
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یینواره قرآن نواره قرآن بیست و پنجمین جش بیست و پنجمین جش 
د دااگشنهیان د دااگشنهیان هدههده   

شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا وزارت بهدا   
««سپهبد شهید اقسم سلیمانیسپهبد شهید اقسم سلیمانیسردار سردار یادواره یادواره »»   



 
 

 

 « نامهکلیات آیین» 
 



 

 «و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ اِلّا خَسارًا » 

 .افزايديکه ستمگران را جز زيان نمىدر حال و كنيمو ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى

(82آيه  -)سوره مباركه اسراء  

 : مقدمه* 

مندی از هددای  و دوری از گرراهدو و رسد دن بده     بوده و شرط بهرهم)ص( رسول خاتبهای دو ودیعه گرانقرآن و عترت، 

بدر هرادان و بده ویدره بدر       این باور در جامعده اسدیمو  با مدینه فاضله دن وی و بهش  اخروی، ترسّک به این دو اس . 

بکوشند. بدا ایدن   )ع( قرآن و عترتهای دستااههای حاکر تو فرض اس  که در توسعه فرهنگ اسیمو منطبق با شاخصه

هدای قدرآن و   توض ح جامعه فرهناو و دانشااهو در صدر این دستااهها قرار داشته و باید در جه  نشر و ترویج آمدوزه 

 و ایجاد انس و شور قرآنو در ب ن مخاطبان خود ب ش از پ ش اهترام ورزد. م(السال)علیهم عترت عل هم السیم

یادواره سردار سپههدد شپهید قاسپ     » جشنواره قرآنی هدهد دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکیبیست و پنجمین 

 و فرهنادو  معاوند  وسد   ت مسدتل   صورت ( به74-75) تحص لو سال از پزشکو علوم هایدانشااه سطح در  «سلیمانی

      تحصد لو  سدال  در آن دوره رد ن پنج و ب سد   و درآمدده  اجدرا  به پزشکو آموزش و درمان بهداش ، وزارت دانشجویو

 .آمد درخواهد اجرا به حاضر نامهآئ ن طبق (99-98)

سپهبد شده د قاسدم    سردارجه  تجل   از ملام وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکو  عل هم السیم مرکز قرآن و عترت

ب سد  و پنجرد ن جشدنواره    در  عال لددر  شخص   این شه دزندگ نامه و ها ، ها، نارشآرمانبا  ایبخش ویرهسل رانو 

«  یدادواره سدردار سدپهبد شده د قاسدم سدل رانو      »قرآنو هدهد دانشااه ان وزارت بهداش ، درمان وآموزش پزشکو 

 د مو باشد. گنجانده اس . که امکان شرک  برای عروم آزا

( و در سراسدری  و دانشدااهو ای ) مرحلده  دو در برخو از بخش هدا  گذشته سنواتاین جشنواره  با اندکو تغ  ر هرچون 

 جشدنواره  به برتر اسات د و دانشجویانمو گردد. که برگزاربرخو از بخش ها سه مرحله ای )ملدماتو، ن ره نهایو و نهایو( 

 .شد خواهند عرفوم السیم()عل هم عترت و قرآن ملّو

 

 

 

 

 و من اهلل التوف ق                                                           

 وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکو                                                                           

          السالم(م)علیهمرکز قرآن و عترت   -و دانشجویو  معاون  فرهناو

 هدهدقرآنو دب رخانه دائم جشنواره                                      

 



 : سیاست ها* اصول و 

 .السالم()علیهمتوجه به هره ابعاد انسان ساز و ح ات آفرین قرآن و عترت  -1

 تأک د بر اخیص و معنوی  و معناگرایو در هره مراح . -2

  .السالم()علیهمهای قرآن و عترتپ رامون فعال   العالو()مد ظلهو ملام معظم رهبری )ره(راح  امامی هاتوجه به دیدگاه -3

 بخش قرآن در ب ن مذاهب اسیمو.دوری از دامن زدن به هرگونه اختیفات مذهبو و استفاده از جایااه وحدت -4

 طح فنو مسابلات.ها و تعر ق مفاه م و ارتلای ستحول رو به جلو و افزایش رشته -5

ر اجرای شکوهرند جشنواره و ایجاد اهترام عالو و مشارک  هره جانبه نهادها و مسئوالن و دانشااه ان ذیرب  د -6

 .شور و نشاط قرآنو در مخاطبان

 

 

 : اهداف* 

تشویق ها و اعتیی دانش، ایران، اخیق و بص رت دینو دانشااه ان و توسعه فضای معنوی و قرآنو در دانشااه -1

 .السیم()عل همهای قرآنو و عترتایشان به سوی فعال  

 .السیم()عل هم با قرآن کریم و س ره معصوم ن مخاطبانب شتر  هر چه راستای انس و الف  سازی درزم نه -2

 .به جامعه دانشااهو و قرآنو کشورایشان مستعد قرآنو و معرفو و کارکنان دانشجویان اسات د، شناسایو  -3

 السیم(.)عل همهای قرآن و عترتها و پروهشمفاه م، آموزشگسترش  -4

 .السیم()عل هم تعر ق نارش اه  هنر و ادب به قرآن کریم و س ره معصوم ن -5

 .السالم()علیهم های قرآن و عترتهای آموزش عالو در زم نه جشنوارههراهناو و حرک  هرسوی هره دستااه -6

 

 

 :* چکیده طرح 

از  ندام ثب و  غات تبلهای علوم پزشکو کشور ارسال و پس از آن به دانشااه1398 ماه بهرنامه اجرایو جشنواره نآئ ن

یدک، دو  های مختلف در مطابق زمانبندی، جشنواره در بخش نهایتااسات د، دانشجویان و کارکنان ن ز آغاز خواهد شد و 

های مربوطه بده رقابد  خواهندد    در بخششرک  کنندگان و  یده گرد برگزارمطابق با بخش ها و رشته ها، مرحله یا سه 

جشدنواره ملّدو قدرآن و    در پرداخ . پس از اجرای مرحله سراسری جشنواره، اسات د و دانشجویان برتر جه  شدرک   

 معرفو خواهند شد.  السالم()علیهمعترت 

 

 

 



 :مشخصات طرح  *

 عنوان جشنواره :

یادواره سردار سپهبد شه د قاسم »دانشااه ان وزارت بهداش ، درمان وآموزش پزشکو  دهده قرآنوجشنواره  پنجر نو  س  ب

 «سل رانو

 

 :های جشنواره ها و رشتهبخش

 رشته به شرح زیر مو باشد :  55 و  بخش 8شام  و هدهد دانشااه ان جشنواره قرآن پنجر نب س  و 

جزء/  3جزء/ حفظ  1با ترجره/ حفظ حجرات  خوانو/ حفظ سوره  / ترجرهرشته : قرائ  تحل ق/ قرائ  ترت 41)شام   ( بخش آوایو :1

 هرخوانو و تواش ح( /آی ن سخنوریخوانو/ جزء/ حفظ ک / اذان/ دعا و مناجات 20حفظ  / جزء 10جزء/ حفظ  5حفظ 

 لبیغه/ آشنایو با مفاه مِ صح فهاآشنایو با مفاه م نهج /عل هم السیم ب  رشته : آشنایو با احادیث اه  10شام  ): و( بخش معارف2

حفظ موضوعو قرآن کریم/ احکام/ پرسران  / عل هم السیم سجادیه/ آشنایو با ترجره و تفس ر قرآن کریم/ آشنایو با س ره معصوم ن

 (سبک زندگو قرآنو/ نراز /معارفو

 لخ ص کتاب(بررسو و نلد کتاب/ ت /رشته : ملاله نویسو/ تأل ف کتاب 4)شام  ( بخش پروهشو : 3

 (نرم افزار/قرآنو های مجازی/ کانال رشته : تول د اپل ک شن 3)شام   آوری :( بخش فن4

 نویسو(نامهنویسو/ ف لمنامهنویسو/ نرایشداستان /کیس ک شعر/نو ر رشته : شع 5)شام   ( بخش ادبو :5

تذه ب/ تابلو فرش / / معرق و منب  /وساعک /(/ نلاشوخنس -نستعل ق رشته : خوشنویسو ) 12 )شام :  و صنایع دستو ( بخش هنری6

 (نراهنگ ت زر/ / )تئاتر صحنه(نرایش  /ف لم کوتاه/ طراحو پوستر

 (رشته: مسابلات ت رو/ مناظره 2) شام ( بخش ت رو: 7

 اپل ک شن/ملاله نویسو( /نراهنگرشته: شعر/داستان/  5: )شام  ( بخش ویره8

 

 مجری جشنواره :

 .وزارت بهداش   السالم()علیهم ها با نظارت مرکز قرآن و عترتهای دانشجویو و فرهناو دانشااهمعاون   :هومرحله دانشاا

 .وزارت بهداش  السالم()علیهمبا حرای  و هدای  مرکز قرآن و عترت  مشهدعلوم پزشکو دانشااه : مرحله سراسری وزارت بهداش 

 ش  درمان و آموزش پزشکو: وزارت بهدادرحله ملّو دانشجویان و اسات م

 

 :بندی جشنواره زمان

 1398 بهرن ماههای علوم پزشکو کشور : ( ابیغ آی ن نامه اجرایو جشنواره به دانشااه1

 1399ماه فروردین پایان ( تبل غات و ثب  نام از مخاطبان : 2

 1399 اردیبهش  ماه  پایان حداکثر تامرحله دانشااهو : بخش آوایو ( برگزاری 3

 1399اردیبهش  ماه  3مرحله دانشااهو: برگزاری بخش معارفو ( 4

 1399خرداد ماه 31حداکثر تا ( برگزاری مرحله ملدماتو بخش آوایو: 5

 1399ماه  خرداد31یوت نفرات برتر بخش آوایو: حداکثر تا ت  CD  ( ارسال6

 1399خرداد ماه 31حداکثر تا های غ ر حضوری جشنواره : آوری آثار بخش( جرع7

 1399ت ر ماه 31اعیم نتایج برگزیدگان بخش آوایو: حداکثر تا  (8



 1399دبو، فن آوری، پروهشو: ن ره اول مردادماه ( اعیم نتایج بخش های هنری، ا9

 1399شهریور ماه  دوم دهه:  اختتام ه جشنواره  ( برگزاری10

 1399اوای  مهرماه ( زمان دریاف  آثار حجرو توس  دانشااه ها: 11

 

 :جشنواره  نشانی دبیرخانه

تهران، م دان شهرک قدس، ب ن فیمک جنوبو و زرافشان، خ ابان س رای ایران، ستاد مرکزی وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکو، 

 021-81455543شراره تراس:  -السالم( )علیهم ، طبله چهارم، مرکز قرآن و عترتA بلوک

 

 ضوابط کلی:
جزء،  10ه طور مثال: حفظ تواند حداکثر در سه رشته، از سه بخش مجزا )بو مرحله سراسری هر داوطلب مو در مرحله دانشااهو -1

های دانشجویان، اسات د و کارکنان شرک  نراید؛ لکن در مرحله ملو هر فرد تنها در یک رشته معرّق و احکام( و در یکو از گروه

 تواند شرک  نراید.مو

های بخش آوایو، و رشته نرایش و یکو ازرشته های بخش ش ت رو و تواش ح و یکو دیار از رشتهتبصره : شرک  هرزمان دربخ

 باشد.صنایع دستو و هنری  مجاز مو

 شرط پذیرش دانشااه ان در جشنواره : -2

 اسات د: با تأی د معاون  آموزشو دانشااهالف( 

کو از دروس تحص لو دانشجویان را در دانشااه تدریس مو : تنها کسانو در این آی ن نامه استاد تللو مو شوند که یتبصره

نرایند. لذا اسات دی که جه  آموزش های فوق برنامه در دانشااه ها مشغول تدریس هستند شام  این بند نرو باشدند. بده   

تدریس مدو   طور مثال اگر فردی به عنوان استاد تجوید در دانشااه به دعوت معاون  فرهناو و یا هر بخش دیاری اقدام به

 نراید نرو تواند در جشنواره به عنوان استاد شرک  نراید.

 : اشتغال به تحص   در زمان ثب  نام در جشنواره.دانشجویانب( 

با دانشااه و یا وزارتخانه هرکاری داشته و  1398: شام  کارکنان رسرو، پ رانو و قراردادی که حداق  تا پایان سال کارکنانج( 

 شود.باشند و برای آنها حق ب ره پرداخ  موو و یا حکم کارگزینو مودارای قرارداد رسر

 : در مرحله ملو، فل  اسات دی معرفو خواهند شد که عضو ه أت علرو باشند. 1 تبصره

و جهداد دانشدااهو( کده در     : کارکنان و اسات د سایر نهادها )نهاد نراینددگو ملدام معظدم رهبدری در دانشدااه      2 تبصره

 توانند در این جشنواره شرک  نرایند.علوم پزشکو اشتغال دارند ن ز به شرط احراز شرای  فوق الذکر مو هایدانشااه

یافته به مرحله سراسری جشنواره مو بایس  با تأی د معاون محترم فرهناو و دانشجویو به مرکز قرآن : نفرات راه 3 تبصره

 و عترت معرفو شوند.

 اثدر  خدالق  به اثر انتسابِ اثباتِ ارزیابو مورد ارائه شده، کل ه آثار که اس  شده ب نو پ ش  داتوتره جشنواره، از دوره این در -3

و یا اخدذ   اثر تول د مراح  از ف لم و عکس ارسال یا و برگزاری آزمون عرلو یا و اثر زنده اجرای طریق از ارزیابو گ رد؛ این قرار

های هنری هرزمان با تول دد اثدر،   کنندگان در کل ه رشتهبراین الزم اس  شرک بود؛ بنا صیح و ... خواهداستعیم از مراجع ذی

نسب  به اخذ عکس و ف لم از مراح  تول د اثر که طو آن اثر و صاحب اثر به طور مشخص قاب  شناسایو باشند اقدام نرایندد و  

 آمادگو الزم جه  ارائه مستندات الزم و یا موارد ذکر شده را داشته باشند.

دانشجویان و اسات دی که در یکو از رشته های مرحله ملو دوره های پ ش ن حائز رتبه اول شده اند مجاز به شدرک  در هردان    -4

 .رشته ن ستند

شرک  کنندگانو که در یکو از ملاطع حفظ در مرحله سراسری و ملو دوره های پ ش ن حائز رتبه اول تا سوم شده اند مجاز بده   -5

 تر حفظ ن ستند و باید در ملطع باالتر شرک  کنند.شرک  در ملطع پای ن 



باشد، مجاز بده شدرک  در   هایو که فاقد مرحله ملو موافرادی که حائز رتبه اول در مرحله سراسری بهداش  شده اند، در رشته -6

 باشند.سال در جشنواره نرو1هران رشته به مدت 

 وع مو باشد.شرک  هرزمان در رشته حفظ موضوعو و حفظ ترت بو مرن -7

ر برتر دستااه دانشااهو، شناخته ی سراسری به عنوان اثهر گونه تغ  ر )اعم از تغ  رات کرو و یا ک فو( در آثاری که در مرحله -8

 باشد و آثار برتر ) بخش ادبو، هنری، پروهشو و فناوری ( ع ناً باید به دب رخانه جشنواره ملو ارسال شود.شود، مرنوع مومو

 اثر از شرک  کنندگان مو باشد. 10ب داوری برای هر رشته حداق  حدنصا -9

 پذیرد.صورت مو :quran.behdasht.gov.ir\\httpثب  نام در جشنواره از طریق پایااه اطیع رسانو جشنواره به آدرس  -10

 بیمانع اس .بخش ویره این دوره از جشنواره آزاد مو باشد. در این راستا شرک  برای عروم  -11

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 :های جشنوارهها و رشته* جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش

 بخش آوایی :  -1

 مرحله مندع رشته ردیف

 مخاطدان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

 سوره فجر با ترجره آی  اهلل مکارم ش رازی خوانوترجره 1
       دانشااهو

       سراسری

2 
قرائ  به روش 

 تحل ق
 قرآن کریم

       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

 قرآن کریم قرائ  به روش ترت   3

       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

       دانشااهو ا ترجره آی  اهلل مکارم ش رازیسوره حجرات ب حفظ سوره حجرات  4

       دانشااهو قرآن کریم جزء پ وسته 1حفظ  5

       دانشااهو قرآن کریم جزء پ وسته 3حفظ  6

 قرآن کریم جزء پ وسته 5حفظ  7
       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

 قرآن کریم جزء پ وسته 10 حفظ 8
       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

 قرآن کریم جزء پ وسته 20حفظ  9
       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

 قرآن کریم حفظ کُ  قرآن 10
       دانشااهو

       سراسری

   -- --   ملّو

 --- اذان 11
 --  --  --  دانشااهو

 --  --  --  سراسری

 خوانودعا و مناجات 12
دعای عرفه از عبارت اللهم لک الحمد کما 

خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا تا عبارت و 

 الی غیرک فال تکلنی.

