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 ارًا خَس اِلّا الظّالِمینَ یَزیدُ ال وَ ینَلِلْمُؤْمِن هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ انَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ مو نُُ

 .افزاید در حالیکه ستمگران را جز زیان نمى و كنیم و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

 (88آیه  -)سوره مباركه اسراء

 

 : مقدمه* 

قرآنيي در   دينيي و  هايآموزههاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج  رنامهاز جمله بقرآن و عترت دانشجويان  جشنوارهبرگزاري    

و مفياهيم تايالي ب يش     الهيي ساز  انسان كالماي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با  ها به منظور فراهم آوردن زمينه دانشگاه

ميورد اهتميام متيينيان و    هميواره  در محييط دانشيگاهي    و عتيرت  نشر و بسط فضاي مانوي و عطرآگين قرآن همچنينآن و 

 ها بوده است. مسئولين فرهنگي دانشگاه

را  آن هياي اجراييي   بازنگري در محتوا و شييوه  ،دانشگاهها و عترت در قرآن جشنواره دوره از دو و  سيمروري بر تجربه برگزاري 

دن چيارچو  پيشيين   . بر اين اساس، دستورالامل پيش رو مشتمل بر آخرين بيازنگري هيا ضيمن لحياو نميو     نمود ضروري مي

جشنواره قرآن و عترت دانشجويان كشور و هماهنگي با آيين نامه جشنواره ملي شوراي هماهنگي فااليتهاي قرآنيي دانشيگاهها،   

 باشن.تنوين گردينه و قابل اجرا در سطح دانشگاه هاي تاباه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

 اهداف:* 

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

 : سیاست ها و رویکردها* 

  )ع(.هاي قرآن و عترتالاالي( پيرامون فااليت )من ظله( و مقام ماظم رهبري)رههاي امام خميني توجه به دينگاه -1

 .ضو شوراهاي عمشاركت همه جانبه و فاال همه دستگاه  -2

 .توجه به رويکرد تبليغي، آموزشي، پژوهشي و تربيتي در جشنواره -3

 .هاي محتوايي و جنبي جشنوارهاعتالي فااليت-4

 .استفاده مناسب از استاناد و توانايي ن بگان قرآني شركت كنننه در جشنواره-5
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 ستاد برگزاري جشنواره:* 

تيرين بسيتر   جشنواره قرآن كريم به عنوان ن ستين و مهم مرحله دانشگاهينظر به اهميت و حساسيت برگزاري 

، ايجاد همياهنگي و اجيراي مينظم    قرآني و به منظور تمهين مقنمات  هاي ديني وورود دانشجويان به عرصه فااليت

گييري از اهتميام و تشيريس مسياعي     تر برگزار شنن اين دوره از جشينواره ضيمن بهيره   برنامه ها در هرچه باشکوه

بيا   ستاد برگزاري جشنواار  رنر ک ينردا دانشنناداک    ها و نهادهاي فاال فرهنگي دانشگاه، تشکلمجموعه 

مسئوليت مااون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه متشکل از منير امور فرهنگي، نمايننگان دفتر نهاد نماينينگي مقيام   

نشيگاه، كارشيناس قرآنيي    ماظم رهبري در دانشگاه، دبير كانون قرآن و عتيرت )ع(، مسيئول بسييج دانشيجويي دا    

ها( و مسئول روابط عمومي دانشگاه، بر اساس اين شيوه نامه اجرايي نسيبت بيه    دانشگاه )و يا كارشناس امور كانون

 برگزاري مرحله دانشگاهي جشنواره اهتمام مي نماين.
 

 اعضاي ستاد برگزاري جشواار : .1

 )مااون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه)به عنوان رئيس ستاد 
 كل امور فرهنگي دانشگاه )به عنوان دبير ستاد( منير 
 نمايننه دفتر نهاد نمايننگي مقام ماظم رهبري در دانشگاه 
 )دبير كانون قرآن و عترت )ع 
 مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 
 )كارشناس قرآني دانشگاه )و يا كارشناس امور كانون ها 
 نمايننه تام االختيار روابط عمومي دانشگاه 
 

 د برگزاري جشواار  در مرحله دانشگاهي:وظادف ستا .2
هياي مربوهيه اعيم ازم كميتيه تبليغيات و روابيط       ها و نظارت بر حسن عملکرد دبير و كميتيه تيويب برنامه .1

 رساني و ثبت نام، كميته علمي، كميته پشتيباني، كميته فرهنگي، كميته مالي و ...عمومي، كميته اهالع
زي گسترده تبليغي و اهالع رساني در سيطح دانشيکنه هيا، خوابگياه هيا و ديگير       ات اذ تنابير الزم به منظور فضاسا .2

 فضاهاي پرديس دانشجويي
 مرحله دانشگاهي تايين نوع و سطح جوايز در .3
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 : در دانشگاهها دبيرخانه برگزاري جشواار  .3

 ها به عنوان دبيرخانه برگزاري جشنواره مي باشنن. دفاتر امور فرهنگي دانشگاه

نه برگزاري جشنواره در مرحله دانشگاهي: رعايت زمان بنني اعالم شنه در اجراي جشنواره )با توجه بيه  وظايف دبيرخا

اينکه زمانبنني اعالم شنه از سوي دبيرخانه جشنواره جهت برگزاري مطلو  و به موقع در مراحيل باين حيائز اهمييت     

 رعايت نماينن(باشن از ستاد برگزاري خواهشمنن است كه زمانبنني آيين نامه را مي
 جشنواره از داوهلبان شركت در ثبت نام به موقع .1
 هماهنگي با تيم داوري  .2
جهت دريافت محتواي تالوت رشته هاي تحقيق  هاي ديني و قرآني وزارت علوم اداره پشتيباني از فااليتتماس با  .3

 ماارفيو ترتيل و بانس سواالت ب ش 
 ساير ب ش ها رفي و جمع آوري آثار درهاي آوايي و ماابرگزاري شايسته مسابقات در ب ش .4
 23/12/69تا تاريخ  جشنوارهاعالم نتايج مرحله دانشگاهي بر اساس قالب ارائه شنه به دبيرخانه  .5
بر اساس محتواي اعيالم   رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيلضبط و ارسال فايل صوتي و تيويري برگزينگان در  .9

 شنه از سوي دبيرخانه 
 اعالم شود. واضحفايل نام ونام خانوادگي، رشته امتحاني و نام دانشگاه متسابق به صورت  در ابتناي هر :1نکته

 فايل هاي بي كيفيت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواهن شن. :2نکته
 باين دانشجوي يکي از دانشگاه هاي تاباه وزارت علوم تحقيقات وفناوري، جشنوارهداوهلب شركت در نظر به آنکه * 

 احيراز  ليذا  هاي اجرايي باشين   هاي وابسته به دستگاه دانشگاهديگر يا  و آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي مؤسسات

 است. دانشگاهمنيريت فرهنگي و اجتماعي شركت كنننگان بر عهنة  بودن دانشجو

 ميان برادران و خواهران مشترك مي باشن. ماارفيهاي  رشته* 

 رش تفييلي به همراه مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنوارهتهيه، تنوين و ارسال به موقع گزا .7

  مقتضي است گزارش تفييلي مکتو  و مستننات تيويري از رونن برگزاري جشنواره مرحله دانشگاهي در قالب فيلم و

ن، داوران ( به صورت كامالً گويا و قابل بهره برداري تنظيم گردينه همراه با اسامي برگزينگاDVDعکس هي لوح فشرده )

به اداره كل فرهنگي  و اجتماعي   33/1/1331حدايثر تا و اهالعات كامل از كليه شركت كنننگان جشنواره در قالب ذيل 

 وزارت ارسال گردد.
  شايسته است به منظور تشويق دانشجويان عالقمنن به فااليت هاي قرآني، از شركت كنننگان در هر رشته

 ي تقنير به عمل آين.در مرحله دانشگاهي به نحو مقتض
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 :جشنواره مرکزي  * دبیرخانه

اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي عترت در  سي و سومين جشنواره سراسري قرآن ومركزي  دبيرخانه * 

جهت كسب اهالعات لذا مستقر مي باشن. مااونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

به نشاني  (هاي ديني و قرآنياداره پشتيباني از فااليتاجتماعي ) مااونت فرهنگي وبيشتر به سايت 

https://farhangi.msrt.ir/fa   سركار خانم همتي  221-32234223مراجاه كرده و يا با شماره تلفن

 تماس حاصل فرمايين.

 quranmsrt.ir@gmail.comآدرس ايميل : 

 221 - 33575974شماره نمابر : 

اتاق  ،5هبقه  ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم ،نبش پيروزان جنوبي ،بلوار خوردين ،مينان صنات ،آدرس : تهران

 هاي ديني و قرآنياداره پشتيباني از فااليت ،527

 
 :جشنواره مخاطبان * 

 طح دانشجويان در مقاهع م تلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشن و دكتريدر س جشنوارهاين 

 شن. خواهن برگزار

شود، بنابراين اگر دانشجويي پس از م اهبان، تنها در مرحله اول اعمال مي مالک دانشنا بادکضمناً 

باني نيز توانن در صورت برگزينه شنن در مراحل حضور در مرحله دانشگاهي فارغ التحييل شود مي

 شركت نماين.

 

https://farhangi.msrt.ir/fa
https://farhangi.msrt.ir/fa
mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
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  زمان بندي برگزاري مسابقات:* 

 :ن مرحله دانشگاهي1

 1336ما   و اسفود بهمن                                     

 :اي ن مرحله موطقه2

 1331ارددبهشت                                     

 :سراسرين مرحله 3

 1331 رشهردا                                  

 مرحله ملي:  -4

 1331پاديز                                    

 

 نكته:

 ها بر اساس ماارد زدر ارسال گردد: اسامي برگزددگاک در يليه بخش

دانشيييگاه هيييا ميييي بايسيييت اسيييامي برگزيييينگان را در قاليييب فاييييل ورد و جييينول زيييير بيييه آدرس  

quranmsrt.ir@gmail.com   .ارسال نماينن 

 رددف
 نام و 

 نام خاناادگي
 رشته  زماني نام دانشگا 

شمار   

 دانشنادي
 شمار  همرا  يد ملي

پست 

 الکترونيکي

 

mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
mailto:quranmsrt.ir@gmail.com
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 :بخش ها و رشته هاي جشنواره* 

 د :رشته به شرح زدر مي باش 33بخش و  6سي و دومين جشواار  ملي رر ک و عترت)ع( دانشناداک شامل 

حفظ جزء/  23جزء/ حفظ  13جزء/ حفظ  5فظ ح: ررائت تحقيق/ ررائت ترتيل/  شتهر 3شامل ) : بخش آوایی( 1

 (تااشيح دعا و مواجات خااني/ اذاک/ يل/

 هاي اذاک و تااشيح فقط ودژ  برادراک خااهد باد.  رشته تذير :

 شوادي با / البالغه مفاهيا نهج شوادي با  / بيت احاددث اهل شوادي با :  رشته 3شامل ) بخش معارف قرآنی :( 2

/  شوادي با سير  رر ک يردا/ حفظ ماضاعي رر ک يردا/  شوادي با ترجمه و تفسير صحيفه سنادده مفاهياِ

 (اسالمي و ادراني / سبك زندگي/ پرسماک رر ني/ احکاممعصامين

 (/ تلخيص يتابمقاله نادسي:  رشته 2شامل ) :بخش پژوهشی( 3

 (منازيهاي  شبکه / يانالاپليکيشن و افزار : تاليد نرم رشته 2شامل ) : آوری فنبخش ( 4

 (طراحي پاسترهيب/ فيلا ياتا / معرّق و موبّت/: خاشوادسي/ نقاشي/ عکس/ تذ رشته1شامل ) : بخش هنری( 5

 (نادسي نامه نادسي/ فيلا نامه نادسي/ نمادش شعر/ داستاک:  رشته 4شامل ) : بخش ادبی( 6

 

 

 :هاي جشنواره ها و رشته هر یک از بخشآزمون و منابع  ، مراحلجزئیات* 

 ( بخش آوایی : 1
 

 رشته دعا و مناجات خواني :منابع بخش آوايي

 جشنواره ملی مرحله سراسري مرحله دانشگاهی رشته ردیف

بخش دعا و  1

 مناجات خوانی

مناجات التائبین، مناجات الشاكین و مناجات 

المریدین، از مجموعه مناجات خمسه عشر)مفاتیح 

 الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی(

 متعاقباً اعالم 

 گرددمی

 متعاقباً اعالم 

 گرددمی

 رشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره جنسیت

 مرحله ملی سراسریمرحله  مرحله دانشگاهی زن مرد

      ررائت تحقيق 1

      ررائت ترتيل 2

      حفظ يل رر ک يردا 3

      جزء رر ک يردا 23حفظ  4

      جزء رر ک يردا 13حفظ  5

      جزء رر ک يردا 5حفظ  6

  ---    اذاک 1

      دعا و مواجات خااني 8

  ---    گرو  تااشيح  3
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 ( بخش معارفی : 2

 

ف
دی

ر
 

 رشته
 منابع آزمونمراحل برگزاری جشنواره و 

 جشنواره ملی مرحله سراسری مرحله منطقه ای مرحله دانشگاهی

1 
  شوادي با

 احاددث اهل بيت)ع(

كتاب گزیده اصول كافی، 
ترجمه محمد مهدي رضایی، 
نشر معارف، )از ابتداي 

 (336كتاب تا صفحه 

كتاب گزیده اصول كافی، 
ترجمه محمد مهدي رضایی، 
 نشر معارف، كل كتاب

اژه هاي اخالقی از اصول كتاب و
كافی، ابراهیم پیشوایی، نشر 
بوستان كتاب)از ابتداي كتاب تا 

، ابتداي ستایش 361ص 
 پروردگار(

كتاب واژه هاي اخالقی از اصول 
كافی، ابراهیم پیشوایی، نشر 
 بوستان كتاب، كل كتاب

2 
  شوادي با

 البالغه مفاهيا نهج

كتاب سیري در نهج البالغه، 
مرتضی مطهري، استاد شهید 

نشر صدرا، )فصل هاي: 
، نشر 3،1،6،7مقدمه، 

 صدرا(

كتاب سیري در نهج البالغه، 
استاد شهید مرتضی مطهري، 
 نشر صدرا، كل كتاب

كتاب پیام امام امیرالمومنین )ع(، 
تالیف آیت اهلل العظمی مکارم 

، نشر داراكتب 3شیرازي، جلد 
-63االسالمیه، شرح خطبه هاي 

64-68-66-76-73-73-
76-83 

كتاب پیام امام امیرالمومنین )ع(، 
تالیف آیت اهلل العظمی مکارم 

، نشر داراكتب 3شیرازي، جلد 
تا  76االسالمیه، شرح خطبه هاي 

تا صفحه 347، صفحه 83پایان 
466 

3 

  شوادي با

مفاهيا صحيفه 

 سنادده

كتاب دعا از منظر مقام 
معظم رهبري، تالیف 

علیرضا برازش، دفتر حفظ و 
 نشر آثار مقام معظم رهبري

)دعاي 86متن و ترجمه دعاي 
)دعاي  84براي والدین( و
بر اساس   مکارم االخالق(

ترجمه استاد حسین انصاریان 
كتاب دعا از منظر مقام و 

معظم رهبري، تالیف علیرضا 
برازش، دفتر حفظ و نشر آثار 

 مقام معظم رهبري

شرح و تفسیر دعاي مکارم 
اهلل  االخالق، مرحوم آیت

محمدتقی فلسفی، دفتر نشر 
، جلد 3376فرهنگ اسالمی، 

اول، از ابتداي كتاب تا ابتداي 
الهم صل علی محمد و »34فراز 

آل محمد و متعنی بهدي صالح ال 
 «استبدل

شرح و تفسیر دعاي مکارم 
االخالق، مرحوم آیت اهلل 
محمدتقی فلسفی، دفتر نشر 

، جلد 3376فرهنگ اسالمی، 
ي كتاب تا ابتداي اول، از ابتدا

وهب لی مکرا علی من »84فراز 
 «كایدنی

4 
  شوادي با

 ترجمه و تفسير رر ک

كتاب دقایقی با قرآن، تالیف 
استاد محسن قرائتی، 
انتشارات درس هایی از 
قرآن، از ابتداي كتاب تا 

ابتداي سیماي )، 317صفحه 
 (لقمان حکیم

كتاب دقایقی با قرآن، تالیف 
 استاد محسن قرائتی،
، نانتشارات درس هایی از قرآ
، 836از ابتداي كتاب تا صفحه 

(ابتداي تمسخر و استهزاء)  

یات برگزیده، آكتاب تفسیر 
علیرضا مستشاري،نشر معارف، 
، 33از ابتداي كتاب تا ابتداي جز 

 (ابتداي توسل و شرك،) 866ص

كتاب تفسیر آیات برگزیده، 
علیرضا مستشاري، نشر معارف،  

اب تا ابتداي جز از ابتداي كت)
خط نوشتن پیامبر ) 317، ص 83

 )ص((

5 
  شوادي با

 سير  معصامين)ع(

كتاب سیري در سیره 
نبوي)ص(، تالیف استاد 
مرتضی مطهري، انتشارات 
صدرا،بخش هاي: 

 3،8،6،7مقدمه،

كتاب سیري در سیره 
نبوي)ص(، تالیف استاد 
مرتضی مطهري، انتشارات 

 صدرا،كل كتاب

مبر كتاب درس هاي پیا
اعظم)ص(، گزیده بیانات مقام 
معظم رهبري درباره شخصیت و 
بعثت نبی مکرم اسالم)ص(، 
موسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی، از ابتداي كتاب تا 
،)تا ابتداي اهمیت و 346ص 

  (آثار والدت پیغمبر اسالم )ص(

كتاب درس هاي پیامبر 
اعظم)ص(، گزیده بیانات مقام 

صیت و معظم رهبري درباره شخ
بعثت نبی مکرم اسالم)ص(، 
موسسه پژوهشی فرهنگی 

 كل كتابانقالب اسالمی، 
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 حفظ ماضاعي

 رر ک يردا

ن خوشبخت آكتاب با قر
شوید، نوشته سید مهدي 
هاشمی، نشر مركز امور 
قرآنی سازمان اوقاف و امور 
خیریه، از ابتداي كتاب تا 
 86ابتداي فصل هفتم ص 

ن خوشبخت آكتاب با قر
نوشته سید مهدي  شوید،

آنی هاشمی، نشر مركز امور قر
سازمان اوقاف و امور خیریه، 

 كل كتاب

كتاب درسنامه حفظ موضوعی، 
سطح یک مقدماتی، حسین تقی 
پور، نشر تالوت سازمان 
دارالقرآن الکریم، )از ابتداي 
كتاب تا انتهاي فصل هشتم 

