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فصل اول :
کلیات آییننامه
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* مقدمه:
 -1مسابقات قرآن :منظور هر گونه رقابت مصوب در سطح دانشگاه که با محوریت الفاظ و مفاهیم قرآن با
تجلیات قرآن در ابعاد مختلف زندگی از جمله ادبیات و هنر صورت میگیرد.
 -2مسابقات عترت :منظور هر گونه رقابت مصوب در سطح دانشگاه که با محوریت سخنان ،آموزه ها و سیره
و ارزشهای عترت برگزار میگردد.
 -3بخش :تعدادی از رشتهها که زیر چتر یک عنوان کلی مانند مسابقات هنری و شفاهی قرار میگیرند .هر
بخش شامل تعدادی از رشتههاست که وجه اشتراک آنها عنوان بخش را تشکیل میدهد .مانند بخش شفاهی
شامل :قرائت ،ترتیل و حفظ و ....
 -4رشته :کوچکترین واحد برنامهریزی مسابقات و زمینههای مشخص از موضوعات و یا تولیدات قرآن و
عترت که تعدادی از دانشجویان عالقمند میتوانند حول محور آن با یکدیگر رقابت نمایند; مانند رشته حفظ
 02جزء قرآن
 -5مرحله دانشگاهی(مقدماتی) :به نخستین مرحله مسابقات قرآن و عترت در واحدهای دانشگاهی کوچک
و بزرگ گفته میشود که برگزیدگان آن به مرحله استانی یا سراسری صعود میکنند.
 -6مرحله استانی :مرحلهای از مسابقات که برگزیدگان مراکز و واحدها برای صعود به مرحله کشوری با
یکدیگر رقابت میکنند.
 -7مرحله کشوری :مرحلهای از مسابقات قرآن و عترت دانشگاهی که قبل از مرحله ملی برای مشخص شدن
ممتازان قرآنی دانشگاه و تعیین افراد صعود کننده به مرحله ملی توسط دانشگاه برگزار میگردد.
 -01جشنواره ملی قرآن وعترت دانشگاهیان (مرحله ملی مسابقات) :جشنواره یا مرحله ملی آخرین مرحله
مسابقات قرآن و عترت است که پس از تصویب میزبان آن توسط شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی
مؤسسات آموزش عالی کشور ،هرساله پس از انجام مراحل قبل با شرکت ممتازین هر دستگاه در باالترین
سطح برگزار میگردد و اوج فعالیتها ،مسابقات و جشنوارههای قرآن و عترت دانشگاهی محسوب میشوند.
 -00میزبان و مجری :به مراکز استانی گفته میشود که عهدهدار اجرای جشنواره در دانشگاه میشود .در
بیست و دومین دوره جشنواره قرآن دانشگاه پیام نور استان ...........مسئولیت میزبانی را به عهده دارند.
 -10متسابق :هریک از شرکت کنندگان در مسابقات در تمام مراحل متسابق نامیده میشود.
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* اهداف :
 -1اعتالي اخالق ،ایمان و بصیرت دینی دانشجویان وتقویت وتوسعه فضاي معنوي و قرآنی در دانشگاهها.
 -2زمینهسازي در راستاي انس و الفت هر چه بیشتر دانشجویان با قرآن کریم و سیره معصومین.
 -3شناسایی دانشجویان مستعد و برجسته قرآنی و معرفی به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور.
 -4الگو سازي دانشجویان براي سایر اقشار جامعه در فعالیتهاي قرآن و عترت.
 -5گسترش مفاهیم ،آموزشها و پژوهشهاي قرآن و عترت.

* سیاست ها و رویکردها :
 -1توجه به دیدگاههاي امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري (مد ظلهالعالی) پیرامون فعالیتهاي قرآن و عترت.
 -2مشارکت همه جانبه و فعال همه دستگاههاي عضو شورا.
 -3توجه به رویکرد تبلیغی ،آموزشی ،پژوهشی و تربیتی در جشنواره.
-4اعتالي فعالیتهاي محتوایی و جنبی جشنواره.
-5استفاده مناسب از استعداد و توانایی نخبگان قرآنی شرکت کننده در جشنواره.

* دبیرخانه جشنواره

متعاقبا اعالم میشود.

* مخاطبان جشنواره :
مخاطبان این شاخه عبارتند از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقاطع مختلف کاردانی ،کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،دکترا (فراگیر و سراسری و )....میباشد.ضمناَ مالک دانشجو بودن مخاطبان ،تنها در زمان
ثبت نام اعمال میشود .پس اگر دانشجویی پس از حضور در مرحله دانشگاهی(مقدماتی) فارغ التحصیل
شود میتواند در صورت برگزیده شدن در مراحل بعدی نیز شرکت نماید.
* زمان و محل برگزاري جشنواره:
 -1تبلیغات و ثبت نام از مخاطبان  :اسفند  69و فروردین و اردیبهشت69
 -0برگزاری مرحله مقدماتی بخش آوایی  :خرداد ماه 69
-3برگزاری مرحله استانی بخش آوایی  :تیر ماه 69
 -3برگزاری مرحله مقدماتی بخش معارفی  :مرداد ماه 69
 -4داوری بخش های هنری ،ادبی و فناوری و پژوهشی  :شهریور ماه 69
 -5برگزاری مرحله سراسری بخش معارفی  :شهریور ماه 69
 -9برگزاری مرحله سراسری بخش آوایی  :مهر ماه 69
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* بخش ها و رشته هاي جشنواره:
ردیف

رشته

محور

1

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

2

آشنایی با مفاهیم نهجالبالغه

3

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

4
5
6

بخش
معارفی

آشنایی با احادیث اهل بیت(ع)
آشنایی با سیره معصومین(ع)
حفظ موضوعی قرآن کریم

7

احکام

8

پرسمان معارفی

9

سبک زندگی اسالمی ایرانی

11

قرائت تحقیق

11

قرائت ترتیل

12

حفظ کل قرآن کریم

13
14
15

حفظ  22جزء قرآن کریم

بخش

حفظ  12جزء قرآن کریم

آوایی

حفظ  5جزء قرآن کریم

16

دعا و مناجات خوانی

17

اذان

18

تواشیح و هم خوانی قرآن کریم

19

بخش

مقاله نویسی

21

پژوهشی

تلخیص کتاب

21
22
23

تولید نرم افزار

بخش

تولید اپلیکیشن و ربات

فنآوری

کانال هاي مجازي قرآنی

24

خوشنویسی

25

نقاشی

26
27
28

عکاسی

بخش

تذهیب

هنری

فیلم کوتاه

29

معرّق و منبّت

31

طراحی پوستر

31

شعر

32

بخش

داستان نویسی

33

ادبی

نمایشنامه نویسی
فیلمنامه نویسی

34
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* جزئیات ،مراحل و منابع آزمون هر یک از بخشها و رشتههاي جشنواره:
 -1بخش معارف قرآنی :

ردیف

رشته

جشنواره ملی

مرحله كشوري

کتاب واژههای اخالقی از اصول کافی ،کتاب واژههای اخالقی از
1

آشنایی با
احادیث اهل بیت

اصول کافی ،ابراهیم

ابراهیم پیشوایی ،نشر بوستان کتاب (از پیشوایی ،نشر بوستان کتاب (کل کتاب) (با قابلیت
ابتدای کتاب تا ص ،501ابتدای ستایش دانلود از اینترنت)
پروردگار) (با قابلیت دانلود از اینترنت)
 -5کتاب پیام امام امیر المومنین (ع) -5 ،کتاب پیام امام امیر المومنین (ع) ،تألیف آیت اهلل -
تألیف آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،العظمی مکارم شیرازی ،جلد ،3نشر دارالکتب االسالمیه،

2

آشنایی با
مفاهیم نهجالبالغه

جلد ،3نشر دارالکتب االسالمیه ،شرح (شرح خطبه های  00تا پایان خطبه  ،)63صفحه  560تا
خطبههای 05 – 00- 16 -16 -16 - 15 :صفحه ( 610با قابلیت دانلود از اینترنت)
– ( 65-06 -03با قابلیت دانلود از
اینترنت)
شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،مرحوم آیت اهلل
مرحوم آیت اهلل محمدتقی فلسفی ،دفتر محمدتقی فلسفی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،5300 ،جلد