       دانشااهو

       سراسری

   -- -- -- -- ملّو

 آی ن سخنوری 13
 ارتباط نراز با سیم  روان

 ارتباط دعا با سیم  روان

       دانشااهو

       سراسری

 هرخوانو و تواش ح 14
 112و  111هرخوانو  : سوره توبه آیات 

تواش ح : جهاد و شهادت به صورت عربو و 

 فارسو

 --  --  --  دانشااهو

 --  --  --  سراسری

 --  -- -- -- -- ملّو

جزء،  10جزء،  5های حفظ )مرحله دانشااهو در رشته نفرات اول تصویری به انضرام فای  صوتوفای   الزم اس  : 1تذکر 

و و تصویری فای  صوت خوانو، آی ن سخنوری وجزء و ک ( و قرائ  )تحل ق و ترت  (، اذان، دعا و مناجات 20جزء،  15



به  CD در قالبشود، عیوه بر اینکه در سامانه ثب  نام جشنواره بارگزاری موهرخوانو و تواش ح  گروه اول رشته

دب رخانه جشنواره ارسال شود تا دب رخانه نسب  به بررسو غ ر حضوری آثار اقدام نراید و افراد واجد شرای  جه  

 شوند. کشوری تع  ننهایو )ف نال( حضور در مرحله 

مرحله شام  اجرای برگزیدگان در صحنه مسابلات باید  آوایو هایرشتهترامو های صوتو و تصویری در : فای 2تذکر 

که اوالً تصویر داوران، شرک  کننده و  ای باشدشود ف لربرداری باید به گونهباشد؛ در این راستا تأک د مو دانشااهو

کننده )نام و نام خانوادگو و رشته و گروه مربوطه( و خش معرفو شرک مح  برگزاری آزمون مشخص باشد؛ ثان اً ب

کننده در آن ضب  شده باشد و دارای ک ف   و وضوح بخش طرح سواالت توس  داور محترم و تیوت کام  شرک 

 .صوتو و تصویری باالیو باشد

های صوتو و تصویری الزم اس  فای ار، مرحله غ ر حضوری آث و بررسو به منظور سهول  و تسریع در امر داوری: 3تذکر 

جشنواره به دب رخانه جداگانه ذخ ره و  CDدر  هر رشته به تفک ک آقا و خانم در ()نفرات اولدانشااهو برگزیدگان 

تصویری و صوتو رشته تحل ق برادران در هر سه گروه اسات د، کارکنان و  هایفای  )به عنوان نرونه، شود.ارسال 

 ذخ ره شود( CDک دانشجویان در ی

نام دانشااه به هرراه جنس   برگزیدگان و نام رشته مربوطه درج شود و هر یک از  CDالزم اس  بر روی هر  :4تذکر 

 ذخ ره شود. CDدر داخ  و به صورت الت ن های تصویری و صوتو بنام شرک  کننده فای 

ه دب رخانه ارسال نرایند، نروده و در صورت سالم بودن بکارشناسان باید لوح های فشرده را قب  از ارسال بررسو  :5 تذکر

 یند داوری شرک  داده نخواهند شد.هایو که مخدوش باشند در فرآبدیهو اس  لوح



 :بخش معارفی -2

 منابع آزمون )مرحله دانشگاهی( رشته ردیف

 آشنایو با احادیث اه  ب   )ع( 1
 227عارف محدوده  ازابتدای کتاب تا پایان حدیث کتاب گزیده اصول کافو، ترمحردمهدی رضایو، نشر م

 کتاب. 137صفحه 

 آشنایو با مفاه م نهج البیغه 2
تا پایان  154، تال ف حضرت آی  اهلل مکارم ش رازی محدوده : از ابتدای خطبه 6کتاب پ ام ام رالرومن ن جلد

 (261تا پایان صفحه  85) از ابتدای صفحه 160خطبه 

 م صح فه سجادیهآشنایو با مفاه  3
 کتاب دعا از منظر ملام معظم رهبری، تال ف عل رضا برازش، دفتر حفظ و نشر آثار ملام معظم رهبری  

 محدوده: ک  کتاب

 آشنایو با ترجره و تفس ر قرآن کریم 4
 کتاب کلرات الر زان، ته ه و تنظ م یاسر رضازاده، انتشارات قرآن و اه  ب   نبوت،

 ) طهارت(125تاب تا پایان صفحه محدوده: از ابتدای ک

 آشنایو با س ره معصوم ن )ع( 5
 کتاب بر مدار آفتاب، تأل ف محرد حس ن پور ام نو ،انتشارات آستان قدس رضوی

 محدوده: ک  کتاب

 حفظ موضوعو قرآن کریم 6
اوقاف و  خیصه ای از کتاب با قرآن خوشبخ  شوید، تأل ف س دمهدی هاشرو، نشر مرکز امور قرآنو سازمان

 امور خ ریه

 131)نادیده گرفتن ع وب یکدیار( صفحه 114محدوده: از ابتدای کتاب تا پایان موضوع 

 احکام 7
 (، نشر معارف16های دانشجویو جلد ها و پاسخکتاب رساله دانشجویو )پرسش

 ( تا پایان کتاب169محدوده: از ابتدای احکام خرس)ص

 پرسران معارفو 8
 ل ف مهدی ط ب، نشر سف نهکتاب طب ب عشق، تأ

 204محدوده:  از ابتدای کتاب تا پایان گفتار ششم )عکس العر  های انسان در برابر حوادث زندگو( صفحه 

 سبک زندگو قرآنو 9
 کتاب سبک زندگو منتظرانه، تأل ف حسن مییو، انتشارات مرکز تخصصو مهدوی  حوزه علر ه قم

 محدوده: ک  کتاب

 نراز 10
 از اسرار نراز، تأل ف محسن قرائتو، ناشر: ستاد اقامه نراز کتاب پرتوی

 محدوده: ک  کتاب

 

 بخش پژوهشی : -3

 مندع مرحله رشته ردیف

 مخاطدان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

 نویسوملاله 1

 مولفه های اقتصاد ملاومتو  سراسری

 جهاد و شهادت 

 ااه قرآن و عترتح ات ط به از ن 

  قرآن و سیم 

      

 ملو

 
  -- --   

2 
تأل ف  و ترجره 

 کتاب

 سراسری
 قرآن و عترت

      

 -- -- -- --   ملّو

 بررسو و نلد کتاب 3
  سراسری

      

 -- -- -- -- -- -- ملّو

 تلخ ص کتاب 4
  سراسری

      

   -- -- -- -- ملّو

بایس  بصورت مستل م جه  ارزیابو در مرحله سراسری کنندگان موهای فوق، مرحله دانشااهو نخواهند داش  و آثار  شرک : رشتهتذکر 

 از طریق سامانه به دب رخانه جشنواره ارسال شود.

 



 آوری :بخش فن -4

 مندع مرحله رشته ردیف

 مخاطدان

 ندانشجویا کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

 تول د اپل ک شن 1
 سراسری

های آموزشو، معارف و مهارت

پروهشو و تبل غو و ترویجو 

های قران و در حوزه فعال  

 عترت )ع(

      

   -- -- -- -- ملو

 های مجازی قرآنوکانال 2
       سراسری

   -- -- -- -- ملّو

 م افزار های قرآنونر 3

 سراسری
های آموزشو، معارف و مهارت

پروهشو و تبل غو و ترویجو 

های قران و در حوزه فعال  

 عترت )ع(

      

   -- -- -- -- ملّو

مرحله سراسری  بایس  بصورت مستل م جه  ارزیابو درکنندگان موهای فوق، مرحله دانشااهو نخواهند داش  و آثار شرک : رشته 1تذکر 

 از طریق سامانه به دب رخانه جشنواره ارسال شود.

 در این بخش آثار اسات د و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابو قرار خواهند گرف . : 2تذکر 

 

 

 بخش ادبی : -5
 مخاطدان مندع مرحله رشته ردیف

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

 سراسری رشع 1

 قرآن و عترت

      

   -- -- -- -- ملو

       سراسری  داستان نویسو 2

   -- -- -- -- ملّو

       سراسری نرایشنامه نویسو 3

   -- -- -- -- ملو

       سراسری  ف لرنامه نویسو 4

   -- -- -- -- ملّو

 این بخش آثار اسات د و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابو قرار خواهند گرف . : در تذکر

 

 

 



 : و صنایع دستی بخش هنری -6

 مندع مرحله رشته ردیف

 مخاطدان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

1 
 خوشنویسو

 نسخ( -)نستعل ق

 دانشااهو
 60انفال « مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ »آيه 

 

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّو

 عکاسو 2

 دانشااهو

 60انفال « وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ »آيه *

 آمادگی دفاعی*

 ايده پردازی با موضوع نماز*

 فايده پردازی با موضوع امربه معرو*

 ايده پردازی با موضوع رونق توليد *

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّو

 ف لم کوتاه 3
       دانشااهو

   -- -- -- -- سراسری

 نلاشو 4

       دانشااهو

       سراسری

   -- -- -- -- ملّو

5 
نرایش )تئاتر 

 صحنه(
 -- -- رآن و عترت)ع(ق سراسری

-- --   

 معرق و منب  6

 دانشااهو
شعراء « رَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِينَ »آيه 

83 

      

       سراسری

       ملّو

7 

 تذه ب 

 دانشااهو

------------ 

      

       سراسری

       ملّو

 سراسری تابلو فرش 8
 60انفال « وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ »آيه 

 
      

     -- -- بيست و ششمين جشنواره قرآنی هدهدتيزر  سراسری ت زر 9

 سراسری نراهنگ 10
 * نماهنگ بيست و ششمين جشنواره قرآنی هدهد

 * نماهنگ تبليغی نماز
-- --     

 پوستر طراحو 11

 60انفال « وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ »*آيه  دانشااهو

 *آمادگی دفاعی

 *ايده پردازی با موضوع نماز

 *ايده پردازی با موضوع امربه معروف

 *ايده پردازی با موضوع رونق توليد 

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّو

 نامه مربوطه ن ز ارسال شود.، نرایش CDدر رشته نرایش الزم اس  ضرن ارائه ف لم اجرا در قالب  : 1تذکر 

 در این بخش آثار اسات د و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابو قرار خواهند گرف .  :2تذکر 

 



 تیمی: بخش-7

 مندع مرحله رشته ردیف

 مخاطدان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خان  آقا خان  آقا خان  آقا

 مسابلات ت رو 1

 ملدماتو

آل  بلددره،ترجردده و مفددردات سددوره *

قدرآن   30و سدور جدزء    ، نسداء  عرران

 کریم

کتدداب احکددام پزشددکو مندددرج در  *

 رشته احکام بخش معارف قرآنو 

تدال ف   2و 1کتاب حل ه اللدرآن جلدد   *

 س د محسن موسوی بلده

آیدد  اهلل ح ددات اثرت ح المفددا کتدداب*

 دی آملوجوا

اثدر مدرسده   « کلرات الر دزان »کتاب *

 رت دانشااه تهرانتقرآن و ع

حکردد  نامدده جددوان تددال ف محرددد  *

 محردی ری شهری

کتاب بر مدار آفتداب، تدأل ف محردد    *

حس ن پور ام ندو ،انتشدارات آسدتان    

 قدس رضوی

 

      

       ن ره نهایو

       نهایو

 مناظره 2

 توملدما

 نرونه موضوعات مسابله:

  حجاب اجباری متضرن سیم  اخیقو

 جامعه اس .

      

       نهایو

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بخش آوایی



 
 بخش آوایی : رشته قرائت قرآن کری  به روش تحقیق

  ضواب  فنو و اجرایو :ضواب  فنو و اجرایو :

 های مختلف رشته تحل ق، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 امت از 30لحن :  امت از 20صوت :  امت از 15وقف و ابتدا :  امت از 35جوید : ت

 .اس   یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 60 امت از حداق :  سوم رتبه 65رتبه دوم : حداق  امت از  70رتبه اول : حداق  امت از 

 دانشااه نفرات اول  قرائ با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاً کنندهقاریان شرک های  زم اس  ترامو قرائال -3

نواره ابتدا بصورت غ رحضوری لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشدر صورت کسب حد نصاب در قالب

در هر گروه امت از را کسب نرایند  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر قرار مو مجدد یها را مورد بررسو و داورقرائ 

 نراید.جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

 حفص از عاصم اس .  ی، روامیمسابلات قرائ  قرآن کر یمبنا  -4

 6در مرحله دانشااهو  سطری پانزده ایصفحه 604 داولمصاحف مت بر اساس تحل ق، رشته شرک  کنندگان در قرائ  م زان -5

 سطر خواهد بود. 8سطر و در مرحله کشوری 

 ، با نظر ه أت محترم داوران  و یا کر ته فنو قابل   کاهش و یا افزایش را دارد.کشوری: تعداد سطور در مرحله  تبصره

اخذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعیم خواهد شد؛ لکن در جه   کنندگانشرک  ، نامکشوریمطابق ضواب  جشنواره در مرحله  -6

 .شودمو حذف مسابله دور از شرک  کننده عدم حضور، صورت

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکو امت ازات افراد برتر و با نظر ه ئ  کشوریآزمون قرائ  در مرحله  -7

 اند در دو مرحله برگزار گردد.توداوران و ستاد برگزاری مسابلات مو محترم

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -8

 وقف و ابتدا، لحن. از : تجوید، اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردمو صورت

 گردد.ری با فاصله قرائ  نفر قب  و به ق د قرعه تع  ن موآیات قرائ  هر قا -9

کم بر اصول حا  یمسابلات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -10

 نامه، نافذ اس . نی آ

 

 بخش آوایی : رشته قرائت قرآن کری  به روش تدویر )ترتیل(

  فنو و اجرایو :فنو و اجرایو :  واب واب ضض
 های مختلف رشته ترت  ، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 امت از 30لحن :  امت از 20صوت :  امت از 15وقف و ابتدا :  امت از 35تجوید : 

 .اس   یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 60 امت از حداق :  سوم رتبه 65رتبه دوم : حداق  امت از  70ول : حداق  امت از رتبه ا

 نفرات اول دانشااه  قرائ با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاً کنندهمرتل ن شرک  های الزم اس  ترامو قرائ -3

رت غ رحضوری ل شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصولوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسادر صورت کسب حد نصاب در قالب

در هر گروه امت از را کسب نرایند  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر مجدد قرار مو یها را مورد بررسو و داور قرائ

 نراید.جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

 حفص از عاصم اس .  ی، روامیمسابلات قرائ  قرآن کر یمبنا  -4

رشته : * قرائ  به روش تحل ق*قرائ  به روش تدویر)ترت  (*ترامو رشته های حفظ*  8بخش آوایو شام  

 وانو،آی ن سخنوری و تواش حدعا و مناجات خوانو ، ترجره خ
 



 10در مرحله دانشااهو  سطری پانزده ایصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس تحل ق، رشته شرک  کنندگان در قرائ  م زان -5

 سطر خواهد بود. 12سطر و در مرحله کشوری 

 و یا افزایش را دارد. : تعداد سطور در مرحله کشوری، با نظر ه أت محترم داوران  و یا کر ته فنو قابل   کاهشتبصره 

جه  اخذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعیم خواهد شد؛ لکن در  کنندگانشرک  مطابق ضواب  جشنواره در مرحله کشوری، نام -6

 .شودمو حذف مسابله دور از شرک  کننده صورت عدم حضور،

نزدیکو امت ازات افراد برتر و با نظر ه ئ  آزمون قرائ  در مرحله کشوری، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت  -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.محترم داوران و ستاد برگزاری مسابلات مو

