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 های علوم پزشکی کشوردانشگاه

 و کارکنان( دانشجویان)ویژه اساتید، 

 
 

 مجری :

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مرکز قرآن و عترت )ع(  -معاونت فرهنگی و دانشجویی 

 99 - 97سال تحصیلی 



1 

 

 

 فهرست مطالب
 

 نامهآیین فصل اول : کلیات

 3............................. ................................................................................................مقدمه .......................................

 4. ................................................................................................................................................ هاسیاستاصول و 

 4.......................................... ..اهداف .......................................................................................................................

 4................................................................................................ .......................................................... چکیده طرح

 5......................... ............................................................................................................................ مشخصات طرح

 9................................................... های جشنواره .............ها و رشتهبخشجزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از 

 9.............. ............................................ئز اهمیت .......................................................................................نکات حا

 

 اجراییفصل دوم : ضوابط فنی و 

 21.......................................... ...................................................بخش آوایی ...........................................................

 14................................................................................................. .......................................... بخش معارف قرآنی

 19........................ ........................................................................................................................... پژوهشیبخش 

 33................................... ................................................................................................................ وریآبخش فن

 39.......................................................................... ............................................................................. بخش هنری

 49......................................................... ................................................................................................. بخش ادبی

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
 

 

 : فصل اول

 نامهکلیات آیین

 

 

 

 

 



3 

 

 

 ارًا خَس اِلّا الظّالِمینَ یَزیدُ ال وَ ینَفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنهُوَ شِ انَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ مو نُ

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

 (21آیه  -)سوره مبارکه اسراء

 

 : مقدمه* 

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

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

قرآن و های به ویژه بر دستگاههای حاکمیتی فرض است که در توسعه فرهنگ اسالمی منطبق با شاخصه

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

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

 اهتمام ورزد.

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

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

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

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

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

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

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

 .آمد خواهد در اجرا به حاضر نامه آئین طبق (73-75) تحصیلی سال در آن

ژه اساتید، دانشجویان وی - های علوم پزشکی کشوردانشگاه السالم()علیهم بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت"

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

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

 

 و من اهلل التوفیق                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                               

 السالم()علیهم مرکز قرآن و عترت  -و دانشجویی  معاونت فرهنگی 
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 : سیاست ها* اصول و 

 .السالم()علیهمن قرآن و عترت توجه به همه ابعاد انسان ساز و حیات آفری -4

 تأکید بر اخالص و معنویت و معناگرایی در همه مراحل. -2

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

 بخش قرآن در بین مذاهب اسالمی.ز جایگاه وحدتدوری از دامن زدن به هرگونه اختالفات مذهبی و استفاده ا -1

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

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

 .ایجاد شور و نشاط قرآنی در مخاطبان

 

 

 : اهداف* 

ها و اعتالی دانش، ایمان، اخالق و بصیرت دینی دانشگاهیان و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه -4

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

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

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

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

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

 .السالم()علیهم های قرآن و عترتهای آموزش عالی در زمینه جشنوارهکت همسوی همه دستگاههماهنگی و حر -3

 

 

 :یده طرح * چک

و های علوم پزشکی کشور ارسال به دانشگاه 73دی ماه سال نامه اجرایی جشنواره در آئین ،طرح نیبر اساس ا

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

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

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

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

 : عنوان جشنواره

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

 

 :های جشنواره ها و رشتهبخش

 رشته به شرح زیر می باشد : 16بخش و  3شامل  السالم()علیهم بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت

جزء/  4خوانی/ حفظ سوره واقعه با ترجمه/ حفظ رشته : قرائت تحقیق/ قرائت ترتیل/ ترجمه 47)شامل ( بخش آوایی : 1

/ آیین سخنوریخوانی/ اذان/ دعا و مناجاتجزء/ حفظ کل/  21جزء/ حفظ  47جزء/ حفظ  41جزء/ حفظ  7جزء/ حفظ  6حفظ 

 خوانی و تواشیح(هم

البالغه/ آشنایی با مفاهیمِ / آشنایی با مفاهیم نهجبیتاحادیث اهلرشته : آشنایی با  7)شامل ( بخش معارف قرآنی : 2

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

 ی(سبک زندگی قرآنپرسمان قرآنی/ 

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

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

 نویسی(نامهنویسی/ فیلمنامهنویسی/ نمایش/ داستانکالسیک( –ر )نو رشته : شع 1)شامل بخش ادبی : ( 5

نقاشی دستی(/  –خط نسخ(/ نقاشی )نقاشی –شکسته نستعلیق  –رشته : خوشنویسی )نستعلیق  7 )شاملبخش هنری : ( 6

 ( )کمیک استریپ(نما / پی)تئاتر صحنه( نمایش // تذهیب/ فیلم کوتاه/ معرّق و منبّت/طراحی پوستریساعک

 

 : مجری جشنواره

 .وزارت بهداشت السالم( )علیهم ها با نظارت مرکز قرآن و عترتی و فرهنگی دانشگاههای دانشجویمعاونت  مرحله دانشگاهی:

 .وزارت بهداشت السالم()علیهم با حمایت و هدایت مرکز قرآن و عترت گیالندانشگاه مرحله سراسری وزارت بهداشت: 

 .آوریوزارت علوم، تحقیقات و فن :و اساتید مرحله ملّی دانشجویان

 

 : شنوارهبندی جزمان

 73ماه  نیمه اول دیهای علوم پزشکی کشور : ( ابالغ آیین نامه اجرایی جشنواره به دانشگاه4

 73 زمستان:  تبلیغات و ثبت نام از مخاطبان( 2

 75ماه  اردیبهشت:  برگزاری مرحله دانشگاهی( 6

 75ماه  ردادمهای غیر حضوری جشنواره : آوری آثار بخش( جمع1

 75ماه  ردادمکتبی :  ه سراسری بخشمرحل( برگزاری 7

 75ماه  مهر:  مرحله سراسری بخش آوایی( برگزاری 3

 

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



6 

 

 124-04177711شماره تماس:  -السالم( یهم)عل ، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترتA بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک

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

 بخش آوایی :  -1

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

       عهسوره واق 11تا  4آیات  سراسری خوانیترجمه 4

 قرائت به روش تحقیق  2

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

 قرائت به روش ترتیل 6

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

       قرآن کریم دانشگاهی فظ سوره واقعه با ترجمه ح 1

       قرآن کریم دانشگاهی جزء پیوسته 4حفظ  7

       قرآن کریم دانشگاهی جزء پیوسته 6حفظ  3

 جزء پیوسته 7حفظ  5

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   یمقرآن کر ملّی

 جزء پیوسته 41حفظ  0

     -- -- قرآن کریم دانشگاهی

     -- -- قرآن کریم سراسری 

   -- -- -- -- قرآن کریم ملّی

 جزء پیوسته 47حفظ  7

 -- -- -- --   قرآن کریم دانشگاهی

 -- -- -- --   قرآن کریم سراسری

 -- -- -- --   قرآن کریم ملّی

 جزء پیوسته 21حفظ  41

     -- -- قرآن کریم دانشگاهی

     -- -- قرآن کریم سراسری 

   -- -- -- -- قرآن کریم ملّی

 حفظ کُل قرآن 44

       قرآن کریم دانشگاهی

       قرآن کریم سراسری 

   -- --   قرآن کریم ملّی

 اذان 42
 --  --  --  --- سراسری 

 --  -- -- -- -- --- ملّی

 دعا و مناجات خوانی 46
 سراسری 

و یا مناجات  مناجات التائبین

 و یا مناجات المریدین الشاکرین
      

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

 --  --  --  نویسیموضوعات ذکر شده در بخش مقاله سراسری  آیین سخنوری 41

 همخوانی و تواشیح 47
 --  --  --  تواشیح : آزاد: قرآن کریم/همخوانی  سراسری

 --  -- -- -- -- تواشیح : آزاد: قرآن کریم/همخوانی  ملّی

گاهی نخواهند داشت؛ لذا الزم است فایل خوانی، آیین سخنوری و همخوانی و تواشیح مرحله دانشخوانی،اذان، دعا و مناجاتهای ترجمهرشته:  4 تذکر

 ی به طور مستقیم به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.جهت ارزیابی در مرحله سراسر CDکنندگان در قالب صوتی تمامی شرکت

و  تحقیق)قرائت و جزء و حفظ کل(  21جزء،  47جزء،  41جزء،  7حفظ )های فایل صوتی و تصویری سه نفر اول مرحله دانشگاهی در رشته : 2تذکر 