3

آشنایی با
مفاهیم صحیفه سجادیه

نشر فرهنگ اسالمی ،5300 ،جلد اول ،از اول ،از ابتدی کتاب تا ابتدای فراز « 46و هب لی مکرا
ابتدای کتاب تا ابتدای فراز « 56الهم علی من کایدنی»
صل علی محمد و آل محمد و متعنی (با قابلیت دانلود از اینترنت)
بهدی صالح ال استبدل » (با قابلیت دانلود
از اینترنت)
کتاب تفسیر آیات برگزیده ،علیرضا کتاب تفسیر آیات برگزیده ،علیرضا مستشاری ،نشر

4

آشنایی با
ترجمه و تفسیر قرآن

مستشاری ،نشر معارف ،از ابتدای کتاب تا معارف( .از ابتدای کتاب تا ابتدای جزء  ،45ص،310
ابتدای جزء  ،55صفحه ( 400ابتدای (خط نوشتن پیامبر(ص)) (با قابلیت دانلود از اینترنت)
توسل و شرک) (با قابلیت دانلود از
اینترنت)
کتاب درسهای پیامبر اعظم(ص) ،گزیده کتاب درسهای پیامبر اعظم(ص) ،گزیده بیانات مقام
بیانات مقام معظم رهبری درباره شخصیت معظم رهبری درباره شخصیت و بعثت نبی مکرم اسالم

5

آشنایی با
سیره معصومین

و بعثت نبی مکرم اسالم (ص) ،موسسه (ص) ،موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،کل
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،از کتاب (با قابلیت دانلود از اینترنت)
ابتدای کتاب تا ص ( ،561تا ابتدای
اهمیت و آثار والدت پیغمبر اسالم(ص))
(با قابلیت دانلود از اینترنت)
کتاب با قرآن خوشبخت شوید ،نوشته کل کتاب درسنامه حفظ موضوعی .سطح یك مقدماتی،

6

حفظ موضوعی
قرآن کریم

سید مهدی هاشمی ،نشر مرکز امور قرآنی حسین تقی پور
سازمان اوقاف و امور خیریه ،کل کتاب نشر تالوت سازمان دارالقرآن الکریم
(با قابلیت دانلود از اینترنت)
کتاب رساله دانشجویی(،پرسش ها و پاسخ

7

احکام

8

پرسمان معارفی

9

سبک زندگی اسالمی ایرانی

های دفتر  ،)51نشر معارف ،کل کتاب
کتاب پرسش و پاسخ های برگزیده(جلد
 0از مجموعه پرسش و پاس های کتاب پرسش و پاسخ های برگزیده(جلد  0از مجموعه
دانشجویی)بخش دوم کتاب با عنوان پرسش و پاس های دانشجویی) از ابتدای کتاب تا
کالم و دین پژوهی ،از صفحه  10تا انتهای بخش سوم حکومت دینی صفحه  454نشر معارف
،560نشر معارف
کتاب همیشه بهار ( اخالق و سبك زندگی کل کتاب سبك زندگی اسالمی ،ایرانی تالیف احمد
اسالمی )  ،احمد حسین شریفی

( نشر حسین شریفی (نشر مرکز پژوهش های علوم اسالمی

معارف ) از ابتدای کتاب تا انتهای فصل صدرا)
هشتم  .سبك زندگی اسالمی در روابط با
دیگران
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 -2بخش پژوهشی :
مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون
ردیف

رشتهها

2

تلخیص کتاب

---

3

مقالهنویسی

---

مرحله

مرحله كشوري

دانشگاهی

مرحله ملی



تلخيص و باز نويسي كتاب چهل حدیث ،امام راحل (ره (



تلخيص و باز نويسي آثار استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)؛ كتاب خدمات متقابل

مجدد آثار

اسالم و ایران


بررسی

تلخيص و باز نويسي آثار حضرت آيت اهلل جوادي آملي؛ كتاب مراحل اخالق در

برتر

قرآن
 -1نقد و بررسي انديشه هاي سلفي – تکفيري بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و احاديث نبوي
(ص)
 -2مباني اقتصاد مقاومتي و اقتصاد درون زا در آيات و روايات اسالمي
 -3اصول و شاخصه هاي سبك زندگي قرآني ( در محيط خانواده )
 -4امر به معروف و نهي از منکر كار آمد در عصر حاضراز نگاه قرآن و عترت (شاخصه ها و
الگوها )

بررسی

 -5فرهنگ مقاومت و استکبار ستيزي در آموزه هاي قرآن كريم و احاديث ائمه طاهرين(ع)
 -6راهکار هاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در محيط دانشگاهي بر اساس آموزه هاي قرآن

مجدد آثار
برتر

و عترت
 -7سادهزيستي و پرهيز از تجملگرايي و مصرفزدگي مدم و مسئوالن  ،زيربناي بالندگي فرهنگي
و اقتصاد مقاومتي.
 -.8ارجمندي كار  ،تکريم كار آفريني وتالش و روحيه جهادي در آموزه هاي قرآن و عترت
 - 9قرآن و سالمت
 – 11قرآن و علوم انساني

 -3بخش فنآوري :
ردیف

رشتهها

1

تولید نرم افزار

2

تولید اپلیکیشن و ربات

2

کانال هاي مجازي قرآنی

مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون
مرحله كشوري

مرحله دانشگاهی

مرحله ملی

معارف و مهارتهاي آموزشي ،پژوهشي و ترويجي در
---

حوزه فعاليت هاي قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

معارف و مهارتهاي حوزه تبليغي و ترويجي و آموزشي
---

در حوزه فعاليت هاي قرآن و عترت
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بررسی مجدد آثار برتر

 -4بخش هنري :
مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

ردیف

رشتهها

1

خوشنویسی

---

2

معرّق و منبّت

---

3

عکاسی

---

4

فیلم کوتاه

---

5

نقاشی

---

6

طراحی پوستر

---

7

تذهیب

---

مرحله كشوري

مرحله دانشگاهی


إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ﴿حجرات﴾11/



رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
﴿ابراهيم ﴾41/

مرحله ملی
بررسی مجدد آثار برتر
بررسی مجدد آثار برتر

 -1عبوديت  ،نماز و نيايش منظر قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

 -2پرداخت زكات و فرهنگ دستگيري از نيازمندان

بررسی مجدد آثار برتر

 -3پاسداري از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن و
عترت
 -4فضائل و رذائل اخالقي از نظر آيات و روايات اهل البيت

بررسی مجدد آثار برتر
بررسی مجدد آثار برتر

(ع)(با ريز موضوعات :اخالص و ريا ،صدق و كذب يا سخاوت
بررسی مجدد آثار برتر

و بُخل)
 -5روحيه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت
قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

 -5بخش ادبی :
ردیف

رشتهها

مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون
مرحله كشوري

مرحله دانشگاهی

مرحله ملی

1

شعر

---

 -1عبوديت  ،نماز و نيايش منظر قرآن و عترت

بررسی مجدد آثار برتر

2

داستان نویسی

---

 -2پرداخت زكات و فرهنگ دستگيري از نيازمندان

بررسی مجدد آثار برتر

3

نمایشنامه نویسی

---

4

فیلمنامه نویسی

---

 -3پاسداري از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن و
عترت

بررسی مجدد آثار برتر

 -4فضائل و رذائل اخالقي از نظر آيات و روايات اهل
البيت (ع)(با ريز موضوعات :اخالص و ريا ،صدق و كذب
يا سخاوت و بُخل)
 -5روحيه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و
عترت
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بررسی مجدد آثار برتر

 )6بخش آوایی :
جنسیت
ردیف

رشته

مراحل برگزاري جشنواره

مرد

زن

مرحله

مرحله استانی

دانشگاهی

1

قرائت تحقیق





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

2

قرائت ترتیل





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

3

حفظ کل قرآن کریم





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

4

حفظ  22جزء قرآن کریم





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

5

حفظ  12جزء قرآن کریم





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

6

حفظ  5جزء قرآن کریم





توسط مرکز

توسط مراکز استانی

7

اذان



---

توسط مرکز

8

دعا و مناجات خوانی





توسط مرکز

9

تواشیح و همخوانی قرآن کریم



---

توسط مرکز

توسط مراکز استانی
ارسال

یا

مرحله كشوري
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان
مسابقات
توسط میزبان

و

تصویری برای

مسابقات

میزبان مسابقات جهت داوری
توسط مراکز استانی و
ارسال

یا

توسط میزبان

تصویری برای

مسابقات

میزبان مسابقات جهت داوری
توسط مراکز استانی و
ارسال

یا

توسط میزبان

تصویری برای

میزبان مسابقات جهت داوری

منابع رشته دعا و مناجات خوانی
مرحله مقدماتی

مرحله استانی و كشوري
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مرحله ملی

