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 ارًا خَس اِلّا الظّالِمینَ یَزیدُ ال وَ ینَهُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن انَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ مو نُ

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

 (۸7آیه  -)سوره مبارکه اسراء

 

 : مقدمه* 

مندی از هدایت و دوری از گمراهی و بوده و شرط بهره)ص( مرسول خاتبهای دو ودیعه گران، )ع(قرآن و عترت

رسیدن به مدینه فاضله دنیوی و بهشت اخروی، تمسّک به این دو است. بر این باور در جامعه اسالمی بر همگان و 

قرآن و های های حاکمیتی فرض است که در توسعه فرهنگ اسالمی منطبق با شاخصهبه ویژه بر دستگاه

بکوشند. با این توضیح جامعه فرهنگی و دانشگاهی در صدر این دستگاهها قرار داشته و باید در جهت )ع( عترت

خود بیش از پیش  و ایجاد انس و شور قرآنی در بین مخاطبان السالم()علیهم های قرآن و عترتنشر و ترویج آموزه

 اهتمام ورزد.

 قرآن و عترت و گسترش فرهنگ نشر هدف با "دانشجویان السالم()علیهم عترت وقرآن ملی جشنواره " در این راستا،

با میزبانی یکی از طرح ریزی گردیده و همه ساله ( 4631از سال ) ی سراسر کشورهادانشگاه در السالم()علیهم

این  آید.به اجرا در می هادانشگاه (السالملیهم)ع های قرآن و عترتنگی فعالیتهماه ی عضو شورایهادستگاه

 ها و مراکز آموزش عالی کشور محسوب شده کهدستگاه السالم()علیهم نقطه عطف مسابقات قرآن و عترتجشنواره، 

 پردازند.دانشگاهی، به رقابتی سالم و معنوی می  هاینهاد طی آن، برگزیدگان مسابقات

 جانب از و مستقل صورت به( 51-57) تحصیلی سال از نیز پزشکی علوم هایدانشگاه سطح در جشنواره نای

 دوره چهارمین و بیست و درآمده اجرا به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجویی و فرهنگی معاونت

 .آمد خواهد در اجرا به حاضر نامه آئین طبق (95-9۸) تحصیلی سال در آن

ویژه اساتید،  - های علوم پزشکی کشوردانشگاه السالم()علیهم جشنواره قرآن و عترت چهارمینت و بیس"

اساتید و  و شده برگزار سراسری و دانشگاهی مرحله دو در گذشته سنوات همچون" دانشجویان و کارکنان

 .شد خواهند معرفی السالم()علیهم عترت و قرآن ملّی جشنواره به برتر دانشجویان

 

 و من اهلل التوفیق                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                               

 السالم()علیهم مرکز قرآن و عترت  -و دانشجویی  معاونت فرهنگی 

       السالمعلیهمدبیرخانه دائم جشنواره قرآن وعترت                                                                         
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 : سیاست ها* اصول و 

 .السالم()علیهمتوجه به همه ابعاد انسان ساز و حیات آفرین قرآن و عترت  -4

 یت و معناگرایی در همه مراحل.تأکید بر اخالص و معنو -2

  .السالم()علیهمهای قرآن و عترتپیرامون فعالیت العالی()مد ظله و مقام معظم رهبری )ره(راحل امامهای توجه به دیدگاه -6

 بخش قرآن در بین مذاهب اسالمی.دوری از دامن زدن به هرگونه اختالفات مذهبی و استفاده از جایگاه وحدت -1

 ها و تعمیق مفاهیم و ارتقای سطح فنی مسابقات.به جلو و افزایش رشته تحول رو -7

اهتمام عالی و مشارکت همه جانبه نهادها و مسئوالن و دانشگاهیان ذیربط در اجرای شکوهمند جشنواره و  -3

 .ایجاد شور و نشاط قرآنی در مخاطبان

 

 

 : اهداف* 

ها و گاهیان و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاهاعتالی دانش، ایمان، اخالق و بصیرت دینی دانش -4

 .السالم()علیهم های قرآنی و عترتتشویق ایشان به سوی فعالیت

 .السالم()علیهم با قرآن کریم و سیره معصومین مخاطبانبیشتر  هر چه راستای انس و الفت سازی درزمینه -2

 .به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشورایشان نی و معرفی مستعد قرآو کارکنان دانشجویان اساتید، شناسایی  -6

 .السالم()علیهم های قرآن و عترتها و پژوهشمفاهیم، آموزشگسترش  -1

 .السالم()علیهم تعمیق نگرش اهل هنر و ادب به قرآن کریم و سیره معصومین -7

 .السالم()علیهم ی قرآن و عترتهاهای آموزش عالی در زمینه جشنوارههماهنگی و حرکت همسوی همه دستگاه -3

 

 

 :یده طرح * چک

و های علوم پزشکی کشور ارسال به دانشگاه 95ماه سال  آباننامه اجرایی جشنواره در آئین ،طرح نیبر اساس ا

مطابق زمانبندی، نهایتاً و خواهد شد آغاز  نیز از اساتید، دانشجویان و کارکنان نامثبتو  غاتیتبل پس از آن

های مخاطبان در بخش ،در دو مرحله دانشگاهی و سراسری برگزار و طی آنمختلف های در بخشجشنواره 

دانشجویان برتر جهت اساتید و ، س از اجرای مرحله سراسری جشنوارهمربوطه به رقابت خواهند پرداخت. پ

 معرفی خواهند شد.  السالم()علیهمشرکت جشنواره ملّی قرآن و عترت 
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 :* مشخصات طرح 

 : عنوان جشنواره

دانشجویان )ویژه اساتید،  کشور یعلوم پزشک یهادانشگاه السالم()علیهم جشنواره قرآن و عترت چهارمینو  ستیب

 .کارکنان( و

 

 :های جشنواره ها و رشتهبخش

 رشته به شرح زیر می باشد : 11بخش و 5شامل السالم( )علیهم جشنواره قرآن و عترت چهارمینبیست و 

با ترجمه/  نباء تا پایان سوره فجرخوانی/ حفظ سوره رشته : قرائت تحقیق/ قرائت ترتیل/ ترجمه 47)شامل آوایی :  ( بخش1

خوانی/ اذان/ دعا و مناجاتجزء/ حفظ کل/  21جزء/ حفظ  47جزء/ حفظ  41جزء/ حفظ  7جزء/ حفظ  6جزء/ حفظ  4حفظ 

 همخوانی و تواشیح(/ آیین سخنوری

البالغه/ آشنایی با مفاهیمِ / آشنایی با مفاهیم نهجبیتاحادیث اهلرشته : آشنایی با  9)شامل نی : ( بخش معارف قرآ2

احکام/ حفظ موضوعی قرآن کریم/ صحیفه سجادیه/ آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم/ آشنایی با سیره معصومین/ 

 سبک زندگی قرآنی(/ معارفیپرسمان 

 / بررسی و نقد کتاب/ تلخیص کتاب(تألیف کتاب/ : مقاله نویسی رشته 1)شامل  ( بخش پژوهشی :3

 (قرآنی های مجازی/ کانال رشته : تولید اپلیکیشن 2)شامل  آوری :( بخش فن4

 نویسی(نامهنویسی/ فیلمنامهنویسی/ نمایش/ داستانر  کالسیکرشته : شع 1)شامل بخش ادبی : ( 5

/ تذهیب/ فیلم کوتاه/ معرّق یساعک /شکسته نستعلیق(/ نقاشی –سی )نستعلیق رشته : خوشنوی 9 )شاملبخش هنری : ( 6

 ( )کمیک استریپ(نما / پی)تئاتر صحنه( نمایش /و منبّت/طراحی پوستر

 رشته: مسابقات تیمی( 4: ) شامل ( بخش تیمی5

 

 

 : مجری جشنواره

 .وزارت بهداشت السالم( )علیهم ت مرکز قرآن و عترتها با نظارهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاهمعاونت  مرحله دانشگاهی:

وزارت  السالم()علیهم با حمایت و هدایت مرکز قرآن و عترت علوم پزشکی همداندانشگاه مرحله سراسری وزارت بهداشت: 

 .بهداشت

 متعاقبا اعالم می شود. :و اساتید مرحله ملّی دانشجویان

 

 : بندی جشنوارهزمان

 4695ماه  آبان دومنیمه های علوم پزشکی کشور : اجرایی جشنواره به دانشگاه ( ابالغ آیین نامه4

 4695بهمن ماه سال  47ماه تا  آذرنیمه اول :  تبلیغات و ثبت نام از مخاطبان( 2

 4695  اسفندماه 47تا حداکثر :  مرحله دانشگاهیبخش آوایی برگزاری ( 6

 42تا  41ساعت  4695بهمن ماه  29( برگزاری بخش معارف قرآنی مرحله دانشگاهی: 1
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 4695 اسفندماه 21بهمن تا  61تیمی: مقدماتی مسابقات ( برگزاری مرحله 7

 4695اسفندماه  27تالوت نفرات برتر بخش آوایی: حداکثر تا  CD( ارسال 3

 صبح 44ساعت  469۸ن ماه یفرورد 25( برگزاری بخش معارف قرآنی مرحله سراسری: 5

 469۸اردیبهشت ماه  47: و بخش معارف قرآنی زیدگان بخش آوایی( اعالم نتایج برگ۸

  469۸خردادماه  22تا  4۸های غیر حضوری جشنواره : آوری آثار بخش( جمع9

 469۸تیرماه  61هنری، ادبی، فن آوری، پژوهشی: ( اعالم نتایج بخش های 41

 469۸دهه اول شهریور ماه :  مرحله سراسری بخش آوایی( برگزاری 44

 469۸شهریورماه  25تا  27( زمان دریافت آثار حجمی توسط دانشگاه ها: 42

 

تهران، میدان شهرک قدس، بین فالمک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران، ستاد مرکزی وزارت  :دبیرخانه جشنواره 

 124-۸4177312شماره تماس:  -السالم( )علیهم ، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترتA بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک

 

 

 :های جشنوارهها و رشتههر یک از بخشآزمون و منابع  مراحل ،جزئیات* 

 

 بخش آوایی :  -1

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

       سوره نبا، دانشگاهی خوانیترجمه 4

 به روش تحقیق  قرائت 2

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

 قرائت به روش ترتیل 6

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

1 
های انتحفظ سوره های نباء تا 

 فجر با ترجمه سوره 
       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم دانشگاهی جزء پیوسته 4حفظ  7

       قرآن کریم دانشگاهی جزء پیوسته 6حفظ  3

 جزء پیوسته 7حفظ  5

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   مقرآن کری ملّی

 جزء پیوسته 41حفظ  ۸

     -- -- قرآن کریم دانشگاهی

     -- -- قرآن کریم سراسری 

   -- -- -- -- قرآن کریم ملّی

 جزء پیوسته 47حفظ  9

 -- -- -- --   قرآن کریم دانشگاهی

 -- -- -- --   قرآن کریم سراسری

 -- -- -- --   قرآن کریم ملّی
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 جزء پیوسته 21حفظ  41

     -- -- قرآن کریم دانشگاهی

     -- -- قرآن کریم سراسری 

   -- -- -- -- قرآن کریم ملّی

 حفظ کُل قرآن 44

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

 اذان 42

 --  --  --  ---  انشگاهید

 --  --  --  --- سراسری

 --  -- -- -- -- --- ملّی

 دعا و مناجات خوانی 46

 دانشگاهی
 دعای ابوحمزه ثمالی

      

       سراسری

   -- -- -- -- متعاقبا اعالم خواهد شد ملّی

 آیین سخنوری 41
  دانشگاهی

 نویسیشده در بخش مقاله موضوعات ذکر
      

       سراسری

 همخوانی و تواشیح 47

 دانشگاهی

 تواشیح : آزاد: قرآن کریم/همخوانی 

 --  --  -- 

 --  --  --  سراسری

 --  -- -- -- -- ملّی

 

، و ترتیل( تحقیق)قرائت جزء و حفظ کل( و  21جزء،  47جزء،  41جزء،  7حفظ ) هایاول مرحله دانشگاهی در رشته نفراتفایل صوتی و تصویری  : 4تذکر 

به دبیرخانه جشنواره ارسال شود تا دبیرخانه نسبت به بررسی غیر  CDدر قالب  خوانی، آیین سخنوری و همخوانی و تواشیح اذان، دعا و مناجات

 حله کشوری تعیین شوند.حضوری آثار اقدام نماید و افراد واجد شرایط جهت حضور در مر

ترکیب آنها های دانشجویی در گروهد؛ لکن نو کارکنان باش دتواند تلفیقی از اساتیراسری میهای همخوانی و تواشیح در مرحله س: اعضای گروه 2تذکر 

 .باشد ییصرفاً دانشجوباید 

تی و تصویری به دبیرخانه ارسال نمایند و لوح تالوت صو CD، یک ) صرفا نفر اول(برگزیده: کارشناسان موظفند در ازای هر 6تذکر 

 فشرده حاوی اثر چند نفر برای داوری ارسال نخواهد شد.

