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تعالیباسمه  

 

  مقدمه
بخش حرکت فردی و اجتماعی در سازی و روشنیقرآن کریم، یگانه رهنمود جاویدان، برنامه انسان

الهی و ارسال رسل و انزال مسیر پرمخاطره زندگی بشریت است که در ادامه حرکت مستمر انبیاء 

ها، مصدق و مهیمن بر سایر کتب آسمانی و نقشه راه سبک زندگی الخطاب کالمکتب، به عنوان فصل

و حیات طیبه بر قلب است. بدون تردید تالوت و انس با این کتاب مبارك، تضمین کننده سالمت 

ی است که در عمل، حقایق آن ابخش فرد و جامعهروحی ،روانی و موجب تكامل روح انسان و تعالی

نوشی از چشمه العین خود نموده و قرآن را امام و مقتدای خود قرار داده و در سایه جرعه را نصب

 زالل عترت طاهرین)ع( به عنوان مفسر کالم وحی در پی اجابت دعوت بلیغ الهی باشد.

 معلمانتربیت مسئولیت کشور در معلمتربیت تخصصی نهاد ترینمهم منزلهبه فرهنگیان دانشگاه

 برپایی که در این راستا است دارعهده  را اسالمی معیار نظام اساس بر ایران اسالمی جمهوری طراز

باعث نشر و ترویج آموزه های قرآن و عترت و انس بیشتر با قرآن در  تواندمی هاجشنواره شایسته

برمبنای معارف غنی کتاب وحی  جانبههمه رشد و یادگیری و شوق شور بین دانشجویان و برانگیختن

 روازاین  زند. رقم دانشگاه در را بانشاطی فضای و شده معلمان دانشجو میان در و اهل بیت)ع(

 را های فرهنگی و اجتماعیفعالیت توسعه و ارتقاء سیاست دانشگاه، اجتماعی و فرهنگی معاونت

با  را فعالیتها  به بخشیتنوع و قرآنی هایجشنواره کیفی و کمی توسعه و است گرفته پی مجدانه

 .است داده قرار کار دستور ورزانه دررویكرد اندیشه

امین سی دستورالعمل ونه دوره گذشته،بیست برگزاری قیمتذی تجارب از مندیبهره از پس اکنون 

شده فرهنگی تدوین امور کل دانشگاه فرهنگیان که در اداره )قرآن و عترت(فرهنگی  جشنواره

 .شودمی ابالغ اجرا است، برای

 گسترده شاهد استقبال سترگ، فرهنگی حرکت این اندرکاراندست همه تالش مجدانه با است امید

 .یابیمدست انتظار مورد نتایج و آثار به و بوده دانشگاه معلمان دانشجو
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 اهداف: -فصل اول 

  هدف کلی:: 1-1 

 و مراکز آموزش عالی هابصیرت دینی دانشجویان در دانشگاه اعتالی اخالق، ایمان و -1

هر چه بیشتر دانشجویان با قرآن کریم و سیره معصومین انس و الفت  سازی و ایجادزمینه -2
  علیهم السالم

 های سراسر کشورو توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه تقویت -3

 هاتشویق نخبگان دینی و قرآنی دانشگاههای قرآن و عترت و گذاری به فعالیت ارج -4

شناسایی دانشجویان مستعد و برجسته قرآنی و معرفی به جامعه دانشگاهی و قرآنی  -5

 کشور.

علیهم  های قرآن و عترتالگو سازی دانشجویان برای سایر اقشار جامعه در حوزه فعالیت -6

 السالم

 علیهم السالم تهای قرآن و عترها و پژوهشگسترش مفاهیم، آموزش -7

 :اهداف جزئی: 2-1

 معلمان. دانشجو اعتقادی و فرهنگی فكری، مبانی تقویت .1

سازی کاربرد فرهنگ و هنر در زندگی فردی و اجتماعی سازی اوقات فراغت و نهادینهغنی .2

 .بر مبنای قرآن و عترت )ع( دانشجو معلمان

 هایرقابت طریق از معلّمان دانشجو بیشتر نشاط و شادابی پویایی، تحرّك، زمینه ایجاد .3

 .بخشتعالی و سازنده

 بین مهارت و دانش تبادل و تربیتی و فرهنگیتعامالت  افزایی،هم همدلی، فضای ایجاد .4

 معلمان. دانشجو

 هایبستر ایجاد و اجتماعی و فرهنگی هایفعالیت به مندعالقه معلمان دانشجو شناسایی .5

 آنان. هایمهارت و بینش دانش، ارتقای برای الزم

 معلمان. دانشجو هنری و ادبی علمی، هایمهارت و هاتوانمندی معرفی و گذاریارج .6

 معلمان در دانشجو حداکثری گروهی و جذب و جمعی هایفعالیت تعمیق و توسعه .7

 فرهنگی و اجتماعی. هایفعالیت
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 برنامه: هایبخش-فصل دوم 

 " یآوای " هایرشته: بخش اول: 1-2

 ده حفظ-4کریم  قرآنپنج جزء  حفظ-3ترتیل(  (کریم قرآن قرائت -2) تحقیق (کریم قرآن قرائت -1 شامل:

  تواشیح-8و مناجات خوانی  دعا -7 کریم قرآن کل حفظ -6کریم  قرآنجزء  بیست حفظ-5کریم  قرآنجزء 

 و خواهران( برادران )و همخوانی قرآن کریم 

  " یمعارف " هایرشتهدوم:  بخش 2-2

آشنایی با  مفاهیم صحیفه  -3البالغه آشنایی مفاهیم نهج -2آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم - 1:شامل

حفظ موضوعی قرآن کریم   -6آشنایی با سیرة معصومین )ع(  -5ع( ) بیتآشنایی با احادیث اهل -4سجادیه 

 سبک زندگی اسالمی ایرانی -9پرسمان معارفی   -8احكام   -7

 " ادبی " هایرشتهچهارم: بخش  -3-2

  نویسینمایشنامه -3نویسی داستان -2شعر  -1 :شامل

 " هنری" هایرشتهبخش سوم:  -4-2

 فیلم-7معرق و منبت  -6 تذهیب-5پوستر طراحی -4 عكاسی -3نستعلیق((نویسیخوش-2نقّاشی -1 :شامل

 کوتاه

  "پژوهشی  " هایرشتهبخش پنجم: -5-2

 نقد کتاب-3نویسی مقاله -2تلخیص کتاب  -1شامل: 

 " فناوری"های رشته بخش ششم:-6-2

  تولید اپلیكیشن -2افزارتولید نرم -1شامل:  
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 اجرایی ساختار-فصل سوم: 

  -3ستاد اجرایی در مرحله کشوری  -2ستادعالی در سازمان مرکزی -1جشنواره برگزاری و مقدمات تمهید برای

جشنواره ستادهای استانی برای انجام مراحل مقدماتی  -4 ایمنطقهمرحله  در قطبهای ستاد اجرایی استان

