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 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 
و برگزاری بیست وشیوه نامه آيین نامه 

 دوره نهمین

قرآن كريم  مسابقات سراسری 
 دانشجويان

                                                                                                                        
 

 و اجتماعی فرهنگیاداره كل امور 
 دينی و قرآنی اداره        
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 سمه تعالیب 
 ی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیةالی خلقه فقد ینبغ القرآن عهداهلل

 .آن را بخواند قرآن منشور الهی انسانهاست پس شایسته است که هر مسلمان به عهدنامه و منشور خود بنگرد و هر روز پنجاه آیه از

 948، ص2وسائل الشیعه، ج
 :مقدمه

 آموزه هايدر حوزة ترویج هاي دیرپایی است که  از جمله برنامه دانشجویان کریم قرآنحفظ، تالوت و مفاهیم مسابقات  برگزاري

و مفاهیم تعالی  الهیساز  انسان کالماي جهت انس بیش از پیش دانشجویان با  ها به منظور فراهم آوردن زمینه قرآنی در دانشگاه دینی و

مسئولین مورد اهتمام متصدیان و همواره ط فضاي معنوي و عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی سنشر و ب همچنینو بخش آن 

 .بوده استها  فرهنگی دانشگاه

را  آن ییهاي اجرا بازنگري در محتوا و شیوه دانشگاهها کریم دردوره از مسابقات قرآن  نه مروري بر تجربه برگزاري بیست و

قات قرآن کریم چارچوب پیشین مساب طرح پیش رو مشتمل برآخرین بازنگري ها ضمن لحاظ نمودن براین اساس نمود ضروري می

قابل  و ردیده، تدوین گآیین نامه مسابقات قرآن و عترت شوراي هماهنگی فعالیتهاي قرآنی دانشگاهها دانشجویان کشور و هماهنگی با 

 .می باشد فناوري ي تابعه وزارت علوم، تحقیقات واجرا در سطح دانشگاه ها

 :اهداف 

 ارتقاي سطح فرهنگ قرآنی و اسالمی و اعتالي اخالق و ایمان دینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی -1
 واالي آنایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان دانشگاه ها با قرآن کریم و مفاهیم  -2
 تقویت و توسعه فضاي معنوي و قرآنی در دانشگاه هاي سراسر کشور -3
 ارج گذاري به فعالیت هاي قرآنی و تشویق نخبگان قرآنی دانشگاه ها -4
 شناسایی و معرفی استعدادهاي برجسته قرآنی دانشجویان به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور -5
 

 

 

 

 .شد خواهد برگزار کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتري مختلف مقاطع درویژه دانشجویان این مسابقات 

پس اگر دانشجویی پس از حضور در مرحله . مخاطبان ، تنها در مرحله اول اعمال می شود  مالک دانشجو بودنضمناً 

 .دانشگاهی فارغ التحصیل شود می تواند در صورت برگزیده شدن در مراحل بعدي نیز شرکت نماید

 مخاطبان
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 :شامل رشته های  شفاهي بخش( الف

 تحقیق تالوت ـ 1

 ترتیل تالوت ـ 2

 اول جزء 5ـ حفظ 3

 اول جزء 11ـ حفظ 4

  اول جزء 21ـ حفظ 5

 کلـ حفظ 6

         (.آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد-انفرادی) دعاخوانی -7            

         (.آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد-انفرادی)سرایی مدیحه -8

         (.نامه در بخش پایانی موجود می باشدآیین -انفرادی)دکلمه -سخنرانی  -9
 

 :شامل رشته های  كتبي بخش( ب

 منتخب آیات و روایات -1      

 قرآن شناسی -2                 

 مفاهیم قرآنی -3                 

 دیدگاه و سیره معصومین -4                 

 :پژوهشي شامل رشته های  بخش( ج

 (غیر از پایان نامه) عترتتاب قرآن و ک -1    

 (یا طرح در قالب مقاله) مقاله قرآن و عترت  -2    

 نرم افزار قرآن وعترت -3    

 وبالگ نویسی قرآن و عترت -4    

 :ادبي شامل رشته های  بخش( د

 شعر قرآن و عترت -1    

 داستان قرآن و عترت -2    

 نمایشنامه و فیلمنامه قرآن و عترت -3    

 :شامل رشته های  هنری بخش( ه

 خوشنویسی -1    

 طراحی  -2    

 نقاشی -3     

 هاي مسابقات ها و رشته بخش
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 (آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد) تواشیح -4    

 نماهنگ و بلوتوث قرآن وعترت -5    

 عکس قرآن وعترت -6    

 تذهیب قرآن و عترت -7    

 

    

 

 :ـ مرحله دانشگاهي1

 2931 بهمن ماه     

 :اي ـ مرحله منطقه2
 2939 ماه  اردیبهشت     

 :کشوريـ مرحله 3
 2939ماه  تیر     

  

 زمان بندي برگزاري مسابقات
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 :شفاهي يها رشته (فال

 :رشته های قرائت تحقیق و ترتیل 

 :به شرح ذیل است  در رشته های قرائت و ترتیل سهمیه دانشگاه ها

هزار  8هاي داراي تا  دانشگاه ،(در صورت احراز حداقل امتیاز) در هر رشته سهمیه نفر 2دانشجو  هزار 3تا  هاي داراي دانشگاه 

تفکیك برادر  به)نفر سهمیه در هر رشته 5هزار دانشجو از  8هاي داراي بیش از  دانشگاه و سهمیه در هر رشتهنفر  3 دانشجو از

 .باشند برخوردار می( وخواهر

در خصوص و  باشد مي دبیرخانه مناطق مسابقاتسهمیه فوق فقط در خصوص ارسال فایل تالوت به  شایان ذكر است *

 .رات اقدام شودكر شده در قسمت ضوابط و مقرباید بر اساس سهمیه ذ ها و بخش ها سایر رشته

 

ارسال  (خواهد شد اعالمکه اسامی آنها متعاقباً )دبیرخانه مناطق به صرفاً منتخبین خود را  تالوت دانشگاهها فایلِضروري است 

 .خواهد بودرت مسئولیت آن بر عهده دانشگاه نمایند بنابراین از ارسال فایل به وزارت علوم خودداري نموده در غیر اینصو

 بهو در نهایت برگزیدگان جهت حضور  شودمیتوسط دبیرخانه مناطق بازبینی  ،تالوت هايبا توجه به اینکه فایل : مهم نکته 

عنوان راه  صرفاً بارتبه بندي و بدون دانشگاهها می توانند منتخبین خود را لذا خواهند شد  دعوتمسابقات مرحله منطقه اي 

 .یافتگان به مرحله منطقه اي معرفی نمایند

انه منطقه، حائز امتیاز الزم دانسته شوند ؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طی ارزیابی اولیه توسط دبیرخشایان ذكر است 
رو صرفِ ارسال آثار از سوي دانشگاه لزوماً به از این. عمل خواهد آمداي دعوت بهجهت شرکت در مسابقات مرحله منطقه

 .باشداي نمییابی اثر به مرحله منطقهمعناي راه
 

 .را بر عهده دارند آثار ارزیابی مقدماتیو  جمع آوريدبیرخانه مناطق وظیفه :  2 نکته

هاي بعدي تا زمان اعالم  مسئولیت ارسال فایل دانشجویان به دبیرخانه مناطق در زمان مقرر و پیگیري:  1نکته    

اي جهت آزمون حضوري بر عهده دانشگاه می باشد بنابراین اگر دانشجویی فایل  یافتگان به مرحله منطقه راه نتایج
رخانه منطقه نرسد یا از زمان دقیق مسابقات منطقه خود اطالع پیدا نکند مسئولیت آن به تالوتش به هر دلیلی به دبی

 .عهده دانشگاه مربوطه می باشد

 .مرحله منطقه اي مسابقات در دبیرخانه مناطق برگزار خواهد شد:  9نکته   

 معرفي رشته ها و منابع
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 :تالوت نفرات برتردر رشته های تحقیق و ترتیل شرایط ارسال فیلم
 

  در صورتیکه فایل ارسال شده فاقد هرگونه از شرایط زیر باشد از مرحله داوري حذف گردیده و مسئولیت  قابل ذکر است

 .آن به عهده دانشگاه خواهد بود 
 

 .   یکسان و با سیستم صوتی و بدون اکو ( 1
شایان ذکر اسـت درصـورتیکه   . تالوت نفرات برگزیده را از کل فیلم مسابقات جدا و ارسال نماید فیلم صرفاً دانشگاه می بایست (2

 .نخواهد شدارسال گردد داوري ( بدون جداسازي)کل فیلم مسابقات

 قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم هاي پخش خانگی dvdیا  cdصورت به ( 3