 ویژگی مومنان(

كل كتاب درسنامه حفظ 
اتی، موضوعی، سطح یک مقدم

حسین تقی پور، نشر تالوت 
 سازمان دارالقرآن الکریم

 احکام 1

 كتاب رساله دانشجویی
)پرسشها و پاسخ هاي 

(، نشر 36دانشجویی جلد
معارف، از ابتداي احکام نذر 

 تا پایان كتاب

 متعاقباً اعالم می گردد

رسشها )پ كتاب رساله دانشجویی
و پاسخ هاي دانشجویی 

 متعاقباً اعالم می گردد كتاب(، نشر معارف، كل 36جلد

 پرسماک معارفي 8

كتاب پرسشها و پاسخ هاي 
ویژه  33دانشجویی جلد 
 16سش رمحرم، از ابتدا تا پ

 از همان، نشر معارف

كتاب شیعه پاسخ می گوید، 
آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازي، انتشارات مدرسه 
 امام علی بن ابی طالب)ع(

 اً اعالم می گرددمتعاقب متعاقباً اعالم می گردد

سبك زندگي ادراني و  3
 اسالمي

كتاب همیشه بهار )اخالق و 
سبک زندگی اسالمی(، احمد 
حسین شریفی، نشر معارف 

انتهاي فصل از ابتدا تا 
هشتم، سبک زندگی اسالمی 

 دیگرانبا در روابط 

 متعاقباً اعالم می گردد متعاقباً اعالم می گردد متعاقباً اعالم می گردد
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 بخش پژوهشی: -3
 

 ها رشته ردیف
 منابع آزمونمراحل برگزاری جشنواره و 

 مرحله ملی کشوری مرحله

 مقاله نادسي 1

ن كرریم و احادیر    آتکفیري بر اساس آموزه هاي قر -نقد و بررسی اندیشه هاي سلفی-

 نبوي)ص(

 میمبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا در آیات و رویات اسال -

 اصول و شاخصه هاي سبک زندگی قرآنی)در محیط خانواده( -

)شاخصه هرا  امر به معروف و نهی از منکر كارآمد در عصر حاضر از نگاه قرآن و عترت -

 و الگوها(

کبار سررتیزي در آمرروزه هرراي قرررآن كررریم و احادیرر  ائمرره   تفرهنررگ مقاومررت و اسرر -

 طاهرین)ع(

محیط دانشگاهی بر اساس آموزه هاي  راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در -

 قرآن و عترت

ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی و مصرف زدگی آحاد جامعره، زیربنراي بالنردگی     -

 فرهنگی و اقتصاد مقاومتی

 وروحیه جهادي در آموزه هاي قرآن و عترت شو تال ارجمندي كار، تکریم كارآفرینی-

 قرآن و سالمت -

 قرآن و علوم انسانی-

 سی مجدد آثار برتربرر

 تلخيص يتاب 2

 كتاب چهل حدی ، امام راحل)ره(-

 كتاب خدمات متقابل اسالم و ایران، استاد شهید مرتضی مطهري)ره( -

 كتاب مراحل اخالق در قرآن، اثر حضرت آیت اهلل جوادي آملی -

 بررسی مجدد آثار برتر

 

 آوری : بخش فن -4
 

 ها رشته ردیف
 و منابع آزمون مراحل برگزاری جشنواره

 مرحله ملی کشوری مرحله

 تاليد نرم افزار و اپليکيشن 1
 در حوزه فعالیت هاي  معارف و مهارتهاي آموزشی، پژوهشی و ترویجی

 قرآن و عترت
 بررسی مجدد آثار برتر

 يانال شبکه هاي منازي 2
در حوزه فعالیت هاي   معارف و مهارتهاي آموزشی، پژوهشی و ترویجی

 عترتقرآن و 
 بررسی مجدد آثار برتر

 



 

12 

 

 بخش هنری : -5

 ها رشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 (33)حجرات/ونَمُرحَم تُعلکُلَ واهللَتقُم و اَیکُوَاخَ ینَو بَحُاصلِه فَوَخْاِ نونَومِا المُمَنَّآیه: اِ خاشوادسي 1
بررسی مجدد 

 آثار برتر

 (43)ابرهیم/ابُسَالحِ ومُیقُ ومَیَ نینَومِي وللمُالدَلوَر لی وَنا اغفِبَّرَآیه:  معرّق و موبّت 2
بررسی مجدد 

 آثار برتر

 منظر قرآن و  عترتاز عبودیت، نماز و نیایش - عکاسي 3

 پرداخت زكات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان-

 وعترت پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن-

برا ریرز موضروعات: اخرالص و     )فضائل و رذائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت)ع(  -

 وت و بُخل(ریا، صدق و كذب یا سخا

 روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت-

بررسی مجدد 

 آثار برتر

 طراحي پاستر 4

 فيلا ياتا  5

 نقاشي 6

 تقرآن و عتر تذهيب 1
بررسی مجدد 

 آثار برتر

 

 بخش ادبی : -6

 ها رشته ردیف
 مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی کشوری مرحله

 منظر قرآن و  عترتاز عبودیت، نماز و نیایش -- شعر 1

 پرداخت زكات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان-

 ترتپاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن وع-

فضائل و رذائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت)ع( )با ریز موضوعات: اخرالص   -

 و ریا، صدق و كذب یا سخاوت و بُخل(

 روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت-

بررسی مجدد 

 آثار برتر

 داستاک نادسي 2

 نمادشوامه نادسي 3

 فيلموامه نادسي 4
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 : ات حائز اهمیت * نک

 تااند شريت نمادد.مطابق ضاابط جشواار ، هر دانشنا توها در دك رشته مي . 1

 از ددگنر  دکني  بنا  همزمناک  صنارت  بنه  تااشنيح  رشته در موتخب دانشناي دك حضار: تبصر 

 .باشد مي بالمانع  جشواار  هاي رشته

 حنائز رتبنه اول   گذشنته  هناي دانشنناداک در سنال    ملني هاي جشواار  دانشناداني يه در . 2

 همناک رشننته در  حنق شنريت در   اننند تنا سنام و در مرحلنه سراسننري حنائز رتبنه اول شند       

 داشت. را نخااهودجشواار  

در مرحلنه   شرط پذدرش دانشناداک در جشواار ، اشنتاال بنه تحصنيل در زمناک نبنت ننام      . 3

 مقدماتي جشواار  است.

گذشنته حنائز   دور  هناي  اني ينه طني   هناي رشنته حفنظ، دانشنناد     در تمامي زدنر گنرو   . 4

تنر   تاانوند در زدنر گنرو  پنادين     انند نمني   شند   ملّني سراسنري و  هاي اول تا سام مرحله  رتبه

 نمادود.شريت 

داوري جشواار  بر اساس  خنردن  دنين نامنه تندودن شند  سنازماک اورنار و امارخيردنه         . 5

 ت. يه در ادن  دين نامه به بخشي از  ک  اشار  شد  اس  ،مي باشد

 زماک رشته هاي ررائنت )تحقينق و ترتينل( از ينل رنر ک ينردا و براسناس مصنحف خنط          . 6

 عثماک طه )به روادت حفص از عاصا( و ترجمه استاد فاالدوند مي باشد.

فارند  با تاجه به احتمال شکستن راب و شيشه  ننار در هوگنام پسنت و حمنل، بادند  ننار هونري        . 1

هيچگاننه مسنلاليتي در ربنال  ننار ارسنال شند        دبيرخاننه  باشد.  ضموا ً راب ارزشمودو  شيشه

 نخااهد داشت و ارسال  نار بادد با رضادت يامل دانشنا صارت پذدرد.

هناي وزارت بهداشنت،   با تاجه به برگزاري مسنتقل جشنواار  ودنژ  دانشنناداک دانشنگا       . 8

هناي  و دانشنکد  اي پيام نار، جامع علمي يناربردي،  زاد اسنالمي، فرهوگيناک، فوني و حرفنه     

تاانونند در ادننن جشننواار  شننريت  علننام رر ننني، دانشننناداک مرايننز ذيننر شنند  نمنني  

 يوود.)دانشگاههاي غير انتفاعي مي تاانود در ادن جشواار  شريت يوود(

زم به ذير است در طنال برگنزاري جشنواار  هزدونه ادناب و ذهناب دانشنناداک در تمنامي         ال . 3

 .مراحل  به عهد  دانشگا  مي باشد
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 فصل دوم :

 اجراییضوابط فنی و 
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 بخش آوایی 
 

 رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل : .1

 به شرح ذيل است: سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل 

هاي  دانشگاه )در صورت احراز حداقل امتياز(، در هر رشته سهميه نفر 2دانشجو  هزار 3هاي داراي تا  دانشگاه 

نفير   5هيزار دانشيجو از    8هاي داراي بيي  از   دانشگاه و سهميه در هر رشتهنفر  3 هزار دانشجو از 8داراي تا 

 باشند. خواهر( برخوردار مي تفكيك برادر و سهميه در هر رشته)به

به دبيرخانه منااق  شنانوار     ارسال فايل تالوتشايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص  *

 باشد.  مي

روري است دانشگاه ها فايلِ تالوت منتخبين خود را صرفاً به دبيرخانه مناطق )که اسامي آنها متعاقباً اعيال   ض

خواهد شد( ارسال نمايند. بنابراين از ارسال فايل به وزارت علو  خودداري نموده، در غير اينصورت مسيووييت  

 آن بر عهده دانشگاه خواهد بود.

كه فايل هاي تيالوت، توسيد دبيرخانيه منياطق بيازبيني ميي شيود و در نهاييت         با توجه به اين نکته مهم : 

توانند منتخبيين  ها ميبرگزيدگان جهت حضور به جشنواره مرحله منطقه اي دعوت خواهند شد. يذا دانشگاه

 .اي معرفي نمايندخود را بدون رتبه بندي و صرفاً با عنوان راه يافتگان به مرحله منطقه

؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طي ارزيابي اوييه توسد دبيرخانه منطقه، حائز امتياز الز  دانسيته  شايان ذکر است 

اي دعوت به عمل خواهد آمد. از اين رو صرفِ ارسيال آثيار از سيوي    شوند جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقه

 اي نمي باشد.يابي اثر به مرحله منطقهدانشگاه يزوماً به معناي راه

 را بر عهده دارند. ارزيابي مقدماتي آثارو  جمع آوري: دبيرخانه مناطق وظيفه  1نکته 

هاي بعدي تا زميان   : مسووييت ارسال فايل دانشجويان به دبيرخانه مناطق در زمان مقرر و پيگيري 2نکته   

ناابراي  ارار   باي جهت آزمون حضوري بر عهده دانشگاه مي باشيد.   يافتگان به مرحله منطقه اعال  نتايج راه

منطقاه   شننوار داننجويي فايل تالوتش به هر دليلي به دبيرخانه منطقه نرسد يا از زمان دقي  

 خود اقالع پيدا نکند مسئوليت آن به عهد  داننگا  مربوقه مي باشد.

 در دبيرخانه مناطق برگزار خواهد شد. جشنوارهمرحله منطقه اي :  3نکته   
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 ات برتر در رشته هاي تحقيق و ترتيل:شرادط ارسال فيلا تالوت نفر

 باشن.  يکسان و با سيستم صوتي و بنون اكو (  تالوت باين 1

( دانشگاه مي بايست صرفاً فيلم تالوت نفرات برگزينه را از كل فيلم جشنواره جنا و ارسال نمايين. شيايان ذكير    2

  واهن شن.ناست در صورتيکه كل فيلم جشنواره )بنون جناسازي( ارسال گردد داوري 

 قابل پ ش با دستگاه رايانه و سيستم هاي پ ش خانگي باشن. DVDيا  CDصورت به ( تالوت باين 3

جنا همراه با شناسنامه شامل نام ش ص، نيام دانشيگاه و    CDدانشگاه موظف است براي هر ش ص يس ( 4

 نام رشته ارسال نماين.

براي كليه افراد، محتواي تالوت شركت كننينگان   و ترتيلرشته قرائت ها در ( به دليل لزوم يکسان بودن تالوت5

بونابرادن الزم اسنت تنا    از سوي اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني به دانشگاهها اعيالم خواهين شين.    

ادار  يارشواس محترم دانشگا  دك روز ربل از شروع جشواار  جهت دردافنت محتنااي تنالوت بنا     

 تماس گيرد. ي و رر ني وزارت علامپشتيباني از فعاليتهاي ددو

در صارتي يه فادل ارسال شد  فارد هرگانه شرادط فاق باشد از مرحله داوري حذر  قابل ذكر اسيت  *

 گرددد  و مسلاليت  ک به عهد  دانشگا  خااهد باد .

 

 رشته هاي حفظ : .2

 مرحله دانشگاهي :   -

هاي مبنا برگزار خواهن شن.)آزمون بيورت تسيتي  رشته هاي حفظ در مرحله دانشگاهي بيورت كتبي در دانشگاه

الزم به ذكر است آزمون بيورت همزمان در كليه دانشگاهها برگزار گرديينه و سيواالت    و از محفوظات خواهن بود(.

قبل از برگزاري آزمون توسط اداره پشتيباني از فااليتهياي دينيي و قرآنيي بيه آدرس پسيت الکترونيکيي        ساعت 2

هاي امتحاني توسط كارشناس محتيرم  گردد. نمرات آزمون پس از تيحيح برگهانشگاه ارسال ميكارشناس قرآني د

قرآني دانشگاه، بر اساس فرمت ارسال شنه از سوي اداره پشتيباني از فااليتهاي ديني و قرآني، بيه ايين اداره اعيالم    

 مي گردد.

 

 مرحله موطقه اي:   -

 برگزار مي گردد.  يرخانه مواطقبصارت حضاري و  در دبدر اين مرحله آزمون 

قابل ذكر است افرادي كه در مرحله دانشگاهي حائز نمره برتر شونن توسط اداره پشتيباني از فااليتهاي دينيي  

 اي دعوت خواهنن شن. و قرآني جهت حضور در مرحله منطقه

بنه ادار    1336اسفود ما   23هاي حفظ حدايثر تا تاردخ تبصر : نفرات برگزدد   زماک يتبي رشته

 پشتيباني از فعاليتهاي ددوي و رر ني ارسال گردد.
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 بخش آوایی : رشته قرائت قرآن کریم به روش تحقیق
 جرادي :ا فوي و ضاابطالف( 

 هاي مختلف رشته تحقيق، به شرح زدر محاسبه مي شاد : امتياز بخش -1

 امتياز 33:  لحن امتياز 23صات :  امتياز 15ورف و ابتدا :  امتياز 35تنادد : 
 

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85 امتياز رتبه اول : حدارل
 

 حفص از عاصا است. تد، رواادمسابقات ررائت رر ک ير يمبوا -3

 داور، به ررائت خااهود پرداخت. اد يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  ، بهودگاکشريت يو -4

 با و سطري پانزد  اي صفحه 634 مصاحف متداول اساس بر ،تحقيق  رشته درشريت يوودگاک  ررائت ميزاک -5

 : دباش تعيين مي ذدل جدول به تاجه

 خااهراک برادراک

 سطر 15مرحله فيوال :  سطر 13مرحله مقدماتي :  سطر 23 مرحله فيوال : سطر 13مرحله مقدماتي : 
 

خااهد شد؛ لکن در  خذ  زماک، حدايثر دو مرتبه اعالماجهت  يوودگاک شريت ناممطابق ضاابط جشواار ،  -6

 .شاد مي حذر مسابقه دور از شريت يوود  عدم حضار،صارت 

و با  ارت نزددکي امتيازات افراد برتردر صد؛ لکن  زماک ررائت در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد ش -1

 تااند در دو مرحله برگزار گردد.  نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات مي

حله فيوال جمع شد  و درصد امتياز مر 13درصد امتياز مرحله مقدماتي با  33، صارت برگزاري مرحله فيوالدر  -8

 شاند. هاي برتر مشخص مي حائزاک رتبه

اي دکساک  ، ررعهافراد را  دافته به مرحله فيوال براي ،اي شدک مسابقات در بخش تحقيق در صارت دو مرحله -3 

 انتخاب شد  و با فاصله دك نفر در ررنطيوه به وي اعالم مي گردد.

