنآوری اطالعات :رشته کانال شبکههای مجازی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي كانال مجازي باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه
زيبا و كارآمن از گردونة جشنواره حذف مي يونن.
 -2مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ يود و همراه با اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه يود.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است آدرس كانال در قالب  CDيا  DVDبه دبيرخانه جشنواره ارسال يود..
 -4هر نفر فقط يک اثر باين در سامانه جشنواره بارگزاري نماين.
 -5آثار ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -6تهيه كانال توسط يک يا چنن نفر بالمانع بوده اما تنها يک نفر مجاز به يركت در جشنواره خواهن بود و در صورت
برگزينه ينن كا نال مربوطه در جشنواره ،از نفر اصلي ثبت نام ينه در سامانه تقنير بعمل خواهن آمن.
 -9براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

كاربر پسنني و تعند مشاطبين

21

2

صحت محتوا

21

3

غني سازي و تنوع مطالب

21

4

سطح تشييي مطالب

11

5

فعال بودن كانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه

21

6

قنمت و تناوم كانال

11
امتياز جمع
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بخش هنري شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

خوينويسي

2

نقايي

3

عکس

4

تذهيب

5

فيلم كوتاه

6

معرّق و منبّت

9

طراحي پوستر

28

بخش هنری  :رشته خوشنویسی

*كليه ريته هاي هنري داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باين و آثار برگزينه دانشگاهي
اين بشش مي بايست تا پايان خرداد ماه سال  79به دبيرخانه جشنواره سراسري كه از طريق ناموه و
سايت  https://farhangi.msrt.ir/faاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال يود .برگزينگان مرحله
سراسري ب ه مرحله ملي معرفي مي يونن.
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است اطالعات برگزينگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت يود.
 -4يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست (انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه و همراه اصل اثر
به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9اننازه اثر ،حناقل  A3و حناكثر  91*51سانتي متر و (داراي) قا باين.
 -3به آثار كپي ينه امتيازي تعلق نشواهن گرفت.
 -7در صورت وجود پاسپارتو ،طول و عرض آن  4الي  6سانتيمتر براي اثر A3و  6الي  3سانتيمتر براي اثر 91*51
سانتي متر باين.
 -11آثاري كه داراي قا هستنن باين در ابعاد اعالم ينه با احتسا پاسپارتو باين.
 -11اصل آثار در پايان جشنواره به نمايننه دستگاه ها عودت خواهن ين.
 -12براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

) جنول امتيازات :
رديف

امتياز ياخص هاي داوري

امتياز

1

تركيب بنني (رعايت كرسي ،خط كشي ،خلوت وجلوت )

13

2

كادربنني مناسب (ازنظردينبيري)

13

3

قنرت دست(اجرا) صاحب اثر

13

4

انتشا رنگ مركب با توجه به موضوع

13

5

انتشا كاغذ مناسب (زمينه كاغذ) از نظر زيبا يناسي

12

6

انتشا اننازه قلم و استفاده بجا از دانگ هاي مشتلف

12

9

رعايت تناسب هم خواني حروف و كلمات

12

3

خالقيت در برخورد با نويته و زمينه

12

جمع كل
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بخش هنری  :رشته نقاشی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3اثر ارسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين.
 -4يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه و همراه اصل اثر به
دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9اننازه اثر ،حناقل  A3و حناكثر  91*51سانتي متر باين.
 -3نوع تکنيک آزاد است.
 -7به آثار كپي ينه امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -11نقايي باين دستي باين و نباين بوسيله فتويا در رايانه تغيير كرده باين.
 -11اصل آثار در پايان جشنواره به نمايننه دستگاه ها عودت خواهن ين.
 -12براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

ايجاد جذابيّت بيري جهت جذ مشاطب

11

2

تسلط هنرمنن بر عناصر بيري (تركيب بنني  ،رنگ و )...

21

3

نحوهي بيان جانمايه موضوع در اثر (تاثير آيه يا سوره موردنظر) /نزديکي به معاني و مفاهيم پيام

21

4

ساختار زيبايي يناختي اثر

11

5

ابناع و خالقيّت در موضوع و ارايه اثر

11

6

استفاده از تکنيک مناسب در سبک اجرا و بيان موضوع

11

9

رعايت ريتم

11

3

اجرا و هماهنگي بين عناصر و ارائه كامل كار

11

جمع كل
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بخش هنری  :رشته عکاسی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3اثر ارسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين.
 -4مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9اننازه اثر 15*11 ،سانتي متر باين.
تبيره :حجم فايل حناقل  2و حناكثر  ،mb5فرمت  Jpjيا  tifو رزولوين  311dpiباين.
 -3عکس ميتوانن رنگي ،سياه و سفين ،آنالوگ و يا ديجيتال باين.
 -7عکس نباين بوسيله فتويا در رايانه تغيير كرده باين.
 -11براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

كيفيت مناسب و پردازش عکس

21

2

تركيب بنني صحيح و استفاده درست از عناصر بيري

21

3

خالقيّت و نوآوري و نگاه متفاوت در عکاسي

31

4

به كارگيري عناصر فرهنگي ايراني و اسالمي

15

5

رعايت اصول اوّليه عکاسي

5

6

استفاده از تکنيک

5

9

پيام

5
جمع كل

31

111

بخش هنری  :رشته تذهیب
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2اثر ا رسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين.
 -3چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -4يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه و همراه اصل اثر به
دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9اننازه اثر ،حناقل  A3و حناكثر  91*51سانتي متر باين.
 95 -3درصن كادر براي خلق اثر و داراي قا باين.
 -7در صورت وجود پاسپارتو طول و عرض  6تا  3سانتي متر باين.
 -11استفاده از رايانه جهت اجرا ممنوع است.
 -11ابعاد اعالم گردينه با احتسا پاسپارتو است.
 -12اصل آثار در پايان جشنواره به نمايننه دستگاه ها عودت خواهن ين.
 -13براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

طراحي

21

2

استفاده از رنگ هاي نا سنتي و تناسب رنگ

21

3

اجراي خو

21

4

خالقيّت ونوآوري دراثر با توجه به اصول ومباني آن

21

5

تركيب بنني

11

6

تکنيک مورد استفاده

11
جمع كل
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بخش هنری  :رشته فیلم کوتاه
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود .نام فيلم و
فيلمساز و منت زمان فيلم به طور كامل بر روي هر فيلم درج يود.
 -4مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است نسشهي اصلي فيلم در يک نسشه ( dvdقابل پشش با دستگاه رايانه و
سيستم هاي پشش خانگي) به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل ) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه و همراه اثر به
دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -6هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -9اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -3به فيلمهاي برگزينه كه بيش از يک كارگردان ،نويسننه و تهيهكنننه دايته باين ،فقط يک جايزه تعلق خواهن
گرفت.
 -7فيلمهايي كه استانناردهاي فني و كيفيت نمايش ننايته باينن از بشش مسابقه حذف مي گردنن.
 -11استانناردهاي فيلم كوتاه به لحاظ فني ،زمان و  ...باين در آن رعايت يود.
 -11براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري
فيلم نامه

كارگرداني و بازيگري
تيوير و صنا

تنوين

نکات برجسته

امتياز

تم و اينه

9

داستان

3

يشييت پردازي

5

دكوپاژ

15

انتشا بازيگران و پرداخت بازيها

15

كيفيت تياوير

11

صنا

5

تناوم

5

ريتم(تمپو)

5

رعايت اصل تنوين

3

موسيقي

2

انتقال پيام

12

خالقيت ويژه

3
111

جمع كل
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بخش هنری  :رشته معرّق و منبّت
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است اصل اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -4يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر الياق گردينه(كه به اصل اثر
آسيب نرسانن) و همراه اصل اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9نوع تکنيک آزاد است.
 -3نوع برش باين دستي باين.
تبيره :استفاده از هر گونه تجهيزات از قبيل :ليزري cnc ،و ساير تکنولوژي هاي به روز كه جنبه هنري اثر را تحتالشعاع
قرار دهن موجب حذف اثر از جشنواره خواهن ين.
 -12داوطلب مي توانن از فلز ،چو و  ...استفاده كنن( .عنم محنوديت در استفاده از متريال)
 -13اننازه اثر آزاد و بنون قا باين.
 -14اصل آثار در پايان جشنواره به نمايننه دستگاه ها عودت خواهن ين.
 -15براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

طراحي يامل  :اسليمي و طرح هاي اصيل ايراني

13

2

انتشا و تركيب بنني از نظر همشواني با رنگ و جنس و اصالت اثر

13

3

هماهنگي نقش و اجرا با هويت ايراني اسالمي

13

4

خالقيت و تکنيک مورد اجرا

13

5

موضوع اثر

13

6

ظرافت كار و نيب دقيق اجزا متناسب با تکنيک هاي هنرهاي سنتي

11

جمع كل
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بخش هنری :رشته طراحی پوستر
الف) ضوابط فني و اجرايي:
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -4مطابق زمانبنني تعيين ينه ،يناسنامه اثر ميبايست طبق فرم پيوست(انتهاي دستورالعمل) تکميل و بر روي اثر
الياق گردينه و همراه اصل اثر(پرينت رنگي آن) به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -3اننازه اثر  51*91سانتي متر بوده و با  311 dpiچاپ گردد.
 -7براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

) جنول امتيازات :
رديف
1

امتياز ياخص هاي داوري
رعايت حناكثر ابعاد پوستر ،طبق آيين نامه( 51*91سانتي متر) /اننازه كلمات (لوگو از فاصله
3متري خوانا باين و ساير فونتها از فاصله يک متري)

امتياز
16

2

بهره گيري از كنتراست مناسب /تركيب رنگها

16

3

طراحي لوگو

14

4

تايپوگرافي(از سبک هاي طراحي پوستر)

12

5

فرم و تکنيک

14

6

نوآوري و خالقيت

14

9

استفاده از عناصر مناسب و ميزان انتقال مفهوم /پويايي و ايجاز

14

جمع كل
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بخش ادبی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

يعر

2

داستان نويسي

3

نمايشنامه نويسي

4

فيلمنامه نويسي

36

بخش ادبی :رشته شعر

*كليه ريته هاي ادبي داراي دو مرحله ي دانشگاهي و سراسري مي باين و آثار برگزينه دانشگاهي
اين بشش مي بايست تا پايان خرداد ماه سال  79به دبيرخانه جشنواره سراسري كه از طريق ناموه و
سايت  https://farhangi.msrt.ir/faاعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال يود .برگزينگان مرحله
سراسري ب ه مرحله ملي معرفي مي يونن.
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3مششيات كامل صاحب اثر باين در صفحهاي جناگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -4مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است فايل  wordو  pdfاثر در سامانه دبيرخانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9يركت كنننگان در انتشا قالب يعري اعم از يعر سنتي ،نو يا سپين آزاد هستنن.
 -3متن يعر با فونت ( b nazaninو اننازه فونت  )13و در محيط  word 2111تايپ گردد .
 -11عنوان يا نام اثر با فونت  titrدر باال ،ميانة صفحه قرار گيرد.
 -12براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 35

رتبه دوم  :حناقل امتياز 31

رتبه سوم  :حناقل امتياز 95

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

ساختار درست قالب (وزن عروضي ،قافيه ،آهنگ و) ...

21

2

زبان يعر (گزينش واژگان ،ايجاد بافت همگون واژه ها  ،سالمت زبان و رسايي)

21

3

زيبا يناختي (زيبايي و به كارگيري صور خيال ،آرايههاي ادبي ،موسيقي كلمه و كالم )...

21

4

نوآوري و مضمون سازي (وحنت ،هماهنگي مضمون ،محتوا  ،فرم  ،خالقيت و )...

11

5

عاطفه (يگرد بروز هيجانات و احساسات مشاطب)

11

6

ماننگاري و پايننگي

11

9

تاثير پذيري از قرآن و عترت (به كارگيري عناصر و سمبل هاي قرآني و )...