جدا همراه با شناسنامه شامل نام شخص، نـام دانشـگاه و    cdدانشگاه موظف است براي هر شخص یك :  مهم( 4

 .نام رشته ارسال نماید

، محتواي تالوت شرکت کنندگان از سـوي اداره  براي کلیه افراد  رشته قرائت و ترتیلبه دلیل لزوم یکسان بودن تالوت ها در  (5
ت تـا کارشـناس محتـرم دانشـگاه یـك روز قبـل از شـروع        بنابراین الزم اس. فعالیتهاي دینی و قرآنی به دانشگاهها اعالم خواهد شد

 .تماس گیرد اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علوممسابقات جهت دریافت محتواي تالوت با 
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 :شته های حفظ ر

 : آزمون رشته هاي حفظ در مرحله منطقه اي در دو بخش برگزار خواهد شد
  آزمـون بصـورت تسـتی و از    ) هـاي آزمـونی   حـوزه که همزمان با بخـش کتبـی مسـابقات در     کتبیبصورت  اولمرحله

نظر به اینکه آزمون مرحله اول منطقه اي رشته هاي حفـظ بصـورت کتبـی خواهـد بـود ارسـال        (محفوظات خواهد بود

 هـاي آزمـونی   و حـوزه  زمان آزمون).جهت حوزه بندي دانشجویان الزامی می باشد (11/12/92)اسامی تا تاریخ ذکر شده

 (متعاقباً اعالم خواهد شد

  در دبیرخانه مناطق حضوريبه صورت  دوممرحله 

قابل ذکر است افرادي که در مرحله اول حائز نمره برتر شوند توسط دبیرخانه مناطق جهت حضور در مرحلـه دوم مسـابقات   

 .  منطقه اي دعوت خواهد شد
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 :دكلمه  رشته های دعاخواني، مداحي و سخنراني و

 کننـده در نظـر گرفتـه شـود     بایستی زمان و شرایط مساوي بر هـر شـرکت   سرایي دعا خواني و مدیحههاي  در رشته .

هـاي ارزیـابی    محتواي غنی و اشعار و فاخر و باارزش، صوت و لحن تأثیرگذار و معنوي و تسلط بر اجرا از جمله مالك

 .خواهد بود

  و یا سخنرانی، مطالب خود را در زمانی معین ارائه ( از حفظ)کننده به صورت دکلمه  ، شرکتسخنراني و دكلمهدر رشته

کند و بر اساس محتوا ، نحوه بیان ، تأثیرگذاري و میزان تناسب با موضوع اعالم شده از طرف دبیرخانـه مسـابقات    می

 .شود  ارزیابی می

 

 

 رشته ها  و شرایط موضوع: 

  (متن دعا در انتهاي آیین نامه موجود می باشد)بتدایی دعاي ابوحمزه ثمالی فرازهاي ا: رشته دعاخوانی  .4.1

 "( عج)حضرت مهدي والدت "دقیقه با موضوع  11فایل اثر حداکثر در : رشته مداحی  .4.2

 " (ع)سبك زندگی در سیره اهل بیت"دقیقه با موضوع 11فایل اثر حداکثر در : رشته سخنرانی  .4.3

 "پنج تن آل عبا "دقیقه بدون ملودي و افکت صوتی با موضوع  6فایل اثر حداکثر در : رشته دکلمه خوانی  .4.4

 

  شرایط ارسال فایل: 

با کیفیت باال  تصویريباید به صورت سخنرانی و دکلمه  ،فایل شرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی  .1

 .باشد قابل پخش بر روي دستگاه رایانه و سیستم هاي پخش خانگی DVDیا   CDبر روي

نام و نام )همراه با شناسنامه آن و  DVDیا   CD فایل هر شرکت کننده باید به صورت مجزا بر روي یك  .2

 .باشد( خانوادگی ، نام دانشگاه

آثار شرکت کنندگان در این رشته ها باید به میزبان مرحله کشوري مسابقات ارسال گردد بنابراین مقتضی است دانشگاهها از  .3

 .خودداري نمایند دبیرخانه مناطقو یا  وزارت علومارسال فایل به 
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 :هاي كتبي رشته (ب

 . ها قرار خواهدگرفتر اختیار دانشگاه، از سوي اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علوم دسواالت این بخش

مقتضی است کارشناس محترم فرهنگی دانشگاه یك روز قبل از برگزاري آزمون بخش کتبی جهـت اخـذ و انتخـاب     : نکته

و یك روز بعـد از آزمـون جهـت دریافـت پاسـخنامه سـواالت، بـا اداره        ( سوال از مجموعه سواالت ارسال شده 41)سواالت 

قرآنی وزارت علوم تماس حاصل نموده و پس از تصحیح اوراق اسامی برگزیدگان طی نامۀ رسمی با فرمت  فعالیتهاي دینی و

 . اینداز ارسال اوراق به وزارت علوم خودداري نمتعریف شده زیر معرفی نموده و 

 

نظر به اینکه آزمون رشته هاي کتبی در مرحله منطقه اي در حوزه هاي )11/12/1392حداکثر تا تاریخ :  اسامیزمان ارسال  (1

و مسئولیت عدم ارسال  می باشد الزامیآزمونی  برگزار می گردد ارسال اسامی تا تاریخ ذکر شده جهت حوزه بندي دانشجویان 

 (اسامی تا تاریخ فوق الذکر به عهده دانشگاهها خواهد بود

 .در حوزه هاي آزمونی برگزار خواهد شد ه ايدر مرحله منطقآزمون بخش کتبی  (2

 

       .در غیر اینصورت لحاظ نخواهد شد . جدول فوق ایمیل گرددفرمت ونتایج ارسالی حتماً باید بر اساس  :تبصره 
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 :محتوای رشته های کتبی 

 

 : رشته فرازهای قرآن و عترت (1   
 :به شرح زیر می باشدهر مرحله مفاد این رشته در   :تذکر

دعای  +  آیت اهلل مکارم شیرازیبر اساس ترجمه   " اسراء " :  هبر اساس ترجمه آیات سور دانشگاهیمرحله *

 آیت اهلل فیض االسالم ترجمه مکارم االخالق

آیت اهلل مکارم بر اساس ترجمه    " لقمان " و "اسراء": ه های بر اساس ترجمه آیات سور منطقه ایمرحله *

 فیض االسالمدر روز عرفه ترجمه آیت اهلل  (ع)دعای امام سجاد+  شیرازی

 

 :رشته قرآن شناسی(2
 :و درهر مرحله به شرح زیر می باشدآیت اهلل مصباح یزدی  ، تالیف«  قرآن شناسی جلد اول » مفاد این رشته از کتاب

 ( 6تا انتهای درس  1از ابتدای درس )درس اول  6:  دانشگاهیمرحله * 

 ( 11تا انتهای درس  1از ابتدای درس ) اولدرس  11:  منطقه ایمرحله *

 

  :رشته مفاهیم قرآنی (3

 :و درهر مرحله به شرح زیر می باشد حجت االسالم والمسلمین قرائتی نور تفسیرمفاد این رشته از مجموعه   :تذکر

 "کوثر"و  "شوری "مرحله دانشگاهی بر اساس تفسیر سوره * 

  "حجرات " و "شوری"بر اساس تفسیر سوره های  منطقه ایمرحله *

 

 : رشته دیدگاه و سیره معصومین (4

 :مفاد این رشته درهر مرحله به شرح زیر می باشد

 (مقدمه هم شامل می شود) 38تا صفحه ، تالیف آیت اهلل مظاهری «  معصوم 14زندگانی » کتاب  : دانشگاهیمرحله  *

  آیت اهلل مظاهری ، تالیف«  معصوم 14زندگانی  » کل کتاب: منطقه ایمرحله *

 

 منابع مرحله کشوری متعاقباً اعالم خواهد شد:  1نکته

 .قابل دسترسی می باشد  www.quranmsrt.irدر سایت  بخش کتبیمنابع فایل :  2نکته

  

http://www.quranmsrt.ir/
http://www.quranmsrt.ir/
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 :پژوهشيهاي  رشته (ج

این رقابت کلیه دانشجویانی که داراي اثر پژوهشی انتشار یافته به شکل کتاب و یا انتشار نیافته در  :كتاب قرآن وعترت * -1

برای آگاهی ) .قرار گیرد ارزشیابیپژوهشی مورد  و نمایند تا بر اساس معیارهاي علمی نام و اثر خود را ارائه می می باشند ، ثبت

 .(از ضوابط به انتهای آیین نامه مراجعه فرمائید

در این رقابت، کلیه مقاالت دانشجویی اعم از چاپ شده یا نشده، شرکت نمـوده و بـر    :مقاله با موضوع قرآن و عترت* -2