 شود:ها، تشكیل میدر استان

  عالی ستاد 1-3

 :از متشكّل

 ستاد( )رئیس دانشگاه سیرئ .1

 ستاد( مقام)قائم دانشگاه و اجتماعی فرهنگی معاون .2

 ستاد( دانشگاه )عضو در فقیهولی نمایندگی نهاد مسئول .3

 ستاد( دانشگاه )عضو معاونین .4

 ستاد( فرهنگی )عضو و دبیرامور  مدیرکل .5

 ستاد( عضو)مدیرکل حراست  .6

 )عضو ستاد(جشنواره ها رئیس اداره  .7

ستاد( به انتخاب  ها )عضواستان فرهنگی اجتماعی شوراهای رؤسای از برادر( یک خواهر، )یک دو نفر .8

 .ستاد

 :عالی ستاد وظایف شرح-2-3

 شده.بینیپیش اهداف جهت در برنامه هدایت و مدیریت کالن، گذاریسیاست .1

 برنامه. مالی منابع تأمین و بودجه تخصیص .2

 مختلف. مراحل برنامه در اجرای حسن بر نظارت .3

 .جشنواره کشوری مرحله میزبان انتخاب در شدهارائه پیشنهادهای و تائید بررسی .4

 ستاد اجرایی مرحله کشوری: -3-3

 :از متشكّل

 ستاد( )رئیس استان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس

 مرکزینماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی از سازمان

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان )عضو ستاد(

 ستاد( عضو ( استان عالی آموزش مراکز و هاپردیس سرپرستان

 ستاد( عضو  و دبیر (مسئول فرهنگی مدیریت استانی 

 (عضو ستاد)ان مسئول حراست است

 )عضو ستاد( استان ها و مراکزفرهنگی پردیس کارشناسان یا مسئوالن کارشناس

 ها و مراکز استانی به انتخاب ستاددو نفر از استادان و مدرسان آشنا به مباحث فرهنگی از پردیس
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 :کشوری منتخب استان ستاد وظایف شرح

 جشنواره یکشوربرگزاری مرحله  مقدمات تمهید و ریزیبرنامه

 تشكیل جلسات ستاد، با هماهنگی و حضور نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی

 استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در استان برای برگزاری شایسته برنامه

رسانی، ، تبلیغات و اطالعیکشوردر مرحله جشنواره تمهید مقدمات برای انجام مراحل اجرای 

 ، برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگانمسابقات داوری و اعالم نتیجهپذیرش و اسكان، 

 ایمنطقهمیزبان مرحله  قطبهای استان اجراییستاد-3-3

 :از متشكّل

 ستاد( )رئیس زد، اصفهان، زنجان، قم و کردستان)یهای استان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس

 در استان )عضو ستاد(مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 ستاد( عضو ( استان عالی آموزش مراکز و هاپردیس سرپرستان

 ستاد( عضو  و دبیر (مسئول فرهنگی مدیریت استانی 

 (عضو ستاد)مسئول حراست استان 

 )عضو ستاد( استان ها و مراکزفرهنگی پردیس کارشناسان یا مسئوالن کارشناس

ها و مراکز استانی به انتخاب مباحث فرهنگی از پردیسدو نفر از استادان و مدرسان آشنا به 

 ستاد.

 :قطبهای استان ستاد وظایف شرح-4-3

 جشنواره ایمنطقهبرگزاری مرحله  مقدمات تمهید و ریزیبرنامه

 اعضاء تشكیل جلسات ستاد، با هماهنگی و حضور 

 برنامهاستفاده حداکثری از ظرفیت موجود در استان برای برگزاری شایسته 

 ، برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگانمسابقات پذیرش و اسكان، داوری و اعالم نتیجه

 و معرفی نفرات به معاونت فرهنگی اجتماعی برای حضور در مرحله کشوری

 ستاد اجرایی استان -5-3

 ستاد( )رئیس استان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس .1

 م رهبری در استان )عضو ستاد(مسئول نهاد نمایندگی مقام معظ .2

 ستاد( عضو استان) عالی آموزش مراکز و هاپردیس سرپرستان .3

 ستاد( عضو  و دبیر مسئول فرهنگی مدیریت استانی) .4

 (عضو ستاد)مسئول حراست استان  .5

 )عضو ستاد( استان ها و مراکزفرهنگی پردیس کارشناسان یا مسئوالن کارشناس .6

 ها و مراکز استانی به انتخاب ستاد.آشنا به مباحث فرهنگی از پردیسدو نفر از استادان و مدرسان  .7
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 :استان ستاد وظایف شرح-6-3

 نامهآئین این مفاد بر اساس مراکز، و هاپردیس سطح در جشنواره، بهترچه هر اجرای برای ریزیبرنامه .8

 مربوطه. هایبخشنامه سایر و

 تبلیغی هایشیوه طریق از دانشجویان فعّال و گسترده شرکت برای عمومی فراخوان و رسانیاطالع .9

 جشنواره. مختلف مراحل در موردنیاز اعتبار تأمین و هزینه برآورد و کارساز

 دانشجویان مؤثر و فعال حضور برای مختلف هایرشته در آمادگی هایکالس ریزی برای تشكیلبرنامه .10

 جشنواره. در

 شدهاعالم بندیزمان با متناسب مسابقات اجرای تهیه جدول .11

 صدور ابالغ برای کلیه اعضا توسط رئیس ستاد .12

 

 اجرا مراحل-فصل چهارم: 

  مرحله استانی :1-4

د و شوهایی که بیش از دو پردیس و مرکز دارند برگزار مینكته مهم: مرحله استانی فقط در استان

 د.شوم میالاع (ایمنطقهمرحله )گانه  5 هایقطبها به نفرات برتر استاناسامی 

 .شد خواهد اجرا و ریزیبرنامه عالی آموزش مراکز و هااستانی و با همكاری پردیس ستاد استانی، توسط مرحله

 .باشدمی1398اسفندپایان زمان اجرای مرحله استانی حداکثر تا 

 ای:مرحله منطقه-2-4

 قطب)یزد، کردستان، اصفهان، زنجان و قم(های استانعهده بر  ایمنطقه مرحله در برنامه برگزاری مسئولیت

 باشد .می

 توضیحات 

ته را های اول هر رش، صرفاً نفرات و گروهجشنوارهها پس از برگزاری مرحله مقدماتی و استانی استان .1

معرفی  )قطب(های میزباناستانبه  ایمنطقهحضور در مرحله  به تفكیک خواهر و برادر برای

 نمایند.می

ها در هر رشته)به تفكیک خواهر مقدمات الزم را برای حضور نفرات اول استان ایمنطقهمرحله  انمیزبان .2

های و برادر( در این مرحله فراهم نموده و پس از انجام مسابقات حضوری نفرات اول هر رشته ) و گروه

ر نواره مستقبه دبیرخانه جش حضور در مرحله کشوری اول تواشیح( را به تفكیک خواهر و برادر برای

 نمایند.در معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه معرفی می

 کشوری : مرحله4-4

 گردد.استان میزبان مرحله کشوری متعاقباً اعالم می
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 جشنوارهجدول زمانبندی مرحله استانی و کشوری 

 

ن
وی

نا
ع

 