 بررسي از پس ربرت رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -13

ورف و  : تنادد، از است عبارت مختلف يها رشته در اولادت به ترتيب يه پذدرد مي صارت دهي نمر  هاي بخش

 ، لحن.ابتدا

 شاد. تعيين مي مختلف، هاي بخش موتخب داوراک يارگرو  تاسط ملّي دانشناداک مرحله در تحقيق رطعات -11

 گردد. فر ربل و به ريد ررعه تعيين مي دات ررائت هر راري با فاصله ررائت ن -12

مسابقات، با  يداوراک و ستاد برگزار لتيه يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -13

 نامه، نافذ است. ندياصال حا يا بر   تدرعا

 

 ات :جزئيات امتيازب( 

 امتياز 35تنادد : 

 .نادد ررائت و فصاحت ررائت، تررائتادن بخش شامل سه رسمت است: صحت 

 : صحت ررائت (1
 : امتياز 4ماارد يسر  *

 .دا سطرو  ده  و دا عبارتو دا  يلمهحذر، اضافه، جابه جادي دا تايير  -
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 : امتياز 3ماارد يسر  *

حذر، اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا  به صداي ياتنا  ددگنر؛ تبنددل     -

 .ضميرهاء   صداي يشيد  و بالعکس و خطا در صله صداي ياتا  به
يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد، بنه تشنخيص داور حندا    . )البته توادنحذر و اضافه يردک تشددد و  -

 امتياز است. 1يثر تا 
 .ابدالوصل به سکاک، ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا  -

 حذر، اضافه دا تايير حرر. -
 شاد . امتياز يسر مي1مام ماارد مذيار، درصارت اصالح  پيش از تنددد نفس، فقط  : در ت 1تذير 

 : تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار، ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد. 2تذير 
 : امتياز 2ماارد يسر  *

 به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد . -
 : تنادد ررائت (2
 : امتياز 2 ماارد يسر *

 تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز. -

 امتياز يسر خااهد شد. 1: درصارت اداي نارص، حدايثر  1تبصر  
امتياز ددگر يسنر   2امتياز و درصارت تکرار غلط،  1درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس، :  2تبصر  

 خااهد شد.
 امتياز است. 4ست هرحرر، : سقف يسر امتياز براي تلفظ نادر 3تبصر  

 : امتياز 1ماارد يسر * 
 رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي. -

 شاد. درصارت اجتماع بيش از دك راعد  در دك ماضع، هردك جداگانه محاسبه مي : 1تبصر  
ماجنب   ها و مدها، با تاجه به مينزاک نقنص   رعادت نارص ماارد داد شد  نظير تاازک ميزاک غوّه : 2تبصر  

 امتياز خااهد شد. 15/3تا  5/3يسر 
امتيناز يسنر    3: در صارت تکرار هردك از ماارد فاق، به ازاي هرمارد و براي هرحرر، حدايثر  3تبصر  

امتياز بنراي  ک   3خااهد شد؛ براي مثال، عدم رعادت رلقله در هردك از حرور  ک، ماجب يسر حدا يثر 

 سقف يسر امتياز براي هر ناع  ک است.حرر خااهد شد. در مااردي مانود مد، 
تداخل غيرمتعارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور، مانود تداخل تلفظ حرر عين   -

 و نظادر  ک.« نعلن»، تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «دعملاک»در ميا در يلمه 
اي در تلفظ حريت،  اشکال لحظه)تي از ربيل تپق هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکال اختالل -

 شاد. امتياز مي1حرر و يلمه و اصالح درجا(، ماجب يسر 

 يود. : در مااردي يه  ب پرددگي در گلا رخ دهد، فقط داور صات امتياز يسر مي 1تبصر  
ر خااهد شد؛ : درصارت عدم اصالح ماارد مذيار، متواسب با ناع خطاي پددد مد ، از امتياز يس 2تبصر  

 مانود ادن يه بر انر تپق، حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
 : فصاحت ررائت (3

خالص عربي، بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي  لهنهفصاحت، تلفظ واضح حرور و حريات براساس موظار از 

 :باشد  ميامتياز با تاجه به عواودن زدر  1داراي  يه است
 ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:يسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) فظ ممتاز و رواک حرورتل *
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 مخارج، صفات و احکام حرور -
 تکلف دا سستي در رعادت مخارج، صفات و احکام حرور -
 ها زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين، مشدد و تکيه -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

 حريات ياتا  و يشيد  -
 نقص در ييفيت تلفظ حريات براساس لهنه فصيح عربي -
 نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا  و يشيد  -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

تود و يودخااندک، اِسراع و ابطاي برخني از  ؛ مانود : وتالسرعت متواسب اداي حرور و حريات در طال ت -

 .عباراتيلمات و 

در درمنمناع ماجنب خلنل    يه  تالوتتاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال  -

 گردد. ييفيت ترتيل تالوت 
 امتياز 15ورف و ابتدا : 

تحقيق يه رطعه نابت دا  در مرحله نهادي مسابقات رشته امتياز است؛ ولي 15سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات، 

 است و روش امتيازدهي در چوين مسابقاتي به طنار  14شاد و سقف امتياز،  امتياز مثبت لحاظ مي 1همساک دارند، 

 شاد. جداگانه ذير مي

 ماارد عمامي يسر امتياز:( 1
 شاد. امتياز مي 3تا   5/2داراي مفهام يفر ميز( مياک  دات و وصل اربح  دات، ماجب يسر )ورف دا ابتداي اربح  *
 شاد. امتياز مي 2تا  5/1ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک  دات و وصل ربيح ماير معواي  دات، ماجب يسر  *

 شاد. امتياز مي 5/1تا  1ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک  دات و وصل ربيح نارص  دات، ماجب يسر  *

يود، مطابق بودهاي بناال ماجنب    ادنادعبار از ورف الزم يه حسب مارد، ممکن است معواي اربح دا ربيح تبصر  : 

 شاد. يسر امتياز مي

 شاد. امتياز مي 1تا  5/3سر هاي ورف، وصل و ابتدا ماجب ي رعادت نکردک اولادت *
 شاد. ها، امتيازي يسر نمي دليل يمباد نفس، عطسه، سرفه و نظادر  ک در مارد ورف اضطراري به *

ولنا بنه    -تاجهي، از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا ارنبح   به لحاظ بي تبصر  : درصارتي يه

، از او 3و  2، 1شناد و مطنابق بوندهاي     يمرتکب شاد، ورف او اضطراري محساب نمن  -دليل يمباد نفس

 شاد. امتياز يسر مي

 شاد. امتياز در هر مارد مي 3نفس يشيدک مخفي دا  شکار در غير محل ورف، ماجب يسر  *

 شاد. امتياز مي 5/3تکرار بدوک دليل هربخش از  ده در هرنفس، ماجب يسر  *

 اي باشد، ماجب يسر امتياز نخااهد شد. لمه:  اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و ي  تبصر
امتيناز در ينل تنالوت     1امتياز و حدايثر تا  25/3، در هردك از مااضع زدر به يسر نامتواسب و بيش از حدمکث  *

 شاد: مونر مي

 .اضطراريمکث طاالني در مااضع ورف   -
 مکث طاالني برها زنود  نظا ررائت.  -

 :تحقيق  شتهدهي مرحله نهادي مسابقات رامتياز( 2
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 اي رناري  امتياز ددگر، امتياز مثبت است ينه بنه   1گيرد و  صارت مي 14يسر امتياز ورف و ابتدا در ادن مرحله از  *

 گيرد يه: تعلق مي

 امتيازي از او يسر نشد  باشد.    -
باشد، و ابتدا دچار اشکال ن در ورف چوانچه راري باشد.ورف، وصل و ابتداها را اننام داد   راري بهتردن   -

امتياز  1امتياز به ازاي هرمارد از سقف  5/3تا  25/3اما نتااند بهتردن ورف، وصل و ابتداها را اننام دهد، از 

 شاد. يسر مي

 گيرد. بود دادشد  و بود ذدل صارت مي 8يسر امتياز، طبق  *

 چوانچه وصل در فااصل  دات، ضروري دا داراي اولادت باشد: *
 شاد. امتياز مي 5/1راي مفهام يفر ميز( ماجب يسر ورف دا ابتداي اربح )دا  -

 شاد. امتياز مي 1ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا ماجب يسر   -

 شاد. امتياز مي  5/3ورف دا ابتداي نارص ماجب يسر   -

اي نارص، ماير معوا دا اربح باشد، ولي امکاک  تبصر : در مااردي يه در چود  ده متاالي، ابتدا از  غاز  ده

 شاد. نداشته باشد، ابتدا از  غاز  دات ماجب يسر امتياز نمي براي راري وجاداي صحيح ابتد

 امتياز 33لحن : 

 : ضاابط و معيارها( 1
 امتياز 5:  ها( پردازش نامهتوايا )ردرت  *
 امتياز 4:  گيري( انداز )ها بر عبارات  توظيا و تازدع  هوگ *

 امتياز 4:  هاي صاتي )نبر صحيح يلمات( رعادت تکيه *

 شاد. امتياز يسر مي 25/3هرمارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً غيرعرفي تايير پذدرد، تبصر  : 

 امتياز 4:  هاي صاتي و لحوي القاي معاني و رعادت تعبيرات با استفاد  از مهارت *

 امتياز 2:  هاي لحوي دا مقام تواع رددف *

 امتياز 2:  تأنير معواي )خشاع در تالوت( *

 امتياز 2:  هاي زدبا و جذاب انتخاب رددف *

 امتياز 2:  هاي لحوي خالريت و نا وري مطابق با عرر تالوت در رددف *

 امتياز 2:  استفاد  هوري و مطلاب از تحردرها *

 امتياز 2:  ارائه فرود عرفي در مقام و محدود  درجه صاتي شروع تالوت *
 .عشروامتياز:  مشابهت فرود با   1 -
 .امتياز:  نزددك بادک درجه صاتي فرود با شروع در محدود  صاتي حدايثر دك ايتاو  1 -

 امتياز 1:  انتخاب سرعت مواسب *

 : ماارد يسر امتياز( 2
 : امتياز 2ماارد يسر  *

 شروع تالوت به طار غيرمتعارر )خارج از تارع تالوت منلسي( -
 پرد ( 5/1ها )بيشتر از  ناهمگاني رددف -

 : امتياز 1 يسر ماارد *

 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگاک مقام -
 پرد ( 5/1ها )يمتر از  ناهمگاني رددف -
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 ناهمگاني صات و لحن -
 : امتياز 5/3ماارد يسر  *

 تکلف و فشار در اجراي نامات -
 عدم تاازک در سرعت تالوت -

 : امتياز 25/3ماارد يسر  *
 نايايي دا خروج از رددف صدا -
 ردرهانامطلاب بادک دا لازش تح -
امتياز تناوز يود و بيش از ادنن، يسنر امتيناز صنارت      4: ميزاک يسر امتياز در منماع ماارد موفي، نبادد از  تذير

 گيرد. نمي

 امتياز 23صات : 

 امتياز 5:  طوين )رنگ( *

 امتياز 4:  انعطار *
 امتياز 4:  وسعت()مساحت  *

 : شاد امتياز مساحت صات به شرح زدر تازدع مي -

 امتياز 1دك ايتاو( (درجه  8تردن درجه صدا تا  بااز    *
 امتياز 2درجه  11تردن درجه صدا تا  از با   *

 امتياز 5/2درجه  12تردن درجه صدا تا  *   از با
 امتياز 3درجه  13از با تردن درجه صدا تا   *
 امتياز 5/3درجه  14از با تردن درجه صدا تا   *
 امتياز 4رجه )دو ايتاو( د 15تردن درجه صدا تا  از با   *

 امتياز 3:  استفاد  مطلاب و هورمودانه از صات *

 امتياز 2:  حنا دا ولام()شدت  *

 امتياز 2:  تحردر *
  ب پرددک در گلا، سکسکه و نظادر  ک، فقط تاسط داور صات يسر امتياز مي شاد. تذير :
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 یل(رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر )ترتبخش آوایی : 

 اجرادي : فوي و الف( ضاابط

 ، به شرح زدر محاسبه مي شاد :هاي مختلف رشته ترتيل امتياز بخش -1

 امتياز 33لحن :  امتياز 23صات :  امتياز 15ورف و ابتدا :  امتياز 35تنادد : 
 

 ست:ا لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 حفص از عاصا است. تد، رواادمسابقات ررائت رر ک ير يمبوا -3

 داور، به ررائت خااهود پرداخت. اد يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  شريت يوودگاک، به -4

 با و سطري پانزد  اي صفحه 634 مصاحف متداول بر اساس تحقيق،  رشته ک درشريت يوودگا ررائت ميزاک -5

 باشد : تعيين مي ذدل جدول به تاجه

 خااهراک برادراک

 سطر 23مرحله فيوال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  سطر 33مرحله فيوال :  سطر 15مرحله مقدماتي : 
 

خااهد شد؛ لکن در   زماک، حدايثر دو مرتبه اعالم خذجهت ا يوودگاک شريت مطابق ضاابط جشواار ، نام -6

 .شاد مي حذر مسابقه دور از شريت يوود  صارت عدم حضار،

 زماک ررائت در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با  -1

 ر دو مرحله برگزار گردد. تااند د نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد  و  13درصد امتياز مرحله مقدماتي با  33در صارت برگزاري مرحله فيوال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شاند. حائزاک رتبه

دکساک اي  ، ررعهافراد را  دافته به مرحله فيوال براي ،اي شدک مسابقات در بخش ترتيل رحلهدر صارت دو م -3 

 انتخاب شد  و با فاصله دك نفر در ررنطيوه به وي اعالم مي گردد.

 بررسي از پس برتر رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -13

ورف و  ،از : تنادد است عبارت مختلف يها رشته در اولادت به ترتيب يه پذدرد مي صارت دهي نمر  هاي بخش

 ابتدا، لحن.

 شاد. تعيين مي مختلف، هاي بخش موتخب داوراک يارگرو  تاسط ملّي دانشناداک مرحله در ترتيل رطعات -11

 گردد.  دات ررائت هر راري با فاصله ررائت نفر ربل و به ريد ررعه تعيين مي -12

مسابقات، با  يداوراک و ستاد برگزار لتيه يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -13

 نامه، نافذ است. ندياصال حا يا بر   تدرعا

 

 ات :جزئيات امتياز ب(

 امتياز 35تنادد : 

 .، تنادد ررائت و فصاحت ررائتررائتادن بخش شامل سه رسمت است: صحت 

 : صحت ررائت (1
 : امتياز 4ماارد يسر * 

 .دا سطرو  ده  و دا عبارتدا و  يلمهحذر، اضافه، جابه جادي دا تايير  -
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 : امتياز 3ماارد يسر  *

حذر، اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا  به صداي ياتنا  ددگنر؛ تبنددل     -

 .ضميرهاء   صداي ياتا  به صداي يشيد  و بالعکس و خطا در صله
در تلفظ تشددد، به تشخيص داور حدايثر يسر امتياز اختالل . )البته توادنحذر و اضافه يردک تشددد و  -

 امتياز است. 1تا 
 .ابدالوصل به سکاک، ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا  -

 حذر، اضافه دا تايير حرر. -
 شاد . امتياز يسر مي1: در تمام ماارد مذيار، درصارت اصالح  پيش از تنددد نفس، فقط   1تذير 

 م ماارد مذيار، ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.: تکرار دك خطا در تما 2تذير 
 : امتياز 2ماارد يسر * 

 به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد . -
 : تنادد ررائت (2
 : امتياز 2 ماارد يسر *

 تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز. -

 سر خااهد شد.امتياز ي 1: درصارت اداي نارص، حدايثر  1تبصر  
امتياز ددگر يسنر   2امتياز و درصارت تکرار غلط،  1درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس، :  2تبصر  

 خااهد شد.
 امتياز است. 4: سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر،  3تبصر  

 : امتياز 1ماارد يسر  *
 رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي. -

 شاد. ت اجتماع بيش از دك راعد  در دك ماضع، هردك جداگانه محاسبه ميدرصار : 1تبصر  
ها و مدها، با تاجه به مينزاک نقنص ماجنب     رعادت نارص ماارد داد شد  نظير تاازک ميزاک غوّه : 2تبصر  

 امتياز خااهد شد. 15/3تا  5/3يسر 
امتيناز يسنر    3هرحرر، حدايثر  : در صارت تکرار هردك از ماارد فاق، به ازاي هرمارد و براي 3تبصر  

امتياز بنراي  ک   3خااهد شد؛ براي مثال، عدم رعادت رلقله در هردك از حرور  ک، ماجب يسر حدا يثر 

 حرر خااهد شد. در مااردي مانود مد، سقف يسر امتياز براي هر ناع  ک است.
انود تداخل تلفظ حرر عين تداخل غيرمتعارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور، م  -

 و نظادر  ک.« نعلن»، تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «دعملاک»در ميا در يلمه 
اي در تلفظ حريت،  اشکال لحظه)هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکالتي از ربيل تپق  اختالل -

 شاد. امتياز مي1حرر و يلمه و اصالح درجا(، ماجب يسر 

 يود. : در مااردي يه  ب پرددگي در گلا رخ دهد، فقط داور صات امتياز يسر مي 1تبصر  
: درصارت عدم اصالح ماارد مذيار، متواسب با ناع خطاي پددد مد ، از امتياز يسر خااهد شد؛  2تبصر  

 مانود ادن يه بر انر تپق، حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.
 : فصاحت ررائت (3
خالص عربي، بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي  لهنهفصاحت، تلفظ واضح حرور و حريات براساس ظار از مو

 :باشد  ميامتياز با تاجه به عواودن زدر  1داراي  يه است
 ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:يسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) تلفظ ممتاز و رواک حرور *
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 ، صفات و احکام حرورمخارج -
 تکلف دا سستي در رعادت مخارج، صفات و احکام حرور -
 ها زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين، مشدد و تکيه -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

 يشيد  حريات ياتا  و -
 نقص در ييفيت تلفظ حريات براساس لهنه فصيح عربي -
 نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا  و يشيد  -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

تود و يودخااندک، اِسراع و ابطاي برخني از  ؛ مانود : وتالل تسرعت متواسب اداي حرور و حريات در طا -

 .عباراتيلمات و 

درمنمناع ماجنب خلنل در    يه  تالوتتاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال  -

 گردد. ييفيت ترتيل تالوت 
 امتياز 15ورف و ابتدا : 

رطعه نابت دنا   ترتيل يه  در مرحله نهادي مسابقات رشته وليامتياز است؛  15سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات، 

است و روش امتيازدهي در چوين مسابقاتي به طنار   14شاد و سقف امتياز،  امتياز مثبت لحاظ مي 1همساک دارند، 

 شاد. جداگانه ذير مي

 ماارد عمامي يسر امتياز:( 1
 شاد. امتياز مي 3تا   5/2وصل اربح  دات، ماجب يسر  داراي مفهام يفر ميز( مياک  دات و)ورف دا ابتداي اربح * 
 شاد. امتياز مي 2تا  5/1ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک  دات و وصل ربيح ماير معواي  دات، ماجب يسر  *

 شاد. امتياز مي 5/1تا  1ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک  دات و وصل ربيح نارص  دات، ماجب يسر  *

يود، مطابق بودهاي بناال ماجنب    ادناداز ورف الزم يه حسب مارد، ممکن است معواي اربح دا ربيح عبار تبصر  : 

 شاد. يسر امتياز مي

 شاد. امتياز مي 1تا  5/3هاي ورف، وصل و ابتدا ماجب يسر  رعادت نکردک اولادت *
 شاد. يسر نميها، امتيازي  دليل يمباد نفس، عطسه، سرفه و نظادر  ک در مارد ورف اضطراري به *

ولنا   -تاجهي، از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا اربح  به لحاظ بي راري تبصر  : درصارتي يه

، از او 3و  2، 1شاد و مطنابق بوندهاي    مرتکب شاد، ورف او اضطراري محساب نمي -به دليل يمباد نفس

 شاد. امتياز يسر مي

 شاد. امتياز در هر مارد مي 3ماجب يسر  نفس يشيدک مخفي دا  شکار در غير محل ورف،* 

 شاد. امتياز مي 5/3تکرار بدوک دليل هربخش از  ده در هرنفس، ماجب يسر  *

 اي باشد، ماجب يسر امتياز نخااهد شد. :  اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و يلمه 1تبصر  
امتيناز در ينل تنالوت     1امتياز و حدايثر تا  25/3 در هردك از مااضع زدر به يسر، مکث نامتواسب و بيش از حد* 

 شاد: مونر مي

 .اضطراريمکث طاالني در مااضع ورف   -
 مکث طاالني برها زنود  نظا ررائت.  -

 ترتيل: رشتهدهي مرحله نهادي مسابقات امتيازب( 2
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اي  رناري  بت است ينه بنه  امتياز ددگر، امتياز مث 1گيرد و  صارت مي 14يسر امتياز ورف و ابتدا در ادن مرحله از * 

 گيرد يه: مي تعلق

 امتيازي از او يسر نشد  باشد.    -
ورف و ابتدا دچار اشکال نباشد،  در چوانچه راري راري بهتردن ورف، وصل و ابتداها را اننام داد  باشد.   -

امتياز  1ز سقف امتياز به ازاي هرمارد ا 5/3تا  25/3اما نتااند بهتردن ورف، وصل و ابتداها را اننام دهد، از 