 .شوند اساس معیارهاي علمی، پژوهشی و نگارشی ارزیابی می

 :هاي زیر باشد مقاله بخش پژوهشی باید با محورآثار در رشته  :نکته

 و عترتقرآن  (الف

 (ع)اهل بیت  سبك زندگی در سیره( ب

 .مقاالت در دو بخش کارشناسی و تحصیالت تکمیلی بررسی خواهد شد :نکته 

توانند با ابتکـار و   کلیه دانشجویان عالقمند به مباحث قرآن و عترت و آشنا به مبانی و زبان رایانه می: افزار قرآن و عترت نرم* 
مسـابقه شـرکت    و پرکاربرد قرآنی و حدیثی تولید نموده و در ایـن  به روزافزاري بر مبناي یکی از موضوعات مهم،  خالقیت نرم

محتواي غنی و وسعت اطالعات از نظر کمی و . آثار این رشته در دو بخش محتوا و ظاهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کنند
و زیبایی و جذابیت اثر، قابلیت ها  کیفی،ارتباط محتوا با موضوع،منابع نرم افزار، ترکیب منسجم مطالب و دسترسی آسان به داده

اجرا در سیستم عامل هاي مختلف، قابلیت جست و جو، فهرست بندي، چند زبانه بودن، ابداع و نوآوري و جلـوه هـاي ویـژه از    
 .افزارها خواهد بود جمله معیارهاي ارزیابی نرم

ال، یکـی از کارسـازترین ابزارهـاي    هاي دیجیت با توجه به اینکه در عصر گسترش رسانه :نويسی قرآن و عترت وبالگ*  -3

نویسی با  هاي اینترنتی است، رقابت دانشجویان عالقمند از عرصه وبالگ نویسی و ایجاد سایت ها، وبالگ تعامل و تبادل اندیشه

وهـی  توانند به صورت فردي و گر دانشجویان می. روزآمد و تأثیرگذار باشد  توانند باشکوه، هاي قرآن و عترت می محوریت آموزه

  .به تولید و عرضه سایت و وبالگ اقدام نموده و در این رقابت شرکت کنند

 .شود ذکر نیزشماره تماس  وعالوه بر معرفی آدرس وبالگ می بایست نام شخص مسئول : نکته
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 :ادبی و هنریهاي  رشته (د

 :هاي زیر برگزار خواهد شد ، مسابقات رشتهادبيدر بخش 

هاي سنتی، کالسیك، نو و نیمایی و  در قالبکننده که  در این رقابت، کلیه اشعار دانشجویان شرکت :شعرقرآن و عترت* -4

باشـند مـورد    هـاي شـیعی مـی    ها و ارزش و داراي مضامین قرآنی یا مدح و توصیف اهل بیت و تبیین آموزه اند، آزاد سروده شده

 .گیرند ارزیابی قرار می

را بـر   هایی کوتاه یا بلند یـا داسـتانك   داستاناین مسابقه مربوط به دانشجویانی است که  :نويسی قرآن و عتررت  داستان* -1

به رشته تحریر درآورده و در این ( ع)هاي قرآن و یا با استفاده از مضامین آیات قرآنی و روایات و سیره معصومان اساس داستان

 .اند رقابت حاضر شده

سـوره  براي رقابت نویسندگان هرگونه نمایشنامه یا فیلمنامـه بـا محوریـت     :و عترتنويسی قرآن  نويسی و فیلمنامه نمايشنامه* -2

 .کوثر

 :، مسابقات رشته هاي زیر برگزار خواهد شد  هنریدر بخش 

نستعلیق، ثلـث،  : هاي مختلف خوشنویسی از قبیل براي رقابت دانشجویان هنرمندي که در شاخه :رشته خوشنويسری * -3

 .اند خوشنویسی را خلق کرده و براي رقابت فرستاده ، اثر(سوره کوثر)شدهفعالیت و حول محور موضوعی اعالم  ،نسخ 

در صـورتیکه تعـداد آثـار در آن شـاخه بـه      ) گانه ارزیابی شـده اشایان ذکر است آثار رسیده در شاخه هاي مختلف جد

 . و در هر شاخه یك اثر برتر معرفی خواهد شد (حدنصاب برسد

این رشته، پذیراي آثاري است که در قالب نقاشی، طراحی و گرافیك تولید شده و داراي مضمون قـرآن   :نقاشی  -راحیط* -4

 .تولید شوند سوره کوثرمحور البته آثار ارائه شده بایستی بر اساس . باشد و عترت می

 .خواهد گرفت شایان ذکر است آثار رسیده در دو بخش طراحی و نقاشی جداگانه مورد ارزیابی قرار

آیین ) .اند آثار تصویري دانشجویانی است که به صورت فردي یا گروهی به تولید تواشیح دست زده این مسابقه شامل :تواشیح * -5

 .(نامه در بخش پایانی موجود می باشد

و بلوتـوث  ( صـوتی و تصـویري  )، (کلیپ و وُلـه )در این مسابقه، آثار تولیدي دانشجویان در زمینه نماهنگ  :نماهنگ و بلوتوث* -6

پردازند و بر اساس معیارهایی همچون مضمون غنی، تکنیك عالی، سوژه جذاب و موارد دیگـر   به رقابت می( صوتی و تصویري)

 .شدبا میکوثر سوره بر اساس محور تولیدات . ارزیابی خواهند شد

شامل انـواع   و کوثرسوره ها و تصاویري است که توسط دانشجویان با محوریت  این مسابقه مربوط به عکس :عكر  * -7

 .گردد هاي عکاسی می تکنیك

 .نمایند ارائه می آثاريتذهیب مسابقه هنرمندانی که در زمینه  :قرآن تذهیب* -8

  



13 

 

 :نکات مهم در خصوص بخش هنری

 
 .باشد قاب ارزشمندو  فاقد شیشهبا توجه به احتمال شکستن قاب و شیشه آثار در هنگام پست و حمل ، آثار هنري   (1

 .درج نام ، نام خانوادگی و نام دانشگاه روي همه آثار الزامی است (2

 .در هر رشته فقط یك اثر پذیرفته می شود (3

 .الزم صورت پذیرد در هنگام ارسال اثر، براي سالم ماندن و مخدوش نشدن احتیاط (4

، وزارت علوم هیچگونه مسـئولیتی در قبـال آثـار    با توجه به احتمال شکستن قاب و شیشه آثار در هنگام پست و حمل (5

 .ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار باید با رضایت کامل دانشجو صورت پذیرد

 بـه  ،دانشگاهها موظفند نماینده خود را جهت تحویل گرفتن آثـار برگزیـده   ،پس از برگزاري مرحله ملی مسابقات (6

 .وزارت علوم اعزام نمایند

 :ابعاد آثار باید به شرح اعالم شده در زیر باشد  (7

 سانتی متر 51* 71: رشته هاي خوشنویسی، طراحی و نقاشی  ( 7.1

 سانتی متر 31* 41: رشته عکس ( 7.2

 نتی مترسا 35 * 51: رشته تذهیب( 7.3
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 . فرهنگي و كارشناسان قرآني دانشگاهها خواهشمند است بخش نکات مهم را به دقت مطالعه نمایند از مدیران

 

 

 

 :اسامي برگزیدگان در كلیه بخش ها بر اساس موارد زیر ارسال گردد ( 2نکته 

 و قرآنی وزارت علوماداره فعالیتهاي دینی طی نامه رسمی بر اساس سهمیه دانشگاه به  (1

عالوه بر اعالم اسامی طی نامه، دانشگاهها می بایست اسامی برگزیدگان را در قالب فایل ورد و جدول زیـر بـه آدرس    (2

 com.gmail@ir.quranmsrt  ارسال نمایند. 