9

3

اننيشه و پشتگي در سير يعر

3
جمع كل
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بخش ادبی :رشته داستان نویسی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هوم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3اثر ارسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين.
 -4مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است  wordو  pdfاثر در سامانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9دانشجويان در انتشا

قالب داستان اعم از كوتواه ) (Short storyيوا داسوتانک) (Minimalismآزاد هسوتنن .بوه

داستان هاي بلنن و رمان ها ترتيب اثر داده نشواهن ين.
 -3متن داستان با فونت ( b nazaninو اننازه فونت  )13و در محيط  word 2111تايپ گردد .وجود غلطهاي اماليوي يوا
عنم رعايت فاصله واژگان يا يکيل نبودن نويته از ارزش اثر مي كاهن.
 -7عنوان يا نام اثر با خط  titrدر باال ،ميانة صفحه قرار گيرد.
 -11براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 95

رتبه دوم  :حناقل امتياز 91

رتبه سوم  :حناقل امتياز 65

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

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

5

2

ابناع در موضوع

5

3

طرح يا پي رنگ (نقشه يا چهارچو داستان)

11

4

رواني و رسايي قلم

5

5

آغاز مناسب (يروع)

5

6

يشييّت پردازي

11

9

گفتگو

11

3

زاوية دين (روايت داستان)

11

7

حوادث (كشمکش ،تعليق ،اوج داستان  ،پايان بنني )

11

11

لحن داستان

11

11

فضا سازي (وحنت سه گانه زمان  ،مکان و صحنه)

5

12

پرداخت

5

13

زبان در داستانهاي زبانمنن و نشان دادن در داستانهاي تيوي گرا

5

14

استفاده از تکنيک

5
جمع كل
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بخش ادبی :رشتههای فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1درونمايه و محتواي آثار باين مبتني بر محور موضوعات اعالم ينه باين؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باينن ،از گردونة جشنواره حذف خواهنن ين.
 -2چنانچه عنم تأيين اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز يود ،اثر از رقابتها حذف خواهن ين.
 -3اثر ارسالي باين در يکسال اخير و در زمان دانشجويي صاحب اثر تولين ينه باين و داراي يناسنامه باين.
 -4مطابق زمانبنني تعيين ينه ،الزم است فايل  wordو  pdfاثر به دبيرخانه جشنواره ارسال يود.
 -5هر نفر فقط يک اثر باين به دبيرخانه جشنواره ارسال نماين.
 -6اثر ارسالي نباين تاكنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه ينه باين.
 -9متن اثر با فونت ( b nazaninو اننازه فونت  )13و در محيط  word 2111تايپ گردد .وجود غلطهاي اماليي يا عنم
رعايت فاصله واژگان يا يکيل نبودن نويته از ارزش اثر مي كاهن.
 -3نويتن خالصه داستان در صفحة اوّل فيلم نامه/نمايش نامه ضروري است.
 -7منابع نمايشنامه يا فيلمنامه در پايان متن ذكر يود .درصورت اقتباس از منبع ادبي ،عالوه بر ذكر مششيات كامل،
يامل عنوان ،نويسننه ،ناير ،سال انتشار اثر نيز معرفي يود.
 -11در صورت سابقة اقتباس سينمايي از آن اثر ،مششيات اثر سينمايي و خالصة داستان نيز ذكر يود.
 -11در صورتي كه اثر ارائه ينه توسط چنن نفر به صورت مشترك نويته ينه باين و داراي يرايط كسب مقام باين،
تنها يک جايزه به آن تشييص داده خواهن ين.
 -12تنها فيلم نامة كامل براي ارزيابي پذيرفته مي يود ،بنابراين از اراية خالصه طرح خودداري يود.
 -13براي كسب رتبه در مرحله سراسري ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 95

رتبه دوم  :حناقل امتياز 91

رتبه سوم  :حناقل امتياز 65

) جنول امتيازات :
امتياز ياخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

موضوع ،مضمون و اننيشه (باور پذيري ،ابتکار در موضوع ،اهميت موضوع و سوژه ،پرهيز از يعار زدگي)

11

2

يشييت پردازي

11

3

ساختار دراماتيک

5

4

قابليّت اجرايي

11

5

ديالوگ پردازي

11

6

زبان نمايشي

5

9

خالقيّت و نوآوري

11

3

ويژگي هاي ياخص اثر

11

7

اوّلويت هاي جشنواره و تاثير گذاري آن

5

11

مناسب بودن ساختار

11

11

موفقيت در موقعيت پردازي

5

12

نظر ويژة داور

11
جمع كل
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بخش آوایی شامل:
ردیف

عنوان رشته

1

قرائت تحقيق

2

قرائت ترتيل

3

حفظ  5جزء قرآن كريم

4

حفظ  11جزء قرآن كريم

5

حفظ  21جزء قرآن كريم

6

حفظ كل قرآن كريم

9

اذان

3

دعا و مناجات خواني

7

تواييح

40

بـخـش آوایـی
.1رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل :
 سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل به شرح ذيل است:
دانشگاههاي داراي تا  3هزار دانشجو  2نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز) ،دانشگاههااي داراي
تا  8هزار دانشجو از  3نفر سهميه در هر رشته و دانشگاههاي داراي بيش از  8هزار دانشجو از  5نفر ساهميه در هار
رشته(به تفكيك برادر و خواهر) برخوردار ميباشند.
* شايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص ارسال فايل تالوت به دبيرخانه مناطق جشنواره ميباشد.
ضروري است دانشگاه ها فايلِ تالوت منتخبين خود را صرفاً به دبيرخانه مناطق (که اسامي آنها متعاقباً اعالم خواهد
شد) ارسال نمايند .بنابراين از ارسال فايل به وزارت علوم خودداري نموده ،در غير اينصورت مسا وليت آن بار عهاده
دانشگاه خواهد بود.
نکته مهم  :با توجه به اينكه فايل هاي تالوت ،توسط دبيرخانه مناطق بازبيني ماي شاود و در نهايات بردزياددان
جهت حضور به جشنواره مرحله منطقه اي دعوت خواهند شد .لذا دانشگاهها ميتوانند منتخبين خود را بدون رتباه
بندي و صرفاً با عنوان راه يافتگان به مرحله منطقهاي معرفي نمايند.
شايان ذکر است؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طي ارزيابي اوليه توسط دبيرخانه منطقه ،حائز امتياز الزم دانساته شاوند
جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقهاي دعوت به عمل خواهد آمد .از اين رو صرفِ ارسال آثار از سوي دانشاگاه لزومااً
به معناي راهيابي اثر به مرحله منطقهاي نمي باشد.
نکته  : 1دبيرخانه مناطق وظيفه جمع آوري و ارزيابي مقدماتي آثار را بر عهده دارند.
نکته  : 2مس وليت ارسال فايل دانشجويان به دبيرخانه مناطق در زمان مقرر و پيگيريهاي بعدي تا زماان اعاالم
نتايج راهيافتگان به مرحله منطقهاي جهت آزمون حضوري بر عهده دانشگاه مي باشاد .بنابراين اگرر دانشريويي
فايل تالوتش به هر دليلي به دبيرخانه منطقه نرسد يا از زمان دقيق جشنواره منطقه خود اطرال ييردا
نکند مسئوليت آن به عهده دانشگاه مربوطه مي باشد.
نکته  : 3مرحله منطقه اي جشنواره در دبيرخانه مناطق بردزار خواهد شد.
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يرايط ارسال فيلم تالوت نفرات برتر در ريته هاي تحقيق و ترتيل:
 )1تالقت ب يد يکس ن ق ب سنسام صوتز ق بدقن اکو ب شد.
 )2رااي پ مز ب يس صنل ً لن م تالقت افنات بنگزيدپ ا ا کل لن م جييوا پ جدا ق ا س ل ام يد .ش ي ن ذکشن اسش ر
صو تنکه کل لن م جييوا پ (بدقن جداس ا) ا س ل گنرر راق ا اخواهد شد.
 )3تالقت ب يد به صو ت  CDي  DVDآ بل تخ ،ب رسا پ اي اه ق سنسام ه ا تخ ،ر ا ز ب شد.
 )4رااي پ موظف اس بناا هن شخص يک  CDجدا همناپ ب شي سي مه ش مل اش ششخص اش راايش پ ق اش
شاه ا س ل ام يد.
 )5به ر نل زق يکس ن بورن تالقته ر شاه آنائ ق تنتنل بناا ک نه الشنار متاشواا تشالقت ششنک کييشدگ ن ا
سوا ارا پ تياني از ا لي ناه ا رييز ق آنياز به رااي هه امال رواهد شد .بنوابراين الزم اسوت توا كاريوناس
محترم دانشگاه يک روز قبل از يروع جشونواره جهوت دريافوت محتوواي توالوت بوا اداره پشوتيباني از
فعاليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم تماس گيرد.
* آ بل ذکن اس در صورتي كه فايل ارسال ينه فاقن هرگونه يورايط فووق بايون از مرحلوه داوري حوذف
گردينه و مسنوليت آن به عهنه دانشگاه خواهن بود .
 .2رشته هاي حفظ :
 مرحله دانشگاهي :شاه ه ا حفظ ر منح ه رااي هز بصو ت کايز ر رااي هه ا ميدا بنگزا رواهشد ششد(.ي مون بصشو ت تسشاز ق ا
متفوظ ت رواهد بور) .ال به ذکن اس ي مون بصو ت همزم ن ر ک نشه راايش هه بنگشزا گنريشدپ ق سشواالت آيشل ا
بنگزا ا ي مون توسط ارا پ تياني از ا لي ناه ا رييز ق آنياز به ير س تس ا کانقانکشز ک ششي س آنياشز راايش پ
ا س ل مزگنرر .امنات ي مون تس ا تصتنح بنگهه ا امات از توسط ک شي س متان آنياز رااي پ بن اسش س لنمش
ا س ل شدپ ا سوا ارا پ تياني از ا لي ناه ا رييز ق آنياز به اين ارا پ امال مز گنرر.
 مرحله منطقه اي:ر اين منح ه ي مون بيورت حضوري و در دبيرخانه مناطق بنگزا مز گنرر.
آ بل ذکن اس النارا که ر منح ه رااي هز ح ئز امنپ بنتن شواد توسط ارا پ تياني از ا لي ناه ا رييز ق آنياز
جه ح و ر منح ه ميطقهاا رموت رواهيد شد.
تبيره :نفرات برگزينه آزمون كتبي ريتههاي حفظ حناكثر توا تواريخ  15اسوفنن مواه  1379بوه اداره
پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني ارسال گردد.
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بخش آوایی :رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته تحقيق ،به يرح زير محاسبه مي يود :
وقف و ابتنا  15 :امتياز

تجوين  35 :امتياز

لحن  31 :امتياز

صوت  21 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

 -3مبناي مسابقات قرائت قرآن كريم ،روايت حفص از عاصم است.
 -4يركت كنننگان ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور ،به قرائت خواهنن پرداخت.
 -5ميزان قرائت يركت كنننگان در ريته تحقيق ،بر اساس مياحف متناول  614صفحهاي پانزده سطري و با توجه به
جنول ذيل تعيين ميباين :
برادران
مرحله مقنماتي  11 :سطر

خواهران
مرحله مقنماتي  11 :سطر

مرحله فينال  21 :سطر

مرحله فينال  15 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام يركتكنننگان جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،يركت كنننه از دور مسابقه حذف مييود.
 -9آزمون قرائت در مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با نظر
هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -3در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و
حائزان رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -7در صورت دو مرحلهاي ينن مسابقات در بشش تحقيق ،براي افراد راه يافته به مرحله فينال ،قرعهاي يکسان انتشا
ينه و با فاصله يک نفر در قرنطينه به وي اعالم مي گردد.
 -11در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :تجوين ،وقف و ابتنا ،لحن.
 -11قطعات تحقيق در مرحله ملّي دانشجويان توسط كارگروه منتشب داوران بششهاي مشتلف ،تعيين مييود.
 -12آيات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قين قرعه تعيين ميگردد.
 -13درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آييننامه ،تيميم گيري هينت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با رعايت
اصول حا كم بر آيين نامه ،نافذ است.
) جزئيات امتيازات :
تجوين  35 :امتياز
اين بشش يامل سه قسمت است :صحت قرائت ،تجوين قرائت و فياحت قرائت.
 )1صحت قرائت :
* موارد كسر  4امتياز :
-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغيير كلمه و يا عبارت و يا آيه و يا سطر.