را قبل از ارسال بررسی نموده و در صورت سالم بودن به دبیرخانه ارسال نمایند ، بدیهی است  لوح های فشردهکارشناسان باید : 1تذکر

 ی شرکت داده نخواهند شد.لوح هایی که مخدوش باشند در فرایند داور

ن رو: بر روی لوح فشرده باید نام و نام خانوادگی صاحب اثر، دانشگاه، گروه آزمونی و رشته آزمونی درج شده و نام فایل نیز در د7تذکر 

 لوح فشرده نام صاحب اثر باشد.

  
 

 : بخش معارف قرآنی -2
 حله سراسری(منابع آزمون )مر منابع آزمون )مرحله دانشگاهی( رشته ردیف

 آشنایی با احادیث اهل بیت )ع( 4

کتاب حکمت نامه جوان ) عربی فارسی( حجت االسالم 

محمدی ری شهری انتشارات دارالحدیث بخش دوم 

 499تا صفحه  56عوامل شکوفایی جوان از صفحه 

 با قابلیت دانلود از اینترنت

کتاب حکمت نامه جوان ) عربی فارسی( حجت االسالم 

 شهری انتشارات دارالحدیث کل کتابمحمدی ری 

 با قابلیت دانلود از اینترنت 

 آشنایی با مفاهیم نهج البالغه 2

کتاب سیری در نهج البالغه ، استاد مطهری، نشر صدرا، 

 از مقدمه تا پایان فصل ششم

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 کتاب سیری در نهج البالغه ، استاد مطهری، نشر صدرا، 

 کل کتاب

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه 6

کتاب اخالق اجتماعی در صحیفه سجادیه ، حمیدرضا حق 

ژوهش های اسالمی صدا و سیمای پ، مرکز شناس

 باقابلیت دانلود از اینترنت جمهوری اسالمی،

 

استاد حسین  3متن ، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه جلد 

تا آخر  294پناه بردن به خداوند صفحه  41انصاریان از فصل 

  111کتاب ص

 با قابلیت دانلود از اینترنت

1 
آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن 

 کریم

 ، استاد مطهری ، کل کتاب 2کتاب آشنایی با قران جلد 

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 ، استاد مطهری ، کل کتاب 7کتاب آشنایی با قران جلد 

 لود از اینترنتبا قابلیت دان
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 آشنایی با سیره معصومین )ع( 7

درسنامه سیره معصومین علیهم السالم ، محمد حسین 

از ابتدای کتاب تا صفحه  -واثقی راد، انتشارات مشعر

 ) انحصار فهم کامل قرآن به ائمه(437

 با قابلیت دانلود از اینترنت

درسنامه سیره معصومین علیهم السالم ، محمد حسین 

 اد ، انتشارات مشعر ، کل کتابواثقی ر

  با قابلیت دانلود از اینترنت

 حفظ موضوعی قرآن کریم 3

هر روز با قرآن و عترت ، نوشته حجت االسالم حاج  کتاب

ابوالقاسم و همکاران، انتشارات نورالثقلین، از ابتدای 

تا ابتدای فصل چهارم  432فصل دوم آیات اخالقی صفحه 

 25۸آداب معاشرت صفحه 

 ا قابلیت دانلود از اینترنتب

هر روز با قرآن و عترت ، نوشته حجت االسالم حاج  کل کتاب

 ابوالقاسم و همکاران، انتشارات نورالثقلین 

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 احکام 5

احکام پزشکی نشر معارف دفتر نهاد نمایندگی مقام 

کل  –معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کتاب

 تعاقبا اعالم می گرددم

 معارفیپرسمان  ۸

کتاب آفتاب مهر ) پرسش ها و پاسخ های مهدوی( تالیف 

مرکز تخصصی مهدویت ) از ابتدای کتاب تا انتهای فصل 

 ( با قابلیت دانلود از اینترنت416ششم ص 

کتاب آفتاب مهر ) پرسش ها و پاسخ های مهدوی( تالیف 

قابلیت دانلود از مرکز تخصصی مهدویت، کل کتاب ، با 

 اینترنت

 قرآنیسبک زندگی  9

کل کتاب زندگی مهدوی درسایه دعای عهد ، نوشته 

موسسه مهدی موعود با قابلیت دانلود از  –محسن قرائتی 

 اینترنت

سبک زندگی بر اساس آموزه های اسالمی ) با رویکرد رسانه 

 ای ( حمیدفاضل  قانع، مرکز پژوهش های صدا و سیما 

 یت دانلود از اینترنتبا قابل 

 

 

 : بخش پژوهشی -3

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 نویسیمقاله 4
 سراسری

 ارائه مقاله در یکی از موضوعات ذیل :
دانشگاه و رسالت تولید علم در آیینه تعالیم  (4

 علیهم السالمقرآن و عترت 

آرمان شهر مهدوی )عج( الگویی برای سبک  (2

 زندگی جامعه منتظر

 قرآن و سالمت (6

      

 ملی

 
  -- --   

2 
و ترجمه  تألیف 

 کتاب

 سراسری 
 قرآن و عترت )ع(

      

 -- -- -- --   ملّی

 بررسی و نقد کتاب 6
ات ارکتاب اسالم و تجدد نوشته مهدی نصیری انتش سراسری 

 کتاب صبح

      

 -- -- -- -- -- -- ملّی

 تلخیص کتاب 1
کتاب خداشناسی حضرت آیت اهلل مصباح یزدی جلد اول  سراسری 

از مجموعه معارف قرآن نشر موسسه آموزشی و پژوهشی 

 امام خمینی ره 

      

   -- -- -- -- ملّی

 

از طریق بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری بایست می کنندگانشرکتنخواهند داشت و آثار   های فوق، مرحله دانشگاهی: رشته تذکر

 به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.سامانه 
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 آوری :فنبخش  -4

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

  لیکیشنتولید اپ 4
 سراسری

های آموزشی، معارف و مهارت

پژوهشی و تبلیغی و ترویجی در 

 های قران و عترت )ع(حوزه فعالیت

      

   -- -- -- -- ملی

 قرآنی های مجازیکانال 2
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 

از طریق بایست بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری کنندگان میداشت و آثار  شرکتهای فوق، مرحله دانشگاهی نخواهند : رشته 4 تذکر

 به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.سامانه 

 در یک گروه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. : در این بخش آثار اساتید و کارکنان 2تذکر 

 

 

 ادبی :بخش  -5

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 شعر 4
 ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل : سراسری

ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل 

و سبک  علیهم السالم،اهل بیت علیهم السالمبیت 

زندگی،حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی،عفاف 

ستکبار ستیزی،امر به و حجاب، تکریم قران،ا

معروف و نهی از منکر،محیط زیست از منظر قرآن 

 علیهم السالمو اهل بیت 

 یات:آو یا الهام از 

، سوره مبارکه لقمان آیه 14سوره مبارکه نور آیه 

، سوره مبارکه 43، سوره مبارکه لقمان آیه 3

 52احزاب آیه 

      

   -- -- -- -- ملی

 یداستان نویس 2
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 نمایشنامه نویسی 6
       سراسری

   -- -- -- -- ملی

 فیلمنامه نویسی 1

       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

از طریق  بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسریبایست کنندگان میهای فوق، مرحله دانشگاهی نخواهند داشت و آثار  شرکت: رشته4 تذکر

 به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. سامانه 

 : در این بخش آثار اساتید و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 2تذکر 

 

 

 هنری :بخش  -6

ردی

 ف
 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 خوشنویسی 4
 سراسری

 9آیه شریفه  – عنکبوتمبارکه سوره 
      

   -- -- -- -- ملی

 معرّق و منبّت 2
 سراسری 

 32آیه شریفه  – زمرسوره مبارکه 
      

   -- -- -- -- ملّی

       ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل : سراسری عکاسی 6
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رویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل ت ملی

و سبک  علیهم السالم،اهل بیت علیهم السالمبیت 

زندگی،حمایت از تولید ملی و کاالی 

داخلی،عفاف و حجاب، تکریم قران،استکبار 

ستیزی،امر به معروف و نهی از منکر،محیط 

 بیت علیهم السالمزیست از منظر قرآن و اهل 

 یات:آو یا الهام از 

، سوره مبارکه لقمان 14وره مبارکه نور آیه س

، سوره مبارکه 43، سوره مبارکه لقمان آیه 3آیه 

 52احزاب آیه 

-- -- -- --   

 تذهیب 1
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 فیلم کوتاه 7
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

شینقا 3  
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 طراحی پوستر 5
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 )تئاتر صحنه(نمایش  ۸
 سراسری 

 قرآن و عترت )ع(
-- -- -- --   

 -- -- -- -- -- -- ملّی

       قرآن و عترت )ع( سراسری نما )کمیک استریپ(پی 9

 

بایست بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری به کنندگان می، مرحله دانشگاهی نخواهند داشت و آثار  شرکتفوقهای : رشته 4 تذکر

 دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 نامه مربوطه نیز ارسال شود.مایش، ن CDرشته نمایش الزم است ضمن ارائه فیلم اجرا در قالب در :  2تذکر 

 : موضوعات مندرج شامل رشته تذهیب نمی شود.6ذکر ت

 : در این بخش آثار اساتید و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 1تذکر 
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 : * نکات حائز اهمیت 

)به طور  بخش مجزاسه  ازتواند حداکثر در سه رشته، هر داوطلب میدر مرحله دانشگاهی و مرحله سراسری  -4

شرکت نماید؛ لکن در های دانشجویان، اساتید و کارکنان جزء، معرّق و احکام( و در یکی از گروه 41مثال: حفظ 

 نماید.تواند شرکت تنها در یک رشته می فردهر  مرحله ملی

یکی از رشته نمایش و و رشته ، های بخش آوایی: شرکت همزمان در رشته تواشیح و یکی دیگر از رشته تبصره

 باشد.مجاز می های بخش هنری 

 شرکت دانشجویان در مسابقات تیمی بالمانع است. -2

 : شرط پذیرش دانشگاهیان در جشنواره -6

 با تأیید معاونت آموزشی دانشگاه اساتید:الف( 

در دانشگاه  تبصره: تنها کسانی در این آیین نامه استاد تلقی می شوند که یکی از دروس تحصیلی دانشجویان را

تدریس می نمایند. لذا اساتیدی که جهت آموزش های فوق برنامه در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند شامل 

به طور مثال اگر فردی به عنوان استاد تجوید در دانشگاه به دعوت معاونت فرهنگی و یا هر  این بند نمی باشند.

 شنواره به عنوان استاد شرکت نماید.بخش دیگری اقدام به تدریس می نماید نمی تواند در ج

  

 دانشجویان: اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام در جشنواره.ب( 

 

با دانشگاه و یا وزارتخانه  4695که حداقل تا پایان سال  قراردادی و کارکنان: شامل کارکنان رسمی، پیمانی ج(

 .شودد و برای آنها حق بیمه پرداخت میباشنمیحکم کارگزینی دارای قرارداد رسمی و یا همکاری داشته و 

 

 در مرحله ملی، فقط اساتیدی معرفی خواهند شد که عضو هیأت علمی باشند.:  4تبصره 

های ( که در دانشگاهو جهاد دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهکارکنان و اساتید سایر نهادها ):  2تبصره 

 توانند در این جشنواره شرکت نمایند.یز به شرط احراز شرایط فوق الذکر میعلوم پزشکی اشتغال دارند ن

می بایست با تأیید معاون محترم فرهنگی و دانشجویی به  یافته به مرحله سراسری جشنوارهراه: نفرات  6 تبصره

 .معرفی شوندمرکز قرآن و عترت 

 انتسابِ اثباتِ ارزیابی مورد ارائه شده، آثار کلیه که است شده بینی پیش تمهیداتی جشنواره، از دوره این در -1

 فیلم و عکس ارسال یا و عملی آزمونبرگزاری  یا و اثر زنده اجرای طریق از ارزیابی این؛ دگیر قرار اثر خالق به اثر

ن در گاکنند؛ بنابراین الزم است شرکتبود خواهدو ... صالح و یا اخذ استعالم از مراجع ذی اثر تولید مراحل از

همزمان با تولید اثر، نسبت به اخذ عکس و فیلم از مراحل تولید اثر که طی آن اثر و صاحب هنری های کلیه رشته

اثر به طور مشخص قابل شناسایی باشند اقدام نمایند و آمادگی الزم جهت ارائه مستندات الزم و یا موارد ذکر 

 شده را داشته باشند.