 (الزامي)شماره همراه  شماره دانشجویي رشته آزموني نام و نام خانوادگي ردیف

بین اسامی معرفی شده طی نامه با ایمیل، اسامی معرفی شده در نامه رسمی دانشـگاه مـالك    تناقضدر صورت وجود  (3

 .می باشد

در مرحله منطقه اي بصورت همزمان در حوزه هاي آزمونی برگزار  و بخش كتبي (مرحله اول)رشته های حفظآزمون  (1نکته 

 (زمان آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد) .خواهد شد
 می باشدبوده و داراي نمره منفی چهارگزینه اي آزمون رشته هاي حفظ و بخش کتبی بصورت  (9نکته 
 اعـالم ، بعد از معرفی نفرات از سوي دانشـگاه ،   آزمون بخش کتبی و رشته هاي حفظ حوزه هاي آزمونی برگزار کننده (4نکته 

 .خواهد شد

حوزه هاي آزمونی موظفند پس از برگزاري آزمون کتبی رشته هاي حفظ و بخش کتبی پاسخنامه تمامی شرکت کننـدگان را   (5کته ن

 .ارسال نمایند دبیرخانه مناطقبصورت تصحیح نشده به 

 هاي آزمونی حوزهسواالت آزمون کتبی رشته هاي حفظ و بخش کتبی از سوي اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علوم به  (6نکته 

 .ارسال خواهد شد

در زمان برگزاري آزمون کتبی رشته هاي حفظ و بخش کتبی یك نماینده از سوي وزارت علوم به عنوان ناظر مسـابقات بـه    (7نکته 

 . حوزه هاي آزمونی اعزام خواهد شد

 "نمل "و  "ابراهیم "مسابقات در مرحله کشوري همراه با آزمون کتبی بوده و از ترجمه سوره هاي  رشته هاي حفظ و قرائت (8نکته 

 .نمره این آزمون ده نمره مضاف بر نمره اصلی می باشد. برگزار می گردد آیت اهلل مکارم شیرازيترجمه 

شرکت کنندگان  تصویریفایل شی و نیز دانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش هاي ادبی ، هنري  و پژوه (3نکته 

و دبیرخانه  ارسال آثار تاریخ)به دبیرخانه مرحله کشوري مسابقات  را در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی و سخنرانی و دکلمه
 .آثاري که پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد. ارسال نماید( مرحله کشوري متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد

سخنرانی و دکلمه باید به صورت مجزا  ،شرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی،تواشیح فایل تصویری (21نکته 

درصورتیکه آثار ارسال شده .ارسال گردد (نام ،نام دانشگاه و رشته)به همراه شناسنامه اثر CDکت کننده روي یك و براي هر شر
 شرایط فوق را نداشته باشد از مرحله داوري حذف می گردد

 .ارائه گرددصورت دانشجویی مقاالت باید به  (22نکته 

 .اگر مقاله یا پژوهشی بصورت مشترك توسط چند نفرارائه گردد یك نفر باید به عنوان نویسنده مسئول معرفی شود (21نکته 

 
  

 نکات مهم
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 .داشت نخواهندرا  همان رشته درمسابقات حق شرکت در اند گردیدهحائز رتبه اول  هاي ملی دانشجویانی که در جشنواره  -1* 
 

اند  شده هاي اول تا سوم مرحله ملّی رتبه هاي گذشته حائز هاي رشته حفظ، دانشجویانی که طی دوره زیر گروه در تمامی -2* 

 .نمایندتر شرکت  توانند در زیر گروه پایین نمی
 

آیین نامه و فرم هاي ) .می باشد داوري مسابقات بر اساس آخرین آیین نامه تدوین شده سازمان اوقاف و امورخیریه -3* 

 (داوري به پیوست موجود می باشد
      

به روایت ) خط عثمان طه مصحفبراساس از کل قرآن کریم و ( تحقیق و ترتیل)آزمون رشته هاي قرائت  مسابقات -4* 

 .می باشد استاد فوالدوندو ترجمه  (حفص از عاصم
 

 نفر 1 دانشجو از هزار 3هاي داراي تا  دانشگاهدانشگاه ها بوده  سهمیهدر مرحله منطقه اي مسابقات، بر اساس  حضور -5*  

 و سهمیه در هر رشتهنفر  2 هزار دانشجو از 8هاي داراي تا  دانشگاه ،(در صورت احراز حداقل امتیاز) در هر رشته سهمیه

و در  تفکیك برادر وخواهر شفاهی، به هاي درمورد رشته)نفر سهمیه در هر رشته 3هزار دانشجو از  8هاي داراي بیش از  دانشگاه

 .باشند اي برخوردار می معرفی به مرحله منطقه جهت( بصورت مشترك هاي کتبی، پژوهشی، ادبی و هنري بخش

ارسال فایل بر جهت و  باشد نميدر خصوص ارسال فایل تالوت به مرحله منطقه ای  فقط شایان ذكر است سهمیه فوق

 .شود اقداماساس سهمیه عنوان شده در بخش تحقیق و ترتیل 
 

هاي پیام نور، جامع علمی کاربردي، آزاد اسالمی و  هدانشجویان دانشگا ویژه به برگزاري مستقل مسابقات با توجه -6* 

 .دانشکده هاي علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشجویان مراکز ذکر شده نمی توانند در این مسابقات شرکت کنند

است؛ این مسأله  شایان ذکر. ندنام و شرکت نمای ثبت یك رشتهدر  هر بخش ازند نتوا در مرحله دانشگاهی می یاندانشجو - 7* 

به عنوان مثال دانشجو می توانـد همزمـان از    شودنمی( رشته هاي دعاخوانی، مداحی و سخنرانی)  هاي بخش عترتشامل رشته

 .هاي قرائت و سخنرانی شرکت نمایدبخش شفاهی در رشته

 

 

 

  

 ضوابط و مقررات
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مراجعه کرده و یا با شماره تلفن هاي    www.quranmsrt.irجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اداره دینی و قرآنی به نشانی * 

 .تماس حاصل فرمایید 121-82233286یا  82233254-121

 com.gmail@ir.quranmsrt: آدرس ایمیل 

 121 - 88575674: شماره نمابر 

 اداره دینی و قرآنی – 5طبقه  –وزارت علوم تحقیقات و فناوري  –نبش پیروزان جنوبی  –بلوار خوردین  –میدان صنعت  –تهران : آدرس 

 

  

 آدرس دبیرخانه 
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 :ستاد برگزاري مسابقات

ترین بستر ورود دانشجویان  عنوان نخستین و مهممسابقات قرآن کریم به  مرحله دانشگاهي نظر به اهمیت و حساسیت برگزاري

، ایجاد هماهنگی و اجراي منظم برنامه ها در هرچه باشکوه تر برگزار  قرآنی و به منظور تمهید مقدمات     به عرصه فعالیت هاي دینی و

ستاد  عال فرهنگی دانشگاه،شدن این دوره از مسابقات ضمن بهره گیري از اهتمام و تشریك مساعی مجموعه تشکل ها و نهادهاي ف

متشکل از نمایندگان دفتر نهاد فرهنگی دانشگاه با مسئولیت مدیر کل امور  برگزاری مسابقات قرآن كریم دانشجویان

 و)دانشگاه ، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، کارشناس قرآنی (ع)نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه، دبیر کانون قرآن و عترت 
و مسئول روابط عمومی دانشگاه، بر اساس این شیوه نامه اجرایی نسبت به برگزاري مرحله دانشگاهی ( امور کانون ها اسیا کارشن

 .مسابقات اهتمام می نماید
 

 :رئیس ستاد برگزاري مسابقات
 .می باشدریاست ستاد برگزاري مسابقات بر عهده مدیر کل فرهنگی دانشگاه 

 :اعضاي ستاد برگزاري مسابقات

  (به عنوان رئیس ستاد)مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه 
 نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه 
  (ع)دبیر کانون قرآن و عترت 
 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 
  (و یا کارشناس امور کانون ها)کارشناس قرآنی دانشگاه 
 روابط عمومی دانشگاه نماینده تام االختیار 

 

 :اجرایي مسابقاتدبیر 

 .گردد می انتخاب و تعیین( از میان اعضاء و یا هر فرد مورد اعتماد ستاد)دبیر اجرایی مسابقات بر اساس رأي ستاد 
 

 :در مرحله دانشگاهي وظایف ستاد برگزاري مسابقات
روابط عمومی، کمیته اطالع تصویب برنامه ها و نظارت بر حسن عملکرد دبیر و کمیته هاي مربوطه اعم از؛ کمیته تبلیغات و  .1

 ...رسانی و ثبت نام، کمیته علمی، کمیته پشتیبانی، کمیته فرهنگی، کمیته مالی و 
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور فضاسازي گسترده تبلیغی و اطالع رسانی در سطح دانشکده ها، خوابگاه ها و دیگر فضاهاي پردیس دانشجویی .2
 شگاهیتعیین نوع و سطح جوایز درمرحله دان .3
 

 شیوه نامه اجرایي
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 :دبیرخانه برگزاري مسابقات 

 .ها به عنوان دبیرخانه برگزاري مسابقات می باشند دفاتر امور فرهنگی دانشگاه
 

 :در مرحله دانشگاهي برگزاري مسابقاتدبیرخانه وظایف 
مسابقات جهت با توجه به اینکه زمانبندي اعالم شده از سوي دبیرخانه )رعایت زمان بندي اعالم شده در اجراي مسابقات  .1