ی
تان

اس
ه 

حل
مر

 

ت 
را

 نف
ار

 آث
ی و

ام
اس

ی 
زار

رگ
با

ها
ن 

تا
اس

ب 
خ

نت
م

 

ه   
حل

مر
ی 

را
اج

قه
نط

م
ی

ا
ه  

ر ب
رت

ت ب
را

 نف
ی

ام
اس

م 
ال

اع

نه
خا

یر
دب

 
ی

ور
ش

ک
 

 و 
ی

ور
ش

ه ک
حل

مر
ی 

را
اج

خ/ 
ری

تا

ن
گا

ید
گز

بر
از 

ر 
دی

تق
 

 آوایی هایرشته 1

 

تا پایان 

اسفندماه 

1398 

 15تا 

فروردین ماه 

1399 

 1399تا پایان اردیبهشت 

 

 15تا 

خردادماه 

1399 
تابستان 

1399 

 یمعارفهایرشته 2

تا پایان 

اسفندماه 

1398 

 15تا 

فروردین ماه 

1399 

 1399تا پایان اردیبهشت 

 

 15تا 

خردادماه 

1399 
تابستان 

1399 

3 
 ادبی هایرشته

 

تا پایان 

اسفندماه 

1398 

 15تا 

فروردین ماه 

1399 

 1399تا پایان اردیبهشت 

 

 15تا 

خردادماه 

1399 
تابستان 

1399 

 هنری هایرشته 4

تا پایان 

اسفندماه 

1398 

 15تا 

فروردین ماه 

1399 

 1399تا پایان اردیبهشت 

 

 15تا 

خردادماه 

1399 
تابستان 

1399 

  یپژوهشهایرشته 5

تا پایان 

اسفندماه 

1398 

 15تا 

فروردین ماه 

1399 

 1399تا پایان اردیبهشت 

 

 15تا 

خردادماه 

1399 
تابستان 

1399 

از استانهایی که درصد مشارکت دانشجومعلمان به نسبت جمعیت دانشجویی از حدنصاب باالتری  :1تذکر

 برخوردار باشد تقدیر بعمل خواهد آمد.

 های الزم انجام خواهد گرفت.این امر پس از ثبت نام اولیه استانها، و بررسی
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  هبرنام مالی امور-فصل پنجم: 

آموزش  مراکز و هاپردیس ها،استان فرهنگی اعتبارات و سرانه محل از استانیمرحله  در ،جشنواره هزینه برگزاری

 .شودمی تأمین فرهنگیان دانشگاه متمرکز اعتبارات محل از کشوریای و منطقهمرحله  در و عالی تأمین می شود

 این موضوع مختلف مراحل در جشنوارهنظارتی و داوری  و فنی اجرایی، عوامل و ستاد اعضای الزحمهحق

 شود.پرداخت می های فرهنگی محاسبه وفعالیت نامهشیوه ضوابط برابر دستورالعمل

 

  کنندگانشرکت شرایط-فصل ششم: 

 است. فرهنگیان دانشگاه معلمان ویژه دانشجو ،جشنواره این .1

 شرکت توانندمی رشته صرفا در یکو کشوری(  ای، منطقهدرکلیه مراحل )استانی معلمان دانشجو .2

 نمایند.

باید آمادگی الزم برای اجرای کار حضوری و عملی در کشوری میای و منطقهیافتگان به مرحله راه .3

 نامه داشته باشد.را برابر ضوابط مندرج در آیینمحل برگزاری 

 درجشنواره توانند در این اند؛ نمیشده رتبه اوّل حائز انفرادی هایرشته در گذشتهسال که دانشجویانی .4

 .نمایند شرکت رشته همان

 به مجاز اندشده اول رتبه حائز کشوری مرحله رشته حفظ قرآن کریم مقاطع از دریكی که دانشجویانی .5

 کنند. شرکت باالتر در سطح و باید نیستند ترپایین سطح یا سطوح در آن شرکت

در نیمسال دوم شوند؛ و یا می التّحصیل فارغ 98-99اوّل سال تحصیلی  سال در نیم که دانشجویانی .6

 .را ندارندجشنواره این  در مرخصی تحصیلی دارند اجازه شرکت

 به مرخصی در یا و اندگردیده منع تحصیل از انضباطی یا و نامه آموزشیآئین اساس بر که دانشجویانی .7

 .ندارند راجشنواره این  در شرکت اجازه برند،می سر

 در مهم معیارهای از یكی عنوانبهجشنواره  مختلف مراحل در عزیز معلمان گسترده دانشجو حضور .8

 مسئولین لذا شود؛می محسوب فرهنگی هایفعالیت در عالی مراکز آموزش و هاپردیس عملكرد سنجش

 فعالیت این در معلمان دانشجو اتفاقبهقریب اکثریت حضور تا نمایند؛ تالش اجرایی ستادهای محترم

دانشجومعلمان  پویایی و تحرّک و علمی مهارت و هاافزایش توانمندی برایو  یافته تحقّق ارزشمند

 موردعالقه دانشجویان هایبر اساس رشته آمادگی هایکالس مسیر تشكیل این در شکبی .شود تبدیل

 .است تأکید مورد اصولی هایسیاست از و بوده برخوردار ایویژه اهمیت از
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 جوایز-فصل هفتم: 

 سوی از هدایایی و سپاس لوح برتر نفرات و به گواهی شرکت کنندگانشرکت به استانی مرحله در .1

و با مدیریت استان جشنواره انجام شایسته این . خواهد شد اهدا پردیس و استان اجرایی ستادهای

 باشد.ید میکهای استانی مورد تأپردیس

 ستادهای سوی از و سپاس لوح برتر نفرات و به گواهی شرکت کنندگانشرکت بهای در مرحله منطقه .2

 خواهد شد. اهداجوایز  ذیل جدول برابر های قطباستان اجرایی

 ایمنطقهانفرادی مرحله  هایرشته :جوایز1-7

 ریال 000/500/2مبلغ  به هزینه عتبات عالیاتکمک +سپاس لوح اوّل نفرات
 ریال 000/000/2 مبلغ به عالیات هزینه عتباتکمک +سپاس لوح دوم نفرات
 ریال 000/500/1 مبلغ به مقدس هزینه مشهد+کمک سپاس لوح سوم نفرات

 

 :یامنطقهتواشیح مرحله  رشته : جوایز2-7

 ریال000/500/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح اول هایگروه

 ریال 000/000/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح دوم هایگروه

 ریال 000/500 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح سوم هایگروه

 

 ذیل جدول برابر برتر نفرات به و شرکت گواهیِ ،جشنواره کنندگانکلیه شرکت به :در مرحله کشوری .3

 .شودمی تقدیم هدایایی

 :انفرادی مرحله کشوری هایرشته : جوایز3-7

 ریال 000/000/5مبلغ  به هزینه عتبات عالیاتکمک +سپاس لوح اوّل نفرات
 ریال 000/000/4 مبلغ به عالیات هزینه عتباتکمک +سپاس لوح دوم نفرات
 ریال 000/000/3 مبلغ به مقدس هزینه مشهد+کمک سپاس لوح سوم نفرات
 ریال 000/000/2 مبلغ به مقدس هزینه مشهد+کمک سپاس لوح چهارم نفرات
 ریال 000/000/1 مبلغ به مقدس هزینه مشهد+کمک سپاس لوح پنجم نفرات