به دبیرخانه جشنواره ارسال شود تا دبیرخانه نسبت به بررسی غیر حضوری آثار اقدام نماید و افراد واجد شرایط جهت حضور در  CD، در قالب ترتیل(

 مرحله کشوری تعیین شوند.
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، دانشجویان و کارکنان باشد؛ لکن برای مرحله ملی، تواند تلفیقی از اساتیدهای همخوانی و تواشیح در مرحله سراسری می: اعضای گروه 6تذکر 

 اند معرفی خواهند شد.هایی که ترکیب آنها صرفاً دانشجو بودهگروه

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

 آشنایی با احادیث اهل بیت )ع( 4

اب گزیده اصول کافی، ترجمه کت

محمدمهدی رضایی، نشر معارف، )از 

 (441ابتدای کتاب تا صفحه 

 با قابلیت دانلود از اینترنت

های اخالقی از اصول کافی، کتاب واژه

ابراهیم پیشوایی، نشر بوستان کتاب، )از 

،  ابتدای 417ابتدای کتاب تا صفحه 

 ستایش پروردگار(

 رنت با قابلیت دانلود از اینت

های اخالقی از اصول کافی، کتاب واژه

ابراهیم پیشوایی، نشر بوستان کتاب، )کل 

 کتاب(

 با قابلیت دانلود از اینترنت 

 آشنایی با مفاهیم نهج البالغه 2

کتاب سیری در نهج البالغه، استاد  -4

شهید مرتضی مطهری، نشر صدرا، 

 و ( 3، 7، 4های : مقدمه، )فصل

 ز اینترنتبا قابلیت دانلود ا

البالغه، نهج 06متن و ترجمه خطبه  -2

معروف به خطبه غراء، با ترجمه مرحوم 

 استاد محمد دشتی

کتاب پیام امام امیرالمومنین)ع(، تألیف 

، 6آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، جلد 

های نشر دارالکتب االسالمیه، شرح خطبه

 04و  57، 56، 54، 51، 37، 30، 31، 34: 

 دانلود از اینترنت با قابلیت

کتاب پیام امام امیرالمومنین)ع(، تألیف 

، 6آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، جلد 

های نشر دارالکتب االسالمیه، شرح خطبه

 131تا  415، صفحه 06تا پایان خطبه  51

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه 6

ی مکارم )دعا 21متن و ترجمه دعای  -4

االخالق( بر اساس ترجمه استاد حسین 

 انصاریان

 با قابلیت دانلود از اینترنت

کتاب دعا از منظر مقام معظم رهبری،  -2

تألیف علیرضا برازش، دفتر حفظ و نشر 

 آثار مقام معظم رهبری

 با قابلیت دانلود از اینترنت

شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق، 

لسفی، دفتر مرحوم آیت اهلل محمدتقی ف

، جلد اول، از 4651نشر فرهنگ اسالمی، 

اللهم صل » 41ابتدای کتاب تا ابتدای فراز 

علی محمد و آل محمد و متعنی بهدی 

 «صالح ال استبدل

 با قابلیت دانلود از اینترنت

شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق، 

مرحوم آیت اهلل محمدتقی فلسفی، دفتر 

د اول، از ، جل4651نشر فرهنگ اسالمی، 

و هب لی » 21ابتدای کتاب تا ابتدای فراز 

 «مکرا علی من کایدنی

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم 1

کتاب دقایقی با قرآن، تألیف استاد 

هایی از محسن قرائتی، انتشارات درس

، تا 475قرآن، از ابتدای کتاب تا صفحه 

 حکیم ابتدای سیمای لقمان

 با قابلیت دانلود از اینترنت

کتاب تفسیر آیات برگزیده، علیرضا 

مستشاری، نشر معارف، از ابتدای کتاب تا 

)ابتدای توسل  211، صفحه 44ابتدای جزء 

 و شرک(

 با قابلیت دانلود از اینترنت

کتاب تفسیر آیات برگزیده، علیرضا 

مستشاری، نشر معارف، از ابتدای کتاب تا 

)خط نوشتن  675، صفحه 24 ابتدای جزء

 پیامبر )ص( (

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 آشنایی با سیره معصومین )ع( 7

کتاب سیری در سیره نبوی )ص(، تألیف 

استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات 

 5و  3، 2، 4های : مقدمه، صدرا، بخش

 با قابلیت دانلود از اینترنت

زیده های پیامبر اعظم )ص(، گکتاب درس

بیانات مقام معظم رهبری درباره شخصیت 

و بعثت نبی مکرم اسالم )ص(، موسسه 

پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، از 

، تا ابتدای 413ابتدای کتاب تا صفحه 

 اهمیت و آثار والدت پیغمبر اسالم )ص(

 با قابلیت دانلود از اینترنت

های پیامبر اعظم )ص(، گزیده کتاب درس

م رهبری درباره شخصیت بیانات مقام معظ

و بعثت نبی مکرم اسالم )ص(، موسسه 

پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، کل 

 کتاب

 با قابلیت دانلود از اینترنت

 حفظ موضوعی قرآن کریم 3

کتاب با قرآن خوشبخت شوید، نوشته 

سیدمهدی هاشمی، نشر مرکز امور قرآنی 

سازمان اوقاف و امور خیریه، از ابتدای 

 (03بتدای فصل هفتم )صفحه کتاب تا ا

 با قابلیت دانلود از اینترنت

کتاب درسنامه حفظ موضوعی، سطح یک 

پور، از ابتدای کتاب مقدماتی، حسین تقی

 تا انتهای فصل هشتم )ویژگی مومنان(

 انتشارات تالوت سازمان دارالقرآن الکریم

کتاب درسنامه حفظ موضوعی، سطح یک 

 ابپور، کل کتمقدماتی، حسین تقی

 انتشارات تالوت سازمان دارالقرآن الکریم

 احکام 5
ها و کتاب رساله دانشجویی )پرسش

(، از ابتدای 43های دانشجویی جلد پاسخ

 احکام نذر تا پایان کتاب، نشر معارف

ها و کتاب رساله دانشجویی )پرسش

(، نشر 43های دانشجویی جلد پاسخ

 معارف

 گرددمتعاقباً اعالم می

 رآنیپرسمان ق 0
های دانشجویی، ها و پاسخکتاب پرسش

 71ویژه محرم، از ابتدا تا پرسش  46جلد 

 از همان، نشر معارف

 گرددمتعاقباً اعالم می گرددمتعاقباً اعالم می

 سبک زندگی اسالمی ایرانی 7

کتاب همیشه بهار )اخالق و سبک زندگی 

اسالمی(، احمدحسین شریفی، نشر 

ا انتهای فصل معارف، از ابتدای کتاب ت

هشتم، سبک زندگی اسالمی در روابط با 

 دیگران

 گرددمتعاقباً اعالم می گرددمتعاقباً اعالم می

 های علوم پزشکی برگزار نخواهد شد.ای در سطح دانشگاه: مرحله منطقه 4تذکر 

 گردد.تعاقباً اعالم میای ویژه کارکنان برگزار نخواهد شد؛ برای اساتید نیز م: مرحله ملی در هیچ رشته 2 تذکر
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 : بخش پژوهشی -3

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 نویسیمقاله 4

 سراسری

 ارائه مقاله در یکی از موضوعات ذیل :
تکفیری بر اساس /های سلفینقد و بررسی اندیشه -4

 .یم و احادیث نبوی )ص(های قرآن کرآموزه

زا در آیات و مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون -2

 .روایات اسالمی

های سبک زندگی قرآنی )در محیط اصول و شاخصه -6

 .خانواده(

امر به معروف و نهی از منکر کار آمد در عصر حاضر از  -1

 .ها و الگوها(نگاه قرآن و عترت )شاخصه

های قرآن بار ستیزی در آموزهفرهنگ مقاومت و استک -7

 .کریم و احادیث ائمه طاهرین )ع(

راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در محیط  -3

 .های قرآن و عترت )ع(دانشگاهی بر اساس آموزه

زدگی گرایی و مصرفز از تجملساده زیستی و پرهی -5

مردم و مسئوالن، زیر بنای بالندگی فرهنگی و اقتصاد 

 .مقاومتی

ارجمندی کار، تکریم کار آفرینی و تالش و روحیه  -0

 .های قرآن و عترت )ع(جهادی در آموزه

 .قرآن و سالمت -7

 .قرآن و علوم انسانی -41

      

