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وزارت علوم،تحقیقات و فناوري

و برگزاري بیست وشیوه نامه آیین نامه 
دورههشتمین

قرآن کریم مسابقات سراسري
دانشجویان

فرهنگیاداره کل امور 
دینی و قرآنیاداره
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ی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیۀالی خلقه فقد ینبغالقرآن عهداهللا
.بخواندقرآن منشور الهی انسانهاست پس شایسته است که هر مسلمان به عهدنامه و منشور خود بنگرد و هر روز پنجاه آیه از آن را 

۸۴۹، ص۲
:مقدمه

آموزه هايدر حوزة ترویج هاي دیرپایی است که از جمله برنامهدانشجویانکریمقرآنحفظ، تالوت و مفاهیم مسابقات برگزاري
و مفاهیم تعالی الهیساز انسانکالماي جهت انس بیش از پیش دانشجویان با ها به منظور فراهم آوردن زمینهقرآنی در دانشگاهدینی و

مسئولین مورد اهتمام متصدیان و همواره ط فضاي معنوي و عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی سنشر و بهمچنینو بخش آن 
.بوده استها فرهنگی دانشگاه

را آنییهاي اجرابازنگري در محتوا و شیوهدانشگاههاکریم دردوره از مسابقات قرآن هفتمروري بر تجربه برگزاري بیست و
قات قرآن کریم چارچوب پیشین مسابطرح پیش رو مشتمل برآخرین بازنگري ها ضمن لحاظ نمودنبراین اساسنمودضروري می

قابل وردیده، تدوین گآیین نامه مسابقات قرآن و عترت شوراي هماهنگی فعالیتهاي قرآنی دانشگاهها دانشجویان کشور و هماهنگی با 
.می باشدفناوريي 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

.شدخواهدبرگزارکاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتريمختلفمقاطعدرویژه دانشجویان این مسابقات 

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

.مایددانشگاهی فارغ التحصیل شود می تواند در صورت برگزیده شدن در مراحل بعدي نیز شرکت ن

مخاطبان



3

:شامل رشته هاي شفاهیبخش) الف
تحقیق تالوت ـ 1
ترتیل تالوت ـ 2
اول یا آخرپیوستهجزء5ـ حفظ 3
اول یا آخرپیوستهجزء10ـ حفظ 4
پیوستهجزء20ـ حفظ 5
کلـ حفظ 6
دعاخوانی- 7
).در بخش پایانی موجود می باشدآیین نامه-انفرادي(سراییمدیحه- 8
).آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد-انفرادي(سخنرانی و دکلمه- 9

:شامل رشته هاي کتبیبخش) ب
منتخب آیات و روایات- 1
قرآن شناسی-2
مفاهیم قرآنی-3
دیدگاه و سیره معصومین-4

:پژوهشی شامل رشته هاي بخش) ج

)غیر از پایان نامه(تاب قرآن و عترتک- 1
)یا طرح در قالب مقاله( مقاله قرآن و عترت - 2
نرم افزار قرآن وعترت- 3
وبالگ نویسی قرآن و عترت- 4

:ادبی شامل رشته هاي بخش) د

شعر قرآن و عترت- 1
داستان قرآن و عترت- 2
نمایشنامه و فیلمنامه قرآن و عترت- 3

:شامل رشته هاي هنريبخش) ه

خوشنویسی-1
طراحی - 2
نقاشی-3

هاي مسابقاتها و رشتهبخش
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)آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد(سرود و نغمه هاي قرآنی و تواشیح- 4
نماهنگ و بلوتوث قرآن وعترت- 5
عکس قرآن وعترت- 6
تذهیب قرآنی- 7

:ـ مرحله دانشگاهی1
1391ماهبهمننیمه دوم

:ايـ مرحله منطقه2
1392ماهاردیبهشت

:کشوريـ مرحله 3
1392ماه تیر

:شفاهیيهارشته)فال
:قرائت تحقیق و ترتیل رشته هاي 

دانشـگاه بر اسـاس سـهمیه  ،پس از برگزاري مرحله دانشگاهی مسابقاتمدیریت محترم فرهنگی هر دانشگاه موظف است 
قابل پخش با دسـتگاه  DVDصورت را به تحقیق و ترتیلتالوت نفرات برتردر رشته هاي عالوه بر ارسال اسامی برگزیدگان ، 
.ارسال نمایدمسابقاتمناطقدبیرخانه به 20/12/1391تا تاریخرایانه و سیستم هاي پخش خانگی ،

متعاقباً اعالم خواهد شدمسابقات مناطقاسامی دبیرخانه

زمان بندي برگزاري مسابقات

معرفی رشته ها و منابع
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:تالوت نفرات برتردر رشته هاي تحقیق و ترتیلارسال فیلمشرایط 

.قابل ذکر است آثاري که فاقد این شرایط باشد از مرحله داوري حذف خواهد شد. بدون اکویکسان و با سیستم صوتی و ) 1
شایان ذکر اسـت درصـورتیکه کـل    . دانشگاه می بایست فیلم تالوت نفرات برگزیده را از کل فیلم مسابقات جدا و ارسال نماید)2

.نخواهد شدارسال گردد داوري ) بدون جداسازي(فیلم مسابقات
محتواي تالوت شرکت کنندگان از سـوي اداره  ، براي کلیه افراد رشته قرائت و ترتیلدلیل لزوم یکسان بودن تالوت ها در به)3

بنابراین الزم است تـا کارشـناس محتـرم دانشـگاه یـک روز قبـل از شـروع        .فعالیتهاي دینی و قرآنی به دانشگاهها اعالم خواهد شد
.تماس گیرداداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علومبا مسابقات جهت دریافت محتواي تالوت 

.بر عهده دارندراآثارارزیابی مقدماتیو جمع آوريدبیرخانه مناطق وظیفه : 1نکته
مسابقات دبیرخانه مناطق، ابتدا از سوي مناطقها به دبیرخانه الزم به ذکر است آثار ارسالی از طرف دانشگاه: 2نکته

ها کنندگان مرحله دانشگاهی که اسامی آنمورد بررسی قرار گرفته سپس بر اساس بررسی به عمل آمده، آن دسته از شرکت
در دبیرخانه صورت حضوريبه کهباید در مرحله منطقه اي مسابقاتگردد مسابقات اعالم میدبیرخانه مناطقاز سوي 

منطقه اياز این رو ارسال آثار از سوي دانشگاه لزوماً به معناي راهیابی به مرحله . شرکت نمایند مناطق برگزار می گردد ، 
.باشدنمی

.مرحله منطقه اي مسابقات در دبیرخانه مناطق برگزار خواهد شد: 3نکته 



6

:شته هاي حفظ ر
سـهمیه  بر اسـاس  رارشته هاي حفظاسامی برگزیدگاندانشگاه موظف است پس از برگزاري مرحله دانشگاهی مسابقات 