که در یکی از رشته های مرحله ملی دوره های پیشین حائز رتبه اول شده اند مجاز به  نشجویان و اساتیدیدا -7

 .شرکت در همان رشته نیستند

 تا سوم ملی دوره های پیشین حائز رتبه اولسراسری و مرحله در که در یکی از مقاطع حفظ  شرکت کنندگانی -3

 و باید در مقطع باالتر شرکت کنند.نیستند حفظ  شده اند مجاز به شرکت در مقطع پایین تر
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، باشدیی که فاقد مرحله ملی میهادر رشتهدر مرحله سراسری بهداشت شده اند، حائز رتبه اول  افرادی که -5

 باشند.سال در جشنواره نمی4مجاز به شرکت در همان رشته به مدت 
 

 وع می باشد.ممن و حفظ ترتیبیدر رشته حفظ موضوعی  همزمانشرکت  -۸

ی سراسری به عنوان اثر برتر دستگاه هر گونه تغییر )اعم از تغییرات کمی و یا کیفی( در آثاری که در مرحله -9

باشد و آثار برتر ) بخش ادبی، هنری، پژوهشی و فناوری ( عیناً باید به ممنوع می ،شوددانشگاهی، شناخته می

 دبیرخانه جشنواره ملی ارسال شود.

 http:\\quran.behdasht.gov.irنام در جشنواره از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به آدرس ثبت  -41

 پذیرد.صورت می
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 فصل دوم :

 اجراییضوابط فنی و 
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 بخش آوایی شامل :
 عنوان رشته ردیف

 قرائت به روش تحقیق 4

 قرائت به روش تدویر )ترتیل( 2

 تمامی رشته های حفظ 6

 اذان 1

 دعا و مناجات خوانی 7

 تواشیحهمخوانی و  3

خوانیترجمه 5  

 آیین سخنوری ۸
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 ه قرائت قرآن کریم به روش تحقیقرشتبخش آوایی : 

 جرایی :ضوابط فنی و ا

 های مختلف رشته تحقیق، به شرح زیر محاسبه می شود :امتیاز بخش -4

 امتیاز 61لحن :  امتیاز 21صوت :  امتیاز 47وقف و ابتدا :  متیازا 67تجوید : 
 

 .است لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 31 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 37رتبه دوم : حداقل امتیاز  51رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریتبه در مرحله کسب ر یبرا -6

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

منظور ؛ به همین در این رشته شبیه به دوره گذشته می باشد نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری  -1

 نفر اول تالوت کنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهایتاهای شرکتالزم است تمامی تالوت

به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره لوح فشرده در قالب  در صورت کسب حد نصاب نفر اول

جهت حضور  را افراد حائز شرایطنفر از  41حداکثر  نماید وها را بررسی میابتدا بصورت غیرحضوری مجدداً تالوت

 نماید.در مرحله سراسری دعوت می

 حفص از عاصم است. تی، روامیمسابقات قرائت قرآن کر یمبنا  -7

الزم است لوح فشرده تالوت هر یک از شرکت کنندگان به تفکیک به دبیرخانه جشنواره ارائه شود، بدیهی  -3

ئه شده ، خراب و یا بی کیفیت باشد و به هر دلیل باز نشود، تالوت آن فرد در مسابقه است چنانچه لوح فشرده ارا

 دبیرخانه ستاد نمی باشد.شرکت داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده 

 با و سطری پانزده ایصفحه 311 مصاحف متداول بر اساس تحقیق، رشته شرکت کنندگان در قرائت میزان -5

 باشد :عیین میت ذیل جدول به توجه

 خواهران برادران

 سطر ۸مرحله سراسری :  سطر 3مرحله دانشگاهی :  سطر 41مرحله سراسری :  سطر 5مرحله دانشگاهی : 

 کاهش و یا افزایش را دارد. قابلیتو یا کمیته فنی  تبصره : تعداد سطور در مرحله سراسری، با نظر هیأت محترم داوران 

 خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت ، نامر مرحله سراسرید مطابق ضوابط جشنواره -۸

 .شودمی حذف مسابقه دور از شرکت کننده خواهد شد؛ لکن در صورت عدم حضور،

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد آزمون قرائت در مرحله سراسری -9

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. رم داوران و ستاد برگزاری مسابقات میبرتر و با نظر هیئت محت

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -41

وقف و  د،از : تجوی است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 ، لحن.ابتدا

 گردد.آیات قرائت هر قاری با فاصله قرائت نفر قبل و به قید قرعه تعیین می -44

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -42

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
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 رشته قرائت قرآن کریم به روش تدویر )ترتیل(بخش آوایی : 

 ضوابط فنی و اجرایی :

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته ترتیلامتیاز بخش -4

 امتیاز 61لحن :  امتیاز 21صوت :  امتیاز 47وقف و ابتدا :  امتیاز 67تجوید : 
 

 .است لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 31 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 37رتبه دوم : حداقل امتیاز  51رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -6

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته شبیه به دوره گذشته می باشد ؛ به همین منظور  -1

 نفر اول تالوت و تصویری شود و نهایتا کنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتیهای شرکتالزم است تمامی تالوت

در صورت کسب حد نصاب نفر اول به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ابتدا بصورت 

نفر از افراد حائز شرایط را جهت حضور در مرحله  41نماید و حداکثر ها را بررسی میغیرحضوری مجدداً تالوت

 نماید.سراسری دعوت می

 حفص از عاصم است. تی، روامیمسابقات قرائت قرآن کر یمبنا -7

الزم است لوح فشرده تالوت هر یک از شرکت کنندگان به تفکیک به دبیرخانه جشنواره ارائه شود، بدیهی  -3

است چنانچه لوح فشرده ارائه شده ، خراب و یا بی کیفیت باشد و به هر دلیل باز نشود، تالوت آن فرد در مسابقه 

 ه نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دبیرخانه ستاد نمی باشد.شرکت داد

 با و سطری پانزده ایصفحه 311 مصاحف متداول بر اساس ،ترتیل رشته شرکت کنندگان در قرائت میزان -5

 باشد :تعیین می ذیل جدول به توجه

 خواهران برادران

 سطر 42مرحله سراسری :  سطر 41شگاهی : مرحله دان سطر 47مرحله سراسری :  سطر 42مرحله دانشگاهی : 

 قابلیت کاهش و یا افزایش را دارد.و یا کمیته فنی  تبصره : تعداد سطور در مرحله سراسری، با نظر هیأت محترم داوران 

خواهد شد؛ لکن در  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -۸

 .شودمی حذف مسابقه دور از شرکت کننده ،صورت عدم حضور

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد در مرحله سراسری ترتیلآزمون  -9

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. برتر و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات می

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو زاتامتیا رسیدن تساوی در صورت به -41

وقف و  از : تجوید، است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 ابتدا، لحن.

 گردد.عه تعیین میبه قید قرپس از حضور در جایگاه و بدون فرصت مرور فاصله الب مرتلآیات قرائت هر  -44

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -42

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
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 قرآن کریمحفظ  هایرشتهبخش آوایی : تمامی 

 

 اجرایی : فنی و ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته حفظامتیاز بخش -4

 411حسن حفظ  امتیاز 61لحن :  امتیاز 21صوت :  امتیاز 47وقف و ابتدا :  امتیاز 67تجوید : 
 

 .است لیذ دولج کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 461 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 467رتبه دوم : حداقل امتیاز  411رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -6

 411 امتیاز حداقل:  مسو رتبه 471رتبه دوم : حداقل امتیاز  431رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته شبیه به دوره گذشته می باشد ؛ به همین منظور  -1

 نفر اول تالوت کنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهایتاهای شرکتالزم است تمامی تالوت

انه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ابتدا بصورت در صورت کسب حد نصاب نفر اول به دبیرخ

را جهت حضور در هر رشته نفر از افراد حائز شرایط  41نماید و حداکثر ها را بررسی میغیرحضوری مجدداً تالوت

 نماید.در مرحله سراسری دعوت می

ئه شود، بدیهی الزم است لوح فشرده تالوت هر یک از شرکت کنندگان به تفکیک به دبیرخانه جشنواره ارا -7

است چنانچه لوح فشرده ارائه شده ، خراب و یا بی کیفیت باشد و به هر دلیل باز نشود، تالوت آن فرد در مسابقه 

 شرکت داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دبیرخانه ستاد نمی باشد.

  حفص از عاصم است. تی، روامیقرآن کر حفظمسابقات  یمبنا -3

 توجه با و سطری پانزده ایصفحه 311 مصاحف متداول بر اساس ،حفظ رشته ت کنندگان درشرک قرائت میزان -5

 باشد :تعیین می ذیل جدول به

 مراحل آزمون تعداد سواالت رشته

 --- سطر ۸مرحله دانشگاهی :  سوال 4 حفظ سوره های نباء تا فجر با ترجمه 

 --- سطر ۸مرحله دانشگاهی :  سوال 2 جزء قرآن کریم 6و  4حفظ 

 سطر 41مرحله سراسری :  سطر ۸مرحله دانشگاهی :  سوال 2 جزء قرآن کریم 41و  7حفظ 

 سطر 42مرحله سراسری:  سطر 41مرحله دانشگاهی:  سوال 2 جزء قرآن کریم 21 و 47حفظ

 سطر 42مرحله سراسری:  سطر 41مرحله دانشگاهی:  سوال 6 حفظ کل قرآن کریم

قابلیت کاهش و یا افزایش را و کمیته فنی  در مرحله سراسری، با نظر هیأت محترم داوران : تعداد سطور  4تبصره 

 دارد.

همراه با ترجمه خواهد بود، لذا ضروری است ابتدا از  فجر تا نباء های سوره حفظ: حفظ سوره  2تبصره 

نمایند آزمون عملی حفظ درصد نمره را کسب  71کنندگان آزمون کتبی بعمل آمده و از افرادی که حداقل شرکت

اخذ گردد. منبع کتبی این رشته بر اساس ترجمه آقای فوالدوند و شامل ترجمه و حفظ خواهدبود. سواالت آزمون 

 ارسال خواهد شد.بهمراه سواالت بخش معارف قرآنی 
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 ن، حداکثر دو مرتبه اعالمخذ آزموجهت ا کنندگانشرکت ، نامدر مرحله سراسری  مطابق ضوابط جشنواره -۸

 .شودمی حذف مسابقه دور از شرکت کننده خواهد شد؛ لکن در صورت عدم حضور،

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر در مرحله سراسری حفظآزمون  -9

 مرحله برگزار گردد. تواند در دوو با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات می

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -41

حسن حفظ، از :  است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 وقف و ابتدا، لحن. تجوید،

و در سایر رشته های  سؤال یک جزء، 41 از هر کل فوظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظمیزان ارائه مح -44

 خواهد بود. مساوی محفوظات دو قسمت از حفظ، دو سؤال

در صورت برگزاری فینال در رشته حفظ کل در مرحله مقدماتی باید در بخش صحت حفظ، برادران حداقل  -42

 را کسب نمایند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند. 411از  ۸1و خواهران نمره  411از  ۸7نمره 

 جداگانه منظور صورت به را کامل نمره حافظ، سؤاالت از هریک برای ، صوت، لحن و وقف و ابتداتجوید داوران -46

 .کنندمی

 او تالوت سؤال، اتمام از قبل داشت که اشکال میزانی به آن ارائه در یا ندهد پاسخ را سؤالی حافظ تبصره: اگر

 امتیاز. دکنمیکسر  حافظ از را سؤال آن امتیاز حفظ، صحت رشته داور فقط شد، قطع حافظان هادی توسط

 به پایان سؤال تا حافظ که است سؤاالتی امتیاز میانگین مواردی، چنین در حافظ صوت، لحن و وقف و ابتدا ،تجوید

 .است داده پاسخ آنها

 : حفاظ ایتهدشرایط و ضوابط مربوط به  – 41

 . باشند میحافظ کل قرآن کر دیحافظان با یهاد زیداوران صحت حفظ و ن ایداور  -

 هدایت را رشته آن کنندگان تمام شرکت و باشد ثابت باید حفظ یهارشته از رشته هر در حافظان هادی -

 .کند

 تالوت باشد، نداد ادامه تشخیص و قابل حافظ برای که میزانی به سؤال هر ابتدایی عبارت است الزم -

 .شود

 .شودمی وقف، قطع موضع اولین در حافظ تالوت آیه، خالل در سؤال اتمام درصورت -

 تصحیح درصورت و دهدتذکر می بار یک تنها هادی داور آیات، و کلمات کلمه، به مربوط اشتباهات در -

 .کندمی کسر حافظ از را بخش آن حداکثر امتیاز و تصحیح را آن هادی داور حافظ، نکردن

 .ضروری نیست هادی داور تذکر حرکات، و حروف به مربوط اشتباهات تبصره: در

 تالوت را اشتباه یا عبارتِ کلمه از قبل تا هادی داور عبارت، و کلمه در حافظ اشتباهات تذکر برای -

 .کندمی

 کند. تالوت مکث را از قبل عبارت نباید هادی داور شود، مکث دچار حافظ که صورتی در -

 حافظ یادآوری باعث کند که تکرار طوری را قبل عبارت هادی داور مکث، از بعد که صورتی : در4ره تبص

 شود.می کسر حافظ از نیز تکرار دیگر امتیاز یکبار مکث، امتیاز کسر بر عالوه شود،

 به یهاد داور آورد، به خاطر را فراموش شده بخش نتواند حافظ دی،هاداور تکرار از بعد : اگر2تبصره 

 تکرار، و مکث دلیل به ولی کند؛می کسر حافظ از مربوط را امتیاز کمک، نوع حَسَب نموده، کمک حافظ

 شود.کسر نمی حافظ از امتیازی
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 به مربوط امتیاز و قطع او دهد، تالوت دست از امتیاز 21 از بیش سؤال هر تالوتِ اثنای در حافظ چنانچه -

 تمام توسط باید امتیاز 21 از بیش شد. کسر کسر خواهد وی از کامل به طور سؤال، آن حفظ صحت

 را میزان این حفظ صحت داوران از برخی تنها که درصورتی اما باشد؛ صورت گرفته حفظ صحت داوران

 .کند پیدا ادامه باید حافظ قرائت باشند، کسر کرده
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 )ویژه برادران( رشته اذانبخش آوایی : 

 

 ی :یاجرا فنی و ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته اذانامتیاز بخش -4

 امتیاز 41:  آداب، شرایط و اجرای ممتاز امتیاز 67:  لحن امتیاز 11:  صوت امتیاز 47:  صحت و فصاحت
 

 .است لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیرحله کسب رتبه در م یبرا -2

 31 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 37رتبه دوم : حداقل امتیاز  51رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -6

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1اول : حداقل امتیاز  رتبه
 

نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته شبیه به دوره گذشته می باشد ؛ به همین منظور  -1

در  نفر اول اذان یتاکنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهاشرکت اذان هایالزم است تمامی 

صورت کسب حد نصاب نفر اول به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ابتدا بصورت غیرحضوری 

نفر از افراد حائز شرایط را جهت حضور در مرحله سراسری دعوت  41نماید و حداکثر را بررسی می اذان هامجدداً 

 نماید.می

یک از شرکت کنندگان به تفکیک به دبیرخانه جشنواره ارائه شود، بدیهی است الزم است لوح فشرده اذان هر  -7

چنانچه لوح فشرده ارائه شده ، خراب و یا بی کیفیت باشد و به هر دلیل باز نشود، تالوت آن فرد در مسابقه 

 شرکت داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دبیرخانه ستاد نمی باشد.