 

 :مرحله کشوری تواشیح رشته : جوایز4-7

 ریال000/500/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح اول هایگروه

 ریال 000/000/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح دوم هایگروه

 ریال 000/500/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح سوم هایگروه

 ریال 000/000/1 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح چهارم هایگروه

 ریال 000/500 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح پنجم هایگروه
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 مهم: تذکر

در صورت عدم کسب  امتیاز حدنصاب در مرحله کشوری خواهد بود.الذکر منوط به دریافت های فوقکسب رتبه

 شوند.حدنصاب نفرات برگزیده شایسته تقدیر معرفی می

 : نام ثبت و مهلت کیفیت فصل هشتم 

با هماهنگی کارشناسان فرهنگی پردیس و  امین دوره جشنوارهسیمعلمان داوطلب شرکت در  کلیه دانشجو

سامانه از طریق  فرصت دارند 01/12/1398 لغایت 30/09/1398از تاریخ  مراکز آموزش عالی محل تحصیل خود

 نام اولیه و در ادامه نسبت به بارگذاری آثار اقدام نمایند.نسبت به ثبت (hadaf.cfu.ac.irهدف )

 است. الزم برای حضور در این برنامه سامانه شرط نام در اینبدیهی است ثبتنکته مهم: 

 

  : ها رشتهفصل نهم 

  " یآوای " هایرشته اول بخش -1-9

 ترتیل( و تحقیق ( کریم قرآن قرائت -1-1-9

 

 شرکت فوق هایاز گرایش دریكی خود و توانمندی تمایل بر اساسبخش در این کنندگانشرکت .1

 نمایند.می

 است. کریم قرآن تالوت رشته در ارزیابی موارد از ابتدا، وقف/صوت/لحن/قرائت تجوید و صحت .2

 رشته است. این برای داوری مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین آخرین .3

 :کریم قرآن حفظ 2-1-9

 حفظ-3جزء(  کریم )ده قرآن حفظ-2)پنج جزء(  کریم قرآن حفظ-1های بخش شامل رشته این .1

 و تمایل حسب توانند؛می دانشجویان که کریم است؛ قرآن کل حفظ -4جزء(  کریم )بیست قرآن

 .نمایند شرکت هابخش این از دریكی خود آمادگی

 است. رشته حفظ در ارزیابی مواردِ  از ابتدا، وقف /تجوید / لحن / صوت / حفظ صحت .2

 داوری مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین آخرین نیز رشته، این در .3

 بود. خواهد

 :تذکر

 آن در شرکت به مجاز اند،شده اول رتبه حائز حفظ هایرشته سطوح از دریكی قبلی دوره در که دانشجویانی

 .نمایند شرکت باالتر سطح در باید صرفاً نیستند و ترپایین سطوح یا سطح و

 ونفرات اول استان)به تفكیک استان( برابر جدول زمانبندی و با کیفیت اعالم شده از سوی استان میزبان 

 نامه نسبت به ارائه محفوظات خود اقدام خواهند نمود.ضوابط مندرج در آیین
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 و حفظ( تحقيق و ترتيل)جدول امتيازبندی رشته قرائت 

 های حفظرشته های قرائت تحقیق و ترتیلرشته

 امتیاز عنوان امتیاز عنوان

  35 تجوید

 صحت قرائت

 35 تجوید

 15 وقف و ابتدا 15 وقف و ابتدا

 20 صوت 20 صوت

 30 لحن 30 لحن

 100 صحت حفظ صحت حفظ  

 200 جمع امتیازات 100 جمع امتیازات

 خوانیو مناجات  دعا -3-1-9

 منابع:

مناجات الراجین و مناجات الزاهدین از مجموعه مناجات خمسه عشر  الف( مرحله استانی: مناجات الذاکرین ، 

 ) مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی(

 متعاقبا اعالم می شود. ملی:ای، کشوری و منطقه ( مرحلهب 

 دعاخوانی داوری رشته شاخص

شده دعاهای مشخص کنندگان بر اساس نظر داوران در مراحل مختلف یک یا چند فراز ازدر این رشته شرکت

 نمایند.را قرائت می

 «امتیاز 25»صوت امتیازات و نمرات مربوط به : 1-1

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

 صوت

 امتیازات

 3 «، گرفتگی نامتعارفنداشتن اضطراب، لرزش»شفافیت و صافی صدا 
 4 قدرت و رسایی

 5 جراکیفیت ا توجه به پرده صوتی و با «فاصله زیری و بمی»صوت ارتفاع 
 4 «مالحت، زنگ صدا، گیرایی و زیبایی»طنین 
 6 «ای به پرده دیگرتوانایی در سرعت انتقال صوت از پرده»پذیری انعطاف

 3 پختگی صوت و داشتن قالب مداحی

موارد 

ر کس

 شده

 1 تصنعی بودن صدا
 1 گرفتگی نامتعارف

 1 بكاهد به تشخیص داورهر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا 

1 
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 «امتیاز 25»لحن یازات و نمرات مربوط به امت :2

 امتیاز ضوابط عنوان موضوع

لحن، 

مقامات و 

 نغمات

 امتیازات

 1 تطبیق شروع با فرود ازلحاظ پرده صوتی
 1 تطبیق شروع با فرود ازلحاظ مقام و نغمه

 4 تطبیق لحن و مقام با محتوای عبارت و متن دعا
 2 وقار و سنگینی مناسب و مطابق با شأن دعا

 2 «لحن االداء»رعایت لحن در ادای فرازهای ویژه دعا 
 2 روانی و سالمت در اجرای مقامات لحن

 2 هاکیفیت ممتاز تحریرها و جذابیت و انعطاف آن
 5 ایجاد فضای معنوی، احساسی و پرشور در حین اجرا

 4 کارگیری نغماتتحرک در اجرا و بهقدرت تنغیم و تنوع و 
 2 هماهنگی و تطابق صوت با لحن

موارد 

 ر شدهکس

 1 آغاز کردن دعا با پرده غیرمتعارف

 1 خروج از ردیف صوت
 1 هاناهمگون بودن ردیف

 1 «هانغمه»خروج ناموزون از مقام 
 5 های تنغیم در اجراعدم رعایت قابلیت و ظرفیت

 1 تناسب یا توازن در سرعت اجرای دعاعدم 
 4 «هاتیزی و مصنوعی بودن آن»مسلط نبودن بر تحریرها 
 1 «غیرمعمول»تكلف و رفتار غیرطبیعی 

شود و در صورت نوآوری مطابق شأن دعا و تنوع در اجرای محض موجب کسر امتیاز نمی تقلید :1تبصره 