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -8

 وقف و ابتدا، لحن. از : تجوید، اس  عبارت مختلف یهارشته در لوی او به ترت ب که پذیردمو صورت

گردد.آیات قرائ  هر مرت  بیفاصله پس از حضور در جایااه و بدون فرص  مرور به ق د قرعه تع  ن مو -9  

اصول حاکم بر   یبا رعامسابلات،  یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -10

 نامه، نافذ اس . نی آ

 

 های حفظ قرآن کری بخش آوایی : تمامی رشته

  ضواب  فنو و اجرایو :ضواب  فنو و اجرایو :

 های مختلف رشته حفظ، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 100حسن حفظ  امت از 30لحن :  امت از 20صوت :  امت از 15وقف و ابتدا :  امت از 35تجوید : 

 .اس   یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 130 امت از حداق :  سوم رتبه 135رتبه دوم : حداق  امت از  140رتبه اول : حداق  امت از 

 نفرات اول دانشااه  قرائ شود و نهایتاً با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری کنندهحفاظ شرک  های الزم اس  ترامو قرائ -3

رحضوری لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصورت غ کسب حد نصاب در قالب صورتدر 

در هر گروه امت از را کسب نرایند  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر مجدد قرار مو یها را مورد بررسو و داور قرائ

 نراید.جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

 حفص از عاصم اس .  ی، روامیقرآن کر حفظمسابلات  یمبنا -4

 8در مرحله دانشااهو  سطری پانزده ایصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس های حفظ،رشته شرک  کنندگان در قرائ  م زان -5

ر خواهد بود. ضرناً در رشته حفظ سوره حجرات یک سوال، رشته حفظ ک  سه سوال و در سایر سط 10سطر و در مرحله کشوری 

 های حفظ دو سوال برای متسابل ن طرح خواهد شد.رشته

 : تعداد سطور در مرحله کشوری، با نظر ه أت محترم داوران  و یا کر ته فنو قابل   کاهش و یا افزایش را دارد. 1تبصره 

کنندگان آزمون کتبو بعر  آمده و از هرراه با ترجره خواهد بود، لذا ضروری اس  ابتدا از شرک  حجرات  ورهس : حفظ 2تبصره 

درصد نرره را کسب نرایند آزمون عرلو حفظ اخذ گردد. منبع کتبو این رشته بر اساس ترجره آقای  50افرادی که حداق  

 ارسال خواهد شد.الت بخش معارفو رراه سواه به بود. سواالت آزمون فوالدوند و شام  ترجره و حفظ خواهد

جه  اخذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعیم خواهد شد؛ لکن در  کنندگانشرک  ، نامق ضواب  جشنواره در مرحله سراسریمطاب -6

 .شودمو حذف مسابله دور از شرک  کننده صورت عدم حضور،

خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکو امت ازات افراد برتر و با نظر ه ئ  آزمون حفظ در مرحله سراسری، یک مرحله ای برگزار  -7

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.محترم داوران و ستاد برگزاری مسابلات مو

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -8

 وقف و ابتدا، لحن. از : حسن حفظ، تجوید، اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردوم صورت

دو  از و در سایر رشته های حفظ، دو سؤال سؤال یک جزء، 10 از هر ک  م زان ارائه محفوظات در مسابلات حفظ، در رشته حفظ -9

 خواهد بود. مساوی محفوظات قسر 



و  100از  85ی ف نال در رشته حفظ ک  در مرحله ملدماتو باید در بخش صح  حفظ، برادران حداق  نرره در صورت برگزار -10

 را کسب نرایند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند. 100از  80خواهران نرره 

 :حفاظ  شرای  و ضواب  مربوط به هدای  – 11

 . باشند میک  قرآن کر حافظ دیحافظان با یهاد ز داوران صح  حفظ و ن ایداور  -

 .کند هدای  را رشته آن کنندگان ترام شرک  و باشد ثاب  باید حفظ یهارشته از رشته هر در حافظان هادی -

 .شود تیوت باشد، دادن ادامه تشخ ص و قاب  حافظ برای که م زانو به سؤال هر ابتدایو عبارت اس  الزم -

 .شودمو وقف، قطع موضع اول ن رد حافظ تیوت آیه، خیل در سؤال اترام درصورت -

 داور حافظ، نکردن تصح ح درصورت و دهدتذکر مو بار یک تنها هادی داور آیات، و کلرات کلره، به مربوط اشتباهات در -

 .کندمو کسر حافظ از را بخش آن حداکثر امت از و تصح ح را آن هادی

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

 .کندمو تیوت را اشتباه یا عبارتِ کلره از قب  تا هادی داور عبارت، و کلره در حافظ اشتباهات تذکر برای -

 کند. تیوت مکث را از قب  عبارت نباید هادی داور شود، مکث دچار حافظ که صورتو در -

 کسر بر عیوه شود، حافظ یادآوری باعث کند که رتکرا طوری را قب  عبارت هادی داور مکث، از بعد که صورتو در :1تبصره 

 شود.مو کسر حافظ از ن ز تکرار دیار امت از یکبار مکث، امت از

 نروده، کرک حافظ به هادی داور آورد، به خاطر را فراموش شده بخش نتواند حافظ دی،هاداور تکرار از بعد اگر :2تبصره 

 شود.کسر نرو حافظ از امت ازی تکرار، و مکث دل   به ولو کند؛مو رکس حافظ از مربوط را امت از کرک، نوع حَسَب

 آن حفظ صح  به مربوط امت از و قطع او دهد، تیوت دس  از امت از 20 از ب ش سؤال هر تیوتِ اثنای در حافظ چنانچه -

 باشد؛ صورت گرفته حفظ صح  داوران ترام توس  باید امت از 20 از ب ش شد. کسر کسر خواهد وی از کام  به طور سؤال،

 .کند پ دا ادامه باید حافظ قرائ  باشند، کسر کرده را م زان این حفظ صح  داوران از برخو تنها که درصورتو اما



 بخش آوایی : رشته اذان )ویژه برادران(
 : ضواب  فنو و اجرایو

 های مختلف رشته اذان، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 امت از 10آداب، شرای  و اجرای مرتاز :  امت از 35لحن :  امت از 40صوت :  امت از 15ح  : صح  و فصا

 .اس   یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 60 ت ازام حداق :  سوم رتبه 65رتبه دوم : حداق  امت از  70رتبه اول : حداق  امت از 

 نفرات اول دانشااه  قرائ با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاً کنندههای مؤذن ن شرک الزم اس  ترامو قرائ  -3

رت غ رحضوری لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصوکسب حد نصاب در قالب صورتدر 

در هر گروه امت از را کسب نرایند  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر مجدد قرار مو یو داور ها را مورد بررسو قرائ

 نراید.جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

کن در جه  اخذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعیم خواهد شد؛ ل کنندگانشرک  مطابق ضواب  جشنواره در مرحله سراسری، نام -4

 .شودمو حذف مسابله دور از شرک  کننده صورت عدم حضور،

آزمون اذان در مرحله سراسری، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکو امت ازات افراد برتر و با نظر ه ئ   -5

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.محترم داوران و ستاد برگزاری مسابلات مو

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن ساویت در صورت به -6

از : صوت، لحن، صح  و فصاح ، آداب و شرای  و  اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردمو صورت

 اجرای مرتاز.

اصول حا کم بر   یمسابلات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -7

 نامه، نافذ اس . نی آ

 

 خوانیرشته دعا و مناجاتبخش آوایی : 

  ضواب  فنو و اجرایو :ضواب  فنو و اجرایو :

 های مختلف رشته دعا و مناجات خوانو، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 امت از 20اصول اجرا :  امت از 30لحن :  امت از 25صوت :  امت از 10وقف و ابتدا :  امت از 15: صح  قرائ  و تجوید 

 .اس   یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 60 امت از  حداق:  سوم رتبه 65رتبه دوم : حداق  امت از  70رتبه اول : حداق  امت از 

 نفرات اول  قرائ با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاً کنندهدعاخوانان شرک های  الزم اس  ترامو قرائ -3

رت لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصودر صورت کسب حد نصاب در قالب دانشااه

امت از را کسب  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر مجدد قرار مو ید بررسو و داوررا مور ها قرائغ رحضوری 

 نراید.نرایند در هر گروه جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

              الزم اس   هرچن ن .دننرای قرائ دعا را  متن مشخص شدهدق له،  4در مدت مو بایس  حداکثر  شرک  کنندگان -4

ن ایش و اشعاری در مورد عظر  و صفات جیله دق له به  2 در ابتدای اجرای خود و قب  از شروع دعا، حدود شرک  کنندگان

شرک  کنندگان مو  باشد. ضرناًدق له مو 6بنابراین مجروع زمان اجرای هر شرک  کننده حداکثر اختصاص دهند.  خداوند

، ترجره عبارتو از متن دعا را در محدوده زمان تع  ن شده قرائ  نرایند. امت از این اجرای خودد حداکثر در دو بخش از توانن

 بخش ها در قسر  اصول اجرا محاسبه خواهد شد.

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -7

از : لحن، صوت، صح  قرائ  و تجوید، وقف و ابتدا و  اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که ذیردپمو صورت

 اصول اجرا.



اصول حا کم بر   یمسابلات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -8

 نامه، نافذ اس . نی آ

 

 خوانیآوایی : رشته ترجمه بخش

  ::  ضواب  فنو و اجرایوضواب  فنو و اجرایوالف( الف( 

 خوانو، به شرح زیر محاسبه مو شود :های مختلف رشته ترجرهامت از بخش -1

 امت از 80قرائ  صح ح ترجره آیات :  امت از 20خوانو متن عربو آیات : فص ح

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحرک کسب شده توس  ش از ، حداق  امتدانشااهوکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 60 امت از حداق :  سوم رتبه 65رتبه دوم : حداق  امت از  70رتبه اول : حداق  امت از 

نفرات اول  اجرای با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاً کنندهخوانان شرک ترجرههای اجراءالزم اس  ترامو  -3

لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصورت ب در قالبدر صورت کسب حد نصا دانشااه

امت از را کسب نرایند  %80نفر از افرادی که ب ش از  14دهد و حداکثر مجدد قرار مو یرا مورد بررسو و داور اجراءها غ رحضوری

 اید.نردر هر گروه جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

 بر اساس ترجره استاد محردمهدی فوالدوند. فجرمحدوده آیات : سوره مبارکه  -4

 بایس  ابتدا ک  آیات را تیوت و سپس ترجره آن را قرائ  نرایند.شرک  کنندگان مو -5

 به صورت ترت   یا دکلره مو باشد.منظور از تیوت آیات  تبصره:

 دهونرره هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از نفر دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -6

 .از : قرائ  صح ح ترجره آیات اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردمو صورت

اصول حا کم بر   یبلات، با رعامسا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -7

 نامه، نافذ اس . نی آ

  ::  جزی ات امت ازدهوجزی ات امت ازدهوب( ب( 
 امت از( 20فص ح خوانو متن عربو آیات ) - 1

نرره و هر تپق  1نرره، هر غل  اعرابو  2ای امت از( : در این بخش به ازای هر غل  کلره 12قرائ  صح ح کلرات و اعراب ) – 1-1

 نرره کسر خواهد شد. 5/0

ها با لهجه عربو مو باشد، امت از(: ملصود از این بخش ادای صح ح صداهای کوتاه و کش ده و تنوین 2رعای  لهجه عربو ) – 2-1

که بطور کلو توس  داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و متناسب با قرائ  شرک  کننده، امت ازی برای ایشان در نظر گرفته 

 خواهد شد.

امت از( : ملصود از این بخش رعای  صح ح م زان کشش صداهای کوتاه  2صداهای کوتاه و کش ده ) رعای  م زان کشش – 3-1

)معادل یک ضرب( و صداهای کش ده )معادل دو ضرب( مو باشد، که بطور کلو توس  داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و 

 هد شد.متناسب با قرائ  شرک  کننده، امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خوا

ای اس  که از نظر تلفظ با زبان فارسو امت از( : ملصود از این بخش ادای صح ح حروف دهاانه 4رعای  مخارج حروف ) – 4-1

متفاوت هستند، که بطور کلو توس  داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و متناسب با قرائ  شرک  کننده، امت ازی برای ایشان 

 در نظر گرفته خواهد شد.

 امت از( 80قرائ  صح ح ترجره آیات ) -2

بندی ای و جرلهامت از( : در این بخش به ازای هر غل  کلره 20های صح ح )قرائ  صح ح کلرات و رعای  جرله بندی – 1-2

 نرره کسر خواهد شد. 1نرره و هر تپق  2ناصح ح 

صح ح کلرات از ح ث اعراب مطابق با لهجه سل س امت از( : ملصود از این بخش ادای  10فصاح  و گویش صح ح کلرات ) – 2-2

باشد، که بطور کلو توس  داور فارسو، وضوح و فصاح  کلرات، رعای  حق حروف و کلرات و استفاده بجا از سکوت مو

 مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و متناسب با قرائ  شرک  کننده، امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.



امت از( : ملصود از این بخش ادای صح ح کلرات و  5صح ح کلرات و عبارات مطابق با لهجه سل س فارسو ) گویش – 3-2

عبارات مطابق با لهجه سل س و روان فارسو اس  و شرک  کننده نباید دارای لهجه محلو و ... باشد، که بطور کلو توس  

   کننده، امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و متناسب با قرائ  شرک

امت از( : ملصود از این بخش ادای صح ح کلرات از ح ث رعای   7رعای  تک ه های صوتو)استرس و نبر صح ح کلرات( ) – 4-2

واهد گرف  و آکسان ها و نبر کلرات مطابق با لهجه سل س فارسو مو باشد، که بطور کلو توس  داور مورد ارزیابو قرار خ

 متناسب با قرائ  شرک  کننده، امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

امت از( : در این بخش اللای معنا از نظر رعای  جریت استفهامو، جریت خبری، جریت تعجبو و ... توس   8اللای معنا ) – 5-2

 امت از کسر خواهد شد. 1ناهراونو شرک  کننده از سوی داور ارزیابو خواهد شد و به ازای هر مورد 

امت از( : در این بخش طن ن و زیبایو صدای شرک  کننده از سوی داور مورد ارزیابو قرار خواهد  5طن ن و زیبایو صدا ) – 6-2

 گرف  و بطور کلو امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

صافو صدای شرک  کننده از نظر عدم گرفتاو و نداشتن خش و  امت از( : در این بخش وضوح و 5وضوح و صافو صدا ) – 7-2

های صوتو از سوی داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و بطور کلو امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد نامییرو

 شد.