مسابقات

مناجات التائبین ،مناجات الشاکین و
مناجات المریدین از مجموعه مناجات
خمسه عشر (مفاتيح الجنان مرحوم حاج

متن دعای ندبه

کل دعای ابوحمزه ثمالی

شيخ عباس قمي)

* نکات حائز اهمیت :
در شاخه دانشجویی ،عالوه بر شیوه نامه و ضوابطی کهه بهرای ههر بخهش بیهان شهده ضهوابی مشهترکی بهرای
همه بخشها مقرر گردیده که به ترتیب زیر اعالم میشود:
 -0پههیش از شههروع هههر مرحلههه از مسههابقات ،کمیتههه اجرایههی مومههد اسههت در مههورد آیههی نامههه،
مشخصات هیأت داوران و آیی نامه ویژه داوری اطالع رسانی کافی را انجام دهد.
 -2هر دانشجو عالوه بر رشته انتخابی خود در یک رشته بخش کتبی نیز می تواند شرکت کند(به غیر از
داوطلبان بخش کتبی)اما صعود او به مرحله ملی فقی در یک رشته امکان پذیر است.
تبصره :حضور یک دانشجوی منتخب در رشته تواشیح به صورت همزمان با یکی دیگر از رشته های
جشنواره بالمانع می باشد.
 -3شرط ورود از مرحله مقدماتی بهه اسهتانی و از اسهتانی بهه مرحلهه نههایی مسهابقات ،احهراز حهداقل
 77امتیاز در رشهته ههای قرائهت ،ترتیهل و حفهظ بهرای بهرادران و کسهب حهداقل  71امتیهاز بهرای
خواهران است.
 -4برای شهرکت در مرحلهه نیمهه نههایی (اسهتانی) ،ارایهه معرفهی نامهه از مرکهز یها واحهد دانشهگاهی
مربوطه و بهرای شهرکت در مرحلهه نهایی(کشهوری) ،معرفهی نامهه از سهوی مرکهز اسهتان بهه سهتاد
برگزاری مسابقات الزامی است.
 -7در رشته های شفاهی بهرای شهرکت در مرحلهه نیمهه نههایی (مراکهز اسهتانها) ،نفهرات او تها سهوم
مرحله مقدماتی خواهران و بهرادران (مجهزا) اعهزام مهیشهوند و نفهرات او ههر یهک از رشهتههها از
مرحله نیمه نهایی به مرحله نهایی راه مییابند.
 -6دانشجوی حائز رتبهه او در ههر رشهته در مرحلهه ملهی ،نمهی توانهد در سهالهای بعهد در آن رشهته
شرکت کند .بدیهی است که شرکت وی در سایر رشته هها ،بالمهانع اسهت (.در رشهته حفهظ بها شهرط
باال ثبت نام بالمانع است).
 -7شرط پذیرش دانشجویان در جشنواره ،اشتغا به تحصیل در زمان ثبت نام در جشنواره است.
نکته  : 1نیمی از سهمیه اعالم شده در رشته هاي قرائت (تحقیق و ترتیل) ،حفظ (تمامی رشتههاا) و دعاا و
مناجاتخوانی ،مربوط به برادران و نیمی دیگر مربوط به خواهران است.
نکته  : 2سهمیه اعالم شده در رشتههاي اذان و تواشیح فقط مربوط به بخش برادران است.
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فصل دوم :
ضوابط فنی و اجرایی
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بخش معارف قرآنی شامل :
ردیف

عنوان رشته

1

آشنایی با احادیث اهلبیت

2

آشنایی با مفاهیم نهجالبالغه

3

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

4

حفظ موضوعی قرآن کریم

5

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

6

آشنایی با سیره معصومین

7

احکام

8

پرسمان قرآنی

9

سبک زندگی اسالمی ایرانی

12

شماره صفحه

13

بخش معارف قرآنی  :تمامی رشتهها
 -1آزمونهاي بخش معارف قرآنی و سیره معصومین (ع( به صورت همزمان درسه مرحله مقدماتی (در سطح
مراکز و واحدها) ،کشوري و ملی برگزار میشود.
 -2آزمون مقدماتی در سطح مراکز و واحدها در زمانبندي مشخص و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.
-3مرکز یا واحد موظف است اسامی دانشجویانی که موفق به کسب  75در صد نمره آزمون بشوند را به استان
مربوطه اعالم نمایند و استان نیز الزم است نتایج کلی را با فرمت تعیین شده به اداره کل فرهنگی و فوق برنامه
سازمان جهت شرکت در آزمون کشوري اعالم نماید.
-4مسئولیت طراحی سوال در بخش مقدماتی با استان مربوطه و در مرحله کشوري با میزبان جشنواره می باشد.
 -5در آزمون بخش معارف قرآنی و سیره معصومین (ع(  ،تفکیکی از حیث سؤاالت و جوایز اعمال نخواهد شد و
نفرات بر گزیده بر اساس نمره و بدون در نظر گرفتن جنسیت اعالم خواهد شد .البته در اجراي آزمون فضاي
خواهران و برادران مجزا خواهد بود.
 -6در آزمون معارف قرآنی و سیره معصومین (ع( مرحله سراسري جهت انتخاب نفرات برتر از بین باالترین
امتیازهاي تمامی استانها در رشتههاي مو جود در صورت همسانی نمره به وسیله استان میزبان قرعه کشی به
عمل خواهد آمد.
 -7سواالت مرحله کشوري بر اساس استاندارد بانک سوال طراحی شده و بوسیله بانک سوال ارسال خواهد شد.
ضمنا برگزاري این آزمون به شکل امتحانات پایان ترم برگزار شده و پاسخ سواالت در پاسخنامه استاندارد بانک
سوال تکمیل گردد.
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بخش پژوهشی شامل :
ردیف

عنوان رشته

شماره صفحه

1

مقاله نویسی

15

2

تلخیص کتاب

18

14

بخش پژوهشی  :رشته مقاله نویسی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است فایل  WORDو  pdfمقاله در سامانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -4هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -5مقاالت ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -6مقاالت دریافت شده مسترد نخواهد شد.
 -7مقاالت در هیچ یک از مجالت علمی و یا فضاي مجازي نباید منتشر شده باشد.
 -8تهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما نفر اصلی باید دانشجوي شرکت کننده باشد؛ و در صورت
برگزیده شدن مقاله در جشنواره ،تنها از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد و به سایر نویسندگان ،لوح تقدیر اهداء
میگردد.
 -9براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

 -12دستورالعمل نگارش مقاالت از قرار زیر میباشد :
* متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد.
* مقاالت ارسالی ،تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهاي علمی باشند.
* فایل متن مقاله با پسوند  docیا  docxو با ویرایش  word 2212باشد.
* حجم مقاالت از  22صفحه و تعداد کلمات مقاله از  7522واژه بیشتر نباشد.
* مقاالت با فاصله  1سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیمتر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا،
تایپ شده باشد.
* کلیه متن مقاله با فونت  b nazaninو اندازه فونت ها  13باشد.
* آیات و روایات از نرم افزار جامع التفاسیر نور آورده شود .متن عربی آیات در بین عالمت آیات«» قرار گیرد و
آدرس آیه بالفاصله پس از آیه در داخل پرانتز به صورت (نام سوره/شماره آیه) ،درج شود مثال « :ادع الی سبیل
ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه( »...نحل.)125/
* اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا منابع روایی نظیر نهج البالغه در مقاله استفاده میشود ،حتماً مشخصات مترجم
و کتابشناسی ترجمه در بخش منابع بیاید.
 -11الزم است مقاالت مشتمل بر بخشهاي زیر باشد :
* عنوان مقاله :ناظر به موضوع تحقیق ،به صورت کوتاه و رسا درج گردد.
* مشخصات نویسندگان  :مشخصات نویسنده(نویسندگان) باید به صورت زیر ذکرگردد:
ذکر نام ونام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،دانشگاه محل تدریس ،رتبه علمی ،ایمیل و شماره تلفن تماس
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* چکیده :قریب  322 -222کلمه به زبان فارسی (به گونه اي که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات
نوشتار شامل بیان مسئله ،هدف ،ماهیت پژوهش و نکتههاي مهم نتیجه بحث باشد).
* کلیدواژهها :حداقل  3و حداکثر تا  6واژه (از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا کنند)
* مقدمه :در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینههاي قبلی پژوهش و ارتباط آنها با
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود.
* بدنه اصلی مقاله :
 متن اصلی مشتمل بر فصول مختلفی است که هر فصل نیز شامل زیرفصلهاي دیگري است که اینزیرفصل ها هر کدام مشتمل بر چندین پاراگراف با موضوع مشخص است.
-

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

-

هر دسته از عناوین ،ذیل عنوان کلیتر به عنوان فصل قرار گیرند به گونه اي که مجموعه مقاله از یک
شاکله منسجم چند فصلی برخوردار بوده و تقدم و تأخّر مطلب در آن رعایت شده باشد.

