
 

 

1 

 

 باسمه تعالی
 

 

 آیین نامه

 جشنواره ملی قرآن و عترت ششمینو سی 

 کشور  دانشجویان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 
 

وَ اليَزيدُ  ÷ءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَشِفاِِّ

 اِلِّا خَسارًا  لِمينَ الظ ِّ

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

 (82آیه  /سوره مبارکه اسراء)

بخش حركت فردي و اجتماعی در مسير پرمخاطره سازي و روشنیقرآن كريم، يگانه رهنمود جاويدان، برنامه انسان     

ها، الخطاب كالمزندگی بشريت است كه در ادامه حركت مستمر انبياء الهی و ارسال رسل و انزال كتب، به عنوان فصل

زندگی و حيات طيبه بر قلب است. بدون ترديد تالوت و انس  مصدق و مهيمن بر ساير كتب آسمانی و نقشه راه سبك

اي بخش فرد و جامعهبا اين كتاب مبارك، تضمين كننده سالمت روحی و روانی و موجب تكامل روح انسان و تعالی

وشی نالعين خود نموده و قرآن را امام و مقتداي خود قرار داده و در سايه جرعه است كه در عمل، حقايق آن را نصب

 از چشمه زالل عترت طاهرين)ع( به عنوان مفسر كالم وحی در پی اجابت دعوت بليغ الهی باشد.

باشد جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه ها می چهارمينآنچه پيش روي دانشجويان گرامی است، آيين نامه سی و    

هاي قرآن و عترت گی فعاليتمجمع مشورتی مسئولين شوراي هماهن» پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد

ها، مورد بررسی و تصويب نهايی قرار با همكاري نزديك نمايندگان دانشگاه« ها و مراكز آموزش عالی كشوردانشگاه

هاي كشور و هاي آموزش عالی كشور ابالغ گرديد. اميد است در پرتو همياري مشفقانه دانشگاهگرفته و به دستگاه

، شاهد گسترش هر چه بيشتر فرهنگ قرآن و عترت در فضاي آموزش م تحقيقات و فناوريوزارت علوميزبانی شايسته 

 عالی كشور باشيم.

 

 

 

 وَآخِرُ دَعْوَانَا  أَنِ اْلحَمْدُ لِلََّهِ رَِبَّ الْعَالَمِینَ 

 هاهاي قرآن و عترت دانشگاهدبیرخانه شوراي هماهنگی فعالیت

 ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 1400مرداد
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 :مقدمه* 

قرآنی  دينی و هايآموزههاي ديرپايی است كه در حوزة ترويج از جمله برنامهقرآن و عترت دانشجويان  جشنوارهبرگزاري     

و مفاهيم تعالی بخش  الهیساز انسان كالماي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با ها به منظور فراهم آوردن زمينهدر دانشگاه

مورد اهتمام متصديان و همواره در محيط دانشگاهی  و عترت نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن همچنينآن و 

 .ها بوده استمسئولين فرهنگی دانشگاه

 آن هاي اجرايیبازنگري در محتوا و شيوه ،هادانشگاه و عترت در قرآن جشنواره دوره از پنجو  سیبرگزاري مروري بر تجربه 

. بر اين اساس، دستورالعمل پيش رو مشتمل بر آخرين بازنگري ها ضمن لحاظ نمودن چارچوب پيشين نمودرا ضروري می

 باشد.گرديده و قابل اجرا در سطح دانشگاه هاي كشور میجشنواره قرآن و عترت دانشجويان تدوين 

 قرآن و عترت در و گسترش فرهنگ نشر هدف با «عترت دانشجويان كشور وقرآن ملی جشنواره »در اين راستا،    

هاي عضو شوراي هماهنگی ريزي گرديده و همه ساله با ميزبانی يكی از دستگاهطرح هاي سراسر كشوردانشگاه

ها و آيد. اين جشنواره، نقطه عطف جشنواره قرآن و عترت دستگاهها به اجرا در میي قرآن و عترت دانشگاههافعاليت

مراكز آموزش عالی كشور محسوب شده كه طی آن، برگزيدگان جشنواره هاي نهادهاي دانشگاهی، به رقابتی سالم و 

 معنوي می پردازند.

ها، ميزبانی و مسئوليت اجرايی هاي قرآن و عترت دانشگاهماهنگی فعاليتبر اين اساس و با توجه به تصميم شوراي ه   

واگذار گرديد. از اين  وزارت علوم تحقيقات و فناوريبه  «دانشجويان كشور عترت وقرآن ملی جشنواره  پنجسی و »

جشنواره، با حضور نمايندگان نامه اجرايی ها، كارگروه تدوين آيينريزي فعاليترو، به منظور ايجاد هماهنگی و برنامه

 نامه مذكور، پس از تبادل نظر و همفكري، به شرح ذيل تدوين گرديد.اعضاي شورا تشكيل گرديد و آيين

 

 

 و من اهلل التوفيق

  وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

  فرهنگیاداره كل 
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 :اهداف* 

 و مراكز آموزش عالی هااعتالي اخالق، ايمان و بصيرت دينی دانشجويان در دانشگاه -1
  عليهم السالمهر چه بيشتر دانشجويان با قرآن كريم و سيره معصومين انس و الفت  سازي و ايجادزمينه -2
 هاي سراسر كشورو توسعه فضاي معنوي و قرآنی در دانشگاه تقويت -3
 هاهاي قرآن و عترت و تشويق نخبگان دينی و قرآنی دانشگاهگذاري به فعاليت ارج -4
 جامعه دانشگاهی و قرآنی كشور. شناسايی دانشجويان مستعد و برجسته قرآنی و معرفی به -5

 عليهم السالم هاي قرآن و عترتفعاليت حوزه الگو سازي دانشجويان براي ساير اقشار جامعه در -6

 عليهم السالم هاي قرآن و عترتها و پژوهشگسترش مفاهيم، آموزش -7

 

 :* سیاست ها و رویکردها

عليهم  هاي قرآن و عترتپيرامون فعاليتالعالی مدظلهو مقام معظم رهبري حمة اهلل عليهر هاي امام خمينیتوجه به ديدگاه -1

 . السالم

 هاي عضو شورا.مشاركت همه جانبه و فعال همه دستگاه  -2

 توجه به رويكرد تبليغی، آموزشی، پژوهشی و تربيتی در جشنواره. -3

 هاي محتوايی و جنبی جشنواره.اعتالي فعاليت-4

 استعداد و توانايی نخبگان قرآنی شركت كننده در جشنواره.استفاده مناسب از -5

 

 :* برگزارکنندگان جشنواره

و همكاري و مشاركت وزارت علوم تحقيقات و فناوري با ميزبانی  جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان پنجمينسی و 

 :گرددها و نهادهاي زير برگزار میها، سازماندستگاه

 معظم رهبري در دانشگاه ها.نهاد نمايندگی مقام  -

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  -

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -

 دانشگاه آزاد اسالمی. -

 دانشگاه پيام نور. -

 دانشگاه جامع علمی كاربردي. -

 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. -

 دانشگاه فرهنگيان. -

 اي.دانشگاه فنی و حرفه -

 سازمان بسيج دانشجويی كشور.  -

 جهاد دانشگاهی. -
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 :* دبیرخانه جشنواره

 جشنواره ملی قرآن و عترت پنجمينسی و ، محل دبيرخانه مركزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با توجه به ميزبانی 
 به نشانی زير خواهد بود: دانشگاه، ساختمان مركزي اين دانشجويان كشور
 يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ،یجنوب روزانيهرمزان، كوچه پ ابانيخ ن،يخوردشهرك غرب، بلوار تهران 

 اداره كل فرهنگی

 quranmelli.ir ها( : نشانی اينترنتی )سامانه ثبت نام برگزيدگان دستگاه -

 

 :* مخاطبان جشنواره

 1400-1401ها و مراكز آموزش عالی كشور به شرح زير كه در سال تحصيلی دانشجويان معرفی شده از سوي دستگاه
 اند.اند و به عنوان نفرات برگزيده جشنواره سراسري دستگاه متبوع خود منتخب گرديدهاشتغال به تحصيل داشته

 و آموزش پزشكی.وزارت بهداشت، درمان *    وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.* 

 دانشگاه پيام نور.*      دانشگاه آزاد اسالمی.* 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.*    دانشگاه جامع علمی كاربردي.* 

 اي.دانشگاه فنی و حرفه*     دانشگاه فرهنگيان.* 
 

 :* زمان و محل برگزاري جشنواره

 زمان برگزاري : 
 

 )زمان دقيق از طريق سامانه جشنواره اطالع رسانی خواهد شد.(. می باشد 1401 ارديبهشت ماهزمان برگزاري ( 1

 خواهد شد.( یسامانه جشنواره اطالع رسان قياز طر قي)زمان دقمكان برگزاري : 

 :* بخش ها و رشته هاي جشنواره

 به شرح زير می باشد : رشته 40بخش و  9شامل  جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان ششمينسی و 

آشنايی با ترجمه و تفسير  / حفظ موضوعی قرآن كريم /)عليهم السالم(بيترشته: آشنايی با احاديث اهل 7: )شامل ی( بخش معارف1

 (اسالمی ايرانیسبك زندگی  /معارفیپرسمان  / احكام / آشنايی با سيره معصومين / قرآن كريم

 (نقدكتاب/رشته: مقاله نويسی/ تلخيص كتاب 3( بخش پژوهشی : )شامل 2

 مجازيو صفحات هاي اپليكيشن/ كانالتوليد  /افزاررشته: توليد نرم 3: )شامل فناوري،فضاي مجازي و توليدات رسانه اي قرآنی( 3