ورد ارزیابو قرار امت از( : در این بخش قدرت، شدت و حجم صدای شرک  کننده از سوی داور م 5قدرت و حجم صدا ) – 8-2

 خواهد گرف  و بطور کلو امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

امت از( : در این بخش استفاده هدفرند و ماهرانه از حاالت صورت، حرکات دس  و سر برای اللاء معنا  5زبان حرکات بدن) – 9-2

 برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.از سوی داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و بطور کلو امت ازی 

امت از( : در این بخش از مجروعه اجرای شرک  کننده، م زان گ رایو، احساس، جذاب   و تأث ر گذاری  10اجرای مرتاز ) – 10-2

 د.اجراء بر مخاطبان از سوی داور مورد ارزیابو قرار خواهد گرف  و بطور کلو امت ازی برای ایشان در نظر گرفته خواهد ش

 

 بخش آوایی : رشته آیین سخنوری

  ::  ضواب  فنو و اجرایوضواب  فنو و اجرایوالف( الف( 

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -1

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 

و آن  بپردازندها و منابع معرفو رشتهای به ایراد سخنرانو با موضوع دق له 7الو  5در قالب یک ف لم ایس  مو ب شرک  کنندگان -2

 به دب رخانه جشنواره ارسال نرایند. قالب  دررا 

 .انتظار مو رود شرک  کنندگان در این مرحله از اسییدهای متناسب با موضوع استفاده کنند -3

سخنرانو نفرات اول  کننده با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویری شود و نهایتاًهای سخنرانان شرک ءالزم اس  ترامو اجرا -4

لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصورت در صورت کسب حد نصاب در قالب دانشااه

امت از را کسب  %80نفر از افرادی که ب ش از  14و حداکثر دهد ها را مورد بررسو و داوری مجدد قرار موغ رحضوری سخنرانو

 نراید.نرایند در هر گروه جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

کم بر اصول حا  یمسابلات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -5

 فذ اس .نامه، نا نی آ



  دهو :دهو :  جزئ ات امت ازجزئ ات امت از  ب(ب(

 :های داوریمیک

 امتیاز هر بخش جزییات هر محور محور اصلی

 های لحن و ب انویرگو

 امت از( 30)

 6 کنترل سرع  کیم

 6 جا از مکث و تک هاستفاده به

 6 تن صدا و تغ  ر ریتم و لحن

 6 تلفظ و کاربرد صح ح کلرات

 6 توانایو ساخ  جریت

 توای مناسبمح

 امت از( 15)

 5 منطلو بودن روند نت جه گ ری

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

 5 جدید، کاربردی و هدفرند بودن موضوع

 پ کر بندی کیم

 امت از( 15)

 5 شروع و پایان مناسب

 5 مرور، جرع بندی و تکر   مطالب

 5 تاث رگذاری کیم

 زبان بدن

 (امت از 20)

 5 حرک  با اعتراد به نفس و کنترل لرزش دس 

 5 حرکات مناسب با کیم

 5 توجه به زبان بدن مخاطب و ارتباط چشرو

 5 لبخند و تناسب چهره با متن

 فنو

 امت از( 10)

 5 مدیری  زمان

 5 عنوان مناسب

 پاورپوین 

 امت از( 10)

 5 اسیید های آراسته و مناسب

 5 سباستفاده از عکس منا

 100 جرع ک 

 

 بخش آوایی : رشته همخوانی و تواشیح )ویژه برادران(

  ضواب  فنو و اجرایو :ضواب  فنو و اجرایو :

 های مختلف رشته هرخوانو و تواش ح، به شرح زیر محاسبه مو شود :امت از بخش -1

 : بخش هرخوانو قرآن کریم : -1-1

 امت از 25هراهناو و حسن اجرا:  امت از 30:  لحن امت از 20صوت :  امت از 10وقف و ابتدا :  امت از 15تجوید : 

 بخش تواش ح : -2-1

 امت از 20متن و ادا:  امت از 25هراهناو و حسن اجرا:  امت از 30لحن:  امت از 25صوت:  آداب و شرای : فاقد امت از

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 140 امت از حداق :  سوم رتبه 150رتبه دوم : حداق  امت از  160رتبه اول : حداق  امت از 

 مسابلات هرخوانو و تواش ح در دو گروه )دانشجویان( و )اسات د و کارکنان( برگزار خواهد شد. -3

اجرای گروه حائز رتبه اول  ری شود و نهایتاًهای شرک  کننده با ک ف   مطلوب ضب  صوتو و تصویالزم اس  ترامو اجرای گروه -4

در صورت کسب حد نصاب در  دانشااه در بخش دانشجویان و اجرای گروه حائز رتبه اول دانشااه در بخش اسات د و کارکنان

داوری  لوح فشرده به دب رخانه جشنواره ارسال شود. دب رخانه جشنواره ابتدا بصورت غ رحضوری اجراءها را مورد بررسو وقالب



 %80هایو که در هر یک از دو بخش )دانشجویو( و )اسات د و کارکنان( ب ش از گروه از گروه 5دهد و حداکثر مجدد قرار مو

 نراید.امت از را کسب نرایند جه  حضور در مرحله نهایو )ف نال( کشوری دعوت مو

 به ه چ وجه مورد ارزیابو قرار نخواهد گرف . اجرای تواش ح باید به صورت زنده انجام شود و اجراءهای استودیویو -5

ها و منابع دق له مطابق آیات اعیم شده در بخش معرفو رشته 6مدت زمان اجراء برنامه در بخش هرخوانو قرآن کریم حدود  -6

ن ه کرتر و یا ثا 30باشد و تا ها و منابع مودق له با موضوع اعیم شده در بخش معرفو رشته 7بوده و در بخش تواش ح حدود 

 گردد.ثان ه یک امت از کسر مو 30ب شتر بیمانع خواهد بود. چنانچه از مدت زمان مذکور عدول گردد به ازای هر 

الزم اس  داخ  لوح فشرده عیوه بر اجرای گروه در بخش هرخوانو و تواش ح، متن تواش ح و ترجره فارسو آن به هرراه  -7

 قرار داده شود. word مشخصات اعضای گروه در قالب فای 

 باشد.نفر مو 6الو  4تعداد مجاز افراد گروه  -8

 هایبخش بررسو از پس برتر رتبه کنندگان، تع  ن شرک  از گروه دو از ب ش یا دو امت ازات رس دن تساوی در صورت به -9

 وت، هراهناو و حسن اجرا و متن و ادا.لحن، صاز:  اس  عبارت مختلف یهارشته در اولوی  به ترت ب که پذیردمو صورت دهونرره

کم بر اصول حا  یمسابلات، با رعا یداوران و ستاد برگزار ئ  ه یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -10

 نامه، نافذ اس . نی آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ه قرآن و عترته قرآن و عترتنامه نحوه اعتراض به امتیاز بخش آوایی در مرحله غیر حضوری جشنوارنامه نحوه اعتراض به امتیاز بخش آوایی در مرحله غیر حضوری جشنوارآیینآیین   
 5ها به نظر داوران اعتراض داشته باشد، باید حداکثر ظرف مدت کننده پس از اعیم نتایج و معرفو ف نال س در صورتو که شرک 

 ، مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب و با ذکر دالی  متلن از طریق دانشااه به دب رخانه جشنواره ارائه نراید.روز

 نکات مهم:

از  یکسال مدت به فرد معترض  نا رد، قرار قبول مورد اعتراض و نراید اعتراض داوری نت جه به فردی که صورتو در .1

 ود.شمحروم مو هران رشته درشرک  در جشنواره 

اعتراض ای شرک  کنندگان، چنانچه شرک  کنندهکارشناس دانشااه حق اعتراض ندارد و صرفاً باید پس از اعیم نت جه به  .2

 به دب رخانه جشنواره اقدام نراید. ایشانه نرود، نسب  به ارسال اعتراضات مکتوب ارائ

 

  نامه نحوه اعتراض به امتیاز بخش آوایی در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت نامه نحوه اعتراض به امتیاز بخش آوایی در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت آیینآیین
اکثر ظرف کننده پس از دریاف  کارنامه اول ه به امت از صادر شده از سوی داور اعتراض داشته باشد، باید حددر صورتو که شرک 

قرائ  به  CDساع  پس از دریاف  کارنامه اول ه، مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب و در قالب فرم مربوطه به انضرام  2مدت 

های اول ه در سالن مسابلات ارائه نراید. بدیهو اس  به اعتراضاتو که بعد از زمان اعیم شده واص  گردد مسئول صدور کارنامه

 .دشرس دگو نخواهد 

  ::مهممهمنکات نکات 

 نررات و یا اعتراض به ب ش از یک بخش هره به کلو اعتراض و نراید اعتراض داوری از بخش یک به تنها تواندمو فرد هر .1

 گ رد.باشد و اساساً ایناونه اعتراضات مورد بررسو قرار نرونرو پذیر امکان

از  یکسال مدت به فرد معترض  نا رد، قرار قبول مورد اعتراض و نراید اعتراض داوری نت جه به فردی که صورتو در .2

 ود.شمحروم مو هران رشته شرک  در جشنواره در

 

  نحوه رسیدگی به اعتراضات بخش آوایی در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترتنحوه رسیدگی به اعتراضات بخش آوایی در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت
 شود.شود و امت از جداگانه صادر موپس از وصول اعتراض، قرائ  فرد مجدداً توس  داور دوم استراع مو .1

ها و در های صوت و لحن ترامو رشتهکه در عرف مسابلات، سییق داوری در نحوه امت ازدهو داوران در حوزه از آنجایو .2

 10باشد، چنانچه اختیف نرره ب ن امت ازات داور اول و داور دوم تا خوانو اثرگذار موبخش اصول اجرای رشته دعا و مناجات

کننده تللو خواهد شد؛ لکن چنانچه ل به عنوان امت از نهایو شرک % امت از ک  آن بخش باشد، هران امت از داور او

نرایند و امت از نهایو % امت از ک  آن بخش باشد، دو داور موضوع را به اتفاق بررسو مو 10اختیف نرره ب ن دو داور ب ش از 

 کنند.را اعیم مو

داء، هراهناو و حسن اجرا، آداب و شرای  و های صح  حفظ، تجوید، صح  و فصاح ، وقف و ابتدا، متن و ادر حوزه .3

پذیرد، چنانچه اجرای مرتاز که سییق داوری اثرگذار نبوده و کسر امت از بر اساس قواعد و ضواب  مشخصو صورت مو

ا نرایند و امت از نهایو راختیفو ب ن امت ازات داور اول و داور دوم به وجود آید، دو داور موضوع را به اتفاق بررسو مو

 کنند.اعیم مو

در مواقعو که ب ن داور اول و داور دوم توافق حاص  ناردد، رئ س ه أت داوران نظر هر دو داور را استراع نروده و امت از  .4

 نراید.نهایو را اعیم مو

ت از های فنو بخش آوایو که ارتباطو به امنامه داوری و یا سایر حوزهنامه اجرایو و یا آی نآی ن در خصوص اعتراض .5

 کنندگان ندارد، توس  مسئول کر ته فنو رس دگو خواهد شد.شرک 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 بخش معارفی



 

 

 

 ها: تمامی رشته یبخش معارف

 : ضواب  فنو و اجرایوضواب  فنو و اجرایو

 آزمون بخش معارفو در سه مرحله انجام مو پذیرد که مراح  آن به شرح زیر مو باشد: -1

های به طور هرزمان و سراسری در دانشااه 03/02/1399 چهارشنبه روزآزمون این مرحله : مرحله دانشگاهی -1-1

 علوم پزشکو سراسر کشور برگزار خواهد شد.

های برگزارکننده خواهد دب رخانه دانشااه ساع  و نحوه برگزاری آزمون)الکترون کو یا مکتوب( بر عهدهتدصره: 

 بود.

در  1399ن ره دوم مرداد ماه ای آزمون این مرحله به طور هرزمان و منطلهسراسری)کشوری( : مرحله  -2-1

 های علوم پزشکو منتخب برگزار خواهد شد.دانشااه

این مرحله اختصاص به رشته و گروه هایو)استاد، کارمند، دانشجو( دارد که در مرحله حضوری : مرحله  -3-1

رات سراسری)کشوری( امت از شرک  کنندگان یکسان بوده و قابل   رتبه بندی وجود ندارد. هرچن ن حداکثر نف

 نفر خواهد بود.  10راه یافته به این مرحله در هر رشته گروه 

 آزمون این مرحله به صورت حضوری و در قالب پرسش و پاسخهای شفاهو انجام خواهد شد.تدصره: 

به صورت در مرحله دانشااهو سواالت طراحو و ارسال سواالت از سوی دب رخانه دائم جشنواره صورت پذیرفته و  -2

 خواهد بود. تستو و تشریحوحله سراسری)کشوری(به صورت و در مر تستو

امت از منفو در نظر  ، یکبه ازاء هر پاسخ نادرس  امت از داشته و 3هر پاسخ صح ح در سواالت تستو  تدصره:

 خواهد شد. گرفته

الت سوا نرره ی درصد 80در هر رشته گروه حد نصاب الزم جه  راه ابو به مرحله سراسری)کشوری( کسب حداق   -3

 تستو خواهد بود.

 از ب ش یا دوبه تساوی رس دن امت از  صورت در و باشد مو تستو سواالت به توجه با متسابل ن بندی رتبه در اولوی  -4

. ضرناً چنانچه پس از تصح ح شد خواهد تصح ح تشریحو سواالت ،و گروه رشته هر در کنندگان شرک  از نفر دو

 از پس برتر های  رتبه ، تع  نیکسان باشد کنندگان شرک  از نفر دو از ب ش ای دو امت ازات سواالت تشریحو باز هم

 برگزاری آزمون مرحله حضوری صورت خواهد پذیرف .

سهر ه هر دانشااه در هر رشته جه  معرفو به مرحله سراسری)کشوری( در گروه کارکنان و دانشجویان به ازاء هر  -5

نفر ثب  نام کننده در آزمون یک نفر مشروط  5ر گروه اسات د به ازاء هر نفر ثب  نام کننده در آزمون یک نفر و د 40

 نرره ی سواالت تستو( خواهد بود. درصد 80به کسب حد نصاب مربوطه)حداق  

 نی اصول حا کم بر آ  ی، با رعادب رخانه دائم جشنواره یر گ م تصر نامه،نی آ نینشده در ا ون ب ش درباره مطالب پ -6

 .نامه، نافذ اس 

* آشنایو با مفاه م نهج البیغه * آشنایو با مفاه م   عل هم السیمرشته : * آشنایو با احادیث اه  ب    10شام   بخش معارفو

*     هم السیمعلصح فه سجادیه * حفظ موضوعو قرآن کریم  * آشنایو با ترجره و تفس ر قرآن کریم * آشنایو با س ره معصوم ن

 احکام * پرسران معارفو*سبک زندگو قرآنو* نراز
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ژپوهشی



 

 

  بخش پژوهشی : رشته مقاله نویسیبخش پژوهشی : رشته مقاله نویسی

  الف( ضواب  فنو و اجرایو :الف( ضواب  فنو و اجرایو :

 .شوند مو حذف مسابلات دوراز  نامرتب  موضوعات رو این ؛ ازها مو باشدموضوع ملاالت، مطابق جدول معرفو رشته -1

 ملاله از طریق سامانه بارگذاری گردد. PDFفای   و WORDفای  مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس   -2

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -3

در ه چ یک از مجیت و هرچن ن   باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو ملاالت -4

 شده باشد.و یا فضای مجازی منتشر ن علرو

 .شد نخواهد مسترد شده  دریاف ملاالت -5

از نفر اصلو تنها ره، در صورت برگزیده شدن ملاله در جشنواضرناً  مو باشد،ته ه ملاله توس  یک یا چند نفر بیمانع  -6

 گردد.و به سایر نویسندگان، لوح تلدیر اهداء مو بعر  خواهد آمدتلدیر 

ویسنده اصلو باید از هران گروه باشد ل کن اگر نویسندگان در هر یک از گروه ها ) اسات د، کارکنان و دانشجویان( ن -7

 بعدی از سایر گروه ها باشند، شرک  در جشنواره بیمانع اس .

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8
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 : باشداز قرار زیر مو دستورالعر  ناارش ملاالت -9

 متن ملاالت ارسالو به زبان فارسو باشد. *

 مستند و بر اساس مع ارهای علرو باشند. * ملاالت ارسالو، تحل لو و

 باشد.  word 2010 و با ویرایش docxیا  docفای  متن ملاله با پسوند * 

 واژه ب شتر نباشد. 8000صفحه و تعداد کلرات ملاله از  20ملاالت از  حجم *

تایپ متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، متر م ان سطور و با تورفتاو ن م سانتوسانتو 1ملاالت با فاصله * 

 .ه باشددش

 باشد. 13و اندازه فون  ها  b nazaninکل ه متن ملاله با فون   *

قرار گ رد و آدرس آیه »« ایات از برنامه جامع تفاس ر نور آورده شود. متن عربو آیات در ب ن عیم  آیاتآیات و رو *

ادع الو سب   ربک بالحکره و » : )نام سوره/شراره آیه(، درج شود مثال بیفاصله پس از آیه در داخ  پرانتز به صورت

 (.125)نح / «الروعظه الحسنه...

شود، حتراً مشخصات مترجم و قرآن یا منابع روایو نظ ر نهج البیغه در ملاله استفاده مو اگر از ترجره خاصو از* 

 کتابشناسو ترجره در بخش منابع ب اید.