 شاد. يسر مي

 گيرد. بود دادشد  و بود ذدل صارت مي 8يسر امتياز، طبق  *

 چوانچه وصل در فااصل  دات، ضروري دا داراي اولادت باشد: *
 شاد. امتياز مي 5/1ورف دا ابتداي اربح )داراي مفهام يفر ميز( ماجب يسر   -

 شاد. ميامتياز  1ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا ماجب يسر   -

 شاد. امتياز مي  5/3ورف دا ابتداي نارص ماجب يسر   -

اي نارص، ماير معوا دا اربح باشد، ولي امکاک ابتداي  تبصر : در مااردي يه در چود  ده متاالي، ابتدا از  غاز  ده

 شاد. نداشته باشد، ابتدا از  غاز  دات ماجب يسر امتياز نمي صحيح براي راري وجاد

 امتياز 33لحن : 

 : ضاابط و معيارها( 1
 امتياز 5:  رعادت اسلاب ترتيل *

 امتياز 4:  هاي لحوي دا مقام تواع رددف *
 امتياز 4:  گيري( ها بر عبارات )انداز  توظيا و تازدع  هوگ *

 امتياز 4:  نبر صحيح يلمات()هاي صاتي  رعادت تکيه *
 شاد. امتياز يسر مي 25/3رعرفي تايير پذدرد، هر مارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً  غي تبصر  :

 امتياز 4:  ها( پردازش نامه)ردرت توايا  *
 امتياز 2خشاع در تالوت( : )تأنير معواي  *

 امتياز 2:  خالريت و نا وري مطابق با عرر ترتيل *
 امتياز 2:  القاي معاني و رعادت تعبيرات *
 امتياز 2:  انتخاب سرعت مواسب *
 امتياز 1:  وري و مطلاب از تحردرهااستفاد  ه *
 : ماارد يسر امتياز( 2
 : امتياز 2ماارد يسر * 

 پرد ( 5/1بيشتر از )ها  ناهمگاني رددف -
 : امتياز 1ماارد يسر  *

 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگاک مقام -
 پرد ( 5/1يمتر از )ها  ناهمگاني رددف -
 ناهمگاني صات و لحن -

 : امتياز 5/3ماارد يسر * 
 ها و فشار در اجراي نامه تکلف -
 عدم تاازک در سرعت تالوت -
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 : امتياز  25/3ماارد يسر  *
 نايايي دا خروج از رددف صدا -
 نامطلاب بادک دا لازش تحردرها -
بيش از ادن، يسر امتياز صارت  متياز تناوز يود وا 4: ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي، نبادد از  تذير

 گيرد. نمي

 يازامت 23صات : 

 امتياز 6:  طوين )رنگ( *

 امتياز 4:  انعطار *

 امتياز 3:  شدت )حنا دا ولام(  *

 امتياز 3:  استفاد  مطلاب و هورمودانه از صات *
 امتياز 5/2:  مساحت )وسعت( *
 امتياز 5/1:  تحردر *

 شاد.  ب پرددک در گلا، سکسکه و نظادر  ک، فقط تاسط داور صات يسر امتياز مي:  1تذير 
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 قرآن کریمحفظ  های رشتهتمامی بخش آوایی : 

 

 اجرادي : فوي و الف( ضاابط

 ، به شرح زدر محاسبه مي شاد :هاي مختلف رشته حفظ امتياز بخش -1

 133حسن حفظ  امتياز 33لحن :  امتياز 23صات :  امتياز 15ورف و ابتدا :  امتياز 35تنادد : 
 

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازيرل امت، حداملييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 163 امتياز حدارل:  سام رتبه 163رتبه دوم : حدارل امتياز  113رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 حفص از عاصا است. تد، رواادرر ک ير حفظمسابقات  يمبوا -3

 .نمادود ديپاسخگاداور هادي  به سؤاالت بادد ،يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  شريت يوودگاک، به -4

 تاجه با و سطري پانزد  اي صفحه 634 مصاحف متداول بر اساس ،حفظ  رشته شريت يوودگاک در ررائت ميزاک -5

 باشد : تعيين مي ذدل جدول به

 مراحل  زماک تعداد سااالت رشته

 سطر 12يوال : مرحله ف سطر 13مرحله مقدماتي :  ساال 2 جزء رر ک يردا 13و  5حفظ 

 سطر 15مرحله فيوال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  ساال 2 جزء رر ک يردا 23حفظ 

 سطر 15مرحله فيوال :  سطر 12مرحله مقدماتي :  ساال 3 حفظ يل رر ک يردا
 

خااهد شد؛ لکن در  خذ  زماک، حدايثر دو مرتبه اعالمجهت ا يوودگاک شريت مطابق ضاابط جشواار ، نام -6

 .شاد مي حذر مسابقه دور از شريت يوود  ت عدم حضار،صار

در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با  حفظ زماک  -1

 تااند در دو مرحله برگزار گردد. نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد  و  13درصد امتياز مرحله مقدماتي با  33ال، در صارت برگزاري مرحله فيو -8

 هاي برتر مشخص مي شاند. حائزاک رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -3

حسن حفظ، از :  است عبارت مختلف يها رشته در تاولاد به ترتيب يه پذدرد مي صارت دهي نمر  هاي بخش

 ورف و ابتدا، لحن. تنادد،

و در سادر رشته هاي  سؤال دك جزء، 13 از هر يل ميزاک ارائه محفاظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظ -13

 خااهد باد. مساوي محفاظات دو رسمت از حفظ، دو سؤال

در  .شاد گرفته مي در نظر دك ررعه در هرنفر سؤاالت و رعهر به صارت حفظ صحت رشته به مرباط سؤاالت -11

عدالت  ، نها رددر صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد، تعداد سطار و نظا هدانتخاب سؤال از نظر مکاک شروع  

 رعادت خااهد شد.

حدارل در صارت برگزاري فيوال در رشته حفظ يل در مرحله مقدماتي بادد در بخش صحت حفظ، برادراک  -12

 را يسب نمادود تا بتاانود به مرحله بعد را  دابود. 133از  83و خااهراک نمر   133از  85نمر  

 جداگانه موظار صارت به را يامل نمر  حافظ، سؤاالت از هردك براي ، صات، لحن و ورف و ابتداتنادد داوراک -13

 .يوود مي
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 او تالوت سؤال، اتمام از ربل داشت يه اشکال ميزاني به  ک ارائه در دا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ تبصر : اگر

 امتياز. ديو مييسر  حافظ از را سؤال  ک امتياز حفظ، صحت رشته داور فقط شد، رطع حافظاک هادي تاسط

 به پاداک سؤال تا حافظ يه است سؤاالتي امتياز ميانگين مااردي، چوين در حافظ صات، لحن و ورف و ابتدا ،تنادد

 .است داد  خپاس  نها

 : حفاظ هدادتشرادط و ضاابط مرباط به  – 14

 . باشود ادحافظ يل رر ک ير ددحافظاک با يهاد  زيداوراک صحت حفظ و ن ادداور  -

 هدادت را رشته  ک يوودگاک تمام شريت و باشد نابت بادد حفظ يها رشته از رشته هر در حافظاک هادي -

 .يود

 تصميا طبق يه در شرادطي مگر دهد؛ امتياز حافظ تالوت به کحافظا ديها  يه است  ک بر تذير: اصل

 .نباشد نياز حافظاک هادي به امتيازدهي داوراک، هيلت و مسابقات برگزاري ستاد مشترک

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

 .شاد

 .شاد مي ورف، رطع ماضع اولين در حافظ تالوت ده،  خالل در سؤال اتمام درصارت -

 تصحيح درصارت و دهد تذير مي بار دك توها هادي داور  دات، و يلمات يلمه، به مرباط اشتباهات در -

 .يود مي يسر حافظ از را بخش  ک حدايثر امتياز و تصحيح را  ک هادي داور حافظ، نکردک

 .ضروري نيست هادي داور تذير ،حريات و حرور به مرباط اشتباهات تبصر : در

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

 .يود مي

 يود. تالوت مکث را از ربل عبارت نبادد هادي داور شاد، مکث دچار حافظ يه صارتي در -

 حافظ داد وري باعث يود يه تکرار طاري را ربل عبارت هادي داور مکث، از بعد يه صارتي : در1تبصر  

 شاد. مي يسر حافظ از نيز تکرار ددگر امتياز دکبار مکث، امتياز يسر بر عالو  شاد،

 به هادي داور  ورد، به خاطر را فراماش شد  بخش نتااند حافظ دي،ها داور تکرار از بعد : اگر2تبصر  

 تکرار، و مکث دليل به ولي يود؛ مي يسر حافظ از اط رامرب امتياز يمك، ناع حَسَب نماد ، يمك حافظ

 شاد. يسر نمي حافظ از امتيازي

 به مرباط امتياز و رطع او دهد، تالوت دست از امتياز 23 از بيش سؤال هر تالوتِ انواي در حافظ چوانچه -

 داوراک تمام تاسط بادد امتياز 23 از بيش شد. يسر يسر خااهد وي از يامل به طار سؤال،  ک حفظ صحت

يسر  را ميزاک ادن حفظ صحت داوراک از برخي توها يه درصارتي اما باشد؛ صارت گرفته حفظ صحت

 .يود پيدا ادامه بادد حافظ ررائت باشود، يرد 

 

 :ات جزئيات امتيازب( 

 امتياز 35تنادد : 

 .، تنادد ررائت و فصاحت ررائتررائتادن بخش شامل سه رسمت است: صحت 

 : ئتصحت ررا (1
 : امتياز 4ماارد يسر  *

 .دا سطرو  ده  و دا عبارتو دا  يلمهحذر، اضافه، جابه جادي دا تايير  -

 : امتياز 3ماارد يسر  *
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حذر، اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا  به صداي ياتنا  ددگنر؛ تبنددل     -

 .ضميراء ه  صداي ياتا  به صداي يشيد  و بالعکس و خطا در صله
يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد، بنه تشنخيص داور حندا    . )البته توادنحذر و اضافه يردک تشددد و  -

 امتياز است. 1يثر تا 
 .ابدالوصل به سکاک، ورف به حريت و رعادت نکردک ورف به اسکاک دا  -

 حذر، اضافه دا تايير حرر. -
 شاد . امتياز يسر مي1ز تنددد نفس، فقط  : در تمام ماارد مذيار، درصارت اصالح  پيش ا 1تذير 

 : تکرار دك خطا در تمام ماارد مذيار، ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد. 2تذير 
: اشتباهات در اعراب، حرور، عبارات و يلمات و مااردي مانود وصل به سکاک دا ورف به حرينت،   3تذير 

به يشيد  و بالعکس، فقط تاسنط داوراک صنحت حفنظ يسنر      اشباع دا عدم اشباع، تبددل حريات ياتا 

 امتياز مي شاد و داوراک رشته تنادد امتيازي از حافظ يسر نخااهود نماد.
 : امتياز 2ماارد يسر  *

 به ازاي هرسطر تالوت يمتر دا بيشتر از حد تعيين شد . -
 : تنادد ررائت (2
 : امتياز 2 ماارد يسر *

 فات مميّز.تبددل يامل مخارج حرور دا ص -

 امتياز يسر خااهد شد. 1: درصارت اداي نارص، حدايثر  1تبصر  
امتياز ددگر يسنر   2امتياز و درصارت تکرار غلط،  1درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس، :  2تبصر  

 خااهد شد.
 امتياز است. 4: سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر،  3تبصر  

 : امتياز 1ماارد يسر  *
 رعادت نکردک هردك از نکات و رااعد تناددي. -

 شاد. درصارت اجتماع بيش از دك راعد  در دك ماضع، هردك جداگانه محاسبه مي : 1تبصر  
ها و مدها، با تاجه به مينزاک نقنص ماجنب     رعادت نارص ماارد داد شد  نظير تاازک ميزاک غوّه : 2تبصر  

 امتياز خااهد شد. 15/3تا  5/3يسر 
امتيناز يسنر    3: در صارت تکرار هردك از ماارد فاق، به ازاي هرمارد و براي هرحرر، حدايثر  3تبصر  

امتياز بنراي  ک   3خااهد شد؛ براي مثال، عدم رعادت رلقله در هردك از حرور  ک، ماجب يسر حدا يثر 

 حرر خااهد شد. در مااردي مانود مد، سقف يسر امتياز براي هر ناع  ک است.
عارر دا افراطي در تلفظ دو حرر مناور بوا به تشخيص داور، مانود تداخل تلفظ حرر عين تداخل غيرمت  -

 و نظادر  ک.« نعلن»، تداخل تلفظ حرر عين در الم در يلمه «دعملاک»در ميا در يلمه 
اي در تلفظ حريت،  اشکال لحظه)هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ رر ک و بروز مشکالتي از ربيل تپق  اختالل -

 شاد. امتياز مي 1و يلمه و اصالح درجا(، ماجب يسر  حرر

 يود. : در مااردي يه  ب پرددگي در گلا رخ دهد، فقط داور صات امتياز يسر مي 1تبصر  
: درصارت عدم اصالح ماارد مذيار، متواسب با ناع خطاي پددد مد ، از امتياز يسر خااهد شد؛  2تبصر  

 ير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد.مانود ادن يه بر انر تپق، حريتي تاي

تذير: در مااردي يه ررائت حافظ به دليل تايير در مخرج حرر دا شيا  تلفظ  ک داراي ابهام باشد، يسنر  

 امتياز پس از مشارت داوراک صحت حفظ و تنادد توها از دك بخش صارت مي گيرد.
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 : فصاحت ررائت (3
خالص عربي، بدوک تکلف و دور از گوگي و نامفهامي  لهنهات براساس فصاحت، تلفظ واضح حرور و حريموظار از 

 :باشد  ميامتياز با تاجه به عواودن زدر  1داراي  يه است
 ماارد زدر بطار يلي محاسبه خااهد شد:يسر امتياز به دليل اختالل در (: امتياز 3) تلفظ ممتاز و رواک حرور *

 مخارج، صفات و احکام حرور -
 ر رعادت مخارج، صفات و احکام حرورتکلف دا سستي د -
 ها زدادت و نقصاک در مکث بر حرور ساين، مشدد و تکيه -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

 حريات ياتا  و يشيد  -
 ساس لهنه فصيح عربينقص در ييفيت تلفظ حريات برا -
 نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا  و يشيد  -

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

 :يسر خااهد شد امتياز 

سراع و ابطاي برخني از  تود و يودخااندک، اِ؛ مانود : وتالسرعت متواسب اداي حرور و حريات در طال ت -

 .عباراتيلمات و 

درمنمناع ماجنب خلنل در    يه  تالوتتاازک نداشتن سرعت اداي حرور و حريات و مد طبيعي در طال  -

 گردد. ييفيت ترتيل تالوت 
 او تنالوت  سؤال، اتمام از ربل يه داشته باشد اشکال ميزاني به  ک ارائه در دا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ تذير: اگر

 نهنا   به سؤال پاداک تا حافظ يه است سؤاالتي امتياز ميانگين حافظ، امتياز تنادد گردد، رطع حافظاک هادي طتاس

 .است داد  پاسخ
 امتياز 15ورف و ابتدا : 

 .امتياز است 15سقف امتياز ورف و ابتدا در مسابقات، 

 : ماارد عمامي يسر امتياز
 شاد. امتياز مي 3تا   5/2( مياک  دات و وصل اربح  دات، ماجب يسر داراي مفهام يفر ميز)ورف دا ابتداي اربح  *
 شاد. امتياز مي 2تا  5/1ورف دا ابتداي ربيح ماير معوا مياک  دات و وصل ربيح ماير معواي  دات، ماجب يسر  *

 شاد. امتياز مي 5/1تا  1ورف دا ابتداي ربيح نارص مياک  دات و وصل ربيح نارص  دات، ماجب يسر  *

يود، مطابق بودهاي بناال ماجنب    ادنادعبار از ورف الزم يه حسب مارد، ممکن است معواي اربح دا ربيح تبصر  : 

 شاد. يسر امتياز مي

 شاد. امتياز مي 1تا  5/3هاي ورف، وصل و ابتدا ماجب يسر  رعادت نکردک اولادت *
 شاد. ها، امتيازي يسر نمي دليل يمباد نفس، عطسه، سرفه و نظادر  ک در مارد ورف اضطراري به *

ولا  -تاجهي، از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ربيح دا اربح  بي به لحاظ حافظدرصارتي يه تبصر  : 

، از او 3و  2، 1شاد و مطنابق بوندهاي    مرتکب شاد، ورف او اضطراري محساب نمي -به دليل يمباد نفس

 شاد. امتياز يسر مي

 شاد. امتياز در هر مارد مي 3غير محل ورف، ماجب يسر  نفس يشيدک مخفي دا  شکار در *

 شاد. امتياز مي 5/3تکرار بدوک دليل هربخش از  ده در هرنفس، ماجب يسر  *

 :  درصارتي يه تکرار به دليل اصالح محفاظات باشد، امتيازي يسر نخااهد شد.تبصر  
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امتيناز در ينل تنالوت     1امتياز و حدايثر تا  25/3در هردك از مااضع زدر به يسر ، مکث نامتواسب و بيش از حد *

 شاد: مونر مي

 .اضطراريمکث طاالني در مااضع ورف   -
 مکث طاالني برها زنود  نظا ررائت.  -

هاي حفظ، فقط در مااردي يه حافظ به صارت اختياري، محلي را بنراي ورنف و ابتندا     :  در مسابقات رشته 1 تذير

شاد؛ اما چوانچه ورف نامواسب و مکث به دليل اشکال در ارائه محفاظات باشد  يود، از او امتياز يسر مي انتخاب مي

 دا براي تصحيح رسمتي يه اشتبا  تالوت يرد ، ابتدا نمادد، امتيازي از او يسر نخااهد شد.
تالوت : اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه  ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال،  2 تذير

شاد يه  او تاسط هادي حافظاک رطع گردد، امتياز ورف و ابتداي حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي

 داک سؤال به  نها پاسخ داد  است.حافظ تا پا

 امتياز 33لحن : 

 : ضاابط و معيارها( 1
 امتياز 5:  رعادت اسلاب ترتيل *

 امتياز 4:  هاي لحوي دا مقام تواع رددف *
 امتياز 4:  گيري( ها بر عبارات )انداز  توظيا و تازدع  هوگ *

 امتياز 4:  نبر صحيح يلمات()هاي صاتي  رعادت تکيه *
 شاد. امتياز يسر مي 25/3هر مارد يه نبر يلمه به صارت فاحش و يامالً  غيرعرفي تايير پذدرد،  تبصر  :

 امتياز 4:  ها( پردازش نامه)ردرت توايا  *
 امتياز 2خشاع در تالوت( : )ي تأنير معوا *

 امتياز 2:  خالريت و نا وري مطابق با عرر ترتيل*
 امتياز 2:  القاي معاني و رعادت تعبيرات *
 امتياز 2:  انتخاب سرعت مواسب *
 امتياز 1:  استفاد  هوري و مطلاب از تحردرها *
 : ماارد يسر امتياز( 2
 : امتياز 2ماارد يسر  *

 پرد ( 5/1بيشتر از )ها  ناهمگاني رددف -
 : امتياز 1ماارد يسر  *

 خروج از مقام -
 انتقال ناهمگاک مقام -
 پرد ( 5/1يمتر از )ها  ناهمگاني رددف -
 ناهمگاني صات و لحن -

 : امتياز 5/3ماارد يسر  *
 ها تکلف و فشار در اجراي نامه -
 عدم تاازک در سرعت تالوت -

 : امتياز  25/3ماارد يسر  *
 ف صدانايايي دا خروج از ردد -
 نامطلاب بادک دا لازش تحردرها -
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بيش از ادن، يسر امتياز صارت  متياز تناوز يود وا 4: ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي، نبادد از  تذير

 گيرد. نمي
يوند،  بنه او امتيناز لحنن داد       هاي حفظ، فقط در مااردي يه حافظ به صارت طبيعي ررائت مي : در رشته 1تذير 

دليل فراماشي، دچار اشتبا  دا مکث شاد و نظا ررائت وي مختنل گنردد، يسنر     ر مااردي يه حافظ بهشاد و د مي

 امتياز صارت نمي پذدرد.