 (قرآنی

 طراحی پوستر( رشته: خوشنويسی/ نقاشی/ عكس/ تذهيب/ فيلم كوتاه/ معرِّق و منبِّت/ 7( بخش هنري : )شامل 4

 نويسی(نامهنويسی/ فيلمنامهنويسی/ نمايشرشته: شعر/ داستان 4( بخش ادبی : )شامل 5

 جزء/ حفظ كل/ اذان/ تواشيح 20جزء/ حفظ  10جزء/ حفظ  5رشته: قرائت تحقيق/ قرائت ترتيل/ حفظ  8( بخش آوايی : )شامل 6

 (كريم و همخوانی قرآن

 هد بود. فقط ويژه برادران خواو همخوانی قرآن تواشيح هاي اذان و تذكر: رشته

 رشته: معارف نهج البالغه)كتبی(/ مقاله نويسی/ حفظ فرازهاي نهج البالغه( 3( بخش نهج البالغه : )شامل 7

و مناجات  رشته: معارف صحيفه سجاديه)كتبی(/ مقاله نويسی/ حفظ فرازهاي صحيفه سجاديه/دعا 4( بخش صحيفه سجاديه:)شامل 8

 خوانی)ويژه فرازهاي صحيفه سجاديه(

 ايده شو )ايده پردازي نو آفرينی قرآنی(در اين دوره فقط رشته ش نوآفرينی قرآنی )استارت آپ هاي قرآنی(: ( بخ9

 



 

 

8 

 :هاي جشنوارهها و رشته* جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش

 بخش معارفي: -1

 رديف رشته جشنواره ملی

 ي)برمبناحجت االسالم ري شهري تاليف "حكمت نامه جوان"كتاب 

به  یو شانزدهم مجمع مشورت كصديارائه شده در جلسه  یكيرونتنسخه الك

 عضو( يدستگاهها

 1 ع(احاديث اهل بيت) آشنايی با

)برمبناي تاليف حجت االسالم مستشاري  "تفسير آيات برگزيده"كتاب 

نسخه الكترونيكی ارائه شده در جلسه يكصد و شانزدهم مجمع مشورتی به 

 عضو(دستگاههاي 

 2 ترجمه و تفسير قرآن آشنايی با

هر دو تاليف آقاي حسين  "خاطر نازك گل"و كتاب  "امير گلها"كتاب 

 (1400سيدي)برمبناي آخرين چاپ تا پايان شهريور 
 3 ع(سيره معصومين) آشنايی با

موضوع تاليف سيد مهدي 365،حفظ "هر روز با قرآن و عترت"كتاب 

و شانزدهم  كصديارائه شده در جلسه  یكيرونتنسخه الك ي)برمبناهاشمی

 عضو( يبه دستگاهها یمجمع مشورت

 4 حفظ موضوعی قرآن كريم

تاليف حجت االسالم محمود  "دانيماز واجبات چه می"كتاب 

اكبري)برمبناي نسخه تهيه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكی(

 5 احكام

ها و پاسخ هاي برگزيده  پرسش 13هاي دانشجويی جلد پرسش و پاسخ

)برمبناي نسخه الكترونيكی ارائه شده در جلسه يكصد و ويژه محرم

 شانزدهم مجمع مشورتی به دستگاههاي عضو(

 6 پرسمان معارفی

مؤلف حجت االسالم محسن  "سبك زندگی اسالمی"كتاب 

سبك زندگی "قرائتی)برمبناي نسخه الكترونيكی موجود( و كتاب 

حسن مواليی )برمبناي نسخه الكترونيكی ارائه شده در مولف  "منتظرانه

 جلسه يكصد و شانزدهم مجمع مشورتی به دستگاههاي عضو(

 7 ايرانی سبك زندگی اسالمی
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 بخش پژوهشي: -2

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 مقاله نويسی 1

 

 الف(سالمت جسم و روان از منظر قرآن و عترت عليهم السال

 موضوعات:

 1-تاب آوري فردي و اجتماعی در ابتالئات

 2-راه كارهاي ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان

ب(فضاي مجازي با رويكرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر قرآن و 

 عترت عليهم السالم

 موضوعات:

1-روش هاي خالقانه تبليغ آموزه هاي قرآن و عترت عليهم السالم در 

 فضاي مجازي

 2-راه كارهاي پاسخگويی به شبهات و سواالت قرآنی در فضاي مجازي

 ج(پشتيبانی و مانع زدايی از توليد از منظر قرآن و عترت عليهم السالم

 موضوعات:

 1-بررسی موانع توليد

 2-بررسی جايگاه كار آفرينی و اشتغال 

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 كتابتلخيص  2

الف(كتاب همتايی قرآن و اهل البيت)عليهم السالم(تاليف آيت اله جوادي 

 آملی 

 ب(كتاب مسئوليت و سازندگی تاليف علی صفايی حائري

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 نقدكتاب 3
قرآن و سكوالريسم/ تاليف محمدحسن قدردان قراملكی–سازمان انتشارات 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

مجدد آثار بررسی 

 برتر

 

 فناوری،فضای مجازی و تولیدات رسانه ای قرآنی -3

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 بررسی مجدد آثار برتر علیهم السالم عترت و قرآن قرآنیتوليد نرم افزار  1

 بررسی مجدد آثار برتر السالمعلیهم عترت  و قرآن قرآنی توليد اپليكيشن 2

3 
كانال ها و صفحات 

 قرآنی مجازي
 بررسی مجدد آثار برتر علیهم السالمعترت  و قرآن
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  بخش هنري: -4

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

1 
 خوشنويسی

فقط خط 

 نستعليق

 زمر/"أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ تَذَکَّرُیَإِنَّمَا  ونَعْلَمُیَلَا  نَیوَالَّذِ عْلَمُونَیَ نَیالَّذِ سْتَوِىیَقُلْ هَلْ "
بررسی مجدد آثار 

 برتر

 4طالق/"سْراًیُلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ  جْعَلیَاللَّهَ  تَّقِیَوَمَن  " معرِّق و منبِّت 2
بررسی مجدد آثار 

 برتر

ت و سوره مبارک انسان و موضوعات مدافعان سالمت ، مواسا 11 یال 3 اتیآ عكاسی 3

 کمک مومنانه

رآن موضوع در رشته طراحی پوستر،طراحی پوستر سی وهفتمین جشنواره ملی ق

 و عترت است.

بررسی مجدد آثار 

 برتر

 طراحی پوستر 4

 فيلم كوتاه 5

 نقاشی 6

 علیهم السالمعترت  و قرآن تذهيب 7
آثار بررسی مجدد 

 برتر

 بخش ادبی: -5

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 شعر 1

ات و سوره مبارک انسان و موضوعات مدافعان سالمت ، مواس 11 یال 3 اتیآ

 کمک مومنانه
 بررسی مجدد آثار برتر

 داستان نويسی 2

 نمايشنامه نويسی 3

 نويسیفيلمنامه  4

   بخش آوایي: -6

  

 رشته رديف

 جنسيت
 مراحل برگزاري جشنواره

 زن مرد
مرحله 

 دانشگاهی

مرحله 

 ايمنطقه
مرحله 

 سراسري
 مرحله ملی

       قرائت تحقيق 1

       قرائت ترتيل 2

       حفظ كل قرآن كريم 3

       جزء قرآن كريم 20حفظ  4

       جزء قرآن كريم 10حفظ  5

       جزء قرآن كريم 5حفظ  6

  *  *   اذان 7

  *  *   و همخوانی قرآنتواشيح  8
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 بخش نهج البالغه-7

 

 

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 مقاله نويسی 1

 

 الف(سالمت جسم و روان از منظر نهج البالغه

 موضوعات:

 1-تاب آوري فردي و اجتماعی در ابتالئات

 2-راه كارهاي ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان

ب(فضاي مجازي با رويكرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر  

 نهج البالغه

 موضوعات:

1-روش هاي خالقانه تبليغ آموزه هاي  نهج البالغه در فضاي 

 مجازي

2-راه كارهاي پاسخگويی به شبهات و سواالت  نهج البالغه  

 در فضاي مجازي

 ج(پشتيبانی و مانع زدايی از توليد از منظر  نهج البالغه

 موضوعات:

 1-بررسی موانع توليد

 2-بررسی جايگاه كار آفرينی و اشتغال 

 بررسی مجدد آثار برتر

2 

 آشنايی با

عارف م

 البالغهنهج

 تعيين منبع با نظر دانشگاهها

از  5جلد  "پيام امام"كتاب 

تا پايان كتاب)خطبه  126خطبه 

)برمبناي نسخه  (150

الكترونيكی ارائه شده در جلسه 

يكصد و شانزدهم مجمع 

 مشورتی به دستگاههاي عضو(

3 
حفظ فرازهاي 

 نهج البالغه
 متعاقبا اعالم خواهد شد. متعاقبا اعالم خواهد شد.
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 صحیفه سجادیهبخش -8

 

 

 

 

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 مقاله نويسی 1

 

 الف(سالمت جسم و روان از منظر نهج البالغه

 موضوعات:

 1-تاب آوري فردي و اجتماعی در ابتالئات

 2-راه كارهاي ارتقاء و بهبود سالمت جسم و روان

ب(فضاي مجازي با رويكرد مسائل فرهنگی و اجتماعی از منظر  

 نهج البالغه

 موضوعات:

1-روش هاي خالقانه تبليغ آموزه هاي  نهج البالغه در فضاي 

 مجازي

2-راه كارهاي پاسخگويی به شبهات و سواالت  نهج البالغه  

 در فضاي مجازي

 ج(پشتيبانی و مانع زدايی از توليد از منظر  نهج البالغه

 موضوعات:

 1-بررسی موانع توليد

 2-بررسی جايگاه كار آفرينی و اشتغال 

 بررسی مجدد آثار برتر

2 

 آشنايی با

عارف صحيفه م

 سجاديه

 تعيين منبع با نظر دانشگاهها

درسنامه صحيفه "كتاب 

( مولف: 2)جلد  "سجاديه

حجت االسالم حميد 

محمدي)برمبناي نسخه 

 الكترونيكی موجود(

3 
حفظ فرازهاي 

 صحيفه سجاديه
 متعاقبا اعالم خواهد شد. متعاقبا اعالم خواهد شد.