برگزاري مطلوب و به موقع مسابقات در مراحل بعد حائز اهمیت می باشد از ستاد برگزاري مسابقات خواهشمند است که 
 (زمانبندي آیین نامه مسابقات را رعایت نمایند

 از داوطلبان شرکت در مسابقات ثبت نام به موقع .2
 هماهنگی با تیم داوري  .3
قرآنی وزارت علوم جهت دریافت محتواي تالوت رشته هاي تحقیق و ترتیل و بانك  تماس با اداره فعالیتهاي دینی و .4

 سواالت بخش کتبی
 و کتبی و جمع آوري آثار درسایر بخش ها برگزاري شایسته مسابقات در بخش هاي شفاهی .5
 11/12/92تا تاریخ  (علومهاي دینی و قرآنی وزارت  اداره فعالیت)اعالم نتایج بر اساس فرمت اعالم شده به دبیرخانه مسابقات .6
بر اساس محتواي اعالم شده از  رشته هاي قرائت تحقیق و ترتیلضبط و ارسال فایل صوتی و تصویري برگزیدگان در  .7

 سوي دبیرخانه مسابقات
 .اعالم شود واضحدر ابتداي هر فایل نام ونام خانوادگی، رشته امتحانی و نام دانشگاه متسابق به صورت  :2نکته

 .فایلهاي بی کیفیت و نامناسب از مرحله داوري حذف خواهد شد :1نکته
مؤسسات  داوطلب شرکت در مسابقات باید دانشجوي یکی از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوري، به آنکه نظر : 9 -1* 

شرکت کنندگان بر  بودن دانشجو احراز لذا باشد هاي اجرایی  هاي وابسته به دستگاه دانشگاهدیگر یا  و آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی
 .است دانشگاهمدیریت فرهنگی عهدة 

 .شرکت نمایدي مسابقات در هر بخش ها تواند در یکی از رشته هر داوطلب صرفاً می : 9 -2* 

 .هاي کتبی میان برادران و خواهران مشترك می باشد رشته در مسابقات:  9 -3* 

 موقع گزارش تفصیلی به همراه مستندات تصویري از روند برگزاري مسابقاتتهیه، تدوین و ارسال به  .8

 در قالب فیلم و  مرحله دانشگاهی مقتضی است گزارش تفصیلی مکتوب و مستندات تصویري از روند برگزاري مسابقات: تذکر

به صورت کامالً گویا و قابل بهره برداري تنظیم گردیده همراه با اسامی برگزیدگان، داوران و  (DVD)عکس طی لوح فشرده 

به اداره کل امور  ماه سال جاری 21/21/31حداكثر تا اطالعات کامل از کلیه شرکت کنندگان مسابقات در فرمت ذیل 

 .فرهنگی وزارت ارسال گردد

 (بسیار ضروري و الزامی است)تلفن همراه      رشته مسابقه اي    رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  
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 اهداي جوایز و تقدیر از برگزیدگان بخش هاي شفاهی و کتبی مسابقات .9
 در  شایسته است به منظور تشویق دانشجویان عالقمند به فعالیت هاي قرآنی، از شرکت کنندگان در هر رشته: تذکر

 .به نحو مقتضی تقدیر به عمل آید مرحله دانشگاهی
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 : نامه و نحوه اجراي بخش شفاهي شیوه( 1-الف

هاي قرآن و عترت در برگزاري مسابقات، دانشـجوي متسـابق نبایسـتی هـیا دخـالتی در       با توجه به مشارکت کانون -1

 .خود داشته باشد  برگزاري مسابقات رشته

 .کننده تعیین شوند به طور مجزا براي خواهران و برادران شرکت هیأت داوران بخش شفاهی در مراحل مختلف، بایستی -2

شرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی و سخنرانی و دکلمه  تصویريدانشگاه موظف است فایل : نکته 

متعاقباً به دانشگاهها تاریخ ارسال آثار و دبیرخانه مرحله کشوري )به دبیرخانه مرحله کشوري مسابقات همراه با شناسنامه اثر 
 . آثاري که پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد. ارسال نماید( اعالم خواهد شد

 

 :نامه و نحوه اجراي بخش پژوهشي  شیوه (2-ب
 

سـاله در  هـاي قرآنـی هـر     نامه نامه در جشنواره ویژه پایان زیرا پایان. باشد نامه نمی آثار پژوهشی دانشجویی شامل پایان -1

 .شوند نمایشگاه قرآن ارزیابی می

 .تواند در مسابقه مقاالت قرآن و عترت وارد شود طرح و ایده برجسته قرآنی که در قالب یك مقاله ارائه شده باشد، می -2

 در هنگام ارسال وبالگ باید مشخصات کامل مسئول وبالگ در نامه ذکر شود -3
 

 .باشند داراي ساختار علمی پژوهش و مقاالت ارسالی باید (2نکته 

ارائه گردد یك نفر باید به عنوان نویسنده مسئول  (غیر از استاد)اگر مقاله یا پژوهشی بصورت مشترك توسط چند نفر ( 1نکته 

 .معرفی شود

 .شیوه نامه نگارش مقاله در انتهاي شیوه نامه موجود می باشد*
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 :نامه و نحوه اجراي بخش ادبي شیوه( 2-ج

 .آثارادبی با محوریت موضوع یا موضوعاتی که دبیرخانه مرکزي مسابقات اعالم می کند تولید و در مسابقه شرکت خواهند کرد .1

 .باشد شود و رشته داستان نیز شامل کوتاه و بلند و داستانك می رشته شعر، شامل آثار شعري کالسیك، سپید و نیمایی می .2

 .نویسی قرآن و عترت الزامی است لمنامهارسال خالصه آثار ادبی نمایشنامه و فی .3

 .به همراه یك نسخه از اثر ادبی، ارسال فایل تایپی مناسب، ترجیحاً در قالب لوح فشرده الزم است .4

 .منابع نمایشنامه یا فیلمنامه در پایان متن ذکر شود .5

 

 :هنرينامه و نحوه اجراي بخش  شیوه( 2-د

رشته تـذهیب، بایسـتی بـر محـور موضـوع اعـالم شـده دبیرخانـه          استثنايبه هاي این بخش  آثار ارائه شده در رشته -1

 .مسابقات تولید و ارائه شوند

 .باشد رشته طراحی و نقاشی، شامل کلیه آثار نگارگري، تصویرسازي، گرافیك، طراحی و نقاشی عمومی می -2

 .در رشته خوشنویسی، آثار انواع خطوط اسالمی و ایرانی قابل عرضه خواهد بود -3

 .و قابل ارائه در نمایشگاه باشد بدون شیشه آثار هنري بایستی داراي شاسی یا قابکلیه  -4

 .باشد می دقیقه 7پذیر بوده و حداکثر زمان آن  استفاده از هر تکنیکی در ساخت نماهنگ امکان -5

 .خواهد بود سی ثانیهو حداقل زمان آن  دو دقیقهحداکثر زمان بلوتوث  -6

 .کیلوبایت ارائه شود 511با حداکثر حجم  و Mpegیا  4MPا فرمتها بایستی ب بلوتوثها و  نماهنگ -7

 

 

به دبیرخانه مرحله  را جمع آوري و پژوهشیکنندگان در بخش هاي ادبی ، هنري ودانشگاه موظف است آثار شرکت :نکته 

آثاري که . ارسال نماید( تاریخ ارسال آثار و دبیرخانه مرحله کشوري متعاقباً به دانشگاهها اعالم خواهد شد)کشوري مسابقات 
 .پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد
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 جدول زمان بندی                                                               
 

                                            

 زمان عنوان فعالیت ردیف
 27/9/92 تشکیل ستاد برگزاري مسابقات 1

 11/11/92الی  27/9/92 فضاسازي، تبلیغات و ثبت نام دانشجویان 2

 1392بهمن ماه نیمه دوم  مسابقات مرحله دانشگاهی برگزاري 3

 11/12/92 گزارش اسامی و ارسال  4
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  نگارش    ةنام  هشيو
 (تنگارش مقاالموارد الزم در )

 
 

 .فراتر نرود( اي  واژه 033)هصفح 03حجم مقاله از . 1
و  کاغذهاي  و با رعایت فضاي مناسب در حاشیه A4براي سهولت ارزیابی و ویرایش، مقاله بر یك روي کاغذ . 2

 .رونیکی ارسال گرددتحروفچینی شود و همراه با فایل الکمیان سطرها، 
 .پس از فارسی آن یاد شود( آوانویسی)ها و مفاهیم ناآشنا، با استفاده از الفباي صوتی  تلفظ نام. 0
 .لوي نام یا مفهوم مربوط میان پرانتز آورده شودها و مفاهیم مهم به کاررفته در متن، ج  معادل خارجی نام. 4
زیفر  ة ماننفد نمونف   ،اثفر صففحه  جلد و با ذکر نام نویسنده، سال نشر و شمارة )در پایان نقل قولاستناد و ارجاع . 5