بـه آدرس  اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علومبه طبق جدول زیر WORDدر قالب فایل 20/12/1391تا تاریخ دانشگاه
.نمایدارسال quranmsrt.ir@gmail.comایمیل 

)الزامی(شماره همراه شماره دانشجوییرشته آزمونینام و نام خانوادگیردیف

.در غیر اینصورت لحاظ نخواهد شد. جدول فوق ایمیل گرددفرمت ونتایج ارسالی حتماً باید بر اساس:تبصره 
: نکته 

: آزمون رشته هاي حفظ در مرحله منطقه اي در دو بخش برگزار خواهد شد
 آزمون بصورت تستی و از (حوزه هاي آزمونیکه همزمان همزمان با بخش کتبی مسابقات در کتبیبصورت اولمرحله

نظر به اینکه آزمون مرحله اول منطقه اي رشته هاي حفـظ بصـورت کتبـی خواهـد بـود ارسـال       )محفوظات خواهد بود
)متعاقباً اعالم خواهد شدزمان آزمون (.اسامی تا تاریخ ذکر شده جهت حوزه بندي دانشجویان الزامی می باشد

 در دبیرخانه مناطقحضوريبه صورت دوممرحله
قابل ذکر است افرادي که در مرحله اول حائز نمره برتر شوند توسط دبیرخانه مناطق جهت حضور در مرحله دوم مسـابقات منطقـه   

.  اي دعوت خواهد شد
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:هاي کتبیرشته)ب
سهمیه دانشـگاه بر اساس رااسامی برگزیدگان،ي بخش کتبی در مرحله دانشگاهیدانشگاه موظف است پس از برگزار:1نکته
بـه آدرس ایمیـل   به اداره فعالیتهـاي دینـی و قرآنـی وزارت علـوم    طبق جدول زیر WORDدر قالب فایل 20/12/91تا تاریخ 

quranmsrt.ir@gmail.com نظر به اینکه آزمون رشته هاي کتبی در مرحله منطقه اي در حوزه هاي آزمـونی   .نمایدارسال
.ارسال اسامی تا تاریخ ذکر شده جهت حوزه بندي دانشجویان الزامی می باشدبرگزار می گردد

)الزامی(شماره همراه شماره دانشجوییرشته آزمونینام و نام خانوادگیردیف

.در غیر اینصورت لحاظ نخواهد شد . جدول فوق ایمیل گرددفرمت ونتایج ارسالی حتماً باید بر اساس :تبصره 
.در حوزه هاي آزمونی برگزار خواهد شددر مرحله منطقه ايآزمون بخش کتبی :1نکته 
فعالیتهاي دینی و قرآنـی در  در مرحله دانشگاهی ، بانک سواالت از سوي اداره جهت طراحی سواالت بخش کتبی:2نکته 

سوال از مجموعه سواالت ارسال شده را جهـت آزمـون انتخـاب    40اختیار دانشگاهها قرار می گیرد که دانشگاه موظف است 
کارشناس دانشگاه موظف است یک روز قبل از برگزاري آزمون بخش کتبی جهـت اخـذ سـواالت بـا اداره فعالیتهـاي      .نماید

.م تماس گیرددینی و قرآنی وزارت علو

:محتواي رشته هاي کتبی 

: رشته فرازهاي قرآن و عترت )1
تالیف مرکز طبع و (و مفردات قرآنهر مرحله به شرح زیر و بر اساس ترجمه استاد فوالدوندمفاد این رشته در :تذکر

:می باشد)نشر قرآن
حدیث40جزوه + "یوسف"مرحله دانشگاهی بر اساس ترجمه و مفردات آیات سوره *
حدیث40جزوه +"رعد"و "یوسف"مرحله منطقه اي بر اساس ترجمه و مفردات آیات سور *

:رشته قرآن شناسی)2
:و درهر مرحله به شرح زیر می باشدآیت اهللا مصباح یزدي، تالیف » جلد اولقرآن شناسی« مفاد این رشته ازکتاب:تذکر

درس اول 5–مرحله دانشگاهی *
درس اول10–مرحله منطقه اي *

:رشته مفاهیم قرآنی )3
:درهر مرحله به شرح زیر می باشدو حجت االسالم والمسلمین قرائتیتفسیراز مجموعه مفاد این رشته :تذکر

"لقمان"و "یوسف"بر اساس تفسیر سوره مرحله دانشگاهی* 

"فرقان"و "لقمان"و "یوسف"بر اساس تفسیر سوره هاي منطقه ايمرحله *
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: رشته دیدگاه و سیره معصومین )4
:، تالیف استاد شهید مطهري و درهر مرحله به شرح زیر می باشد» سیري در سیره ي ائمه اطهار« مفاد این رشته از کتاب

) و مسئله خالفت) ع(امام صادقابتدايتا (103مرحله دانشگاهی تا آخر صفحه *
)) ع(مسئله والیتعهدي امام رضاابتدايتا (کتاب 171مرحله منطقه اي تا صفحه *

منابع مرحله کشوري متعاقباً اعالم خواهد شد: 1نکته
قابل دسترسی مـی  www.quranmsrt.irدر سایت کتب منابع ، ترجمه و مفردات و تفسیر قرآنفایل : 2نکته

.باشد
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:پژوهشیهاي رشته)ج
در این رقابت کلیه دانشجویانی که داراي اثر پژوهشی انتشار یافته به شکل کتاب و یا انتشـار  :عتـرت کتاب قرآن و*- 1

بـراي  (.قرار گیـرد ارزشیابیپژوهشی مورد ونمایند تا بر اساس معیارهاي علمینام و اثر خود را ارائه مینیافته می باشند ، ثبت
.)آگاهی از ضوابط به انتهاي آیین نامه مراجعه فرمائید

2 -*در این رقابت، کلیه مقاالت دانشجویی اعم از چاپ شده یا نشده، شرکت نمـوده و  :مقاله با موضوع قرآن و عترت
.شوندبر اساس معیارهاي علمی، پژوهشی و نگارشی ارزیابی می

:هاي زیر باشد مقاله بخش پژوهشی باید با محورآثار در رشته :نکته
قرآن در قرآن و روایات)الف
اقتصاد مقاومتی در سایه سار قرآن و روایات) ب
شخصیت پیامبر در آیینه قرآن و روایات) ج

توانند با ابتکـار و  ان رایانه میکلیه دانشجویان عالقمند به مباحث قرآن و عترت و آشنا به مبانی و زب: افزار قرآن و عترتنرم* 
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
ها و زیبایی و جذابیت اثر، قابلیت فی،ارتباط محتوا با موضوع،منابع نرم افزار، ترکیب منسجم مطالب و دسترسی آسان به دادهکی