 های زیر باشد :مشتر  بر بخشملاالت الزم اس   -10

 .گردد درج رسا و کوتاه صورت به تحل ق، موضوع به ناظر  :ملاله عنوان* 

 /نویسنده خانوادگو ونام نام ذکر: ذکرگردد نرونه صورت به خصات نویسنده بایدمش : نویسنده مشخصات* 

  تراس؛ تلفن شراره و ایر   هرراه به نویسندگان

 نوشتار محتویات از جامعو و مختصر شرح گرنانرای که ای گونه به) فارسو زبان به کلره 150 -100قریب  :چک ده* 

 (.باشد بحث نت جه مهم هاینکته و پروهش ماه   هدف، مسئله، ب ان شام 

 رشته : * ملاله نویسو*بررسو و نلد کتاب* تلخ ص کتاب* تال ف کتاب 4بخش پروهشو شام  
 



 الکترون کو جستجوی کار و کنندمو ایفا را فهرس  و نرایه نلش که کلراتو م ان از) واژه 6 تا حداکثر ا:هکل دواژه* 

 (سازندمو آسان را

 وضوعم با آنها ارتباط و پروهش قبلو هایزم نه به ن ز و آن انتشار و پروهش از پروهشار هدف به آن در :ملدمه* 

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار

 : ملاله اصلو * بدنه

 هایص زیرف خود درون در ن ز فص  هر که اس  مختلف فصول بر مشتر  اس ، اصلو متن که ملاله بدنه -

 یک حاوی پاراگراف هر که ای گونه به اس ، پاراگراف چندین بر مشتر  کدام هر ها زیرفص  این که دارد دیاری

 .شود وم مشخص موضوع

 .گ رند قرار خاص زیرفصلو در عنوان یک ذی  در مرتب  موضوعات از دسته هر -

 شاکله یک از ملاله مجروعه که نوعو به گ رند قرار فص  عنوان به ترکلو عنوان ذی  عناوین، از دسته هر -

 .باشد شده رعای  آن در مطلب تأخ ر و تلدیم و بوده برخوردار فصلو چند منسجم

قرار داده شود. »« گ ومه مطلب، انتهای و ابتدا شود،مو نل  منبعو از ع ناً مطلبو که مواردی در :ل ممست قول نل  *

 .ندارد گ ومه درج به ن ازی کتابو از مطلب ع نو کپو و مضروننل  به 

 هر انپای یا پاورقو در مراجع ذکر جای بهد. شو داده ارجاع منبعو به باید شده نل  مطلب هر ن:مت درون ارجاع* 

 مؤلّف، خانوادگو نام: )شودمو ذکر صورت بدین نظر مورد مرجع مستل م، غ ر یا مستل م قول نل  هر پایان در ملاله،

 داده استناد منبع یک از صفحه چند به اگر و (200ص ،1 ج ، 1380 طباطبائو،: )مثال (صفحه و جلد شراره انتشار، سال

، 1 ج ، 1380 طباطبائو،: )مثی گردد؛ تنظ م( صص) عیم  گذاشتن با و چپ به راس  سر  از صفحات شراره شودمو

 از اگر د.گ ر قرار اشاره مورد هم وی اسم باید اس  مشترک مؤلّف، خانوادگو نام که صورتو در (27، ص26، ص25ص 

 حروف آوردن با اس ، گرفته قرار استفاده مورد ملاله در و شده منتشر ب شتر یا اثر دو سال، یک در نویسنده یک

 شده اس ، استفاده اثر یک از ب ش نویسنده یک از اگر .گ ردمو صورت تفک ک اثر دو م ان انتشار سال از بعد الفبا

 شراره دوم، اثر انتشار سال و جلد شراره اوّل، اثر انتشار سال خانوادگو، نام: )گ ردمو صورت شک  بدین منبع ذکر

 ذکر با و شودمو آورده نفر یک خانوادگو نام فل ، باشند نفر سه از ب ش اثر یک مؤلفان ( اگرصفحه و جلد

 گردد.به سایر مؤلفان اشاره مو« دیاران»واژه

 اشملاله در را آنها نویسنده که مسائلو ترینمهم از گ ری خیصه و بندی جرع حاوی کلره، 200-100 حدود * نت جه:

 .اس  داده بس  و شرح مستند طور به

 . اس  کرده مطلب نل  آنها از یا و نروده استناد آنها به اشملاله در نویسنده که ملاالتو و کتب :عمناب فهرس * 

 زیر دستورالعر  با ف(مؤل خانوادگو نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ایصفحه در و ملاله پایان در منابع فهرس 

 د :گرد تنظ م

و Italic فون  با کتاب نام ضرناً .ناشر، نشر مح  مترجم، نامکتاب، ، نام)سال انتشار(، عنوان خانوادگو نام : کتاب -

Bold گردد تایپ . 

جله، شراره مجله. عنوان ملاله داخ  گ ومه و نام م نام، «عنوان ملاله»، نام)سال انتشار(، خانوادگو نام: ملاله -

 . گردد تایپ Boldو Italic مجله با فون  

 رشته،، دکتری /ارشد کارشناسو نامه پایان؛ «عنوان پایان نامه»دفاع(،  ، نام)سالخانوادگو نام پایان نامه: -

 . گردد تایپ Boldو Italic . عنوان پایان نامه داخ  گ ومه و نام مجله با فون  دانشااه دانشکده،

ن برای )بدو« نابو»برای )بدون مح  نشر(، « جابو»الفاظ از، تمشخصا برخو تع  ن عدم صورت درپایانو:  نکته -

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



 جدول امت ازات :جدول امت ازات :ب( ب( 

  

  بخش پژوهشی : رشته بررسی و نقد کتاببخش پژوهشی : رشته بررسی و نقد کتاب

  ف( ضواب  فنو و اجرایو :ف( ضواب  فنو و اجرایو :الال

 نلد از طریق سامانه بارگذاری گردد.  PDFفای   و WORDفای  مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس   -1

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -2

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -3

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یراب -4
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 محور موضوع امت از

5 

 ب ان مساله

 چک ده

 وجوه ساختاری

 پرسش اصلو تحل ق

 ب ان هدف یا اهداف کلو

 روش تحل ق

 ارائه خیصه نتایج تحل ق

10 

 طرح مساله تحل ق

 ملدمه
 و فرعو متناسب با پروهش سواالت یا فرض ات اصلو

 ب ان اهداف اصلو و فرعو تحل ق متناسب با سواالت مطرح شده

 ضرورت انجام تحل ق

5 
 جامع   پ ش نه

 پ ش نه
 ب ان جنبه های نوآوری پروهش در پایان پ ش نه

10 
 پاسخ به سواالت و یا فرض ات تحل ق

 نت جه گ ری
 جرع بندی مراح  و یافته ها

15 
 رعای  اصول ناارش علرو

 نظم منطلو و توالو مناسب در ساختار ملاله

40 

 گویایو عنوان و تناسب آن با محتوا

 ارزیابو محتوایو

 وجوه محتوایو

 استواری استدالل ها و تازگو استنتاج ها در ارایه یافته های ملاله

 غنا،اصال  ،جامع   و اعتبار منابع

 یو به ن از ها و اولوی  های علرو جامعهم زان پاسخاو

 دس  بودن ادب ات ناارشش وایو، سادگو، روانو کیم و یک
 ش وه ناارش

 عاری بودن از زیاده نویسو

15 
 انتخاب روش مناسب تحل ق

 وجوه روشو
 ب ان رابطه روش واهداف تحل ق

 مجروع 100



 ب( جدول امت ازات :ب( جدول امت ازات :

 امت از موضوع محور

 شکلو

 نرره( 3) بررسو ظاهر کتاب -1

 نرره( 3ها )کتاب و آدرس دهو بررسو شناسنامه -2

 نرره( 4بررسو ارجاعات، نرایه، منابع و مآخذ ) -3

 نرره 10

 روشو

 نرره( 8داشتن چارچوب علرو ) -1

 نرره( 8پرداختن به نظریه های علرو ) -2

 نرره( 8داشتن نظم منطلو در ارائه مطالب ) -3

 نرره( 6داشتن روش علرو ) -4

 نرره 30

 محتوایو

 نرره( 10فاده در متن )پرداختن به مفاه م مورد است -1

 نرره( 10تب  ن چارچوب موضوعو ) -2

 نرره( 10پاسخ به سواالت ) -3

 نرره( 8تب  ن صح ح و علرو مطالب ) -4

 نرره( 10استفاده از داده ها و منابع اصلو) -5

 نرره( 12نت جه گ ری منطلو در مباحث ) -6

 نرره 60

 نرره 100 مجروع

 

 بخش پژوهشی : رشته تلخیص کتاب

  و اجرایو :و اجرایو :  الف( ضواب  فنوالف( ضواب  فنو

 اری گردد.تلخ ص از طریق سامانه بارگز  PDFفای   و WORDفای  مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس   -1

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -5

درصد ب شتر  20کرتر و حداکثر نباید از درصد حجم منبع اعیم شده  10از حداق  تلخ ص نباید  تعداد صفحات -6

  باشد.

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -7

 70 امت از  حداق:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 

 



 ب( جدول امت ازات :ب( جدول امت ازات :

 امت از موضوع محور

 محتوایو

 نرره( 10روشنو و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خیصه شده ) -1

 نرره( 12وجود انسجام و ارتباط معنایو و مفهومو ) -2

 نرره( 15جامع و مانع بودن مطالب تلخ ص شده ) -3

 نرره( 15) (باق با متن اصلو)م زان انط رعای  امان  داری و وفاداری به اص  کتاب -4

 نرره( 8م زان تسل  بر زم نه تخصصو منبع ) -5

 نرره 60

 روشو

 نرره( 5ترت ب، توالو و نظم مطالب ) -1

 نرره( 5دسته بندی علرو و هدفرند ) -2

 نرره( 5رعای  اسلوب ساده و سره نویسو ) -3

 نرره( 5استفاده از نرودار ها، جداول و سایر تکن ک های گزیده نویسو ) -4

 ررهن 20

 یساختار

 نرره ( 3روانو و ش وایو متن خیصه شده ) -1

 نرره( 3رعای  نکات ناارشو، ویرایشو و دستوری ) -2

 نرره( 3) )در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصو(خیق   و نوآوری  -3

 نرره( 5استحکام ، انسجام و پ وستاو ساختار ) -4

 نرره( 3توف ق در انتلال ویرگو های سبکو کتاب ) -5

 نرره( 3مطالب )تناسب حجم کرو  -6

 نرره 20

 نرره 100 مجروع

 

 بخش پژوهشی : رشته تألیف کتاب

  الف( ضواب  فنو و اجرایو :الف( ضواب  فنو و اجرایو :

 مو حذف مسابلات دوراز  نامرتب  موضوعات رو این ؛ ازها مو باشدمعرفو رشتهموضوع مسابله، مطابق جدول  -1

 .شوند

 .باشد شده چاپ قانونو)شابک( مجوزهای اخذ کتاب مربوطه با بایس مو و نبوده قبول مورد نامه پایان و پروهشو طرح ارسال -2

و ضرنا اص  اثر باید  گردد بارگزاری جشنواره سامانه کتاب در pdf مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  فای   -3

 به دب رخانه ارسال گردد.

 نراید. ارسالاثر به دب رخانه جشنواره  دو  مو تواند حداکثر هر نفر  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -5

 باشد.  1394زمان نشر کتاب نباید  پ ش از سال   -6

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -7

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75حداق  امت از رتبه دوم :  80رتبه اول : حداق  امت از 
 

  ات :ات :جزئ ات امت ازجزئ ات امت ازب( ب( 
 نوشتار نوع ارزيابي: اول بخش

 اس ؟ چلدر فارسو زبان به موجود هایکتاب با محتوایو هرپوشانو م زان -1

 اس ؟ چلدر غ رفارسو هایزبان به موجود هایکتاب با محتوایو هرپوشانو م زان -2



  اس ؟ چاونه شدهارائه هایتحل   در نوآوری م زان از ارزیابو -3

  اس ؟ م زان چه مشابه هایکتاب با ملایسه در کتاب بندیفص  در نوآوری -4

  اس ؟ م زان چه مشابه هایکتاب با ملایسه در کتاب علرو نوشتار در نوآوری و خیق   -5

  اس ؟ چاونه مشابه ایهکتاب سایر با ملایسه در کتاب در شده ب ان جدید مباحث م زان -6

  اس ؟ چاونه کتاب در موجود نوشتارهای بررسو و نلد م زان -7

 باشد؟ مو سیم  و قرآن حوزه تخصصو ن ازمخاطبان دمور و متناسب حد چه تا کتاب مطالب -8

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

  نرای د؟مو ارزیابو چاونه را جابه و مناسب صورتبه کتاب در  شدهارائه علرو منابع ترام از استفاده م زان -10

 اس ؟ م زان چه به اثر چاپ ضرورت کشور، در موجود فارسو منابع به توجه با -11

 علمي محتواي ارزيابي: دوم بخش

 نرای د؟مو ارزیابو چاونه را آن نوآوری و علرو محتوای-1

  نرای د؟مو ارزیابو چاونه را استفاده مورد منابع و کتاب مطالب ودنب روزبه -2

 نرای د؟مو ارزیابو چاونه را مطالب پ وستاو -3

 نرای د؟مو ارزیابو چاونه را( هاسرفص ) محتوا با عنوان مطابل  -4

 رای د؟نمو ارزیابو چاونه را مطالب محتوای با کتاب هایفص  عناوین تناسب و هراهناو م زان -5

 نرای د؟مو ارزیابو چاونه را منابع از استفاده در داریامان  رعای  -6

 چ س ؟ را کتاب علرو محتوای از شرا کلو بندیجرع -7

 محتوا نگارش ارزيابي سوم: بخش

  کن د؟مو ارزیابو چاونه را متن جه  روانو و ش وایو -1

  اس ؟ چاونه کتاب در عکس و رودارن جدول، مانند تصویری هایروش کارگ ریبه و ک ف   -2

 اس ؟ ن ازمند علرو ویراستاری به نوشتار آیا -3

 اس ؟ ن ازمند ناارشو و ادبو ویراستاری به نوشتارآیا  -4

 چ س ؟ کتاب ناارش از شرا کلو بندیجرع -5
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش فن آوری 



 
 

  آوری اطالعات : رشته تولید اپلیکیشن آوری اطالعات : رشته تولید اپلیکیشن بخش فنبخش فن

  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  لف( لف( اا

 رو این از ؛اس  و مطابق با جدول معرفو منابع عل هم السیمقرآن و عترت بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -1

 .شوند مو حذف مسابلات دوراز  نامرتب  موضوعات

 دب رخانه به  DVDیا  CDدر قالب  راهنرا و نصب فای  انضرام به افزار نرم اص الزم اس  مطابق زمانبندی تع  ن شده،  -2

 جشنواره ارائه شود.

 ای جداگانه تایپ شود و هرراه با اثر به دب رخانه جشنواره ارائه شود.مشخصات کام  صاحب اثر باید در صفحه -3

 به دب رخانه جشنواره ارائه نراید. اثر 2مو تواند حداکثر هر نفر  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا ابلهمس ه چ در تاکنون نباید ارسالو آثار -5

  –باشد که الزم اس  بر روی اثر شناسنامه هر اثر، شام  نام و نام خانوادگو، نام دانشااه و دستااه، شراره ملو مو -6

 قسر  باال نصب شود.

خواهد بود و در صورت ه شرک  در جشنواراما تنها یک نفر مجاز به ؛ ار به صورت گروهو امکان پذیر اس ارایه نرم افز -7

 و به سایر نفرات لوح تلدیر داده مو شود. بعر  خواهد آمدره، از نفر اصلو تلدیر در جشنوا اثر برگزیده شدن

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75اق  امت از رتبه دوم : حد 80رتبه اول : حداق  امت از 
 

  امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 15 (عرل اتو بودن ) نظ ر اجرای وظایف، صح ح بودن نتایج، عدم امکان دسترسو غ ر مجاز 1

2 
 اهر،ظ سازی سفارشو امکان زیبا، و ظاهرجذاب س ستم، با کار سادگو نظ ر) پسندی کاربر

 (ابزارها چ نش و گراف ک
15 

 15 (منابع از کاربردی استفاده جستجو، هرچون درخواس  به پاسخ سرع  نظ ر) کارآمدی  3

4 
 با هراهناو آسان، نصب دیار، تم هایس س به افزار نرم انتلال در سادگو نظ ر)حر  قابل  

 (مشابه یافزارها نرم دیار جای به افزار نرم جایازینو امکان استاندارد،
15 

 15 (نفوذ تس  و امن  ، بازیابو قابل   خطاها، مدیری  نظ ر) اطر نان قابل   5

 10 نوآوری)قابل   ویره( 6

 15 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازی غنو محتوا، صح  اطیعات، دق )محتوایو 7

 100 امت از جرع
 

 های مجازی قرآنو*نرم افزاررشته : * تول د اپل ک شن *کانال 3آوری شام  بخش فن
 



  مجازی قرآنیمجازی قرآنیهای های آوری اطالعات : رشته کانالآوری اطالعات : رشته کانالبخش فنبخش فن

  ::  اجرایواجرایو  فنو وفنو و  ضواب ضواب الف( الف( 

 موضوعات رو این از ؛اس  و مطابق با جدول معرفو منابع قرآن و عترت بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -1

 .شوند مو حذف مسابلات دوراز  نامرتب 

 شود. ثب  ارهجشنو در سامانه آدرس دق ق و مشخصات کانالمطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس   -2

 هر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره ارائه نراید. -3

خواهد بود و در صورت  شرک  در جشنوارهته ه کانال توس  یک یا چند نفر بیمانع بوده اما تنها یک نفر مجاز به  -4

عر  خواهد آمد و به سایر افراد در سامانه تلدیر ب برگزیده شدن کانال مربوطه در جشنواره، از نفر اصلو ثب  نام شده

 لوح تلدیر داده مو شود.