* موارد كسر  3امتياز :
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-

حذف ،اضافه و تبنيل كردن صناها به يکنيگر؛ ماننن تبنيل صناي كوتاه به صناي كوتاه ديگور؛ تبونيل صوناي
كوتاه به صناي كشينه و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.

-

حذف و اضافه كردن تشنين و تنوين( .البته كسر امتياز اختالل در تلفظ تشنين ،به تششيص داور حنا كثور توا 1
امتياز است.

-

وصل به سکون ،وقف به حركت و رعايت نکردن وقف به اسکان يا ابنال.

-

حذف ،اضافه يا تغيير حرف.
تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پيش از تجنين نفس ،فقط 1امتياز كسر مييود .
تذكر  : 2تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجند امتياز به همان ميزان خواهن ين.

* موارد كسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت كمتر يا بيشتر از حن تعيين ينه.

 )2تجوين قرائت :
* موارد كسر  2امتياز :
-

تبنيل كامل مشارج حروف يا صفات مميّز.
تبيره  : 1درصورت اداي ناقص ،حناكثر  1امتياز كسر خواهن ين.
تبيره  : 2درصورت اصالح فوري بنون تجنين نفس 1 ،امتياز و درصورت تکرار غلط 2 ،امتياز ديگر كسر خواهون
ين.
تبيره  : 3سقف كسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف 4 ،امتياز است.

* موارد كسر  1امتياز :
-

رعايت نکردن هريک از نکات و قواعن تجويني.
تبيره  : 1درصورت اجتماع بيش از يک قاعنه در يک موضع ،هريک جناگانه محاسبه مييود.
تبيره  : 2رعايت ناقص موارد ياد ينه نظير توازن ميزان غنّه ها و منها ،با توجه به ميزان نقص موجب كسور 1/5
تا  1/95امتياز خواهن ين.
تبيره  : 3در صورت تکرار هريک از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حناكثر  3امتياز كسور خواهون
ين؛ براي مثال ،عنم رعايت قلقله در هريک از حروف آن ،موجب كسر حنا كثر  3امتياز براي آن حورف خواهون
ين .در مواردي ماننن من ،سقف كسر امتياز براي هر نوع آن است.

-

تناخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تششيص داور ،ماننن تناخل تلفظ حرف عين در ميم
در كلمه «يعملون» ،تناخل تلفظ حرف عين در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن.

 اختالل هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق (ايکال لحظهاي در تلفظ حركت ،حورفو كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر 1امتياز مييود.
تبيره  : 1در مواردي كه آ پرينگي در گلو رخ دهن ،فقط داور صوت امتياز كسر ميكنن.
تبيره  : 2د رصورت عنم اصالح موارد مذكور ،متناسب با نوع خطاي پنينآمنه ،از امتياز كسر خواهن ين؛ ماننون
اين كه بر اثر تپق ،حركتي تغيير كنن يا حرفي به حرف ديگر تبنيل يود.
 )3فياحت قرائت :
منظور از فياحت ،تلفظ واضح حروف و حركات براساس لهجه خالص عربي ،بنون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي اسوت
كه داراي  9امتياز با توجه به عناوين زير ميباين :
* تلفظ ممتاز و روان حروف ( 3امتياز) :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهن ين:
-

مشارج ،صفات و احکام حروف

-

تکلف يا سستي در رعايت مشارج ،صفات و احکام حروف
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-

زيادت و نقيان در مکث بر حروف ساكن ،مشند و تکيهها

* تلفظ ممتاز حركات ( 3امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
-

حركات كوتاه و كشينه

-

نقص در كيفيت تلفظ حركات براساس لهجه فييح عربي

-

نقيان و زيادت در كشش صناهاي كوتاه و كشينه

* تنظيم سرعت تالوت ( 1امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
-

سرعت متناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ ماننن  :تنن و كننخواننن ،اِسراع و ابطاي برخي از كلموات
و عبارات.

-

توازن ننايتن سرعت اداي حروف و حركات و من طبيعي در طول تالوت كه درمجموع موجوب خلول در كيفيوت
ترتيل تالوت گردد.

وقف و ابتنا  15 :امتياز
سقف امتياز وقف و ابتنا در مسابقات 15 ،امتياز است؛ ولي در مرحله نهايي مسابقات ريته تحقيوق كوه قطعوه ثابوت يوا
همسان دارنن 1 ،امتياز مثبت لحاظ مي يود و سقف امتياز 14 ،است و روش امتيازدهي در چنين مسابقاتي به طور جناگانه
ذكر مييود.
 )1موارد عمومي كسر امتياز:
* وقف يا ابتناي اقبح (داراي مفهوم كفرآميز) ميان آيات و وصل اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح مغير معنا ميان آيات و وصل قبيح مغير معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امتياز مييود.
تبيره  :عبور از وقف الزم كه حسب مورد ،ممکن است معناي اقبح يا قبيح ايجاد كنن ،مطابق بننهاي بواال موجوب كسور
امتياز مييود.
* رعايت نکردن اولويتهاي وقف ،وصل و ابتنا موجب كسر  1/5تا  1امتياز مييود.
* در مورد وقف اضطراري بهدليل كمبود نفس ،عطسه ،سرفه و نظاير آنها ،امتيازي كسر نمييود.
تبيره  :درصورتي كه به لحاظ بي توجهي ،از محل وقف مناسب عبور كنن و وقف قبيح يا اقوبح  -ولوو بوه دليول
كمبود نفس -مرتکب يود ،وقف او اضطراري محسو نمييوود و مطوابق بنونهاي  2 ،1و  ،3از او امتيواز كسور
مييود.
* نفس كشينن مشفي يا آيکار در غير محل وقف ،موجب كسر  3امتياز در هر مورد مييود.
* تکرار بنون دليل هربشش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  1/5امتياز مييود.
تبيره  :اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و كلمهاي باين ،موجب كسر امتياز نشواهن ين.
* مکث نامتناسب و بيش از حن ،در هريک از مواضع زير به كسر  1/25امتياز و حناكثر تا  1امتيواز در كول توالوت منجور
مييود:
-

مکث طوالني در مواضع وقف اضطراري.

-

مکث طوالني برهم زنننه نظم قرائت.

 )2امتيازدهي مرحله نهايي مسابقات ريته تحقيق :
* كسر امتياز وقف و ابتنا در اين مرحله از  14صورت ميگيرد و  1امتياز ديگر ،امتياز مثبت است كوه بوه قوارياي تعلوق
ميگيرد كه:
-

امتيازي از او كسر نشنه باين.
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-

قاري بهترين وقف ،وصل و ابتناها را انجام داده باين .چنانچه قاري در وقف و ابتنا دچار ايکال نباين ،اما
نتوانن بهترين وقف ،وصل و ابتناها را انجام دهن ،از  1/25تا  1/5امتياز به ازاي هرمورد از سقف  1امتياز كسر
مييود.

* كسر امتياز ،طبق  3بنن يادينه و بنن ذيل صورت ميگيرد.
* چنانچه وصل در فواصل آيات ،ضروري يا داراي اولويت باين:
-

وقف يا ابتناي اقبح (داراي مفهوم كفرآميز) موجب كسر  1/5امتياز مييود.

-

وقف يا ابتناي قبيح مغير معنا موجب كسر  1امتياز مييود.

-

وقف يا ابتناي ناقص موجب كسر  1/5امتياز مييود.
تبيره :در مواردي كه در چنن آيه متوالي ،ابتنا از آغاز آيه اي ناقص ،مغير معنا يا اقبح باين ،ولي امکان ابتناي
صحيح براي قاري وجود ننايته باين ،ابتنا از آغاز آيات موجب كسر امتياز نمييود.
لحن  31 :امتياز

 )1ضوابط و معيارها :
* قنرت تنغيم (پردازش نغمهها)  5 :امتياز
* تنظيم و توزيع آهنگها بر عبارات (اننازهگيري)  4 :امتياز
* رعايت تکيههاي صوتي (نبر صحيح كلمات)  4 :امتياز
تبيره  :هرمورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غيرعرفي تغيير پذيرد 1/25 ،امتياز كسر مييود.
* القاي معاني و رعايت تعبيرات با استفاده از مهارتهاي صوتي و لحني  4 :امتياز
* تنوع رديفهاي لحني يا مقام  2 :امتياز
* تأثير معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امتياز
* انتشا رديفهاي زيبا و جذا  2 :امتياز
* خالقيت و نوآوري مطابق با عرف تالوت در رديفهاي لحني  2 :امتياز
* استفاده هنري و مطلو از تحريرها  2 :امتياز
* ارائه فرود عرفي در مقام و محنوده درجه صوتي يروع تالوت  2 :امتياز
  1امتياز :مشابهت فرود با يروع.  1امتياز :نزديک بودن درجه صوتي فرود با يروع در محنوده صوتي حناكثر يک اكتاو.* انتشا سرعت مناسب  1 :امتياز
 )2موارد كسر امتياز :
* موارد كسر  2امتياز :
-

يروع تالوت به طور غيرمتعارف (خارج از توقع تالوت مجلسي)

-

ناهمگوني رديفها (بيشتر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني رديفها (كمتر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن

* موارد كسر  1/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نغمات

-

عنم توازن در سرعت تالوت
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* موارد كسر  1/25امتياز :
-

ناكوكي يا خروج از رديف صنا

-

نامطلو بودن يا لغزش تحريرها

تذكر  :ميزان كسر امتياز در مجموع موارد منفي ،نباين از  4امتياز تجاوز كنن و بيش از اين ،كسر امتياز صورت نميگيرد.
صوت  21 :امتياز
* طنين (رنگ)  5 :امتياز
* انعطاف  4 :امتياز
* مساحت (وسعت)  4 :امتياز
-

امتياز مساحت صوت به يرح زير توزيع مييود :

* از بمترين درجه صنا تا  3درجه )يک اكتاو)  1امتياز
* از بمترين درجه صنا تا  11درجه  2امتياز
* از بمترين درجه صنا تا  12درجه  2/5امتياز
* از بم ترين درجه صنا تا  13درجه  3امتياز
* از بم ترين درجه صنا تا  14درجه  3/5امتياز
* از بمترين درجه صنا تا  15درجه (دو اكتاو)  4امتياز

* استفاده مطلو و هنرمننانه از صوت  3 :امتياز
* ينت (حجم يا ولوم)  2 :امتياز
* تحرير  2 :امتياز
تذكر  :آ پرينن در گلو ،سکسکه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امتياز مي يود.
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بخش آوایی :رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر (ترتیل)
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته ترتيل ،به يرح زير محاسبه مي يود :
وقف و ابتنا  15 :امتياز

تجوين  35 :امتياز

لحن  31 :امتياز

صوت  21 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

 -3مبناي مسابقات قرائت قرآن كريم ،روايت حفص از عاصم است.
 -4يركت كنننگان ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور ،به قرائت خواهنن پرداخت.
 -5ميزان قرائت يركت كنننگان در ريته تحقيق ،بر اساس مياحف متناول  614صفحهاي پانزده سطري و با توجه به
جنول ذيل تعيين ميباين :
برادران
مرحله مقنماتي  15 :سطر

خواهران
مرحله مقنماتي  12 :سطر

مرحله فينال  31 :سطر

مرحله فينال  21 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام يركتكنننگان جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،يركت كنننه از دور مسابقه حذف مييود.
 -9آزمون قرائت در مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با نظر
هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -3در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و
حائزان رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -7در صورت دو مرحلهاي ينن مسابقات در بشش ترتيل ،براي افراد راه يافته به مرحله فينال ،قرعهاي يکسان انتشا
ينه و با فاصله يک نفر در قرنطينه به وي اعالم مي گردد.
 -11در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :تجوين ،وقف و ابتنا ،لحن.
 -11قطعات ترتيل در مرحله ملّي دانشجويان توسط كارگروه منتشب داوران بششهاي مشتلف ،تعيين مييود.
 -12آيات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قين قرعه تعيين ميگردد.
 -13درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آييننامه ،تيميم گيري هينت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با رعايت
اصول حا كم بر آيين نامه ،نافذ است.
) جزئيات امتيازات :
تجوين  35 :امتياز
اين بشش يامل سه قسمت است :صحت قرائت ،تجوين قرائت و فياحت قرائت.
 )1صحت قرائت :
* موارد كسر  4امتياز :
-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغيير كلمه و يا عبارت و يا آيه و يا سطر.