 گیرد.نمره به دعاخوان تعلق می 2شرط زیبایی تا نغمات، به

 «امتیاز 2حداکثر »: موارد امتیاز ویژه با صالحدید داور 1-3

 «امتیاز 30» : امتیازات و نمرات مربوط به تجوید وقف ابتدا و حسن اجرا1-4

امتی ضوابط عنوان موضوع

 از

تجوید وقف 

 و ابتدا

امتیازا

  ت

 4 «رعایت حق حروف و مخارج آن»صحیح و عربی ادا کردن حروف 
 صحیح ادا کردن حرکات

 

 

 

 

 

 

 

4 
ها، حروف مشدد و ازحد متعارف حرکات کوتاه، مدها غنهعدم کشش بیش

 ساکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 5 متناسب با معانی دعاوقف و شروع مناسب، 

 15 حسن اجرا و تأثیر بر مستمعین

موارد 

کسر 

 شده

 1 مكث و سكوت غیرمتعارف و قبیح که مخل معنا شود
 1 نامتعارف و قبیح که مخل معنا شود وقف و ابتدای
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 تواشیح و همخوانی قرآن کریم:) برادران و خواهران(-4-1-9

 .بیشتر باشد نفر 6کمتر و از  نفر 5این رشته گروهی است و تعداد نفرات گروه نباید از 

از  بیشتر و دقیقه( )شش و نیم 30/6سرایی اجرا نباید کمتر از و مدیحهتواشیح مدت زمان اجرای قطعه  

 باشد دقیقه( )هفت و نیم30/7

ی را کسب امنطقهند مجوز حضور در مرحله الزم را کسب نمای حدنصابهایی که گروه، پس از ارسال آثار

 .خواهند نمود

 سرایی را اجرا نمایندها باید یک اثر مدیحهدر مرحله کشوری گروه 

 .شود ارسال یامنطقهاستان میزبان مرحله  به DVD یا CD لباق در استان برتر هایگروه فیلم*

 

 امتیاز داوران امتیاز تواشیح شاخص داوری رشته موضوع
 آداب و شرایط 

 

  بدون امتیاز

 صوت 

 

20  

 لحن تواشیح

 

30  

 هماهنگی و حسن اجرا 

 

25  

 

 

 متن و ادا

 

25  

  100 جمع 

 

 ضوابط اجرایی :

 الف(آداب و شرایط:

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

تواشیح( همراه با ترجمه و اعراب سرایی )مشخصات گروه و اعضا ء آن و متن تایپ شده مدیحه  -2

امتیاز  5گذاری کامل باید قبل از اجرا به هیات داوران تسلیم گردد و عدم ارائه متن موجب درج 

 منفی خواهد شد.

 شود.امتیاز می 1حداکثر  ها موجب کسرعدم هماهنگی و تناسب لباس -3

 ها در صورت تناسب بالمانع است .تبصره : تفاوت رنگ لباس

 امتیاز خواهد شد. 2استفاده از متن در هنگام اجرا مدیحه سرایی )تواشیح ( موجب کسر  -4

 امتیاز خواهد شد. 2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس ، ظاهر و حرکات اعضا گروه موجب کسر  -5

 امتیاز 20ب( صوت   

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

 امتیاز 5مساحت ) ارتفاع(  -1
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 زمان توسط کر امتیاز کامل را در بر خواهد داشت .طور همفقط استفاده از دو اکتاو به

 امتیاز 5طنین ) زیبایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(  -2

 امتیاز 2شدت و قوت ) رسایی( -3

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

 امتیاز 2تحریر  -5

 امتیاز 2استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  -6

 امتیاز 30ج( لحن   

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

 امتیاز 5برخورداری از تلفیق مناسب نغمات و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات       -2

 امتیاز 5) رعایت تعبیرات(      ها با معانی و مضامین متنتطابق آهنگ -3

 امتیاز 3های مناسب ، زیبا و هماهنگ   برخورداری از ریتم یا ضرب آهنگ -4

 امتیاز 7شده(       ها ) در مجموع برنامه ارائهزیبایی ، تأثیر و جاذبه آهنگ -5

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

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

 گردد.شود در بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ میمعایبی که مربوط به اجرا گروه می

امتیاز منفی  3تا  1شده متناسب با میزان استفاده در برنامه از های تقلید شناخته: استفاده از ملودی2تذکر 

 . خواهد داشت

 امتیاز 25د( هماهنگی و حسن اجرا     

 امتیاز 5برخورداری از کر یكدست ، هماهنگ و تنظیم شده           -1

 امتیاز 3هماهنگی در ادای کلمات         -2

 امتیاز 3ها       هماهنگی در اجرای پرده -3

 امتیاز 2هماهنگی در تحریرها      -4

های بدون تحریر ، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد برنامهتبصره : امتیاز مورد نظر متناسب با 

 گرفت .

 امتیاز   5اجرا تكخوانی ممتاز               -5

 های اجرا شده توسط گروه نباشد.: منظور از تكخوانی ، تكخوانی است که در قالب ملودی 1تبصره 

ها معدل ند محاسبه گردیده و در صورت تعدد تكخوانها در این ب: صدا و لحن تكخوان یا تكخوان2تبصره 

 اجرا ء درج خواهد شد.

 امتیاز  5استفاده از فنون زیبا سازی نظیر فواصل صدایی مختلف یا هارمونی    -6
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 کارگیری کلیه موارد یاد شده در یک برنامه الزامی نیست.تبصره : به

 امتیاز 2هماهنگی در ضرب آهنگ ) ریتم(            

 
 موارد کسر امتیاز :

 درصد امتیاز خواهد شد . 25هر مورد عدم هماهنگی در ادا کلمات موجب کسر  .1

 امتیاز خواهد شد. 1مورد خروج از پرده صحیح موجب کسر حداقل نیم و حداکثر  هر .2

 در صد امتیاز خواهد شد. 25هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر  .3

 موجب کسر نیم امتیاز خواهد شد.گیری ناخوشایند مورد نفس هر .4

 2امتیاز و حداکثر  1حداقل  هر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و موارد مشابه موجب کسر .5

 امتیاز و قطع برنامه توسط گروه به هر دلیل موجب حذف گروه خواهد شد.

 

 امتیاز 25ه( متن و ادا     

 امتیاز  15(    مطابقت صحت متن و ادا ) از نظر مخارج و اعراب  -1

امتیاز و برای هر مورد غلط متنی نیم امتیاز کسر  1غلط ادبی شامل مخارج و اعراب  تبصره: برای هر مورد

 خواهد شد.

د (         باشارزش ادبی متن ) شامل مفهوم ، تشبیه ، ایجاز ، کنایه ، استعاره و سایر صنایع ادبی و بالغی می -2

 امتیاز 10

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

 ها اعطا خواهد شد.ی گروهمتن مسابقه یكسان باشد امتیاز این بخش به همه
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 :یمعارف هایرشتهبخش دوم -2-9

 : آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم1-2-9

 البالغه آشنایی مفاهیم نهج :2-2-9

 آشنایی با  مفاهیم صحیفه سجادیه :3-2-9

 ع() بیتآشنایی با احادیث اهل: 4-2-9

 آشنایی با سیرة معصومین )ع(: 5-2-9

 حفظ موضوعی قرآن کریم: 6-2-9

 احكام: 7-2-9

 پرسمان معارفی: 8-2-9

 سبک زندگی اسالمی ایرانی: 9-2-9
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*ستادهای استانی می توانند برابر شرایط و اقتضائات بومی محدوده مطالعات  منابع معرفی شده را تعیین و یا از 

 منابع دیگر استفاده نمایند.