: اگر حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه  ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال، تالوت  2تذير 

شاد يه حافظ تا  او تاسط هادي حافظاک رطع گردد، امتياز لحن حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي

  پاداک سؤال به  نها پاسخ داد  است.

 امتياز 23صات : 

 امتياز 6:  رنگ(طوين ) *

 امتياز 4:  انعطار *

 امتياز 3:  شدت )حنا دا ولام( *

 امتياز 3:  استفاد  مطلاب و هورمودانه از صات *
 امتياز 5/2:  مساحت )وسعت( *
 امتياز 5/1:  تحردر *

 شاد.  ب پرددک در گلا، سکسکه و نظادر  ک، فقط تاسط داور صات يسر امتياز مي:  1تذير 
حافظ سؤالي را پاسخ ندهد دا در ارائه  ک به ميزاني اشکال داشته باشد يه ربل از اتمام سؤال، تالوت  :  اگر 2 تذير

او تاسط هادي حافظاک رطع گردد، امتياز صات حافظ، فقط براساس سؤاالتي درنظر گرفته مي شاد يه حافظ تا 

 ها پاسخ داد  است. پاداک سؤال به  ک

 امتياز 133حسن حفظ : 

 : است يلمات الخط رسا و ظاهر حفظ، صحت بخش در غالبي و لياص مبواي

 : تايير( و جادي جابه اضافه، حرور )حذر، و حريات در اشتبا ( 1

 امتياز 5/3: يسر  حافظ فاري تصحيح *
 امتياز 1 : يسر حافظ نکردک تصحيح* 

شاند  مي  تلقي ررح عربي دستار زباک در يه يلماتي و است الفبا حرور بخش، ادن در حرر از موظار -

 در امتياز يسر يلمات، ادن گانه در اشکال بروز شاد. درصارت  نمي شامل عن( را في، الي، )نظير: حتي،

 .پذدرد صارت مي يلمه ستاک
 گرفته درنظر حافظ امتياز براي يسر مارد دك فقط شاد، تبددل ددگر ياتا  حريت به ياتا  حريت اگر -

 «.اَنتِ»به « اَنتَ»، «عبادٍ» به «عبادٌ»تبددل  مانود شاد؛ مي

 درنظر حافظ براي يسر امتياز مارد دك فقط شاد، تبددل ددگري يشيد  حريت به يشيد  حريت اگر -

 «.تاَبا»به « تابُاا « ،«إنّها» به «اِنّهُ»  تبددل مانود شاد؛ مي گرفته
 براي امتياز يسر مارد دك شاد، فقط تبددل بالعکس دا خاد همنوس يشيد  حريت به ياتا  حريت اگر -

 «.ربِّ»به «ربّي»، «راال»به  «رالَ»تبددل  مانود شاد؛ مي گرفته در نظر حافظ

 حافظ براي امتياز يسر بار شاد، دو تبددل بالعکس دا خاد غيرهمنوس يشيد  حريت به ياتا  حريت اگر -

 «.فأتِ»به  «فأتاا»، «رالاا»به « رالَ»تبددل  مانود شاد؛ مي گرفته درنظر
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به  تايير و تبددل مشابه، هوگام ماارد و مضارعه حرر ماصاالت، در حرر دك ضمادر، در رحر دك -

به « موه»، «موکا»به « موهُا»تبددل  گردد؛ مانود  امتيار مي يسر ستاک همين در شد ، تلقي حرر عوااک

 «.دَافرُ»به « تَافرُ»، «الَّتي»به « الَّذي»، «موكَ»

 امتياز يسر بار دك فقط و شاد حساب مي حرر دك منماعاً خاد يتحر همرا  حرر يه داشت تاجه بادد -

 .گيرد مي صارت
 از پس باشد، ابهام داراي تلفظ  ک روش دا حرر مخرج در تايير دليل به حافظ ررائت يه مااردي تذير: در

 .گيرد مي صارت بخش دك از امتياز توها يسر تنادد، و حفظ صحت داوراک مشارت
 : تايير( و جادي جابه اضافه، ه )حذر،يلم دك در اشتبا  (2

 امتياز 1 : يسر حافظ فاري تصحيح* 
 امتياز 2 : يسر هادي داور تذير با حافظ تصحيح *
 امتياز 3 : يسر حافظ نکردک تصحيح *

 الخط رسا به تاجه دا يلمه  مد  چود دا دو دا يلمه و حرور از ترييبي به صارت يردا رر ک در يه يلماتي -

 .فاسقيوايما  فليقاتل، فسيکفيکها، مانود شاد؛ مي  محساب مهيل دك رر ک،
 مي صارت يلمه بخش نمر  در يسر يود، تايير يلمه معواي و ردشه )اعراب نه( حرور جادي جابه اگر در -

 «بصير»به « نصير»، «دعملاک»به  «دعلماک»تبددل  مانود گيرد؛
 و شاد محاسبه مي دك يلمه موزله به ازدهيامتي در  ک، از بعد دا ربل يلمه در حريت دك و يلمه دك -

 به «وَ ربُّك»، «اهللَ اِکَّ»جاي به «واهللُ»مانود:  خااهد شد؛ لحاظ يلمه ستاک در  ک به مرباط امتياز يسر

 «.ربِّك مِن»جاي 

 به مرباط امتياز يسر و شاد محاسبه مي يلمه دك موزله به امتيازدهي در ها، يوار يلمه دك و حرر دك -

 «.حرث و انعام هذ  رالاا و»جاي  به «حرث و انعام هذ »مانود:  شد؛ خااهد لحاظ يلمه ستاک در  ک

 از بعضي دا يل در و اختالل شاد مي محساب يلمه دك )بيشتر دا تك حرفي( مقطعه حرور از هردك -

 گردد. يلمه مي در اشتبا  ستاک در نمر  يسر ماجب  ک، حرور

 : تايير( و جادي جابه اضافه، حذر،( يلمات در اشتبا  (3

 امتياز 5/1: يسر  حافظ فاري تصحيح *
 امتياز 5/2: يسر  هادي داور تذير با حافظ تصحيح *

 امتياز 4: يسر  حافظ نکردک تصحيح *

 «اهلل سبيل في انفسها باماالها و والمناهدوک»مانود:  است؛ يلمه دك از بيش عبارتي يلمات، از موظار -

 بما واهلل»جاي  به «تعملاک بما خبير واهلل»، «انفسها و باماالها اهلل بيلس في المناهدوک و»جاي  به

 «.بصير تعملاک

 .است عبارت حکا درها  سار  ابتداي در بسمله -
 : ها  ک جادي جابه و  دات ترتيب رعادت عدم (4
 : باشد  ده دك حد در افتادگي جا اگر *

 امتياز 2 : يسر حافظ فاري تصحيح 
 امتياز 3 يسر:  هادي داور رتذي با حافظ تصحيح 
 امتياز 5/4يسر :  حافظ نکردک تصحيح 

 : باشد  ده دك از بيش افتادگي جا اگر *
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 امتياز 5/2يسر :  حافظ فاري تصحيح 
 امتياز 5/3: يسر  هادي داور تذير با حافظ تصحيح 
 امتياز 5 : يسر حافظ نکردک تصحيح 
خالل  در اشتبا  درصارت ادناد و است  دات ابتداي دمار در فقط ددگر  دات دا  ده به انتقال از موظار -

 .شد خااهد يسر امتياز يلمات ستاک در و شاد نمي  محساب انتقال  ده،
 ستاک در امتياز يسر اشتبا  شاد، دچار است مشابه باهاها   ک ابتداي يه  داتي خالل در حافظ اگر -

 .شد خااهد اننام يلمات
 شاد اشتبا  دچار شاد،  غاز مي مقطعه حرور با يه ددگر، سار  به اي  سار انتهاي از انتقال در حافظ اگر -

  دات به انتقال ستاک در امتياز يسر يود، تالوت را مقطعه ددگري حرور صحيح، مقطعه حرور به جاي و

 حرور مقطعه مارد در«. يهيعص»به جاي  يهف سار  اتمام از بعد «طه»ررائت  گيرد؛ مانود مي  اننام دور

  را  دات ادامه تا يود صبر و تذير ندهد وي به را اشتبا  حافظ، ورف از پس تااند مي هادي داور مشابه،

 دهد؛ اننام دور به انتقال دا يلمه ستاک در را امتياز اشتبا ، يسر ناع شدک مشخص از بعد و تالوت يود

به جاي  انعام سار  اتمام از دبع «الا»ررائت  و «الر»به جاي  تابه سار  اتمام بعد از «المر»ررائت  مانود

 «.المص»

 شاد. موظار مي عبارتي اشتبا  ستاک در سطر، دك از يمتر  دات در اشتبا  -

 .شاد محساب مي دور به انتقال باشود، سطر دك از بيش جاافتاد  ياتا   دات چوانچه -
 4 سطر هر ازاي به يود، را يمك  ده تمام هادي داور و نکود تالوت را سطر دك از بيش  ده دك حافظ اگر -

 شاد. يسر مي نمر 

 : تکرار و مکث (5

 يود، تکرار بار دو تا داد وري حدايثر براي را عبارتي دا نمادد مکث متعارر حد از بيش شريت يوود  اگر -

 شاد. يسر مي وي از امتياز 5/3تکرار  هربار و هر مکث براي

 حسب فقط و يود مي هادي مساعدت اورد نشاد، تالوت ادامه به مافق مکث، از پس شريت يوود  اگر -

 شاد. در نظر گرفته مي حافظ براي موفي امتياز يمك، ناع

 امتياز يسر بر عالو  و مساعدت نماد  هادي داور نمادد، تالوت اشتبا  مکث، از پس شريت يوود  اگر -

 .نمادد مي حافظ يسر از موفي امتياز يمك، ناع حسب مکث،
 يلمه ابتدا هادي داور درصارت امکاک نشاد، عبارت تالوت به مافق کث،م از پس  ده خالل در حافظ اگر -

 عدم گيرد. درصارت صارت مي امتياز يسر يلمه ستاک حافظ، در تالوت درصارت دهد و تذير مي را اول

 نمادد. مي امتياز يسر يلمات ستاک در و يود مي را تالوت عبارت داد وري،

 ابتدادي عبارت خااندک بادد با هادي داور يود، مکث  ک داد وري يبرا و فراماش را  ده ابتداي حافظ اگر -

 دهد. اننام ستاک يلمات در را امتياز يسر و نمادد يمك حافظ به  ده

 براي هادي داور از ندهد و تشخيص را سؤال حافظ داور، تاسط سؤال طرح تالوت و ابتداي در اگر -

 تأديد شد  ررائت بخش براي هادي داور از اهدتالوت بخا حين در دا يود يمك درخااست سؤال تشخيص

 وي از امتياز 5/3هرمارد  ازاي به بپرسد، هادي داور از را  ده شمار  دا شمار  صفحه سار ، نام دا بگيرد

 .شد يسر خااهد
 سار  ابتداي  و يود سار  ايتفا مي نام ذير به توها شاد، مي  غاز سار   ابتداي از يه را  سؤاالتي هادي داور -

 .يود نمي ررائت را
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 سپس و يود شروع بسمله استعاذ  و از پس را خاد ررائت هادي، داور تاسط سؤال طرح از پس حافظ اگر -

 شد. خااهد درج يلمات ستاک در امتياز نمادد، يسر تکرار را سؤال مندد بخااهد هادي داور از

 از اضافه هرنفس ررائت ازايبه  باشد، جمله دك از بيش بعدي رسمت داد وري براي حافظ برگشت اگر -

 شاد. يسر مي وي از امتياز 5/3ربل 

 مالک اول اشتبا  صرفاً تالوت شاد، در ددگري اشتبا  مرتکب داور، تذير و اشتبا  از پس حافظ چوانچه -

 خااهد شد. درج اشتبا  هماک عدم تصحيح، ستاک در  ک امتياز يسر و است امتياز يسر
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 )ویژه برادران( رشته اذانآوایی :  بخش

 ي :داجرا فوي و الف( ضاابط

 ، به شرح زدر محاسبه مي شاد :هاي مختلف رشته اذاک امتياز بخش -1

 امتياز 13:   داب، شرادط و اجراي ممتاز امتياز 35:  لحن امتياز 43:  صات امتياز 15:  صحت و فصاحت
 

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازيمت، حدارل املييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

دريقه فرصت خااهود داشت تا دك اذاک يامل ارائه نمادود. ادن زماک با تاجه به  4شريت يوودگاک در مدت  -3

 تااند ياهش دابد و از بودهاي اذاک صرر نظر شاد. مينظر هيلت محترم داوراک 

 ود پرداخت.خااه اذاک داور، به ررائت اد يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  شريت يوودگاک، به -4

خااهد شد؛ لکن در  خذ  زماک، حدايثر دو مرتبه اعالمجهت ا يوودگاک شريت مطابق ضاابط جشواار ، نام -5

 .شاد مي حذر مسابقه دور از وود شريت ي صارت عدم حضار،

در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و با  مسابقه اذاک -6

 تااند در دو مرحله برگزار گردد.  نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد  و  13ياز مرحله مقدماتي با درصد امت 33در صارت برگزاري مرحله فيوال،  -1

 هاي برتر مشخص مي شاند. حائزاک رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -8

صات، لحن، از :  است عبارت ختلفم يها رشته در اولادت به ترتيب يه پذدرد مي صارت دهي نمر  هاي بخش

 صحت و فصاحت،  داب و شرادط و اجراي ممتاز.

مسابقات، با  يداوراک و ستاد برگزار لتيه يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -3

 نامه، نافذ است. ندياصال حا يا بر   تدرعا
 

 :ات جزئيات امتيازب( 

 امتياز 15:  صحت و فصاحت

 : تلفظ درست الفاظ اذاک *

 شاد. امتياز مي 2يلمه ماجب يسر  نادرستهر مارد تلفظ  -

 شاد. امتياز مي 5/1هر مارد تلفظ نادرست اعراب و حرور ماجب يسر  -

 شاد. امتياز يسر مي : در تمام ماارد مذيار، درصارت اصالح پيش از تنددد نفس، فقط دك1تذير

 د مذيار، ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.: تکرار دك خطا در تمام ماار2تذير

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

 شاد. امتياز مي تا دك 5/3هر مارد نادرست ماجب يسر  -

 امتياز يسر خااهد شد.5/3: درصارت اداي نارص، حدايثر 1تبصر 

امتياز ددگر  ياز و درصارت تکرار غلط، دكامت5/3: درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس، 2تبصر 

 يسر خااهد شد.

 امتياز است.2: سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر، 3تبصر 
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 : رعادت ميزاک يشش حريات ياتا  و يشيد  در حد متعارر اذاک *

 شاد.  امتياز مي تا دك  5/3هر مارد نادرست ماجب يسر  -

 امتياز است. 5، تبصر : سرجمع يسر امتياز از ادن بود

 امتياز 43صات : 

 امتياز 13:  طوين )زدبادي و جاذبه( *

 امتياز 8:  مساحت )ارتفاع( *

 امتياز 8:  ها( انعطار )تاانادي در سرعت انتقال درجات و پرد  *

 امتياز 8:  تحردر )از حيث يمي و ييفي( *

 امتياز 6:  شدت )رات و رسادي( *

 امتياز 35لحن : 

 امتياز      8:  ا وري )مشروط به برخارداري از ييفيت رابل ربال(ابداع و ن *

 امتياز 5:  زدبادي و جذابيت *

 امتياز 5:  برخارداري از شروع و پاداک مواسب در تمام عبارات *

 امتياز 5:  هاي صاتي رعادت تکيه *

 امتياز 5:  ها رعادت همگاني نامات و پرد  *

 امتياز 4:  زادناد حس معواي و دعات به نما *

 امتياز 3:  انتخاب سرعت مواسب و رعادت دکوااختي  ک در طال اجرا *

 امتياز 13 داب، شرادط و اجراي ممتاز : 

 امتياز 2:  ميزاک تأنير بر مستمعاک* 

 امتياز 4:  رعادت  داب و شرادط اجراي اذاک* 

 شاد. امتياز مي كررائت اذيار مستحب ربل و بعد از هر دك از عبارات اذاک ماجب يسر د -

 شاد. امتياز مي 5/3مکث نامتعارر در هر مارد، ماجب يسر  -

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

 امتياز 4:  رعادت ورف و وصل عرفي در اذاک* 

 شاد. امتياز مي تا دك 5/3هر مارد نادرست ماجب يسر  -
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 رشته دعا و مناجات خوانیبخش آوایی : 

 اجرادي : فوي و الف( ضاابط

 ، به شرح زدر محاسبه مي شاد :هاي مختلف رشته دعا و مواجات خااني امتياز بخش -1

 امتياز 23اصال اجرا :  امتياز 33لحن :  امتياز 25صات :  امتياز 13ورف و ابتدا :  امتياز 15صحت ررائت و تنادد : 
 

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

زماک با تاجه  ن. اددونماد ررائتدريقه، دك رطعه يامل دعا را  5در مدت مي بادست حدايثر  شريت يوودگاک -3

 و دا افزادش دابد. تااند ياهش به نظر هيلت محترم داوراک مي

 ود پرداخت.خااه دعا و مواجات داور، به ررائت اد يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  شريت يوودگاک، به -4

د؛ لکن در خااهد ش خذ  زماک، حدايثر دو مرتبه اعالمجهت ا يوودگاک شريت مطابق ضاابط جشواار ، نام -5

 .شاد مي حذر مسابقه دور از شريت يوود  صارت عدم حضار،

در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي  مسابقه دعا و مواجات خااني -6

 تااند در دو مرحله برگزار گردد. امتيازات افراد برتر و با نظر هيلت محترم داوراک و ستاد برگزاري مسابقات مي

درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد  و  13درصد امتياز مرحله مقدماتي با  33در صارت برگزاري مرحله فيوال،  -1

 هاي برتر مشخص مي شاند. حائزاک رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -8

لحن، صات، از :  است عبارت مختلف يها رشته در اولادت به ترتيب يه پذدرد مي رتصا دهي نمر  هاي بخش

 .اصال اجرا ورف و ابتدا و، ررائت و تناددصحت 

مسابقات، با  يداوراک و ستاد برگزار لتيه يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -3

 .نامه، نافذ است ندياصال حا يا بر   تدرعا

 

 :ات جزئيات امتياز ب(

 امتياز 15: ررائت و تنادد صحت 

 ادن بخش شامل سه رسمت است: صحت ررائت، تنادد ررائت و فصاحت ررائت.