4 
دعا و مناجات 

 خوانی
 براساس نظر داوران براساس نظر داوران
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بخش نو آفریني قرآني-9  

ردي

 ف
 هارشته

 مراحل برگزاري جشنواره و منابع آزمون

 مرحله ملی مرحله سراسري

 داوري ایده ها شو(ايده پردازي )ايده  1
بررسی مجدد ايده 

 برتر هاي

 

 

   :* نکات حائز اهمیت

 شرط پذيرش دانشجويان در جشنواره، اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نام در مرحله مقدماتی جشنواره است. -1

 تواند شركت نمايد.مطابق ضوابط جشنواره، هر دانشجو تنها در يك رشته می -2

  جشنواره هايرشته از ديگر يكی با همزمان صورت بهو همخوانی قرآن  تواشيح رشته در منتخب دانشجوي يك حضور: تبصره

 .باشدمی بالمانع

از يك دستگاه يا دانشگاه شركت نمايد، چنانچه خالف آن صورت پذيرد، داوطلب از جشنواره ملی صرفاً تواند می متسابقهر  -3

 قرآن و عترت حذف خواهد شد.

 .هاي پيشين حائز رتبه اول شده اند مجاز به شركت در همان رشته نيستندهاي مرحله ملی دورهدانشجويانی كه در يكی از رشته -4

تر اند مجاز به شركت در مقطع پايينهاي پيشين حائز رتبه اول شدهدانشجويانی كه در يكی از مقاطع حفظ مرحله ملی دوره -5

 شركت كنند. نيستند و بايد در مقطع باالتر

تر دستگاه دانشگاهی، شناخته ي سراسري به عنوان اثر برهر گونه تغيير )اعم از تغييرات كمی و يا كيفی( در آثاري كه در مرحله -6

 باشد و آثار برتر )بخش ادبی، هنري، پژوهشی و فناوري( عيناً بايد به دبيرخانه جشنواره ملی ارسال شود.شود ممنوع میمی
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 ضوابط فنی و اجرایی :فصل دوم

 
و رشته هاي كتبی بخش هاي نهج البالغه و  بخش معارفی

 شامل: صحيفه سجاديه
 عنوان رشته رديف

 عليهم السالم بيتآشنايی با احاديث اهل 1

 البالغهآشنايی با مفاهيم نهج 2

 آشنايی با مفاهيم صحيفه سجاديه 3

 حفظ موضوعی قرآن كريم 4

 و تفسير قرآن كريمآشنايی با ترجمه  5

 عليهم السالم آشنايی با سيره معصومين 6

 احكام 7

 پرسمان قرآنی 8

 ايرانی سبك زندگی اسالمی 9
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 بخش معارفي: 

 همه رشته ها: 

 ضوابط فنی و اجرايی :

 ميزبان توسط شده اعالم برنامه همزمان براساس و حضوري صورت به  ملی مرحله در بخش معارفی هايآزمون -1

  .گردد می برگزار

 هماهنگی ناظرين شوراي نظارت با و رهنگی وزارت علوم،تحقيقات و فناوريف كل اداره از سؤاالت طراحی -2

 .پذيرفت خواهد صورت هادانشگاه عترت و قرآن هايفعاليت

 سوال 5عدد و در بخش تشريحی  40باشد، تعداد سؤاالت در بخش تستی سواالت به صورت تستی و تشريحی می -3

 خواهد بود.

 در بخش تستی به ازاء هر سه پاسخ نادرست، يك پاسخ درست حذف خواهد شد. -4

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازيامتدرصد ، حداقل ملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -5
 

 نمره درصد 85حداقل :  سوم رتبه نمره درصد 90رتبه دوم : حداقل  نمره درصد 95رتبه اول : حداقل 
 

 بيش يا به تساوي رسيدن امتياز دو صورت در و باشد می تستی سواالت به توجه با متسابقين بندي رتبه در اولويت -6

 شد.  خواهد تصحيح تشريحی سواالت رشته، هر در كنندگان شركت از نفر دو از

كنندگان يكسان باشد،  شركت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات مجدداًچنانچه پس از تصحيح سواالت تشريحی تبصره: 

 اخذ آزمون كتبی مجدد و يا شفاهی صورت خواهد پذيرفت. از پس برتر رتبه تعيين

اصول حاكم بر  تيرعا، با جشنواره يستاد برگزار يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ینيب شيدرباره مطالب پ -7

 نامه، نافذ است. نييآ
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)همچنين رشته مقاله نويسی بخش هاي نهج بخش پژوهشی

 :البالغه و صحيفه سجاديه(
 عنوان رشته رديف
 مقاله نويسی 1

 تلخيص كتاب 2

 نقد كتاب 3
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 بخش پژوهشي:

 رشته مقاله نويسی 

 الف( ضوابط فنی و اجرايی:

از  هم باشند زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو اين ها می باشد؛ ازموضوع جشنواره، مطابق جدول معرفی رشته -1

 .شوند می حذف جشنواره گردونة

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -2

 مقاله در سامانه جشنواره بارگزاري گردد. pdfو  WORDمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است فايل  -3

 می باشد.اثر به دبيرخانه جشنواره  مجاز به ارسال يكهر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی مقاالت -5

 ز مجالت علمی و يا فضاي مجازي نبايد منتشر شده باشد.مقاالت در هيچ يك ا -6

 .شد نخواهد مسترد شده دريافت مقاالت -7

تهيه مقاله توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما نفر اصلی بايد دانشجوي شركت كننده باشد؛ و در صورت برگزيده  -8

 گردد.و به ساير نويسندگان، لوح تقدير اهداء میشدن مقاله در جشنواره، تنها از نفر اصلی تقدير بعمل خواهد آمد 

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 باشد:زير میدستورالعمل نگارش مقاالت از قرار  -10

 * متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد.

 * مقاالت ارسالی، تحقيقی و مستند و بر اساس معيارهاي علمی باشند.

 باشد.  word 2010 و با ويرايش docxيا  doc* فايل متن مقاله با پسوند 

 واژه بيشتر نباشد. 7500از كلمه و حداكثر  4000حداقل صفحه و تعداد كلمات مقاله  20* حجم مقاالت از 

متر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، تايپ متر ميان سطور و با تورفتگی نيم سانتیسانتی 1* مقاالت با فاصله 

 شده باشد.

 باشد. 13و اندازه فونت ها  noor nazanin* كليه متن مقاله با فونت 

قرار گيرد و »« ده شود. متن عربی آيات در بين عالمت آيات* آيات و روايات از نرم افزار جامع التفاسير نور آور

ادع الی سبيل ربك »آدرس آيه بالفاصله پس از آيه در داخل پرانتز به صورت )نام سوره/شماره آيه(، درج شود مثال : 

 (.125)نحل/« بالحكمه و الموعظه الحسنه...

شود، حتماً مشخصات مترجم و غه در مقاله استفاده می* اگر از ترجمه خاصی از قرآن يا منابع روايی نظير نهج البال

 كتابشناسی ترجمه در بخش منابع بيايد.

 هاي زير باشد:الزم است مقاالت مشتمل بر بخش -11

 .گردد درج رسا و كوتاه صورت به تحقيق، موضوع به ناظر  :مقاله عنوان* 

 : گردد ذكر زير صورت به مشخصات نويسنده)نويسندگان( بايد نويسندگان: مشخصات* 

 تلفن شماره و ايميل، مقطع تحصيلی، اشتغال به تحصيلن، دانشگاه محل نويسندگا /نويسنده خانوادگی نام و نام ذكر

  تماس

 محتويات از جامعی و مختصر شرح گرنانماي كه اي گونه به) فارسی زبان به كلمه 300 حداكثر داراي :چكيده* 

 (.باشد بحث نتيجه مهم هاينكته و پژوهش ماهيت هدف، مسئله، بيان شامل نوشتار

 (كنند ايفا را فهرست و نمايه نقش كه كلماتی ميان از) واژه 10 حداكثرو   3حداقل  ا:هواژه كليد* 
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 موضوع با آنها ارتباط و پژوهش قبلی هايزمينه به نيز و آن انتشار و پژوهش از پژوهشگر هدف به آن در :مقدمه* 

 .شود اشاره واضح صورت به نوشتار

 : مقاله اصلی * بدنه

 زيرفصل اين كه است ديگري هايصلزيرفشامل  نيز فصل هر كه است یمختلف فصول بر مشتملمتن اصلی  -

 .است ف با موضوع مشخصپاراگرا چندين بر مشتمل كدام هر ها

 .گيرند قرار خاص زيرفصلی در عنوان يك ذيل در مرتبط موضوعات از دسته هر -

 شاكله يك از مقاله مجموعه كه گونه اي به گيرند قرار فصل عنوان به تركلی عنوان ذيل عناوين، از دسته هر -