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات دنرسی تساوی در صورت به -3

صوت، لحن، از :  است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 صحت و فصاحت، آداب و شرایط و اجرای ممتاز.

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم مه،نانییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -5

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
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 رشته دعا و مناجات خوانیبخش آوایی : 

 

 اجرایی : فنی و ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :جات خوانیهای مختلف رشته دعا و مناامتیاز بخش -4

 امتیاز 21اصول اجرا :  امتیاز 61لحن :  امتیاز 27صوت :  امتیاز 41وقف و ابتدا :  امتیاز 47صحت قرائت و تجوید : 
 

 .است لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 31 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 37رتبه دوم : حداقل امتیاز  51داقل امتیاز رتبه اول : ح

 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -6

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته شبیه به دوره گذشته می باشد ؛ به همین منظور نحوه  -1

در  نفر اول دعای  کنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهایتاالزم است تمامی دعاهای شرکت

واره ابتدا بصورت غیرحضوری صورت کسب حد نصاب نفر اول به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشن

نفر از افراد حائز شرایط را جهت حضور در مرحله سراسری دعوت  41نماید و حداکثر ها را بررسی میمجدداً تالوت

 نماید.می

الزم است لوح فشرده دعای هر یک از شرکت کنندگان به تفکیک به دبیرخانه جشنواره ارائه شود، بدیهی  -7

رائه شده ، خراب و یا بی کیفیت باشد و به هر دلیل باز نشود، دعای آن فرد در مسابقه است چنانچه لوح فشرده ا

 شرکت داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دبیرخانه ستاد نمی باشد.

در مرحله  .دننمای قرائتدقیقه، یک قطعه کامل دعا را  3در مدت می بایست حداکثر  شرکت کنندگان -3

 ی با نظر کمیته فنی قابل حذف و تغییر خواهد بود.سراسری موضوع زمانبند

الزم است شرکت کنندگان یک دقیقه از وقت دعا را به مدحی از امام زمان عجل اهلل تعالی و یا اشعار متناسب  -5

اختصاص دهند. همچنین شرکت کنندگان می توانند حداکثر در دو بخش از اجرای خود ، با ترجمه دعای مورد نظر 

رتی از متن دعا را در محدوده زمان تعیین شده قرائت نمایند. امتیاز این بخش ها در قسمت اصول اجرا ترجمه عبا

 محاسبه خواهد شد.

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -3

لحن، صوت، از :  است عبارت مختلف یهارشته در ویتاول به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش

 .وقف و ابتدا و اصول اجرا، قرائت و تجویدصحت 

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -5

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
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 )ویژه برادران( تواشیح همخوانی و رشتهبخش آوایی : 
 

 ضوابط فنی و اجرایی :

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :همخوانی و تواشیحهای مختلف رشته امتیاز بخش -4

 : بخش همخوانی قرآن کریم : 4/4

 امتیاز 61لحن :  امتیاز 21: صوت  امتیاز 47وقف و ابتدا :  امتیاز 67تجوید : 

 . ، همانند رشته تحقیق خواهد بودقرآن کریم داوری بخش همخوانی نحوهتذکر : 

 بخش تواشیح : -2/4

 امتیاز 21: متن و ادا امتیاز 27هماهنگی و حسن اجرا:  امتیاز 61لحن:  امتیاز 27صوت:  امتیاز فاقد: آداب و شرایط
 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسریسراکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 411 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 471رتبه دوم : حداقل امتیاز  431رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

با  -کننده پس از ثبت نام در سامانه های شرکتای بوده و به این صورت است که گروهمرحله سهمسابقات در این بخش  -6

در دانشگاه به رقابت پرداخته و در صورت کسب نصاب تیم اول ضروری است  -توجه به شرایط مندرج در آئین نامه حاضر

نسبت به ضبط با کیفیت )صوتی و تصویری( برنامه خود با هماهنگی دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها توسط مرکز 

 ان کشوری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.قرآن و عترت، داوری این رشته توسط داور

سراسری و ارائه مجدد منتخب برای حضور در مرحله  هایگروه: پس از داوری آثار در صورت لزوم از 4تبصره

 دعوت به عمل خواهد آمد. همخوانی و تواشیح به صورت زنده

ودیویی به هیچ وجه مورد ارزیابی قرار : اجرای تواشیح باید به صورت زنده انجام شود و اجراهای است2تبصره

 نخواهد گرفت.

باشد و در بخش دقیقه و انتخاب آیات آزاد می 3در بخش همخوانی قرآن کریم حدود  مدت زمان اجراء برنامه -1

باشد. چنانچه از مدت زمان مذکور عدول گردد به ثانیه کمتر و یا بیشتر بالمانع می 61دقیقه بوده و تا  5 تواشیح 

 5:64دقیقه یا  3:29گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی ثانیه یک امتیاز کسر می 61ای هر از

 ، مشمول کسر دو امتیاز خواهد شد.دقیقه گردد

 تواشیح شامل شامل اسماء و اذکار الهی یا حمد و ثنای الهی یا اهل بیت )ع( خواهد بود.متن  -7

در قالب  به همراه مشخصات اعضای گروه  متن تواشیح و ترجمه فارسی آنشرده همراه با لوح فالزم است  -3

word .ارائه گردد 

  باشد.نفر می 3الی  1تعداد مجاز افراد گروه  -5

 از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از گروه دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -۸

لحن، از :  است عبارت مختلف یهارشته در اولویت به ترتیب که پذیردمی صورت دهینمره هایبخش بررسی

 هماهنگی و حسن اجرا و متن و ادا.صوت، 

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -9

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
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 خوانیترجمهرشته  :آوایی بخش 

 جرایی :ضوابط فنی و ا

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :خوانیترجمههای مختلف رشته امتیاز بخش -4

 امتیاز ۸1:  قرائت صحیح ترجمه آیات امتیاز 21:  خوانی متن عربی آیاتفصیح
 

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتدانشگاهیمرحله کسب رتبه در  یبرا -2

 31 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 37رتبه دوم : حداقل امتیاز  51رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 تنها در سطح دانشگاه داوری بعمل خواهد آمد. ای بوده ومسابقات در این بخش یک مرحله -6

 .بر اساس ترجمه استاد محمدمهدی فوالدوند 11تا  4آیات  نباء: سوره مبارکه  تمحدوده آیا -1 

 را تالوت و سپس ترجمه آن را قرائت نمایند. کل آیاتبایست ابتدا شرکت کنندگان می -7

 تبصره: منظور از تالوت آیات به صورت ترتیل یا دکلمه می باشد. 

 

 : جزییات امتیازدهی ب(

 امتیاز( 21ربی آیات )( فصیح خوانی متن ع 4

 4نمره، هر غلط اعرابی  2ای امتیاز( : در این بخش به ازای هر غلط کلمه 42قرائت صحیح کلمات و اعراب ) – 4/4

 نمره کسر خواهد شد. 7/1نمره و هر تپق 

لهجه  ها باامتیاز(: مقصود از این بخش ادای صحیح صداهای کوتاه و کشیده و تنوین 2رعایت لهجه عربی ) – 2/4

عربی می باشد، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، 

 امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز( : مقصود از این بخش رعایت صحیح میزان کشش  2رعایت میزان کشش صداهای کوتاه و کشیده ) – 6/4

یک ضرب( و صداهای کشیده )معادل دو ضرب( می باشد، که بطور کلی توسط داور مورد  صداهای کوتاه )معادل

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

از نظر تلفظ با ای است که امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح حروف دهگانه 1رعایت مخارج حروف ) – 1/4

زبان فارسی متفاوت هستند، که بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت 

 کننده، امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

 امتیاز( ۸1( قرائت صحیح ترجمه آیات )2

ای و تیاز( : در این بخش به ازای هر غلط کلمهام 21های صحیح )قرائت صحیح کلمات و رعایت جمله بندی – 4/2

 نمره کسر خواهد شد. 4نمره و هر تپق  2بندی ناصحیح جمله

امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات از حیث اعراب مطابق  41فصاحت و گویش صحیح کلمات ) – 2/2

باشد، که و استفاده بجا از سکوت میبا لهجه سلیس فارسی، وضوح و فصاحت کلمات، رعایت حق حروف و کلمات 

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

 نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح  7گویش صحیح کلمات و عبارات مطابق با لهجه سلیس فارسی ) – 6/2

و عبارات مطابق با لهجه سلیس و روان فارسی است و شرکت کننده نباید دارای لهجه محلی و ... باشد، که کلمات 

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

 نظر گرفته خواهد شد.
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امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات  5ح کلمات( )رعایت تکیه های صوتی)استرس و نبر صحی – 1/2

از حیث رعایت آکسان ها و نبر کلمات مطابق با لهجه سلیس فارسی می باشد، که بطور کلی توسط داور مورد 

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

امتیاز( : در این بخش القای معنا از نظر رعایت جمالت استفهامی، جمالت خبری، جمالت  ۸ی معنا )القا – 7/2

امتیاز کسر خواهد  4تعجبی و ... توسط شرکت کننده از سوی داور ارزیابی خواهد شد و به ازای هر مورد ناهمگونی 

 شد.

ی صدای شرکت کننده از سوی داور مورد امتیاز( : در این بخش طنین و زیبای 7طنین و زیبایی صدا ) – 3/2

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

امتیاز( : در این بخش وضوح و صافی صدای شرکت کننده از نظر عدم گرفتگی و  7وضوح و صافی صدا ) – 5/2

یابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان های صوتی از سوی داور مورد ارزنداشتن خش و نامالیمی

 در نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز( : در این بخش قدرت، شدت و حجم صدای شرکت کننده از سوی داور مورد  7قدرت و حجم صدا ) – ۸/2

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

امتیاز( : در این بخش استفاده هدفمند و ماهرانه از حاالت صورت، حرکات دست و سر  7حرکات بدن)زبان  – 9/2

برای القاء معنا از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد 

 شد.

ی شرکت کننده، میزان گیرایی، احساس، جذابیت و امتیاز( : در این بخش از مجموعه اجرا 41اجرای ممتاز ) – 41/2

تأثیر گذاری اجراء بر مخاطبان از سوی داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بطور کلی امتیازی برای ایشان در 

 نظر گرفته خواهد شد.
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 آیین سخنوریرشته بخش آوایی : 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :
 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریمرحله  کسب رتبه در یبرا -4

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 قرآن و عترتای به ایراد سخنرانی با موضوع دقیقه 5الی  7در قالب یک فیلم می بایست  شرکت کنندگان -2

به دبیرخانه  CDقالب و آن را در  ردازندبپمعرفی شده در جدول منابع بخش پژوهشی )رشته مقاله نویسی(

 جشنواره ارسال نمایند.

 .انتظار می رود شرکت کنندگان در این مرحله از اسالیدهای متناسب با موضوع استفاده کنند -6

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -1

 نامه، نافذ است. نییحا کم بر آاصول  تیرعا

 

 : دهی جزئیات امتیاز ب(

 :های داوریمالک

 امتیاز هر بخش جزییات هر محور محور اصلی

 بیان و لحن هایویژگی  

 امتیاز( 61)

کالم سرعت کنترل  3 

تکیه و مکث از جابه استفاده  3 

لحن و ریتم تغییر و صدا تن  3 

کلمات صحیح کاربرد و تلفظ  3 

جمالت ساخت توانایی  3 

 مناسب محتوای

 امتیاز( 47)

گیری نتیجه روند بودن منطقی  7 

و ... شعر طنز، داستان، از مناسب استفاده  7 

موضوع بودن هدفمند و کاربردی جدید،  7 

 کالم بندی پیکر

 امتیاز( 47)

مناسب پایان و شروع  7 

مطالب تکمیل و بندی جمع مرور،  7 

کالم تاثیرگذاری  7 

 بدن زبان

 امتیاز( 21)

دست لرزش کنترل و نفس به اعتماد با حرکت  7 

کالم با مناسب حرکات  7 

چشمی ارتباط و مخاطب بدن زبان به توجه  7 

متن با چهره تناسب و لبخند  7 

 فنی

 امتیاز( 41)

زمان مدیریت  7 

مناسب عنوان  7 

 پاورپوینت

 امتیاز( 41)

ناسبم و آراسته های اسالید  7 

 7 استفاده از عکس مناسب

 100 جمع کل
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 ضوابط کلی مرتبط با ارسال لوح فشرده: 
آن مطمئن  وئویت  ئا  ائی از  مطابق آیین نامه بودن و سالم بودن پیش از ارسال لوح فشرده از: 4

 .ورکت کننتگان ضایع نشود

آزمئون  و گئروه داوطلئ  و نئام روئته ینام و نام خئانوادگ ،نام دانشگاه روي لوح فشرده ارسالی  تماً بر :2

 ثبت وود.