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

هاي دیجیتال، یکـی از کارسـازترین ابزارهـاي    با توجه به اینکه در عصر گسترش رسانه:نویسی قرآن و عترتوبالگ* - 3
نویسی با هاي اینترنتی است، رقابت دانشجویان عالقمند از عرصه وبالگنویسی و ایجاد سایتها، وبالگتعامل و تبادل اندیشه

توانند به صورت فردي و گروهـی  دانشجویان می. ار باشدروزآمد و تأثیرگذتوانند باشکوه،هاي قرآن و عترت میمحوریت آموزه
.به تولید و عرضه سایت و وبالگ اقدام نموده و در این رقابت شرکت کنند
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:ادبی و ھنریھاي رشتھ)د
:هاي زیر برگزار خواهد شد، مسابقات رشتهادبیدر بخش 

هـاي سـنتی، کالسـیک، نـو و     در قالبکننده که در این رقابت، کلیه اشعار دانشجویان شرکت:قرآن و عتـرت شعر*- 4
باشـند  هاي شیعی میها و ارزشو داراي مضامین قرآنی یا مدح و توصیف اهل بیت و تبیین آموزهاند،نیمایی و آزاد سروده شده

.گیرندمورد ارزیابی قرار می
را بـر  هایی کوتاه یا بلند یـا داسـتانک  داستانابقه مربوط به دانشجویانی است که این مس:نویسی قرآن و عتـرت داستان*- 1

به رشته تحریر درآورده و در این ) ع(هاي قرآن و یا با استفاده از مضامین آیات قرآنی و روایات و سیره معصوماناساس داستان
.اندرقابت حاضر شده

.سوره قدربراي رقابت نویسندگان هرگونه نمایشنامه یا فیلمنامه با محوریت :نویسی قرآن و عترتنویسی و فیلمنامهنمایشنامه*- 2

:، مسابقات رشته هاي زیر برگزار خواهد شد هنريدر بخش 
نستعلیق، ثلـث،  : هاي مختلف خوشنویسی از قبیلبراي رقابت دانشجویان هنرمندي که در شاخه:رشته خوشنویسـی *- 3

.اندفعالیت و حول محور موضوعی اعالم شده، اثر خوشنویسی را خلق کرده و براي رقابت فرستاده،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 یک اثر برتر معرفی خواهد شد)حدنصاب برسد
این رشته، پذیراي آثاري است که در قالب نقاشی، طراحی و گرافیک تولید شده و داراي مضمون قـرآن  :نقاشی- طراحی*- 4

.شود، تولید شوندهایی که دبیرخانه اعالم میالبته آثار ارائه شده بایستی بر اساس موضوع یا سوژه. باشدو عترت می
.داگانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتشایان ذکر است آثار رسیده در دو بخش طراحی و نقاشی ج

.متر از لحاظ طول باشدسانتی100کلیه آثار هنري بایستی داراي شاسی یا قاب و قابل ارائه در نمایشگاه و حداکثر به اندازه :  نکته

فردي یا گروهی آثار صوتی و تصویري دانشجویانی است که به صورت این مسابقه شامل:هاي قرآنی و تواشیحسرود و نغمه*- 5
.انداي بر اساس مضامین و آیات قرآن پرداخته، یا در موضوعات عترت به تولید تواشیح دست زدهبه تولید سرود و آهنگ یا نغمه

.)آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد(

و ) صوتی و تصـویري (، )کلیپ و وله(در این مسابقه، آثار تولیدي دانشجویان در زمینه نماهنگ :نماهنگ و بلوتـوث *- 6

پردازند و بر اساس معیارهایی همچون مضمون غنی، تکنیـک عـالی، سـوژه    به رقابت می) صوتی و تصویري(بلوتوث 
.دباشبر اساس سوره قدر میمحور تولیدات . جذاب و موارد دیگر ارزیابی خواهند شد

شـامل انـواع   وسوره قدرها و تصاویري است که توسط دانشجویان با محوریت این مسابقه مربوط به عکس:عکس*- 7
.گرددهاي عکاسی میتکنیک

.نمایندآرایی قرآن، تذهیب و گل و مرغ آثاري ارائه میمسابقه هنرمندانی که در زمینه صفحه:تذهیب قرآن*- 8

.می باشد»قدرآیات ، مضامین و معارف سوره مبارکه« بر اساسهنريادبی وهايبخشدر محور مسابقات :1تبصره 
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. فرهنگی و کارشناسان قرآنی دانشگاهها خواهشمند است بخش نکات مهم را به دقت مطالعه نماینداز مدیران

و بخش کتبی در مرحله منطقه اي بصورت همزمان در حوزه هاي )مرحله اول(آزمون رشته هاي حفظ) 1نکته 
)زمان آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد(.آزمونی برگزار خواهد شد

بوده و داراي نمره منفی می باشدچهارگزینه اي آزمون رشته هاي حفظ و بخش کتبی بصورت ) 2نکته 
، بعد از معرفی نفرات از سـوي  و رشته هاي حفظآزمون بخش کتبیحوزه هاي آزمونی برگزار کننده) 3نکته 

.خواهد شداعالمدانشگاه ، 
حوزه هاي آزمونی موظفند پس از برگزاري آزمون کتبی رشته هاي حفـظ و بخـش کتبـی پاسـخنامه     )4کته ن

.ارسال نماینددبیرخانه مناطقتمامی شرکت کنندگان را بصورت تصحیح نشده به 
سواالت آزمون کتبی رشته هاي حفظ و بخش کتبی از سوي اداره فعالیتهـاي دینـی و قرآنـی وزارت    ) 5نکته 

.ارسال خواهد شدحوزه هاي آزمونیعلوم به 
در زمان برگزاري آزمون کتبی رشته هاي حفظ و بخش کتبی یک نماینده از سـوي وزارت علـوم بـه    ) 6نکته 

. اعزام خواهد شدعنوان ناظر مسابقات به حوزه هاي آزمونی
همراه با آزمون کتبی بوده و از ترجمه سوره مرحله کشوريرشته هاي حفظ و قرائت مسابقات در ) 7نکته 
نمره این آزمون ده نمره مضاف بر . ترجمه استاد فوالدوند برگزار می گردد"الرحمن"و "یوسف"هاي 
.نمره اصلی می باشد100
دانشگاه موظف است آثار شرکت کنندگان در بخش هاي ادبی ، هنري  و پژوهشی و نیز فایل صوتی ) 8نکته 

به دبیرخانه مرحله کشوري راشرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی و سخنرانی و دکلمه
. ارسال نماید) خواهد شدو دبیرخانه مرحله کشوري متعاقباً به دانشگاهها اعالمارسال آثارتاریخ(مسابقات 

.آثاري که پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد
ارائه گردد یک نفر باید به عنوان )غیر از استاد(اگر مقاله یا پژوهشی بصورت مشترك توسط چند نفر) 9نکته 