 .باشد شده رعايت آن در مطلب رتأخِّ و تقدم و بوده برخوردار فصلی چند منسجم

قرار داده شود »«  گيومه مطلب، انتهاي و ابتدا شود،می نقل منبعی از عيناً مطلبی كه مواردي در :مستقيم قول نقل *

اما در پايان با  .ندارد گيومه از منابع ديگر نيازي به درج  و مضمونو در پايان نقل قول آدرس منبع ذكر شود. نقل به 

 آدرس آن منبع ذكر شود. «ر.ك» ذكر

  با ذكر آدرس باشد:  بايد از ساير منابع شده نقل لبامط ن:مت درون ارجاع* 

 صفحه چند به اگر و (200ص ،1 ج ، 1380 طباطبائی،: )مثال (صفحه و جلد شماره انتشار، سال مؤلِّف، خانوادگی نام)

 گردد؛ تنظيم( صص) عالمت گذاشتن با و چپ به راست سمت از صفحات شماره شودمی داده استناد منبع يك از

 هم وي اسم بايد است مشترك مؤلِّف، خانوادگی نام كه صورتی در (27و26،25، صص 1 ج ، 1380طباطبائی،: )مثال

 گرفته قرار استفاده مورد مقاله در و شده منتشر بيشتر يا اثر دو سال، يك در نويسنده يك از اگر د.گير قرار اشاره مورد

 يك از بيش نويسنده يك از اگر .گيردمی صورت تفكيك اثر دو ميان انتشار سال از بعد الفبا حروف آوردن با است،

 سال و جلد شماره اوِّل، اثر انتشار سال خانوادگی، نام: )گيردمی صورت شكل بدين منبع ذكر است،شده  استفاده اثر

 آورده نفر يك خانوادگی نام فقط، باشند نفر سه از بيش اثر يك مؤلفانِ ( اگرصفحه و جلد شماره دوم، اثر انتشار

 گردد.به ساير مؤلفان اشاره می« و ديگران»واژه ذكر با و شودمی

 مقاله در را آنها نويسنده كه مسائلی ترينمهم از گيري خالصه و بندي جمع حاوي كلمه، 400-200 حدود نتيجه:* 

 .است داده بسط و شرح مستند طور به

 . است كرده مطلب نقل آنها از يا و نموده استناد آنها به اشمقاله در نويسنده كه مقاالتی و كتب :منابع فهرست* 

 زير دستورالعمل با ف(مؤل خانوادگی نام) الفبا حروف اساس بر جداگانه ايصفحه در و مقاله پايان در منابع فهرست

 د:گرد تنظيم

 كتاب نام ضمناً .ناشر، نشر محل محقق/مصحح،مترجم، نام، نام)سال انتشار(، عنوان كتاب، خانوادگی نام : كتاب -

 . گردد تايپ Boldو Italic فونت با

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

 . گردد تايپ Boldو Italic مجله با فونت 

 رشته،، دكتري  /ارشد كارشناسی نامه پايان؛ «عنوان پايان نامه»، نام)سال دفاع(، خانوادگی نام پايان نامه: -

 . گردد تايپ Boldو Italic امه داخل گيومه و نام مجله با فونت . عنوان پايان ندانشگاه دانشكده،

براي « نابی»براي )بدون محل نشر(، « جابی»الفاظ ازت، مشخصا برخی تعيين عدم صورت درپايانی:  نكته -

 )بدون تاريخ( استفاده شود. براي« تابی»)بدون ناشر(، 
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 :ب( جدول امتيازات

  

 

  

 محور موضوع امتياز

5 

 بيان مساله

 چكيده

وجوه 

 ساختاري

 پرسش اصلی تحقيق

 بيان هدف يا اهداف كلی

 روش تحقيق

 ارائه خالصه نتايج تحقيق

10 

 طرح مساله تحقيق

 مقدمه

 سواالت يا فرضيات اصلی و فرعی متناسب با پژوهش

بيان اهداف اصلی و فرعی تحقيق متناسب با سواالت مطرح 

 شده

 تحقيق ضرورت انجام

5 
 جامعيت پيشينه

 پيشينه
 بيان جنبه هاي نوآوري پژوهش در پايان پيشينه

10 
 پاسخ به سواالت و يا فرضيات تحقيق

 نتيجه گيري
 جمع بندي مراحل و يافته ها

15 
 رعايت اصول نگارش علمی

 نظم منطقی و توالی مناسب در ساختار مقاله

40 

 آن با محتواگويايی عنوان و تناسب 

ارزيابی 

وجوه  محتوايی

 محتوايی

 هاستواري استدالل ها و تازگی استنتاج ها در ارايه يافته هاي مقال

 غنا،اصالت ،جامعيت و اعتبار منابع

 ميزان پاسخگويی به نياز ها و اولويت هاي علمی جامعه

 دست بودن ادبيات نگارششيوايی، سادگی، روانی كالم و يك
 شيوه نگارش

 عاري بودن از زياده نويسی

15 
وجوه  انتخاب روش مناسب تحقيق

 بيان رابطه روش واهداف تحقيق روشی

 مجموع 100
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 رشته تلخيص كتاب

 الف( ضوابط فنی و اجرايی:

از  هم باشند زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو اين باشد؛ ازها میموضوع جشنواره، مطابق جدول معرفی رشته -1

 .شوند می حذف جشنواره گردونة

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -2

 جشنواره ارسال شود. اثر به دبيرخانه  pdfو word مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است فايل  -3

 .می باشداثر به دبيرخانه جشنواره مجاز به ارسال يك هر نفر فقط  -4

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی اثر -5

 درصد حجم منبع اعالم شده باشد.  10تعداد صفحات تلخيص نبايد كمتر از  -6

درصد بيشتر  20حداكثر نبايد از درصد حجم منبع اعالم شده كمتر و  10: تعداد صفحات تلخيص نبايد حداقل از تبصره

 باشد.

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -7

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز موضوع محور

 محتوايی

 نمره( 10روشنی و وضوح مفهوم ارائه شده در متن خالصه شده ) -1

 نمره( 12وجود انسجام و ارتباط معنايی و مفهومی ) -2

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

 15) ()ميزان انطباق با متن اصلی رعايت امانت داري و وفاداري به اصل كتاب -4

 نمره(

 نمره( 8ميزان تسلط بر زمينه تخصصی منبع ) -5

 نمره 60

 روشی

 نمره( 5ترتيب، توالی و نظم مطالب ) -1

 نمره( 5دسته بندي علمی و هدفمند ) -2

 نمره( 5رعايت اسلوب ساده و سره نويسی ) -3

 نمره( 5استفاده از نمودار ها، جداول و ساير تكنيك هاي گزيده نويسی ) -4

 نمره 20

 يساختار

 نمره ( 3روانی و شيوايی متن خالصه شده ) -1

 نمره( 3نكات نگارشی، ويرايشی و دستوري )رعايت  -2

 نمره( 3) )در ارائه ديدگاه ها و سبك شخصی(خالقيت و نوآوري  -3

 نمره( 5استحكام ، انسجام و پيوستگی ساختار ) -4

 نمره( 3توفيق در انتقال ويژگی هاي سبكی كتاب ) -5

 نمره( 3تناسب حجم كمی مطالب ) -6

 نمره 20

 نمره 100 مجموع
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 :فناوري،فضاي مجازي و توليدات رسانه اي قرآنی
 عنوان رشته رديف
 توليد نرم افزار  1

  توليد اپليكيشن 2

 قرآنی مجازي كانال ها و صفحات 3
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 وري:ابخش فن

  نرم افزارتوليد رشته 

 :اجرايیفنی و ضوابط الف( 

 كارآمد و زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو اين ؛ ازاست : قرآن و عترت بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

  .شوند می حذف جشنواره از گردونة
 نام صاحب اثر و نام نرم افزار الزاماً می بايست در نرم افزار)در قسمت درباره ما يا امثال آن( درج گردد. -2

 و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از يك هر در اثر اصالت تأييد عدم چنانچهتبصره: 

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در شركت از سال 2 تا متسابق

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 CDدر قالب  راهنما و نصب فايل انضمام به )فايل سورس( افزار نرم اصلمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه  DVDيا 

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی آثار -6

؛ اما تنها يك نفر مجاز به شركت در جشنواره خواهد بود و در استه نرم افزار به صورت گروهی امكان پذير ئارا -7

 صورت برگزيده شدن اثر در جشنواره، از نفر اصلی تقدير بعمل خواهد آمد.