 گذاري فارسی خودداري وود.گذاري وود، از نامفایلها و فولترها  تماً بصورت انگلیسی نام :6

هاي فشرده دریافتی مطلوب نبوده و قابلیت داوري مجئتد را نتاوئته در صور ی که کیفیت لوح :1

 نامه داوته باوت، از دور مساباات  ذف خواهنتوت.با آیی باوت و یا هرگونه مغایرت 

هئاي منتبئ  بئراي   ئور در پس از داوري آثار در صورت لزوم ضم  دعوت از نفرات و گروه :7

 مر له کشوري دعوت به عمل خواهت آمت.

  الوت هر ورکت کننته به صورت مجزا در یک لوح فشرده بارگذاري و ارسال گردد. :3
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 شامل :معارف قرآنی بخش 
 عنوان رشته ردیف

 علیهم السالم بیتاحادیث اهلآشنایی با  4

 البالغهمفاهیم نهجآشنایی با  2

 مفاهیم صحیفه سجادیهآشنایی با  6

 حفظ موضوعی قرآن کریم 1

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم 7

 علیهم السالم آشنایی با سیره معصومین 3

 احکام 5

 معارفیپرسمان  ۸

 سبک زندگی قرآنی 9

 

 

 

 

 

 



28 

 

 ها: تمامی رشته بخش معارف قرآنی

 

 اجرایی : فنی و الف( ضوابط

به طور همزمان و صبح  42تا  41در بازه زمانی  4695بهمن ماه  29دوشنبه آزمون مرحله دانشگاهی در روز  -4

 خواهد شد. راسری در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزارس

سواالت به صورت تستی و طراحی و ارسال سواالت از سوی دبیرخانه دائم جشنواره صورت می گیرد و  -6

عدد خواهد  2عدد و در بخش تشریحی  71بخش تستی مرحله دانشگاهی در باشد، تعداد سواالت در میتشریحی 

 عدد می باشد. 1ش تشریحی عدد و در بخ 71بود و در مرحله سراسری تعداد سواالت در بخش تستی 

 ، یک پاسخ درست حذف خواهد شد.به ازاء هر سه پاسخ نادرست ونمره داشته  6هر سوال تستی  -1

نمره سواالت  471از  421در هر رشته حد نصاب الزم جهت راهیابی به مرحله سراسری کسب نمره حداقل  -7

 تستی خواهد بود.

 یا دوبه تساوی رسیدن امتیاز  صورت در و باشد می تستی سواالت به هتوج با متسابقین بندی رتبه در اولویت -3

. ضمناً چنانچه پس از شد خواهد تصحیح تشریحی سواالت رشته، هر در کنندگان شرکت از نفر دو از بیش

 برتر رتبه ، تعیینیکسان باشد کنندگان شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات تصحیح سواالت تشریحی باز هم

 د و یا شفاهی صورت خواهد پذیرفت.اخذ آزمون کتبی مجد از پس

 71سهمیه هر دانشگاه در هر رشته جهت معرفی به مرحله سراسری در بخش کارکنان و دانشجویان به ازاء هر  -5

نفر ثبت نام کننده در آزمون یک نفر مشروط  7در آزمون یک نفر و در بخش اساتید به ازاء هر نفر ثبت نام کننده 

 .بوده کسب حد نصاب مربوطه خواهد ب

صبح بطور همزمان و منطقه ای در   44راس ساعت  9۸ن ماه یفرورد 25 سه شنبه آزمون مرحله سراسری در روز -۸

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.

اصول حا کم  تیبا رعا ،دبیرخانه دائم جشنواره یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -9

 نامه، نافذ است. نییبر آ
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 شامل : پژوهشیبخش 
 عنوان رشته ردیف

 مقاله نویسی 4

 بررسی و نقد کتاب 2

 تلخیص کتاب 6

 تألیف کتاب 1
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 : رشته مقاله نویسی بخش پژوهشی

 

 اجرایی : فنی و ( ضوابطالف

 می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات رو این از ؛ها می باشدمعرفی رشته ، مطابق جدولمقاالتموضوع  -4

 .شوند

 مقاله از طریق سامانه بارگذاری گردد. PDF فایل و WORD فایلمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -2

 نماید. ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -6

در هیچ یک از و همچنین   باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در اکنونت نباید ارسالی مقاالت -1

 شده باشد.و یا فضای مجازی منتشر ن مجالت علمی

 .شد نخواهد مسترد شده دریافت مقاالت -7

از  تنهاره، در صورت برگزیده شدن مقاله در جشنواضمناً  ،می باشدتهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع  -3

 گردد.و به سایر نویسندگان، لوح تقدیر اهداء می بعمل خواهد آمدنفر اصلی تقدیر 

 

در هر یک از گروه ها ) اساتید، کارکنان و دانشجویان( نویسنده اصلی باید از همان گروه باشد لیکن اگر  -5

 نویسندگان بعدی از سایر گروه ها باشند، شرکت در جشنواره بالمانع است.

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریسب رتبه در مرحله ک یبرا -۸

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : باشداز قرار زیر می دستورالعمل نگارش مقاالت -9

 متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد. *

 مستند و بر اساس معیارهای علمی باشند. مقاالت ارسالی، تحقیقی و *

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

 واژه بیشتر نباشد. ۸111صفحه و تعداد کلمات مقاله از  21حجم مقاالت از  *

متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، م سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیسانتی 4مقاالت با فاصله  *

 .ه باشددتایپ ش

 باشد. 46و اندازه فونت ها  b nazaninکلیه متن مقاله با فونت  *

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

ادع الی سبیل ربک » : )نام سوره/شماره آیه(، درج شود مثال اخل پرانتز به صورتآیه بالفاصله پس از آیه در د

 (.427)نحل/ «بالحکمه و الموعظه الحسنه...

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

 و کتابشناسی ترجمه در بخش منابع بیاید.

 های زیر باشد :مشتمل بر بخشمقاالت الزم است  -41

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحقیق، موضوع به ناظر  :مقاله عنوان *
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 /نویسنده خانوادگی ونام نام ذکر: ذکرگردد نمونه صورت به مشخصات نویسنده باید : نویسنده مشخصات *

  تماس؛ تلفن شماره و ایمیل همراه به نویسندگان

 محتویات از جامعی و مختصر شرح گرنانمای که ای گونه به) فارسی زبان به کلمه 471 -411قریب  :کیدهچ *

 (.باشد بحث نتیجه مهم هاینکته و پژوهش ماهیت هدف، مسئله، بیان شامل نوشتار

 جستجوی کار و کنندمی ایفا را فهرست و نمایه نقش که کلماتی میان از) واژه  6تا حداکثر ا:هکلیدواژه *

 (سازندمی آسان را الکترونیکی

 با آنها ارتباط و پژوهش قبلی هایزمینه به نیز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در :مقدمه *

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار موضوع

 : مقاله اصلی بدنه *

 خود درون در زنی فصل هر که است مختلف فصول بر مشتمل است، اصلی متن که مقاله بدنه -

 که ای گونه به است، پاراگراف چندین بر مشتمل کدام هر ها زیرفصل این که دارد دیگری هایصلزیرف

 .شود می مشخص موضوع یک حاوی پاراگراف هر

 .گیرند قرار خاص زیرفصلی در عنوان یک ذیل در مرتبط موضوعات از دسته هر -

 یک از مقاله مجموعه که نوعی به گیرند قرار فصل عنوان به ترکلی عنوان ذیل عناوین، از دسته هر -

 .باشد شده رعایت آن در مطلب تأخیر و تقدیم و بوده برخوردار فصلی چند منسجم شاکله

قرار داده »« گیومه مطلب، انتهای و ابتدا شود،می نقل منبعی از عیناً مطلبی که مواردی در :مستقیم قول نقل *

 .ندارد گیومه درج به نیازی کتابی از طلبم عینی کپی و مضمونشود. نقل به 

 هر پایان یا پاورقی در مراجع ذکر جای به .دشو داده ارجاع منبعی به باید شده نقل مطلب هر ن:مت درون ارجاع *

 خانوادگی نام: )شودمی ذکر صورت بدین نظر مورد مرجع مستقیم، غیر یا مستقیم قول نقل هر پایان در مقاله،

 منبع یک از صفحه چند به اگر و (211ص ،1 ج ، 1380 طباطبائی،: )مثال (صفحه و جلد شماره ار،انتش سال مؤلّف،

: مثال گردد؛ تنظیم( صص) عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شودمی داده استناد

 هم وی اسم باید است مشترک مؤلّف، خانوادگی نام که صورتی در (25، ص23، ص27، ص 4 ج ، 1380 طباطبائی،)

 قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بیشتر یا اثر دو سال، یک در نویسنده یک از اگر د.گیر قرار اشاره مورد

 نویسنده یک از اگر .گیردمی صورت تفکیک اثر دو میان انتشار سال از بعد الفبا حروف آوردن با است، گرفته

 اوّل، اثر انتشار سال خانوادگی، نام: )گیردمی صورت شکل بدین منبع ذکر شده است، استفاده اثر یک از بیش

 نام فقط، باشند نفر سه از بیش اثر یک مؤلفان ( اگرصفحه و جلد شماره دوم، اثر انتشار سال و جلد شماره

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره می« دیگران»واژه ذکر با و شودمی آورده نفر یک خانوادگی

 در را آنها نویسنده که مسائلی ترینمهم از گیری خالصه و بندی جمع حاوی کلمه، 211-411 حدود نتیجه: *

 .است داده بسط و شرح مستند طور به اشمقاله

 . است کرده مطلب نقل آنها از یا و نموده استناد آنها به اشمقاله در نویسنده که مقاالتی و کتب :منابع فهرست *

 دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگی نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و مقاله پایان در منابع فهرست

 د :گرد تنظیم زیر

 فونت با کتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان کتاب، خانوادگی نام : کتاب -

Italic وBold گردد تایپ . 

جله، شماره مجله. عنوان مقاله داخل گیومه و م نام، «نوان مقالهع»، نام)سال انتشار(، خانوادگی نام: مقاله -

 . گردد تایپ Boldو Italic نام مجله با فونت 
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، دکتری /ارشد کارشناسی نامه پایان؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگی نام پایان نامه: -

 . گردد تایپ Boldو Italic جله با فونت . عنوان پایان نامه داخل گیومه و نام مدانشگاه دانشکده، رشته،

برای « نابی»برای )بدون محل نشر(، « جابی»الفاظ از، تمشخصا برخی تعیین عدم صورت درپایانی:  نکته -

 برای)بدون تاریخ( استفاده شود.« تابی»)بدون ناشر(، 

 

 : جدول امتیازات ب(

 

 

 

 محور موضوع امتیاز

7 

 بیان مساله

 چکیده

وجوه 

 ساختاری

 پرسش اصلی تحقیق

 بیان هدف یا اهداف کلی

 روش تحقیق

 ارائه خالصه نتایج تحقیق

41 

 طرح مساله تحقیق

 مقدمه
 سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 بیان اهداف اصلی و فرعی تحقیق متناسب با سواالت مطرح شده

 ضرورت انجام تحقیق

7 
 ینهجامعیت پیش

 پیشینه
 بیان جنبه های نوآوری پژوهش در پایان پیشینه

41 
 پاسخ به سواالت و یا فرضیات تحقیق

 نتیجه گیری
 جمع بندی مراحل و یافته ها

47 
 رعایت اصول نگارش علمی

 نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

11 

 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا

ارزیابی 

وجوه  واییمحت

 محتوایی

 استواری استدالل ها و تازگی استنتاج ها در ارایه یافته های مقاله

 غنا،اصالت ،جامعیت و اعتبار منابع

 میزان پاسخگویی به نیاز ها و اولویت های علمی جامعه

 دست بودن ادبیات نگارششیوایی، سادگی، روانی کالم و یک
 شیوه نگارش

 ز زیاده نویسیعاری بودن ا

47 
وجوه  انتخاب روش مناسب تحقیق

 بیان رابطه روش واهداف تحقیق روشی

 مجموع 411
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 : رشته بررسی و نقد کتاب بخش پژوهشی

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

 نقد از طریق سامانه بارگذاری گردد.  PDFفایل  و WORDفایل مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -4

 نماید. ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -2

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -1

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57ه دوم : حداقل امتیاز رتب ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 شکلی

 نمره( 6) بررسی ظاهر کتاب -4

 نمره( 6ها )بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی -2

 نمره( 1بررسی ارجاعات، نمایه، منابع و مآخذ ) -6

 نمره41

 روشی

 نمره( ۸داشتن چارچوب علمی ) -4

 نمره( ۸ن به نظریه های علمی )پرداخت -2

 نمره( ۸داشتن نظم منطقی در ارائه مطالب ) -6

 نمره( 3داشتن روش علمی ) -1

 نمره61

 محتوایی

 نمره( 41پرداختن به مفاهیم مورد استفاده در متن ) -4

 نمره( 41تبیین چارچوب موضوعی ) -2

 نمره( 41پاسخ به سواالت ) -6

 نمره( ۸تبیین صحیح و علمی مطالب ) -1

 نمره( 41داده ها و منابع اصلی)استفاده از  -7

 نمره( 42نتیجه گیری منطقی در مباحث ) -3

 نمره 31

 نمره 411 مجموع
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 : رشته تلخیص کتاب بخش پژوهشی

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

 تلخیص از طریق سامانه بارگذاری گردد.  PDFفایل  و WORDفایل مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -4

 نماید. ارسالیک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  هر نفر فقط -1

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -7

درصد بیشتر  21کمتر و حداکثر نباید از درصد حجم منبع اعالم شده  41از حداقل تعداد صفحات تلخیص نباید  -3

  باشد.