.نویسنده مسئول معرفی شود

نکات مهم
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را همان رشته درمسابقاتحق شرکت دراندگردیدهحائز رتبه اول )تا دو دوره قبل(هاي ملیجشنوارهدانشجویانی که در-1* 
.داشتنخواهند

اند شدههاي اول تا سوم مرحله ملّیرتبههاي گذشته حائزهاي رشته حفظ، دانشجویانی که طی دورهدر تمامی زیر گروه- 2* 
.نمایندتر شرکت توانند در زیر گروه پاییننمی

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

به روایت (خط عثمان طهمصحفبراساس از کل قرآن کریم و ) تحقیق و ترتیل(آزمون رشته هاي قرائت مسابقات- 4* 
.می باشداستاد فوالدوندو ترجمه )حفص از عاصم

هزار3هاي داراي تا دانشگاهدانشگاه ها بوده سهمیهدر مرحله منطقه اي مسابقات، بر اساس و ارسال فایلحضور- 5*  
سهمیه در هر نفر 2هزار دانشجو از8هاي داراي تا دانشگاه،)در صورت احراز حداقل امتیاز(در هر رشتهسهمیهنفر1دانشجو از

تفکیک برادر هاي شفاهی، بهدرمورد رشته(نفر سهمیه در هر رشته3هزار دانشجو از 8هاي داراي بیش از دانشگاهورشته
.باشنداي برخوردار میمعرفی به مرحله منطقهجهت)هاي کتبی بصورت مشتركو در رشتهوخواهر

هاي پیام نور، جامع علمی کاربردي، آزاد اسالمی و هدانشجویان دانشگاویژهبه برگزاري مستقل مسابقاتبا توجه-6* 
.شرکت کننددانشکده هاي علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشجویان مراکز ذکر شده نمی توانند در این مسابقات

.نام و شرکت کند ثبتیک رشتهدر در هر بخشتواند هر دانشجو در مرحله دانشگاهی می-7*

ضوابط و مقررات
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نوع عنوان رشته
مسابقه

مراحل برگزاري
کیفیت برگزاريمنبع مرحله

دانشگاهی
مرحله 

ايمنطقه
مرحله 

سراسري

قرائت تحقیق

شفاهی 
کتبی


قرآن کریم رسم الخط : بخش شفاهی

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

قرائت ترتیل
قرآن کریم رسم الخط : بخش شفاهی

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

جزء5حفظ 
قرآن کریم رسم الخط : بخش شفاهی

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

جزء10حفظ 
قرآن کریم رسم الخط : بخش شفاهی

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

جزء20حفظ 
قرآن کریم رسم الخط : شفاهیبخش 

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

جزء30حفظ 
قرآن کریم رسم الخط : بخش شفاهی

عثمان طه
استاد فوالدوندترجمه : بخش کتبی

یوسف و الرحمنسوره هاي: مرحله کشوري

دعا خوانی 

شفاهی


سراییمدیحه 

سخنرانی و 
دکلمه

فراز هاي قرآن و 
عترت

کتبی


و مفردات قرآن کریم ترجمه استاد فوالدوند

)نرمز طبع و نشر قرآن(قرآن
حدیث40جزوه + سوره یوسف: مرحله دانشگاهی
جزوه + سوره هاي یوسف و رعد: مرحله منطقه اي

حدیث40

قرآن شناسی
مصباح .. تالیف آیت اقرآن شناسی کتاب 

یزدي
فصل اول5: مرحله دانشگاهی
فصل اول10: مرحله منطقه اي

و لقمانیوسفهاي سوره:مرحله دانشگاهیحجت االسالم و المسلمین قرائتیتفسیر مفاهیم قرآنی
یوسف ، لقمان و فرقانسوره هاي : مرحله منطقه اي

دیدگاه و سیره 
معصومین

استاد ائمه اطهارکتاب سیري در سیره 
شهید مطهري

103تا آخر صفه : مرحله دانشگاهی
171تا صفحه : مرحله منطقه اي

مراجعه کرده و یا با شماره تلفن هاي  www.quranmsrt.irجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اداره دینی و قرآنی به نشانی * 
.حاصل فرماییدتماس 021-82233286یا 82233254-021

quranmsrt.ir@gmail.com: آدرس ایمیل 

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

مسابقات هايجدول مشخصات رشته
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:ستاد برگزاري مسابقات

ترین بستر ورود دانشجویان مسابقات قرآن کریم به عنوان نخستین و مهمدانشگاهیمرحله نظر به اهمیت و حساسیت برگزاري
، ایجاد هماهنگی و اجراي منظم برنامه ها در هرچه باشکوه تر برگزار قرآنی و به منظور تمهید مقدماتبه عرصه فعالیت هاي دینی و

ستاد مساعی مجموعه تشکل ها و نهادهاي فعال فرهنگی دانشگاه،شدن این دوره از مسابقات ضمن بهره گیري از اهتمام و تشریک 
متشکل از نمایندگان دفتر نهاد فرهنگی دانشگاه با مسئولیت مدیر کل امور برگزاري مسابقات قرآن کریم دانشجویان

و(دانشگاه ارشناس قرآنی ، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، ک)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 هایا کارشناس

.مسابقات اهتمام می نماید

:رئیس ستاد برگزاري مسابقات
.باشدمی ریاست 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(
 عمومی دانشگاهمسئول روابط

:دبیر اجرایی مسابقات

.گرددمیانتخاب و تعیین) از میان اعضاء و یا هر فرد مورد اعتماد ستاد(دبیر اجرایی مسابقات بر اساس رأي ستاد 
.شایان ذکر است دبیرخانه مسابقات در محل دفتر امور فرهنگی دانشگاه مستقر خواهد بود

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

...رسانی و ثبت نام، کمیته علمی، کمیته پشتیبانی، کمیته فرهنگی، کمیته مالی و 

و اطالع رسانی در سطح دانشکده ها، خوابگاه ها و دیگر فضاهاي پردیس دانشجوییاتخاذ تدابیر الزم به منظور فضاسازي گسترده تبلیغی .2

با توجه به اینکه زمانبندي اعالم شده از سوي دبیرخانه مسابقات جهت (رعایت زمان بندي اعالم شده در اجراي مسابقات .3
زاري مسابقات خواهشمند است که حائز اهمیت می باشد از ستاد برگدر مراحل بعدبرگزاري مطلوب و به موقع مسابقات

)مسابقات را رعایت نمایندآیین نامهزمانبندي

شیوه نامه اجرایی
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از داوطلبان شرکت در مسابقاتثبت نام به موقع.4

هماهنگی با تیم داوري .5

تماس با اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علوم جهت دریافت محتواي تالوت رشته هاي تحقیق و ترتیل و بانک سواالت .6
بخش کتبی