* نقل قول مستقیم :در مواردي که مطلبی عیناً از منبعی نقل میشود ،ابتدا و انتهاي مطلب ،گیومه«» قرار داده
شود و در پایان نقل قول آدرس منبع ذکر شود .نقل به مضمون و از منابع دیگر نیازي به درج گیومه ندارد .اما در
پایان با ذکر«ر.ک»آدرس آن منبع ذکر شود.
* ارجاع درون متن :مطالب نقل شده از سایر منابع باید با ذکر آدرس باشد:
(نام خانوادگی مؤلّف ،سال انتشار ،شماره جلد و صفحه) مثال( :طباطبائی ، 1382 ،ج ، 1ص )222و اگر به چند
صفحه از یک منبع استناد داده میشود شماره صفحات از سمت راست به چپ و با گذاشتن عالمت (صص) تنظیم
گردد؛ مثال( :طباطبائی ، 1382 ،ج  ،1صص 26،25و )27در صورتی که نام خانوادگی مؤلّف ،مشترک است باید اسم
وي هم مورد اشاره قرار گیرد .اگر از یک نویسنده در یک سال ،دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد
استفاده قرار گرفته است ،با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت میگیرد .اگر از یک
نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است ،ذکر منبع بدین شکل صورت میگیرد( :نام خانوادگی ،سال انتشار
اثر اوّل ،شماره جلد و سال انتشار اثر دوم ،شماره جلد و صفحه) اگر مؤلفانِ یک اثر بیش از سه نفر باشند ،فقط
نام خانوادگی یک نفر آورده میشود و با ذکر واژه«و دیگران» به سایر مؤلفان اشاره میگردد.
* نتیجه :حدود  422-222کلمه ،حاوي جمع بندي و خالصه گیري از مهمترین مسائلی که نویسنده آنها را در مقاله
به طور مستند شرح و بسط داده است.
* فهرست منابع :کتب و مقاالتی که نویسنده در مقالهاش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب کرده است.
فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحهاي جداگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی مؤلف) با دستورالعمل
زیر تنظیم گردد :
-

کتاب :نام خانوادگی ،نام(سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم،محقق/مصحح ،محل نشر ،ناشر .ضمناً
نام کتاب با فونت Italicو  Boldتایپ گردد.

 مقاله :نام خانوادگی ،نام(سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،شماره مجله .عنوان مقاله داخل گیومه ونام مجله با فونت  Italicو  Boldتایپ گردد.
-

پایان نامه :نام خانوادگی ،نام(سال دفاع)« ،عنوان پایان نامه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد /دکتري،
رشته ،دانشکده ،دانشگاه .عنوان پایان نامه داخل گیومه و نام مجله با فونت  Italicو  Boldتایپ گردد.

 نکته پایانی :در صورت عدم تعیین برخی مشخصات ،از الفاظ«بیجا» براي (بدون محل نشر)« ،بینا» براي(بدون ناشر)« ،بیتا» براي(بدون تاریخ) استفاده شود.
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ب) جدول امتیازات :
موضوع

محور

امتیاز

بیان مساله
پرسش اصلی تحقیق
چکیده

بیان هدف یا اهداف کلی

5

روش تحقیق
ارائه خالصه نتایج تحقیق
طرح مساله تحقیق
وجوه

مقدمه

ساختاري

سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش
بیان اهداف اصلی و فرعی تحقیق متناسب با سواالت مطرح شده

12

ضرورت انجام تحقیق
پیشینه
نتیجه گیري

جامعیت پیشینه
بیان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پایان پیشینه
پاسخ به سواالت و یا فرضیات تحقیق
جمع بندي مراحل و یافته ها

رعایت اصول نگارش علمی
نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

5
12
15

گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا
وجوه

ارزیابی

استواري استدالل ها و تازگی استنتاج ها در ارایه یافته هاي مقاله

محتوایی

غنا،اصالت ،جامعیت و اعتبار منابع

محتوایی

میزان پاسخگویی به نیاز ها و اولویت هاي علمی جامعه
شیوه نگارش

42

شیوایی ،سادگی ،روانی کالم و یکدست بودن ادبیات نگارش
عاري بودن از زیاده نویسی

وجوه

انتخاب روش مناسب تحقیق

روشی

بیان رابطه روش واهداف تحقیق

15
122

مجموع
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بخش پژوهشی  :رشته تلخیص كتاب
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است فایل  wordو  pdfاثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 -4هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -5اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -6تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از  12درصد حجم منبع اعالم شده باشد.
 -7براي کسب رتبه در مرحله ملی ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
محور

موضوع

امتیاز

 -1روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده ( 12نمره)
 -2وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی ( 12نمره)
محتوایی

 -3جامع و مانع بودن مطالب تلخیص شده ( 15نمره)

 62نمره

 -4رعایت امانت داري و وفاداري به اصل کتاب (میزان انطباق با متن اصلی) ( 15نمره)
 -5میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع ( 8نمره)
 -1ترتیب ،توالی و نظم مطالب ( 5نمره)
روشی

 -2دسته بندي علمی و هدفمند ( 5نمره)
 -3رعایت اسلوب ساده و سره نویسی ( 5نمره)

 22نمره

 -4استفاده از نمودار ها ،جداول و سایر تکنیک هاي گزیده نویسی ( 5نمره)
 -1روانی و شیوایی متن خالصه شده ( 3نمره )
 -2رعایت نکات نگارشی ،ویرایشی و دستوري ( 3نمره)
ساختاري

 -3خالقیت و نوآوري (در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی) ( 3نمره)
 -4استحکام  ،انسجام و پیوستگی ساختار ( 5نمره)

 22نمره

 -5توفیق در انتقال ویژگی هاي سبکی کتاب ( 3نمره)
 -6تناسب حجم کمی مطالب ( 3نمره)
 122نمره

مجموع
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بخش فنآوري اطالعات شامل :
ردیف

عنوان رشته

شماره صفحه

1

تولید نرم افزار

22

2

تولید اپلیکیشن و ربات

22

3

کانال مجازي قرآنی

21

19

بخش فنآوري اطالعات  :رشته هاي تولید نرم افزار و اپلیکیشن و ربات
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اصل نرم افزار به انضمام فایل نصب و راهنما در قالب  CDیا  DVDبه
دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارائه نماید.
 -6آثار ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7ارائه نرم افزار به صورت گروهی امکان پذیر است؛ اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در
صورت برگزیده شدن اثر در جشنواره ،از نفر اصلی تقدیر بعمل خواهد آمد.
 -8به آثار کپی شده امتیازي تعلق نخواهد گرفت.
 -9براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
ردیف
1
2
3
4

امتیاز شاخص هاي داوري
عملیاتی بودن ( نظیر اجراي وظایف ،صحیح بودن نتایج ،عدم امکان دسترسی غیر مجاز)
کاربر پسندي (نظیر سادگی کار با سیستم ،کاربرپسندي ،ظاهر جذاب و زیبا ،امکان سفارشی
سازي ظاهر ،گرافیک و چینش ابزارها)
کارآمدي (نظیر سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو ،استفاده کاربردي ازمنابع)
قابلیت حمل(نظیر سادگی درانتقال نرم افزار به سیستم هاي دیگر ،نصب آسان ،هماهنگی با
استاندارد ،امکان جایگزینی نرم افزار به جاي دیگر نرم افزار هاي مشابه)

امتیاز
15
15
15
15

5

قابلیت اطمینان (نظیر مدیریت خطاها ،قابلیت بازیابی ،امنیت و تست نفوذ)

15

6

نوآوري(قابلیت ویژه)

12

7

محتوایی(دقت اطالعات ،صحت محتوا ،غنی سازي و تنوع ،استفاده و ارجاع مناسب به منابع)