و آوایو  دانشااه خود را ون زمان برگزاری آزمون های معارفو صاحب کانال ملزم اس  تاریخ های مهم جشنواره هرچ -5

به صورت با درج آدرس کانال دب رخانه دائم جشنواره ،در کانال درج نراید این عر  به منظور بررسو بارگزاری مطالب 

 غ ر رباتو و با عام  انسانو مو باشد. در صورت عدم وجود این بخش ، کانال مورد ارزیابو قرار نرو گ رد.

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -6

 70 امت از حداق :  سوم هرتب 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 
 

  ب( جدول امت ازات :ب( جدول امت ازات :

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 20 و تعدد مخاطب ن واقعو پسندی کاربر 1

 20 محتوا صح  2

 20 ع مطالبتنو و سازی غنو 3

 10 سطح تخصصو مطالب 4

 20 فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه 5

 10 انالقدم  و تداوم ک 6

 100 امت از جرع

  



 قرآنیقرآنی  نرم افزارهاینرم افزارهایآوری اطالعات : رشته آوری اطالعات : رشته بخش فنبخش فن
 

  ::جدول امت ازات جدول امت ازات الف(الف(

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری موضوع

 نرم افزار

 10 (عرل اتو بودن ) نظ ر اجرای وظایف، صح ح بودن نتایج، عدم امکان دسترسو غ ر مجاز -1

 سفارشو امکان زیبا، و جذاب ظاهر کاربرپسندی، س ستم، با کار سادگو نظ ر) پسندی کاربر-2

 (ابزارها چ نش و گراف ک ظاهر، سازی
10 

 10 (ازمنابع کاربردی استفاده جستجو، هرچون درخواس  به پاسخ سرع  نظ ر) کارآمدی -3

 با هراهناو آسان، نصب دیار، تم هایس س به افزار نرم درانتلال سادگو نظ ر)حر  قابل   -4

 (مشابه های افزار نرم دیار جای به افزار نرم جایازینو امکان استاندارد،
10 

 10 (نفوذ تس  و امن  ، بازیابو قابل   خطاها، مدیری  نظ ر) اطر نان قابل   -5

 10 نوآوری)قابل   ویره( -6

 10 (منابع به مناسب ارجاع و استفادهع، تنو و سازی غنو محتوا، صح  اطیعات، دق )محتوایو -7

 50 امت از جرع

 

  : :   ضواب  فنو و اجرایوضواب  فنو و اجرایوب(ب(

 ندرم  اصد   پدس از ثبد  ندام    و شدده  جشدنواره  پایاداه اطدیع رسدانو    وارد باید قسر  این در پروهان آنقر .1

بده بده دب رخانده     1395تدا پایدان خدرداد مداه       DVDیدا   CDرا  در قالدب   راهنرا و نصب فای  انضرام به افزار

 ااه خود تحوی  نرایند.جشنواره در دانش

         ، ی داوری در مرحله ی اوّل از طریق سدامانه و در صدورت ن داز بده ارایده حضدوری وتشدخ ص تد م داوران        نحوه. 2

 خواهد شد. اطیع رسانو

 نرم افزار نباید پ شتر در مسابله و جشنواره ی دیاری شرک  داده شده باشد..  3

 امکان پذیر اس .ارایه نرم افزار به صورت گروهو . 4

 .اس  الزامو اثر صاحب خانوادگو نام و نام درج. 5

 .رادارد اثر یک ارسال حق تنها داوطلب هر. 6

 .گ رد نرو تعلق امت ازی مرتب  غ ر موضوعات به هرچن ن شده کپو به آثار .7



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ادبی



 

 

  : رشته شعر: رشته شعر  ادبیادبیبخش بخش 

  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 رو این از؛ اس  و مطابق با جدول معرفو منابععل هم السیم قرآن و عترت بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -1

 .خواهند شد حذف مسابلات از نامرتب  موضوعات

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 در یک بخش شعر کیس ک مورد بررسو قرار خواهند گرف  و سایر آثار داوری نخواهند شد. آثار -3

 جشنواره بارگزاری شود. در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اثر تول د شده در قالب  -4

 هر نفر مو تواند دو اثر درسامانه جشنواره بارگزاری نراید. -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ی شدهبارگزار اثر -6

 .گ رد قرار صفحه م انةو  باال در و نام صاحب اثر و دانشااه  اثر نام یا عنوان  -7

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80امت از  رتبه اول : حداق 

 

  امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 20 (... و قاف ه، آهنگ عروضو، قالب )وزن درس  ساختار 1

 20 رسایو( و زبان سیم  ، ها واژه باف  هراون ایجاد واژگان، )گزینش شعر زبان 2

 20 (...  و کیم کلره موس لو ادبو، هایآرایه صور خ ال، کارگ ری به و شناختو )زیبایو بازی 3

 10 و ...( خیق   ، فرم ، محتوا مضرون، سازی )وحدت، هراهناو مضرون و نوآوری 4

 10 احساسات مخاطب( و ه جانات بروز )شارد عاطفه 5

 10 پایندگو و ماندگاری 6

 7 (...و  قرآنو های سرب  و کارگ ری عناصر عترت )به و قرآن از پذیری تاث ر 7

 3 شعر س ر در پختاو و اندیشه 8

 100 جرع ک 

 

  : رشته داستان نویسی: رشته داستان نویسی  ادبیادبیبخش بخش 

  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 رو نای از ؛اس  و مطابق با جدول معرفو منابع عل هم السیمقرآن و عترت بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -1

 .خواهند شد حذف مسابلات از گردونة هم باشند، زیبا اگرچه نامرتب  موضوعات

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 واره بارگزاری شود.جشن در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اثر تول د شده در قالب  -3

 هر نفر مو تواند دو اثر در سامانه جشنواره بارگزاری نراید. -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید بارگزاری شده اثر -5

 رشته : * شعر نو * شعر کیس ک*داستان نویسو*نرایش نامه نویسو*ف لم نامه نویسو 4بخش ادبو شام  

 



ات مجاز باید با توجه به اختیف صاحب نظران درمورد تعریف و تعداد کلرات داستان کوتاه،حداق  و حداکثر تعداد کلر -6

 کلره باشد.  5000تا  2000ب ن 

 .گ رد قرار صفحه اول در اثر و نام صاحب اثر و دانشااه نام یا عنوان -7

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 
 

  جدول امت ازات :جدول امت ازات :  ب(ب(

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 5 (عل هم السیم عترت و قرآن مبانو و ها آموزه به موضوع، تم )توجه 1

 5 موضوع در ابداع 2

 10 داستان( چهارچوب یا رنگ )نلشه پو یا طرح 3

 5 قلم رسایو و روانو 4

 5 وع(مناسب )شر آغاز 5

 10 پردازی شخص ّ  6

 10 گفتاو 7

 10 داستان( دید )روای  زاویة 8

 10 ( بندی پایان ، داستان اوج تعل ق، حوادث )کشرکش، 9

 10 داستان لحن 10

 5 صحنه( و مکان ، زمان گانه سه )وحدت سازی فضا 11

 5 پرداخ  12

 5 گرا رهای تصویداستان در دادن نشان و مندنزبا هایداستان در زبان 13

 5 تکن ک از استفاده 14

 100 جرع ک 

 

  نامه نویسینامه نویسینامه نویسی و نمایشنامه نویسی و نمایشهای فیل های فیل : رشته: رشته  ادبیادبیبخش بخش 

  ::  اجرایواجرایو  فنو وفنو و  ضواب ضواب الف( الف( 

 اگرچه نامرتب  موضوعات رو این اس ؛ از و مطابق با جدول معرفو منابع قرآن و عترت بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -1

 .خواهند شد حذف مسابلات از گردونة ،هم باشند بازی

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 جشنواره بارگزاری شود. در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اثر تول د شده در قالب  -3

 نراید. بارگزاریجشنواره  در سامانهفل  یک اثر باید هر نفر  -4

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -5

 .اس  ضروری نامه نامه/نرایش ف لم اوّل صفحة در داستان خیصه نوشتن -6

 عنوان، کام ، شام  مشخصات ذکر بر عیوه ادبو، منبع از تباساق درصورت شود. ذکر متن پایان در نامهف لم یا نامهنرایش منابع -7

 .شود معرفو ن ز اثر انتشار سال ناشر، نویسنده،

 شود. ذکر ن ز داستان و خیصة س نرایو اثر مشخصات اثر، آن از س نرایو اقتباس سابلة صورت در -8

 جایزه یک تنها باشد، ملام دارای شرای  کسب و باشد هشد نوشته مشترک صورت به نفر چند توس  شده ارائه اثر که صورتو در -9

 .شد خواهد داده آن تخص ص به



 .شود خودداری خیصه طرح ارایة از بنابراین مو شود، پذیرفته ارزیابو برای کام  نامة ف لم تنها -10

 گ رد. قرار صفحه اول در اثر و نام صاحب اثر و دانشااه نام یا عنوان -11

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریه در مرحله کسب رتب یبرا -12

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 

  امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 از پره ز سوژه، و موضوع اهر   در موضوع، ارابتک پذیری، اندیشه )باور و مضرون موضوع، 1

 زدگو( شعار

10 

 10 پردازی شخص   2

 5 درامات ک ساختار 3

 10 اجرایو قابل ّ  4

 10 پردازی دیالوگ 5

 5 نرایشو زبان 6

 10 نوآوری و خیق ّ  7

 10 اثر شاخص های ویرگو 8

 5 آن گذاری تاث ر و جشنواره های لوی او 9

 10 ساختار نبود مناسب 10

 5 پردازی موقع   در موفل   11

 10 داور ویرة نظر 12

 100 جرع ک 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

بخش هنری و صناعی دستی 

 دست



 

 

  منب  و معرقمنب  و معرق: : صنایع دستوصنایع دستوبخش بخش 
 مو باشد. 83شعراء « رَبِّ هَبْ لِو حُکْرًا وَأَلْحِلْنِو بِالصَّالِحِ نَ » متن اثر معرق و منب  آیه -1

 ها حذف خواهد شد.ل  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب چنانچه عدم تأی د اصا -2

 جشنواره ارسال شود. به دب رخانه اثر مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اص  -3

 شود. ارسالهرراه اثر به دب رخانه جشنواره تایپ و ای جداگانه مشخصات کام  صاحب اثر باید در صفحه -4

 فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره ارسال نراید. هر نفر -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -6

 اثر ارسالو باید در یکسال اخ ر و در زمان دانشجویو صاحب اثر تول د شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -7

باشد که الزم اس  در جایو که بده  نام خانوادگو، نام دانشااه و دستااه، شراره ملو مو شناسنامه هر اثر، شام  : نام و -8

 اص  اثر آس ب نرسد نصب شود.

 .اس  آزاد تکن ک نوع -9

 نوع برش باید دستو باشد. -10

       ر را و سایر تکنولوژی هدای بده روز  کده جنبده هندری اثد       cncتبصره: استفاده از هر گونه تجه زات از قب  : ل زری، 

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

 متریال( از استفاده در محدودی  کند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند مو داوطلب -11

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -12

 اص  آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -13

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 

  

  تابلو فرشتابلو فرش: : صنایع دستوصنایع دستوبخش بخش 
  ضواب  فنو و اجرایوضواب  فنو و اجرایو

« لَهُدمْ مَدا اسْدتَطَعْتُمْ مِدنْ قُدوَّة       وَ أَعِدُّوا »و  83شعراء « و حُکْرًا وَأَلْحِلْنِو بِالصَّالِحِ نَرَبِّ هَبْ لِ »متن اثر تابلو فرش آیه -1

 مو باشد. 60انفال

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 جشنواره ارسال شود. به دب رخانه اثر   اص مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس -3

 شود. ارسالهرراه اثر به دب رخانه جشنواره تایپ و ای جداگانه مشخصات کام  صاحب اثر باید در صفحه -4

 هر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره ارسال نراید. -5

 .باشد شده رتبهحائز  ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -6

 اثر ارسالو باید در یکسال اخ ر و در زمان دانشجویو صاحب اثر تول د شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -7

باشد که الزم اس  در جایو که بده  شناسنامه هر اثر، شام  : نام و نام خانوادگو، نام دانشااه و دستااه، شراره ملو مو -8

 اص  اثر آس ب نرسد نصب شود.

 .اس  آزاد تکن ک نوع -9

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -12

خوشنویسو *نلاشو* عکاسو*معرق و منب  *تابلو فرش  رشته : * منب  و معرق * تابلو فرش * 12صنایع دستو و هنری شام  

 ر* نرایش )تئاتر صحنه( *ت زر* نراهنگ*تذه ب *ف لم کوتاه*طراحو پوست



 اص  آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -13

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75امت از رتبه دوم : حداق   80رتبه اول : حداق  امت از 

  خوشنویسوخوشنویسو: : هنریهنریبخش بخش 
  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 مو باشد. 60انفال « لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَ أَعِدُّوا » متن خوشنویسو آیه -1

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

مورد بررسو قرار خواهند گرف  و سایر خطوط از دور مسابلات حذف و نسخ آثار خوشنویسو در دو بخش نستعل ق  -3

 خواهند شد.

 شود. ارسالجشنواره  به دب رخانه اثر مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اص  -4

 شود. ارسالاثر به دب رخانه جشنواره  پ و هرراهای جداگانه تایباید در صفحهمشخصات کام  صاحب اثر  -5

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -6

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -7

  –باشد که الزم اس  در پش  اثر و موشناسنامه هر اثر، شام  : نام و نام خانوادگو، نام دانشااه و دستااه، شراره مل -8

 باال سر  چپ نصب شود.

 .شود جاری( درج اثر)سال تول د سال هرراه نام و نام خانوادگو وهاثر ب صاحب امضاء -9

 و )دارای( قاب باشد.سانتو متر  70*50حداکثر  و  A3اثر، حداق  اندازه  -10

 .گ رد نرو تعلق امت ازی شده کپو آثار به -11

 باشد. سانتو متر 70*50برای اثر  مترسانتو 8 الو 6و   A3برای اثر مترسانتو 6 الو 4 ،پاسپارتو و عرض طول -12

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعیم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -13

 اص  آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -14

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریدر مرحله کسب رتبه  یبرا -15

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 
 

  امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 13 ( وتوجل خلوت کشو، خ  کرسو، )رعای  بندی ترک ب 1

 13 بصری(مناسب )ازنظردیدِ کادربندی 2

 13 اثر دس )اجرا( صاحب قدرت 3

 13 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 4

 12 شناسو زیبا نظر از کاغذ( مناسب )زم نه کاغذ انتخاب 5

 12 مختلف های دانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 6

 12 کلرات و حروف خوانو هم تناسب رعای  7

 12 زم نه و نوشته با برخورد در خیق   8

 100 جرع ک 

 



  بخش هنری : رشته نلاشوبخش هنری : رشته نلاشو
  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 انتخاب گردد:موضوع مو بایس  متناسب با یکو از موضوعات ذی  -1

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  »آیه 

 آمادگو دفاعو 

  پردازی با موضوع نرازایده 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تول د 

 از ؛اسد   و مطدابق بدا جددول معرفدو مندابع      علد هم السدیم   عتدرت قرآن و  بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدروناثر -2

 .خواهند شد حذف مسابلات دوراز  نامرتب  موضوعات رو این

 ها حذف خواهد شد.دم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب چنانچه ع -3

آثار نلاشو در یک بخش نلاشو مورد بررسدو قدرار خواهندد گرفد  و سدایر آثدار از جرلده آثدار گراف کدو و ... از           -4

 دور مسابلات حذف خواهند شد.