در نقل قول مستقیم از گیومه استفاده گردد و در تکرار ارجاع، مثل بفار اول نوشفته شفود و از کفاربرد     )آورده شود
 (:و مانند آن خودداري گردد ، همو، پیشین  هاي همان واژه

 (121-121صص، 6ج، 1044مطهري، )  
اي در یك سال بیش از یك اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبایی پس از سال انتشار  چه از نویسنده چنانف    

 .تمایز شونداز یکدیگر م
 .آورده شود( کتابنامهپیش از )هاي توضیحی در پایان مقاله  یادداشت. 6
 :آورده شود در پایان مقاله با ذکر مشخصات زیر با ترتیب الفبایی،به طور جداگانه  التینکتابنامة مآخذ فارسی و . 1

  .نام ناشر :محل انتشار .شمارة جلد .عنوان كتاب (.سال انتشار)نام خانوادگی، نام: كتاب   

هفاي آغفازین و    شفمارة صففحه   ،شمارة نشفریه  .هنام نشري .«عنوان مقاله»   (.سال انتشار)نام خانوادگی، نام: مقاله   
 .انجامین مقاله

 .یاد شود کاربرد آن در جامعه، در پایان مقاله نتایج تحقیق و در صورت امکان چگونگی ارتباط و. 4
بفه همفراه   گیري تهیفه و   اي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و نتیجه واژه 233 حدود اي چکیده. 9

 .گرددمقاله  ةطور جداگانه ضمیم   ، به(واژه 13اکثر دح)ها  هواژکلیدفهرستی از 
 .شود  شده بازگردانده نمی  مطالب ارسال. 13

 : مهم نکات
 :له گرددتواند موجب رد مقا هریك از موارد زیر به تنهایی می    
 .عدم ارتباط موضوع یا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه    
 .عدم رعایت ساختار مقاالت علمی    
 . مقاله متعلق به دیگري باشد    
 .مقاله برگرفته از اینترنت و بدون تغییرات اساسی باشد    
 .مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استنادباشد    
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 آنیی انهم ربگزاری رشته اهی بخش شفاهی 
  سرایي مدیحه( الف 

 

محتووای ننوی و اشوعار و فواخر و     . کننده در نظر گرفته شود بایستی زمان و شرایط مساوی بر هر شرکتاین رشته در 

 .های ارزیابی خواهد بود باارزش، صوت و لحن تأثیرگذار و معنوی و تسلط بر اجرا از جمله مالك

 « مداحیداوری مسابقه  آئین نامه»

ی هنری عالمانه و از نعمتهای تشریعی خداوند متعال به برخی از بندگان خود است که طبعاْ دارای اصول و حمدا

فنون مختص به خود بوده و توفیق و صدای خویش شرط الزم مداحی و داشتن شخصیت علمی و منطقی در جمع 

توانمند و با تجربه فرا گرفته  جهات شرط کافی آن می باشد که این هنر عالمانه می بایست تحت نظارت استادی

علیهم ) شده و با کسب علم ، معرفت ، خودسازی ، توکل به خداوند متعال و توسل به ساحت مقدس معصومین

 . به کمال آن سوق داده شود ( السالم 

  .دد با این مقدمه مختصر ، معیارهای مسابقه مداحی جهت اطالع و رعایت نمودن شرکت کنندگان گرامی اعالم می گر

  «امتیاز  22» صوت : فصل اول 
 : ضوابط ( الف

 امتیاز  8« نداشتن اضطراب ، لرزش ، گرفتگی نامتعارف » شفافیت و صافی صدا  -1

 امتیاز  4قدرت و رسایی -1

 امتیاز  5« فاصله زیری و بمی » ارتفاع -8

 امتیاز  4« مالحت ، زنگ صدا ، گیرایی و زیبایی » طنین  -4

 امتیاز  6« توانایی در سرعت انتقال صوت از پرده ای به پرده دیگر » یری انعطاف پذ -5

 امتیاز  8پختگی صوت و داشتن قالب مداحی  -6

 : موارد کسر ( ب

 امتیاز  1شکاف و دورگه شدن صدا -1

 امتیاز / 5تصنعی بودن صدا  -1

 امتیاز / 5گرفتگی نامتعارف  -8

 امتیاز  1بکاهد به تشخیص داور  هر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا -4

 امتیاز  22» لحن : فصل دوم 

 : ضوابط ( الف

 امتیاز  4«  8حداکثر  1استفاده از دستگاههای موسیقی سنتی حداقل حداقل » تنوع مقام  -1

 امتیاز  1روانی و سالست در اجرای دستگاهها  -1
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 امتیاز  5تطبیق لحن با مقام با محتوا  -8

 امتیاز  5« در مولودی شادی و در عزاداری حزن » اسی و شور در اجرا ایجاد فضای احس-4

 امتیاز  1تطبیق شروع با فرود از لحاظ پرده صوتی و مقام  -5

 امتیاز  5کیفیت ، جذابیت و انغطاف تحریرها  -6

 امتیاز  1تطبیق صوت با لحن  -7

 : موارد کسر ( ب

 امتیاز  1شروع برنامه با پرده نامتعارف  -1

 امتیاز  4( تیزی و مصنوعی بودن و نداشتن پختگی الزم ) مسلط نبودن بر تحریرها  -1

 امتیاز  1( مولودی نبودن و اشعار منقبتی را شاد اجرا ننمودن ) عدم ایجاد فضای احساسی در اجرا  -8

 « امتیاز  11» اشعار : فصل سوم 

 : ضوابط ( الف

 امتیاز  1خاندن رباعی  -1

 امتیاز  4... ( نزل یا قصیده یا مثنوی ) منقبتی خواندن اشعار  -1

 امتیاز  8سرود و شور : خواندن تصنیف شامل  -8

 امتیاز  8( نمره  1: حفظ تصنیف  5/1: حفظ اشعار /. 5: حفظ رباعی ) حفظ اشعار  -4

 : موارد کسر ( ب

 امتیاز  1به تفکیک حداکثر  8و1و1نخواندن موارد  -1

 امتیاز / 5از حفظ نبودن رباعی -1

 امتیاز / 5تپق زدن در اجرای اشعار و اشتباه خواندن اشعار  -8

 « امتیاز  12» داشتن پیام : فصل چهارم 

 : ضوابط ( الف 

 امتیاز  8( دادن شناخت از معصومین در طول اجرای برنامه ها ) معرفت زا بودن  -1

 1( ن هادیان سبل و الگوهای سعادت بخش معرفی مناسب معصومین به عنوا) الگو ساز و هدف آفرین بودن  -1

 امتیاز 

 امتیاز  1( افزایش محبت مستمعین نسبت به معصومین ) حجت آفرین بودن  -8

 امتیاز  8افزایش تمایل مستمعین جهت حضور در مجالس بعدی از حیث محتوا  -4

 امتیاز  1افزایش مشارکت فعال فکری و عملی مستمعین  -5

 : موارد کسر ( ب

 امتیاز  1ن پیام در ابعاد گوناگون در کلیت برنامه حداکثر نداشت

 « امتیاز  22» مجلس داری : فصل پنجم 

 : ضوابط ( الف 
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 امتیاز  8( چگونگی آناز نمودن مجلس ) شروع  -1

 امتیاز  1( چگونگی ، مکان و زمان اوج گرفتن ) اوج  -1

 امتیاز  1( چگونگی به اتمام رسانیدن مجلس ) فرود  -8

 امتیاز  4( اشعار ، دستگاههای موسیقی ، محتوی ) چگونگی تسلط داشتن به مجلس  -4

 امتیاز  8( برقراری ارتباط با مستمعین در طول مجلس با انحناء مختلف ) ارتباط با مستمعین  -5

 متیاز ا 8( ایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی بین کل محتوی مجلس در همه ابعاد ) ارتباط محتوایی برنامه  -6

 امتیاز  1... ( بهره برداری از ابزار میکروفن جهت حسن اجرا و ارتباط با مستمعین و ) استفاده از میکروفن  -7

 رعایت وقف مقرر  -3

 : موارد کسر ( ب

 امتیاز / 5 8و1و1نامتعارف بودن موارد  -1

 امتیاز  1نداشتن ارتباط فعال با مستمعین  -1

 تیاز ام/ 5عدم رعایت وقف مقرر  -8

 امتیاز  1عدم تسلط کافی بر برنامه و مجلس و نداشتن ارتباط محتوایی  -4

 « امتیاز  2حداکثر » موارد امتیاز ویژه با صالحدید داور : فصل ششم 
 امتیاز  1استفاده از آیات و روایات متناسب با محتوای برنامه  -1