و کتبی و جمع آوري آثار درسایر بخش هابرگزاري شایسته مسابقات در بخش هاي شفاهی.7

)اداره فعالیتهاي دینی و قرآنی وزارت علوم(اعالم نتایج بر اساس فرمت اعالم شده به دبیرخانه مسابقات.8

بر اساس محتواي اعالم شده از سوي رشته هاي قرائت تحقیق و ترتیلفایل صوتی و تصویري برگزیدگان در و ارسالضبط.9
دبیرخانه مسابقات

.اعالم شودواضحمتسابق به صورت ، رشته امتحانی و نام دانشگاهدر ابتداي هر فایل نام ونام خانوادگی:1نکته
.مناسب از مرحله داوري حذف خواهد شدي بی کیفیت و نافایلها:2نکته

مؤسسات مسابقات باید دانشجوي یکی از دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوري،داوطلب شرکت در به آنکهنظر:1-9* 
شرکت کنندگان بر بودندانشجواحرازلذاهاي اجرایی باشدهاي وابسته به دستگاهدانشگاهدیگر یا وآموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی

.استدانشگاهمدیریت فرهنگی عهدة 
.شرکت نمایدي مسابقات در هر بخش هاتواند در یکی از رشتهداوطلب صرفاً میهر :2-9* 
.هاي کتبی میان برادران و خواهران مشترك می باشدرشتهدرمسابقات: 3-9* 

تهیه، تدوین و ارسال به موقع گزارش تفصیلی به همراه مستندات تصویري از روند برگزاري مسابقات.10
در قالب فیلم و مرحله دانشگاهیتفصیلی مکتوب و مستندات تصویري از روند برگزاري مسابقاتمقتضی است گزارش : 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 جاري20/10/91ا حداکثر تاطالعات کامل از کلیه شرکت کنندگان مسابقات در فرمت ذیل 

.فرهنگی وزارت ارسال گردد

)بسیار ضروري و الزامی است(تلفن همراه رشته مسابقه ايرشته تحصیلینام و نام خانوادگی
.ضروري می باشداداره کل نظارت و ارزیابی فرهنگیشایان ذکر است اطالعات شرکت کنندگان مسابقات جهت بهره برداري 

اهداي جوایز و تقدیر از برگزیدگان بخش هاي شفاهی و کتبی مسابقات.11
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 آیدمرحله دانشگاهی

و همچنین هدایاي عمومی بنا به نظر و رأي ستاد برگزاري )در مرحله دانشگاهی(برگزیدگانشایان ذکر است نوع و سطح جوایز 
.مسابقات می باشد
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: نامه و نحوه اجراي بخش شفاهیشیوه) 1-الف
. کننـده در نظـر گرفتـه شـود    بایستی زمان و شرایط مساوي بـر هـر شـرکت   سراییدعا خوانی و مدیحههاي در رشته- 1

.هاي ارزیابی خواهد بودمحتواي غنی و اشعار و فاخر و باارزش، صوت و لحن تأثیرگذار و معنوي و تسلط بر اجرا از جمله مالك
خود را در زمانی معین ارائه و یا سخنرانی، مطالب ) از حفظ(کننده به صورت دکلمه ، شرکتسخنرانی و دکلمهدر رشته - 2

شود و انتخاب موضـوع و محـور سـخنرانی و دکلمـه در قالـب      کند و بر اساس محتوا و نحوه بیان و تأثیرگذاري ارزیابی میمی
.مباحث قرآن و عترت به اختیار دانشجو  خواهد بود

ق نبایسـتی هـیچ دخـالتی در    هاي قرآن و عترت در برگزاري مسابقات، دانشـجوي متسـاب  با توجه به مشارکت کانون- 3
.خود داشته باشدبرگزاري مسابقات رشته

.کننده تعیین شوندهیأت داوران بخش شفاهی در مراحل مختلف، بایستی به طور مجزا براي خواهران و برادران شرکت- 4
و دکلمه به دانشگاه موظف است فایل صوتی شرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی و سخنرانی: نکته 

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

:نامه و نحوه اجراي بخش پژوهشی شیوه)2-ب

هـاي قرآنـی هـر سـاله در     نامهنامه در جشنواره ویژه پایانزیرا پایان. باشدنامه نمیشامل پایانآثار پژوهشی دانشجویی - 1
.شوندنمایشگاه قرآن ارزیابی می

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

.باشندداراي ساختار علمیالی بایدپژوهش و مقاالت ارس)1نکته 
ارائه گردد یک نفر باید به عنوان نویسنده مسئول )غیر از استاد(اگر مقاله یا پژوهشی بصورت مشترك توسط چند نفر)2نکته 

.معرفی شود
.شیوه نامه نگارش مقاله در انتهاي شیوه نامه موجود می باشد*

:نامه و نحوه اجراي بخش ادبیشیوه) 2-د
.آثارادبی با محوریت موضوع یا موضوعاتی که دبیرخانه مرکزي مسابقات اعالم می کند تولید و در مسابقه شرکت خواهند کرد.1
.باشدشود و رشته داستان نیز شامل کوتاه و بلند و داستانک میرشته شعر، شامل آثار شعري کالسیک، سپید و نیمایی می.2
.نویسی قرآن و عترت الزامی استیلمنامهارسال خالصه آثار ادبی نمایشنامه و ف.3
.به همراه یک 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

.اثر به عنوان برگزیده مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت 5هاي بخش ادبی، حداکثر از هریک از رشته.6

:هنرينامه و نحوه اجراي بخش شیوه) 2-د
رشته تـذهیب، بایسـتی بـر محـور موضـوع اعـالم شـده        به استثنايهاي این بخش آثار ارائه شده در رشته- 1
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.شونددبیرخانه مسابقات تولید و ارائه
.باشدرشته طراحی و نقاشی، شامل کلیه آثار نگارگري، تصویرسازي، گرافیک، طراحی و نقاشی عمومی می- 2
.در رشته خوشنویسی، آثار انواع خطوط اسالمی و ایرانی قابل عرضه خواهد بود- 3
.کلیه آثار هنري بایستی داراي شاسی یا قاب و قابل ارائه در نمایشگاه باشد- 4
.متر از لحاظ طول باشدسانتی100حداکثر به اندازه آثار هنري باید - 5
.باشددقیقه می7پذیر بوده و حداکثر زمان آن استفاده از هر تکنیکی در ساخت نماهنگ امکان- 6
.حداکثر زمان بلوتوث دو دقیقه و حداقل زمان آن سی ثانیه خواهد بود- 7
.کیلوبایت ارائه شود500و با حداکثر حجم Jpegیا MP3ها بایستی با فرمت ها و بلوتوثنماهنگ- 8