 شود. ارسالجشنواره  به دب رخانه ثرا مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اص  -5

 شود. ارسالاثر به دب رخانه جشنواره  ای جداگانه تایپ و هرراههمشخصات کام  صاحب اثر باید در صفح -6

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -7

 .باشد هشد حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -8

باشدد کده الزم اسد  در    شناسنامه هر اثر، شام  : نام و نام خانوادگو، ندام دانشدااه و دسدتااه، شدراره ملدو مدو       -9

 باال سر  چپ نصب شود.  –پش  اثر 

 سانتو متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3اثر، حداق  اندازه  -10

 .اس  آزاد تکن ک نوع -11

 .گ رد نرو تعلق امت ازی شده کپو آثار به -12

 اص  آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -13

 جددول  کننددگان بده شدرح   کسدب شدده توسد  شدرک      از د ، حدداق  امت سراسدری کسب رتبه در مرحلده   یبرا -14

 اس :  یذ

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 
 



 امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 10 مخاطب جذب جه  بصری جذاب ّ  ایجاد 1

 20 و ...( رنگ ، بندی ترک ب)بصری  عناصر بر هنرمند تسل  2

 20 پ ام مفاه م و معانو به نزدیکو(/ موردنظر موضوع یا آیه تاث ر) اثر در موضوع جانرایه ب ان ینحوه 3

 10 اثر شناختو زیبایو ساختار 4

 10 اثر ارایه و موضوع در خیق ّ  و ابداع 5

 10 اجرا و ب ان موضوع سبک در تکن ک مناسب از استفاده 6

 10 ریتم رعای  7

 10 عناصر و ارائه کام  کار ب ن هراهناو و اجرا 8

 100 جرع ک 

 

  بخش هنری : رشته عکاسوبخش هنری : رشته عکاسو
  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 س  متناسب با یکو از موضوعات ذی  انتخاب گردد:موضوع مو بای -1 

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  »آیه 

 آمادگو دفاعو 

 ایده پردازی با موضوع نراز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تول د 

 ری حذف خواهند شد.بو ارتباط با موضوع از مرحله داو های عکس

 .تک عکس به دب رخانه جشنواره ارسال کند 3  تواند فلهر عکاس مو -2

پذیر اس  و برای ارسال آثار باید در سای  جشنواره ثب  نام و طبق دریاف  آثار تنها از طریق سای  جشنواره امکان -3

 .گردددستور کار درج شده در سای  عر  

ماابای ، بر روی  5پ کس  و حداکثر حجم فای   2450ی، ضلع کوچک حداق  در اندازه jpg با فرم  بایستوها عکس -4

 .مااپ کس  باشد 8های موبایلو باید سای  جشنواره بارگذاری شوند. حداق  رزولوشن عکس

ای وارد نکند. ویرایش عکس در حد اصیح نور و رنگ و کراپ تا آنجایو مجاز اس  که به اصال  عکس خدشه -5

 .معذور اس  HDR های فتومونتاژ، کوالژ وی جشنواره از پذیرش عکسخانهدب ر

 .ی تصویری باشندنشانه های ارسالو، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاش ه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هرعکس -6

 .جشنواره حذف خواهد شد در صورتو که ک ف   آثار ارسالو برای چاپ در کتاب و نرایشااه مناسب نباشد، عکس از -7

 ف خواهد شد.ذدر صورت عدم تای د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره، اثر از رقاب  ح -8

شود. هرگونه مسئول   ناشو از آن و پاسخاویو به ی عکس مالک اثر شناخته مواز نظر برگزار کننده، ارسال کننده -9

 .اثر خواهد بود یپ امدهای حلوقو ناشو از آن با ارسال کننده

های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبل غاتو کننده حق استفاده از عکسبرگزار -10

 .داردمربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ مو



ب نو نشده با مسائ  پ شگ ری در مورد ارسال آثار به معنای پذیرش ترامو ملررات این جشنواره و تصر م -11

 .برگزارکننده اس 
 

  ب( جدول امت ازات :ب( جدول امت ازات :

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 20 پ ام اثر 1

 20 نور، رنگ  و وضوح تصویر 2

 30 استحکام در ترک ب بندی 3

 10 خیق   و نوآوری در اجرای اثر 4

 10 بهره گ ری از تکن ک مناسب 5

 10 ثراجرای محکم و کم نلص ا 6

 100 جرع ک 
 

  بخش هنری : رشته تذه ببخش هنری : رشته تذه ب
  ::  اجرایواجرایوفنو و فنو و ضواب  ضواب  الف( الف( 

 موضوعات ذی  انتخاب گردد:موضوع مو بایس  متناسب با یکو از -1

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  »آیه 

 آمادگو دفاعو 

 ایده پردازی با موضوع نراز 

 مربه معروفایده پردازی با موضوع ا 

  ایده پردازی با موضوع رونق تول د 

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 شود. ارسالجشنواره  به دب رخانه اثر مطابق زمانبندی تع  ن شده، الزم اس  اص  -3

 شود. ارسالاثر به دب رخانه جشنواره  ی جداگانه تایپ و هرراهاباید در صفحهمشخصات کام  صاحب اثر  -4

 نراید. ارسالهر نفر فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره  -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -6

  –باشد که الزم اس  در پش  اثر ااه، شراره ملو موشناسنامه هر اثر، شام  : نام و نام خانوادگو، نام دانشااه و دست -7

 باال سر  چپ نصب شود.

 سانتو متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3اثر، حداق  اندازه  -8

 .باشد قاب دارای و اثر خلق برای کادر درصد 75 -9

 .باشد متر سانتو 8 تا 6 پاسپارتو عرض و طول -10

 .اس  مرنوع اجرا جه  رایانه از استفاده -11

 .اس  پاسپارتو احتساب با گردیده اعیم ابعاد -12

 اص  آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -13

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75 رتبه دوم : حداق  امت از 80رتبه اول : حداق  امت از 
 



  امت ازات :امت ازات :  ب ( جدولب ( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 20 طراحو 1

 20 رنگ تناسب و سنتو ناب های رنگ از استفاده 2

 20 خوب اجرای 3

 20 آن ومبانو اصول به توجه با دراثر ونوآوری خیق ّ  4

 10 بندی ترک ب 5

 10 استفاده مورد تکن ک 6

 100 جرع ک 

 

  بخش هنری : رشته ف لم کوتاهبخش هنری : رشته ف لم کوتاه
    ::  اجرایواجرایو  فنو وفنو و  ضواب ضواب الف( الف( 

 موضوعات ذی  انتخاب گردد:موضوع مو بایس  متناسب با یکو از  -1

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  »آیه 

 آمادگو دفاعو 

 ایده پردازی با موضوع نراز 

 امربه معروف ایده پردازی با موضوع 

  ایده پردازی با موضوع رونق تول د 

و مطدابق بدا جددول معرفدو مندابع اسد ؛        عتدرت علد هم السدیم   قرآن و  بر محور مبتنو آثار محتوای و مایهدرون -2

 .خواهند شد حذف مسابلات از دور نامرتب  موضوعات رو این از

 ها حذف خواهد شد.احراز شود، اثر از رقاب  چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره -3

)قابد  پخدش بدا دسدتااه      dvdنسدخه   یدک  در فد لم  اصدلو  ینسدخه مطابق زمانبندی تع  ن شدده، الزم اسد     -4

 شود. ارسالجشنواره  به دب رخانهس ستم های پخش خاناو(  رایانه و 

 .شود درج لمف  هر روی بر کام  طور به ف لم زمان مدت و ف لرساز و ف لم نام -5

 شود. ارسالاثر به دب رخانه جشنواره ای جداگانه تایپ و هرراه باید در صفحهمشخصات کام  صاحب اثر  -6

   نراید. ارسالبه دب رخانه جشنواره  حداکثر مو تواند دو ف لمهر نفر  -7

 .ارسالو باید در یکسال اخ ر تول د شده باشد  اثر -8

 تعلدق  جدایزه  یدک  فلد   ،باشدد  داشدته  کنندده ته ده  و نویسدنده  کارگردان، یک از ب ش که برگزیده هایف لم به -9

 .گرف  خواهد

 .شود رعای  آن درباید  ... و فنو، زمان لحاظ به کوتاه ف لم استانداردهای -10

  ید ذ جددول  کننددگان بده شدرح   کسدب شدده توسد  شدرک      از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -11

 اس :

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80: حداق  امت از  رتبه اول

 



 امت ازات :امت ازات :  ب( جدولب( جدول

 امت از امت از شاخص های داوری

 نامه ف لم

 7 ایده و تم

 8 داستان

 5 شخص   پردازی

 و بازیاری کارگردانو
 15 دکوپاژ

 15 هابازی و پرداخ  بازیاران انتخاب

 تصویر و صدا
 10 تصاویر ک ف  

 5 صدا

 تدوین

 5 تداوم

 5 ریتم)ترپو(

 3 رعای  اص  تدوین

 2 موس لو

 نکات برجسته
 12 پ ام انتلال

 8 خیق   ویره

 100 جرع ک 

  

  بخش هنری : رشته طراحو پوستربخش هنری : رشته طراحو پوستر
  ::  اجرایواجرایو  فنو وفنو و  ضواب ضواب الف( الف( 

 د:موضوع مو بایس  متناسب با یکو از موضوعات ذی  انتخاب گرد-1 

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  »آیه 

 آمادگو دفاعو 

 ایده پردازی با موضوع نراز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تول د 

 پوسترهای  بو ارتباط با موضوع از مرحله داوری حذف خواهند شد.-2

 .به دب رخانه جشنواره ارسال کند   یک اثرفلتواند مو طراحهر  -3

پذیر اس  و برای ارسال آثار باید در سای  جشنواره ثب  نام و طبق دریاف  آثار تنها از طریق سای  جشنواره امکان -4

 .دستور کار درج شده در سای  عر  کن د

ماابای ،  5پ کس  و حداکثر حجم فای   2450ی، ضلع کوچک حداق  در اندازه jpg با فرم  بایستو پوستر ارسالو  -5

 بر روی سای  جشنواره بارگذاری شوند. 

 .از جشنواره حذف خواهد شد پوستردر صورتو که ک ف   آثار ارسالو برای چاپ در کتاب و نرایشااه مناسب نباشد،  -6

 شد. در صورت عدم تای د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره، اثر از رقاب  حذف خواهد -7

شود. هرگونه مسئول   ناشو از آن و پاسخاویو به مالک اثر شناخته مو پوستری از نظر برگزار کننده، ارسال کننده -8

 .ی اثر خواهد بودپ امدهای حلوقو ناشو از آن با ارسال کننده

رات و موارد تبل غاتو پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشا پوسترهایکننده حق استفاده از برگزار -9

 .داردبرای خود محفوظ مو صاحب اثرمربوط به جشنواره، با ذکر نام 



ب نو نشده با گ ری در مورد مسائ  پ شارسال آثار به معنای پذیرش ترامو ملررات این جشنواره و تصر م -10

 .برگزارکننده اس 

  ب( جدول امت ازات :ب( جدول امت ازات :

 امت از امت از شاخص های داوری ردیف

 فاصله از کلرات )لوگو سانتو متر(/ اندازه 50*70نامه) آی ن طبق پوستر، ابعاد حداکثر عای ر 1

 متری( یک فاصله فونتها از سایر و باشد خوانا متری3

16 

 16 رناها ترک ب مناسب/ کنتراس  از گ ری بهره 2

 14 لوگو طراحو 3

 12 پوستر( طراحو های سبک تایپوگرافو)از 4

 14 تکن ک و فرم 5

 14 خیق   و نوآوری 6

 14 ایجاز و پویایو مفهوم/ انتلال م زان و مناسب عناصر از استفاده 7

 100 جرع ک 

 

  بخش هنری : رشته نرایش )تئاتر صحنه(بخش هنری : رشته نرایش )تئاتر صحنه(
 و خیقانه هایایده با که قرآن و عترت موضوع با جامعه ن از مورد و فاخر متون با هایونرایش ترویج منظور به رشته این -1

از  هدم باشدند،   زیبا اگرچه نامرتب  موضوعات رو این از .گرددمو برگزار ایصحنه زم نه در باشند،مو هرراه تاث رگذار

 خواهند شد. حذف مسابلات گردونة

 و داشدته  ارزشدرند  و فداخر  متدونو  کده  غ رایرانو و ایرانو هاینرایشنامه از دنتوانمو بخش این در شرک  کنندگان -2

 .بهره برداری نرایندد،ندهمو  انعکاس را جامعه روز ن ازهای

 بده  نرایشدو،  هدای گروه درخواس  بخش این در تئاتر، تول د مندنظام فرآیند و گروه مفهوم به دادن اهر   به منظور -3

 .تللو خواهد شد گروه شده معرفو نراینده عنوان به نرایش کارگردان و حلوقو، هوی  عنوان

اثدر بده    تایدپ و هردراه  ای جداگانده  باید در صفحه نامه و سایر ملزوماتوه به هرراه نرایشاعضای گرمشخصات کام   -4

 شود. ارسالدب رخانه جشنواره 

 هر گروه فل  یک اثر باید به دب رخانه جشنواره ارسال نراید. -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -6

 لو باید در یکسال اخ ر و در زمان دانشجویو صاحب اثر تول د شده باشد و دارای شناسنامه باشد.اثر ارسا -7

 اثدر  نبایدد  هرچن ن .بود خواهد CDدر قالب  آثار (ف لم) تصویری نسخة پذیرای تنها بخش این در جشنواره دب رخانه -8

 .پذیرد صورت ف لربرداری کردن، قطع بدون باید و باشد شده تدوین صورت به ارسالو

 جشدنواره  دب رخانده ؛ گ درد مو صورت دائم دب رخانه توس  نرایش یک ن ازهای نوع به توجه با اجرا هایسالن انتخاب -9

 معردول  خددمات  صدرفا  و نداشته هانرایش تبل غو میاق چاپ و لباس دوخ  دکور، ساز و ساخ  قبال در مسئول تو

 .کرد خواهد ارائه را صحنه سازی آماده

 .گردند معرفو جشنواره به دانشااه یک سوی از باید الزاما تئاتر هایگروه اعضای -10



 شدرک   رشدته  ایدن  در (... و هدبندد  سداقچه،  از استفاده مانند) مویاس شئونات و حجاب رعای  با خانم دانشجویان -11

 .نرایند

 اس :  یذ جدول ندگان به شرحکنکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -12

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 

 

 : بود خواهند انتخاب اولوی  در باشند زیر هایویرگو با که آثاری  -13

 .رانوغ رای شده ترجره تازه یا و (اصلو اولوی ) ایرانو شده نوشته تازه هاینامهنرایش -1

 .شده اجرا پ شتر های نامهنرایش از خیق و روزآمد اجراهای -2

 مفهدوم  بده  و باشدند  شدده  انتخاب اجرا برای امروزی اجتراعو و فرهناو ن ازهای به توجه با که هایونرایشنامه -3

 .پردازندمو صح ح زندگو سبک ترویج نشاط، بخشو، آگاهو ام د،

 هندری  هدای خیق   کارگ ری به و ورزیاندیشه در را ایران تئاتر نوین نس  عدادپراست و نوگرا روح که اجراهایو -4

 .دهد نشان

  نرا )کر ک استریپ(نرا )کر ک استریپ(بخش هنری : رشته پوبخش هنری : رشته پو
نردا )کر دک اسدتریپ(    پدو  رشدته  در قدرآن و عتدرت   موضدوع  بدا  اسدتعدادها  شناسایو و فاخر آثار تول د هدف با بخش این -1