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتاسریسرکسب رتبه در مرحله  یبرا -5

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 محتوایی

 نمره( 41روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده ) -4

 نمره( 42انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی ) وجود -2

 نمره( 47جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده ) -6

 نمره( 47) ()میزان انطباق با متن اصلی رعایت امانت داری و وفاداری به اصل کتاب -1

 نمره( ۸میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع ) -7

 نمره 31

 روشی

 نمره( 7ترتیب، توالی و نظم مطالب ) -4

 نمره( 7ندی علمی و هدفمند )دسته ب -2

 نمره( 7رعایت اسلوب ساده و سره نویسی ) -6

 نمره( 7استفاده از نمودار ها، جداول و سایر تکنیک های گزیده نویسی ) -1

 نمره 21

 یساختار

 نمره ( 6روانی و شیوایی متن خالصه شده ) -4

 نمره( 6رعایت نکات نگارشی، ویرایشی و دستوری ) -2

 نمره( 6) ه دیدگاه ها و سبک شخصی()در ارائخالقیت و نوآوری  -6

 نمره( 7استحکام ، انسجام و پیوستگی ساختار ) -1

 نمره( 6توفیق در انتقال ویژگی های سبکی کتاب ) -7

 نمره( 6تناسب حجم کمی مطالب ) -3

 نمره 21

 نمره 411 مجموع
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 بخش پژوهشی : رشته تألیف کتاب

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

 می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات رو این ؛ ازها می باشدمعرفی رشتهق جدول موضوع مسابقه، مطاب -4

 .شوند

 .باشد شده چاپ قانونی)شابک( مجوزهای اخذ کتاب مربوطه با بایستمی و نبوده قبول مورد نامه پایان و پژوهشی طرح ارسال -2

و ضمنا اصل اثر  گردد بارگزاری جشنواره مانهسا کتاب در pdf مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -6

 باید به دبیرخانه ارسال گردد.

 نماید. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  دو  می تواند حداکثر هر نفر  -1

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -7

 اشد. ب 4691پیش از سال  کتاب نباید  نشرزمان   -3
 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -3

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 

 ات :جزئیات امتیازب( 
 نوشتار نوع ارزیابی: اول بخش

 است؟ چقدر فارسی زبان به موجود هایکتاب با محتوایی همپوشانی میزان -4

 است؟ چقدر غیرفارسی هایزبان به موجود هایکتاب با محتوایی همپوشانی میزان -2

  است؟ چگونه شدهارائه هایتحلیل در نوآوری میزان از ارزیابی -6

  است؟ میزان چه مشابه هایکتاب با مقایسه در کتاب بندیفصل در نوآوری -1

  است؟ میزان چه مشابه هایکتاب با مقایسه در کتاب علمی نوشتار در آوری نو و قیتخال -7

  است؟ چگونه مشابه هایکتاب سایر با مقایسه در کتاب در شده بیان جدید مباحث میزان -3

  است؟ چگونه کتاب در موجود نوشتارهای بررسی و نقد میزان -5

 باشد؟ می سالمت و قرآن حوزه تخصصی مخاطبانموردنیاز و متناسب حد چه تا کتاب مطالب -۸

 است؟ حدی چه در کتاب نگارش از هدف به توجه با مطالب پروراندن در استدالل قدرت -9

  نمایید؟می ارزیابی چگونه را جابه و مناسب صورتبه کتاب در  شدهارائه علمی منابع تمام از استفاده میزان -41

 است؟ میزان چه به اثر چاپ ضرورت کشور، در ودموج فارسی منابع به توجه با -44

 علمی محتوای ارزیابی: دوم بخش

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را آن نوآوری و علمی محتوای -42

  نمایید؟می ارزیابی چگونه را مورداستفاده منابع و کتاب مطالب بودن روزبه -46

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را مطالب پیوستگی -41

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را( هاسرفصل) محتوا با عنوان ابقتمط -47

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را مطالب محتوای با کتاب هایفصل عناوین تناسب و هماهنگی میزان -43

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را منابع از استفاده در داریامانت رعایت -45

 چیست؟ را ابکت علمی محتوای از شما کلی بندیجمع -4۸

 محتوا نگارش ارزیابی سوم: بخش

  کنید؟می ارزیابی چگونه را متن جهت روانی و شیوایی -49

  است؟ چگونه کتاب در عکس و نمودار جدول، مانند تصویری هایروش کارگیریبه و کیفیت -21

 است؟ نیازمند علمی ویراستاری به نوشتار آیا -24

 است؟ نیازمند گارشین و ادبی ویراستاری به نوشتار -22

 چیست؟ کتاب نگارش از شما کلی بندیجمع -26
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 شامل : آوری اطالعاتفنبخش 
 عنوان رشته ردیف

 تولید اپلیکیشن  4

 های مجازی قرآنیکانال 2
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  آوری اطالعات : رشته تولید اپلیکیشنبخش فن

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار یمحتوا و مایهدرون -4

 .شوند می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات

 به  DVDیا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به افزار نرم اصلالزم است مطابق زمانبندی تعیین شده،  -2

 جشنواره ارائه شود. دبیرخانه

 ای جداگانه تایپ شود و همراه با اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شود.صات کامل صاحب اثر باید در صفحهمشخ -6

 به دبیرخانه جشنواره ارائه نماید. اثر 2می تواند حداکثر هر نفر  -1

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی آثار -7

باشد که الزم است بر روی ، شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی میشناسنامه هر اثر -3

 قسمت باال نصب شود.  –اثر 

خواهد بود و شرکت در جشنواره اما تنها یک نفر مجاز به ؛ ار به صورت گروهی امکان پذیر استارایه نرم افز -5

و به سایر نفرات لوح تقدیر داده می  بعمل خواهد آمداصلی تقدیر ره، از نفر در جشنوا اثر در صورت برگزیده شدن

 شود.

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -۸

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : اتامتیاز جدولب( 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 47 (عملیاتی بودن ) نظیر اجرای وظایف، صحیح بودن نتایج، عدم امکان دسترسی غیر مجاز 4

2 
 سفارشی امکان زیبا، و جذاب ظاهر کاربرپسندی، سیستم، با کار سادگی نظیر) پسندی کاربر

 (ابزارها چینش و گرافیک ظاهر، سازی
47 

 47 (ازمنابع کاربردی استفاده جستجو، همچون درخواست به پاسخ سرعت نظیر) کارآمدی  6

1 
 با هماهنگی آسان، نصب دیگر، تم هایسیس به افزار نرم درانتقال سادگی نظیر)حمل قابلیت

 (مشابه های افزار نرم دیگر جای به افزار نرم جایگزینی امکان استاندارد،
47 

 47 (نفوذ تست و امنیت، بازیابی قابلیت اها،خط مدیریت نظیر) اطمینان قابلیت 7

 41 نوآوری)قابلیت ویژه( 3

 47 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازی غنی محتوا، صحت اطالعات، دقت)محتوایی 5

 411 امتیاز جمع
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قرآنی های مجازیآوری اطالعات : رشته کانالفن بخش  

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .شوند می حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات

 شود. ثبت جشنواره در سامانه آدرس دقیق و مشخصات کانالمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -2

 خانه جشنواره ارائه نماید.هر نفر فقط یک اثر باید به دبیر -6

خواهد بود و در  شرکت در جشنوارهتهیه کانال توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما تنها یک نفر مجاز به  -1

در سامانه تقدیر بعمل خواهد آمد و به  صورت برگزیده شدن کانال مربوطه در جشنواره، از نفر اصلی ثبت نام شده

 ی شود.سایر افراد لوح تقدیر داده م

صاحب کانال ملزم است تاریخ های مهم جشنواره همچون زمان برگزاری آزمون های معارف قرآنی و آوایی   -7

دانشگاه خود را با درج آدرس کانال دبیرخانه دائم جشنواره ،در کانال درج نماید این عمل به منظور بررسی 

مورد کانال  ،در صورت عدم وجود این بخش د. بارگزاری مطالب به صورت غیر رباتی و با عامل انسانی می باش

 ارزیابی قرار نمی گیرد.

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -3

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 : اتب( جدول امتیاز

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 واقعی تعدد مخاطبین و پسندی کاربر 4

 21 محتوا صحت 2

 21 مطالب عتنو و سازی غنی 6

 41 سطح تخصصی مطالب 1

 21 فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه 7

 41 قدمت و تداوم کانال 3

 411 امتیاز جمع
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 شامل : هنریخش ب
 عنوان رشته ردیف

 خوشنویسی 4

 نقاشی 2

 عکس 6

 تذهیب 1

 فیلم کوتاه 7

 معرّق و منبّت 3

 طراحی پوستر 5

 نمایش ۸

 نما )کمیک استریپ(پی 9
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 بخش هنری : رشته خوشنویسی

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 سوره مبارکه عنکبوت می باشد. 9متن خوشنویسی آیه  -4

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

ار خواهند گرفت و سایر خطوط از مورد بررسی قرشکسته نستعلیق  و بخش نستعلیق دوآثار خوشنویسی در  -6

 مسابقات حذف خواهند شد. دور

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -1

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  ای جداگانه تایپ و همراهباید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -7

 نماید. ارسالبه دبیرخانه جشنواره هر نفر فقط یک اثر باید  -3

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -5

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -۸

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 .شود جاری( درج اثر)سال تولید سال اثر بهمراه نام و نام خانوادگی و صاحب امضاء -9

 و )دارای( قاب باشد.سانتی متر  51*71حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -41

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -44

 باشد. سانتی متر 51*71ی اثر برا مترسانتی ۸ الی 3و   A3برای اثر مترسانتی 3 الی 1 ،پاسپارتو و عرض طول -42

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -46

 اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -41

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -47

 ست:ا

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : امتیازات ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 46 ( وجلوت خلوت کشی، خط کرسی، )رعایت بندی ترکیب 4

 46 مناسب )ازنظردیدبصری( کادربندی 2

 46 اثر دست)اجرا( صاحب قدرت 6

 46 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 1

 42 شناسی زیبا نظر از کاغذ( مناسب )زمینه کاغذ انتخاب 7

 42 مختلف های دانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 3

 42 کلمات و حروف خوانی هم تناسب رعایت 5

 42 زمینه و نوشته با برخورد در خالقیت ۸

 411 جمع کل
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 شته نقاشیبخش هنری : ر

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .خواهند شد حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.بتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقا -2

 دورنقاشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر آثار از جمله آثار گرافیکی و ... از  یک بخشآثار نقاشی در  -6

 مسابقات حذف خواهند شد.