»قدرآیات ، مضامین و معارف سوره مبارکه « بر اساسبخشهاي ادبی و هنريدر محور مسابقات :1تبصره 
.می باشد

به دبیرخانه مرحله را جمع آوري وپژوهشیکنندگان 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

جدول زمان بندي

زمانعنوان فعالیتردیف
5/10/91تشکیل ستاد برگزاري مسابقات1
10/11/91الی 10/10/91فضاسازي، تبلیغات و ثبت نام دانشجویان2
30/11/91الی 15/11/91برگزاري مسابقات3
20/12/91ارسال گزارش 4
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نگارش ۀنامهشیو
)تنگارش مقاالموارد الزم در (

.فراتر نرود) ايواژه300(هصفح30حجم مقاله از . 1
و کاغذهاي و با رعایت فضاي مناسب در حاشیهA4براي سهولت ارزیابی و ویرایش، مقاله بر یک 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 صوتیتلفظ نام. 3
.شودها و مفاهیم مهم به کاررفته در متن، جلوي نام یا مفهوم مربوط میان پرانتز آوردهمعادل خارجی نام. 4
ـ  ،اثـر صـفحه  جلد و با ذکر نام نویسنده، سال نشر و شمارة (در پایان نقل قولاستناد و ارجاع . 5 زیـر  ۀ ماننـد نمون

در نقل قول مستقیم از گیومه استفاده گردد و در تکرار ارجاع، مثل بـار اول نوشـته شـود و از کـاربرد     (آورده شود
):ي گرددو مانند آن خوددار، همو، پیشینهاي همانواژه
)127-121صص، 6ج، 1384مطهري، (

اي در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبایی پس از سال انتشار چه از نویسندهچنانـ 
.تمایز شونداز یکدیگر م

.آورده شود) پیش از کتابنامه(هاي توضیحی در پایان مقالهیادداشت. 6
:آورده شوددر پایان مقاله با ذکر مشخصات زیربا ترتیب الفبایی،به طور جداگانه التینسی و کتابنامۀ مآخذ فار. 7

.نام ناشر:محل انتشار.شمارة جلد.عنوان کتاب).سال انتشار(نام خانوادگی، نام: کتاب
هـاي آغـازین و   شـمارة صـفحه  ،شمارة نشـریه .هنام نشری.»عنوان مقاله«).سال انتشار(نام خانوادگی، نام: مقاله

.انجامین مقاله
.یاد شودکاربرد آن در جامعه، در پایان مقالهنتایج تحقیق و در صورت امکان چگونگی ارتباط و. 8
بـه همـراه   گیري تهیـه و  اي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و نتیجهواژه200حدودايچکیده. 9

.گرددمقاله ۀطور جداگانه ضمیم، به)واژه10اکثر دح(هاهواژکلیدفهرستی از 
.شودشده بازگردانده نمیمطالب ارسال. 10

:مهمنکات
:تواند موجب رد مقاله گرددهریک 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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سراییمدیحه-1
محتـواي غنـی و اشـعار و فـاخر و     . نظر گرفته شودکننده در بایستی زمان و شرایط مساوي بر هر شرکتاین رشته در 

.هاي ارزیابی خواهد بودباارزش، صوت و لحن تأثیرگذار و معنوي و تسلط بر اجرا از جمله مالك
»مداحیآئین نامه داوري مسابقه «

صول و ی هنري عالمانه و از نعمتهاي تشریعی خداوند متعال به برخی از بندگان خود است که طبعاْ داراي احمدا
فنون مختص به خود بوده و توفیق و صداي خویش شرط الزم مداحی و داشتن شخصیت علمی و منطقی در جمع 

جهات شرط کافی آن می باشد که این هنر عالمانه می بایست تحت نظارت استادي توانمند و با تجربه فرا گرفته 
علیهم ( توسل به ساحت مقدس معصومینشده و با کسب علم ، معرفت ، خودسازي ، توکل به خداوند متعال و 

. به کمال آن سوق داده شود ) السالم 
با این مقدمه مختصر ، معیارهاي مسابقه مداحی جهت اطالع و رعایت نمودن شرکت کنندگان گرامی اعالم می 

از اصول این نکته قابل توجه است که نمی توان همه جنبه هاي مداحی را به مسابقه گذاشت چرا که خیلی . گردد 
فلذا در خصوص . مهم این هنر عالمانه خودسازي و شخصیت معنوي مداح به خصوص در روضه خوانی می باشد 

. علوم و فنون آن در بخش مولودي خوانی موارد زیر با معیارهاي مشخص آورده شده است 
»امتیاز 25« صوت : فصل اول 

: ضوابط ) الف
امتیاز 3» اب ، لرزش ، گرفتگی نامتعارف نداشتن اضطر« شفافیت و صافی صدا -1
امتیاز 4قدرت و رسایی -2
امتیاز 5» فاصله زیري و بمی « ارتفاع -3
امتیاز 4» مالحت ، زنگ صدا ، گیرایی و زیبایی « طنین -4
امتیاز 6» توانایی در سرعت انتقال صوت از پرده اي به پرده دیگر « انعطاف پذیري -5
امتیاز 3داشتن قالب مداحی پختگی صوت و-6

: موارد کسر ) ب
امتیاز 1شکاف و دورگه شدن صدا -1
امتیاز / 5تصنعی بودن صدا -2
امتیاز / 5گرفتگی نامتعارف -3
امتیاز 1هر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا بکاهد به تشخیص داور -4

امتیاز 25« لحن : فصل دوم 
: ضوابط ) الف

امتیاز 4» 3حداکثر 1استفاده از دستگاههاي موسیقی سنتی حداقل حداقل « تنوع مقام -1
امتیاز 2روانی و سالست در اجراي دستگاهها -2
امتیاز 5تطبیق لحن با مقام با محتوا -3
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امتیاز 5» در مولودي شادي و در عزاداري حزن « ایجاد فضاي احساسی و شور در اجرا -4
امتیاز 2شروع با فرود از لحاظ پرده صوتی و مقام تطبیق-5
امتیاز 5کیفیت ، جذابیت و انغطاف تحریرها -6
امتیاز 2تطبیق صوت با لحن -7

: موارد کسر ) ب
امتیاز 1شروع برنامه با پرده نامتعارف -1
از امتی4) تیزي و مصنوعی بودن و نداشتن پختگی الزم ( مسلط نبودن بر تحریرها -2
امتیاز 2) مولودي نبودن و اشعار منقبتی را شاد اجرا ننمودن ( عدم ایجاد فضاي احساسی در اجرا -3

» امتیاز 18« اشعار : فصل سوم 
: ضوابط ) الف

امتیاز 2خاندن رباعی -1
امتیاز 4... ) غزل یا قصیده یا مثنوي ( خواندن اشعار منقبتی -2
امتیاز 3ود و شور سر: خواندن تصنیف شامل -3
امتیاز 3) نمره 1: حفظ تصنیف 5/1: حفظ اشعار /. 5: حفظ رباعی ( حفظ اشعار -4