 منابع بخش معارفی ردیف

 ای کشوری و ملیمرحله، منطقه *دید ستاد استانی(با صالحمرحله استانی)میزان مطالعه   رشته

1 

آشنایی با مفاهیم 

 البالغهنهج

 1کتاب سیری در نهج البالغه، استاد شهید مرتضی مطهری، نشرصدرا) فصل های مقدمه، -1

 (با قابلیت دانلود از اینترنت 7،  6، 

نهج البالغه بر اساس  ترجمه مرحوم استاد مرحوم  100تا  1متن و ترجمه حكمت های -2

 دشتی ره

 متعاقبا اعالم خواهد شد

2 
آشنایی با مفاهیم 

 صحیفه سجادیه

اخالق اجتماعی در صحیفه سجادیه ، حمید رضا حق شناس ، مرکز پژوهشهای اسالمی صدا 

 با قابلیت دانلود از اینتر نت(و سیمای جمهوری اسالمی ایران، )

 

 اعالم خواهد شد متعاقبا

3 
حفظ موضوعی 

 قرآن کریم

موضوع قرآن کریم ( ، اثرحجت اال سالم  365کتاب هر روز با قرآن و عترت ، ) حفظ 

والمسلمین حاج ابوالقاسم و همكاران ، انتشارات نورالتقلین ، از ابتدای فصل دوم  آیات 

 278تا ابتدای فصل چهارم آداب معاشرت صفحه  162اخالقی صفحه 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

آشنایی با ترجمه  4

 و تفسیر قرآن

،  163کتاب تفسیر آیات برگزیده ، علیرضا مستشاری ، نشر معارف ، ) از ابتدای کتاب تا ص 

 ) آزادی در قرآن کریم ( ) با قابلیت دانلود از اینترنت(
 متعاقبا اعالم خواهد شد

آشنایی با  5

 بیتاحادیث اهل

 ع()

کتاب حكمت نامه جوان ) عربی فارسی( محمد مهدی ری شهری ، انتشارات دارالحدیث ، 

 ،  199تا  73بخش دوم ) عوامل شكوفایی جوان ( از ص 

 ) باقابلیت دانلود از اینترنت(

 متعاقبا اعالم خواهد شد

آشنایی با سیرة  6

 معصومین

واسقی راد ، انتشارات مشعر ، از کتاب درسنامه سیره معصومین علیه السالم ، محمد حسین 

 ، ) انحصار فهم کامل قرآن به ائمه (  ) با قابلیت دانلود از اینترنت( 165ابتدای کتاب تا ص 
 متعاقبا اعالم خواهد شد

7 
 احكام

حجت االسالم والمسلمین محمود اکبری ، نشر فتیان ، از  "از واجبات چه میدانیم  "کتاب 

 ) وجوب نجات مسلمان (  158ابتدای کتاب تا ص 
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

8 
 پرسمان معارفی

کتاب آفتاب مهر )پرسش ها و پاسخ های مهدوی( تالیف مرکز تخصصی مهدویت ) از ابتدای 

() انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ) 143انتهای فصل ششم صفحه کتاب تا 

 عج( ) با قابلیت دانلود از اینترنت(

 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

9 

سبک زندگی 

 اسالمی ایرانی

بر مدار آفتاب : سبک زندگی برمدار حیات رضوی ، محمد حسین پورامینی ، آستان قدس 

 اینترنت(رضوی ) با قابلیت دانلود از 
 متعاقبا اعالم خواهد شد
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  نویسینمایشنامه -3نویسی داستان -2شعر  -1 :شامل :ادبی هایرشته سومبخش  - 3-9

  نامثبت(hadaf.cfu.ac.ir) هدفها به تفكیک خواهر و برادر بر روی سامانه آثار نفرات اول استان در این رشته

 بارگذاری شود.و

آثار  %50 بر اساس برتربرای تعیین رتبه نفرات و کشوری  یامنطقهیافتگان به مرحله محاسبه امتیاز نهایی راه

 .شود، انجام خواهدشدکار حضوری که توسط هیأت داوران مشخص می %50ارسالی و 

 شعر-1-3-9

 قرآن و عترت : موضوع .1

 (...سپید و شعر نو آزاد، قصیده، رباعی، دوبیتی، مثنوی، غزل، )کالسیک، آزاد قالب:

حداکثر  های داوری رشته شعرشاخص موضوع

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب

 

 

 

 شعر

  20 ساختار درست قالب )وزن عروضی، قافیه، آهنگ و ...(-1
ها، سالمت زبان و گزینش واژگان، ایجاد بافت همگون واژه)زبان شعر -2

 (رسایی

20  
های ادبی، کارگیری صور خیال، آرایهزیبایی و به)زیباشناختی -3

 (موسیقی کلمه و کالم و...

20  
وحدت، هماهنگی مضمون، محتوا، فرم، )سازی نوآوری و مضمون-4

 خالقیت و ...(

10  
  10 (شگرد بروز هیجانات و احساسات مخاطب)عاطفه -5
  10 ماندگاری و پایندگی-6
و  های قرآنیکارگیری عناصر و سمبلبه)تأثیرپذیری از قرآن و عترت -7

)... 

7  
  3 اندیشه و پختگی در سیر شعر-8

  100 جمع کل
 

 کوتاه( )داستان نویسیداستان-2-3-9

 قرآن و عترت: موضوع.1          

 
 wordسطر( و به دو صورت  15لوتوس بولد )ضخیم( )در هر صفحه  13با خط  wordآثار باید در محیط  -2

صات مشختمام  عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانۀ صفحه قرار گیرد؛ برای دبیرخانه ارسال شود. pdfو 

 ای جداگانه درج شود.در صفحه نویسندگان اعم از نام نویسنده و عنوان اثر و... مجدداً 

شده باشد در غیر این صورت از مسابقات حذف ای شرکت دادهنباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره آثار -3

 شوند.می
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 نظر داور حداکثر امتیاز یسینوداستانرشته  های داوریشاخص

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

  10 نقشه یا چهارچوب داستان() رنگطرح یا پی-2

  5 (آغاز مناسب )شروع-3

  10 پردازیشخصیت-4

  10 گفتگو-5

  10 زاویه دید )روایت داستان(-6

  10 (بندیکشمكش، تعلیق، اوج داستان، پایان) حوادث-7
  10 داستانزبان و لحن -8

  5 زمان، مكان و صحنه( گانهوحدت سه)فضاسازی  -9

  10 خالقیت و نوآوری -10

  10 پرداخت نهایی-11

  100 جمع کل

 

 نویسینمایشنامه-3-3-9

 قرآن و عترت: موضوع

 