 : صحت ررائت(1

 : امتياز 3ماارد يسر* 

 شد . به ازاي هرسطر ررائت يمتر دا بيشتر از حد تعيين -

 : امتياز 2ماارد يسر * 

 يير دك يلمه.جادي دا تا افه، جابهحذر، اض -

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

 : امتياز 5/1ماارد يسر * 

حذر، اضافه و تبددل يردک صداها به دکددگر؛ مانود تبددل صداي ياتا  به صداي ياتا  ددگر؛ تبددل  -

 داي ياتا  و خطا در صلۀ هاء ضمير.صداي يشيد  به ص

 اضافه يردک تشددد و توادن.حذر و  -
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 امتياز است. 15/3تبصر : يسر امتياز اختالل در تلفظ تشددد، به تشخيص داور حدايثر تا 

 وصل به سکاک. -

 حذر، اضافه دا تايير حرر. -

 شاد. امتياز يسر مي 5/3: در تمام ماارد مذيار، درصارت اصالح پيش از تنددد نفس، فقط 1تذير

 ام ماارد مذيار، ماجب يسر مندد امتياز به هماک ميزاک خااهد شد.: تکرار دك خطا در تم2تذير

 تنادد ررائت:( 2

 : امتياز 1ماارد يسر * 

 تبددل يامل مخارج حرور دا صفات مميّز. -

 امتياز يسر خااهد شد. 5/3: درصارت اداي نارص، حدايثر  1تبصر 

امتياز ددگر يسر  1رت تکرار غلط، امتياز و درصا 5/3: درصارت اصالح فاري بدوک تنددد نفس،  2تبصر 

 خااهد شد.

 امتياز است. 2: سقف يسر امتياز براي تلفظ نادرست هرحرر،  3تبصر 

 : امتياز 5/3ماارد يسر * 

اي در تلفظ حريت،  هاي ناخااسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتي از ربيل تپق )اشکال لحظه اختالل -

 حرر و يلمه و اصالح درجا(

 يود.پرددگي در گلا رخ دهد، فقط داور صات امتياز يسر مي در مااردي يه  ب : 1تبصر  

: درصارت عدم اصالح ماارد مذيار، متواسب با ناع خطاي پددد مد ، از امتياز يسر خااهد شد؛  2تبصر  

 يه بر انر تپق، حريتي تايير يود دا حرفي به حرر ددگر تبددل شاد. مانود ادن

 : فصاحت ررائت( 3

 دوراز گوگي و نامفهامي است. حت در ررائت دعا، تلفظ واضح حرور و حريات، بدوک تکلف و فصا

 : امتياز در ماارد زدر 25/3اختالل در تلفظ ممتاز حريات، هرمارد اختالل در فصاحت؛ يسر امتياز به دليل * 

 حريات ياتا  و يشيد  -

 تعارر دعا خااني( نقصاک و زدادت در يشش صداهاي ياتا  و يشيد  )خارج از حد م -

 امتياز 13: ورف و ابتدا 

 : ماارد عمامي يسر امتياز* 

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

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

 شاد. امتياز مي 25/3 سرهاي ورف، وصل و ابتدا ماجب يرعادت نکردک اولادت -

 شاد. ها، امتيازي يسر نمي دليل يمباد نفس، عطسه، سرفه و نظادر  ک در مارد ورف اضطراري به -

تاجهي، از محل ورف مواسب عبار يود و ورف ماير معوا دا غير  لحاظ بي تبصر : درصارتي يه دعاخااک به

 1شاد و مطابق بودهاي  راري محساب نميمفهام ن و لا به دليل يمباد نفس ن مرتکب شاد، ورف او اضط

 شاد. ، از او امتياز يسر مي2و 

 شاد. امتياز مي 25/3تکرار بدوک دليل هربخش از دعا در هرنفس، ماجب يسر -

 اي باشد، ماجب يسر امتياز نخااهد شد.تبصر : اگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و يلمه

امتياز در يل اجرا   1امتياز و حدايثر تا  25/3بيش از حد، به يسرمکث نامتواسب و سکات غير متعارر و  -

 شاد. مونر مي
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 امتياز 25: صات 

 امتياز 6:  طوين )رنگ(* 

 امتياز 4:  انعطار* 

 امتياز 4:  مساحت )وسعت(* 

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

 امتياز 4 : تحردر* 

 امتياز 3:  شدت، ردرت و رسادي )حنا دا ولام(* 

 امتياز 2:  استفاد  مطلاب و هورمودانه از صات* 

 امتياز  2:  شفافيت و صافي صدا* 

 شاد. پرددک در گلا، سکسکه و نظادر  ک، فقط تاسط داور صات يسر امتياز مي  ب -

، خلط، جيغ، خروسي شدک هر مارد اشکال دار شدک دادمي و مقطعي اضطراب، لرزش، خش، گرفتگي، رگه -

 امتياز موفي خااهد داشت.  1تا  25/3صاتي از ادن ربيل، بسته به تشخيص داور براي هر مارد از

 امتياز يسر خااهد شد. به ازاي بروز هر عاملي يه از جذابيت و زدبادي صدا بکاهد، دك -

 امتياز 33: لحن 

 از الحاک فارسي دا عربي متواسب با فضاي دعا استفاد  نمادد.تااند  شريت يوود  در رشته دعاخااني مي

 : ضاابط و معيارها( 1

 امتياز  6:  تواسب الحاک با معواي دعا* 

 امتياز  6:  هاي لحويها( صالبت در اجراي نامات و تواع رددف ردرت توايا )پردازش نامه* 

 زامتيا 4:  گيري( ها برعبارات )انداز  توظيا وتازدع  هوگ* 

 امتياز 3:  تأنير معواي )خشاع در اجرا(* 

 امتياز 3:  هاي لحويخالريت و نا وري مطابق با عرر دعاخااني در رددف* 

 امتياز 2:  هاي زدبا و جذابانتخاب رددف* 

 امتياز 2:  استفاد  هوري و مطلاب از تحردرها* 

 امتياز  2:  انتخاب سرعت مواسب* 

 امتياز 2:  ه لحنهاي صاتي يلمات نسبت ب تکيه* 

 : ماارد يسر امتياز( 2

 : امتياز 2ماارد يسر * 

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

 پرد (5/1ها )بيشتر از ناهمگاني رددف -

 تقليد و يپي برداري محض  -

 : امتياز 1ماارد يسر * 

 خروج از مقام -

 انتقال ناهمگاک مقام -

 پرد (5/1از  ها )يمترناهمگاني رددف -

 امتياز: 5/3ماارد يسر * 

 تکلف و فشار در اجراي نامات -
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 عدم تاازک در سرعت اجرا -

 امتياز: 25/3ماارد يسر * 

 نايايي دا خروج از رددف صدا -

 نامطلاب بادک دا لازش تحردرها -

 يود. امتياز تناوز نمي4تذير: ميزاک يسر امتياز درمنماع ماارد موفي، از

 زامتيا 23: اصال اجرا 

 امتياز 4:  ميزاک تأنير بر مستمعاک* 

 امتياز 4:  چگانگي تسلّط بر منلس، ارتباط با مخاطب و ادناد شار در منلس* 

 امتياز 3:  حسن اجرا در شروع و فرود* 

 امتياز 3:  ورار و سوگيوي متواسب با شأک دعا* 

 امتياز 3:  تکلف اجراي رواک و بي* 

 امتياز 3 : نا وري و خالريت در سبك دعا* 

 امتياز تشادقي در برخااهد داشت.  2: خااندک دعا از حفظ در مسابقات حضاري  تبصر 
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 ویژه برادران() رشته تواشیحبخش آوایی: 

 

 اجرادي :فوي و الف( ضاابط 

 ، به شرح زدر محاسبه مي شاد :هاي مختلف رشته تااشيح امتياز بخش -1

 امتياز 23: متن و ادا امتياز 25هماهوگي و حسن اجرا:  امتياز 33لحن:  امتياز 25صات:  امتياز فارد:  داب و شرادط
 

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 تااشيح شامل شامل اسماء و اذيار الهي دا حمد و نواي الهي دا اهل بيت )ع( خااهد باد.متن  -3

 ارائه گردد. wordالزم است متن تااشيح و ترجمه فارسي  ک در رالب  -4

 خااهود پرداخت. اجراي برنامهداور، به  اد يو اعالم منر گا دمحض حضار در جا  ، بههاي تااشيح گرو  -5

خااهد شد؛ لکن در  دو مرتبه اعالم جهت اخذ  زماک، حدايثر هاي تااشيح گرو  ابق ضاابط جشواار ، ناممط -6

 .شاد مي حذر مسابقه دور از گرو  صارت عدم حضار،

مسابقه تااشيح در مرحله ملي، دك مرحله اي برگزار خااهد شد؛ لکن در صارت نزددکي امتيازات افراد برتر و  -1

 تااند در دو مرحله برگزار گردد. م داوراک و ستاد برگزاري مسابقات ميبا نظر هيلت محتر

درصد امتياز مرحله فيوال جمع شد  و  13درصد امتياز مرحله مقدماتي با  33در صارت برگزاري مرحله فيوال،  -8

 هاي برتر مشخص مي شاند. حائزاک رتبه

 بررسي از پس برتر رتبه يوودگاک، تعيين شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات رسيدک تساوي در صارت به -3

لحن، صات، از :  است عبارت مختلف يها رشته در اولادت به ترتيب يه پذدرد مي صارت دهي نمر  هاي بخش

 هماهوگي و حسن اجرا و متن و ادا.

مسابقات، با  يرداوراک و ستاد برگزا لتيه يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -13

 نامه، نافذ است. ندياصال حا يا بر   تدرعا

 :ات جزئيات امتياز ب(

 امتياز بدوک:   داب و شرادط

 باشد. نفر مي 6الي  4تعداد مناز افراد گرو  * 

امتياز و  5چواچه تعداد اعضاي گرو  دك نفر يمتر و دا بيشتر از تعداد افراد مناز باشد ماجب يسر 

بيش از دك نفر ماجب حذر گرو  خااهد شد. تايير نفرات مناز نيست ولي يا دا زداد ياهش دا افزادش 

 يردک افراد در حد نصاب فاق مناز است.

 استفاد  از هرگانه  الت ماسيقي ممواع و ماجب حذر گرو  خااهد شد.* 

 باشد.  تبصر : استفاد  از دداپازوک در ابتداء اجراء برنامه بالمانع مي

گذاري يامل و  و اعضاء  ک و متن تادپ شد  مددحه سرادي )تااشيح( همرا  با ترجمه و اعراب مشخصات گرو * 

 امتياز موفي خااهد شد.  5موبع متن بادد ربل از اجراء به هيات داوراک تسليا گردد و عدم ارائه ماجب درج 

 . شاد امتياز مي 1ها )بطار فاحش( ماجب يسر حدايثر  عدم هماهوگي و تواسب لباس* 

 : تفاوت رنگ لباس ها در صارت تواسب بالمانع است.  تبصر 

 امتياز خااهد شد.  2عدم رعادت شلاک اسالمي در لباس، ظاهر و حريات اعضاء گرو  ماجب يسر حدايثر * 
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ار باشد. چوانچه از مدت زماک مذي نانيه يمتر و دا بيشتر بالمانع مي 33دريقه باد  و تا  1مدت زماک اجراء برنامه * 

 6:23گردد. بعوااک مثال چوانچه زماک اجراي برنامه گروهي  نانيه دك امتياز يسر مي 33عدول گردد به ازاي هر 

 دريقه گردد، مشمال يسر دو امتياز خااهد شد.  1:31دريقه دا 

 امتياز 25 :صات 

 امتياز 1:  مساحت )ارتفاع( *

 امتياز 1ايتاو :  5/2تا  -

 امتياز 5/5: ايتاو  2تا  -

 امتياز 4 : ايتاو 5/1 تا -

 امتياز 1:  طوين)زدبادي و جاذبه صداي گرو  مارد لحاظ ررار خااهد گرفت(* 

 امتياز  2:  شدت و رات )رسادي(* 

 امتياز  4:  ها( انعطار )تاانادي در سرعت انتقال درجات و پرد * 

 امتياز  2:  تحردر )از حيث يمي و ييفي(* 

 متيازا 3:  صات تکخااک در نگا  يلي* 

ها معدل صداي  نها محاسبه خااهد شد. موظار از تکخااک، تکخااني  تبصر : در صارت تعدد تکخااک

 است يه در رالب ملادي هاي اجرا شد  در گرو  نباشد.

 امتياز 33 :لحن 

 امتياز 8 : ها با معاني و مضامين متن تطابق  هوگ *

هاي صاتي،  مواسب نامات با متن، رعادت تکيه تلفيق رعادت تعبيرات،شامل ) و همگاني نامات  تواع  هوگ* 

 امتياز  8:  اسب ردتا و ملادي با اوزاک شعري(تو

 امتياز  4:  هاي متواسب و متواع برخارداري از ردتا دا ضرب  هوگ* 

 امتياز  13:  ها زدبادي، تانير و جاذبه  هوگ* 

نمادد. به عبارت ددگر لحن تکخااک  دکددگر محاسبه مي هاي تکخااک و گرو  را در امتداد داور لحن ملادي:  1تذير 

 شاد. جدا محاسبه نمي

هاي تقليدي دا مشهار به شرط تايير متن بالمانع است در غير ادوصارت به تواسب متن  استفاد  از ملادي:  2تذير 

 شاد. امتياز يسر مي 2استفاد  شد  تا 

 گردد. امتياز يسر مي 3در غير ادوصارت تا ملادي انتخاب شد  نبادد خالر شلاک باشد :  3تذير 

 امتياز 25 :هماهوگي و حسن اجرا 

 ( معيارهاي يسب امتياز :1

 امتياز  13:  شد  برخارداري از يُر دکدست، هماهوگ و توظيا *

 امتياز  5:  هماهوگي در اداء يلمات* 

 امتياز 5:  ها هماهوگي در اجراي پرد * 

 متياز ا 2:  هماهوگي در  تحردرها* 

 امتياز  3ماني، صداي زميوه دا  يارد و ... : استفاد  از فواک زدباسازي نظير فااصل صدادي مختلف، هار* 
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 :  ماارد يسر امتياز( 2

 امتياز خااهد شد.  5/3هر مارد عدم هماهوگي در اداء يلمات ماجب يسر * 

 ياز خااهد شد. امت 1و حدايثر  5/3هر مارد خروج از پرد  صحيح ماجب يسر حدارل * 

 امتياز خااهد شد. 25/3هر مارد عدم هماهوگي در تحردرها ماجب يسر * 

 امتياز خااهد شد. 5/3هر مارد نفسگيري ناخاشادود ماجب يسر * 

امتياز و رطع برنامه تاسط  2تا   1هر مارد اخالل در برنامه مانود خودددک، سرفه و ماارد مشابه ماجب يسر * 

 جب حذر خااهد شد.گرو  به هر دليل ما

 امتياز 23 :متن و ادا 

تااند در  درصد يل متن را مي 33تااند عربي دا عربي فارسي باشد و بخش فارسي  ک حدايثر  تذير: متن اجرا مي

 بر گيرد.

 امتياز 13:  حسن انتخاب متن )مضماک و فواک ادبي(* 

امتياز دارد و موظار از فواک ادبي،  5باشد  و  شرح : موظار از مضماک، محتاا و ماضاع متن ادبي مي

 امتياز دارد. 5باشد و  استفاد  از فواک بالغي از جمله مناز، استعار ، تشبيه، يواده و ... مي

 امتياز   13:  مطابقت صحت متن و اداء )از نظر مخارج و اعراب(* 

امتياز  5/3غلط متوي  امتياز و براي هر مارد 1تبصر : براي هر مارد غلط ادادي شامل مخارج و اعراب 

 امتياز يسر خااهد شد. 1يسر خااهد شد و در صارت تکرار بيش از دو بار منماعا 
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 بخش معارف قرآنی

 

 مرحله دانشگاهي:

هيا قيرار   هاي ديني و قرآنيي وزارت عليوم در اختييار دانشيگاه    سواالت اين ب ش، از سوي اداره پشتيباني از فااليت

 1/12/6133تناردخ  انشگاهها مي بايست آزمون كتبي مرحله دانشگاهي را به صورت همزميان در  خواهنگرفت. د

 برگزار نماينن.

  برگزددگاک مرحله دانشگاهي بادد بر اساس سهميه اعالم شد ، حندايثر تنا تناردخ   زماک ارسال اسامي: 

 به ادن ادار  اعالم گردد. 1336اسفود ما   23

  به شرح ذيل است : ي معارفيهادر رشته هاسهميه دانشگا 

هاي  دانشگاه )در صورت احراز حناقل امتياز(، در هر رشته سهميه نفر 2دانشجو  هزار 3هاي داراي تا  دانشگاه 

نفر  5هزار دانشجو از  3هاي داراي بيش از  دانشگاه و سهميه در هر رشتهنفر  3 هزار دانشجو از 3داراي تا 

 اشنن.ب برخوردار مي سهميه در هر رشته

 تذكر: در ب ش ماارفي سهميه بين خواهران و برادران به صورت مشترك مي باشن. 