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار به -8

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 

 امتيازات: ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

1 

 ساختار و محتوا
 ورنده* صفحه شروع         * داشتن فهرست مطالب)شامل پیوند به عناوین(         * معرفی محصول وپدید آ

 منابع به مناسب ارجاع و استفادهع         * تنو و سازي نیغ *           محتوا صحت*         اطالعات دقت* 
 * پیروي از یک سبک ثابت در طول محتوا)محل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه ها و متن(

20 

2 
 عملياتی بودن 

 ترسی غیر مجازعدم امکان دس*                    بودن نتایجصحیح *                      نظیر اجراي وظایف* 
15 

3 

  پسندي كاربر
 میزان تناسب رنگ هاي به کار رفته و جذابیت آنها*                  سیستم با کار سادگی نظیر* 
 ابزارها چینش و گرافیک*                            زیبا و جذاب ظاهر* 

 خش ویدیو(             پ)قابلیت کنترل حجم صدا  و کنترل فیلم و صدا مدیریت*                 ظاهر سازي سفارشی امکان* 

15 

4 
  كارآمدي 

 منابع از کاربردي استفاده*             جستجو* قابلیت هاي               درخواست به پاسخ سرعت نظیر* 
15 

5 

 حمل قابليت
 آسان نصب*                                دیگر تم هايسیس به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر* 

 استاندارد اب هماهنگی*                       مشابه  هاي افزار نرم دیگر جاي به افزار نرم جایگزینی امکان* 

15 

6 

 اطمينان قابليت
 یابیباز قابلیتهم نریختن فونت ها(        *  به و صدا فیلم پخش - صفحات )ارتباط خطاها مدیریت نظیر* 

 (محتوا عدم وجود خطا هنگام استفاده از)نفوذ  تست و امنیت* 

10 

7 
 خالقيت و نوآوري
 * قابلیت هاي ویژه

10 

 100 امتياز جمع
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  اپليكيشنتوليد  رشته

 :اجرايیفنی و ضوابط الف( 

 كارآمد و زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو اين ؛ ازقرآن و عترت:  است بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

  شوند. می حذف از گردونة جشنواره
 نام صاحب اثر و نام اپليكيشن الزاماً می بايست در اپليكيشن )در قسمت درباره ما يا امثال آن( درج گردد. -2

 و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از يك هر در اثر اصالت تأييد عدم تبصره: چنانچه

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در شركت از سال 2 تا متسابق

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

يا  CDدر قالب  راهنما و نصب فايل انضمام به )سورس(اپليكيشن اصلمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

DVD  جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه 

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 باشد. شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی آثار -6

؛ اما تنها يك نفر مجاز به شركت در جشنواره خواهد بود و در صورت گروهی امكان پذير استبه اپليكيشن ه ئارا -7

 صورت برگزيده شدن اثر در جشنواره، از نفر اصلی تقدير بعمل خواهد آمد.

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار به -8

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 امتيازات : ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

1 

 ساختار و محتوا
 پدید آورندهومعرفی محصول * صفحه شروع         * داشتن فهرست مطالب)شامل پیوند به عناوین(         * 

 منابع به مناسب عارجا و استفادهع         * تنو و سازي نیغ *           محتوا صحت*         اطالعات دقت* 
 (* پیروي از یک سبک ثابت در طول محتوا)محل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه ها و متن

20 

2 
 عملياتی بودن 

 ترسی غیر مجازعدم امکان دس*                    صحیح بودن نتایج*                      نظیر اجراي وظایف* 
15 

3 

  پسندي كاربر
 * میزان تناسب رنگ هاي به کار رفته و جذابیت آنها                 سیستم با کار سادگی نظیر* 
 ابزارها چینش و گرافیک*                            زیبا و جذاب ظاهر* 

 خش ویدیو(             پ)قابلیت کنترل حجم صدا  و کنترل فیلم و صدا مدیریت*                 ظاهر سازي سفارشی امکان* 

15 

4 
  كارآمدي 

 منابع از کاربردي استفاده*             جستجو* قابلیت هاي               درخواست به پاسخ سرعت نظیر* 
15 

5 

 حمل قابليت
 آسان نصب*                                دیگر تم هايسیس به افزار نرم انتقال در سادگی نظیر* 

 استاندارد اب هماهنگی*                       مشابه  هاي افزار نرم دیگر جاي به افزار نرم جایگزینی امکان* 

15 

6 

 اطمينان قابليت
 یابیباز قابلیتهم نریختن فونت ها(        *  به و صدا فیلم پخش - صفحات )ارتباط خطاها مدیریت نظیر* 

 (محتوا عدم وجود خطا هنگام استفاده از)نفوذ  تست و امنیت* 

10 

7 
 خالقيت و نوآوري

 * قابلیت هاي ویژه
10 

 100 امتياز جمع
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 قرآنی مجازي ها و صفحاترشته كانال  

 : اجرايی فنی و ضوابطالف( 

 كارآمد و زيبا اگرچه نامرتبط موضوعات رو اين ؛ ازقرآن و عترت: است بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 .شوند می حذف جشنواره از گردونة

 متسابق و. شد خواهد حذف هارقابت از اثر، شود احراز جشنواره مراحل از يك هر در اثر اصالت تأييد عدم چنانچه -2

 .شد خواهد محروم عترت و قرآن جشنواره در شركت از سال 2 تا

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 جشنواره بارگزاري گردد. در سامانه و صفحه مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است آدرس دقيق كانال -4

 جشنواره بارگزاري نمايد. سامانههر نفر فقط يك اثر بايد در  -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی آثار -6

توسط يك يا چند نفر بالمانع بوده اما تنها يك نفر مجاز به شركت در جشنواره خواهد بود و  كانال و صفحهتهيه  -7

شنواره، از نفر اصلی ثبت نام شده در سامانه تقدير بعمل خواهد مربوطه در ج كانال و صفحهدر صورت برگزيده شدن 

 آمد.

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -8

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 واقعی و تعدد مخاطبين پسندي كاربر 1

 20 محتوا صحت 2

 20 ع مطالبتنو و سازي غنی 3

 10 سطح تخصصی مطالب 4

 20 و درج مطالب در آن به صورت روزانه و صفحه فعال بودن كانال 5

 10 و صفحه قدمت و تداوم كانال 6

 100 امتياز جمع
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 بخش هنري:

 عنوان رشته رديف

 خوشنويسی 1

 نقاشی 2

 عكس 3

 تذهيب 4

 فيلم كوتاه 5

 معرِّق و منبِّت 6

 طراحی پوستر 7
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 بخش هنري:

 رشته خوشنويسی

 :اجرايیفنی و ضوابط الف( 

 می باشد. سوره مبارك زمر 9متن خوشنويسی آيه  -1

و متسابق  ها حذف خواهد شد.مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از  -2

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

بايست طبق فرم پيوست تكميل و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اصل اثر به دبيرخانه جشنواره شناسنامه اثر می -3

 ارسال شود.

 تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود.مطابق زمانبندي  -4

 .می باشديك اثر به دبيرخانه جشنواره صرفا مجاز به ارسال  هر نفر -5

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و در يك سال اخير و بايدبه دبيرخانه جشنواره ارسالی  اثر -6

  .باشد شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار توجه: به

)جهت جلوگيري از آسيب رسيده به آثار، پيشنهاد  سانتی متر باشد. 70*50و حداكثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 (.گردد آثار ارسالی داراي قاب باشندمی

 70*50متر براي اثر سانتی 8 الی A3  6متر براي اثر سانتی 6 الی 4و عرض آن  در صورت وجود پاسپارتو، طول -8

 باشد. سانتی متر

 باشد. پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در بايد هستند قاب داراي كه آثاري -9

 اصل آثار در پايان جشنواره به نماينده دستگاه ها عودت داده می شود. -10

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -11
 

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 : امتيازات ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 كلمات و حروف خوانی هم تناسب رعايت 1

 15 و جلوت( خلوت كشی، خط كرسی، )رعايت بندي تركيب 2

 15 مناسب )از نظر ديد بصري( كادربندي 3

 15 اثر دست )اجرا( صاحب قدرت 4

 5 موضوع به توجه با مركب رنگ انتخاب 5

 5 شناسی زيبا نظر از كاغذ( مناسب )زمينه كاغذ انتخاب 6

 10 مختلف هايدانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 8

 15 تركيب در ابتكار و منظر زمينه و زيبايی و نوشته با برخورد در خالقيت 9

 100 جمع كل
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 رشته نقاشی 

 :اجرايیفنی و ضوابط الف( 
موضوعات اعالم  آثار نامرتبط با رو اين ؛ ازاست اعالم شده در آيين نامه بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا شده در آيين نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

  سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار بهتوجه: 

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

تكميل و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اصل اثر به دبيرخانه جشنواره  بايست طبق فرم پيوستشناسنامه اثر می -4

 ارسال شود.

 هر نفر صرفا مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و اثر ارسالی به دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير و -6

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 سانتی متر باشد. 70*50و حداكثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 .است آزاد تكنيك نوع -8

 نقاشی بايد دستی باشد و نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تغيير كرده باشد. -9

 اصل آثار در پايان جشنواره به نماينده دستگاه ها عودت خواهد شد. -10

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -11

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 امتيازات : ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 15 جشنواره و محورهاي موضوعات با اثر تطابق 1

 10 مخاطب جذب جهت بصري جذابيِّت ايجاد 2

 20 و ...( رنگ ، بندي تركيب)بصري  عناصر بر هنرمند تسلط 3

4 
 و معانی به نزديكی(/ مورد نظر موضوع يا آيه تاثير) اثر در موضوع جانمايه بيان ينحوه

 مفاهيم
15 

 10 (رنگ كمپوزيسيون) رنگ از مناسب برداري بهره و مبانی شناخت 5

 10 اثر ارايه و موضوع در خالقيِّت و ابداع 6

 10 اجرا و بيان موضوع سبك در تكنيك مناسب از استفاده 7

 10 مناسب  نهايی ارائه و اثر ساماندهی 8

 100 جمع كل
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 رشته عكاسی

 : اجرايیفنی و ضوابط الف( 
موضوعات اعالم  آثار نامرتبط با رو اين ؛ ازاعالم شده در آيين نامه است بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا شده در آيين نامه اگرچه

چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز و  باشند عكاس به متعلق بايد ارسالی هاي عكس -2

 2متسابق تا  همچنين و .داشت خواهد پی در را اثر صاحب طرف از قانونی پيگيري، جشنواره از حذف بر ،  عالوهشود

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد.