: موارد کسر ) ب
امتیاز 2به تفکیک حداکثر 3و2و1نخواندن موارد -1
امتیاز / 5از حفظ نبودن رباعی -2
امتیاز / 5تپق زدن در اجراي اشعار و اشتباه خواندن اشعار -3

» امتیاز 12« داشتن پیام : چهارم فصل
: ضوابط ) الف 

امتیاز 3) دادن شناخت از معصومین در طول اجراي برنامه ها ( معرفت زا بودن -1
2) معرفی مناسب معصومین به عنوان هادیان سبل و الگوهاي سعادت بخش ( الگو ساز و هدف آفرین بودن -2

امتیاز 
امتیاز 2) محبت مستمعین نسبت به معصومین افزایش ( حجت آفرین بودن -3
امتیاز 3افزایش تمایل مستمعین جهت حضور در مجالس بعدي از حیث محتوا -4
امتیاز 2افزایش مشارکت فعال فکري و عملی مستمعین -5

: موارد کسر ) ب
امتیاز 2نداشتن پیام در ابعاد گوناگون در کلیت برنامه حداکثر 

» امتیاز 20« داري مجلس : فصل پنجم 
: ضوابط ) الف 

امتیاز 3) چگونگی آغاز نمودن مجلس ( شروع -1
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امتیاز 2) چگونگی ، مکان و زمان اوج گرفتن ( اوج -2
امتیاز 2) چگونگی به اتمام رسانیدن مجلس ( فرود -3
ز امتیا4) اشعار ، دستگاههاي موسیقی ، محتوي ( چگونگی تسلط داشتن به مجلس -4
امتیاز 3) برقراري ارتباط با مستمعین در طول مجلس با انحناء مختلف ( ارتباط با مستمعین -5
امتیاز 3) ایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی بین کل محتوي مجلس در همه ابعاد ( ارتباط محتوایی برنامه -6
امتیاز 1... ) و ارتباط با مستمعین و بهره برداري از ابزار میکروفن جهت حسن اجرا( استفاده از میکروفن -7
رعایت وقف مقرر -8

: موارد کسر ) ب
امتیاز / 35و2و1نامتعارف بودن موارد -1
امتیاز 1نداشتن ارتباط فعال با مستمعین -2
امتیاز / 5عدم رعایت وقف مقرر -3
امتیاز1عدم تسلط کافی بر برنامه و مجلس و نداشتن ارتباط محتوایی -4

» امتیاز 2حداکثر « موارد امتیاز ویژه با صالحدید داور : فصل ششم 
امتیاز 2استفاده از آیات و روایات متناسب با محتواي برنامه -1
امتیاز 1حسن اجراي کلی و تسلط کافی مداح -2
امتیاز 1پختگی صوت و لحن و کیفیت و استقرار تحریرها -3
صحبت نمودن-4

دکلمهسخنرانی و -2
کنـد و بـر اسـاس    و یا سخنرانی، مطالب خود را در زمانی معـین ارائـه مـی   ) از حفظ(کننده به صورت دکلمه شرکت

شود و انتخاب موضـوع و محـور سـخنرانی و دکلمـه در قالـب مباحـث       محتوا و نحوه بیان و تأثیرگذاري ارزیابی می
.قرآن و عترت به اختیار دانشجو  خواهد بود

»کلمه و سخنرانیدآئین نامه «
در بخش دکلمه خوانی موارد ذیل مورد توجه قرار خواهد گرفت 

ارتباط با موضوع و محتوا -1
سالمت زبان -2
قدرت انتقال مفهوم -3
عناصر تصویري -4
عناصر حافضه -5

: آیین نامه داوري رشته سخنرانی در دو عنوان ذیل مدنظر می باشد
نحوه اجراء و بیان . 2محتواي کالم و نحوه سخن پردازي . 1
در محتواي کالم و نحوه سخن پردازي معیارهاي ذیل مدنظر است*



22

تناسب عنوان با موضوع سخنرانی . 2مقدمه مناسب کوتاه . 1
گان استفاده به موقع و مناسب از آیات، احادیث و روایات، اشعار و سخن بزر. 4پردازش اصل موضوع . 3
پرهیز از حاشیه روي 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
اطب اعتدال در بیان احساسات و ارائه برداشتها و عدم وجود افراط و تفریط براي جذب مخ. 8
بیان جمالت معترضه و سئوالهاي توجه برانگیز براي ایجاد توجه و تمرکز بیشتر مخاطب . 9

عدم تزریق و تحمیل سالیق شخصی در ارائه مطالب فاقد سند . 10
نتیجه گیري مناسب . 12اتقان کالم و سخن . 11

:معیارهاي نحوه اجرا و بیان به شرح ذیل می باشد
صداي رسا -1
کلمات و الفاظ و عدم بریدگی کلمات وضوح -2
) عدم وجود تکیه کالم(عدم استفاده از یک کلمه و یا یک واژه یا یک جمله، بیش از اندازه الزم -3
عدم وجود تپق هاي نامتعارف -4
از منظور، استفاده (به کارگیري و استفاده از حرکات موزون و مناسب به عنوان ابزار ثانویه جهت تفهیم مطالب-5

) دست، سر و دیگر اعضاء بدن بصورت موزون و هماهنگ با کالم
بکارگیري حالت هاي مختلف چهره اي و بازي دادن (فیگورهاي مناسب چهره اي جهت انتقال و تفهیم مطالب-6

) صورت
استفاده از سکوت لحظه اي و به اندازه در بین کالم جهت جلب توجه و تفهیم مطلب -7
باال و پائین آوردن و ایجاد شدت و ضعف در صدا در موقع مناسب جهت تفهیم (یک هاي صوتیاستفاده از تکن-8

) بیشتر مطلب
... تسلط در اجراي قطعات حفظ شده مانند آیه، روایت و شعر و -9
برقراري ارتباط کامل با به کارگیري الحان مناسب در کالم با مخاطب و بیننده -
انی با مخاطب برقراري ارتباط روحی و رو-1
پیداکردن فضاي حاکم بر جلسه و تنظیم کردن اصوات و آهنگ هاي کالمی متناسب با فضا --
تنظیم و تعدیل نگاه به مخاطبان و عدم توجه به یک نقطه ثابت -
.) به گونه اي که ذهن و تمرکز مخاطب و بیننده را بهم نریزد(نظر افکندن با تسلط به نُت برداري-
ایجاد حس مهربانی، محبت و خوش رویی در چهره سخنران تلطیف و-
رعایت زمان اختصاصی سخنرانی و توجه به محدودیت وقت -