* موارد كسر  3امتياز :
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-

حذف ،اضافه و تبنيل كردن صناها به يکنيگر؛ ماننن تبنيل صناي كوتاه به صناي كوتاه ديگور؛ تبونيل صوناي
كوتاه به صناي كشينه و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.

-

حذف و اضافه كردن تشنين و تنوين( .البته كسر امتياز اختالل در تلفظ تشنين ،به تششيص داور حوناكثر توا 1
امتياز است.

-

وصل به سکون ،وقف به حركت و رعايت نکردن وقف به اسکان يا ابنال.

-

حذف ،اضافه يا تغيير حرف.
تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پيش از تجنين نفس ،فقط 1امتياز كسر مييود .
تذكر  : 2تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجند امتياز به همان ميزان خواهن ين.

* موارد كسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت كمتر يا بيشتر از حن تعيين ينه.

 )2تجوين قرائت :
* موارد كسر  2امتياز :
-

تبنيل كامل مشارج حروف يا صفات مميّز.
تبيره  : 1درصورت اداي ناقص ،حناكثر  1امتياز كسر خواهن ين.
تبيره  : 2درصورت اصالح فوري بنون تجنين نفس 1 ،امتياز و درصورت تکرار غلط 2 ،امتياز ديگر كسر خواهون
ين.
تبيره  : 3سقف كسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف 4 ،امتياز است.

* موارد كسر  1امتياز :
-

رعايت نکردن هريک از نکات و قواعن تجويني.
تبيره  : 1درصورت اجتماع بيش از يک قاعنه در يک موضع ،هريک جناگانه محاسبه مييود.
تبيره  : 2رعايت ناقص موارد ياد ينه نظير توازن ميزان غنّه ها و منها ،با توجه به ميزان نقص موجب كسور 1/5
تا  1/95امتياز خواهن ين.
تبيره  : 3در صورت تکرار هريک از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حناكثر  3امتياز كسور خواهون
ين؛ براي مثال ،عنم رعايت قلقله در هريک از حروف آن ،موجب كسر حنا كثر  3امتياز براي آن حورف خواهون
ين .در مواردي ماننن من ،سقف كسر امتياز براي هر نوع آن است.

-

تن اخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تششيص داور ،ماننن تناخل تلفظ حرف عين در ميم
در كلمه «يعملون» ،تناخل تلفظ حرف عين در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن.

 اختالل هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق (ايکال لحظهاي در تلفظ حركت ،حورفو كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر 1امتياز مييود.
تبيره  : 1در مواردي كه آ پرينگي در گلو رخ دهن ،فقط داور صوت امتياز كسر ميكنن.
تبيره  : 2درصورت عنم اصالح موارد مذكور ،متناسب با نوع خطاي پنينآمنه ،از امتياز كسر خواهن ين؛ ماننون
اين كه بر اثر تپق ،حركتي تغيير كنن يا حرفي به حرف ديگر تبنيل يود.
 )3فياحت قرائت :
منظور از فياحت ،تلفظ واضح حروف و حركات براساس لهجه خالص عربي ،بنون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي اسوت
كه داراي  9امتياز با توجه به عناوين زير ميباين :
* تلفظ ممتاز و روان حروف ( 3امتياز) :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهن ين:
-

مشارج ،صفات و احکام حروف

-

تکلف يا سستي در رعايت مشارج ،صفات و احکام حروف
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-

زيادت و نقيان در مکث بر حروف ساكن ،مشند و تکيهها

* تلفظ ممتاز حركات ( 3امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
-

حركات كوتاه و كشينه

-

نقص در كيفيت تلفظ حركات براساس لهجه فييح عربي

-

نقيان و زيادت در كشش صناهاي كوتاه و كشينه

* تنظيم سرعت تالوت ( 1امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
-

سرعت متناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ ماننن  :تنن و كننخواننن ،اِسراع و ابطاي برخي از كلموات
و عبارات.

-

توازن ننايتن سرعت اداي حروف و حركات و من طبيعي در طول تالوت كه درمجموع موجوب خلول در كيفيوت
ترتيل تالوت گردد.

وقف و ابتنا  15 :امتياز
سقف امتياز وقف و ابتنا در مسابقات 15 ،امتياز است؛ ولي در مرحله نهايي مسابقات ريته ترتيل كه قطعه ثابت يا همسان
دارنن 1 ،امتياز مثبت لحاظ مييود و سقف امتياز 14 ،است و روش امتيازدهي در چنين مسابقاتي به طوور جناگانوه ذكور
مييود.
 )1موارد عمومي كسر امتياز:
* وقف يا ابتناي اقبح (داراي مفهوم كفرآميز) ميان آيات و وصل اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح مغير معنا ميان آيات و وصل قبيح مغير معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امتياز مييود.
تبيره  :عبور از وقف الزم كه حسب مورد ،ممکن است معناي اقبح يا قبيح ايجاد كنن ،مطابق بننهاي بواال موجوب كسور
امتياز مييود.
* رعايت نکردن اولويتهاي وقف ،وصل و ابتنا موجب كسر  1/5تا  1امتياز مييود.
* در مورد وقف اضطراري بهدليل كمبود نفس ،عطسه ،سرفه و نظاير آنها ،امتيازي كسر نمييود.
تبيره  :درصورتي كه قاري به لحاظ بي توجهي ،از محل وقف مناسب عبور كنن و وقف قبيح يا اقبح  -ولو به دليل
كمبود نفس -مرتکب يود ،وقف او اضطراري محسو نمييوود و مطوابق بنونهاي  2 ،1و  ،3از او امتيواز كسور
مييود.
* نفس كشينن مشفي يا آيکار در غير محل وقف ،موجب كسر  3امتياز در هر مورد مييود.
* تکرار بنون دليل هربشش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  1/5امتياز مييود.
تبيره  : 1اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و كلمهاي باين ،موجب كسر امتياز نشواهن ين.
* مکث نامتناسب و بيش از حن ،در هريک از مواضع زير به كسر  1/25امتياز و حناكثر تا  1امتيواز در كول توالوت منجور
مييود:
-

مکث طوالني در مواضع وقف اضطراري.

-

مکث طوالني برهم زنننه نظم قرائت.

 )2بامتيازدهي مرحله نهايي مسابقات ريته ترتيل:
* كسر امتياز وقف و ابتنا در اين مرحله از  14صورت ميگيرد و  1امتياز ديگر ،امتياز مثبت است كوه بوه قوارياي تعلوق
ميگيرد كه:
-

امتيازي از او كسر نشنه باين.
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-

قاري بهترين وقف ،وصل و ابتناها را انجام داده باين .چنانچه قاري در وقف و ابتنا دچار ايکال نباين ،اما
نتوانن بهترين وقف ،وصل و ابتناها را انجام دهن ،از  1/25تا  1/5امتياز به ازاي هرمورد از سقف  1امتياز كسر
مييود.

* كسر امتياز ،طبق  3بنن يادينه و بنن ذيل صورت ميگيرد.
* چنانچه وصل در فواصل آيات ،ضروري يا داراي اولويت باين:
-

وقف يا ابتناي اقبح (داراي مفهوم كفرآميز) موجب كسر  1/5امتياز مييود.

-

وقف يا ابتناي قبيح مغير معنا موجب كسر  1امتياز مييود.

-

وقف يا ابتناي ناقص موجب كسر  1/5امتياز مييود.

تبيره :در مواردي كه در چنن آيه متوالي ،ابتنا از آغاز آيهاي ناقص ،مغير معنا يا اقبح باين ،ولي امکان ابتناي صحيح
براي قاري وجود ننايته باين ،ابتنا از آغاز آيات موجب كسر امتياز نمييود.
لحن  31 :امتياز
 )1ضوابط و معيارها :
* رعايت اسلو ترتيل  5 :امتياز
* تنوع رديفهاي لحني يا مقام  4 :امتياز
* تنظيم و توزيع آهنگها بر عبارات (اننازهگيري)  4 :امتياز
* رعايت تکيههاي صوتي (نبر صحيح كلمات)  4 :امتياز
تبيره  :هر مورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غيرعرفي تغيير پذيرد 1/25 ،امتياز كسر مييود.
* قنرت تنغيم (پردازش نغمهها)  4 :امتياز
* تأثير معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امتياز
* خالقيت و نوآوري مطابق با عرف ترتيل  2 :امتياز
* القاي معاني و رعايت تعبيرات  2 :امتياز
* انتشا سرعت مناسب  2 :امتياز
* استفاده هنري و مطلو از تحريرها  1 :امتياز
 )2موارد كسر امتياز :
* موارد كسر  2امتياز :
-

ناهمگوني رديفها (بيشتر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني رديفها (كمتر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن

* موارد كسر  1/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نغمهها

-

عنم توازن در سرعت تالوت

* موارد كسر  1/25امتياز :
-

ناكوكي يا خروج از رديف صنا

-

نامطلو بودن يا لغزش تحريرها

تذكر  :ميزان كسر امتياز درمجموع موارد منفي ،نباين از  4امتياز تجاوز كنن و بيش از اين ،كسر امتياز صورت نميگيرد.
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صوت  21 :امتياز
* طنين (رنگ)  6 :امتياز
* انعطاف  4 :امتياز
* ينت (حجم يا ولوم)  3 :امتياز
* استفاده مطلو و هنرمننانه از صوت  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  2/5 :امتياز
* تحرير  1/5 :امتياز
تذكر  : 1آ پرينن در گلو ،سکسکه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امتياز مييود.
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بخش آوایی  :تمامی رشتههای حفظ قرآن کریم
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته حفظ ،به يرح زير محاسبه مي يود :
تجوين  35 :امتياز

وقف و ابتنا  15 :امتياز

صوت  21 :امتياز

حسن حفظ 111

لحن  31 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 161

رتبه دوم  :حناقل امتياز 151

رتبه سوم  :حناقل امتياز 141

 -3مبناي مسابقات حفظ قرآن كريم ،روايت حفص از عاصم است.
 -4يركت كنننگان ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري ،باين به سؤاالت داور هادي پاسشگويي نماينن.
 -5ميزان قرائت يركت كنننگان در ريته حفظ ،بر اساس مياحف متناول  614صفحهاي پانزده سطري و با توجه به
جنول ذيل تعيين ميباين :
ريته

تعناد سواالت

مراحل آزمون

حفظ  5و  11جزء قرآن كريم

 2سوال

مرحله مقنماتي  11 :سطر

مرحله فينال  12 :سطر

حفظ  21جزء قرآن كريم

 2سوال

مرحله مقنماتي  12 :سطر

مرحله فينال  15 :سطر

حفظ كل قرآن كريم

 3سوال

مرحله مقنماتي  12 :سطر

مرحله فينال  15 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام يركتكنننگان جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،يركت كنننه از دور مسابقه حذف مييود.
 -9آزمون حفظ در مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با نظر
هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -3در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و
حائزان رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -7در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :حسن حفظ ،تجوين ،وقف
و ابتنا ،لحن.
 -11ميزان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ ،در ريته حفظ كل از هر  11جزء ،يک سؤال و در ساير ريته هاي حفظ ،دو
سؤال از دو قسمت مساوي محفوظات خواهن بود.
 -11سؤاالت مربوط به ريته صحت حفظ به صورت قرعه و سؤاالت هرنفر در يک قرعه در نظر گرفته مييود .در انتشا
سؤال از نظر مکان يروع آيه در صفحه ،انتقال تالوت به صفحه بعن ،تعناد سطور و نظاير آنها ،عنالت رعايت خواهن ين.
 -12در صورت برگزاري ف ينال در ريته حفظ كل در مرحله مقنماتي باين در بشش صحت حفظ ،برادران حناقل نمره 35
از  111و خواهران نمره  31از  111را كسب نماينن تا بتواننن به مرحله بعن راه يابنن.
 -13داوران تجوين ،صوت ،لحن و وقف و ابتنا براي هريک از سؤاالت حافظ ،نمره كامل را به صورت جناگانه منظور
ميكننن.
تبيره :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ننهن يا در ارائه آن به ميزاني ايکال دايت كه قبل از اتمام سؤال ،تالوت او توسط هادي
حافظان قطع ين ،فقط داور ريته صحت حفظ ،امتياز آن سؤال را از حافظ كسر ميكنن .امتياز تجوين ،صوت ،لحن و وقف
و ابتنا حافظ در چنين مواردي ،ميانگين امتياز سؤاالتي است كه حافظ تا پايان سؤال به آنها پاسخ داده است.
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 – 14يرايط و ضوابط مربوط به هنايت حفاظ :
-

داور يا داوران صحت حفظ و نيز هادي حافظان باين حافظ كل قرآن كريم باينن.