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -1

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  ای جداگانه تایپ و همراههصفحمشخصات کامل صاحب اثر باید در  -7

 نماید. ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -3

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -5

باشد که الزم است در و دستگاه، شماره ملی می نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه: شناسنامه هر اثر، شامل  -۸

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 سانتی متر باشد. 51*71حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -41

 .است آزاد تکنیک نوع -44

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -42

 د.اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد ش -46

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -41

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 41 مخاطب جذب جهت بصری جذابیّت ایجاد 4

 21 و ...( رنگ ، بندی ترکیب)بصری  عناصر بر هنرمند تسلط 2

12 پیام مفاهیم و معانی به نزدیکی(/ موردنظر موضوع یا آیه تاثیر) اثر در موضوع جانمایه بیان ینحوه 6  

 41 اثر شناختی زیبایی ساختار 1

 41 اثر ارایه و موضوع در خالقیّت و ابداع 7

 41 و بیان موضوع اجرا سبک در مناسب تکنیک از هاستفاد 3

 41 ریتم رعایت 5

 41 و ارائه کامل کار عناصر بین هماهنگی و اجرا ۸

 411 جمع کل
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 یسابخش هنری : رشته عک

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 بی ارتباط با موضوع از مرحله داوری حذف خواهند شد. های عکس -4

 .ک عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کندت 6ط تواند فقهر عکاس می -2

پذیر است و برای ارسال آثار باید در سایت جشنواره دریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره امکان -6

 .گرددثبت نام و طبق دستور کار درج شده در سایت عمل 

 7کثر حجم فایل پیکسل و حدا 2171ی، ضلع کوچک حداقل در اندازه jpg با فرمت بایستیها عکس -1

مگاپیکسل  ۸های موبایلی باید مگابایت، بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند. حداقل رزولوشن عکس

 .باشد

ای وارد ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه -7

 .معذور است HDR والژ وهای فتومونتاژ، کی جشنواره از پذیرش عکسنکند. دبیرخانه

ی های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هرنشانهعکس -3

 .تصویری باشند

در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، عکس از جشنواره حذف  -5

 .خواهد شد

 ف خواهد شد.ذصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره، اثر از رقابت حدر صورت عدم تایید ا -۸

شود. هرگونه مسئولیت ناشی از آن و ی عکس مالک اثر شناخته میاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده -9

 .ی اثر خواهد بودپاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال کننده

های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد ز عکسکننده حق استفاده ابرگزار -41

 .داردتبلیغاتی مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می

بینی نشده گیری در مورد مسائل پیشارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیم -44

 .با برگزارکننده است
 

 دول امتیازات :ب( ج

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 پیام اثر 4

 21 نور، رنگ  و وضوح تصویر 2

 61 استحکام در ترکیب بندی 6

 41 خالقیت و نوآوری در اجرای اثر 1

 41 بهره گیری از تکنیک مناسب 7

 41 اجرای محکم و کم نقص اثر 3

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته تذهیب

 

 : اجراییفنی و ضوابط لف( ا

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -4

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -2

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  راهای جداگانه تایپ و همباید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -6

 نماید. ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -1

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -7

اشد که الزم است در بنام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -3

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 سانتی متر باشد. 51*71حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -5

 .باشد قاب دارای و اثر خلق برای کادر درصد 57 -۸

 .باشد متر سانتی ۸ تا 3 پاسپارتو عرض و طول -9

 .است ممنوع اجرا جهت رایانه از استفاده -41

 .است پاسپارتو احتساب با گردیده اعالم ابعاد -44

 اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -42

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -46

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 : امتیازات ب ( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 طراحی 4

 21 رنگ تناسب و سنتی ناب های رنگ از استفاده 2

 21 خوب اجرای 6

 21 آن ومبانی اصول به توجه با دراثر ونوآوری خالقیّت 1

 41 بندی ترکیب 7

 41 استفاده مورد تکنیک 3

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته فیلم کوتاه

  : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .خواهند شد حذف مسابقات دوراز  نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.ز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احرا -2

)قابل پخش با دستگاه رایانه و  dvdنسخه  یک در فیلم اصلی ینسخهمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -6

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانهسیستم های پخش خانگی( 

 .شود درج فیلم هر روی بر کامل طور به فیلم زمان مدت و فیلمساز و فیلم نام -1

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره ای جداگانه تایپ و همراه باید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -7

  نماید. ارسالبه دبیرخانه جشنواره  حداکثر می تواند دو فیلمهر نفر  -3

 .ارسالی باید در یکسال اخیر تولید شده باشد  اثر -5

 تعلق جایزه یک فقط ،باشد داشته کنندهتهیه و نویسنده کارگردان، یک از بیش که برگزیده هایفیلم به -۸

 .گرفت خواهد

 .شود رعایت آن درباید  ... و فنی، زمان لحاظ به کوتاه فیلم استانداردهای -9

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -41

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1ل امتیاز رتبه اول : حداق

 

 :امتیازات  ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری

 نامه فیلم

 5 ایده و تم

 ۸ داستان

 7 شخصیت پردازی

 و بازیگری کارگردانی
 47 دکوپاژ

 47 هابازی و پرداخت بازیگران انتخاب

 تصویر و صدا
 41 صاویرت کیفیت

 7 صدا

 تدوین

 7 تداوم

 7 ریتم)تمپو(

 6 رعایت اصل تدوین

 2 موسیقی

 نکات برجسته
 42 پیام انتقال

 ۸ خالقیت ویژه

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته معرّق و منبّت

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 می باشد. مرزسوره مبارکه  32آیه  اثر معرق و منبتمتن  -4

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -6

 شود. ارسالهمراه اثر به دبیرخانه جشنواره تایپ و ای جداگانه مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -1

 نماید. ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -7

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -3

 اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ارسالی باید در یکسال  اثر -5

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -۸

 جایی که به اصل اثر آسیب نرسد نصب شود.

 .است آزاد تکنیک نوع -9

 باشد.نوع برش باید دستی  -41

و سایر تکنولوژی های به روز  که جنبه هنری اثر را  cncتبصره: استفاده از هر گونه تجهیزات از قبیل: لیزری، 

 تحت الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد. 

 متریال( از استفاده در محدودیت کند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند می داوطلب -44

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر ازهاند -42

 اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -46

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -41

 است:

 51 متیازا حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 4۸ ایرانی اصیل های طرح و اسلیمی : شامل طراحی 4

 4۸ اثر اصالت و جنس رنگ و با همخوانی نظر از بندی ترکیب و انتخاب 2

 4۸ اسالمی ایرانی هویت با اجرا و نقش هماهنگی 6

 4۸ اجرا مورد تکنیک و خالقیت 1

 4۸ اثر موضوع 7

 41 سنتی های هنرهای تکنیک با متناسب اجزا دقیق نصب و کار ظرافت 3

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته طراحی پوستر

 

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 بی ارتباط با موضوع از مرحله داوری حذف خواهند شد. پوسترهای  -4

 .به دبیرخانه جشنواره ارسال کند یک اثرط واند فقتمی طراحهر  -2

پذیر است و برای ارسال آثار باید در سایت جشنواره دریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره امکان -6

 .ثبت نام و طبق دستور کار درج شده در سایت عمل کنید

پیکسل و حداکثر حجم فایل  2171 ی، ضلع کوچک حداقلدر اندازه jpg با فرمت بایستی پوستر ارسالی  -1

 مگابایت، بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند.  7

از جشنواره حذف  پوستردر صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد،  -7

 .خواهد شد

 خواهد شد. فذدر صورت عدم تایید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره، اثر از رقابت ح -3

شود. هرگونه مسئولیت ناشی از آن و مالک اثر شناخته می پوستری از نظر برگزار کننده، ارسال کننده -5

 .ی اثر خواهد بودپاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال کننده

نتشارات و موارد پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، ا پوسترهایکننده حق استفاده از برگزار -۸

 .داردبرای خود محفوظ می صاحب اثرتبلیغاتی مربوط به جشنواره، با ذکر نام 

بینی نشده گیری در مورد مسائل پیشارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیم -9

 .با برگزارکننده است
 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

4 
 فاصله از )لوگو کلمات سانتی متر(/ اندازه 71*51نامه) آیین طبق پوستر، ابعاد حداکثر عایتر

 متری( یک فاصله فونتها از سایر و باشد خوانا متری6
43 

 43 رنگها ترکیب /مناسب کنتراست از گیری بهره 2

 41 لوگو طراحی 6

 42 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 1

 41 تکنیک و فرم 7

 41 خالقیت و نوآوری 3

 41 ایجاز و پویایی /مفهوم انتقال میزان و مناسب عناصر از استفاده 5

 411 جمع کل
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 )تئاتر صحنه( بخش هنری : رشته نمایش

 با که رت )ع(قرآن و عت موضوع با جامعه نیاز مورد و فاخر متون با هایینمایش ترویج منظور به رشته این -4

 نامرتبط موضوعات رو این از .گرددمی برگزار ایصحنه زمینه در باشند،می همراه تاثیرگذار و خالقانه هایایده

 خواهند شد. حذف مسابقات از گردونة هم باشند، زیبا اگرچه

 داشته ارزشمند و خرفا متونی که غیرایرانی و ایرانی هاینمایشنامه از دنتوانمی بخش این در شرکت کنندگان -2

 .بهره برداری نمایندد،ندهمی  انعکاس را جامعه روز نیازهای و

 هایگروه درخواست بخش این در تئاتر، تولید مندنظام فرآیند و گروه مفهوم به دادن اهمیت به منظور -6

 .تلقی خواهد شد گروه شده معرفی نماینده عنوان به نمایش کارگردان و حقوقی، هویت عنوان به نمایشی،

اثر  تایپ و همراهای جداگانه باید در صفحه نامه و سایر ملزوماتاعضای گروه به همراه نمایشمشخصات کامل  -1

 شود. ارسالبه دبیرخانه جشنواره 

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. هر گروه فقط یک اثر باید -7

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -3

 اثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -5

 همچنین .بود خواهد CDدر قالب  آثار (فیلم) تصویری نسخة پذیرای تنها بخش این در جشنواره دبیرخانه -۸

 .پذیرد صورت فیلمبرداری کردن، قطع بدون باید و باشد شده تدوین صورت به ارسالی اثر نباید

 دبیرخانه؛ گیردمی صورت دائم دبیرخانه توسط نمایش یک نیازهای نوع به توجه با اجرا هایسالن انتخاب -9

 صرفا و نداشته هانمایش تبلیغی اقام چاپ و لباس دوخت دکور، ساز و ساخت قبال در مسئولیتی جشنواره

 .کرد خواهد ارائه را صحنه سازی آماده معمول خدمات

 .گردند معرفی جشنواره به دانشگاه یک سوی از باید الزاما تئاتر هایگروه اعضای -41

 رشته این در (... و هدبند ساقچه، از ادهاستف مانند) میالاس شئونات و حجاب رعایت با خانم دانشجویان -44

 .نمایند شرکت

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -42

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 : بود خواهند انتخاب اولویت در باشند یرز هایویژگی با که آثاری( ب

 .غیرایرانی شده ترجمه تازه یا و (اصلی اولویت) ایرانی شده نوشته تازه هاینامهنمایش -4

 .شده اجرا پیشتر های نامهنمایش از خالق و روزآمد اجراهای -2

 مفهوم به و باشند شده انتخاب ااجر برای امروزین اجتماعی و فرهنگی نیازهای به توجه با که هایینمایشنامه -6

 .پردازندمی صحیح زندگی سبک ترویج نشاط، بخشی، آگاهی امید،

 هنری هایخالقیت کارگیری به و ورزیاندیشه در را ایران تئاتر نوین نسل پراستعداد و نوگرا روح که اجراهایی -1

 .دهد نشان
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 نما )کمیک استریپ(بخش هنری : رشته پی

( استریپ کمیک) نماپی رشته در قرآن و عترت )ع( موضوع با استعدادها شناسایی و فاخر آثار تولید فهد با بخش این -4

 خواهند شد. حذف مسابقاتاز  ،نامرتبط  موضوعات رو این از .شودمی برگزار

 ها حذف خواهد شد.ر از رقابتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اث -2

 .است آزاد اثر، تکنیک نوع -6

 .نماید ارائه اثر باید یک حداکثر متقاضی هر -1

 ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -7

 باشد. شده رتبه حائز ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -3

 اثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -5

 .می کند روایت را داستانی کشیدن تصویر به که است نویسندگی و تصویرسازی هنر از ترکیبی رشته این -۸

 خود اجرای در سالمت سازی فرهنگ حوزه در داستان یا و نظم یا نثر متن از خود تشخیص به تواند می کننده شرکت -9

 .باشد تصویرگر و نویس داستان از متشکل تیمی صورت به تواند می کار این همچنین .کند استفاده

 .باشد قاب 6 حداقل (فریم) پالن قاب تعداد -44

 .ندارد وجود مورد این در یتیمحدود و شوند ارائه تلفیقی یا دیجیتال دستی، صورت به می تواند آثار -42

 .شد خواهد مسابقه از اثر خروج موجب مذهبی و قومی هایاقلیت و سیاسی هایگروه ها،شخصیت به توهین هرگونه -46

 .باشد 100 * 70 حداکثر و A4 حداقل باید اثر ابعاد -41

 .کرد نخواهد دریافت را امتیازی باشد، هنرمندان دیگر آثار از کپی عینا تولیدی، اثر که صورتی در -47

 .باشد قاب همراه و مناسب ) کاغذ ( بوم روی بر اثر است شایسته ترجیحا -43

 .است بالمانع اثر اجرای برای رایانه از استفاده -45

 .است ضروری اثر قاب یا و برگه پشت در دانشگاه نام و اثر کد اثر، صاحب تماس شماره و نام اثر، یزمینه و رشته درج -4۸

 : بود خواهند انتخاب اولویت در باشند زیر هایویژگی با که آثاری -49

 .باشند داشته بیشتری تناسب و انطباق جشنواره موضوعی هایاولویت با فنی کیفیت بر عالوه که آثاری -

 نظر در بخش این در هنرمندان تالش(دنیا.  در رایج هایسبک دیگر به آنها کمتر باهتش و هاطراحی بودن اصیل میزان -

 )داشت خواهد مثبت امتیاز داوران

 ها.شخصیت طراحی کیفیت ها،شخصیت پوزهای اجرای کیفیت -

 پرسپکتیو. و جزییات به پرداختن حیث از زمینه پس و فضا اجرای کیفیت -

 ها.صحنه حس انتقال نیز و هارنگ ترکیب حیث از آمیزیرنگ کیفیت -

 مفهوم. انتقال میزان و مناسب عناصر از استفاده و تکنیک فرم -

 و هاصحنه برای جزییات پرداخت در(داستان  کلی خط در تغییر یا اضافه یا حذف بدون مذکور، داستان کامل و صحیح روایت -