   -- --   ملی

 تألیف کتاب 2
 سراسری 

 قرآن و عترت )ع(
      

 -- -- -- --   ملّی

 بررسی و نقد کتاب 6
 ری سراس

گردد.باً اعالم میاقمتع  
      

 -- -- -- -- -- -- ملّی

 تلخیص کتاب 1

 سراسری 
 : تلخیص و بازنویسی یکی از کتب ذیل

 .نوشته امام راحل)ره( کتاب چهل حدیث -4

نوشته استاد شهید کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران  -2

 .مطهری

اهلل جوادی تنوشته آی کتاب مراحل اخالق در قرآن -6

 .آملی

      

   -- -- -- -- ملّی

بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری به بایست می کنندگانشرکتهای فوق، مرحله دانشگاهی نخواهند داشت و آثار  : رشته تذکر

 دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 

 

 آوری :فنبخش  -4

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 و ربات تولید اپلیکیشن 4
 سراسری

های آموزشی، معارف و مهارت

پژوهشی و تبلیغی و ترویجی در 

 های قران و عترت )ع(حوزه فعالیت

      

   -- -- -- -- ملی

 قرآنی های مجازیکانال 2
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی
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بایست بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری به کنندگان میهای فوق، مرحله دانشگاهی نخواهند داشت و آثار  شرکت: رشته تذکر

 دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 ادبی :بخش  -5

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 شعر 4
 ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل : سراسری

 عبودیت، نماز و نیایش از منظر قرآن و عترت )ع(. -4

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیری از نیازمندان. -2

پاسداری از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه  -6

 قرآن و عترت )ع(.

بیت القی از نظر آیات و روایات اهلفضائل و رذائل اخ -1

)ع( با ریز موضوعات : اخالص و ریا، صدق و کذب و یا 

 سخاوت و بخل.

های قرآن و روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه -7

 عترت )ع(.

      

   -- -- -- -- ملی

 داستان نویسی 2
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 مایشنامه نویسین 6
       سراسری

   -- -- -- -- ملی

 فیلمنامه نویسی 1
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

بایست بصورت مستقیم جهت ارزیابی در مرحله سراسری به کنندگان میهای فوق، مرحله دانشگاهی نخواهند داشت و آثار  شرکت: رشته تذکر

 جشنواره ارسال شود.دبیرخانه 

 

 

 هنری :بخش  -6

ردی

 ف
 منبع مرحله رشته

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 خوشنویسی 4
 سراسری

 41آیه شریفه  –حجرات مبارکه سوره 
      

   -- -- -- -- ملی

 معرّق و منبّت 2
 سراسری 

 14آیه شریفه  –یم سوره مبارکه ابراه
      

   -- -- -- -- ملّی

 عکاسی 6
 سراسری

 ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل :

 عبودیت، نماز و نیایش از منظر قرآن و عترت )ع(. -4

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیری از نیازمندان. -2

پاسداری از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه  -6

 )ع(. قرآن و عترت

فضائل و رذائل اخالقی از نظر آیات و روایات  -1

بیت )ع( با ریز موضوعات : اخالص و ریا، صدق و اهل

 کذب و یا سخاوت و بخل.

های روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه -7

 قرآن و عترت )ع(.

      

   -- -- -- -- ملی

 تذهیب 1
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 فیلم کوتاه 7
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 نقاشی 3
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 طراحی پوستر 5
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 )تئاتر صحنه(نمایش  0
 سراسری 

 قرآن و عترت )ع(
      

 -- -- -- -- -- -- ملّی

       قرآن و عترت )ع( سراسری نما )کمیک استریپ(پی 7

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

 دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 نامه مربوطه نیز ارسال شود.مایش، ن CDزم است ضمن ارائه فیلم اجرا در قالب رشته نمایش الدر :  2تذکر 
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 : * نکات حائز اهمیت 

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

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

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

 باشد.مجاز میهای بخش آوایی : شرکت همزمان در رشته تواشیح و یکی دیگر از رشته تبصره

 : شرط پذیرش دانشگاهیان در جشنواره -2

 اساتید: با تأیید معاونت آموزشی دانشگاه.الف( 

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

با دانشگاه و یا وزارتخانه  4673که حداقل تا پایان سال  قراردادی و کارکنان: شامل کارکنان رسمی، پیمانی ج(

 .شودباشند و برای آنها حق بیمه پرداخت میمیحکم کارگزینی دارای قرارداد رسمی و یا همکاری داشته و 

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

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

 انند در این جشنواره شرکت نمایند.توعلوم پزشکی اشتغال دارند نیز به شرط احراز شرایط فوق الذکر می

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

 .معرفی شوندمرکز قرآن و عترت 

 انتسابِ اتِاثب ارزیابی مورد ارائه شده، آثار کلیه که است شده بینی پیش تمهیداتی جشنواره، از دوره این در -6

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

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

آوری همزمان با تولید اثر، نسبت به اخذ عکس و فیلم از مراحل تولید و فن های ادبی، پژوهشی، هنریکلیه رشته

اثر که طی آن اثر و صاحب اثر به طور مشخص قابل شناسایی باشند اقدام نمایند و آمادگی الزم جهت ارائه 

 مستندات الزم و یا موارد ذکر شده را داشته باشند.

ای مرحله ملی دوره های پیشین حائز رتبه اول شده اند مجاز به که در یکی از رشته ه دانشجویان و اساتیدی -1

 .شرکت در همان رشته نیستند

که در یکی از مقاطع حفظ مرحله ملی دوره های پیشین حائز رتبه اول شده اند مجاز  دانشجویان و اساتیدی -7

 و باید در مقطع باالتر شرکت کنند.به شرکت در مقطع پایین تر نیستند 

، باشدیی که فاقد مرحله ملی میهادر رشتهدر مرحله سراسری بهداشت شده اند، حائز رتبه اول  که افرادی -3

 باشند.سال در جشنواره نمی 2مجاز به شرکت در همان رشته به مدت 
 

و در  دانشجویانی که در یکی از رشته های بخش آوایی در مرحله سراسری بهداشت رتبه اول را کسب نموده -5

اند از شرکت در بخش دانشگاهی معاف بوده و در همان رشته مستقیماً به مرحله لّی، حائز رتبه اول نشدهمرحله م

وم ضروری انشجویان فوق در جشنواره بیست و سثبت نام دبدیهی است  سراسری بهداشت راه خواهند یافت.

 خواهد بود.

ی سراسری به عنوان اثر برتر دستگاه در مرحله هر گونه تغییر )اعم از تغییرات کمی و یا کیفی( در آثاری که -0

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

 دبیرخانه جشنواره ملی ارسال شود.
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 http:\\quran.behdasht.gov.irثبت نام در جشنواره از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره به آدرس  -7

 پذیرد.صورت می

 

 

 
 

 

 

 

 فصل دوم :

 اجراییضوابط فنی و 
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 بخش آوایی شامل :
 شماره صفحه عنوان رشته ردیف

 46 قرائت به روش تحقیق 4

 41 قرائت به روش تدویر )ترتیل( 2

 47 تمامی رشته های حفظ 6

 40 اذان 1

 47 دعا و مناجات خوانی 7

 21 تواشیح همخوانی و 3

خوانیترجمه 5  24 

 26 آیین سخنوری 0
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 ه قرائت قرآن کریم به روش تحقیقرشتبخش آوایی : 

 جرایی :الف( ضوابط فنی و ا

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

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

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

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

 

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

های پیشین تغییر کرده است؛ به نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته نسبت به دوره -1

 کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهایتاکنندگان با های شرکتهمین منظور الزم است تمامی تالوت

های سه نفر اول به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ابتدا بصورت غیرحضوری مجدداً تالوت

 نماید.نماید و افراد حائز شرایط جهت حضور در مرحله سراسری دعوت میها را بررسی میتالوت

 حفص از عاصم است. تی، روامیرمسابقات قرائت قرآن ک یمبنا  -7

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. ای یو اعالم مجر گاهیمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -3

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

 باشد :تعیین می ذیل جدول به توجه

 خواهران برادران

 سطر 0مرحله سراسری :  سطر 3مرحله دانشگاهی :  سطر 41مرحله سراسری :  سطر 5مرحله دانشگاهی : 

 تبصره : تعداد سطور در مرحله سراسری، با نظر هیأت محترم داوران قابلیتکاهش و یا افزایش را دارد.
 

خواهد شد؛ لکن در  ه اعالمخذ آزمون، حداکثر دو مرتبجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -0

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

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد آزمون قرائت در مرحله سراسری -7

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

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

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

 ، لحن.ابتدا

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

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

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا

 

 ات :جزئیات امتیازب( 
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 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.