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و اثر ارسالی به دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير و -3

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار توجه: به

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -4

 اثر در سامانه جشنواره بارگزاري گردد. مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است فايل -5

 شنواره می باشد.هر نفر صرفا مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه ج -6

 پس حتی مناسبی كيفيت از بايد ارسالی آثار بنابراين. كرد خواهند داوري ديجيتال طريق به را ها عكس داوران -7

 .باشند برخوردار اندازه كاهش از

مگابايت باشد.  5پيكسل و حداكثر حجم فايل  2450در اندازه ضلع كوچك حداقل  jpgعكس ها بايستی با فرمت  -8

 مگاپيكسل  باشد. 8حداقل رزولوشن عكس هاي موبايلی بايد 

 تبصره: در صورتی كه كيفيت آثار ارسالی براي چاپ مناسب نباشد، عكس از جشنواره حذف خواهد شد.

 باشد. ديجيتال ياو  و سفيد، آنالوگ رنگی، سياه تواندمی عكس -9

  عكس نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تغيير كرده باشد. -10

تبصره: ويرايش عكس در حد اصالح نور و رنگ و كراپ تا آنجايی مجاز است كه به اصالت عكس خدشه اي وارد 

 معذور است. HDRنكند. دبيرخانه از پذيرش عكس هاي فتومونتاژ، كوالژ و 

ره حق استفاده از عكس هاي پذيرفته شده را براي چاپ در كتاب، بروشور، انتشارات و موارد برگزار كننده جشنوا -11

 تبليغاتی مربوط به جشنواره، با ذكر نام عكاس براي خود محفوظ می دارد.

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -12

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85حداقل امتياز رتبه اول : 
 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 15 جشنواره موضوعات محورها و با اثر تطابق 1

 20 بصري از عناصر درست و استفاده صحيح بندي تركيب 2

 20 عكاسی در متفاوت و نگاه و نوآوري خالقيِّت 3

 10 مخاطب جذب و بيننده با آسان ارتباط 4

 15 ...( و ديد زاويه, كيفيت، نور)عكاسی فنی و اوليه اصول رعايت 5

 10 ويژه هاي جلوه يا برداري عكس در خاص تكنيك كارگيري به 6

 10 پيام اثر 7

 100 جمع كل
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 رشته تذهيب

 : اجرايیفنی و ضوابط الف( 

موضوعات اعالم شده در  آثار نامرتبط با رو اين ؛ ازقرآن و عترت: است بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا آيين نامه اگرچه

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -2

ها حذف خواهد شد. و متسابق ه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچنانچ -3

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 نخواهد گرفت. تعلق امتيازي شده كپی آثار توجه: به

اثر الصاق گرديده و همراه اصل اثر به دبيرخانه جشنواره تكميل و بر روي  بايست طبق فرم پيوستشناسنامه اثر می -4

 ارسال شود.

 هر نفر صرفا مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و اثر ارسالی به دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير و -6

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 سانتی متر باشد. 70*50و حداكثر   A3اندازه اثر، حداقل  -7

 .باشد قاب داراي و اثر خلق براي كادر درصد 75 -8

 .باشد متر سانتی 8 تا 6 عرض و در صورت وجود پاسپارتو طول -9

 .است ممنوع اجرا جهت رايانه از استفاده -10

 .است پاسپارتو احتساب با گرديده اعالم ابعاد -11

 .اصل آثار در پايان جشنواره به نماينده دستگاه ها عودت خواهد شد -12

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 امتيازات : ب ( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 (اجرا در تسلط)نقوش دقيق اجراي 1

 20 ، ... (پرداز و سايه، نقوش كامل اجراي، نقوش دورگيري)  ها تكنيك صحيح كارگيري به 2

 15 رنگ صحيح كارگيري به 3

 20 آن و مبانی اصول به توجه با در اثر و نوآوري خالقيِّت 4

 10 نقوش با متناسب بندي تركيب 5

 15 اثر مناسب ارائه و ساماندهی 6

 100 جمع كل
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 رشته فيلم كوتاه

  :اجرايی فنی و ضوابطالف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو اين است؛ از هاي اعالم شده در آيين نامه بر محور مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا اعالم شده در آيين نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود.مطابق  -3

)قابل پخش با دستگاه رايانه و سيستم  dvdنسخه  يك در فيلم اصلی يمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است نسخه -4

 جشنواره ارسال شود. هاي پخش خانگی( به دبيرخانه

بايست طبق فرم پيوست تكميل و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال میشناسنامه اثر  -5

 شود.

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -6

 در تاكنون ايدنب براي اين جشنواره توليد شده باشد و اثر ارسالی به دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير و -7

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 خواهد تعلق جايزه يك فقط باشد، داشته كنندهتهيه و نويسنده كارگردان، يك از بيش كه برگزيده هايفيلم به -8

 .گرفت

 .گردند می حذف مسابقه بخش از باشند نداشته نمايش كيفيت و فنی استانداردهاي كه هايیفيلم -9

 .شود رعايت آن بايد در ... و فنی، زمان لحاظ به كوتاه فيلم استانداردهاي -10

 شود. درج فيلم هر روي بر كامل طور به فيلم زمان مدت و فيلمساز و فيلم نام -11

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -14

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 

 امتيازات : ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري

 نامه فيلم

 7 ايده و تم

 8 داستان

 5 شخصيت پردازي

 و بازيگري كارگردانی
 15 دكوپاژ

 15 هابازي و پرداخت بازيگران انتخاب

 و صدا تصوير
 10 تصاوير كيفيت

 5 صدا

 تدوين

 5 تداوم

 5 ريتم)تمپو(

 3 رعايت اصل تدوين

 2 موسيقی

 نكات برجسته
 12 پيام انتقال

 8 خالقيت ويژه

 100 جمع كل
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 رشته معرِّق و منبِّت

 : اجرايیفنی و ضوابط الف( 
 می باشدطالق  سوره مبارك 4متن اثر معرق و منبت آيه  -1

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

كه به اصل اثر آسيب نرساند( به نحوي تكميل و بر روي اثر الصاق گرديده) بايست طبق فرم پيوستناسنامه اثر میش -4

 و به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و اثر ارسالی به دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير و -6

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

 .است آزاد تكنيك نوع -7

و ساير تكنولوژي هاي به روز كه جنبه  cncاستفاده از هر گونه تجهيزات از قبيل: ليزر،  نوع برش بايد دستی باشد. -8

 الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد. هنري اثر را تحت

 متريال( از استفاده در محدوديت كند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند می داوطلب -12

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -13

 به نماينده دستگاه ها عودت خواهد شد.اصل آثار در پايان جشنواره  -14

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -15

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز داوريامتياز شاخص هاي  رديف

 20 ايرانی اصيل هاي طرح و اسليمی شامل : طراحی 1

 20 اثر اصالت و جنس رنگ و با همخوانی نظر از بندي تركيب و انتخاب 2

 20 اسالمی ايرانی هويت با اجرا و نقش هماهنگی 3

 20 اجرا مورد تكنيك و خالقيت 4

 20 سنتی هنرهايهاي  تكنيك با متناسب اجزا دقيق نصب و كار ظرافت 5

 100 جمع كل
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 رشته طراحی پوستر

 :اجرايی فنی و ضوابطالف( 
آثار  رو اين است؛ ازبر طراحی پوستر سی وهفتمين جشنواره ملی قرآن و عترت  مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا موضوعات اعالم شده در آيين نامه اگرچه نامرتبط با

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 واره ثبت شود.مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشن -3

تكميل و بر روي اثر الصاق گرديده و همراه بايست طبق فرم پيوست نامه اثر می، شناسمطابق زمانبندي تعيين شده -4

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه (پرينت رنگی آناصل اثر)

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 در تاكنون نبايد براي اين جشنواره توليد شده باشد و دبيرخانه جشنواره بايد در يك سال اخير واثر ارسالی به  -6

 باشد. شده حائز رتبه ديگري جشنواره يا مسابقه هيچ

به دبيرخانه جشنواره ارسال  ،dpi  300آن با رزولوشن   psdهمراه با فايل   jpgفرمت با بايستی ارسالی پوستر -7

 گردد.

 از جشنواره حذف خواهد شد. اثردر صورتی كه كيفيت آثار ارسالی براي چاپ در كتاب و نمايشگاه مناسب نباشد،  -8

برگزار كننده حق استفاده از پوسترهاي پذيرفته شده را براي چاپ در كتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبليغاتی  -8

 دارد.وظ میمربوط به جشنواره، با ذكر نام صاحب اثر براي خود محف

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -9

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 ب( جدول امتيازات :

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 16 كلمات  سانتی متر(/ اندازه 50*70نامه) آيين طبق پوستر، ابعاد حداكثر رعايت 1

 16 رنگها تركيب مناسب/ كنتراست از گيري بهره 2

 14 لوگو طراحی 3

 12 پوستر( طراحی هاي سبك تايپوگرافی)از 4

 14 تكنيك و فرم 5

 14 خالقيت و نوآوري 6

 14 ايجاز و پويايی مفهوم/ انتقال ميزان و مناسب عناصر از استفاده 7

 100 جمع كل
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 بخش ادبی شامل:
 عنوان رشته رديف

 شعر 1

 داستان نويسی 2

 نامه نويسینمايش 3

 نامه نويسیفيلم 4

 
  



 

 

34 

 :ادبيبخش 

 رشته شعر
 

 :اجرايیفنی و ضوابط الف( 
موضوعات  آثار نامرتبط با رو اين از است؛ هاي اعالم شده در آيين نامه محوربر  مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا اعالم شده در آيين نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -2

 ت محروم خواهد شد.سال از شركت در جشنواره قرآن و عتر 2تا 

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 بارگزاري گردد. جشنواره در سامانه دبيرخانه اثر  pdf  و word فايل است الزم شده، تعيين زمانبندي مطابق -4

 دبيرخانه جشنواره می باشد.هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به  -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی اثر -6

 در انتخاب قالب شعري اعم از شعر سنتی، نو يا سپيد آزاد هستند. شركت كنندگان -7

 گردد. تايپ word 2010محيط  ( و در13)و اندازه فونت  b nazanin فونت شعر با متن -8

 گيرد. قرار صفحه ميانة باال، درtitr فونت  با اثر نام يا عنوان  -11

برگزار كننده حق استفاده از آثار پذيرفته شده را براي چاپ در كتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبليغاتی مربوط  -12

 به جشنواره، با ذكر نام صاحب اثر براي خود محفوظ می دارد.