 

 مرحله منطقه اي: 

گيردد.  اي در ارديبهشت ماه در مناهقي كه متااقباً اعيالم خواهين شين برگيزار ميي     آزمون كتبي مرحله منطقه

منطقه اي را اعالم نماين و زمينه  دانشگاه موظف است بر اساس سهميه اعالم شنه، زمان دقيق برگزاري مرحله

 حضور برگزينگان مرحله دانشگاهي را در اين مرحله فراهم نماين.
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 ها بخش معارف قرآنی: تمامی رشته

 

 اجرادي : فوي و الف( ضاابط

 صارت خااهد پذدرفت. ادار  پشتيباني از فعاليت هاي ددوي و رر نيطراحي سؤاالت از ساي   -1

و در  ساال 43باشد، تعداد سااالت در بخش تستي  ميي و تشردحي سااالت به صارت تست -3

 خااهد باد. ساال 5بخش تشردحي 

 ، دك پاسخ درست حذر خااهد شد.در بخش تستي به ازاء هر سه پاسخ نادرست -4

به تساوي  صارت در و باشد مي تستي سااالت به تاجه با متسابقين بودي رتبه در اولادت -5

  تشردحي سااالت زماک  رشته، هر در يوودگاک شريت از نفر دو از بيش دا رسيدک امتياز دو

 . ضمواً چوانچه پس از تصحيح سااالت تشردحي باز هاگردد تصحيحبرگزار شاد و سااالت 

اخذ  زماک  از پس برتر رتبه ، تعييندکساک باشد يوودگاک شريت از نفر دو از بيش دا دو امتيازات

 خااهد پذدرفت. د و دا شفاهي صارتيتبي مند

مسابقات، با  يستاد برگزار يريگ ايتصم نامه، ندي  ندنشد  در ا  يويب شيدربار  مطالب پ -6

 نامه، نافذ است. ندياصال حا يا بر   تدرعا
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 بخش پژوهشی
 

ي ي دانشگاهي و سراسري مي باشن و آثار برگزينه دانشيگاه *كليه رشته هاي پژوهشي داراي دو مرحله

به دبيرخانه جشنواره سراسري كه از هرييق ناميه و    31ما  سال  خردادپاداک اين ب ش مي بايست تا 

اعالم مي گردد توسط دانشگاه ارسال شود. برگزينگان مرحله   https://farhangi.msrt.ir/fa سايت

 سراسري به مرحله ملي مارفي مي شونن.

 

 بخش پژوهشی: رشته مقاله نویسی

 اجرادي : ي وفو ( ضاابطالف

 نامرتبط ماضاعات رو ادن از ؛ماضاعات اعالم شد  باشد بر محار مبتوي بادد  مقاالت محتااي و ماده دروک -1

 .شاند مي حذر مسابقات از گردونۀ ها باشود زدبا اگرچه

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه مقاالت و پردوت PDFفادل مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است  -2

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار  اي جداگانه تادپ و همرا   مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -3

 نمادد. ارسالهر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار   -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي مقاالت -5

 در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد.ارسالي بادد  مقاالت -6

 .شد نخااهد مسترد شد  دردافت مقاالت -1

 شد  باشد.نبادد موتشر  و دا فضاي منازي در هيچ دك از منالت علمي مقاالت -8

خااهد باد و در شريت در جشواار  به  تهيه مقاله تاسط دك دا چود نفر بالمانع باد  اما توها دك نفر مناز -3

دبيرخانه جشواار  به سادر  بعمل خااهد  مد.تقددر  نفر اصلير ، از صارت برگزدد  شدک مقاله در جشواا

 نمادد. نادسودگاک، لاح تقددر اهداء مي

 لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتسراسرييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 است:

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 

 : باشد از ررار زدر مي دستارالعمل نگارش مقاالت -11

 متن مقاالت ارسالي به زباک فارسي باشد. *

 مستود و بر اساس معيارهاي علمي باشود. مقاالت ارسالي، تحقيقي و *

 باشد.  word 2313 و با ودرادش docxدا  docبا پساند  فادل متن مقاله *

 واژ  بيشتر نباشد. 8333صفحه و تعداد يلمات مقاله از  23حنا مقاالت از  *

متر در سطر اول پاراگرار و به صارت خاانا،  متر مياک سطار و با تارفتگي نيا سانتي سانتي 1مقاالت با فاصله  *

 .  باشددتادپ ش

 باشد. 13و انداز  فانت ها  b nazaninبا فانت  يليه متن مقاله *
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ررار گيرد و  درس »« . متن عربي  دات در بين عالمت  دات دات و روادات از برنامه جامع تفاسير نار  ورد  شاد *

ادع الي سبيل ربك » :)نام سار /شمار   ده(، درج شاد مثال  ده بالفاصله پس از  ده در داخل پرانتز به صارت

 (.125)نحل/ «ه و الماعظه الحسوه...بالحکم

شاد، حتماً مشخصات مترجا  اگر از ترجمه خاصي از رر ک دا موابع روادي نظير نهج البالغه در مقاله استفاد  مي* 

 و يتابشواسي ترجمه در بخش موابع بيادد.

 هاي زدر باشد : مشتمل بر بخشمقاالت الزم است  -12

 .گردد درج رسا و ياتا  صارت به قيق،تح ماضاع به ناظر  :مقاله عوااک *

 /نادسود  خاناادگي نام و نام ذير: ذيرگردد نمانه صارت به مشخصات نادسود  بادد : نادسود  مشخصات *

  تماس؛ تلفن شمار  و ادميل همرا  به نادسودگاک

 ناشتار محتادات از يجامع و مختصر شرح گر کانماد يه ايگانه به) فارسي زباک به يلمه 153 -133رردب  :چکيد  *

 (.باشد بحث نتينه مها هاي نکته و پژوهش ماهيت هدر، مسلله، بياک شامل

 جستناي يار و يوود مي ادفا را فهرست و نماده نقش يه يلماتي مياک از) واژ  6 تا حدايثر ا:ه يليدواژ  *

 (سازند مي  ساک را الکترونيکي

 با  نها ارتباط و پژوهش ربلي هاي زميوه به نيز و  ک تشاران و پژوهش از پژوهشگر هدر به  ک در :مقدمه *

 .شاد اشار  واضح صارت به ناشتار ماضاع

 : مقاله اصلي بدنه *

 هاي صلزدرف خاد دروک در نيز فصل هر يه است مختلف فصال بر مشتمل است، اصلي متن يه مقاله بدنه -

 پاراگرار هر يه اي گانه به است، گرارپارا چوددن بر مشتمل يدام هر ها زدرفصل ادن يه دارد ددگري

 .شاد مي مشخص ماضاع دك حاوي

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

 دك از مقاله منماعه يه ناعي به گيرند ررار فصل عوااک به تر يلي عوااک ذدل عواودن، از دسته هر -

 .باشد شد  رعادت  ک در مطلب تأخير و تقددا و باد  برخاردار فصلي چود موسنا شايله

ررار داد  »« گيامه مطلب، انتهاي و ابتدا شاد، مي نقل موبعي از عيواً مطلبي يه مااردي در :مستقيا رال نقل *

 .ندارد گيامه درج به نيازي يتابي از مطلب عيوي يپي و مضماکشاد. نقل به 

 هر پاداک دا پاورري در مراجع ذير جاي به .دشا داد  ارجاع موبعي به بادد شد  نقل مطلب هر ن:مت دروک ارجاع *

 خاناادگي نام: )شاد مي ذير صارت بددن نظر مارد مرجع مستقيا، غير دا مستقيا رال نقل هر پاداک در مقاله،

 موبع دك از صفحه چود به اگر و (233ص ،1 ج ، 1383 طباطبائي،: )مثال (صفحه و جلد شمار  انتشار، سال مؤلّف،

: مثال گردد؛ توظيا( صص)عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شمار  شاد مي داد  استواد

 د.گير ررار اشار  مارد ها وي اسا بادد است مشترک مؤلّف، خاناادگي نام يه صارتي در (1 ج ، 1383 طباطبائي،)

  وردک با است، گرفته ررار استفاد  مارد مقاله در و شد  موتشر بيشتر دا انر دو سال، دك در نادسود  دك از اگر

 استفاد  انر دك از بيش نادسود  دك از اگر .گيرد مي صارت تفکيك انر دو مياک انتشار سال از بعد الفبا حرور

 انتشار سال و جلد شمار  اوّل، انر انتشار سال خاناادگي، نام: )گيرد مي صارت شکل بددن موبع ذير شد  است،

 شاد مي  ورد  نفر دك خاناادگي نام فقط، باشود نفر سه از بيش انر دك مؤلفاک ( اگرصفحه و جلد مار ش دوم، انر

 گردد. به سادر مؤلفاک اشار  مي« ددگراک»واژ  ذير با و

 در را  نها نادسود  يه مسائلي تردن مها از گيري خالصه و بودي جمع حاوي يلمه، 233-133 حدود نتينه: *

 .است داد  بسط و شرح مستود طار به اش مقاله
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 . است يرد  مطلب نقل  نها از دا و نماد  استواد  نها به اش مقاله در نادسود  يه مقاالتي و يتب :موابع فهرست *

 زدر دستارالعمل با ف(مؤل خاناادگي نام) الفبا حرور اساس بر جداگانه اي صفحه در و مقاله پاداک در موابع فهرست

 د :گرد توظيا

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

Italic وBold گردد تادپ . 

نله، شمار  منله. عوااک مقاله داخل گيامه و م نام، «عوااک مقاله»، نام)سال انتشار(، خاناادگي نام: مقاله -

 . رددگ تادپ Boldو Italic نام منله با فانت 

، ديتري /ارشد يارشواسي نامه پاداک؛ «عوااک پاداک نامه»، نام)سال دفاع(، خاناادگي نام پاداک نامه: -

 . گردد تادپ Boldو Italic . عوااک پاداک نامه داخل گيامه و نام منله با فانت دانشگا  دانشکد ، رشته،

براي « نا بي»براي )بدوک محل نشر(،  «جا بي»الفاظ از، تمشخصا برخي تعيين عدم صارت درپاداني:  نکته -

 براي)بدوک تاردخ( استفاد  شاد.« تا بي»)بدوک ناشر(، 

 

 : جدول امتيازات

 محار ماضاع امتياز

5 

 بياک مساله

 چکيد 

وجا  

 ساختاري

 پرسش اصلي تحقيق

 بياک هدر دا اهدار يلي

 روش تحقيق

 ارائه خالصه نتادج تحقيق

13 

 تحقيقطرح مساله 

 مقدمه
 سااالت دا فرضيات اصلي و فرعي متواسب با پژوهش

 بياک اهدار اصلي و فرعي تحقيق متواسب با سااالت مطرح شد 

 ضرورت اننام تحقيق

5 
 جامعيت پيشيوه

 پيشيوه
 بياک جوبه هاي نا وري پژوهش در پاداک پيشيوه

13 
 پاسخ به سااالت و دا فرضيات تحقيق

 ه گيرينتين
 جمع بودي مراحل و دافته ها

15 
 رعادت اصال نگارش علمي

 نظا موطقي و تاالي مواسب در ساختار مقاله

43 

 گادادي عوااک و تواسب  ک با محتاا

 ارزدابي محتاادي
وجا  

 محتاادي

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

 معيت و اعتبار موابعغوا،اصالت ،جا

 ميزاک پاسخگادي به نياز ها و اولادت هاي علمي جامعه

 دست بادک ادبيات نگارش شياادي، سادگي، رواني يالم و دك
 شيا  نگارش

 عاري بادک از زداد  نادسي

15 
 انتخاب روش مواسب تحقيق

 وجا  روشي
 بياک رابطه روش واهدار تحقيق

 منماع 133
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 پژوهشی: رشته تلخیص کتاب بخش

 الف( ضاابط فوي و اجرادي :

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   ادپ و همرا اي جداگانه ت مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 شاد. ارسالجشواار   دبيرخانه به انرو پردوت   pdfو  word فادل  الزم استمطابق زمانبودي تعيين شد ،  -2

 نمادد. ارسالفقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  هر نفر  -3

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -4

 درصد حنا موبع اعالم شد  باشد. 13تعداد صفحات تلخيص نبادد يمتر از  -5

 لدذ جدول يوودگاک به شرح تيسب شد  تاسط شري ازي، حدارل امتسراسري يسب رتبه در مرحله يبرا -6

 است:

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

تلخيص و گزدد  نادسي راهکاري مانر براي مختصر سازي متاک و ارتباس نکات مها موابع مکتاب است يه تذير : 

تااي يتاب هاي ارزند  و نيز فراها يردک امکاک مراجعه سردع و با اهدافي نظير بهر  گيري بيشتر از مضماک و مح

 ساک تر عالرموداک به بطن موابع علمي اننام مي پذدرد. خالصه نادسي و زبد  گزدوي به ودژ  در عرصه تلخيص 

يتاب ها چاک سادر فعاليت هاي علمي داراي اصال و رااعد خاصي مي باشد و بي ترددد براي خلق انري ارزشمود 

 ر ادن زميوه يسب مهارت هاي الزم امري ضروري است.د

 جدول امتيازات :

 امتياز ماضاع محار

 محتاادي

 نمر ( 13روشوي و وضاح مفهام ارائه شد  در متن خالصه شد  ) -1

 نمر ( 12وجاد انسنام و ارتباط معوادي و مفهامي ) -2

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

 نمر ( 15) ()ميزاک انطباق با متن اصلي فاداري به اصل يتابرعادت امانت داري و و -4

 نمر ( 8ميزاک تسلط بر زميوه تخصصي موبع ) -5

 نمر  63

 روشي

 نمر ( 5ترتيب، تاالي و نظا مطالب ) -1

 نمر ( 5دسته بودي علمي و هدفمود ) -2

 نمر ( 5رعادت اسلاب ساد  و سر  نادسي ) -3

 نمر ( 5هاي گزدد  نادسي )استفاد  از نمادار ها، جداول و سادر تکويك  -4

 نمر  23

 يساختار

 نمر  ( 3رواني و شياادي متن خالصه شد  ) -1

 نمر ( 3رعادت نکات نگارشي، ودرادشي و دستاري ) -2

 نمر ( 3) )در ارائه دددگا  ها و سبك شخصي(خالريت و نا وري  -3

 نمر ( 5استحکام ، انسنام و پياستگي ساختار ) -4

 نمر ( 3يتاب ) تافيق در انتقال ودژگي هاي سبکي -5

 نمر ( 3تواسب حنا يمي مطالب ) -6

 نمر  23

 نمر  133 منماع
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 آوري  بخش فن

 

 آوری اطالعات: رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن بخش فن

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 ارائه شاد. اي جداگانه تادپ شاد و همرا  با انر به دبيرخانه جشواار  مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 به  DVDدا  CDدر رالب  راهوما و نصب فادل انضمام به افزار نرم اصلالزم است مطابق زمانبودي تعيين شد ،  -2

 جشواار  ارائه شاد. دبيرخانه

 هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  ارائه نمادد. -3

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي  نار -4

  نار ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. -5

باشد يه الزم است بر روي  شواسوامه هر انر، شامل نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي -6

 رسمت باال نصب شاد.  –انر 

خااهد باد و در شريت در جشواار  اما توها دك نفر مناز به ؛ ار به صارت گروهي امکاک پذدر استاده نرم افزار -1

 .بعمل خااهد  مدر ، از نفر اصلي تقددر در جشواا انر صارت برگزدد  شدک

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شد  يپي  نار به -8

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح شد  تاسط شريتيسب  ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -3

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 15 (عملياتي بادک ) نظير اجراي وظادف، صحيح بادک نتادج، عدم امکاک دسترسي غير مناز 1

2 
 سفارشي امکاک زدبا، و جذاب ظاهر ياربرپسودي، سيستا، با يار سادگي نظير) پسودي ياربر

 (ابزارها چيوش و گرافيك ظاهر، سازي
15 

 15 (ازموابع ياربردي استفاد  جستنا، همچاک درخااست به پاسخ سرعت نظير) يار مدي  3

4 
 با هماهوگي  ساک، نصب ددگر، هاي تاسيس به افزار نرم درانتقال سادگي نظير)حمل رابليت

 (مشابه هاي افزار نرم ددگر جاي به افزار نرم جادگزدوي امکاک استاندارد،
15 

 15 (نفاذ تست و امويت، بازدابي رابليت خطاها، مددردت نظير) اطميواک رابليت 5

 13 نا وري)رابليت ودژ ( 6

 15 (موابع به مواسب ارجاع و استفاد  ع،توا و سازي غوي محتاا، صحت اطالعات، درت)محتاادي 1

 133 امتياز جمع
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های مجازی آوری اطالعات : رشته کانال شبکه بخش فن  

 : اجرادي فوي و ضاابطالف( 

 .اي جداگانه تادپ شاد و همرا  با انر به دبيرخانه جشواار  ارائه شاد مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 دد به دبيرخانه جشواار  ارائه نمادد.هر نفر فقط دك انر با  -2

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي  نار -3

  نار ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. -4

خااهد باد و در  شريت در جشواار   اما توها دك نفر مناز به تهيه يانال تاسط دك دا چود نفر بالمانع باد -5

 صارت برگزدد  شدک يانال مرباطه در جشواار ، از نفر اصلي نبت نام شد  در سامانه تقددر بعمل خااهد  مد.