15

امتیاز جمع

20

122

بخش فنآوري اطالعات  :رشته كانال مجازي قرآنی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است آدرس دقیق کانال در سامانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -4هر نفر فقط یک اثر باید در سامانه جشنواره بارگزاري نماید.
 -5آثار ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -6تهیه کانال توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در
صورت برگزیده شدن کانال مربوطه در جشنواره ،از نفر اصلی ثبت نام شده در سامانه تقدیر بعمل خواهد آمد.
 -7براي کسب رتبه در مرحله ملی ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

کاربر پسندي و تعدد مخاطبین

22

2

صحت محتوا

22

3

غنی سازي و تنوع مطالب

22

4

سطح تخصصی مطالب

12

5

فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت روزانه

22

6

قدمت و تداوم کانال

12
امتیاز جمع

21

122

بخش هنري شامل :
ردیف

عنوان رشته

شماره صفحه

1

خوشنویسی

23

2

نقاشی

24

3

عکس

25

4

تذهیب

26

5

فیلم کوتاه

27

6

معرّق و منبّت

28

7

طراحی پوستر

29

22

بخش هنري  :رشته خوشنویسی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7اندازه اثر ،حداقل  A3و حداکثر  72*52سانتی متر و (داراي) قاب باشد.
 -8به آثار کپی شده امتیازي تعلق نخواهد گرفت.
 -9در صورت وجود پاسپارتو ،طول و عرض آن  4الی  6سانتیمتر براي اثر A3و  6الی  8سانتیمتر براي اثر
 72*52سانتی متر باشد.
 -12آثاري که داراي قاب هستند باید در ابعاد اعالم شده با احتساب پاسپارتو باشد.
 -11آثار برگزیده در پایان جشنواره براي شرکت در مرحله ملی در استان میزبان نگهداري و دیگر آثار به نماینده
استان عودت خواهد شد.
 -12براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
ردیف

امتیاز شاخص هاي داوري

امتیاز

1

ترکیب بندي (رعایت کرسی ،خط کشی ،خلوت وجلوت )

13

2

کادربندي مناسب (ازنظردیدبصري)

13

3

قدرت دست(اجرا) صاحب اثر

13

4

انتخاب رنگ مرکب با توجه به موضوع

13

5

انتخاب کاغذ مناسب (زمینه کاغذ) از نظر زیبا شناسی

12

6

انتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ هاي مختلف

12

7

رعایت تناسب هم خوانی حروف و کلمات

12

8

خالقیت در برخورد با نوشته و زمینه

12

جمع کل

122

23

بخش هنري  :رشته نقاشی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات متسابقین در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7اندازه اثر ،حداقل  A3و حداکثر  72*52سانتی متر باشد.
 -8نوع تکنیک آزاد است.
 -9به آثار کپی شده امتیازي تعلق نمی گیرد.
 -12نقاشی باید دستی باشد و نباید بوسیله فتوشاب در رایانه تغییر کرده باشد.
 -11آثار برگزیده در پایان جشنواره براي شرکت در مرحله ملی در استان میزبان نگهداري و دیگر آثار به نماینده
استان عودت خواهد شد.
 -12براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

ایجاد جذابیّت بصري جهت جذب مخاطب

12

2

تسلط هنرمند بر عناصر بصري (ترکیب بندي  ،رنگ و )...

22

3

نحوهي بیان جانمایه موضوع در اثر (تاثیر آیه یا سوره موردنظر) /نزدیکی به معانی و مفاهیم پیام

22

4

ساختار زیبایی شناختی اثر

12

5

ابداع و خالقیّت در موضوع و ارایه اثر

12

6

استفاده از تکنیک مناسب در سبک اجرا و بیان موضوع

12

7

رعایت ریتم

12

8

اجرا و هماهنگی بین عناصر و ارائه کامل کار

12

جمع کل

24

122

بخش هنري  :رشته عکاسی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -4مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است فایل اثر در سامانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7اندازه اثر 15*12 ،سانتی متر باشد.
تبصره :حجم فایل حداقل  2و حداکثر  ،mb5فرمت  Jpjیا  tifو رزولوشن  322dpiباشد.
 -8عکس میتواند رنگی ،سیاه و سفید ،آنالوگ و یا دیجیتال باشد.
 -9عکس نباید بوسیله فتوشاب در رایانه تغییر کرده باشد.
 -12براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

کیفیت مناسب و پردازش عکس

22

2

ترکیب بندي صحیح و استفاده درست از عناصر بصري

22

3

خالقیّت و نوآوري و نگاه متفاوت در عکاسی

32

4

به کارگیري عناصر فرهنگی ایرانی و اسالمی

15

5

رعایت اصول اوّلیه عکاسی

5

6

استفاده از تکنیک

5

7

پیام

5
جمع کل

25

122

بخش هنري  :رشته تذهیب
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -4هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -5اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -8اندازه اثر ،حداقل  A3و حداکثر  72*52سانتی متر باشد.
 75 -9درصد کادر براي خلق اثر و داراي قاب باشد.
 -12در صورت وجود پاسپارتو طول و عرض  6تا  8سانتی متر باشد.
 -12استفاده از رایانه جهت اجرا ممنوع است.
 -13ابعاد اعالم گردیده با احتساب پاسپارتو است.
 -14آثار برگزیده در پایان جشنواره براي شرکت در مرحله ملی در استان میزبان نگهداري و دیگر آثار به نماینده
استان عودت خواهد شد.
 -15براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب ) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

طراحی

22

2

استفاده از رنگ هاي ناب سنتی و تناسب رنگ

22

3

اجراي خوب

22

4

خالقیّت ونوآوري دراثر با توجه به اصول ومبانی آن

22

5

ترکیب بندي

12

6

تکنیک مورد استفاده

12
جمع کل
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بخش هنري  :رشته فیلم كوتاه
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -4مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است نسخهي اصلی فیلم در یک نسخه ( dvdقابل پخش با دستگاه رایانه و
سیستم هاي پخش خانگی) به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 -6هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -7اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -8به فیلمهاي برگزیده که بیش از یک کارگردان ،نویسنده و تهیهکننده داشته باشد ،فقط یک جایزه تعلق
خواهد گرفت.
 -9فیلمهایی که استانداردهاي فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند.
 -12استانداردهاي فیلم کوتاه به لحاظ فنی ،زمان و  ...باید در آن رعایت شود.
 -14براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري
فیلم نامه

کارگردانی و بازیگري
تصویر و صدا

تدوین

نکات برجسته

امتیاز

تم و ایده

7

داستان

8

شخصیت پردازي

5

دکوپاژ

15

انتخاب بازیگران و پرداخت بازيها

15

کیفیت تصاویر

12

صدا

5

تداوم

5

ریتم(تمپو)

5

رعایت اصل تدوین

3

موسیقی

2

انتقال پیام

12

خالقیت ویژه

8
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جمع کل

27

بخش هنري  :رشته معرّق و منبّت
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7نوع تکنیک آزاد است.
 -8نوع برش باید دستی باشد.
تبصره :استفاده از هر گونه تجهیزات از قبیل :لیزري cnc ،و سایر تکنولوژي هاي به روز که جنبه هنري اثر را
تحتالشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد.
 -12داوطلب می تواند از فلز ،چوب و  ...استفاده کند( .عدم محدودیت در استفاده از متریال)
 -13اندازه اثر آزاد و بدون قاب باشد.
 -14آثار برگزیده در پایان جشنواره براي شرکت در مرحله ملی در استان میزبان نگهداري و دیگر آثار به نماینده
استان عودت خواهد شد.
 -15براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

طراحی شامل  :اسلیمی و طرح هاي اصیل ایرانی

18

2

انتخاب و ترکیب بندي از نظر همخوانی با رنگ و جنس و اصالت اثر

18

3

هماهنگی نقش و اجرا با هویت ایرانی اسالمی

18

4

خالقیت و تکنیک مورد اجرا

18

5

موضوع اثر

18

6

ظرافت کار و نصب دقیق اجزا متناسب با تکنیک هاي هنرهاي سنتی

12

جمع کل
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بخش هنري  :رشته طراحی پوستر
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -8اندازه اثر  52*72سانتی متر بوده و با  322 dpiچاپ گردد.
 -9براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
ردیف
1

امتیاز شاخص هاي داوري
رعایت حداکثر ابعاد پوستر ،طبق آیین نامه( 52*72سانتی متر) /اندازه کلمات (لوگو از فاصله
3متري خوانا باشد و سایر فونتها از فاصله یک متري)