 

 کریم به روش تدویر )ترتیل( رشته قرائت قرآنبخش آوایی : 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

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

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

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

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

 

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57یاز رتبه دوم : حداقل امت 01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

های پیشین تغییر کرده است؛ به نحوه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته نسبت به دوره  -1

 کنندگان با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و نهایتاهای شرکتهمین منظور الزم است تمامی تالوت

رخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ابتدا بصورت غیرحضوری مجدداً های سه نفر اول به دبیتالوت

 نماید.دعوت مینماید و افراد حائز شرایط جهت حضور در مرحله سراسری ها را بررسی میتالوت

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

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. ای یعالم مجرو ا گاهیمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -3

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

 باشد :تعیین می ذیل جدول به توجه

 خواهران برادران

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

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

خواهد شد؛ لکن در  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -0

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

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد آزمون قرائت در مرحله سراسری -7

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

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

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

 ابتدا، لحن.

 گردد.به قید قرعه تعیین میپس از حضور در جایگاه و بدون فرصت مرور فاصله الب مرتلآیات قرائت هر  -44

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیمطالب پدرباره  -42

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا

 

 ات :جزئیات امتیاز ب(
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 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.

 

 قرآن کریمحفظ  هایرشتهبخش آوایی : تمامی 

 

 اجرایی : فنی و الف( ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته حفظمتیاز بخشا -4

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

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

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

 

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

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

های پیشین تغییر کرده است؛ به وه حضور نفرات برگزیده در مرحله سراسری در این رشته نسبت به دورهنح -1

کننده با کیفیت مطلوب ضبط صوتی و تصویری شود و های حفاظ شرکتهمین منظور الزم است تمامی تالوت

ره ابتدا بصورت غیرحضوری های سه نفر اول به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواتالوت نهایتا

 نماید.نماید و افراد حائز شرایط جهت حضور در مرحله سراسری دعوت میها را بررسی میمجدداً تالوت

بایست حداقل نفر بوده و می 6تعداد تیم داوری در هر گروه از خواهران و برادران حداقل  در مرحله دانشگاهی -7

 کز قرآن و عترت اعالم گردد.هفته پیش از برگزاری مسابقات به مر دو

خوب ضبط و  تیفیو با ک WAV ای mp3در قالب  کنندگاناز شرکت کیتالوت هر  یصوت لیفاضروری است  -3

 برداری قرار گیرد.تا در صورت لزوم )رسیدگی به اعتراضات احتمالی( مورد بهره گردد نگهداری

 ت.حفص از عاصم اس تی، روامیقرآن کر حفظمسابقات  یمبنا -5

 .نمایند ییپاسخگوداور هادی  به سؤاالتباید  ،یو اعالم مجر گاهیمحض حضور در جا شرکت کنندگان، به -0

 توجه با و سطری پانزده ایصفحه 311 مصاحف متداول بر اساس ،حفظ رشته شرکت کنندگان در قرائت میزان -7

 باشد :تعیین می ذیل جدول به

 مراحل آزمون تعداد سواالت رشته

 --- سطر 0مرحله دانشگاهی :  سوال 4 فظ سوره واقعهح

 --- سطر 0مرحله دانشگاهی :  سوال 2 جزء قرآن کریم 6و  4حفظ 

 سطر 41مرحله سراسری :  سطر 0مرحله دانشگاهی :  سوال 2 جزء قرآن کریم 41و  7حفظ 

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

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

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

ندگان آزمون کنهمراه با ترجمه خواهد بود، لذا ضروری است ابتدا از شرکت واقعه: حفظ سوره مبارکه  2تبصره 

درصد نمره را کسب نمایند آزمون عملی حفظ اخذ گردد. منبع کتبی  71کتبی بعمل آمده و از افرادی که حداقل 
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این رشته بر اساس ترجمه آقای فوالدوند و شامل ترجمه و حفظ خواهدبود. سواالت آزمون بهمراه سواالت بخش 

 معارف قرآنی و سیره معصومین)ع( ارسال خواهد شد.
 

خواهد شد؛ لکن در  خذ آزمون، حداکثر دو مرتبه اعالمجهت ا کنندگانشرکت مطابق ضوابط جشنواره، نام -41

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

، یک مرحله ای برگزار خواهد شد؛ لکن در صورت نزدیکی امتیازات افراد برتر در مرحله سراسری حفظآزمون  -44

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.ئت محترم داوران و ستاد برگزاری مسابقات میو با نظر هی

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -42

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

 وقف و ابتدا، لحن. تجوید،

و در سایر رشته های  سؤال یک جزء، 41 از هر کل میزان ارائه محفوظات در مسابقات حفظ، در رشته حفظ -46

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

در  .شودگرفته می ظردر ن یک قرعه در هرنفر سؤاالت و قرعه به صورت حفظ صحت رشته به مربوط سؤاالت -41

عدالت  ،آنها ریدر صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد، تعداد سطور و نظا هیانتخاب سؤال از نظر مکان شروع آ

 رعایت خواهد شد.

در صورت برگزاری فینال در رشته حفظ کل در مرحله مقدماتی باید در بخش صحت حفظ، برادران حداقل  -47

 را کسب نمایند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند. 411از  01ه و خواهران نمر 411از  07نمره 

 جداگانه منظور صورت به را کامل نمره حافظ، سؤاالت از هریک برای ، صوت، لحن و وقف و ابتداتجوید داوران -43

 .کنندمی

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

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

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

 .است داده پاسخ آنها

 : حفاظ هدایتوط به شرایط و ضوابط مرب – 45

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

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

 .کند

 تصمیم طبق که شرایطی در مگر دهد؛ امتیاز حافظ تالوت به حافظان دیها که است آن بر تذکر: اصل

 .نباشد نیاز حافظان هادی به امتیازدهی داوران، هیئت و مسابقات برگزاری ستاد مشترک

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

 .شود

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

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

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

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

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

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

 حافظ ورییادآ باعث کند که تکرار طوری را قبل عبارت هادی داور مکث، از بعد که صورتی : در4تبصره 

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

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

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

 شود.کسر نمی حافظ از امتیازی

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

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

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

 .کند پیدا ادامه باید حافظ قرائت باشند، کسر کرده

 

 ات :جزئیات امتیازب( 

 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.
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 )ویژه برادران( رشته اذانبخش آوایی : 

 

 ی :یاجرا فنی و الف( ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته اذانز بخشامتیا -4

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

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01داقل امتیاز رتبه اول : ح
 

ای بوده و به این صورت است که شرکت کنندگان محترم پس از ثبت نام در مسابقات در این بخش یک مرحله -6

تصویری(  )صوتی و ضروری است نسبت به ضبط با کیفیت -شرایط مندرج در آئین نامه حاضر با توجه به -سامانه 

خود با هماهنگی دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها توسط مرکز قرآن و عترت، داوری این رشته  اذان

 توسط داوران مبرز و کشوری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.

دعوت به  تبصره: پس از داوری آثار در صورت لزوم ضمن دعوت از نفرات منتخب برای حضور در مرحله کشوری

 عمل خواهد آمد.

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -1

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

 .صحت و فصاحت، آداب و شرایط و اجرای ممتاز

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -7

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا
 

 ات :جزئیات امتیازب( 

 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.
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 رشته دعا و مناجات خوانیبخش آوایی : 

 

 اجرایی : و فنی الف( ضوابط

 ، به شرح زیر محاسبه می شود :های مختلف رشته دعا و مناجات خوانیامتیاز بخش -4

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

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحط شرکتکسب شده توس ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -2

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

ای بوده و به این صورت است که شرکت کنندگان محترم پس از ثبت نام در مسابقات در این بخش یک مرحله -6

)صوتی و تصویری(  ضروری است نسبت به ضبط با کیفیت -امه حاضرشرایط مندرج در آئین ن با توجه به -سامانه 

خود با هماهنگی دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها توسط مرکز قرآن و عترت، داوری این رشته  دعای

 توسط داوران مبرز و کشوری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.

ضمن دعوت از نفرات منتخب برای حضور در مرحله کشوری دعوت به تبصره: پس از داوری آثار در صورت لزوم 

 عمل خواهد آمد.