 خواهند شد. حذف از مسابلات نامرتب  ، تموضوعا رو این از .شودمو برگزار

 ها حذف خواهد شد.چنانچه عدم تأی د اصال  اثر در هر یک از مراح  جشنواره احراز شود، اثر از رقاب  -2

 اس . آزاد اثر، تکن ک نوع -3

 نراید. ارائه اثر باید یک حداکثر متلاضو هر -4

 تایپ و هرراه اثر به دب رخانه جشنواره ارسال شود.ای جداگانه مشخصات کام  صاحب اثر باید در صفحه -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابله ه چ در تاکنون نباید ارسالو اثر -6

 اثر ارسالو باید در یکسال اخ ر و در زمان دانشجویو صاحب اثر تول د شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -7

 .مو کند روای  را داستانو کش دن تصویر به که اس  نویسندگو و یتصویرساز هنر از ترک بو رشته این -8

 در اجدرای  سدیم   سدازی  فرهندگ  حدوزه  در داسدتان  یدا  و نظدم  یدا  نثدر  مدتن  از خود تشخ ص به کننده مو تواند شرک  -9

 .باشد تصویرگر و نویس داستان از متشک  ت رو صورت به تواند مو کار این هرچن ن کند. استفاده خود

 .باشد قاب 6 حداق  )فریم( پین قاب عدادت -10

 .ندارد وجود مورد این در محدودیتو و شوند ارائه تلف لو یا دیج تال دستو، صورت به مو تواند آثار -11

 مسدابله خواهدد   از اثدر  خدروج  موجدب  مدذهبو  و قدومو  هدای اقل د   و س اسدو  هدای گروه ها،شخص   به توه ن هرگونه -12

 .شد

 .باشد 100 * 70 حداکثر و A4 حداق  دبای اثر ابعاد -13

 .کرد نخواهد دریاف  را امت ازی باشد، هنرمندان دیار آثار از کپو ع نا تول دی، اثر که صورتو در -14

 .باشد قاب هرراه و مناسب ) کاغذ ( بوم روی بر اثر اس  شایسته ترج حا -15

 .اس  بیمانع اثر اجرای برای رایانه از استفاده -16

 اثدر ضدروری   قداب  یدا  و برگده  پشد   در دانشدااه  ندام  و اثدر  کدد  اثر، صاحب تراس شراره و نام اثر، یزم نه و رشته جدر -17

 .اس 

 : بود خواهند انتخاب اولوی  در باشند زیر هایویرگو با که آثاری -18



 .باشند داشته ب شتری تناسب و انطباق جشنواره موضوعو هایاولوی  با فنو ک ف   بر عیوه که آثاری -

 نظدر  در ایدن بخدش   در هنرمنددان  تدیش (دن دا.   در رایدج  هدای سدبک  دیادر  بده  آنها کرتر شباه  و هاطراحو بودن اص   م زان -

 )داش  خواهد مثب  امت از داوران

 ها.شخص   طراحو ک ف   ها،شخص   پوزهای اجرای ک ف   -

  و.پرسپکت و جزی ات به پرداختن ح ث از زم نه پس و فضا اجرای ک ف   -

 ها.صحنه حس انتلال ن ز و هارنگ ترک ب ح ث از آم زیرنگ ک ف   -

 مفهوم. انتلال م زان و مناسب عناصر از استفاده و تکن ک فرم -

 پرداخد  جزی دات بدرای    در(داسدتان   کلدو  خد   در تغ  در  یدا  اضدافه  یدا  حدذف  بددون  مدذکور،  داسدتان  کامد   و صح ح روای  -

 )وجود ندارد مانعو طب عتا هادیالوگ یا مبارزه صحنه زمان فضا، خابانت در خیق   بردن به کار و هاصحنه

 گذر. نرایش و حس انتلال جه  در روای  در ریتم ایجاد و زوایا انتخاب ها،پن  چ دمان روانو و خوانایو -

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -19

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80تبه اول : حداق  امت از ر

 

  نراهنگ و ت زرنراهنگ و ت زر  بخش هنری : رشتهبخش هنری : رشته
  فنو و اجرایو: فنو و اجرایو:   ضواب  ضواب  الف(الف(

 .باشد شده تول د اثر صاحب دانشجویو زمان در باید آثار کل ه .1

 ..گرف  خواهد تعلق جایزه یک فل  باشد داشته ندهکن ته ه و نویسنده کارگردان، یک از ب ش که برگزیده های ف لم به .2

 .شود ف لم درج روی بر کام  طور به زمان مدت و نراهنگ /ت زر وسازنده نام .3

ارسدال   dvdنسخه  یک در ف لم اصلو ی نسخه اس  الزم دق له تصویری مو باشد. 5و حداکثر  3زمان نراهنگ حداق   .4

 ای پخش خاناو(شود. )قاب  پخش با دستااه رایانه و س ستم ه

 .آثاری که استانداردهای فنو و ک ف   نرایش نداشته باشند از بخش مسابله حذف مو گردند .5

 استفاده از موس لو مجاز برای نراهنگ الزامو مو باشد. .6

 .اس  آزاد تکن ک هر نوع  .7

 اس :  یذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توس  شرک  از ، حداق  امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا .8

 70 امت از حداق :  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداق  امت از  80رتبه اول : حداق  امت از 
 



 ب(جدول امت ازات:ب(جدول امت ازات:

 

 امتیاز شاخص های داوری موضوع

 نماهنگ و تیزر

 ایده پردازی
 7 ایده و تم

 8 مفاه م با ارتباط

 و موس لو هراهناو مفهومو اثر
 15 دکوپاژ

 15 موس لو

تصویرصدا و   
 10 تصاویر ک ف  

 10 صدا

آوریفن  و اجرا 
 10 تصویری افکتهای از استفاده

 5 ریتم)ترپو(

 نکات برجسته
 12 پ ام انتلال

 8 خیق   ویره

 100 جرع ک 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش تیمی



 

  مسابلات ت رومسابلات ت روبخش ت رو :بخش ت رو :
 مو باشد.  در دو گروه مجزا آقایان و خانم ها  دانشجویانو از مسابلات مختص به  کارمندان، اسات د  این دوره -1

 پردازند.ت م های کارکنان و اسات د بایکدیار و دانشجویان با هم به رقاب  مواین دوره از مسابلات الزم به ذکر اس  در  -1-1

در اند، ارفو در سامانه ثب  نام کردهعجزء به باال ، قرائ  تحل ق و ترت   و رشته های م 10عضوی  کسانو که در رشته های حفظ  -2

 بخش ت رو بیمانع مو باشد.

در صورتو که فردی در چند رشته در جشنواره شرک  نراید و در بخش مسابلات ت رو ن ز ثب  نام نراید در صورت تداخ  زمان  -4

ات ت رو، امت از رشته های انفرادی ن ز مسابلات با هم صرفا باید از رشته های انفرادی انصراف دهد و در صورت انصراف از مسابل

 برای او کان لم یکن تللو مو گردد.

 ، ن ره نهایو و نهایو برگزار خواهد شد. ملدماتومرحله  سهمسابلات ت رو در  -5

 .و اطیعات، دق  و سرع  با هم سنج ده مو شود مسابلات برنامه زنده رسانه ای و مشابه با مسابلات ت رو به صورت حضوری  -6

 ثب  نام در مسابلات ت رو توس  کارشناس قرآن دانشااه صورت مو گ رد. -7

 برای ترامو دانشااه ها امکان ثب  نام وجود دارد.  -8

 یک ت م خواهر و یک ت م برادر ثب  نام نرایند.و دانشجویان بطور مجزا  ، اسات ددر گروه کارمندان مو تواند  دانشااههر -9

ت مرسوم قرآن متفاوت بوده، لذا شرک  کنندگان باید توانایو پاسخاویو به سواالت را داشته باشدند. بده   نوع سواالت با سواال -10

طور مثال در رشته حفظ، یک کلره از قران کریم گفته شده و افراد باید آیه ای که آن کلره در آن وجود دارد را تیوت نرایند و یا 

 افراد باید قاری، سوره، ملام و صفحه را تشخ ص دهند و .... در بخش تحل ق فرازی از یک تیوت پخش شده و 

 در مسابلات ت رو هر یک از اعضاء ت م مو توانند به سواالت مطرح شده پاسخ دهند. -11

ب سد  و   مسابلات ت ردو امت ازات کسب شده در براساس  در حضور سرپرس  گروه و  قرعه کشو این دوره از مسابلاتفرایند  -12

 دانشااه ان وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکو مو باشد.  عل هم السیمعترت نواره قرآن و چهارم ن جش

 اشکال ذی  مو باشد:ه سواالت بمسابلات ت رو  در  -13

 این نوع سواالت عیوه بر سنجش معلومات افراد ، سرع  عر  ت م ن ز میک مو باشد. در این بخش سوال پرسد ده  وزنا :

           ه آمادگو پاسخاویو را داشته و هرچن ن سدرع  عرد  بداالتری دارد امت داز ایدن بخدش را دریافد         مو شود و ت رو ک

 مو نراید.( 

 بدار( یدا   3:در این بخش از سواالت  هر ت م مو تواند در صورت پاسخ صدح ح تد م خدود )حدداکثر     از کو بپرسم سئواالت        

 رت پاسخ اشتباه نرره منفو کسب مو نراید.ت م های رق ب خود را انتخاب نراید. و در صو

  در این بخش از هر ت م براساس ق د قرعه سواالت حفظ و قرائ  )تلل دی، تجویدی و ...( پرس ده اختصاصوسواالت :     

 مو شود.

 برای ثان ه  90پاسخاو سواالت مطرح شده باشد.)برای مثال : براساس زمان تع  ن شده هر ت م مو بایس  سواالت مدت دار

سواالت مفاه م برای هر ت م در نظر گرفته مو شود، هر ت رو که ب شترین پاسخ  را دهد حاِئز ب شترین امت از مو گردد.( 

 الزم به ذکر اس  که در این دسته از سواالت نرره منفو محسوب نرو گردد.

ای شدرک  کنندده مدو بایسد      موارد فوق الذکر نرونه ای از روشهای اجرا در مسدابلات ت ردو اسد  لدذا ت رهد      تذکر:

 آمادگو الزم برای سایر روشهای مطرح نشده در مسابله را داشته باشند.

  مناظرات دانشجویومناظرات دانشجویوبخش ت رو : بخش ت رو : 
 اهداف الف(

 رشد و شکوفایو فرهنگ گف  و گو .1

 زم نه سازی برای شک  گ ری تفکر خیق و نلاد در م ان دانشجویان .2

 گاهواء دانش و آمعه جه  گرایش به ارتلایجاد انا زه در جا .3

 آموزش مسائ  و مطالب علرو به صورت جذاب ، قاب  پذیرش و اثربخش .4

 بخش ت رو شام   : * مسابلات  * مناظره
 



 تررین و تلوی  فعال   های گروهو منسجم و هدفرند .5

 اظره:( خط مشی منب

 التزام به اخیق علرو در نلد و نل  آرا، اشخاص و آثار .6

 پره ز از ورود در نزاع های غ رعلرو و مجادالت روزمره و مرسوم .7

 م به روزآمدی و کارایو مباحث، نل  ها و منابعاهترا .8

 ضوابط اجرایی :( ج

 از مسابلات مناظره مختص به دانشجویان مو باشد دورهاین  .1

 را به عنوان سرپرس  گروه معرفو نرایند. دانشجو بوده که یک  نفر 4هر گروه مو بایس  متشک  از  .2

  شرک  در کل ه جلسات آموزشو و توج هو مسابلات الزامو اس .3

 یا یکو از اعضای گروه در مراسم قرعه کشو مسابلات الزامو اس .حضور سرپرس   .4

 محدودیتو برای رشته های تحص لو اعضای گروه ها وجود ندارد. .5

 تده  نفر عضو مناظره کنندده را بده کر   2سرپرس  ت م موظف اس  قب  از هر مسابله و در زمان تع  ن شده اسامو  .1.1

 اجرایو مسابلات اعیم نراید.

ناظره کنندگان اعضایو از ت م مو باشند که در فن ب ان، خطابه، سخنرانو، به کارگ ری اصدول منطلدو، اسدتدالل    م .1.2

نفر دیار بعنوان محللان ت م مو باشند  2ن حاضر مو شوند. رت بوده و در صحنه به عنوان سخنرادارای توانایو و مها

برخوردارند. این افراد موظفند منابع، اطیعات و محتوای که در زم نه تحل ق و پروهش از معلومات و دانش وس عتری 

 الزم برای هر مناظره را در اخت ار هر گروه قرار دهند.(

 مناظره کنندگان مو بایس  به ساختار و ارائه یک بحث شفاهو منسجم، احاطه و اشراف داشته باشند. .1.3

 واقعو استفاده کنند.مناظره کنندگان باید بدانند چاونه از نکات منطلو و نل  قول های  .1.4

قدرت استدالل مناظره کنندگان باید به صورتو باشد که بتواند در هر دو جایااه موافق و مخالف به ارائده سدخنرانو    .1.5

 بپردازد.

مناظره کنندگان باید از ورود به هرگونه تلاب  فردی اجتناب کنند و تنها به ب ان شواهد و مدارک مسدتدل در بحدث    .1.6

 بپردازند.

 ندگان باید واضح، منظم، آرام ، منطلو و در زمان ملرر شده به ارائه سخنرانو بپردازند.ره کنمناظ  .1.7

مسابله به مسابله دیار تغ  ر کنند، اما درطدول برگدزاری یدک     نفر عضو مناظره کننده مو توانند از هر 2الزم به ذکر اس   .6

 مو آنها اعیم شده وجود ندارد.مسابله به ه چ وجه امکان تغ  ر، تعویض برای مناظره کنندگانو که اسا

 شد.سه مرحله ملدماتو، ن ره نهایو و نهایو بطور متررکز برگزار خواهد مسابلات در  .7

 مرحله ملدماتو مسابلات مناظره هرزمان با مرحله ملدماتو مسابلات ت رو برگزار خواهد شد. .8

 

 معیارهای داوری  مسابقات مناظره د(

 رعای  اخیق مناظره .1

 اء و نظرات مخالفاحترام به آر .2

 فن ب ان و رعای  نکات دستوری .3

 طو کردن فرایند علرو و مستدل از طرح مساله تا نت جه گ ری .4

 احاطه و اشراف نسب  به موضوع مورد بحث .5



 نحوه امتیاز دهی و مهمترین معیارهای کسب امتیاز ه( 

 پس از صدور رای نهایو توس  ه ات داوران، ه چ گونه اعتراضو پذیرفته ن س . .1

 مهرترین مع ارهای امت از دهو به شرح ذی  مو باشد: .2

o رعای  شرای  و ضواب  مندرج در آئ ن نامه مسابلات 

o برنامه ریزی، هراهناو و انسجام ت رو 

o رعای  اخیق مناظره علرو و احترام به آرا و نظرات مخالف 

o طو کردن فرایندی علرو و مستدل از طرح مسئله تا نت جه گ ری 

o  دستوریفن ب ان و نکات 

o احاطه و اشراف نسب  به موضوع مورد بحث 

o استفاده از چارچوب منطلو در بحث 

o خیق   در طرح مسئله، تعاریف و نت جه گ ری در طول سخنرانو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش وژیه



 

ملدام  تجل د  از  هداش ، درمان و آموزش پزشدکو جهد    ب س  و پنجر ن جشنواره قرآنو هدهد دانشااه ان وزارت ب

حاا  قاسام   زندگيناماه  و  هاا  شخصايت   در اين راستا بخش ويژه متناسب با نگرشو  ال لدر سردار سپهبد قاسم سل رانوشه د ع

 سليمانی گنجانده شده است 

 ضوابط اجرایی:

م و عردو  هاین بخش آزاد مو باشد. لذا تنها مخدتص بده دانشدااه ان وزارت بهداشد ، درمدان و آمدوزش پزشدکو نبدود         .1

 مردم مو توانند در این بخش شرک  نرایند

 باشد.« سردار سپهبد شه د قاسم سل رانو» ا موضوع ترامو آثار مو بایس  ب .2

 ترامو آثار در یک سطح داوری مو گردد.  .3

 ضواب  فنو رشته های بخش ویره منطبق با رشته های متناظر در آی ن نامه مو باشد. .4

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ویره شام  : * شعر * داستان *ملاله نویسو* اپل ک شن* نراهنگ
 