امتیاز
16

2

بهره گیري از کنتراست مناسب /ترکیب رنگها

16

3

طراحی لوگو

14

4

تایپوگرافی(از سبک هاي طراحی پوستر)

12

5

فرم و تکنیک

14

6

نوآوري و خالقیت

14

7

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

14

جمع کل

29
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بخش ادبی شامل :
ردیف

عنوان رشته

شماره صفحه

1

شعر

31

2

داستان نویسی

32

3

نمایشنامه نویسی

33

4

فیلمنامه نویسی

33

30

بخش ادبی  :رشته شعر
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -4مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است فایل  wordو  pdfاثر در سامانه دبیرخانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7شرکت کنندگان در انتخاب قالب شعري اعم از شعر سنتی ،نو یا سپید آزاد هستند.
 -8متن شعر با فونت ( b nazaninو اندازه فونت  )13و در محیط  word 2212تایپ گردد.
 -11عنوان یا نام اثر با فونت  titrدر باال ،میانة صفحه قرار گیرد.
 -12براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

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

22

2

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

22

3

زیبا شناختی (زیبایی و به کارگیري صور خیال ،آرایههاي ادبی ،موسیقی کلمه و کالم )...

22

4

نوآوري و مضمون سازي (وحدت ،هماهنگی مضمون ،محتوا  ،فرم  ،خالقیت و )...

12

5

عاطفه (شگرد بروز هیجانات و احساسات مخاطب)

12

6

ماندگاري و پایندگی

12

7

تاثیر پذیري از قرآن و عترت (به کارگیري عناصر و سمبل هاي قرآنی و )...

7

8

اندیشه و پختگی در سیر شعر

3
جمع کل
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بخش ادبی  :رشته داستان نویسی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -4مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است  wordو  pdfاثر در سامانه جشنواره بارگزاري گردد.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7دانشجویان در انتخاب قالب داستان اعم از کوتاه ) (Short storyیا داستانک) (Minimalismآزاد هستند .به
داستان هاي بلند و رمان ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8متن داستان با فونت ( b nazaninو اندازه فونت  )13و در محیط  word 2212تایپ گردد .وجود غلطهاي
امالیی یا عدم رعایت فاصله واژگان یا شکیل نبودن نوشته از ارزش اثر می کاهد.
 -9عنوان یا نام اثر با خط  titrدر باال ،میانة صفحه قرار گیرد.
 -12براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

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

5

2

ابداع در موضوع

5

3

طرح یا پی رنگ (نقشه یا چهارچوب داستان)

12

4

روانی و رسایی قلم

5

5

آغاز مناسب (شروع)

5

6

شخصیّت پردازي

12

7

گفتگو

12

8

زاویة دید (روایت داستان)

12

9

حوادث (کشمکش ،تعلیق ،اوج داستان  ،پایان بندي )

12

12

لحن داستان

12

11

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

5

12

پرداخت

5

13

زبان در داستانهاي زبانمند و نشان دادن در داستانهاي تصوي گرا

5

14

استفاده از تکنیک

5
جمع کل
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بخش هنري  :رشتههاي فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :

 -1موضوع مسابقه ،مطابق جدول معرفی رشتهها می باشد؛ از این رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشند از
گردونة مسابقات حذف می شوند.
 -2چنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است اطالعات شرکت کنندگان در سامانه جشنواره ثبت شود.
 -4مطابق زمانبندي تعیین شده ،الزم است فایل  wordو  pdfاثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 -5هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
 -6اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 -7متن اثر با فونت ( b nazaninو اندازه فونت  )13و در محیط  word 2212تایپ گردد .وجود غلطهاي امالیی یا
عدم رعایت فاصله واژگان یا شکیل نبودن نوشته از ارزش اثر می کاهد.
 -8نوشتن خالصه داستان در صفحة اوّل فیلم نامه/نمایش نامه ضروري است.
 -11منابع نمایشنامه یا فیلمنامه در پایان متن ذکر شود .درصورت اقتباس از منبع ادبی ،عالوه بر ذکر مشخصات
کامل ،شامل عنوان ،نویسنده ،ناشر ،سال انتشار اثر نیز معرفی شود.
 -12در صورت سابقة اقتباس سینمایی از آن اثر ،مشخصات اثر سینمایی و خالصة داستان نیز ذکر شود.
 -13در صورتی که اثر ارائه شده توسط چند نفر به صورت مشترک نوشته شده باشد و داراي شرایط کسب مقام
باشد ،تنها یک جایزه به آن تخصیص داده خواهد شد.
 -14تنها فیلم نامة کامل براي ارزیابی پذیرفته می شود ،بنابراین از ارایة خالصه طرح خودداري شود.
 -15براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

ب) جدول امتیازات :
امتیاز شاخص هاي داوري

ردیف

امتیاز

1

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

12

2

شخصیت پردازي

12

3

ساختار دراماتیک

5

4

قابلیّت اجرایی

12

5

دیالوگ پردازي

12

6

زبان نمایشی

5

7

خالقیّت و نوآوري

12

8

ویژگی هاي شاخص اثر

12

9

اوّلویت هاي جشنواره و تاثیر گذاري آن

5

12

مناسب بودن ساختار

12

11

موفقیت در موقعیت پردازي

5

12

نظر ویژة داور

12
جمع کل

33

122

بخش آوایی شامل :
ردیف

عنوان رشته

شماره صفحه

1

قرائت به روش تحقیق

35

2

قرائت به روش تدویر (ترتیل)

36

3

حفظ  5جزء قرآن کریم

37

4

حفظ  12جزء قرآن کریم

37

5

حفظ  22جزء قرآن کریم

37

6

حفظ کل قرآن کریم

37

7

اذان

39

8

دعا و مناجات خوانی

42

9

تواشیح و هم خوانی قرآن کریم

41
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بخش آوایی  :رشته قرائت قرآن كریم به روش تحقیق
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته تحقیق ،به شرح زیر محاسبه می شود :
وقف و ابتدا  15 :امتیاز

تجوید  35 :امتیاز

لحن  32 :امتیاز

صوت  22 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

 -3مبناي مسابقات قرائت قرآن کریم ،روایت حفص از عاصم است.
 -4شرکت کنندگان ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور ،به قرائت خواهند پرداخت.
 -5میزان قرائت شرکت کنندگان در رشته تحقیق ،بر اساس مصاحف متداول  624صفحهاي پانزده سطري و با
توجه به جدول ذیل تعیین میباشد :
برادران
مرحله مقدماتی  12 :سطر

خواهران
مرحله مقدماتی  12 :سطر

مرحله فینال  22 :سطر

مرحله فینال  15 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در
صورت عدم حضور ،شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود.
 -7آزمون قرائت در مرحله کشوري  ،یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر
و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرحله برگزار گردد.
 -8در صورت برگزاري مرحله فینال 32 ،درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  72درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده
و حائزان رتبههاي برتر مشخص می شوند.
 -9در صورت دو مرحلهاي شدن مسابقات در بخش تحقیق ،براي افراد راه یافته به مرحله فینال ،قرعهاي یکسان
انتخاب شده و با فاصله یک نفر در قرنطینه به وي اعالم می گردد.
 -12در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :تجوید ،وقف و
ابتدا ،لحن.
 -11قطعات تحقیق در مرحله کشوري دانشجویان توسط کارگروه منتخب داوران بخشهاي مختلف ،تعیین
میشود.
 -12آیات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قید قرعه تعیین میگردد.
 -13درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه ،تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعایت اصول حا کم بر آیین نامه ،نافذ است.
ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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بخش آوایی  :رشته قرائت قرآن كریم به روش تدویر (ترتیل)
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته ترتیل ،به شرح زیر محاسبه می شود :
وقف و ابتدا  15 :امتیاز

تجوید  35 :امتیاز

لحن  32 :امتیاز

صوت  22 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله ملی ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

 -3مبناي مسابقات قرائت قرآن کریم ،روایت حفص از عاصم است.
 -4شرکت کنندگان ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور ،به قرائت خواهند پرداخت.
 -5میزان قرائت شرکت کنندگان در رشته تحقیق ،بر اساس مصاحف متداول  624صفحهاي پانزده سطري و با
توجه به جدول ذیل تعیین میباشد :
برادران
مرحله مقدماتی  15 :سطر