 .دننمای قرائتدقیقه، یک قطعه کامل دعا را  7در مدت می بایست حداکثر  شرکت کنندگان -1

 بررسی از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از نفر دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -7

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

 .وقف و ابتدا و اصول اجرا، قرائت و تجویدصحت 

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -3

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا

 

 ات :جزئیات امتیاز ب(

 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.
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 )ویژه برادران( تواشیح همخوانی و رشتهبخش آوایی : 

 

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

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

 ریم :: بخش همخوانی قرآن ک 4/4

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

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

 بخش تواشیح : -2/4

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

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

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

پس از ثبت نام در  کنندههای شرکتگروهاست که ای بوده و به این صورت مسابقات در این بخش یک مرحله -6

)صوتی و تصویری(  ضروری است نسبت به ضبط با کیفیت -شرایط مندرج در آئین نامه حاضر با توجه به -سامانه 

خود با هماهنگی دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها توسط مرکز قرآن و عترت، داوری این رشته  برنامه

 مبرز و کشوری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گردد.توسط داوران 

منتخب برای حضور در مرحله کشوری دعوت  هایگروهتبصره: پس از داوری آثار در صورت لزوم ضمن دعوت از 

 به عمل خواهد آمد.

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

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

 5:64دقیقه یا  3:27گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی ثانیه یک امتیاز کسر می 61ازای هر 

 ، مشمول کسر دو امتیاز خواهد شد.دقیقه گردد

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

 ارائه گردد. wordالزم است متن تواشیح و ترجمه فارسی آن در قالب  -3

تواند های همخوانی و تواشیح در مرحله سراسری میاعضای گروه باشد.نفر می 3الی  1تعداد مجاز افراد گروه  -5

هایی که ترکیب آنها صرفاً دانشجو لفیقی از اساتید، دانشجویان و کارکنان باشد؛ لکن برای مرحله ملی، گروهت

 اند معرفی خواهند شد.بوده

 از پس برتر رتبه کنندگان، تعیین شرکت از گروه دو از بیش یا دو امتیازات رسیدن تساوی در صورت به -0

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

 هماهنگی و حسن اجرا و متن و ادا.صوت، 

مسابقات، با  یداوران و ستاد برگزار ئتیه یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -7

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا

 ات :جزئیات امتیاز ب(

 مطابق آیین نامه فنی ضمیمه شده.
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 خوانیترجمهرشته  :آوایی بخش 

 جرایی :الف( ضوابط فنی و ا

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

 امتیاز 01:  قرائت صحیح ترجمه آیات امتیاز 21:  خوانی متن عربی آیاتفصیح
 

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

ای بوده و به این صورت است که شرکت کنندگان محترم پس از ثبت نام در مسابقات در این بخش یک مرحله -6

)صوتی و تصویری(  ضروری است نسبت به ضبط با کیفیت -شرایط مندرج در آئین نامه حاضر ا توجه بهب -سامانه 

تالوت و ترجمه خود با هماهنگی دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت فایلها توسط مرکز قرآن و عترت، داوری 

 د.این رشته توسط داوران مبرز و کشوری انجام پذیرفته و نتایج اعالم می گرد

تبصره: پس از داوری آثار در صورت لزوم ضمن دعوت از نفرات منتخب برای حضور در مرحله کشوری دعوت به 

 عمل خواهد آمد.

 .بر اساس ترجمه استاد محمدمهدی فوالدوند 11تا  4واقعه آیات : سوره مبارکه  محدوده آیات -1

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

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

 

 : جزییات امتیازدهی ب(

 امتیاز( 21( فصیح خوانی متن عربی آیات ) 4

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

 نمره کسر خواهد شد. 7/1هر تپق  نمره و

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

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

 ته خواهد شد.امتیازی برای ایشان در نظر گرف

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

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

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

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

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

 رای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.کننده، امتیازی ب

 امتیاز( 01( قرائت صحیح ترجمه آیات )2

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

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

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

باشد، که با لهجه سلیس فارسی، وضوح و فصاحت کلمات، رعایت حق حروف و کلمات و استفاده بجا از سکوت می
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در  بطور کلی توسط داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متناسب با قرائت شرکت کننده، امتیازی برای ایشان

 نظر گرفته خواهد شد.

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

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

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

 نظر گرفته خواهد شد.

امتیاز( : مقصود از این بخش ادای صحیح کلمات  5رعایت تکیه های صوتی)استرس و نبر صحیح کلمات( ) – 1/2

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

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

امتیاز( : در این بخش القای معنا از نظر رعایت جمالت استفهامی، جمالت خبری، جمالت  0القای معنا ) – 7/2

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

 شد.

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

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

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

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

 در نظر گرفته خواهد شد.

حجم صدای شرکت کننده از سوی داور مورد  امتیاز( : در این بخش قدرت، شدت و 7قدرت و حجم صدا ) – 0/2

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

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

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

 شد.

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

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

 نظر گرفته خواهد شد.
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 آیین سخنوریرشته بخش آوایی : 

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

 51 امتیاز حداقل:  ومس رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

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

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. CDدر قالب و آن را در  بپردازند

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

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

 نامه، نافذ است. نییاصول حا کم بر آ تیرعا

 

 : دهی جزئیات امتیاز ب(

 :داوریهای مالک

 امتیاز هر بخش جزییات هر محور محور اصلی

 بیان و لحن هایویژگی  

 امتیاز( 61)

کالم سرعت کنترل  3 

تکیه و مکث از جابه استفاده  3 

لحن و ریتم تغییر و صدا تن  3 

کلمات صحیح کاربرد و تلفظ  3 

جمالت ساخت توانایی  3 

 مناسب محتوای

 امتیاز( 47)

گیری نتیجه روند بودن منطقی  7 

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

موضوع بودن هدفمند و کاربردی جدید،  7 

 کالم بندی پیکر

 امتیاز( 47)

مناسب پایان و شروع  7 

مطالب تکمیل و بندی جمع مرور،  7 

کالم تاثیرگذاری  7 

 بدن زبان

 امتیاز( 21)

تدس لرزش کنترل و نفس به اعتماد با حرکت  7 

کالم با مناسب حرکات  7 

چشمی ارتباط و مخاطب بدن زبان به توجه  7 

متن با چهره تناسب و لبخند  7 

 فنی

 امتیاز( 41)

زمان مدیریت  7 

مناسب عنوان  7 

 پاورپوینت

 امتیاز( 41)

مناسب و آراسته های اسالید  7 

 7 استفاده از عکس مناسب

 100 جمع کل
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 شامل :معارف قرآنی بخش 
 شماره صفحه عنوان رشته ردیف

 27 بیتاحادیث اهلآشنایی با  4

 27 البالغهمفاهیم نهجآشنایی با  2

 27 مفاهیم صحیفه سجادیهآشنایی با  6

 27 حفظ موضوعی قرآن کریم 1

 27 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم 7

 27 آشنایی با سیره معصومین 3

 27 حکاما 5

 27 پرسمان قرآنی 0

 27 اهمیت و جایگاه نماز 7
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 ها: تمامی رشته بخش معارف قرآنی

 

 اجرایی : فنی و الف( ضوابط

به ی جشنواره برگزار محلبه طور همزمان در مطابق جدول زمانبندی،  ملیی مرحله های کتبی درآزمون -4

 خواهد شد.  برگزارصورت حضوری 

و با نظارت شورای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  از سوی مرکز قرآن و عترت طراحی سؤاالت -2

 صورت خواهد پذیرفت.ها های قرآن و عترت دانشگاههماهنگی فعالیت

 7عدد و در بخش تشریحی  11باشد، تعداد سواالت در بخش تستی میسواالت به صورت تستی و تشریحی  -6

 عدد خواهد بود.

 ، یک پاسخ درست حذف خواهد شد.به ازاء هر سه پاسخ نادرستی در بخش تست -1

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -7

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

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

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

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

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

اصول حا کم  تیمسابقات، با رعا یستاد برگزار یریگ میتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیب شیدرباره مطالب پ -5

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

 25 مقاله نویسی 4

 61 بررسی و نقد کتاب 2

 64 تلخیص کتاب 6

 62 تألیف کتاب 1
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 : رشته مقاله نویسی بخش پژوهشی

 

 اجرایی : فنی و ( ضوابطالف

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این از ؛ها می باشدمعرفی رشتهموضوع مسابقه، مطابق جدول  -4

 .شوند می حذف ابقاتمس گردونة

جشنواره  به دبیرخانه مقاالت و پرینت PDF فایل و WORD فایلمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -2

 شود. ارسال

 ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره ای جداگانه تایپ و همراه باید در صفحه و دانشگاه مشخصات کامل صاحب اثر -6

 شود.

