
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه ی اجرایی

 مرحله دانشگاهی

 مسابقاتی دوره  پنجمین

 ی سلامتمشاعره

 

 

 

 

 7931ماه  اسفند

 معاونت فرهنگی و دانشجویی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

 

 



 

 مشاعره دانشگاهی ي مرحله بایست می ها دانشگاه کشور، پزشکی علوم هاي دانشگاه سلامت مشاعره کشوري مسابقات دوره پنجمین برگزاري به نظر

 با و داده اطلاع ادب و شعر حوزه مندان علاقه همه به دانشگاه سطح در پوستر انتشار و پیامک مجازي، و فضاي سایت طریق از گسترده صورت به را

 .نماید اعلام سیمرغ المللی بین جشنواره دائم دبیرخانه به 7931 ماه تیر 7 تا حداکثر را خود برگزیده نفر 9 ،این مرحله برگزاري

 نفره باید اعلام گردد. 9حتما توجه داشته باشید که مرحله نهایی مشاعره به صورت گروهی بوده و الزاما از هر دانشگاه یک گروه 

صورت خواهد و در تاریخ اعلام شده، سامانه جشنواره دانشگاهی، ثبت نام متقاضیان شرکت در بخش مشاعره از طریق  مرحله که در است ذکر شایان

ها استفاده از آیتم هاي زیر، جهت ایجاد خلاقیت در بین دانشگاهه جز آیتمالزاما باید آیتم هاي اعلام شده طبق مراحل زیر اجرا گردد ولی ب گرفت و

 خواهد اعلام نیز متعاقبا مسابقات کشوري مرحله نامه آئین زمانبندي و همچنینهاي اضافه جهت آزمودن دقیق تر دانشجویان نیز بلامانع می باشد. 

 .شد

 

 قوانین

 که ديموار در مگر نیست، قبول قابل ترانه و نیمایی یا نو شعر سپید، شعر خواندن مشاعره، هاي آیتم از یک هیچ در  .7

 لاسیکِ ک بیتِ یک عنوان به را آن بتوان و باشد عروضی وزنِ داراي کننده شرکت توسط شده خوانده نیمایی یا نو شعر

 .گرفت نظر در مستقل

 .است بلااشکال یکدیگر جاي به آوا هم حروف از استفاده .2

 توجیه بیت پایانی حرف خصوصا حروف، و کلمات واضح و مشخّص اداي و خوانش وضوح مورد در باید کنندگان شرکت .9

 .گرفتخواهد  منفی امتیاز داوران نظر با خاطی فرد عمل، این تکرار صورت در. باشند شده

 داوران، مثبت نظر با نماید تصحیح وقفه بدون و سریعا را خود اشتباه فرد که صورتی در شتاب ی مشاعره آیتم در .4

 .شد نخواهد مسابقه دور از فرد حذف موجب اشتباه این

 

 مشاعره )مرحله دانشگاهی(: مسابقهاجرایی  های آیتم

 ثانیه(: 5) ساده ی مشاعره
 بردن کار به وزنی، ایراد هر ازاي به. شود می برگزار دور ده در اکثر حد. کند می آغاز پیشین نفر بیت انتهایی حرف با را خود بیت کننده شرکت هر

 شرکت امتیاز از منفی امتیاز دو بیت، نخواندن یا خواندن در تاخیر نوبت هر ازاي به و منفی امتیاز یک بیت، نخواندن درست یا و اشتباه ي واژه

 . باشد می امتیاز ده بخش این در فرد هر ابتدایی امتیاز. شد خواهد کسر کننده

 

 ثانیه(: 4) مشروط ی مشاعره

سخت و یک  ي واژهساده، یک  ي واژه یک کننده شرکت هر ازاي به. است شده گزینش داوران توسطو سلامت  سخت، ساده سبد سه در واژگان

 مشتقاّت) باشد واژه آن شامل که هستند ابیاتی خواندن به ملزم کنندگان شرکت. شد خواهد انتخاب) برداشتن از سبد(  اتفّاقی صورت به واژه سلامت

 که بخش این در فرد هر ي داشته امتیاز مجموع از منفی امتیاز یک واژه هر به ندادن پاسخ صورت در(. نیست قبول مورد واژگان هاي خانواده هم و

 . شد خواهد کسر باشد، می امتیاز ده



 ثانیه(: 3) شتاب ی مشاعره

 اشتباه یا تاخیر هرگونه و شود می انجام محدودتر زمانی فرصت در که تفاوت این با شد خواهد اجرا ساده ي مشاعره همان مانند اجرا فرم لحاظ از

 هفت هشت، نه، ده، ترتیب به پنجم تا اول نفر که بود خواهد شکل بدین نیز آن امتیازبندي. شد خواهد کننده شرکت حذف موجب شعر خوانش در

 . کرد خواهند کسب امتیاز چهار نیز نهم و هشتم نفرات و امتیاز پنج هفتم و ششم نفر آورد، خواهند دست به امتیاز شش و

 

  :(ثانیه 4) حذفی واژه
 واژه ره. باشد کلمه آن شامل که بخوانند را بیتی ترتیب به که هستند موظّف کنندگان شرکت ي همه. شودمی اعلام داوران توسط متواتر اي واژه

 خواهند دست به امتیاز شش و هفت هشت، نه، ده، ترتیب به پنجم تا اول نفر شدنشان، حذفدیرتر  ترتیب اساس بر افراد تا شودمی تکرار آنقدر

 . کرد خواهند کسب امتیاز چهار نیز نهم و هشتم نفرات و امتیاز پنج هفتم و ششم نفر آورد،

 

 

 

 

 

 مشاعره سلامت مسابقات جدول زمانبندی پنجمین دوره

 7931اسفند  21  اعلام فراخوان

 7931 اردیبهشت 22الی  7931 فروردین 22 ثبت نام شرکت کنندگان

 7931خرداد  22حداکثر تا  زمان برگزاري مرحله دانشگاهی

 7931 تیر 7حداکثر تا  اعلام نفرات برگزیده هر دانشگاه

 متعاقبا اعلام خواهد شد. برگزاري مرحله کشوري
 