-

هادي حافظان در هر ريته از ريتههاي حفظ باين ثابت باين و تمام يركت كنننگان آن ريته را هنايت كنن.
تذكر :اصل بر آن است كه هادي حافظان به تالوت حافظ امتياز دهن؛ مگر در يرايطي كه طبق تيميم مشترك
ستاد برگزاري مسابقات و هينت داوران ،به امتيازدهي هادي حافظان نياز نباين.

-

الزم است عبارت ابتنايي هر سؤال به ميزاني كه براي حافظ قابل تششيص و ادامه دادن باين ،تالوت يود.

-

درصورت اتمام سؤال در خالل آيه ،تالوت حافظ در اولين موضع وقف ،قطع مييود.

-

در ايتباهات مربوط به كلمه ،كلمات و آيات ،داور هادي تنها يک بار تذكر ميدهن و درصورت تيحيح نکردن
حافظ ،داور هادي آن را تيحيح و حناكثر امتياز آن بشش را از حافظ كسر ميكنن.
تبيره :در ايتباهات مربوط به حروف و حركات ،تذكر داور هادي ضروري نيست.

 براي تذكر ايتباهات حافظ در كلمه و عبارت ،داور هادي تا قبل از كلمه يا عبارتِ ايتباه را تالوت ميكنن.-

در صورتي كه حافظ دچار مکث يود ،داور هادي نباين عبارت قبل از مکث را تالوت كنن.
تبيره  :1در صورتي كه بعن از مکث ،داور هادي عبارت قبل را طوري تکرار كنن كه باعث يادآوري حافظ يود،
عالوه بر كسر امتياز مکث ،يکبار امتياز تکرار ديگر نيز از حافظ كسر مييود.
تبيره  :2اگر بعن از تکرار داورهادي ،حافظ نتوانن بشش فراموش ينه را به خاطر آورد ،داور هادي به حافظ كمک
نموده ،حَسَب نوع كمک ،امتياز مربوط را از حافظ كسر ميكنن؛ ولي به دليل مکث و تکرار ،امتيازي از حافظ كسر
نمييود.

-

چنانچه حافظ در اثناي تالوتِ هر سؤال بيش از  21امتياز از دست دهن ،تالوت او قطع و امتياز مربوط به صحت
حفظ آن سؤال ،به طور كامل از وي كسر خواهن ين .كسر بيش از  21امتياز باين توسط تمام داوران صحت حفظ
صورت گرفته باين؛ اما درصورتي كه تنها برخي از داوران صحت حفظ اين ميزان را كسر كرده باينن ،قرائت
حافظ باين ادامه پينا كنن.

) جزئيات امتيازات :
تجوين  35 :امتياز
اين بشش يامل سه قسمت است :صحت قرائت ،تجوين قرائت و فياحت قرائت.
 )1صحت قرائت :
* موارد كسر  4امتياز :
-

حذف ،اضافه ،جابه جايي يا تغيير كلمه و يا عبارت و يا آيه و يا سطر.

* موارد كسر  3امتياز :
-

حذف ،اضافه و تبنيل كردن صناها به يکنيگر؛ ماننن تبنيل صناي كوتاه به صناي كوتاه ديگور؛ تبونيل صوناي
كوتاه به صناي كشينه و بالعکس و خطا در صله هاء ضمير.

-

حذف و اضافه كردن تشنين و تنوين( .البته كسر امتياز اختالل در تلفظ تشنين ،به تششيص داور حنا كثور توا 1
امتياز است.

-

وصل به سکون ،وقف به حركت و رعايت نکردن وقف به اسکان يا ابنال.

-

حذف ،اضافه يا تغيير حرف.
تذكر  : 1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پيش از تجنين نفس ،فقط 1امتياز كسر مييود .
تذكر  : 2تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجند امتياز به همان ميزان خواهن ين.
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تذكر  : 3ايتباهات در اعرا  ،حروف ،عبارات و كلمات و مواردي ماننن وصل به سکون يا وقف به حركت ،ايوباع
يا عنم ايباع ،تبنيل حركات كوتاه به كشينه و بالعکس ،فقط توسط داوران صحت حفظ كسر امتياز مي يوود و
داوران ريته تجوين امتيازي از حافظ كسر نشواهنن نمود.
* موارد كسر  2امتياز :
-

به ازاي هرسطر تالوت كمتر يا بيشتر از حن تعيين ينه.

 )2تجوين قرائت :
* موارد كسر  2امتياز :
-

تبنيل كامل مشارج حروف يا صفات مميّز.
تبيره  : 1درصورت اداي ناقص ،حناكثر  1امتياز كسر خواهن ين.
تبيره  : 2درصورت اصالح فوري بنون تجنين نفس 1 ،امتياز و درصورت تکرار غلط 2 ،امتياز ديگر كسر خواهون
ين.
تبيره  : 3سقف كسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف 4 ،امتياز است.

* موارد كسر  1امتياز :
-

رعايت نکردن هريک از نکات و قواعن تجويني.
تبيره  : 1درصورت اجتماع بيش از يک قاعنه در يک موضع ،هريک جناگانه محاسبه مييود.
تبيره  : 2رعايت ناقص موارد ياد ينه نظير توازن ميزان غنّهها و منها ،با توجه به ميزان نقص موجب كسور 1/5
تا  1/95امتياز خواهن ين.
تبيره  : 3در صورت تکرار هريک از موارد فوق ،به ازاي هرمورد و براي هرحرف ،حناكثر  3امتياز كسور خواهون
ين؛ براي مثال ،عنم رعايت قلقله در هريک از حروف آن ،موجب كسر حنا كثر  3امتياز براي آن حورف خواهون
ين .در مواردي ماننن من ،سقف كسر امتياز براي هر نوع آن است.

-

تناخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تششيص داور ،ماننن تناخل تلفظ حرف عين در ميم
در كلمه «يعملون» ،تناخل تلفظ حرف عين در الم در كلمه «نعلن» و نظاير آن.

 اختالل هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتي از قبيل تپق (ايکال لحظهاي در تلفظ حركت ،حورفو كلمه و اصالح درجا) ،موجب كسر  1امتياز مييود.
تبيره  : 1در مواردي كه آ پرينگي در گلو رخ دهن ،فقط داور صوت امتياز كسر ميكنن.
تبيره  : 2درصورت عنم اصالح موارد مذكور ،متناسب با نوع خطاي پنينآمنه ،از امتياز كسر خواهن ين؛ ماننون
اين كه بر اثر تپق ،حركتي تغيير كنن يا حرفي به حرف ديگر تبنيل يود.
تذكر :در مواردي كه قرائت حافظ به دليل تغيير در مشرج حرف يا ييوه تلفظ آن داراي ابهام باين ،كسر امتيواز
پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوين تنها از يک بشش صورت مي گيرد.
 )3فياحت قرائت :
منظور از فياحت ،تلفظ واضح حروف و حركات براساس لهجه خالص عربي ،بنون تکلف و دور از گنگي و نامفهومي اسوت
كه داراي  9امتياز با توجه به عناوين زير ميباين :
* تلفظ ممتاز و روان حروف ( 3امتياز) :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير بطور كلي محاسبه خواهن ين:
-

مشارج ،صفات و احکام حروف

-

تکلف يا سستي در رعايت مشارج ،صفات و احکام حروف

-

زيادت و نقيان در مکث بر حروف ساكن ،مشند و تکيهها

* تلفظ ممتاز حركات ( 3امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
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-

حركات كوتاه و كشينه

-

نقص در كيفيت تلفظ حركات براساس لهجه فييح عربي

-

نقيان و زيادت در كشش صناهاي كوتاه و كشينه

*تنظيم سرعت تالوت ( 1امتياز)  :كسر امتياز به دليل اختالل در موارد زير خواهن بود كه بوه ازاي هرموورد  1/25امتيواز
كسر خواهن ين :
-

سرعت متناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت؛ ماننن  :تنن و كننخواننن ،اِسراع و ابطاي برخي از كلموات
و عبارات.

-

توازن ننايتن سرعت اداي حروف و حركات و من طبيعي در طول تالوت كه درمجموع موجوب خلول در كيفيوت
ترتيل تالوت گردد.

تذكر :اگر حافظ سؤالي را پاسخ ننهن يا در ارائه آن به ميزاني ايکال دايته باين كه قبل از اتمام سؤال ،تالوت او توسوط
هادي حافظان قطع گردد ،امتياز تجوين حافظ ،ميانگين امتياز سؤاالتي است كه حافظ تا پايان سؤال بوه آنهوا پاسوخ داده
است.
وقف و ابتنا  15 :امتياز
سقف امتياز وقف و ابتنا در مسابقات 15 ،امتياز است.
موارد عمومي كسر امتياز :
* وقف يا ابتناي اقبح (داراي مفهوم كفرآميز) ميان آيات و وصل اقبح آيات ،موجب كسر  2/5تا  3امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح مغير معنا ميان آيات و وصل قبيح مغير معناي آيات ،موجب كسر  1/5تا  2امتياز مييود.
* وقف يا ابتناي قبيح ناقص ميان آيات و وصل قبيح ناقص آيات ،موجب كسر  1تا  1/5امتياز مييود.
تبيره  :عبور از وقف الزم كه حسب مورد ،ممکن است معناي اقبح يا قبيح ايجاد كنن ،مطابق بننهاي بواال موجوب كسور
امتياز مييود.
* رعايت نکردن اولويتهاي وقف ،وصل و ابتنا موجب كسر  1/5تا  1امتياز مييود.
* در مورد وقف اضطراري بهدليل كمبود نفس ،عطسه ،سرفه و نظاير آنها ،امتيازي كسر نمييود.
تبيره  :درصورتي كه حافظ به لحاظ بي توجهي ،از محل وقف مناسب عبور كنن و وقف قبيح يا اقوبح  -ولوو بوه
دليل كمبود نفس -مرتکب يود ،وقف او اضطراري محسو نمييود و مطابق بننهاي  2 ،1و  ،3از او امتياز كسور
مييود.
* نفس كشينن مشفي يا آيکار در غير محل وقف ،موجب كسر  3امتياز در هر مورد مييود.
* تکرار بنون دليل هربشش از آيه در هرنفس ،موجب كسر  1/5امتياز مييود.
تبيره  :درصورتي كه تکرار به دليل اصالح محفوظات باين ،امتيازي كسر نشواهن ين.
* مکث نامتناسب و بيش از حن ،در هريک از مواضع زير به كسر  1/25امتياز و حناكثر تا  1امتيواز در كول توالوت منجور
مييود:
-

مکث طوالني در مواضع وقف اضطراري.

-

مکث طوالني برهم زنننه نظم قرائت.