خواهران
مرحله مقدماتی  12 :سطر

مرحله فینال  32 :سطر

مرحله فینال  22 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در
صورت عدم حضور ،شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود.
 -7آزمون قرائت در مرحله کشوري  ،یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر
و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرحله برگزار گردد.
 -8در صورت برگزاري مرحله فینال 32 ،درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  72درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده
و حائزان رتبههاي برتر مشخص می شوند.
 -9در صورت دو مرحلهاي شدن مسابقات در بخش ترتیل ،براي افراد راه یافته به مرحله فینال ،قرعهاي یکسان
انتخاب شده و با فاصله یک نفر در قرنطینه به وي اعالم می گردد.
 -12در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :تجوید ،وقف و
ابتدا ،لحن.
 -11قطعات ترتیل در مرحله کشوري دانشجویان توسط کارگروه منتخب داوران بخشهاي مختلف ،تعیین میشود.
 -12آیات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قید قرعه تعیین میگردد.
 -13درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه ،تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعایت اصول حا کم بر آیین نامه ،نافذ است.
ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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بخش آوایی  :تمامی رشتههاي حفظ قرآن كریم
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته حفظ ،به شرح زیر محاسبه می شود :
تجوید  35 :امتیاز

وقف و ابتدا  15 :امتیاز

صوت  22 :امتیاز

حسن حفظ 122

لحن  32 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه دوم  :حداقل امتیاز 152

رتبه اول  :حداقل امتیاز 162

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 142

 -3مبناي مسابقات حفظ قرآن کریم ،روایت حفص از عاصم است.
 -4شرکت کنندگان ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري ،باید به سؤاالت داور هادي پاسخگویی نمایند.
 -5میزان قرائت شرکت کنندگان در رشته حفظ ،بر اساس مصاحف متداول  624صفحهاي پانزده سطري و با توجه
به جدول ذیل تعیین میباشد :
رشته

تعداد سواالت

مراحل آزمون

حفظ  5و  12جزء قرآن کریم

 2سوال

مرحله مقدماتی  12 :سطر

مرحله فینال  12 :سطر

حفظ  22جزء قرآن کریم

 2سوال

مرحله مقدماتی  12 :سطر

مرحله فینال  15 :سطر

حفظ کل قرآن کریم

 3سوال

مرحله مقدماتی  12 :سطر

مرحله فینال  15 :سطر

 -6مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در
صورت عدم حضور ،شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود.
 -7آزمون حفظ در مرحله کشوري ،یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر و
با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرحله برگزار گردد.
 -8در صورت برگزاري مرحله فینال 32 ،درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  72درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده
و حائزان رتبههاي برتر مشخص می شوند.
 -9در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :حسن حفظ،
تجوید ،وقف و ابتدا ،لحن.
 -12میزان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ ،در رشته حفظ کل از هر  12جزء ،یک سؤال و در سایر رشته هاي
حفظ ،دو سؤال از دو قسمت مساوي محفوظات خواهد بود.
 -11سؤاالت مربوط به رشته صحت حفظ به صورت قرعه و سؤاالت هرنفر در یک قرعه در نظر گرفته میشود .در
انتخاب سؤال از نظر مکان شروع آیه در صفحه ،انتقال تالوت به صفحه بعد ،تعداد سطور و نظایر آنها ،عدالت
رعایت خواهد شد.
 -12در صورت برگزاري فینال در رشته حفظ کل در مرحله مقدماتی باید در بخش صحت حفظ ،برادران حداقل
نمره  85از  122و خواهران نمره  82از  122را کسب نمایند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند.
 -13داوران تجوید ،صوت ،لحن و وقف و ابتدا براي هریک از سؤاالت حافظ ،نمره کامل را به صورت جداگانه منظور
میکنند.
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تبصره :اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت که قبل از اتمام سؤال ،تالوت او
توسط هادي حافظان قطع شد ،فقط داور رشته صحت حفظ ،امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر میکند .امتیاز
تجوید ،صوت ،لحن و وقف و ابتدا حافظ در چنین مواردي ،میانگین امتیاز سؤاالتی است که حافظ تا پایان سؤال به
آنها پاسخ داده است.
 – 14شرایط و ضوابط مربوط به هدایت حفاظ :
-

داور یا داوران صحت حفظ و نیز هادي حافظان باید حافظ کل قرآن کریم باشند.

-

هادي حافظان در هر رشته از رشتههاي حفظ باید ثابت باشد و تمام شرکت کنندگان آن رشته را هدایت
کند.
تذکر :اصل بر آن است که هادي حافظان به تالوت حافظ امتیاز دهد؛ مگر در شرایطی که طبق تصمیم
مشترک ستاد برگزاري مسابقات و هیئت داوران ،به امتیازدهی هادي حافظان نیاز نباشد.

-

الزم است عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که براي حافظ قابل تشخیص و ادامه دادن باشد ،تالوت
شود.

-

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

-

در اشتباهات مربوط به کلمه ،کلمات و آیات ،داور هادي تنها یک بار تذکر میدهد و درصورت تصحیح
نکردن حافظ ،داور هادي آن را تصحیح و حداکثر امتیاز آن بخش را از حافظ کسر میکند.
تبصره :در اشتباهات مربوط به حروف و حرکات ،تذکر داور هادي ضروري نیست.

 براي تذکر اشتباهات حافظ در کلمه و عبارت ،داور هادي تا قبل از کلمه یا عبارتِ اشتباه را تالوتمیکند.
-

در صورتی که حافظ دچار مکث شود ،داور هادي نباید عبارت قبل از مکث را تالوت کند.
تبصره  :1در صورتی که بعد از مکث ،داور هادي عبارت قبل را طوري تکرار کند که باعث یادآوري حافظ
شود ،عالوه بر کسر امتیاز مکث ،یکبار امتیاز تکرار دیگر نیز از حافظ کسر میشود.
تبصره  :2اگر بعد از تکرار داورهادي ،حافظ نتواند بخش فراموش شده را به خاطر آورد ،داور هادي به
حافظ کمک نموده ،حَسَب نوع کمک ،امتیاز مربوط را از حافظ کسر میکند؛ ولی به دلیل مکث و تکرار،
امتیازي از حافظ کسر نمیشود.

-

چنانچه حافظ در اثناي تالوتِ هر سؤال بیش از  22امتیاز از دست دهد ،تالوت او قطع و امتیاز مربوط به
صحت حفظ آن سؤال ،به طور کامل از وي کسر خواهد شد .کسر بیش از  22امتیاز باید توسط تمام
داوران صحت حفظ صورت گرفته باشد؛ اما درصورتی که تنها برخی از داوران صحت حفظ این میزان را
کسر کرده باشند ،قرائت حافظ باید ادامه پیدا کند.

ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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بخش آوایی  :رشته اذان (ویژه برادران)
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته اذان ،به شرح زیر محاسبه می شود :
صحت و فصاحت  15 :امتیاز

صوت  42 :امتیاز

لحن  35 :امتیاز

آداب ،شرایط و اجراي ممتاز  12 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

 -3شرکت کنندگان در مدت  4دقیقه فرصت خواهند داشت تا یک اذان کامل ارائه نمایند .این زمان با توجه به
نظر هیئت محترم داوران میتواند کاهش یابد و از بندهاي اذان صرف نظر شود.
 -4شرکت کنندگان ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور ،به قرائت اذان خواهند پرداخت.
 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در
صورت عدم حضور ،شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود.
 -6مسابقه اذان در مرحله کشوري  ،یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر
و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرحله برگزار گردد.
 -7در صورت برگزاري مرحله فینال 32 ،درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  72درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده
و حائزان رتبههاي برتر مشخص می شوند.
 -8در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :صوت ،لحن،
صحت و فصاحت ،آداب و شرایط و اجراي ممتاز.
 -9درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه ،تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعایت اصول حا کم بر آیین نامه ،نافذ است.
ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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بخش آوایی  :رشته دعا و مناجات خوانی
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته دعا و مناجات خوانی ،به شرح زیر محاسبه می شود :
صحت قرائت و تجوید  15 :امتیاز