 )ندارد وجود مانعی طبیعتا هادیالوگ یا مبارزه صحنه زمان فضا، انتخاب در خالقیت بردن به کار

 .گذر نمایش و حس انتقال جهت در روایت در ریتم ایجاد و زوایا انتخاب ها،پنل چیدمان روانی و خوانایی -

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -24

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
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 شامل : ادبیبخش 
 عنوان رشته ردیف

 شعر 4

 داستان نویسی 2

 نامه نویسینمایش 6

 نامه نویسیفیلم 1
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 بخش هنری : رشته شعر

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .شدخواهند  حذف مسابقات از نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 داوری نخواهند شد.شعر کالسیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر آثار  یک بخشآثار در  -6

 شود. بارگزاریواره جشن در سامانه pdfو  word در قالباثر تولید شده  مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است -1

 نماید. بارگزاریجشنواره  درسامانهاثر  دو می تواندهر نفر  -7

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید بارگزاری شده اثر -3

 .گیرد قرار صفحه میانةو  باال در و نام صاحب اثر و دانشگاه  اثر نام یا عنوان  -5

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتراسریسکسب رتبه در مرحله  یبرا -۸

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 (... و قافیه، آهنگ عروضی، قالب )وزن درست ساختار 4

 21 رسایی( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ایجاد واژگان، )گزینش شعر زبان 2

 21 (...  و کالم کلمه موسیقی ادبی، هایآرایه صور خیال، کارگیری به و )زیبایی شناختی زیبا 6

 41 ...(و  خالقیت ، فرم ، محتوا مضمون، )وحدت، هماهنگی سازی مضمون و نوآوری 1

 41 احساسات مخاطب( و هیجانات بروز گرد)ش عاطفه 7

 41 پایندگی و ماندگاری 3

 5 (... و قرآنی های سمبل و کارگیری عناصر عترت )به و قرآن از پذیری تاثیر 5

 6 شعر سیر در پختگی و اندیشه ۸

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته داستان نویسی

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .خواهند شد حذف مسابقات از گردونة هم باشند، زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 شود. بارگزاریواره جشن در سامانه pdfو  word در قالباثر تولید شده  مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است -1

 نماید. بارگزاریجشنواره  در سامانهاثر  دو می تواندهر نفر  -7

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید شده بارگزاری اثر -3

حداقل و حداکثر تعداد کلمات ،ف و تعداد کلمات داستان کوتاهبا توجه به اختالف صاحب نظران درمورد تعری -5

 کلمه باشد.  7111تا  2111مجاز باید بین 

 .گیرد قرار صفحه اول در و نام صاحب اثر و دانشگاهر اث نام یا عنوان -۸
 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 :امتیازات جدول  ب(

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 7 عترت( و قرآن مبانی و ها آموزه به توجهموضوع، تم ) 4

 7 موضوع در ابداع 2

 41 داستان( چهارچوب یا )نقشه رنگ پی یا طرح 6

 7 قلم رسایی و روانی 1

 7 )شروع( مناسب آغاز 7

 41 پردازی شخصیّت 3

 41 گفتگو 5

 41 ن(داستا )روایت دید زاویة ۸

 41 ( بندی پایان ، داستان اوج تعلیق، حوادث )کشمکش، 9

 41 داستان لحن 41

 7 صحنه( و مکان ، زمان گانه سه )وحدت سازی فضا 44

 7 پرداخت 42

 7 گرا های تصویداستان در دادن نشان و مندنزبا هایداستان در زبان 46

 7 تکنیک از استفاده 41

 411 جمع کل
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 نامه نویسیو نمایش نامه نویسیفیلم های: رشته بخش هنری
 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 نامرتبط موضوعات رو این از ؛است و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -4

 .خواهند شد حذف مسابقات از گردونة ،هم باشند زیبا اگرچه

 ها حذف خواهد شد.ید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأی -2

 شود. بارگزاریواره جشن در سامانه pdfو  word در قالباثر تولید شده  مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است -6

 نماید. بارگزاریجشنواره  در سامانههر نفر فقط یک اثر باید  -1

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -7

 .است ضروری نامه نمایش/نامه فیلم اوّل صفحة در داستان خالصه نوشتن -3

کامل،  مشخصات ذکر بر عالوه ادبی، منبع از اقتباس درصورت .شود ذکر متن پایان در نامهفیلم یا نامهنمایش منابع -5

 .شود معرفی نیز اثر انتشار سال ناشر، نویسنده، عنوان، شامل

 .شود ذکر نیز داستان خالصة و سینمایی اثر مشخصات اثر، آن از سینمایی اقتباس سابقة صورت در -۸

 تنها باشد، مقام دارای شرایط کسب و باشد شده نوشته مشترک صورت به نفر چند توسط شده هارائ اثر که صورتی در -9

 .شد خواهد داده آن تخصیص به جایزه یک

 .شود خودداری خالصه طرح ارایة از بنابراین می شود، پذیرفته ارزیابی برای کامل نامة فیلم تنها -41

 .گیرد قرار صفحه اول در و نام صاحب اثر و دانشگاهر اث نام یا عنوان -44

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریدر مرحله کسب رتبه  یبرا -42

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  ۸1رتبه اول : حداقل امتیاز 

 :امتیازات  ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 41 زدگی( شعار از پرهیز سوژه، و موضوع اهمیت در موضوع، ابتکار پذیری، )باور اندیشه و مضمون موضوع، 4

 41 پردازی شخصیت 2

 7 دراماتیک ساختار 6

 41 اجرایی قابلیّت 1

 41 پردازی دیالوگ 7

 7 نمایشی زبان 3

 41 نوآوری و خالقیّت 5

 41 اثر شاخص های ویژگی ۸

 7 آن گذاری تاثیر و جشنواره های اوّلویت 9

 41 ساختار بودن مناسب 41

 7 پردازی موقعیت در موفقیت 44

 41 داور ویژة نظر 42

 411 جمع کل
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 بخش مسابقات تیمی:
در جشنواره قران و عترت دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان یک بخش  بخش تیمی برای اولین بار

 مستقل قرار داده شده است.
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 و اجرایی: ضوابط فنی

صرفا مختص گروه دانشجویان است و همه اعضای تیم باید دانشجویان یک دانشگاه علوم  در این دورهمسابقات تیمی -4

  پزشکی باشند.

مسلط بر مفاهیم ، سیره ، یک نفر قاری و یک نفر فرد اول قرآن جزء 41شامل یک نفر حافظ حداقل  می بایست هر تیم -2

 د.باش ...معصومین ، دعاشناسی و 

در سامانه ثبت نام جزء به باال ، قرائت تحقیق و ترتیل و رشته های معارفی  41عضویت کسانی که در رشته های حفظ  -6

 در بخش تیمی بالمانع می باشد.کرده اند ، 

در صورتی که فردی در چند رشته در جشنواره شرکت نماید و در بخش مسابقات تیمی نیز ثبت نام نماید در صورت  -1

ل زمان مسابقات با هم صرفا باید از رشته های انفرادی انصراف دهد و در صورت انصراف از مسابقات تیمی، امتیاز رشته تداخ

 های انفرادی نیز برای او کان لم یکن تلقی می گردد.

 و نهایی برگزار خواهد شد. منطقه ایمسابقات تیمی در دو مرحله  -7

به مسابقات تلویزیونی برگزار شده و اطالعات، دقت و سرعت با هم سنجیده مسابقات تیمی به صورت حضوری و شبیه  -3

 می شود.

 رشناس قرآن دانشگاه صورت می گیرد.توسط کا می بایستثبت نام در مسابقات تیمی  -5

دانشگاه مندرج در جدول زیر امکان ارائه تیم را دارند و انتخاب این دانشگاه ها به  63در این دوره از جشنواره تنها  -۸

 گذشته می باشد.دوره ت کسب رتبه باالتر در جشنواره جه

یا  3د و در مناطقی که ل به مرحله نهایی راه پیدا می کنتیم او ،تیم حضور دارند، پس از برگزاری رقابت 6در مناطقی که   -9

گروه به مرحله  هر اولتیم های ،  تیم ها توسط دبیرخانه جشنواره و اجرای مسابقات دارد، پس از قرعه کشی حضورتیم  9

 نهایی راه پیدا خواهد کرد.

 دانشگاه های مشخص شده یک تیم خواهر و یک تیم برادر را باید برای مسابقات ثبت نام نمایند. -41

 4695 آذر ماه 2۸حداکثر تا روز چهارشنبه  در صورتی که هر یک از دانشگاه ها قادر به معرفی تیم نمی باشند باید  -44

 خانه جشنواره اعالم نمایند تا یک دانشگاه دیگر جایگزین گردد.مراتب را به دبیر

 زمان دقیق برگزاری مسابقات هر منطقه متعاقبا از طریق بخشنامه های بعدی اعالم می گردد. -42

نوع سواالت با سواالت مرسوم قرآن متفاوت بوده، لذا شرکت کنندگان باید توانایی پاسخگویی به سواالت را داشته  -46

ند. به طور مثال در رشته حفظ، یک کلمه از قران کریم گفته شده و افراد باید آیه ای که آن کلمه در آن وجود دارد را باش

سوره، مقام و صفحه را تشخیص دهند تالوت نمایند و یا در بخش تحقیق فرازی از یک تالوت پخش شده و افراد باید قاری، 

 و .... 

 ضاء تیم می توانند به سواالت مطرح شده پاسخ دهند.در مسابقات تیمی هر یک از اع -41
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 لیست دانشگاه ها و مناطق برگزاری مرحله منطقه ای:
 

 ۸منطقه  ۷منطقه  ۶منطقه  ۵منطقه  ۴منطقه  ۳منطقه  ۲منطقه  ۱منطقه 

 شیراز

 یاسوج

 فسا

 جهرم

 بوشهر

 یزد

 اهواز

 دزفول

 آبادان

 کرمانشاه

 همدان

 لرستان

 اصفهان

 کاشان

 قم

 گیالن

 قزوین

 زنجان

 تبریز

 اردبیل

 ارومیه

 مشهد

 بیرجند

 گلستان

 سمنان

 سبزوار

 گناباد

 شهید بهشتی

 ایران

 تهران

 قم

 بقیه اهلل

 البرز

 بابل

 مازندران

 اراک

 

 مسابقات تیمی: مطالعاتی منابع 

 قرآن کریم 61ترجمه و مفردات سوره بقره و سور جزء  -4

 آیین نامه ام بخش معارف قرآنیکتاب احکام پزشکی مندرج در رشته احک -2

 سید محسن موسوی بلده تالیف 2و 4کتاب حلیه القرآن جلد  -6

 ره عالمه طباطباییتالیف نبی الکتاب سنن  -1

 نی آیین نامهآدرسنامه سیره معصومین مندرج در رشته سیره معصومین بخش معارف قر -7

 

 ت عمومی معارفی نیز باشد.ضمنا خاطر نشان می گردد سواالت می تواند از خارج از منابع ذکر شده و اطالعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 اعتراضات:
 اعتراضات در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت به شرح زیر می باشد: فرایند

 

 :(مرحله داوری الواح فشرده بخش آواییای ادبی، هنری، فن اوری، پژوهشی و ) بخش هاعتراضات در بخش های غیر حضوری-1

 ه پذیرفته نمی شود و داوری صورت گرفته غیرقابل تجدید نظر می باشد.اعتراض در این بخش به هیچ وج

 

 آوایی مرحله سراسری: اعتراضات در بخش -2

 ۲حداکثر ظرف مدت به نتیجه اعالم شده اعتراض دارد باید دریافت کارنامه در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان پس از 

 جشنواره اعالم نماید.  به مسئول کمیته فنی، مراتب اعتراض خود را  مهپس از دریافت کارنا ساعت 

 نکات مهم:

 به اعتراضات تلفنی، شفاهی ، پیامکی و یا اعتراضات در قالب شبکه های مجازی ترتیب اثر داده نخواهد شد. .1

ن پذیر نبوده و چنین کلی به همه نمرات امکا اعتراضمی تواند تنها به یک بخش از داوری اعتراض نماید و فردی  هر .۲

 اعتراضی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که فردی به نتیجه داوری اعتراض نماید و اعتراض مورد قبول قرار نگیرد، نمی تواند به مدت یکسال در آن  .3

 از جشنواره شرکت نماید. رشته

 

 مرحله سراسری: رف قرآنیامعاعتراضات در بخش -3

روز کاری  ۵ظرف مدت باید  حداکثر اعالم نتیجه به نتیجه داوری اعتراض داردرکت کنندگان پس از در صورتی که هر یک از ش

  مراتب را از طریق نامه رسمی توسط معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به مرکز قرآن وعترت اعالم نماید.

 نکات مهم:

ضات در قالب شبکه های مجازی ترتیب اثر داده و یا اعترا، نامه خود فرد به اعتراضات تلفنی، شفاهی ، پیامکی -1

 نخواهد شد.

اعتراض نماید و اعتراض مورد قبول قرار نگیرد، نمی تواند به  تصحیح اوراق ازموندر صورتی که فردی به -۲

 از جشنواره شرکت نماید. رشته آنمدت یکسال در 

 

 