تذكر  : 1در مسابقات ريته هاي حفظ ،فقط در مواردي كه حافظ به صورت اختياري ،محلي را براي وقوف و ابتونا انتشوا
مي كنن ،از او امتياز كسر مي يود؛ اما چنانچه وقف نامناسب و مکث به دليل ايکال در ارائوه محفوظوات بايون يوا بوراي
تيحيح قسمتي كه ايتباه تالوت كرده ،ابتنا نماين ،امتيازي از او كسر نشواهن ين.
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ نن هن يا در ارائه آن به ميزاني ايکال دايته باين كه قبل از اتمام سؤال ،تالوت او
توسط هادي حافظان قطع گردد ،امتياز وقف و ابتناي حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مييود كه حافظ تا پايان
سؤال به آنها پاسخ داده است.
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لحن  31 :امتياز
 )1ضوابط و معيارها :
* رعايت اسلو ترتيل  5 :امتياز
* تنوع رديفهاي لحني يا مقام  4 :امتياز
* تنظيم و توزيع آهنگها بر عبارات (اننازهگيري)  4 :امتياز
* رعايت تکيههاي صوتي (نبر صحيح كلمات)  4 :امتياز
تبيره  :هر مورد كه نبر كلمه به صورت فاحش و كامالً غيرعرفي تغيير پذيرد 1/25 ،امتياز كسر مييود.
* قنرت تنغيم (پردازش نغمهها)  4 :امتياز
* تأثير معنوي (خشوع در تالوت)  2 :امتياز
*خالقيت و نوآوري مطابق با عرف ترتيل  2 :امتياز
* القاي معاني و رعايت تعبيرات  2 :امتياز
* انتشا سرعت مناسب  2 :امتياز
* استفاده هنري و مطلو از تحريرها  1 :امتياز
 )2موارد كسر امتياز :
* موارد كسر  2امتياز :
-

ناهمگوني رديفها (بيشتر از  1/5پرده)

* موارد كسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني رديفها (كمتر از  1/5پرده)

-

ناهمگوني صوت و لحن

* موارد كسر  1/5امتياز :
-

تکلف و فشار در اجراي نغمهها

 عنم توازن در سرعت تالوت* موارد كسر  1/25امتياز :
-

ناكوكي يا خروج از رديف صنا

-

نامطلو بودن يا لغزش تحريرها

تذكر  :ميزان كسر امتياز درمجموع موارد منفي ،نباين از  4امتياز تجاوز كنن و بيش از اين ،كسر امتياز صورت نميگيرد.
تذكر  : 1در ريتههاي حفظ ،فقط در مواردي كه حافظ به صورت طبيعي قرائت ميكنن ،به او امتياز لحن داده مييود و در
مواردي كه حافظ به دليل فرامويي ،دچار ايتباه يا مکث يود و نظم قرائت وي مشتل گوردد ،كسور امتيواز صوورت نموي
پذيرد.
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ننهن يا در ارائه آن به ميزاني ايکال دايته باين كه قبل از اتمام سؤال ،تالوت او
توسط هادي حافظان قطع گردد ،امتياز لحن حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مييود كه حافظ تا پايان سؤال به
آنها پاسخ داده است.
صوت  21 :امتياز
* طنين (رنگ)  6 :امتياز
* انعطاف  4 :امتياز
* ينت (حجم يا ولوم)  3 :امتياز
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* استفاده مطلو و هنرمننانه از صوت  3 :امتياز
* مساحت (وسعت)  2/5 :امتياز
* تحرير  1/5 :امتياز
تذكر  : 1آ پرينن در گلو ،سکسکه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امتياز مييود.
تذكر  : 2اگر حافظ سؤالي را پاسخ ننهن يا در ارائه آن به ميزاني ايکال دايته باين كه قبل از اتمام سؤال ،تالوت او
توسط هادي حافظان قطع گردد ،امتياز صوت حافظ ،فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي يود كه حافظ تا پايان سؤال
به آنها پاسخ داده است.
حسن حفظ  111 :امتياز
مبناي اصلي و غالبي در بشش صحت حفظ ،ظاهر و رسم الشط كلمات است :
 )1ايتباه در حركات و حروف (حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغيير) :
* تيحيح فوري حافظ  :كسر  1/5امتياز
* تيحيح نکردن حافظ  :كسر  1امتياز
 منظور از حرف در اين بشش ،حروف الفبا است و كلماتي كه در دستور زبان عربي حرف تلقي مييونن (نظير:حتي ،الي ،في ،عن) را يامل نمييود .درصورت بروز ايکال در اين گونه كلمات ،كسر امتياز در ستون كلمه
صورت ميپذيرد.
 اگر حركت كوتاه به حركت كوتاه ديگر تبنيل يود ،فقط يک مورد كسر امتياز براي حافظ درنظر گرفته مييود؛ماننن تبنيل «عبادٌ» به «عبادٍ»« ،اَنتَ» به «اَنتِ».
 اگر حركت كشينه به حركت كشينه ديگري تبنيل يود ،فقط يک مورد كسر امتياز براي حافظ درنظر گرفتهمييود؛ ماننن تبنيل « اِنّهُ» به «إنّها» » ،تابُوا» به «تاَبا».
 اگر حركت كوتاه به حركت كشينه همجنس خود يا بالعکس تبنيل يود ،فقط يک مورد كسر امتياز براي حافظدر نظر گرفته مييود؛ ماننن تبنيل «قالَ» به «قاال»« ،ربّي» به«ر ِّ».
 اگر حركت كوتاه به حركت كشينه غيرهمجنس خود يا بالعکس تبنيل يود ،دو بار كسر امتياز براي حافظ درنظرگرفته مييود؛ ماننن تبنيل «قالَ» به «قالوا»« ،فأتوا» به «فأتِ».
 يک حرف در ضماير ،يک حرف در موصوالت ،حرف مضارعه و موارد مشابه ،هنگام تبنيل و تغيير به عنوان حرفتلقي ينه ،در همين ستون كسر امتيار ميگردد؛ ماننن تبنيل «منهُم» به «منکم»« ،منه» به «منکَ»« ،الَّذي» به
«الَّتي»« ،تَغفرُ» به «يَغفرُ».
-

باين توجه دايت كه حرف همراه حركت خود مجموعاً يک حرف حسا

مييود و فقط يک بار كسر امتياز

صورت ميگيرد.
تذكر :در مواردي كه قرائت حافظ به دليل تغيير در مشرج حرف يا روش تلفظ آن داراي ابهام باين ،پس از
مشورت داوران صحت حفظ و تجوين ،كسر امتياز تنها از يک بشش صورت ميگيرد.
 )2ايتباه در يک كلمه (حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغيير) :
* تيحيح فوري حافظ  :كسر  1امتياز
* تيحيح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  2امتياز
* تيحيح نکردن حافظ  :كسر  3امتياز
-

كلماتي كه در قرآن كريم به صورت تركيبي از حروف و كلمه يا دو يا چنن كلمه آمنه يا توجه به رسمالشط قرآن،
يک كلمه محسو

-

مييود؛ ماننن فليقاتل ،فسيکفيکهم ،فاسقيناكموه.

اگر در جابهجايي حروف )نه اعرا ( ريشه و معناي كلمه تغيير كنن ،كسر نمره در بشش كلمه صورت مي گيرد؛

ماننن تبنيل «يعلمون» به «يعملون»« ،نيير» به «بيير»
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 يک كلمه و يک حركت در كلمه قبل يا بعن از آن ،در امتيازدهي به منزله يک كلمه محاسبه مييود و كسر امتيازمربوط به آن در ستون كلمه لحاظ خواهن ين؛ ماننن« :واهللُ» به جاي«اِنَّ اهللَ»« ،وَ ربُّک» به جاي «مِن ربِّک».
 يک حرف و يک كلمه كنار هم ،در امتيازدهي به منزله يک كلمه محاسبه مييود و كسر امتياز مربوط به آن درستون كلمه لحاظ خواهن ين؛ ماننن« :هذه انعام و حرث» به جاي «و قالوا هذه انعام و حرث».

-

هريک از حروف مقطعه )تک حرفي يا بيشتر( يک كلمه محسو مي يود و اختالل در كل يا بعضي از حروف آن،
موجب كسر نمره در ستون ايتباه در كلمه ميگردد.

 )3ايتباه در كلمات )حذف ،اضافه ،جابه جايي و تغيير) :
* تيحيح فوري حافظ  :كسر  1/5امتياز
* تيحيح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  2/5امتياز
* تيحيح نکردن حافظ  :كسر  4امتياز

 منظور از كلمات ،عبارتي بيش از يک كلمه است؛ ماننن« :والمجاهنون باموالهم و انفسهم في سبيل اهلل» به جاي«و المجاهنون في سبيل اهلل باموالهم و انفسهم»« ،واهلل خبير بما تعملون» به جاي «واهلل بما تعملون بيير».
 بسمله در ابتناي سورهها در حکم عبارت است. )4عنم رعايت ترتيب آيات و جابهجايي آنها :
* اگر جا افتادگي در حن يک آيه باين :


تيحيح فوري حافظ  :كسر  2امتياز



تيحيح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  3امتياز



تيحيح نکردن حافظ  :كسر  4/5امتياز

* اگر جا افتادگي بيش از يک آيه باين :


تيحيح فوري حافظ  :كسر  2/5امتياز



تيحيح حافظ با تذكر داور هادي  :كسر  3/5امتياز



تيحيح نکردن حافظ  :كسر  5امتياز

 منظور از انتقال به آيه يا آيات ديگر فقط در مورد ابتناي آيات است و درصورت ايجاد ايتباه در خالل آيه ،انتقالمحسو

نمييود و در ستون كلمات كسر امتياز خواهن ين.

 اگر حافظ در خالل آياتي كه ابتناي آنها باهم مشابه است دچار ايتباه يود ،كسر امتياز در ستون كلمات انجامخواهن ين.
 اگر حافظ در انتقال از انتهاي سورهاي به سوره ديگر ،كه با حروف مقطعه آغاز مييود ،دچار ايتباه يود و بهجاي حروف مقطعه صحيح ،حروف مقطعه ديگري را تالوت كنن ،كسر امتياز در ستون انتقال به آيات دور انجام
ميگيرد؛ ماننن قرائت «طه» بعن از اتمام سوره كهف به جاي «كهيعص» .در مورد حروف مقطعه مشابه ،داور هادي
ميتوانن پس از وقف حافظ ،ايتباه را به وي تذكر ننهن و صبر كنن تا ادامه آيات را تالوت كنن و بعن از مششص
ينن نوع ايتباه ،كسر امتياز را در ستون كلمه يا انتقال به دور انجام دهن؛ ماننن قرائت «المر» بعن از اتمام سوره
توبه به جاي «الر» و قرائت «الم» بعن از اتمام سوره انعام به جاي «المص».
 ايتباه در آيات كمتر از يک سطر ،در ستون ايتباه عبارتي منظور مييود.-

چنانچه آيات كوتاه جاافتاده بيش از يک سطر باينن ،انتقال به دور محسو مييود.

 اگر حافظ يک آيه بيش از يک سطر را تالوت نکنن و داور هادي تمام آيه را كمک كنن ،به ازاي هر سطر  4نمرهكسر مييود.
 )5مکث و تکرار :
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 اگر يركت كنننه بيش از حن متعارف مکث نماين يا عبارتي را براي يادآوري حناكثر تا دو بار تکرار كنن ،براي هرمکث و هربار تکرار  1/5امتياز از وي كسر مييود.
 اگر يركت كنننه پس از مکث ،موفق به ادامه تالوت نشود ،داور هادي مساعنت ميكنن و فقط حسب نوع كمک،امتياز منفي براي حافظ در نظر گرفته مييود.
 اگر يركت كنننه پس از مکث ،ايتباه تالوت نماين ،داور هادي مساعنت نموده و عالوه بر كسر امتياز مکث،حسب نوع كمک ،امتياز منفي از حافظ كسر مي نماين.
 اگر حافظ در خالل آيه پس از مکث ،موفق به تالوت عبارت نشود ،درصورت امکان داور هادي ابتنا كلمه اول راتذكر ميدهن و درصورت تالوت حافظ ،در ستون كلمه كسر امتياز صورت ميگيرد .درصورت عنم يادآوري،
عبارت را تالوت ميكنن و در ستون كلمات كسر امتياز مي نماين.
 اگر حافظ ابتناي آيه را فراموش و براي يادآوري آن مکث كنن ،داور هادي باين با خواننن عبارت ابتنايي آيه بهحافظ كمک نماين و كسر امتياز را در ستون كلمات انجام دهن.
 اگر در ابتناي تالوت و طرح سؤال توسط داور ،حافظ سؤال را تششيص ننهن و از داور هادي براي تششيص سؤالدرخواست كمک كنن يا در حين تالوت بشواهن از داور هادي براي بشش قرائت ينه تأيين بگيرد يا نام سوره،
يماره صفحه يا يماره آيه را از داور هادي بپرسن ،به ازاي هرمورد  1/5امتياز از وي كسر خواهن ين.
-

داور هادي سؤاالتي را كه از ابتناي سوره آغاز مييود ،تنها به ذكر نام سوره اكتفا ميكنن و ابتناي سوره را
قرائت نميكنن.

 اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور هادي ،قرائت خود را پس از استعاذه و بسمله يروع كنن و سپس از داورهادي بشواهن مجند سؤال را تکرار نماين ،كسر امتياز در ستون كلمات درج خواهن ين.
 اگر برگشت حافظ براي يادآوري قسمت بعني بيش از يک جمله باين ،به ازاي قرائت هرنفس اضافه از قبل 1/5امتياز از وي كسر مييود.
-

چنانچه حافظ پس از ايتباه و تذكر داور ،مرتکب ايتباه ديگري در تالوت يود ،صرفاً ايتباه اول مالك كسر
امتياز است و كسر امتياز آن در ستون عنم تيحيح ،همان ايتباه درج خواهن ين.
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بخش آوایی :رشته اذان (ویژه برادران)
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته اذان ،به يرح زير محاسبه مي يود :
صحت و فياحت  15 :امتياز

صوت  41 :امتياز

لحن  35 :امتياز

آدا  ،يرايط و اجراي ممتاز  11 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

 -3يركت كنننگان در منت  4دقيقه فرصت خواهنن دايت تا يک اذان كامل ارائه نماينن .اين زمان با توجه به نظر هينت
محترم داوران ميتوانن كاهش يابن و از بننهاي اذان صرف نظر يود.
 -4يركت كنننگان ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور ،به قرائت اذان خواهنن پرداخت.
 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام يركتكنننگان جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،يركت كنننه از دور مسابقه حذف مييود.
 -6مسابقه اذان در مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با نظر
هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -9در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و حائزان
رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -3در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :صوت ،لحن ،صحت و
فياحت ،آدا و يرايط و اجراي ممتاز.
 -7درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آييننامه ،تيميم گيري هينت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با رعايت اصول
حا كم بر آيين نامه ،نافذ است.
) جزئيات امتيازات :
صحت و فياحت  15 :امتياز
* تلفظ درست الفاظ اذان :
-

هر مورد تلفظ نادرست كلمه موجب كسر  2امتياز مييود.

-

هر مورد تلفظ نادرست اعرا و حروف موجب كسر  1/5امتياز مييود.
تذكر :1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پيش از تجنين نفس ،فقط يکامتياز كسر مييود.
تذكر : 2تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجند امتياز به همان ميزان خواهن ين.

* رعايت مشارج ،صفات و احکام در حن متعارف اذان :
-

هر مورد نادرست موجب كسر  1/5تا يکامتياز مييود.
تبيره :1درصورت اداي ناقص ،حناكثر 1/5امتياز كسر خواهن ين.
تبيره :2درصورت اصالح فوري بنون تجنين نفس1/5 ،امتياز و درصورت تکرار غلط ،يکامتياز ديگر كسر
خواهن ين.
تبيره :3سقف كسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف2 ،امتياز است.

* رعايت ميزان كشش حركات كوتاه و كشينه در حن متعارف اذان :
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-

هر مورد نادرست موجب كسر  1/5تا يک امتياز مييود.
تبيره :سرجمع كسر امتياز از اين بنن 5 ،امتياز است.
صوت  41 :امتياز

* طنين (زيبايي و جاذبه)  11 :امتياز
* مساحت (ارتفاع)  3 :امتياز
* انعطاف (توانايي در سرعت انتقال درجات و پردهها)  3 :امتياز
* تحرير (از حيث كمي و كيفي)  3 :امتياز
* ينت (قوت و رسايي)  6 :امتياز
لحن  35 :امتياز
* ابناع و نوآوري (مشروط به برخورداري از كيفيت قابل قبول)  3 :امتياز
* زيبايي و جذابيت  5 :امتياز
* برخورداري از يروع و پايان مناسب در تمام عبارات  5 :امتياز
* رعايت تکيههاي صوتي  5 :امتياز
* رعايت همگوني نغمات و پردهها  5 :امتياز
* ايجاد حس معنوي و دعوت به نماز  4 :امتياز
* انتشا سرعت مناسب و رعايت يکنواختي آن در طول اجرا  3 :امتياز
آدا  ،يرايط و اجراي ممتاز  11 :امتياز
* ميزان تأثير بر مستمعان  2 :امتياز
* رعايت آدا و يرايط اجراي اذان  4 :امتياز
-

قرائت اذكار مستحب قبل و بعن از هر يک از عبارات اذان موجب كسر يکامتياز مييود.

-

مکث نامتعارف در هر مورد ،موجب كسر  1/5امتياز مييود.

-

هر حركت غيرمتعارف در اجراي اذان كه صورت مؤذن را برهم بزنن ،موجب كسر  1/5تا  1امتياز مييود.

* رعايت وقف و وصل عرفي در اذان  4 :امتياز
-

هر مورد نادرست موجب كسر  1/5تا يکامتياز مييود.
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بخش آوایی :رشته دعا و مناجات خوانی
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته دعا و مناجات خواني ،به يرح زير محاسبه مي يود :
صحت قرائت و تجوين  15 :امتياز

وقف و ابتنا  11 :امتياز

صوت  25 :امتياز

لحن  31 :امتياز

اصول اجرا  21 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

 -3يركت كنننگان مي بايست حناكثر در منت  5دقيقه ،يک قطعه كامل دعا را قرائت نماينن .اين زمان با توجه به نظر
هينت محترم داوران ميتوانن كاهش و يا افزايش يابن.
 -4يركت كنننگان ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور ،به قرائت دعا و مناجات خواهنن پرداخت.
 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام يركتكنننگان جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،يركت كنننه از دور مسابقه حذف مييود.
 -6مسابقه دعا و مناجات خواني د ر مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد
برتر و با نظر هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -9در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و حائزان
رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -3در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :لحن ،صوت ،صحت قرائت
و تجوين ،وقف و ابتنا و اصول اجرا.
 -7درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آييننامه ،تيميم گيري هينت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با رعايت اصول
حاكم بر آيين نامه ،نافذ است.
) جزئيات امتيازات :
صحت قرائت و تجوين  15 :امتياز
اين بشش يامل سه قسمت است :صحت قرائت ،تجوين قرائت و فياحت قرائت.
)1صحت قرائت :
* موارد كسر 3امتياز :
-

به ازاي هرسطر قرائت كمتر يا بيشتر از حن تعيينينه.

* موارد كسر  2امتياز :
-

حذف ،اضافه ،جابهجايي يا تغيير يک كلمه.

-

حذف ،اضافه ،جابهجايي يا تغيير بيش از يک كلمه (اعم از عبارت ،آيه يا سطر).

* موارد كسر  1/5امتياز :
-

حذف ،اضافه و تبنيل كردن صناها به يکنيگر؛ ماننن تبنيل صناي كوتاه به صناي كوتاه ديگر؛ تبنيل صناي
كشينه به صناي كوتاه و خطا در صلة هاء ضمير.

-

حذف و اضافه كردن تشنين و تنوين.
تبيره :كسر امتياز اختالل در تلفظ تشنين ،به تششيص داور حناكثر تا  1/95امتياز است.
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-

وصل به سکون.

-

حذف ،اضافه يا تغيير حرف.
تذكر :1در تمام موارد مذكور ،درصورت اصالح پيش از تجنين نفس ،فقط  1/5امتياز كسر مييود.
تذكر : 2تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور ،موجب كسر مجند امتياز به همان ميزان خواهن ين.

 )2تجوين قرائت:
* موارد كسر  1امتياز :
-

تبنيل كامل مشارج حروف يا صفات مميّز.
تبيره : 1درصورت اداي ناقص ،حناكثر  1/5امتياز كسر خواهن ين.
تبيره : 2درصورت اصالح فوري بنون تجنين نفس 1/5 ،امتياز و درصورت تکرار غلط 1 ،امتياز ديگر كسر خواهن
ين.
تبيره : 3سقف كسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرف 2 ،امتياز است.

* موارد كسر  1/5امتياز :
 اختالل هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتي از قبيل تپق (ايکال لحظهاي در تلفظ حركت ،حرف وكلمه و اصالح درجا)
تبيره  : 1در مواردي كه آ پرينگي در گلو رخ دهن ،فقط داور صوت امتياز كسر ميكنن.
تبيره  : 2درصورت عنم اص الح موارد مذكور ،متناسب با نوع خطاي پنينآمنه ،از امتياز كسر خواهن ين؛ ماننن
اينكه بر اثر تپق ،حركتي تغيير كنن يا حرفي به حرف ديگر تبنيل يود.
 )3فياحت قرائت :
فياحت در قرائت دعا ،تلفظ واضح حروف و حركات ،بنون تکلف و دوراز گنگي و نامفهومي است.
* كسر امتياز به دليل اختالل در فياحت؛ اختالل در تلفظ ممتاز حركات ،هرمورد  1/25امتياز در موارد زير :
-

حركات كوتاه و كشينه

-

نقيان و زيادت در كشش صناهاي كوتاه و كشينه (خارج از حن متعارف دعا خواني)

وقف و ابتنا  11 :امتياز
* موارد عمومي كسر امتياز :
-

وقف ،وصل يا ابتناي مغير معنا و ناصحيح ،موجب كسر  1تا  2امتياز مييود.

-

وقف ،وصل يا ابتناي ناقص غير مفهوم ،موجب كسر 1/25تا  1/5امتياز مييود.

-

رعايت نکردن اولويتهاي وقف ،وصل و ابتنا موجب كسر  1/25امتياز مييود.

-

در مورد وقف اضطراري بهدليل كمبود نفس ،عطسه ،سرفه و نظاير آنها ،امتيازي كسر نمييود.
تبيره :درصورتي كه دعاخوان بهلحاظ بي توجهي ،از محل وقف مناسب عبور كنن و وقف مغير معنا يا غير مفهوم
و و لو به دليل كمبود نفس و مرتکب يود ،وقف او اضطراري محسو نمييود و مطابق بننهاي  1و  ،2از او امتياز
كسر مييود.

-

تکرار بنون دليل هربشش از دعا در هرنفس ،موجب كسر 1/25امتياز مييود.
تبيره :اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي ،حرفي و كلمهاي باين ،موجب كسر امتياز نشواهن ين.

-

مکث نامتناسب و سکوت غير متعارف و بيش از حن ،به كسر 1/25امتياز و حناكثر تا  1امتياز در كل اجرا منجر
مييود.
صوت  25 :امتياز

* طنين (رنگ)  6 :امتياز
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* انعطاف  4 :امتياز
* مساحت (وسعت)  4 :امتياز
-

در دعاخواني نيازي به استفاده از تمام طبقات صوتي نيست ،بلکه مطلو بودن اجرا مالك است.

* تحرير  4 :امتياز
* ينت ،قنرت و رسايي (حجم يا ولوم)  3 :امتياز
* استفاده مطلو و هنرمننانه از صوت  2 :امتياز
* يفافيت و صافي صنا  2 :امتياز
 آ پرينن در گلو ،سکسکه و نظاير آن ،فقط توسط داور صوت كسر امتياز مييود.-

اضطرا  ،لرزش ،خش ،گرفتگي ،رگه دار ينن دايمي و مقطعي ،خلط ،جيغ ،خروسي ينن هر مورد ايکال صوتي
از اين قبيل ،بسته به تششيص داور براي هر مورد از 1/25تا  1امتياز منفي خواهن دايت.