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -13

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 

 امتيازات : ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 20 (... و قافيه، آهنگ عروضی، قالب )وزن درست ساختار 1

 20 رسايی( و زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ايجاد واژگان، )گزينش شعر زبان 2

3 
  و كالم كلمه موسيقی ادبی، هايآرايه صور خيال، كارگيري به و شناختی )زيبايی زيبا

...) 
20 

 10 ...( و خالقيت ، فرم ، محتوا مضمون، سازي )وحدت، هماهنگی مضمون و نوآوري 4

 10 احساسات مخاطب( و هيجانات بروز )شگرد عاطفه 5

 10 پايندگی و ماندگاري 6

 7 (...و  قرآنی هاي سمبل و كارگيري عناصر عترت )به و قرآن از پذيري تاثير 7

 3 شعر سير در پختگی و انديشه 8

 100 جمع كل
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 رشته داستان نويسی

 : اجرايیفنی و ضوابط الف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو اين است؛ از هاي اعالم شده در آيين نامه محوربر  مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا اعالم شده در آيين نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق رقابتچنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از  -2

نخواهد  تعلق امتيازي شده كپی آثار )توجه: به سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 گرفت.(

 .مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود -3

 جشنواره بارگزاري گردد. در سامانه اثر pdfو  wordمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است  -4

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی اثر -6

به  هستند. آزاد (Minimalism)داستانك يا (Short story)كوتاه  از اعم داستان قالب انتخاب در دانشجويان -7

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب ها رمان و بلند هايداستان

 هايغلط گردد. وجود تايپ word 2010محيط  ( و در13)و اندازه فونت  b nazanin فونت داستان با متن -8

 كاهد. می اثر ارزش از نبودن نوشته شكيل يا واژگان فاصله رعايت عدم يا اماليی

 گيرد. قرار صفحه ميانة باال، در titr خط با اثر نام يا عنوان -9

كلمات  تعداد حداكثر و حداقل كوتاه، داستان كلمات تعداد و تعريف درمورد نظران صاحب اختالف به توجه با-10

 .باشد كلمه 5000 تا 2000 بين بايد مجاز

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -10

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 جدول امتيازات : ب(

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 5 عترت( و قرآن مبانی و ها آموزه به موضوع، تم )توجه 1

 5 موضوع در ابداع 2

 10 داستان( چهارچوب يا رنگ )نقشه پی يا طرح 3

 5 قلم رسايی و روانی 4

 5 مناسب )شروع( آغاز 5

 10 پردازي شخصيِّت 6

 10 گفتگو 7

 10 داستان( ديد )روايت زاوية 8

 10 ( بندي پايان ، داستان اوج تعليق، حوادث )كشمكش، 9

 10 داستان لحن 10

 5 صحنه( و مكان ، زمان گانه سه )وحدت سازي فضا 11

 5 پرداخت 12

 5 گرارهاي تصويداستان در دادن نشان و مندنزبا هايداستان در زبان 13

 5 تكنيك از استفاده 14

 100 جمع كل
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 نامه نويسینامه نويسی و نمايشهاي فيلمرشته
 : اجرايی فنی و ضوابطالف( 

موضوعات  آثار نامرتبط با رو اين است؛ از هاي اعالم شده در آيين نامه محوربر  مبتنی آثار محتواي و مايهدرون -1

 خواهند شد. حذف جشنواره از گردونة هم باشند، زيبا اعالم شده در آيين نامه اگرچه

ها حذف خواهد شد. و متسابق قابتچنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يك از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از ر -2

نخواهد  تعلق امتيازي شده كپی آثار )توجه: به سال از شركت در جشنواره قرآن و عترت محروم خواهد شد. 2تا 

 گرفت.(

 مطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است اطالعات برگزيدگان هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. -3

 جشنواره ارسال شود. به دبيرخانه اثر  pdfو  wordمطابق زمانبندي تعيين شده، الزم است فايل  -4

 هر نفر صرفاً مجاز به ارسال يك اثر به دبيرخانه جشنواره می باشد. -5

 .باشد شده حائز رتبه ايجشنواره يا مسابقه هيچ در تاكنون نبايد ارسالی اثر -6

 اماليی هايغلط گردد. وجود تايپ word 2010محيط  ( و در13)و اندازه فونت  b nazanin فونت اثر با متن -7

 كاهد. می اثر ارزش از نبودن نوشته شكيل يا واژگان فاصله رعايت عدم يا

 .است ضروري نامه نمايش نامه/ فيلم اوِّل صفحة در داستان خالصه نوشتن -8

 مشخصات ذكر بر عالوه ادبی، منبع از اقتباس صورت در شود. ذكر متن پايان در نامهفيلم يا نامهنمايش منابع -11

 .شود معرفی نيز اثر انتشار سال ناشر، نويسنده، عنوان، كامل، شامل

 شود. ذكر نيز داستان و خالصة سينمايی اثر مشخصات اثر، آن از سينمايی اقتباس سابقة صورت در -12

 شده نوشته مشترك صورت به (یدانشگاهدستگاه )دانشجوي يك نفر چند توسط شده ارائه اثر كه صورتی در -13

 .شد خواهد داده آن تخصيص به جايزه يك تنها باشد، مقام داراي شرايط كسب و باشد

 .شود خودداري خالصه طرح اراية از بنابراين می شود، پذيرفته ارزيابی براي كامل نامة فيلم تنها -14

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازيحداقل امت ،ملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -15

 75 امتياز حداقل:  سوم رتبه 80رتبه دوم : حداقل امتياز  85رتبه اول : حداقل امتياز 

 امتيازات : ب( جدول

 امتياز امتياز شاخص هاي داوري رديف

 شعار از پرهيز سوژه، و موضوع اهميت در موضوع، ابتكار پذيري، )باور انديشه و مضمون موضوع، 1

 زدگی(
10 

 10 پردازي شخصيت 2

 5 دراماتيك ساختار 3

 10 اجرايی قابليِّت 4

 10 پردازي ديالوگ 5

 5 نمايشی زبان 6

 10 نوآوري و خالقيِّت 7

 10 اثر شاخص هاي ويژگی 8

 5 آن گذاري تاثير و جشنواره هاي اوِّلويت 9

 10 ساختار بودن مناسب 10

 5 پردازي موقعيت در موفقيت 11

 10 داور ويژة نظر 12
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 100 جمع كل
 

 

 

 
 

و رشته دعا و مناجات خوانی)فراز هاي بخش آوايی 

 شامل: بخش صحيفه سجاديهصحيفه سجاديه(
 عنوان رشته رديف

 قرائت تحقيق 1

 قرائت ترتيل 2

 جزء قرآن كريم 5حفظ  3

 جزء قرآن كريم 10حفظ  4

 قرآن كريمجزء  20حفظ  5

 حفظ كل قرآن كريم 6

 اذان 7

 )فراز هاي صحيفه سجاديه(خوانیو مناجات دعا  8

 و همخوانی قرآن كريم تواشيح 9
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 بخش آوایي: 

 مقدمات (الف

تواشيح و هاي مسابقات )غير از ها و رشتهكنندگان در تمام مراحل، جنسيت* تعيين قطعات اجراي برنامه شركت

 گيرد.اذان( به قيد قرعه انجام میو  همخوانی قرآن

شود؛ كنندگان قرار داده مینامه داوري مسابقات در معرض ديد شركت* قبل از انجام مسابقات در تمام مراحل، آيين

 گردد.كنندگان برگزار مینامه در فرصتی مناسب براي شركتاي براي آموزش آيينهمچنين در صورت امكان، جلسه

 

 كليات اجرايی (ب

 حضور در جايگاه و اعالم مجري يا داور، به اجراي برنامه خواهند پرداخت. محض بهكنندگان در هر مرحله، . شركت1

شود، درصورت عدم حضور كنندگان بر اساس قرعه تعيين می. در مراحلی كه نوبت مسابقه هريك از شركت2

گردد. در مراحلی كه قرعه تعيين ها حذف میكننده از دور رقابتكننده، حداكثر با دو نفر فاصله، شركتشركت

كننده از دور مسابقه حذف طور مجزا و عدم حضور، شركتكنندگان به شود، با دو مرتبه خواندن نام تمام شركتنمی

 شود.می

ها، در هيئت نظارت درصد در امتيازات ساير بخش 10درصد امتياز در بخش صحت حفظ و  5. وجود مغايرت بيش از 3

توسط  جلسهصورتگيرد. چنانچه پس از شنيدن يا بررسی توسط داوران نتيجه تغييري نيافت، رسيدگی قرار می مورد

 شود.رييس هيئت داوران و ناظر مسابقه، تنظيم می

صورت نبود  كنندگان، جايگاه و داوران است، برعهده ناظر فنی و در. كنترل مصحف واحد كه مورد استفاده شركت4