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -6

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85حدارل امتياز  رتبه اول :
 

 

 : جدول امتيازات

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 23 تعدد مخاطبين و پسودي ياربر 1

 23 محتاا صحت 2

 23 مطالب عتوا و سازي غوي 3

 13 سطح تخصصي مطالب 4

 23  ک به صارت روزانه فعال بادک يانال و درج مطالب در 5

 ردمت و تداوم يانال 6
13 

 

 133 امتياز جمع
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 بخش هنري

 رشته خوشنویسیبخش هنری : 

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -1

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه انر شد ، الزم است اصل مطابق زمانبودي تعيين -2

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   اي جداگانه تادپ و همرا  بادد در صفحهمشخصات يامل صاحب انر  -3

 نمادد. ارسالهر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار   -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي اار جشو دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

باشد يه الزم است در  نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي : شواسوامه هر انر، شامل -1

 شاد.باال سمت چپ نصب   –پشت انر 

 .شاد جاري( درج انر)سال تاليد سال انر بهمرا  نام و نام خاناادگي و صاحب امضاء -8

 و )داراي( راب باشد.سانتي متر  13*53حدايثر  و  A3انر، حدارل انداز   -3

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شد  يپي  نار به -13

 باشد. سانتي متر 13*53براي انر  متر سانتي 8 ليا 6و   A3براي انر متر سانتي 6 الي 4 ،پاسپارتا و عرض طال -11

 .باشد پاسپارتا احتساب با شد  اعالم ابعاد در بادد هستود راب داراي يه  ناري -12

 اصل  نار در پاداک جشواار  به صاحباک انر عادت خااهد شد. -13

 است: لدذ جدول شرح يوودگاک به يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -14

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 13 ( وجلات خلات يشي، خط يرسي، )رعادت بودي ترييب 1

 13 مواسب )ازنظردددبصري( يادربودي 2

 13 انر صاحب دست)اجرا( ردرت 3

 13 ماضاع به تاجه با مريب رنگ انتخاب 4

 12 شواسي زدبا نظر از ياغذ( مواسب )زميوه ياغذ انتخاب 5

 12 مختلف هاي دانگ از بنا استفاد  و رلا انداز  انتخاب 6

 12 يلمات و حرور خااني ها تواسب رعادت 1

 12 زميوه و ناشته با برخارد در خالريت 8

 133 جمع يل
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 بخش هنری : رشته نقاشی

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   اي جداگانه تادپ و همرا  همشخصات يامل صاحب انر بادد در صفح -1

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه انر مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است اصل -2

 ها حذر خااهد شد. هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت چوانچه عدم تأديد اصالت انر در -3

 نمادد. ارسالهر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار   -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد.ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب  انر -6

باشد يه الزم است در  شواسوامه هر انر، شامل : نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي -1

 باال سمت چپ نصب شاد.  –پشت انر 

 سانتي متر باشد. 13*53حدايثر  و  A3انر، حدارل انداز   -8

 .است  زاد تکويك ناع -3

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شد  يپي  نار به -13

 نقاشي بادد دستي باشد و نبادد باسيله فتاشاب در رادانه تايير يرد  باشد. -11

 اصل  نار در پاداک جشواار  به صاحباک انر عادت خااهد شد. -12

 است: لدذ لجدو يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 امتيازات : جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 13 مخاطب جذب جهت بصري جذابيّت ادناد 1

 23 و ...( رنگ ، بودي ترييب)بصري  عواصر بر هورمود تسلط 2

 23 پيام مفاهيا و معاني به نزددکي(/ ماردنظر سار  دا  ده تانير) انر در ماضاع جانماده بياک ي نحا  3

 13 انر شواختي زدبادي ساختار 4

 13 انر اراده و ماضاع در خالريّت و ابداع 5

 13 و بياک ماضاع اجرا سبك در مواسب تکويك از استفاد  6

 13 ردتا رعادت 1

 13 و ارائه يامل يار عواصر بين هماهوگي و اجرا 8

 133 جمع يل
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 یسابخش هنری : رشته عک

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   اي جداگانه تادپ و همرا  بادد در صفحهمشخصات يامل صاحب انر  -1

 ها حذر خااهد شد. ابتچوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از رر -2

ارسال جشواار   به دبيرخانه : پردوت و فادل مرباطهشامل انر مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است اصل -3

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شد  يپي  نار به شاد؛ بوابرادن

 نمادد. ارسالهر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار   -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در اکتايو نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

باشد يه الزم است در  شواسوامه هر انر، شامل : نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي -1

 باال سمت چپ نصب شاد.  –انر پشت 

 سانتي متر باشد. 43*33حدايثر  و  15*13انر، حدارل  انداز  -8

 باشد. ددنيتال و دا و سفيد،  نالاگ رنگي، سيا  تااند مي عکس -3

 عکس نبادد باسيله فتاشاب در رادانه تايير يرد  باشد. -13

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح تاسط شريتيسب شد   ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -11

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 23 عکس پردازش و مواسب ييفيت 1

 23 بصري از عواصر درست و استفاد  صحيح بودي ترييب 2

 33 در عکاسي متفاوت و نگا  و نا وري خالريّت 3

 15 و اسالمي ادراني فرهوگي عواصر يارگيري به 4

 5 عکاسي اوّليه اصال رعادت 5

 5 تکويك از استفاد  6

 5 پيام 1

 133 جمع يل
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 بخش هنری : رشته تذهیب

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   ي جداگانه تادپ و همرا ا بادد در صفحهمشخصات يامل صاحب انر  -1

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -2

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه انر مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است اصل -3

 نمادد. ارسالد به دبيرخانه جشواار  هر نفر فقط دك انر باد -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

باشد يه الزم است در  نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي ميشواسوامه هر انر، شامل : نام و نام خاناادگي،  -1

 باال سمت چپ نصب شاد.  –پشت انر 

 سانتي متر باشد. 13*53حدايثر  و  A3انر، حدارل انداز   -8

 .باشد راب داراي و انر خلق براي يادر درصد 15 -3

 .باشد متر سانتي 8 تا 6 پاسپارتا عرض و طال -13

 .است ممواع اجرا جهت هرادان از استفاد  -11

 .است پاسپارتا احتساب با گرددد  اعالم بعاد ا-12

 اصل  نار در پاداک جشواار  به صاحباک انر عادت خااهد شد. -13

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -14

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83: حدارل امتياز رتبه دوم  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 : امتيازات جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 23 طراحي 1

 23 رنگ تواسب و سوتي ناب هاي رنگ از استفاد  2

 23 خاب اجراي 3

 23  ک ومباني اصال به تاجه با درانر ونا وري خالريّت 4

 13 بودي ترييب 5

 13 استفاد  مارد تکويك 6

 133 جمع يل
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 بخش هنری : رشته فیلم کوتاه

  :اجرادي فوي و ضاابطالف( 

 .شاد درج فيلا هر روي بر يامل طار به فيلا زماک مدت و فيلمساز و فيلا نام -1

 شاد ارسالانر به دبيرخانه جشواار  اي جداگانه تادپ و همرا   بادد در صفحهمشخصات يامل صاحب انر  -2

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -3

)رابل پخش با دستگا  رادانه و  dvdنسخه  دك در فيلا اصلي ي نسخهمطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است  -4

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانهسيستا هاي پخش خانگي( 

 نمادد. ارسالقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  هر نفر ف -5

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -6

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -1

باشد يه الزم است در  ام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي ميشواسوامه هر انر، شامل : نام و ن -8

 باال سمت چپ نصب شاد.  –پشت انر 

 تعلق جادز  دك فقط ،باشد داشته يوود  تهيه و نادسود  يارگرداک، دك از بيش يه برگزدد  هاي فيلا به -3

 .گرفت خااهد

 .گردند مي حذر مسابقه بخش از باشود نداشته نمادش ييفيت و فوي استانداردهاي يه هادي فيلا -13

 .شاد رعادت  ک دربادد  ... و فوي، زماک لحاظ به ياتا  فيلا استانداردهاي -11

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -12

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83از رتبه دوم : حدارل امتي 85رتبه اول : حدارل امتياز 

 :امتيازات  جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري

 نامه فيلا

 1 ادد  و تا

 8 داستاک

 5 شخصيت پردازي

 و بازدگري يارگرداني
 15 دياپاژ

 15 ها بازي و پرداخت بازدگراک انتخاب

 تصادر و صدا
 13 تصاودر ييفيت

 5 صدا

 تدودن

 5 تداوم

 5 تا)تمپا(رد

 3 رعادت اصل تدودن

 2 ماسيقي

 نکات برجسته
 12 پيام انتقال

 8 خالريت ودژ 

 133 جمع يل
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 بخش هنری : رشته معرّق و منبّت

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 شاد. ارسالهمرا  انر به دبيرخانه جشواار  تادپ و اي جداگانه  مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -2

 جشواار  ارسال شاد. به دبيرخانه انر مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است اصل -3

 هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  ارسال نمادد. -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در کتايوا نبادد ارسالي انر -5

 انر ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. -6

باشد يه الزم است در  شواسوامه هر انر، شامل : نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي -1

 يه به اصل انر  سيب نرسد نصب شاد.جادي 

 .است  زاد تکويك ناع -8

 ناع برش بادد دستي باشد. -3

يه جوبه هوري انر را تحت  و سادر تکوالاژي هاي به روز cncتبصر : استفاد  از هر گانه تنهيزات از ربيل: ليزري، 

 الشعاع ررار دهد ماجب حذر انر از جشواار  خااهد شد. 

 متردال( از استفاد  در محدوددت يود. )عدم استفاد  ... و چاب فلز، از اندتا مي داوطلب -13

 .باشد راب بدوک و  زاد انر انداز  -11

 اصل  نار در پاداک جشواار  به صاحباک انر عادت خااهد شد. -12

 :است لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 18 ادراني اصيل هاي طرح و اسليمي : شامل طراحي 1

 18 انر اصالت و جوس رنگ و با همخااني نظر از بودي ترييب و انتخاب 2

 18 اسالمي ادراني هادت با اجرا و نقش هوگيهما 3

 18 اجرا مارد تکويك و خالريت 4

 18 انر ماضاع 5

 13 سوتي هاي هورهاي تکويك با متواسب اجزا دريق نصب و يار ظرافت 6

 133 جمع يل
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 بخش هنری : رشته طراحی پوستر

 

 : اجرادي فوي و ضاابطالف( 

 شاد. ارسالانر به دبيرخانه جشواار   تادپ و همرا اي جداگانه  فحهمشخصات يامل صاحب انر بادد در ص -1

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -2

 هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  ارسال نمادد. -3

 ارسالجشواار   به دبيرخانه  ک رنگي به همرا  پردوت انر فادل اصلي مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است -4

 شاد.

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

باشد يه الزم است در  نام و نام خاناادگي، نام دانشگا  و دستگا ، شمار  ملي مي : ر انر، شاملشواسوامه ه -1

 باال سمت چپ نصب شاد.  –پشت انر 

 زدر به دبيرخانه جشواار  ارائه شاد : مشخصات  با انر بادد اصلي فادل -8

سانتي متر  53*13و انداز  انر  333dpiرنگي، رزولاشن  RGB، ماد psd،Jpj ،tif ، فرمت4mbتا  2حنا فادل از  

 باشد.

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -3

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 جدول امتيازات :

 امتياز يامتياز شاخص هاي داور رددف

1 
 فاصله از )لاگا يلمات سانتي متر(/ انداز  53*13نامه)  دين طبق پاستر، ابعاد حدايثر رعادت

 متري( دك فاصله فانتها از سادر و باشد خاانا متري3
16 

 16 رنگها ترييب /مواسب يوتراست از گيري بهر  2

 14 لاگا طراحي 3

 12 پاستر( طراحي هاي سبك تادپاگرافي)از 4

 14 تکويك و فرم 5

 14 خالريت و نا وري 6

 14 ادناز و پادادي /مفهام انتقال ميزاک و مواسب عواصر از استفاد  1

 133 جمع يل

 

 

 



 

60 

 

  ادبیبخش 

 

 : رشته شعر ادبیبخش 

 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 شاد. ارسالجشواار  انر به دبيرخانه  تادپ و همرا اي جداگانه  مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه انر pdfو  wordمطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است  -2

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -3

 د.نماد ارسالهر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار   -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

 در انتخاب رالب شعري اعا از شعر سوتي، نا دا سپيد  زاد هستود. شريت يوودگاک -1

دو  به و يرد  تادپ b nazaninبا فانت  office 2313محيط  در را خادش انر است ماظف يوود  شريت هر -8

 .جشواار  بارگزاري نمادد به دبيرخانه pdfو  wordصارت 

 .گيرد ررار صفحه ميانۀ باال، در تيتر خط با انر نام دا عوااک  -3

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح د  تاسط شريتيسب ش ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 

 امتيازات : جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 23 (... و رافيه،  هوگ عروضي، رالب )وزک درست ساختار 1

 23 رسادي( و زباک سالمت ، ها واژ  بافت همگاک ادناد ،واژگاک )گزدوش شعر زباک 2

 23 (...  و يالم يلمه ماسيقي ادبي، هاي  راده صار خيال، يارگيري به و )زدبادي شواختي زدبا 3

 13 ...(و  خالريت ، فرم ، محتاا مضماک، )وحدت، هماهوگي سازي مضماک و نا وري 4

 13 مخاطب(احساسات  و هينانات بروز )شگرد عاطفه 5

 13 پادودگي و ماندگاري 6

 1 (... و رر ني هاي سمبل و يارگيري عواصر عترت )به و رر ک از پذدري تانير 1

 3 شعر سير در پختگي و انددشه 8

 133 جمع يل
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 : رشته داستان نویسیادبیبخش 

 : اجراديفوي و ضاابط الف( 

 .شاد ارسالانر به دبيرخانه جشواار  تادپ و همرا  نه اي جداگا مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 ها حذر خااهد شد. چوانچه عدم تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابت -2

 شاد. ارسالجشواار   به دبيرخانه انر  pdfو  wordمطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است  -3

 نمادد. ارسالدد به دبيرخانه جشواار  هر نفر فقط دك انر با -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در تايواک نبادد ارسالي انر -5

 ارسالي بادد در دکسال اخير و در زماک دانشنادي صاحب انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد. انر -6

به  هستود.  زاد (Minimalism)داستانك دا (Short story)  ياتا از اعا داستاک رالب انتخاب در دانشناداک -1

 .شد نخااهد داد  انر ترتيب ها رماک و بلود هاي داستاک

دو  به و يرد  تادپ b nazaninو  13با فانت  wordمحيط  در را خادش انر است ماظف يوود  شريت هر -8

 دا واژگاک فاصله رعادت عدم دا امالدي هاي غلط وجاد .نمادد جشواار  ارائه به دبيرخانه pdfو  wordصارت 

 .ياهد مي انر ارزش از نبادک ناشته شکيل

 .گيرد ررار صفحه ميانۀ باال، در تيتر خط با انر نام دا عوااک -3

 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 
 

 :امتيازات جدول 

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 5 عترت( و رر ک مباني و ها  ماز  به تاجهماضاع، تا ) 1

 5 ماضاع در ابداع 2

 13 داستاک( چهارچاب دا )نقشه رنگ پي دا طرح 3

 5 رلا رسادي و رواني 4

 5 )شروع( مواسب از غ 5

 13 پردازي شخصيّت 6

 13 گفتگا 1

 13 داستاک( )روادت ددد زاودۀ 8

 13 ( بودي پاداک ، داستاک اوج تعليق، حاادث )يشمکش، 3

 13 داستاک لحن 13

 5 صحوه( و مکاک ، زماک گانه سه )وحدت سازي فضا 11

 5 پرداخت 12

 5 گرا هاي تصاي داستاک در دکدا نشاک و مود ک زبا هاي داستاک در زباک 13

 5 تکويك از استفاد  14

 133 جمع يل
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 نامه نویسی و نمایش نامه نویسی فیلم های : رشته ادبیبخش 
 

 : اجرادي فوي و ضاابطالف( 

 اي جداگانه تادپ و همرا  انر به دبيرخانه جشواار  ارسال شاد. مشخصات يامل صاحب انر بادد در صفحه -1

 ها حذر خااهد شد. م تأديد اصالت انر در هر دك از مراحل جشواار  احراز شاد، انر از ررابتچوانچه عد -2

 هر نفر فقط دك انر بادد به دبيرخانه جشواار  ارسال نمادد. -3

 شاد. ارسال جشواار  به دبيرخانه انر  pdfو  wordفادل  مطابق زمانبودي تعيين شد ، الزم است -4

 .باشد شد  حائز رتبه اي جشواار  دا مسابقه هيچ در يواکتا نبادد ارسالي انر -5

 انر تاليد شد  باشد و داراي شواسوامه باشد.ال اخير و در زماک دانشنادي صاحب دکس درارسالي بادد  انر -6

دو  به و يرد  تادپ b nazaninو  13با فانت  wordمحيط  در را خادش انر است ماظف يوود  شريت هر -1

 دا واژگاک فاصله رعادت عدم دا امالدي هاي غلط وجاد .به دبيرخانه جشواار  ارائه نمادد pdfو  wordصارت 

 .ياهد مي انر ارزش از نبادک ناشته شکيل

 .است ضروري نامه نمادش/نامه فيلا اوّل صفحۀ در داستاک خالصه ناشتن -8

 مشخصات ذير بر عالو  ادبي، موبع از باسارت درصارت .شاد ذير متن پاداک در نامه فيلا دا نامه نمادش موابع -3

 .شاد معرفي نيز انر انتشار سال ناشر، نادسود ، عوااک، يامل، شامل

 شاد. ذير نيز داستاک خالصۀ و سيومادي انر مشخصات انر،  ک از سيومادي ارتباس سابقۀ صارت در -13

 مقام داراي شرادط يسب و باشد د ش ناشته مشترک صارت به نفر چود تاسط شد  هارائ انر يه صارتي در -11

 .شد خااهد داد   ک تخصيص به جادز  دك توها باشد،

 .شاد خادداري خالصه طرح ارادۀ از بوابرادن مي شاد، پذدرفته ارزدابي براي يامل نامۀ فيلا توها -12
 است: لدذ جدول يوودگاک به شرح يسب شد  تاسط شريت ازي، حدارل امتملييسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 83 امتياز حدارل:  سام رتبه 83رتبه دوم : حدارل امتياز  85رتبه اول : حدارل امتياز 

 :امتيازات  ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رددف

 13 زدگي( شعار از پرهيز ساژ ، و ماضاع اهميت در ماضاع، ابتکار پذدري، )باور انددشه و مضماک ماضاع، 1

 13 پردازي شخصيت 2

 5 دراماتيك ساختار 3

 13 اجرادي رابليّت 4

 13 پردازي ددالاگ 5

 5 نمادشي زباک 6

 13 نا وري و خالريّت 1

 13 انر شاخص هاي ودژگي 8

 5  ک گذاري تانير و جشواار  هاي اوّلادت 3

 13 ساختار بادک مواسب 13

 5 پردازي مارعيت در مافقيت 11

 13 داور ودژة نظر 12

 133 جمع يل
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 سي و سومين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان هاي جدول رشته

  رشته ها بخش

  وادي

      ررائت به روش تحقيق -1

 حفظ پوج جزء      -3

 حفظ بيست جزء        -5

 دعا و مواجات خااني     -1

 تااشيح)برادراک( -3

   ررائت به روش ترتيل -2

 حفظ د  جزء     -4

 يردا  کحفظ يل رر -6

 اذاک )برادراک(       -8

 

 معارفي

      مفاهيا نهج البالغه -1

 حفظ ماضاعي رر ک يردا -3

 احکام       -5

  شوادي با احاددث اهل بيت     -1

 ادراني يسبك زندگي اسالم -3

  شوادي با سير  معصامين)ع(  -2

   شوادي با ترجمه و تفسير رر ک  -4

 نادده شوادي با مفاهيا صحيفه س-6

 پرسماک معارفي -8

 پژوهشي
 مقاله    -1

 تلخيص يتاب-2

 فوآوري
 و اپليکيشن  افزار تاليد نرم -1

 يانال شبکه هاي منازي  -2

 ادبي

 شعر     -1

 داستاک نادسي      -2

 نادسي فيلموامه  -3

 نادسي       نمادشوامه -4

 هوري

 خاشوادسي          -1

 عکس         -3

 فيلا ياتا          -5

 طراحي پاستر                -1

 نقاشي       -2

 تذهيب   -4

 معرق و موبت       -6

 

 

  در سطح  يه جشواار  ملي رر ک و عترت در ادن دور  به ميزباني وزارت علام، تحقيقات و فواوري

 جامع پيام نار، هاي دانشگا  ماک و  مازش پزشکي،در اعا وزارت بهداشت، ها يليه دستگا 

اربردي،  زاد اسالمي، فوي و حرفه اي، فرهوگياک و دانشگا  علام رر ک و معارر اسالمي  علمي ي

 برگزار خااهد شد.

 