 امتیاز  1حسن اجرای کلی و تسلط کافی مداح  -1

 امتیاز  1ت و لحن و کیفیت و استقرار تحریرها پختگی صو -8

 صحبت نمودن -4

 

 سخنراني و دکلمه  ( ب 

 

کنود و بور اسواس     و یا سخنرانی، مطالب خود را در زمانی معوین ارائوه موی   ( از حفظ)کننده به صورت دکلمه  شرکت

و دکلموه در قالوب مباحوث    شود و انتخاب موضووع و محوور سوخنرانی     محتوا و نحوه بیان و تأثیرگذاری ارزیابی می

 .قرآن و عترت به اختیار دانشجو  خواهد بود

 « خوانیدکلمه آئین نامه »

 در بخش دکلمه خوانی موارد ذیل مورد توجه قرار خواهد گرفت 

 ارتباط با موضوع و محتوا  -1

 سالمت زبان  -1

 قدرت انتقال مفهوم  -8

 عناصر تصویری  -4

 عناصر حافضه  -5
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 : در دو عنوان ذیل مدنظر می باشد رشته سخنرانیآیین نامه داوری 

 نحوه اجراء و بیان . 1محتوای کالم و نحوه سخن پردازی .  1

 در محتوای کالم و نحوه سخن پردازی معیارهای ذیل مدنظر است *

 تناسب عنوان با موضوع سخنرانی . 1مقدمه مناسب کوتاه . 1

 اده به موقع و مناسب از آیات، احادیث و روایات، اشعار و سخن بزرگان استف. 4پردازش اصل موضوع . 8

پرهیز از حاشیه روی و پرداختن به )عدم انحراف از موضوع بحث. 6ارتباط کامل و منطقی جمالت و شبه جمالت . 5

 ( مسائل جانبی

 ( علمی بودن بحث و مستدل بودن آن)مستند بودن منابع کالمی. 7

 احساسات و ارائه برداشتها و عدم وجود افراط و تفریط برای جذب مخاطب اعتدال در بیان . 3

 بیان جمالت معترضه و سئوالهای توجه برانگیز برای ایجاد توجه و تمرکز بیشتر مخاطب . 9

 عدم تزریق و تحمیل سالیق شخصی در ارائه مطالب فاقد سند . 11

 نتیجه گیری مناسب . 11اتقان کالم و سخن . 11

 :ای نحوه اجرا و بیان به شرح ذیل می باشدمعیاره 

 صدای رسا  -1

 وضوح کلمات و الفاظ و عدم بریدگی کلمات  -1

 ( عدم وجود تکیه کالم)عدم استفاده از یک کلمه و یا یک واژه یا یک جمله، بیش از اندازه الزم  -8

 عدم وجود تپق های نامتعارف  -4

منظور، استفاده از )و مناسب به عنوان ابزار ثانویه جهت تفهیم مطالببه کارگیری و استفاده از حرکات موزون  -5

 ( دست، سر و دیگر اعضاء بدن بصورت موزون و هماهنگ با کالم

بکارگیری حالت های مختلف چهره ای و بازی دادن )فیگورهای مناسب چهره ای جهت انتقال و تفهیم مطالب -6

 ( صورت

 دازه در بین کالم جهت جلب توجه و تفهیم مطلب استفاده از سکوت لحظه ای و به ان -7

باال و پائین آوردن و ایجاد شدت و ضعف در صدا در موقع مناسب جهت تفهیم )استفاده از تکنیک های صوتی -3

 ( بیشتر مطلب

 ... تسلط در اجرای قطعات حفظ شده مانند آیه، روایت و شعر و  -9

 مناسب در کالم با مخاطب و بیننده  برقراری ارتباط کامل با به کارگیری الحان -

 برقراری ارتباط روحی و روانی با مخاطب  -1

 پیداکردن فضای حاکم بر جلسه و تنظیم کردن اصوات و آهنگ های کالمی متناسب با فضا - -

 تنظیم و تعدیل نگاه به مخاطبان و عدم توجه به یک نقطه ثابت  -

 .( نه ای که ذهن و تمرکز مخاطب و بیننده را بهم نریزدبه گو)نظر افکندن با تسلط به نُت برداری -

 تلطیف و ایجاد حس مهربانی، محبت و خوش رویی در چهره سخنران  -
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 رعایت زمان اختصاصی سخنرانی و توجه به محدودیت وقت -

که یک ظاهری فن خطابه است ولی سزاوار است ه فوق از نکات مهم ارزیابی در زمینالزم به ذکر است که موارد  

خطیب یا سخنران، اهتمام ویژه ای در آراستن خویش به برخی فضایل اخالقی و معنوی که مربوط به باطن سخنرانی 

 : است بنماید از جمله

 قصد تقرب به خداوند در ارائه سخنرانی . 1

 توکل به خداوند برای کسب اعتماد و جرئت در سخنرانی . 1

 نسبت به مخاطب و شنونده داشتن احساس محبت و مسئولیت پذیری . 8

 تالش در راستای حل گرهی از مسائل و مشکالت مخاطبین در حد فرصت و مجال سخنرانی . 4

 دوری از احساس خود برتربینی و تکبر نسبت به شنونده . 5

 آراستگی ظاهری . 6

 امتیاز  1کوتاه متناسب با کلیت برنامه در طول اجرای مراسم 

 

 « تواشیحآیین نامه داوري رشته ي  »( ج
 

 آداب و شرایط . الف
 . نفر می باشد که نفرات در هر دو رشته نیرقابل تعویض می باشند 6یا  5،  4تعداد مجاز گروه . 1

 . نفر موجب حذف گروه خواهد شد 6و بیش تر از  4بکارگیری تعداد کمتر از :  1تبصره 

 . استفاده از هرگونه آالت موسیقی ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد. 1

 . استفاده از دیاپاازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع می باشد: تبصره 

همراه با ترجمه و اعراب گذاری کامل باید ( تواشیح )مشخصات گروه و اعضاء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی . 8

 . امتیاز منفی خواهد شد 5ات داوران تسلیم گردد و عدم ارائه متن موجب درج قبل از اجراء به هی

 . امتیاز می شود 1عدم هماهنگی و تناسب لباس ها موجب کسر حداقل . 4

 . تفاوت رنگ لباس ها در صورت بالمانع است: تبصره 

 . خواهد شد امتیاز 1موجب کسر ( تواشیح ) استفاده از متن در هنگام اجراء مدیحه سرایی . 5

 . امتیاز خواهد شد 1عدم رعایت شئون اسالمی در لباس ، ظاهر و حرکات اعضاء گروه کسر حداکثر . 6

ثانیه بیشتر موجب کسر یک امتیاز می شود و تا  81دقیقه می باشد و هر  11دقیقه و حداکثر  7مدت زمان اجراء برنامه . 7

 . ثانیه کمتر و یا بیشتر بالمانع می باشد 81

ثانیه هم  81ثانیه ی مجاز منوط به این است که از این زمان عدول نگردد در نیر اینصورت این  81استفاده از : بصره ت

 . مشمول کسر امتیاز می گردد

 امتیاز  22صوت . ب

 . امتیاز خواهد داد(دسته جمعی)در بخش صوت داور مربوطه فقط به صدای کر : تذکر 
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 امتیاز 5( ارتفاع)مساحت . 1

 . ط استفاده از دو اکتاو بطور همزمان توسط کر امتیاز کامل را در بر خواهد داشتفق

 امتیاز 5( زیبایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت)طنین . 1

 امتیاز  1( رسایی)شدت و قوت . 8

 امتیاز  4( توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده ها)انعطاف . 4

 امتیاز 1تحریر . 5

 امتیاز  1اده مطلوب و هنرمندانه از صوت استف. 6

 امتیاز  32لحن . ج

 امتیاز  5تنوع آهنگ متناسب با مدت زمان برنامه اجرا شده . 1

امتیاز این بخش  15/1تعداد ملودی شرط نیست اما تکرار مالل آور آهنگ ها برای هر مورد موجب کسر : تبصره 

 . خواهد شد

 امتیاز  5ت و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات برخورداری از تلفیق مناسب نغما. 1

 امتیاز 5( رعایت تعبیرات)تطابق آهنگ ها با معانی و مضامین متن . 8

 امتیاز  8برخورداری از ریتم یا ضرب آهنگهای مناسب ، زیبا و هماهنگ .4

 امتیاز 7( بافت آهنگ ها)پیوستگی و همگونی نغمات . 5

 امتیاز  5( بافت آهنگ ها) پیوستگی و همگونی نغمات. 6

کلیه معایب تنغیمی و لحنی که مربوط به ساخت آهنگ و بافت اصلی آن می شود در این بخش و معایبی که :  1تذکر 