 نماید. ارسالبه دبیرخانه جشنواره هر نفر فقط یک اثر باید  -1

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

 ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. مقاالت -3

 .شد نخواهد مسترد شده دریافت مقاالت -5

 شده باشد.نباید منتشر  و یا فضای مجازی در هیچ یک از مجالت علمی االتمق -0

در صورت نفر اصلی باید دانشجوی شرکت کننده باشد؛ ضمناً تهیه مقاله توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما  -7

ن، لوح تقدیر اهداء یسندگابه سایر نوو  بعمل خواهد آمدتقدیر  نفر اصلیاز تنها ره، برگزیده شدن مقاله در جشنوا

 د.گردمی

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : باشداز قرار زیر می دستورالعمل نگارش مقاالت -44

 متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد. *

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

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

 واژه بیشتر نباشد. 0111صفحه و تعداد کلمات مقاله از  21حجم مقاالت از  *

متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیسانتی 4ه مقاالت با فاصل *

 .ه باشددتایپ ش

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

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

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

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

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

 و کتابشناسی ترجمه در بخش منابع بیاید.

 های زیر باشد :مشتمل بر بخشمقاالت الزم است  -42

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

  تماس؛ تلفن شماره و ایمیل همراه به نویسندگان

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

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

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

 (سازندمی آسان را الکترونیکی

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

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار موضوع

 : مقاله اصلی بدنه *

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

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

 .شود می مشخص موضوع یک حاوی پاراگراف هر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد.یر مؤلفان اشاره میبه سا« دیگران»واژه ذکر با و شودمی آورده نفر یک خانوادگی

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

 .است داده بسط و شرح مستند طور به اشمقاله

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

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

 د :گرد تنظیم زیر

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

Italic وBold گردد تایپ . 

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

 . گردد تایپ Boldو Italic نام مجله با فونت 



29 

 

، دکتری /ارشد کارشناسی نامه پایان؛ «عنوان پایان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگی نام پایان نامه: -

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

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

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

 

 : جدول امتیازات ب(

 

 

 

 حورم موضوع امتیاز

7 

 بیان مساله

 چکیده

وجوه 

 ساختاری

 پرسش اصلی تحقیق

 بیان هدف یا اهداف کلی

 روش تحقیق

 ارائه خالصه نتایج تحقیق

41 

 طرح مساله تحقیق

 مقدمه
 سواالت یا فرضیات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

 هبیان اهداف اصلی و فرعی تحقیق متناسب با سواالت مطرح شد

 ضرورت انجام تحقیق

7 
 جامعیت پیشینه

 پیشینه
 بیان جنبه های نوآوری پژوهش در پایان پیشینه

41 
 پاسخ به سواالت و یا فرضیات تحقیق

 نتیجه گیری
 جمع بندی مراحل و یافته ها

47 
 رعایت اصول نگارش علمی

 نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

11 

 ی عنوان و تناسب آن با محتواگویای

ارزیابی 

وجوه  محتوایی

 محتوایی

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

 غنا،اصالت ،جامعیت و اعتبار منابع

 میزان پاسخگویی به نیاز ها و اولویت های علمی جامعه

 ادبیات نگارش دست بودنشیوایی، سادگی، روانی کالم و یک
 شیوه نگارش

 عاری بودن از زیاده نویسی

47 
وجوه  انتخاب روش مناسب تحقیق

 بیان رابطه روش واهداف تحقیق روشی

 مجموع 411
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 : رشته بررسی و نقد کتاب بخش پژوهشی

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این ؛ ازها می باشدمعرفی رشتهمطابق جدول موضوع مسابقه،  -4

 .شوند می حذف مسابقات گردونة

 شود. ارسالجشنواره  دبیرخانه به اثر  pdfو  word فایل  الزم استمطابق زمانبندی تعیین شده،  -2

 .شود ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره ای جداگانه تایپ و همراه مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -6

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

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

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

یک منظری  های خاص می باشد و بالطبع هر نویسنده ازتراوشات ذهنی اندیشمندان در حوزهکتاب حاصل تذکر : 

 کند. به همین دلیل برای توفیق در نیل به اهداف تعیین شده نیاز به راهکارهایی است تاویژه به موضوع توجه می

نقد  ،باشدکثر اهل علم میترین این راهکارها که مورد وفاق ااین یکسونگری جلوگیری شود. یکی از مناسب از

ی کتاب می باشد. نقد علمی نقاط قوت و ضعف آثار علمی و پژوهشی را مشخص می کند و بیش از هر منصفانه

پر نظرهای مختلف بپردازد و در نهایت نیز به چیز به خود نویسنده اثر کمک می کند که به باز خوانی اثر خود از م

 بار کردن جریان علمی کمک کند.

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 شکلی

 نمره( 6) بررسی ظاهر کتاب -4

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

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

 نمره41

 روشی

 نمره( 0ی )داشتن چارچوب علم -4

 نمره( 0پرداختن به نظریه های علمی ) -2

 نمره( 0داشتن نظم منطقی در ارائه مطالب ) -6

 نمره( 3داشتن روش علمی ) -1

 نمره61

 محتوایی

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

 نمره( 41تبیین چارچوب موضوعی ) -2

 نمره( 41پاسخ به سواالت ) -6

 نمره( 0تبیین صحیح و علمی مطالب ) -1

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

 نمره( 42نتیجه گیری منطقی در مباحث ) -3

 نمره 31

 نمره 411 مجموع
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 : رشته تلخیص کتاب بخش پژوهشی

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

از  اشندهم ب زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این از ؛ها می باشدمطابق جدول معرفی رشتهموضوع مسابقه،  -4

 .شوند می حذف مسابقات گردونة

 شود. ارسالجشنواره  دبیرخانه به اثر  pdfو  word فایل  الزم استمطابق زمانبندی تعیین شده،  -2

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  ایپ و همراهای جداگانه تمشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -6

 نماید. ارسالخانه جشنواره هر نفر فقط یک اثر باید به دبیر -1

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

 درصد حجم منبع اعالم شده باشد.  41تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از  -3

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است تذکر : 

نیز فراهم کردن امکان مراجعه که با اهدافی نظیر بهره گیری بیشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و 

سریع و آسان تر عالقمندان به بطن منابع علمی انجام می پذیرد. خالصه نویسی و زبده گزینی به ویژه در عرصه 

تلخیص کتاب هم چون سایر فعالیت های علمی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و بی تردید برای خلق اثری 

 ای الزم امری ضروری است.ارزشمند در این زمینه کسب مهارت ه

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 محتوایی

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

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

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

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

 نمره( 0میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع ) -7

 نمره 31

 روشی

 نمره( 7ترتیب، توالی و نظم مطالب ) -4

 نمره( 7دسته بندی علمی و هدفمند ) -2

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

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

 نمره 21

 یساختار

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

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

 نمره( 6) )در ارائه دیدگاه ها و سبک شخصی(خالقیت و نوآوری  -6

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

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

 نمره( 6حجم کمی مطالب ) تناسب -3

 نمره 21

 نمره 411 مجموع
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 بخش پژوهشی : رشته تألیف کتاب

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

از  هم باشند زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو این ؛ ازها می باشدمعرفی رشتهموضوع مسابقه، مطابق جدول  -4

 .شوند می حذف مسابقات گردونة

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

 .گردد بارگزاری جشنواره سامانه کتاب در pdf مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -6

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

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در اکنونت نباید ارسالی اثر -7
 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -3

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 ات :جزئیات امتیازب( 

 نوشتار نوع ارزیابی: ولا بخش

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

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

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

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

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

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

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

 باشد؟ می سالمت و قرآن حوزه تخصصی موردنیازمخاطبان و متناسب حد چه تا کتاب مطالب -0

 است؟ حدی چه در کتاب نگارش از هدف به توجه با مطالب پروراندن در استدالل قدرت -7

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

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

 علمی محتوای ارزیابی: دوم بخش

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

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

 نمایید؟می ارزیابی چگونه را مطالب پیوستگی -41

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

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

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

 چیست؟ را کتاب علمی محتوای از شما کلی بندیجمع -40

 محتوا نگارش ارزیابی :سوم بخش

  کنید؟می ارزیابی چگونه را متن جهت روانی و شیوایی -47

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

 است؟ نیازمند میعل ویراستاری به نوشتار آیا -24

 است؟ نیازمند نگارشی و ادبی ویراستاری به نوشتار -22

 چیست؟ کتاب نگارش از شما کلی بندیجمع -26
 



33 

 

 

 

 
 