 .استداوران  ئتيهناظر، برعهده رييس 

ها، شيوه انتخاب قرعه و انجام قرنطينه بر اساس نظر كميته يافته به مرحله نهايی مسابقات در تمام رشته. براي افراد راه5

 شود.فنی و ستاد برگزاري مسابقات انجام می

ها، بنابر تشخيص ستاد برگزاري مسابقات و با مشورت به مرحله نهايی مرحله ملی در تمام رشته افتگانيراه. تعداد دقيق 6

 شود.داوران، مشخص می ئتيه

هاي داوري از طريق فرم مشخص، شده خودشان در هريك از بخشتوانند درباره امتياز كسبكنندگان می. شركت7

 نظر ارائه دهند.تقاضاي تجديد 

 است. دريافت كارنامهبعد از  ساعتدو حداكثر ان ارائه درخواست تجديد نظر، تذكر: حداكثر زم

گيري كميته فنی و ستاد برگزاري مسابقات، با رعايت اصول نامه، تصميمنشده در اين آيينبينی. درباره مطالب پيش10

 .استنامه، نافذ حاكم بر آيين

 

 هاي قرائت و حفظكليات فنی رشته (ج

ملی ها و مراحل، روايت حفص از عاصم است. در مرحله ت حفظ و قرائت قرآن كريم در تمام جنسيت* مبناي مسابقا

 .استطرق معتبر و مشروط به اجتناب از تركيب طرق ضروري  ، رعايت روايت حفص از عاصم ازجشنواره

 باشد.* مبناي مسابقات همخوانی قرآن كريم در تمام مراحل، روايات و قرائات سبع می
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 هاي قرائت تحقيق و ترتيل. كليات رشته1ـ ج 

 هاي مختلف رشته تحقيق، به شرح زير محاسبه می شود :امتياز بخش -1

 امتياز 30لحن :  امتياز 20صوت :  امتياز 15وقف و ابتدا :  امتياز 35تجويد : 
 

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -2

 70 امتياز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتياز  80رتبه اول : حداقل امتياز 
 

 داور، به قرائت خواهند پرداخت. اي يو اعالم مجر گاهيمحض حضور در جا شركت كنندگان، به -4

 توجه با و سطري پانزده ايصفحه 604 مصاحف متداول بر اساس تحقيق، رشته شركت كنندگان در قرائت ميزان -5

 باشد:تعيين می ذيل جدول به

 قرائت تحقيق: 

 خواهران برادران

 سطر 15مرحله فينال :  سطر 10مرحله مقدماتی :  سطر 15مرحله فينال :  سطر 10مرحله مقدماتی : 

 قرائت ترتيل: 

 خواهران برادران

 سطر 20مرحله فينال :  سطر 15مرحله مقدماتی :  سطر 20مرحله فينال :  سطر 15مرحله مقدماتی : 

 را دارد. شيافزا ايكاهش و  تيقابل یفن تهيكم ايمحترم داوران و  أتيبا نظر ه ،ملیتبصره: تعداد سطور در مرحله 

آزمون قرائت در مرحله ملی، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لكن در صورت نزديكی امتيازات افراد برتر و با  -6

 تواند در دو مرحله برگزار گردد. نظر هيئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات می

ياز مرحله فينال جمع شده و درصد امت 70درصد امتياز مرحله مقدماتی با  30در صورت برگزاري مرحله فينال،  -7

 هاي برتر مشخص می شوند.حائزان رتبه

اي يكسان انتخاب اي شدن مسابقات در بخش تحقيق، براي افراد راه يافته به مرحله فينال، قرعهدر صورت دو مرحله -8

 شده و با فاصله يك نفر در قرنطينه به وي اعالم می گردد.

 بررسی از پس برتر رتبه كنندگان، تعيين شركت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -9

وقف لحن،  از : تجويد، است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب كه پذيردمی صورت دهینمره هايبخش

 .صوت و ابتدا،

 شود.تعيين می مختلف، هايبخش منتخب داوران كارگروه توسط ملِّی دانشجويان مرحله در تحقيق قطعات -10

همچنين در  گردد.آيات قرائت هر قاري با فاصله قرائت نفر قبل و به قيد قرعه تعيين میدر رشته قرائت تحقيق  -11

 رشته قرائت ترتيل، قرعه تالوت قبل از اجرا و بدون فاصله با فرد ديگري انتخاب خواهد شد.

 تيمسابقات، با رعا يداوران و ستاد برگزار ئتيه يريگ ميتصم نامه،نييآ نينشده در ا ینيب شيدرباره مطالب پ -12

 نامه، نافذ است. نييكم بر آاصول حا
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 هاي حفظ قرآن كريم. كليات رشته2ج ـ 
 

 حفص از عاصم است. تي، رواميقرآن كر حفظمسابقات  يمبنا -1

 هاي مختلف رشته حفظ، به شرح زير محاسبه می شود :امتياز بخش -2

 امتياز 35تجويد : 
 15وقف و ابتدا : 

 امتياز
 100حسن حفظ  امتياز 30لحن :  امتياز 20صوت : 

 صورت به حافظ يینها ازيمسابقات كه صحت حفظ و حسن قرائت مورد نظر است، امت يتذكر: در تمام مراحل برگزار

 .شودی حسن قرائت محاسبه م ازيدرصد امت 30صحت حفظ و  ازيدرصد امت 70

 است: ليذ جدول كنندگان به شرحكسب شده توسط شركت ازي، حداقل امتملیكسب رتبه در مرحله  يبرا -3

 140 امتياز حداقل:  سوم رتبه 150رتبه دوم : حداقل امتياز  160رتبه اول : حداقل امتياز 

افراد برتر و با نظر  آزمون حفظ در مرحله ملی، يك مرحله اي برگزار خواهد شد؛ لكن در صورت نزديكی امتيازات -4

 تواند در دو مرحله برگزار گردد.هيئت محترم داوران و ستاد برگزاري مسابقات می

 زير می باشد:به شرح جدول  مرحله فينال با مرحله مقدماتی امتياز  در صورت برگزاري مرحله فينال،  -5

 در نگاه كلی مرحله نهايی مرحله مقدماتی

  ازيدرصد امت 15

 + قرائت حسن

 ازيدرصد امت 40

 حفظ صحت

 ازيدرصد امت 15

 +قرائت حسن

 صحت ازيدرصد امت 60

 حفظ

درصد مرحله  15)حسن قرائت  ازيدرصد امت 30

درصد  70+ يی( درصد مرحله نها 15ی+مقدمات

+  یمرحله مقدمات درصد40 ) صحت حفظ ازيامت

 يی(درصد مرحله نها 60

 هايبخش بررسی از پس برتر رتبه كنندگان، تعيين شركت از نفر دو از بيش يا دو امتيازات رسيدن تساوي در صورت به -6

وقف و ابتدا، لحن،  از : حسن حفظ، تجويد، است عبارت مختلف يهارشته در اولويت به ترتيب كه پذيردمی صورت دهینمره

 صوت

كنند و نمره نهايی تجويد صورت جداگانه منظور میداوران تجويد براي هر يك از سؤاالت حافظ، نمره كامل را به  -7

ها )وقف و ابتدا، صوت و لحن( نمره حافظ را براي كل سؤاالت خواهد بود. داوران ساير بخش هاآنحافظ، معدل 

 كنند.منظور می

ا در ارائه آن به ميزانی اشكال داشت كه قبل از اتمام سؤال، تالوت او توسط تبصره: اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد ي

كنند. امتياز تجويد حافظ هادي حافظان قطع شد، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتياز آن سؤال را از حافظ كسر می

 يان سؤال نرسيده باشد.در چنين مواردي، ميانگين امتياز سؤاالتی است كه حافظ تا آنجا قرائت كرده است ولو به پا

ها )وقف و ابتدا، صوت و لحن(، امتياز سؤاالتی است كه حافظ تا آنجا در چنين مواردي، امتياز حافظ درساير بخش

 قرائت كرده است ولو به پايان سؤال نرسيده باشد.
 

 

ين آيين داوري در بخش آوايی براساس آخرانتخاب سوال،هدايت حفاظ)رشته هاي حفظ قرآن كريم(و :1تبصره

 كه به پيوست تقديم شده است. هنگی مسابقات قرآن كريم كشور خواهد بودنامه مصوب ستاد عالی هما

يين نامه پرداخت آبه پيوست ،جهت حفظ رويه در پرداخت حق الزحمه هاي عوامل برگزاري جشنواره:2رهتبص

 توصيه می گردد. هنگی مسابقات قرآن كريم كشورمصوب ستاد عالی هما

  



 

 

41 

 

 

 ارسالي به جشنواره ملي آثار فرم شناسنامه

 

 جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان سراسر كشور ينششمسی و  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره ملی قرآن و عترت:  ينششمشناسنامه آثار سی و 

 دانشجويان سراسر كشور

 ) توسط دبيرخانه جشنواره تكميل می گردد (كد اثر: 

   ذهیب ت                نقاشی              خوشنویسی  نوع اثر : 

    پوستر طراحی            معرق و منبت              فیلم کوتاه 

  اپلیکیشن                      نرم افزار تولید 

 ) عکس اثر ارسالی به دبیرخانه(تصویر اثر 
 نام دستگاه و  دانشگاه ارسال كننده :

 نام و نام خانوادگی صاحب اثر:

 كد ملی :

 تلفن همراه :

 )توسط دبيرخانه جشنواره تكميل می گردد(تاريخ تحويل اثر : 
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