 
 نویسینمایشنامه های داوریامتیاز شاخص

امتیاز  امتیاز

 نهایی

باورپذیری، ابتكار در موضوع، اهمیت موضوع و )موضوع، مضمون و اندیشه  1

 (سوژه، پرهیز از شعارزدگی

10  
  15 پردازیشخصیت 2
  20 ساختار دراماتیک 3
  15 قابلیت اجرایی 4
  15 دیالوگ پردازی 5
  5 فضاسازی 6
  15 خالقیت و نواری 7
  5 های جشنواره و تأثیرگذاری آناولویت 8

  100 جمع کل
 

 :" هنری " هایرشته بخش چهارم:-4-3-9

 کوتاه  فیلم-7 معرق و منبت  -6 تذهیب-5 پوستر طراحی -4عكاسی -3نویسی خوش-2نقّاشی  -1
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ستان اها به تفكیک خواهر و برادر برابر ضوابط اختصاصی هر رشته به *آثار نفرات برتر استانی این رشته

 .ارسال شود میزبان

 %50ساس بر ا برتربرای تعیین رتبه نفرات  و کشوری یامنطقهیافتگان به مرحله محاسبه امتیاز نهایی راه

 شود، انجام خواهدشد.کار حضوری که توسط هیأت داوران مشخص می %50آثار ارسالی و 

 نقّاشی-1-4-9

 قرآن و عترت: موضوع.1

 

 

 امتیاز های داوری رشته نقاشیشاخص
امتیاز 

 شدهکسب

  15 ارتباط اثر با موضوع جشنواره-1 

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

 امتیاز 5 شامل: تعادل و توازن

 امتیاز 5 تضاد و تقارن 

 امتیاز 5 ارتباط بین عناصر بصری 

 امتیاز 5 ریتم 

20  

موردنظر( /نزدیكی به اثر )تأثیر آیه یا سوره  مایه موضوع درنحوه بیان جان-3 

 معانی و مفاهیم پیام

15  

  20 ارائه اثر ابداع و خالقیت در موضوع و -4

  15 تسلط بر مواد و شیوه اجرا-5

  15 کیفیت ارائه نهایی اثر-6

  100 جمع کل
 

j فرمت MB4تا  2M B از حجم فایل -1 p g, مود R G B  300رنگی، رزولوشن d p i حداقل  اندازه اثر
 متر باشد.سانتی 100 70و حداکثر  40 30

 باشد.روغن، آکریلیک، گواش، آبرنگ، ترکیب مواد میرنگ نوع تكنیک:  -2
 گیرد.مرتبط امتیازی تعلق نمی به آثار کپی شده همچنین به موضوعات غیر -3
 اثر ارسالی دارای شناسنامه و مربوط به سال جاری باشد و قبالً نباید در مسابقات دیگری شرکت  -4

 شده باشد.داده
 بارگذاری شود. هدف ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روی سامانه جامعآثار نفرات اول استان -5

 ویسیشنخو-2-4-9

 قرآن و عترت  :موضوع -6
 نوع خط: نستعلیق -7
 سانتیمتر. 70در  100حداکثر  :ابعاد -8

حداکثر  های داوری خوشنویسیشاخص

 امتیاز

 امتیاز داور

  20 خالقیت در ترکیب-1

  10 جلوت کشی، خلوت ورعایت کرسی، خط -2

  10 قدرت دست-3

  10 مرکب برداری و قلم گذاری-4
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  10 (کاغذ، قلم، مرکب) مناسب انتخاب ابزار-5

  10 صحیح نوشتن حروف و کلمات-6

  10 های مختلفانتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ-7

  10 خوانی حروف و کلماترعایت تناسب هم-8

  10 خالقیت در برخورد با نوشته و زمینه-9

  100 جمع کل

 

 ر:تذک

 * آثار نباید در مسابقات دیگر شرکت کرده باشد.

 بارگذاری شود. (hadaf.cfu.ac.ir)هدف ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روی سامانه * آثار نفرات اول استان

 عكاسی-3-4-9

 قرآن و عترت :موضوع -1

 افزارینرم ویرایش بدون و شیوه دیجیتال به رنگی، یا وسفیدسیاه :.تكنیک2                     

j فرمت و دیجیتال صورتبه باید آثار :.ابعاد3                      p g باکیفیت و d p i  .شوند تهیه 300

ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روی سامانه جامع . آثار نفرات اول استان4                      

(hadaf.cfu.ac.ir)بارگذاری شود.  هدف 

 امتیاز داور  حداکثر امتیاز رشته عكاسی های داوریامتیاز شاخص

 ارتباط اثر با موضوع جشنواره-1

 

10  
 کیفیت پردازش آثار-2

 

15  
 عناصر و مفاهیم بصری()بندی کلی ترکیب-3

 

20  
 خالقیت و نواری و نگاه متفاوت در عكاسی 4

 

25  
  15 کارگیری عناصر فرهنگی ایرانی و اسالمیبه-5
  15 استفاده مناسب، هارمونی و کنتراست رنگی مناسب-6

  100 جمع کل
 

 ضوابط اجرایی رشته عكاسی 

 باشد.در ارتباط با موضو عات فوق  -1

 .باشد متریسانت 30×40اندازه چاپ عكس  -2

 یا دیجیتال باشد. آنالوگ و وسفید،تواند رنگی، سیاهعكس می -3

J(ارسال فایل اصلی با فرمت  -4 PG یا Ti f f ) الزامی است. 300با رزولوشن 

 صورت زیر باشد:مشخصات فایل به -5

j فرمت 4M B تا M B2 از حجم فایل -6 p g,  مودR G B  300رنگی، رزولوشن d p i  70 * 50قطع حداکثرcm باشد 
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 گیرد.به آثار کپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازی تعلق نمی -7

 سال جاری و دارای شناسنامه باشد. اثر می بایست مربوط به -8

 .آثار ارسالی نباید در مسابقات دیگرحائز رتبه شده باشند -9

قرار نخواهند گرفت. از مونتاژ و تغییرات کامپیوتری و تغییرات  نباشند مورد داوریجشنواره آثاری که در راستای موضوع  -10

 تصویری در اثر خودداری شود.