 

 شامل : آوری اطالعاتفنبخش 
 شماره صفحه عنوان رشته ردیف

 61 و ربات تولید اپلیکیشن 4

 67 قرآنی های مجازیکانال 2
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 و ربات : رشته تولید اپلیکیشن آوری اطالعاتبخش فن

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

 .شوند می حذف مسابقات از گردونة کارآمد و زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات

 به  DVDیا  CDدر قالب  راهنما و نصب فایل انضمام به افزار نرم اصلت الزم اسمطابق زمانبندی تعیین شده،  -2

 جشنواره ارائه شود. دبیرخانه

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

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

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

 آثار ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -3

باشد که الزم است بر روی شناسنامه هر اثر، شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می -5

 قسمت باال نصب شود.  –اثر 

خواهد بود و شرکت در جشنواره اما تنها یک نفر مجاز به ؛ ار به صورت گروهی امکان پذیر استارایه نرم افز -0

 .بعمل خواهد آمدره، از نفر اصلی تقدیر در جشنوا اثر در صورت برگزیده شدن

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -7

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : امتیازات جدولب( 

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

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

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

 (ابزارها چینش و گرافیک ظاهر، سازی
47 

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

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

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

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

 41 ت ویژه(نوآوری)قابلی 3

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

 411 امتیاز جمع
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قرآنی های مجازیآوری اطالعات : رشته کانالفن بخش  

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

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

 .شوند می حذف مسابقات از گردونة کارآمد و زیبا اگرچه نامرتبط موضوعات

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

 اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شود. ای جداگانه تایپ شود و همراه بامشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -6

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

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

 شناسنامه باشد.آثار ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای  -3

خواهد بود و در  شرکت در جشنوارهتهیه کانال توسط یک یا چند نفر بالمانع بوده اما تنها یک نفر مجاز به  -5

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

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازیت، حداقل امسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -0

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 : ب( جدول امتیازات

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 تعدد مخاطبین و پسندی کاربر 4

 21 محتوا صحت 2

 21 مطالب عتنو و سازی غنی 6

 41 سطح تخصصی مطالب 1

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

 قدمت و تداوم کانال 3
41 

 

 411 امتیاز جمع
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 شامل : هنریبخش 
 شماره صفحه عنوان رشته ردیف

 65 خوشنویسی 4

 60 نقاشی 2

 67 عکس 6

 11 تذهیب 1

 14 فیلم کوتاه 7

 12 معرّق و منبّت 3

 16 طراحی پوستر 5

 11 نمایش 0

 17 نما )کمیک استریپ(پی 7
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 بخش هنری : رشته خوشنویسی

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

آثار خوشنویسی در سه بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر  -6

 خواهند شد.خطوط از گردونه مسابقات حذف 

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

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

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

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

 ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. اثر -0

است در باشد که الزم نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 .شود جاری( درج اثر)سال تولید سال اثر بهمراه نام و نام خانوادگی و صاحب امضاء -41

 و )دارای( قاب باشد.سانتی متر  51*71حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -44

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -42

 باشد. سانتی متر 51*71برای اثر  مترسانتی 0 الی 3و   A3برای اثر مترسانتی 3 الی 1 ،پاسپارتو و عرض طول -46

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -41

 اصل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد. -47

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازیاقل امت، حدسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -43

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : امتیازات ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

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

 46 مناسب )ازنظردیدبصری( کادربندی 2

 46 اثر دست)اجرا( صاحب قدرت 6

 46 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 1

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

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

 42 کلمات و حروف خوانی هم تناسب رعایت 5

 42 زمینه و نوشته با برخورد رد خالقیت 0

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته نقاشی

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

آثار نقاشی در دو بخش نقاشی خط و نقاشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر آثار از جمله آثار  -6

 گرافیکی و ... از گردونه مسابقات حذف خواهند شد.

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

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

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

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

 ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. اثر -0

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می: شناسنامه هر اثر، شامل  -7

 پ نصب شود.باال سمت چ  –پشت اثر 

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

 .است آزاد تکنیک نوع -44

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -42

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

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 41 مخاطب جذب جهت بصری جذابیّت ایجاد 4

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

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

 41 اثر شناختی زیبایی ساختار 1

 41 اثر ارایه و موضوع در خالقیّت و ابداع 7

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

 41 ریتم رعایت 5

 41 و ارائه کامل کار عناصر بین هماهنگی و اجرا 0

 411 جمع کل
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 یسابخش هنری : رشته عک

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

 ارسالجشنواره  به دبیرخانه شامل : پرینت و فایل مربوطه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -6

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به شود؛ بنابراین

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  ای جداگانه تایپ و همراهباید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -1

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

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

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

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -0

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 سانتی متر باشد. 11*61حداکثر  و  47*41اثر، حداقل  اندازه -7

 باشد. دیجیتال و یا و سفید، آنالوگ رنگی، سیاه تواندمی عکس -41

 عکس نباید بوسیله فتوشاب در رایانه تغییر کرده باشد. -44

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01 رتبه اول : حداقل امتیاز
 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 عکس پردازش و مناسب کیفیت 4

 21 بصری از عناصر درست و استفاده صحیح بندی ترکیب 2

 61 در عکاسی متفاوت و نگاه و نوآوری خالقیّت 6

 47 و اسالمی ایرانی فرهنگی عناصر کارگیری به 1

 7 عکاسی اوّلیه اصول رعایت 7

 7 تکنیک از استفاده 3

 7 پیام 5

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته تذهیب

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

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

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

 ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. اثر -3

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -5

 باال سمت چپ نصب شود.  –ثر پشت ا

 سانتی متر باشد. 51*71حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -0

 .باشد قاب دارای و اثر خلق برای کادر درصد 57 -7

 .باشد متر سانتی 0 تا 3 پاسپارتو عرض و طول -41

 .است ممنوع اجرا جهت رایانه از استفاده -44

 .است رتوپاسپا احتساب با گردیده اعالم ابعاد -42

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

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 : امتیازات ب ( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 21 طراحی 4

 21 رنگ تناسب و سنتی ناب های رنگ از استفاده 2

 21 خوب اجرای 6

 21 آن ومبانی اصول به توجه با دراثر ونوآوری خالقیّت 1

 41 بندی ترکیب 7

 41 استفاده مورد تکنیک 3

 411 جمع کل
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 اهبخش هنری : رشته فیلم کوت

  : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

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

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

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

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

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانهسیستم های پخش خانگی( 

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

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

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

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

 ر یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ارسالی باید د اثر -0

باشد که الزم است در نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می : شناسنامه هر اثر، شامل -7

 باال سمت چپ نصب شود.  –پشت اثر 

 تعلق جایزه یک فقط ،باشد داشته کنندهتهیه و نویسنده ان،کارگرد یک از بیش که برگزیده هایفیلم به -41

 .گرفت خواهد

  .گردند می حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نمایش کیفیت و فنی استانداردهای که هاییفیلم -44

 .شود رعایت آن درباید  ... و فنی، زمان لحاظ به کوتاه فیلم استانداردهای -42

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریه کسب رتبه در مرحل یبرا -46

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 :امتیازات  ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری

 نامه فیلم

 5 ایده و تم

 0 داستان

 7 شخصیت پردازی

 و بازیگری ردانیکارگ
 47 دکوپاژ

 47 هابازی و پرداخت بازیگران انتخاب

 تصویر و صدا
 41 تصاویر کیفیت

 7 صدا

 تدوین

 7 تداوم

 7 ریتم)تمپو(

 6 رعایت اصل تدوین

 2 موسیقی

 نکات برجسته
 42 پیام انتقال

 0 خالقیت ویژه

 411 جمع کل



42 

 

 بخش هنری : رشته معرّق و منبّت

 

 : اجراییفنی و وابط ضالف( 

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد که الزم است در مینام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی  : شناسنامه هر اثر، شامل -0

 جایی که به اصل اثر آسیب نرسد نصب شود.

 .است آزاد تکنیک نوع -7

 نوع برش باید دستی باشد. -41

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

 ه خواهد شد. تحت الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنوار

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

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -42

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

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 40 ایرانی اصیل های طرح و اسلیمی : شامل طراحی 4

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

 40 اسالمی ایرانی هویت با اجرا و نقش هماهنگی 6

 40 اجرا مورد تکنیک و خالقیت 1

 40 اثر موضوع 7

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

 411 جمع کل
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 بخش هنری : رشته طراحی پوستر

 

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

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

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

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

 ارسالجشنواره  به دبیرخانه آن رنگی به همراه پرینت اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل اصلی -6

 شود.