ظاهري فن خطابه است ولی سزاوار است که یک الزم به ذکر است که موارد فوق از نکات مهم ارزیابی در زمینه
فضایل اخالقی و معنوي که مربوط به باطن سخنرانی خطیب یا سخنران، اهتمام ویژه اي در آراستن خویش به برخی 
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: است بنماید از جمله
قصد تقرب به خداوند در ارائه سخنرانی . 1
توکل به خداوند براي کسب اعتماد و جرئت در سخنرانی . 2
داشتن احساس محبت و مسئولیت پذیري نسبت به مخاطب و شنونده . 3
مشکالت مخاطبین در حد فرصت و مجال سخنرانی تالش در راستاي حل گرهی از مسائل و. 4
دوري از احساس خود برتربینی و تکبر نسبت به شنونده . 5
آراستگی ظاهري . 6

امتیاز 1کوتاه متناسب با کلیت برنامه در طول اجراي مراسم 

»تواشیحآیین نامه داوري رشته ي «
آداب و شرایط . الف

. نفر می باشد که نفرات در هر دو رشته غیرقابل تعویض می باشند6یا 5، 4تعداد مجاز گروه . 1
. نفر موجب حذف گروه خواهد شد6و بیش تر از 4بکارگیري تعداد کمتر از : 1تبصره 

. استفاده از هرگونه آالت موسیقی ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد. 2
. پاازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع می باشداستفاده از دیا: تبصره 

همراه با ترجمه و اعراب گذاري کامل باید ) تواشیح (مشخصات گروه و اعضاء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی . 3
. امتیاز منفی خواهد شد5قبل از اجراء به هیات داوران تسلیم گردد و عدم ارائه متن موجب درج 

. امتیاز می شود1تناسب لباس ها موجب کسر حداقل عدم هماهنگی و . 4
. تفاوت رنگ لباس ها در صورت بالمانع است: تبصره 

. امتیاز خواهد شد2موجب کسر ) تواشیح ( استفاده از متن در هنگام اجراء مدیحه سرایی . 5
. از خواهد شدامتی2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس ، ظاهر و حرکات اعضاء گروه کسر حداکثر . 6
ثانیه بیشتر موجب کسر یک امتیاز می شود و تا 30دقیقه می باشد و هر 10دقیقه و حداکثر 7مدت زمان اجراء برنامه . 7

. ثانیه کمتر و یا بیشتر بالمانع می باشد30
ثانیه هم 30رت این ثانیه ي مجاز منوط به این است که از این زمان عدول نگردد در غیر اینصو30استفاده از : تبصره 

. مشمول کسر امتیاز می گردد
امتیاز 20صوت . ب

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

. فقط استفاده از دو اکتاو بطور همزمان توسط کر امتیاز کامل را در بر خواهد داشت
امتیاز 5) ایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفتزیب(طنین . 2
امتیاز 2) رسایی(شدت و قوت . 3
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امتیاز 4) توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده ها(انعطاف . 4
امتیاز 2تحریر . 5
امتیاز 2استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت . 6

امتیاز 30لحن . ج
امتیاز 5تنوع آهنگ متناسب با مدت زمان برنامه اجرا شده . 1

امتیاز این بخش 25/0تعداد ملودي شرط نیست اما تکرار مالل آور آهنگ ها براي هر مورد موجب کسر : تبصره 
. خواهد شد

امتیاز 5برخورداري از تلفیق مناسب نغمات و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات . 2
امتیاز 5) رعایت تعبیرات(ق آهنگ ها با معانی و مضامین متن تطاب. 3
امتیاز 3برخورداري از ریتم یا ضرب آهنگهاي 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

نی که مربوط به ساخت آهنگ و بافت اصلی آن می شود در این بخش و معایبی که کلیه معایب تنغیمی و لح: 1تذکر 
. مربوط به اجراء لحاظ می گردد

. امتیاز منفی خواهد داشت3تا 1استفاده از ملودیهاي تقلیدي شناخته شده متناسب با میزان استفاده در برنامه از : 2تذکر 
امتیاز 25هماهنگی و حسن اجرا ) د
امتیاز 5رداري از کر یکدست ، هماهنگ و تنظیم شده برخو. 1
امتیاز 3هماهنگی در اداء کلمات . 2
امتیاز 3هماهنگی در اجراء پرده ها . 3
امتیاز 2هماهنگی در تحریرها .4

. رفتامتیاز مورد نظر متناسب با برنامه هاي بدون تحریر ، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد گ: تبصره 
اجراء تکخوانی ممتاز . 5

. منظور از تکخوانی ممتاز ، تکخوانی است که در قالب ملودیهاي اجراء شده توسط گروه نباشد: 1تبصره 
صدا و لحن تکخوان یا تکخوانها در این بند محاسبه گردیده و در صورت تعدد تکخوانها معدل اجراء درج : 2تبصره 

. خواهد شد
امتیاز 5ن زیباسازي نظیر فواصل صدایی مختلف یا هارمونی استفاده از فنو.6

. صداي زمینه یا آکورد ، دکلمه و غیره
بکارگیري کلیه موارد یاد شده در یک برنامه الزامی نیست : تبصره 

امتیاز 2) ریتم(هماهنگی در ضرب آهنگ .7
:موارد کسر امتیاز 

. امتیاز خواهد شد25/0ر هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کس.1
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. امتیاز خواهد شد1و حداکثر 5/0هر مورد خروج از پرده صحیح موجب کسر .2
. امتیاز خواهد شد25/0هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر .3
. امتیاز خواهد 5/0هر مورد نفسگیري ناخوشایند موجب کسر .4
امتیاز و قطع برنامه توسط گروه به هر دلیل 2و حداکثر 1موار مشابه حداقل هرمورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و.5

. موجب حذف گروه خواهد شد
امتیاز 25متن و اداء ) ه
امتیاز 15) از نظر مخارج و اعراب(مطابقت صحت متن و اداء.1

. امتیاز کسر خواهد شد/. 5متنی امتیاز و براي هر مورد غلط1براي هر مورد غلط ادایی شامل مخارج و اعراب : تبصره 
امتیاز 10.) شامل مفهوم ، تشبیه ، ایجاز ، کنایه ، استعاره و سایر صنایع ادبی و بالغی می باشد( ارزش ادبی متن .2

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

.ن باشد امتیاز این بخش به همه ي گروه اعطاء خواهد شدیکسا
دانشگاه موظف است فایل صوتی شرکت کنندگان در رشته هاي دعاخوانی ، مدیحه سرایی و سخنرانی و : نکته 

تاریخ ارسال آثار و دبیرخانه مرحله کشوري متعاقباً به دانشگاهها اعالم (دکلمه به دبیرخانه مرحله کشوري مسابقات 
.آثاري که پس از تاریخ ذکر شده ارسال شود ارزیابی نخواهد شد . ارسال نماید) هد شدخوا