 . مربوط به اجراء لحاظ می گردد

 . نفی خواهد داشتامتیاز م 8تا  1استفاده از ملودیهای تقلیدی شناخته شده متناسب با میزان استفاده در برنامه از :  1تذکر 

 امتیاز  22هماهنگی و حسن اجرا ( د

 امتیاز  5برخورداری از کر یکدست ، هماهنگ و تنظیم شده . 1

 امتیاز  8هماهنگی در اداء کلمات . 1

 امتیاز  8هماهنگی در اجراء پرده ها . 8

 امتیاز  1هماهنگی در تحریرها .4

 . دون تحریر ، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد گرفتامتیاز مورد نظر متناسب با برنامه های ب: تبصره 

 اجراء تکخوانی ممتاز . 5

 . منظور از تکخوانی ممتاز ، تکخوانی است که در قالب ملودیهای اجراء شده توسط گروه نباشد:  1تبصره 

تعدّد تکخوانها معدل اجراء درج صدا و لحن تکخوان یا تکخوانها در این بند محاسبه گردیده و در صورت :  1تبصره 

 . خواهد شد

 امتیاز  5استفاده از فنون زیباسازی نظیر فواصل صدایی مختلف یا هارمونی .6

 . صدای زمینه یا آکورد ، دکلمه و نیره
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 بکارگیری کلیه موارد یاد شده در یک برنامه الزامی نیست : تبصره 

 امتیاز  1( ریتم)هماهنگی در ضرب آهنگ .7

  :کسر امتیاز موارد 
 . امتیاز خواهد شد 15/1هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کسر .1

 . امتیاز خواهد شد 1و حداکثر  5/1هر مورد خروج از پرده صحیح موجب کسر .1

 . امتیاز خواهد شد 15/1هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر .8

 . امتیاز خواهد  5/1هر مورد نفسگیری ناخوشایند موجب کسر .4

امتیاز و قطع برنامه توسط گروه به هر دلیل  1و حداکثر  1هرمورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و موار مشابه حداقل .5

 . موجب حذف گروه خواهد شد

 امتیاز  22متن و اداء ( ه

 امتیاز  15( از نظر مخارج و اعراب)مطابقت صحت متن و اداء.1

 . امتیاز کسر خواهد شد/. 5امتیاز و برای هر مورد نلط متنی  1نلط ادایی شامل مخارج و اعراب  برای هر مورد: تبصره 

 امتیاز  11.( شامل مفهوم ، تشبیه ، ایجاز ، کنایه ، استعاره و سایر صنایع ادبی و بالنی می باشد) ارزش ادبی متن .1

  :تبصره 
اده از متون مختلف مجاز باشد و در صورتی که متن مسابقه این بند در صورتی اعمال می گردد که در مسابقه استف

 .یکسان باشد امتیاز این بخش به همه ی گروه اعطاء خواهد شد
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 « دعا خوانيآیین نامه داوري رشته ي » ( د
 امتیاز 41لحن 

نظیر درآمد، گشایش،  مثالً با انتخاب دستگاه ماهور بتواند از گوشه های متنوع آن) امتیاز  6تنوع در ردیف انتخابی  -1

 (استفاده کند .... دلکش، فیلی و 

 امتیاز 11تناسب لحن با معنا  -1

 امتیاز 3رعایت آکسان ها و استرس های کلمات  -8

 امتیاز 6اندازه گیری  -4

 ( مخاطب در وهله ی اول خودِ داور می باشد ) امتیاز  11جاذبه، زیبایی و قدرت اثرگذاری در مخاطب  -5

 امتیاز  -5/1سُر خوردگی تحریر : امتیاز موارد کسر

 امتیاز  -5/1ناکوکی به ازای هر مورد 

 امتیاز -1خروج لحنی به ازای هرمورد 

 (امتیاز  81صوت ) 

 .شخصیت صدا و وجه تمایز بین صداها که نقش بسیار مهمی در زیبایی صدا دارد: امتیاز  3طنین  -1

 توانایی حرکت بین درجات صوتی : امتیاز  6انعطاف  -1

 .همه ی جوانب و انواع تحریر در این بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد: امتیاز  5تحریر  -8

استفاده صحیح از ولوم صدا، صدا دهی : به تکنیک های صوتی از قبیل: امتیاز  6استفاده ی هنرمندانه از صوت  -4

 .فضاهای مختلف و زیبایی صدا در تمام طبقات صوتی توجه می شود مناسب، پرداخت صدا در

با توجه به اینکه نیاز نیست تمام طبقات صوتی در دعا خوانی ارائه شود لذا بهترین ارتفاع موجود : امتیاز  5ارتفاع  -5

 .برای خواندن دعا مهم است

، لرزش و  -1، گرفتگی در تمام قرائت دعا  -5/1، گرفتگی هر مورد  -5/1خش در صدا هر مورد : موارد کسر امتیاز 

- 1خش و اضطراب در طول قرائت دعا 

 (امتیاز  11تجوید و صحت ) 

 .در این بخش فقط توجه به صحت ادای کلمات و صداها و همچنین مخارج حروف می شود

متیاز و در صورت ا -1امتیاز کسر می شود که در صورت تصحیح با تجدید نفس  -8در صورت داشتن نلط اعرابی 

 .که شامل انالط کلمه ای نیز می شود. امتیاز کسر می شود -1تصحیح در یک نفس 

 .امتیاز کسر خواهد شد -1رعایت نکردن مخارج حروف به ازای هر حرف 

 (امتیاز  11وقف و ابتدا ) 

ردی با وقف اشتباه در این بخش به وقف بین جمالت دعا توجه می شود و وصل هم زمانی معنا پیدا می کند که ف

 .بخواهد از جای صحیحی شروع کند
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همچنین گرفتن نفس . را کسر می کند -1امتیاز و شروع نامناسب  -1امتیاز کسر می کند، وقف نامناسب  -1وقف قبیح 

ر دقیقه بیشتر شود که در این صورت به ازای ه 5زمان قرائت دعا نباید از . در جاهای مختلف قرائت دعا مجاز می باشد

 .امتیاز کسر می شود -1ثانیه بیشتر  81

 

 :ی متن رشته دعاخوان

اَینَ لِی النَجاه واَل عِنْدِكَ وَمِنْ  حیلَتِكَ مِنْ اَینَ لِی الْخَیرُ یا رَبِ واَل یوُجَدُ ااِلّ مِنْ بِعُقوُبَتِكَ واَل تَمْکُرْ بی فی اِلهی ال تُؤَدِبْنی 

خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ یا رَبِ یا  اسْتَغْنی عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ واَلَ الَذي اَسآءَ وَاجْتَرَءَ عَلَیكَ وَلَمْ یرْضِكَ تُسْتَطاعُ ااِلّ بِكَ الَ الَذي اَحْسَنَ

لَمْ اَدْرِ ما اَنْتَ اَلْحَمْدُ هللِِ الَذي اَدْعوُهُ فَیجیبُنی وَ اِنْ کُنْتُ  عَوْتَنی اِلَیكَ وَلَواْل اَنْتَعَرَفْتُكَ وَاَنْتَ دَلَلْتَنی عَلَیكَ وَدَ (بِكَ)رَبِ یا رَبِ

هِ کُلَما شِئْتُ لِحاجَتی یسْتَقْرِضُنی وَالْحَمْدُ هللِِ الَذي اُنادی بَخیالً حینَ کُنْتُ حینَ یدْعوُنی وَالْحَمْدُ هللِِ الَذي اَسْئَلُهُ فَیعْطینی وَاِنْ بَطیـئاً

اَدْعُو غَیرَهُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَیرَهُ لَمْ یسْتَجِبْ لی دُعآئی  بِهِ حَیثُ شِئْتُ لِسِرِي بِغَیرِ شَفیـع فَیقْضی لی حاجَتی اَلْحَمْدهلُلِِ الَذي ال وَاَخْلوُ

 الََخْلَفَ رَجآئی وَالْحَمْدُ هللِِوَالْحَمْدُ هللِِ الَذي ال اَرْجُو غَیرَهُ وَلَوْ رَجَوْتُ غَیرَهُ 
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دعاخوانی ، مدیحه سرایی و تواشیح ،شرکت کنندگان در رشته های  تصویریدانشگاه موظف است فایل : نکته 

تاریخ ارسال آثار و دبیرخانه مرحله کشوری متعاقباً به )سخنرانی و دکلمه به دبیرخانه مرحله کشوری مسابقات 

 .آثاری که پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد . ارسال نماید( خواهد شددانشگاهها اعالم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