-

به ازاي بروز هر عاملي كه از جذابيت و زيبايي صنا بکاهن ،يکامتياز كسر خواهن ين.
لحن  31 :امتياز

يركت كنننه در ريته دعاخواني ميتوانن از الحان فارسي يا عربي متناسب با فضاي دعا استفاده نماين.
 )1ضوابط و معيارها :
* تناسب الحان با معناي دعا  6 :امتياز
* قنرت تنغيم (پردازش نغمهها) صالبت در اجراي نغمات و تنوع رديفهاي لحني  6 :امتياز
* تنظيم وتوزيع آهنگها برعبارات (اننازهگيري)  4 :امتياز
* تأثير معنوي (خشوع در اجرا)  3 :امتياز
* خالقيت و نوآوري مطابق با عرف دعاخواني در رديفهاي لحني  3 :امتياز
* انتشا رديفهاي زيبا و جذا  2 :امتياز
* استفاده هنري و مطلو از تحريرها  2 :امتياز
* انتشا سرعت مناسب  2 :امتياز
* تکيههاي صوتي كلمات نسبت به لحن  2 :امتياز
 )2موارد كسر امتياز :
* موارد كسر  2امتياز :
-

يروع دعا به طورغيرمتعارف (خارج از حن متعارف دعا خواني)

-

ناهمگوني رديفها (بيشتر از 1/5پرده)

-

تقلين و كپي برداري محض

* موارد كسر  1امتياز :
-

خروج از مقام

-

انتقال ناهمگون مقام

-

ناهمگوني رديفها (كمتر از 1/5پرده)

* موارد كسر  1/5امتياز:
-

تکلف و فشار در اجراي نغمات

-

عنم توازن در سرعت اجرا

* موارد كسر  1/25امتياز:
-

ناكوكي يا خروج از رديف صنا
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-

نامطلو بودن يا لغزش تحريرها

تذكر :ميزان كسر امتياز درمجموع موارد منفي ،از4امتياز تجاوز نميكنن.
اصول اجرا  21 :امتياز
* ميزان تأثير بر مستمعان  4 :امتياز
* چگونگي تسلّط بر مجلس ،ارتباط با مشاطب و ايجاد يور در مجلس  4 :امتياز
* حسن اجرا در يروع و فرود  3 :امتياز
* وقار و سنگيني متناسب با يأن دعا  3 :امتياز
* اجراي روان و بيتکلف  3 :امتياز
* نوآوري و خالقيت در سبک دعا  3 :امتياز
تبيره  :خواننن دعا از حفظ در مسابقات حضوري  2امتياز تشويقي در برخواهن دايت.
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بخش آوایی :رشته تواشیح (ویژه برادران)
الف) ضوابط فني و اجرايي :
 -1امتياز بششهاي مشتلف ريته تواييح و همشواني ،به يرح زير محاسبه مي يود :
 -1/1بشش همشواني قرآن كريم:
وقف و ابتنا 15 :امتياز

تجوين 35 :امتياز

لحن 31 :امتياز

صوت 21:امتياز

تذكر :نحوه داوري بشش همشواني قرآن كريم ،هماننن ريته تحقيق خواهن بود.
 -1/2بشش تواييح:
آدا و يرايط :فاقن امتياز

لحن 31 :امتياز

صوت 25 :امتياز

هماهنگي و حسن اجرا 25 :امتياز

متن و ادا 21 :امتياز

 -2براي كسب رتبه در مرحله ملي ،حناقل امتياز كسب ينه توسط يركتكنننگان به يرح جنول ذيل است:
رتبه اول  :حناقل امتياز 31

رتبه دوم  :حناقل امتياز 95

رتبه سوم  :حناقل امتياز 91

 -3متن تواييح يامل يامل اسماء و اذكار الهي يا حمن و ثناي الهي يا اهل بيت (ع) خواهن بود.
 -4الزم است متن تواييح و ترجمه فارسي آن در قالب  wordارائه گردد.
 -5گروههاي تواييح ،به محض حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور ،به اجراي برنامه خواهنن پرداخت.
 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام گروههاي تواييح جهت اخذ آزمون ،حناكثر دو مرتبه اعالم خواهن ين؛ لکن در صورت
عنم حضور ،گروه از دور مسابقه حذف مييود.
 -9مسابقه تواييح در مرحله ملي ،يک مرحله اي برگزار خواهن ين؛ لکن در صورت نزديکي امتيازات افراد برتر و با نظر
هينت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات ميتوانن در دو مرحله برگزار گردد.
 -3در صورت برگزاري مرحله فينال 31 ،درصن امتياز مرحله مقنماتي با  91درصن امتياز مرحله فينال جمع ينه و
حائزان رتبههاي برتر مششص مي يونن.
 -7در صورت به تساوي رسينن امتيازات دو يا بيش از دو نفر از يركت كنننگان ،تعيين رتبه برتر پس از بررسي
بششهاي نمرهدهي صورت ميپذيرد كه به ترتيب اولويت در ريتههاي مشتلف عبارت است از  :لحن ،صوت ،هماهنگي و
حسن اجرا و متن و ادا.
 -11درباره مطالب پيش بيني نشنه در اين آييننامه ،تيميم گيري هينت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با رعايت
اصول حا كم بر آيين نامه ،نافذ است.
) جزئيات امتيازات :
آدا و يرايط  :بنون امتياز
* تعناد مجاز افراد گروه  4الي  6نفر ميباين.
چناچه تعناد اعضاي گروه يک نفر كمتر و يا بيشتر از تعناد افراد مجاز باين موجب كسر  5امتياز و كاهش يا
افزايش بيش از يک نفر موجب حذف گروه خواهن ين .تغيير نفرات مجاز نيست ولي كم يا زياد كردن افراد در
حن نيا فوق مجاز است.
* استفاده از هرگونه آالت موسيقي ممنوع و موجب حذف گروه خواهن ين.
تبيره :استفاده از دياپازون در ابتناء اجراء برنامه بالمانع ميباين.
* مششيات گروه و اعضاء آن و متن تايپ ينه منيحه سرايي (تواييح) همراه با ترجمه و اعرا گذاري كامل و منبع متن
باين قبل از اجراء به هيات داوران تسليم گردد و عنم ارائه موجب درج  5امتياز منفي خواهن ين.
67

* عنم هماهنگي و تناسب لباسها (بطور فاحش) موجب كسر حناكثر  1امتياز مييود.
تبيره  :تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است.
* عنم رعايت ينون اسالمي در لباس ،ظاهر و حركات اعضاء گروه موجب كسر حناكثر  2امتياز خواهن ين.
* منت زمان اجراء برنامه  9دقيقه بوده و تا  31ثانيه كمتر و يا بيشتر بالمانع ميباين .چنانچه از منت زمان مذكور عنول
گردد به ازاي هر  31ثانيه يک امتياز كسر ميگردد .بعنوان مثال چنانچه زمان اجراي برنامه گروهي  6:27دقيقه يا 9:31
دقيقه گردد ،مشمول كسر دو امتياز خواهن ين.
صوت  25 :امتياز
* مساحت (ارتفاع)  9 :امتياز
 تا  2/5اكتاو  9 :امتياز تا  2اكتاو  5/5 :امتياز تا  1/5اكتاو  4 :امتياز* طنين(زيبايي و جاذبه صناي گروه مورد لحاظ قرار خواهن گرفت)  9 :امتياز
* ينت و قوت (رسايي)  2 :امتياز
* انعطاف (توانايي در سرعت انتقال درجات و پردهها)  4 :امتياز
* تحرير (از حيث كمي و كيفي)  2 :امتياز
* صوت تکشوان در نگاه كلي  3 :امتياز
تبيره :در صورت تعند تکشوان ها معنل صناي آنها محاسبه خواهن ين .منظور از تکشوان ،تکشواني است كه در
قالب ملودي هاي اجرا ينه در گروه نباين.
لحن  31 :امتياز
* تطابق آهنگها با معاني و مضامين متن  3 :امتياز
* تنوع آهنگ و همگوني نغمات (يامل رعايت تعبيرات ،تلفيق مناسب نغمات با متن ،رعايت تکيههاي صوتي ،تناسب
ريتم و ملودي با اوزان يعري)  3 :امتياز
* برخورداري از ريتم يا ضر آهنگهاي متناسب و متنوع  4 :امتياز
* زيبايي ،تاثير و جاذبه آهنگها  11 :امتياز
تذكر  : 1داور لحن ملوديهاي تکشوان و گروه را در امتناد يکنيگر محاسبه مينماين .به عبارت ديگر لحن تکشوان جنا
محاسبه نمييود.
تذكر  : 2استفاده از ملودي هاي تقليني يا مشهور به يرط تغيير متن بالمانع است در غير اينيورت به تناسب متن
استفاده ينه تا  2امتياز كسر مييود.
تذكر  : 3ملودي انتشا ينه نباين خالف ينون باين در غير اينيورت تا  3امتياز كسر ميگردد.
هماهنگي و حسن اجرا  25 :امتياز
 )1معيارهاي كسب امتياز :
* برخورداري از كُر يکنست ،هماهنگ و تنظيمينه  11 :امتياز
* هماهنگي در اداء كلمات  5 :امتياز
* هماهنگي در اجراي پردهها  5 :امتياز
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* هماهنگي در تحريرها  2 :امتياز
* استفاده از فنون زيباسازي نظير فواصل صنايي مشتلف ،هارموني ،صناي زمينه يا آكورد و  3 : ...امتياز
 )2موارد كسر امتياز :
* هر مورد عنم هماهنگي در اداء كلمات موجب كسر  1/5امتياز خواهن ين.
* هر مورد خروج از پرده صحيح موجب كسر حناقل  1/5و حناكثر  1امتياز خواهن ين.
* هر مورد عنم هماهنگي در تحريرها موجب كسر  1/25امتياز خواهن ين.
* هر مورد نفسگيري ناخوياينن موجب كسر  1/5امتياز خواهن ين.
* هر مورد اخالل در برنامه ماننن خننينن ،سرفه و موارد مشابه موجب كسر  1تا  2امتياز و قطع برنامه توسط گروه به هر
دليل موجب حذف خواهن ين.
متن و ادا  21 :امتياز
تذكر :متن اجرا ميتوانن عربي يا عربي فارسي باين و بشش فارسي آن حناكثر  31درصن كل متن را ميتوانن در بر گيرد.
* حسن انتشا متن (مضمون و فنون ادبي)  11 :امتياز
يرح  :منظور از مضمون ،محتوا و موضوع متن ادبي ميباين و  5امتياز دارد و منظور از فنون ادبي ،استفاده از
فنون بالغي از جمله مجاز ،استعاره ،تشبيه ،كنايه و  ...ميباين و  5امتياز دارد.
* مطابقت صحت متن و اداء (از نظر مشارج و اعرا )  11 :امتياز
تبيره :براي هر مورد غلط ادايي يامل مشارج و اعرا

 1امتياز و براي هر مورد غلط متني  1/5امتياز كسر

خواهن ين و در صورت تکرار بيش از دو بار مجموعا  1امتياز كسر خواهن ين.
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جدول رشتههاي سي و چهارمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان
بشش

آوايي

ريته ها
 -1قرائت به روش تحقيق

 -2قرائت به روش ترتيل

 -3حفظ پنج جزء

 -4حفظ ده جزء

 -5حفظ بيست جزء

 -6حفظ كل قرآن كريم

 -9دعا و مناجات خواني

 -3اذان (برادران)

 -7تواييح(برادران)

معارفي

 -1مفاهيم نهج البالغه

 -2آينايي با سيره معيومين(ع)

-3حفظ موضوعي قرآن كريم

 -4آينايي با ترجمه و تفسير قرآن

 -5احکام

-6آينايي با مفاهيم صحيفه سجاديه

-9آينايي با احاديث اهل بيت

 -3پرسمان معارفي

 -7سبک زننگي اسالمي ايراني

پژوهشي

 -1مقاله
-2تلشيص كتا
 -1تولين نرمافزار

فنآوري

 -2تولين اپليکيشن
 -3كانال يبکه هاي مجازي
 -1يعر

ادبي

 -2داستان نويسي
 -3فيلمنامهنويسي
 -4نمايشنامهنويسي

هنري

 -1خوينويسي

 -2نقايي

 -3عکس

 -4تذهيب

 -5فيلم كوتاه

 -6معرق و منبت

 -9طراحي پوستر

 جشنواره ملي قرآن و عترت در اين دوره به ميزباني دانشگاه آزاد اسالمي كه در سطح كليه دستگاهها
اعم از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت بهنايت ،درمان و آموزش پزيکي ،دانشگاههاي پيام
نور ،جامع علمي كاربردي ،آزاد اسالمي ،فني و حرفه اي ،فرهنگيان و دانشگاه علوم قرآن و معارف
اسالمي برگزار خواهن ين.
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* فرم شناسنامه آثار سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
کد اثر ( :توسط دبیرخانه جشنواره تکمیل می گردد )

شناسنامه آثار سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
دانشجویان سراسر کشور
نوع اثر  :خوشنویسی نقاشی تذهیب  فیلم کوتـاه 
معرق و منبت طراحی پوستر نرم افزار و اپلیکیشن
تذهیب
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 تکمیل می گردد )
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