وقف و ابتدا  12 :امتیاز

صوت  25 :امتیاز

لحن  32 :امتیاز

اصول اجرا  22 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 82

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 75

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 72

 -3شرکت کنندگان می بایست حداکثر در مدت  5دقیقه ،یک قطعه کامل دعا را قرائت نمایند .این زمان با توجه
به نظر هیئت محترم داوران میتواند کاهش و یا افزایش یابد.
 -4شرکت کنندگان ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور ،به قرائت دعا و مناجات خواهند پرداخت.
 -5مطابق ضوابط جشنواره ،نام شرکتکنندگان جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد شد؛ لکن در
صورت عدم حضور ،شرکت کننده از دور مسابقه حذف میشود.
 -6مسابقه دعا و مناجات خوانی در مرحله کشوري ،یک مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی
امتیازات افراد برتر و با نظر هیئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات میتواند در دو مرحله برگزار گردد.
 -7در صورت برگزاري مرحله فینال 32 ،درصد امتیاز مرحله مقدماتی با  72درصد امتیاز مرحله فینال جمع شده
و حائزان رتبههاي برتر مشخص می شوند.
 -8در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :لحن ،صوت،
صحت قرائت و تجوید ،وقف و ابتدا و اصول اجرا.
 -9درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه ،تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعایت اصول حاکم بر آیین نامه ،نافذ است.
ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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بخش آوایی  :رشته هم خوانی قرآن كریم و تواشیح (ویژه برادران)
الف) ضوابط فنی و اجرایی :
 -1امتیاز بخشهاي مختلف رشته تواشیح و هم خوانی  ،به شرح زیر محاسبه می شود :
:1/1بخش همخوانی قرآن کریم
تجوید  35 :امتیاز

صوت  22 :امتیاز

وقف و ابتدا  15 :امتیاز

لحن  32 :امتیاز

حسن حفظ 122

تذکر:نحوه داوري بخش همخوانی قرآن کریم ،همانند رشته تحقیق خواهد بود.
:1/2بخش تواشیح
آداب و شرایط :فاقد امتیاز

صوت 25 :امتیاز

لحن 32 :امتیاز

هماهنگی و حسن اجرا 25 :امتیاز

متن و ادا 22 :امتیاز

 -2براي کسب رتبه در مرحله کشوري ،حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذیل
است:
رتبه اول  :حداقل امتیاز 162

رتبه دوم  :حداقل امتیاز 152

رتبه سوم  :حداقل امتیاز 142

 -3مدت زمان اجراء برنامه در بخش همخوانی قرآن کریم حدود 6دقیقه و انتخاب آیات آزاد میباشد و در بخش
تواشیح 7دقیقه و  32ثانیه بوده کمتر و یا بیشتر بالمانع میباشد .چنانچه از مدت زمان مذکور عدول گردد به
ازاي هر 61ثانیه یک امتیاز کسر میگردد .بعنوان مثال چنانچه زمان اجراي برنامه گروهی 6:29دقیقه یا 7:31
دقیقه گردد ،مشمول کسر دو امتیاز خواهد شد
 -4متن تواشیح شامل شامل اسماء و اذکار الهی یا حمد و ثناي الهی یا اهل بیت (ع) خواهد بود.
 -5الزم است متن تواشیح و ترجمه فارسی آن در قالب  wordارائه گردد.
 -6گروههاي تواشیح و هم خوانی ،به محض حضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور ،به اجراي برنامه خواهند
پرداخت.
-7تعداد مجاز افراد گروه  4الی  6نفر می باشد که همه باید از دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه پیام نور
باشند.گروه می تواند از دانشجویان چند مرکز و واحد استان تشکیل شده باشد.
 -7مطابق ضوابط جشنواره ،نام گروههاي تواشیح و هم خوانی جهت اخذ آزمون ،حداکثر دو مرتبه اعالم خواهد
شد؛ لکن در صورت عدم حضور ،گروه از دور مسابقه حذف میشود.
 -8در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکت کنندگان ،تعیین رتبه برتر پس از بررسی
بخشهاي نمرهدهی صورت میپذیرد که به ترتیب اولویت در رشتههاي مختلف عبارت است از  :لحن ،صوت،
هماهنگی و حسن اجرا و متن و ادا.
 -9درباره مطالب پیش بینی نشده در این آییننامه ،تصمیم گیري هیئت داوران و ستاد برگزاري مسابقات ،با
رعایت اصول حا کم بر آیین نامه ،نافذ است.
ب) جزئیات امتیازات :
مطابق آیین نامه داوري بخش آوایی ضمیمه شده.
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شرح وظایف مراکز و واحدهاو مراکز استانی در ارتباط با مسابقات

مراکز و واحدها موظفند که در مرحله مقدماتی ،اقدام به برگزاري مسابقه در تمامی رشتهها کرده و از معرفی
نفرات بدون برگزاري مسابقه خودداري نمایند.
 -1مراکز استانی موظفند کاه جهات آماادگی برگزیادگان مرحلاه نیماه نهاایی (اساتانی) در مساابقه
کشوري ،دورهها و کارگاههاي آموزشی برگزار نمایند.
 -2هر مرکز موظف است گزارش مساابقات برگازار شاده و تعاداد نفارات و ...را باا توجاه باه فرمهااي
در نظر گرفته شده باه مرکاز اساتانی ارساال و مرکاز اساتانی نیاز گازارش مرحلاه نیماه نهاایی و
مقدماتی را به دبیرخانه مرکزي مسابقات ارسال نماید.
 -3استان میزبان جشنواره قرآنی موظاف اسات باناک اطالعاات جماعآوري شاده را از اساتانها و نیاز
گزارش مرحله سراسري را به صورت کامال و مصاور باه معاونات فرهنگای و اجتمااعی دانشاگاه گازارش
نماید.
 -4اجراي آموزش هااي متناوع باراي دانشاگاهیان عالقمناد باه شارکت در مساابقات مختلاف مانناد
آموزش تجوید ،ارتقااي قرائات ،کارگاه،ترجماه ،کارگااه تادبر و مفااهیم قرآنای ،روش تحقیاق و نظریاه
پردازي در مباحث قرآنی و ...براي دانشجویان و اساتید و کارمندان عالقمند.
 -5توسعه فعالیات هااي آموزشای ،پژوهشای و ترویجای قرآنای باه هماه اقشاار (دانشاجو ،اساتاد و
کارمند).
 -6برنامه ریزي ،تهیه و ارائاه تقاویم سااالنه فعالیات هاا و مساابقات قارآن و عتارت و اطاالع رساانی
مفید و مطلوب براي آنها.
 -7بهره بارداري از مواقاع خااص جهات تارویج و توساعه فعالیاتهااي قارآن و عتارت مانناد هفتاه
قرآن و دانشگاه ،هفته پژوهش ،ماه رمضان و ...
 -8تجلیل و تشویق فعاالن قرآنی ،باویژه افاراد ممتااز مساابقات قرآنای اعام از خاواهران و بارادران و
ییشکسوتان
 -9تسري دادن فعالیت هااي قرآنای دانشاگاهیان باه درون شاهرها و محافال قرآنای مردمای و ایجااد
پل ارتباط و تعامل میان آنها.
 -12تشااکیل جلسااات ماانظم قاارآن و عتاارت بااراي دانشااگاهیان بااویژه دانشااجویان ماننااد :جلسااه
قرائت ،جلسه حفظ ،جلسه مطالعه گروهای قرآنای ،جلساه پرساش و پاساخ ،جلساات تفسایر و مفااهیم
قرآن و ....
 -11ساماندهی و تقویت بنیاه علمای ،اقتصاادي و تشاکیالتی و مادیریتی کاانون هااي قارآن و عتارت
دانشگاهها و ارائه طرحهاي بدیع ترویجی و علمی به آنها.
 -12برگزاري کارگاه هاي آموزشی ویاژه جهات آماوزش و مهاارت افزایای چگاونگی برگازاري مساابقات
و رقابتهاي قرآن و عترت.
 -13گزارش برگزاري کارگاهها و فهرسات شارکت کننادگان در کالساها  ،کارگاههاا باه معاونات ارساال
گردد.

42

شرح وظایف کانونهای قرآن و عترت و انجمنهای قرآنی
برنامهریزي و مشارکت فعال در تشویق دانشجویان و اجراي باشکوه مسابقات مرحله دانشگاهی.
سازماندهی دانشجویان عالقمند به منظور ایجاد فضاي قرآنی همزمان با مسابقات.
انجام برنامههاي متنوع قرآنی در حاشیه مسابقات.
استفاده از فرصت سفرهاي قرآنی متسابقین براي برنامهها و اردوهاي قرآنی.
جذب متسابقین براي کمک و راهبري فعالیتهاي قرآن و عترت.
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