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

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

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

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

  –باشد که الزم است در پشت اثر می ، شماره ملینام و نام خانوادگی، نام دانشگاه : شناسنامه هر اثر، شامل -0

 باال سمت چپ نصب شود.

 زیر به دبیرخانه جشنواره ارائه شود : مشخصات  با اثر باید اصلی فایل -7

سانتی  71*51و اندازه اثر  300dpiرنگی، رزولوشن  RGBمود ، psd،Jpj ،tif ، فرمت1mbتا  2حجم فایل از  

 متر باشد.

 لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریه کسب رتبه در مرحل یبرا -41

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

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

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

 43 رنگها ترکیب /مناسب کنتراست از گیری بهره 2

 41 لوگو طراحی 6

 42 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 1

 41 تکنیک و فرم 7

 41 خالقیت و نوآوری 3

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

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

 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

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

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

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

 داشته ارزشمند و فاخر متونی که غیرایرانی و ایرانی هاینمایشنامه از تواندمی بخش این در متقاضی اجراهای -2

 .پذیرد انجام دهد، اسانعک را جامعه روز نیازهای و

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

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

 ها حذف خواهد شد.ل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراح -1

اثر  تایپ و همراهای جداگانه باید در صفحه نامه و سایر ملزوماتاعضای گروه به همراه نمایشمشخصات کامل  -7

 شود. ارسالبه دبیرخانه جشنواره 

 هر گروه فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. -3

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

 اثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد. -0

 نهمچنی .بود خواهد CDدر قالب  آثار (فیلم) تصویری نسخة پذیرای تنها بخش این در جشنواره دبیرخانه -7

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

 دبیرخانه؛ گیردمی صورت دائم دبیرخانه توسط نمایش یک نیازهای نوع به توجه با اجرا هایسالن انتخاب -41

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

 .کرد خواهد ارائه را صحنه سازی آماده معمول خدمات

 .گردند معرفی جشنواره به دانشگاه یک سوی از باید الزاما تئاتر هایگروه اعضای -44

 رشته این در (... و هدبند ساقچه، از استفاده مانند) میالاس شئونات و حجاب رعایت با خانم دانشجویان -42

 .ایندنم شرکت

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

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

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

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

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

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

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

 .دهد نشان

 گردد.متعاقباً اعالم می( جدول امتیازات : ج
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 نما )کمیک استریپ(بخش هنری : رشته پی

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

 خواهند شد. حذف مسابقات از گردونة هم باشند، زیبا نامرتبط اگرچه موضوعات رو این از .شودمی برگزار

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

 .است آزاد اثر، تکنیک نوع -6

 .نماید ارائه اثر باید یک حداکثر متقاضی هر -1

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

 باشد. شده هحائز رتب ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -3

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

 .می کند روایت را داستانی کشیدن تصویر به که است نویسندگی و تصویرسازی هنر از ترکیبی رشته این -0

 خود اجرای در سالمت سازی فرهنگ حوزه در داستان یا و ظمن یا نثر متن از خود تشخیص به تواند می کننده شرکت -7

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

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

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

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

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

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

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

 .است بالمانع اثر اجرای برای رایانه از استفاده -45

 .است ضروری اثر قاب یا و برگه پشت در دانشگاه نام و اثر کد اثر، صاحب تماس شماره و نام اثر، یزمینه و رشته درج -40

 .شد خواهد حذف اثر جشنواره، موضوعی هایاولویت با انطباق عدم صورت رد -47

 : بود خواهند انتخاب اولویت در باشند زیر هایویژگی با که آثاری -21

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

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

 )داشت خواهد مثبت امتیاز داوران

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

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

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

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

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

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

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

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57قل امتیاز رتبه دوم : حدا 01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 گردد.متعاقباً اعالم می ب( جدول امتیازات :
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 شامل : ادبیبخش 
 شماره صفحه عنوان رشته ردیف

 10 شعر 4

 17 داستان نویسی 2

 71 نامه نویسینمایش 6

 71 نامه نویسیفیلم 1
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 بخش هنری : رشته شعر

 

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

آثار در دو بخش شعر نو و شعر کالسیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر آثار از گردونه مسابقات  -6

 حذف خواهند شد.

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -1

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  همراهو  تایپنه ای جداگامشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -7

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

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

 باشد و دارای شناسنامه باشد.ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده  اثر -0

 آزاد هستند. نو یا کالسیکدر انتخاب قالب شعری اعم از شعر  شرکت کنندگان -7

دو  به و کرده تایپ b nazaninبا فونت  office 2010محیط  در را خویش اثر است موظف کننده شرکت هر -41

 .جشنواره بارگزاری نماید به دبیرخانه pdfو  wordصورت 

 .گیرد قرار صفحه میانة باال، در تیتر خط با اثر نام یا نعنوا  -44

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

 است:

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری فردی

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

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

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

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

 41 احساسات مخاطب( و هیجانات بروز )شگرد عاطفه 7

 41 پایندگی و ماندگاری 3

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

 6 شعر سیر در پختگی و اندیشه 0

 411 لجمع ک
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 بخش هنری : رشته داستان نویسی

 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

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

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

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

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر  pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -6

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

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

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

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

به  هستند. آزاد (Minimalism)داستانک یا (Short story)کوتاه  از اعم داستان بقال انتخاب در دانشجویان -0

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ها رمان و بلند های داستان

دو  به و کرده تایپ b nazaninو  46با فونت  wordمحیط  در را خویش اثر است موظف کننده شرکت هر -7

 یا واژگان فاصله رعایت عدم یا امالیی هایغلط وجود .نماید ائهجشنواره ار به دبیرخانه pdfو  wordصورت 

 .کاهد می اثر ارزش از نبودن نوشته شکیل

 .گیرد قرار صفحه میانة باال، در تیتر خط با اثر نام یا عنوان -41

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -44

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 :امتیازات جدول  ب(

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

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

 7 موضوع در ابداع 2

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

 7 قلم رسایی و روانی 1

 7 )شروع( مناسب آغاز 7

 41 پردازی شخصیّت 3

 41 گفتگو 5

 41 داستان( )روایت دید زاویة 0

 41 ( بندی پایان ، داستان اوج تعلیق، حوادث )کشمکش، 7

 41 داستان لحن 41

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

 7 پرداخت 42

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

 7 تکنیک از استفاده 41

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

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

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

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

 شود. ارسال رهجشنوا به دبیرخانه اثر  pdfو  wordفایل  مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است -6

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  همراهو  تایپای جداگانه مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -1

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

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

 اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب یکس دری باید ارسال اثر -5

 wordدو صورت  به و کرده تایپ b nazaninو  46با فونت  wordمحیط  در را خویش اثر است موظف کننده شرکت هر -0

 ارزش از نبودن نوشته شکیل یا واژگان فاصله عایتر عدم یا امالیی هایغلط وجود .به دبیرخانه جشنواره ارائه نماید pdfو 

 .کاهد می اثر

 .است ضروری نامه نمایش/نامه فیلم اوّل صفحة در داستان خالصه نوشتن -7

کامل،  مشخصات ذکر بر عالوه ادبی، منبع از اقتباس درصورت .شود ذکر متن پایان در نامهفیلم یا نامهنمایش منابع -41

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

 شود. ذکر نیز داستان خالصة و سینمایی اثر مشخصات اثر، آن از سینمایی اقتباس سابقة صورت در -44

 تنها باشد، مقام دارای شرایط کسب و باشد شده نوشته مشترک صورت به نفر چند توسط شده هارائ اثر که صورتی در -42

 .شد خواهد ادهد آن تخصیص به جایزه یک

 .شود خودداری خالصه طرح ارایة از بنابراین می شود، پذیرفته ارزیابی برای کامل نامة فیلم تنها -46

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

 51 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 57رتبه دوم : حداقل امتیاز  01رتبه اول : حداقل امتیاز 

 :امتیازات  ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

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

 41 پردازی شخصیت 2

 7 دراماتیک ساختار 6

 41 اجرایی قابلیّت 1

 41 یپرداز دیالوگ 7

 7 نمایشی زبان 3

 41 نوآوری و خالقیّت 5

 41 اثر شاخص های ویژگی 0

 7 آن گذاری تاثیر و جشنواره های اوّلویت 7

 41 ساختار بودن مناسب 41

 7 پردازی موقعیت در موفقیت 44

 41 داور ویژة نظر 42

 411 جمع کل
 