 پوستر طراحی-4-4-9

 قرآن و عترت :موضوع .1

 باشد( داشته را dpi300با  50×70قابلیت  باید دیجیتال فایل خروجی (عمودی 50×70.ابعاد: 2     

 باشند اجراشده گرافیكی افزارهاینرم از یكی توسط باید پوسترها :.تكنیک3     

 بارگذاری شود. (hadaf.cfu.ac.ir) هدفها به تفكیک خواهر و برادر  بر روی سامانه جامع . آثار نفرات اول استان4     

های داوری رشته طراحی پوسترامتیاز شاخص امتیاز  امتیاز 

رعایت تناسب ابعاد-1 داور  14  
هامناسب / ترکیب رنگگیری از کنتراست بهره-2  14  
طراحی لوگو-3  12  
انطباق با موضوع جشنواره-4  16  
(های طراحی پوستراز سبک)تایپوگرافی -5  10  
فرم و تكنیک-6  10  
نواری و خالقیت-7  12  
استفاده از عناصر مناسب و میزان انتقال مفهوم/ پویایی و -8

 ایجاز

12  
  100 جمع کل

 تذهیب-5-4-9

 قرآن و عترت :موضوع

 سانتیمتر 70در  50حداکثر  :ابعاد

 بارگذاری شود.(hadaf.cfu.ac.ir)هدف ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روی سامانه آثار نفرات اول استان * 

های داوری رشته تذهیبامتیاز شاخص   

 امتیاز
 امتیازات داور

نقوش اسلیمی و ختائی-1 طراحی صحیح  20  

نقوش اسلیمی و ختائیبندی ترکیب-2  10  

شیوه رنگ گذاشتن نقوش و زمینه)رنگ گذاری   3)  10  

های سنتی، پخته و ...(رنگ)ها ترکیب رنگ-4  10  

(گیری نقوشقلم)دور گیری -5  20  

وساز روحی نقوشپرداز و ساخت-6  15  

خالقیت و نواری در طراحی و تكنیک-7  10  
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پاسپارتو-8  5  

  100 جمع امتیاز

 * ضوابط اجرایی رشته تذهیب

 متر باشد.سانتی 70×  50اندازه اثر با احتساب پاسپارتو حداکثر  -1

 باشد.استفاده از رایانه جهت اجرا ممنوع می -2

 شده باشد.تر در مسابقه دیگری شرکت دادهاثر نباید پیش -3

 سال اخیر و دارای شناسنامه باشد. بایست مربوط بهاثر می -4

 و منبت معرق-6-4-9

 قرآن و عترتموضوع:  .1

 آزاد :ابعاد .2

 است آزاد ... و فلز چوب، انواع از استفاده :تكنیک .3

نام ثبت (hadaf.cfu.ac.ir)هدفسامانه  روی استان به تفكیک خواهر و برادر بر اول نفرات تصویر آثار-*

 شود. و بارگزاری

 

 

 امتیاز داور  امتیاز رشته معرق و منبت های داوریامتیاز شاخص

  15 گیاهی، جانوری، سنتی، اسلیمی، ختائی و ...()طراحی نقوش -1

  10 بندی نقوشترکیب-2

  10 بندی رنگترکیب-3

  10 هماهنگی نقش و اجرا با هویت ایرانی اسالمی-4

  15 خالقیت و تكنیک مورداجرا-5

  10 انتخاب مناسب مواد-5
  10 ارتباط اثر با موضوع جشنواره-6

  20 های هنریو نصب دقیق اجزا متناسب با تكنیک ظرافت کار-7

  100 جمع کل

 نوع تكنیک آزاد است. -1

 اثر ارسالی دارای شناسنامه و مربوط به سال جاری باشد. -2

 شده باشد.تر در مسابقه دیگری شرکت دادهاثر نباید پیش -3

 از متریال( عدم محدودیت در استفاده)تواند از فلز، چوب و ... استفاده کند. داوطلب می  -4

 باشد. 100×  70حداکثر  اندازه اثر،  -5
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 د.باشمجاز نمی صورت دستی برش داده شوند و استفاده از لیزر و یا دستگاه برش در رشته معرقبایست بهآثار می -6

 (نیداستا )مستند، کوتاه فیلم-7-4-9

 قرآن و عترت :موضوع

A v i یا m p g 4 تصویری هایفرمت از یكی با هافیلم9  (یا آدب انكر نرو)افزار با نرم DVDیا  CD روی بر 

 رایت شود. 8Xبا سرعت  DVDبر روی 

 .باشند معلمان از دانشجو باید اصلی فیلم عوامل .2

 .باشددقیقه می 15 حداکثر و فیلم کوتاه مستند فیلم کوتاه داستانی زمان .3

نویس و نامهتصویربردار، تدوین گر، فیلمکارگردان،  فیلم باید دارای تیتراژ باشد و در تیتراژ نام فیلم، .4

 سایر عوامل درج شود.

 مشخصات فیلم باید توسط کارگردان فیلم تكمیل و با تائید ریاست محترم پردیس ارسال شود. .5

نده کنصحنه فیلم که مشخصصحنه فیلم و یک عكس از پشت به همراه فیلم ارسالی یک عكس از .6

 دیجیتال و یا آنالوگ ارسال گردد. صورتکارگردان و عوامل فیلم باشد به

 

 

های داوری رشته فیلم کوتاهامتیاز شاخص   امتیاز داور امتیاز 

  7 تم و ایده 1

  8 داستان 2

پردازیشخصیت 3  5  

  15 دکوپاژ 4

هاانتخاب بازیگران و پرداخت بازی 5  15  
  10 کیفیت تصاویر 6

  5 صدا 7
  5 تداوم تدوین 8
)تمپو( تدوینریتم  9  5  

  3 رعایت اصل تدوین 10

  2 موسیقی 11

  12 انتقال پیام 12

  8 خالقیت ویژه 13

  100 جمع کل 
 

 تذکرات:

 کلیه آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر تولیدشده باشد. -1
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ایزه تعلق جکننده داشته باشد فقط یک های برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیهبه فیلم -2

 .خواهد گرفت

طور کامل بر روی هر فیلم درج شود از چسباندن کاغذ بر روی زمان فیلم بهساز و مدتنام فیلم و فیلم -3

 چاپ برچسب و اینسرت اشكالی ندارد. دی خودداری شودویدی

های قابل فرمتو یا سایر  m p g4 و یا A v iدر دو نسخه جداگانه با فرمت  D VDآثار ارسالی بر روی  -4

های قابل پخش با رایانه و های پخش خانگی رایت و سایر فرمتپخش با سیستم رایانه و سیستم

 بندی مناسب ارسال و تحویل دبیرخانه گردد. و دربسته های پخش خانگی رایتسیستم

 .دندگرهایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف میفیلم -5

 زمان و ... در آن رعایت شود. های فیلم کوتاه به لحاظ فنی،استاندارد -6

 همراه فیلم ارسال گردد. ساز تكمیل و بهفرم مشخصات فیلم توسط فیلم  -7

 فیلم دارای تیتراژ باشد. -8

 یامنطقهمرحله  انتخاب در صورت های انفرادی است و صرفاً کارگردان اثر درتذکر: این رشته جز رشته

 گیرد.یابد و در صورت کسب رتبه موردتقدیر قرار میحضور می

 

 :"پژوهشی  " هایرشته بخش پنجم:-5-9

  نقد کتاب -3تلخیص کتاب-2 نویسی مقاله -1رشته شامل:  2

آثار ارسالی و  %50بر اساس  برتربرای تعیین رتبه نفرات  یامنطقهیافتگان به مرحله محاسبه امتیاز نهایی راه

 شود، انجام خواهدشدکار حضوری که توسط هیأت داوران مشخص می 50%

 نویسیمقاله-2-5-9

 قرآن و عترت :موضوع

صورت  (hadaf.cfu.ac.ir)هدف سامانه  روی بر استان به تفكیک خواهر و برادر اول نفرات آثار بارگذاری-*

 گیرد.

 نویسیمقالههای داوری رشته شاخص
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز داور

  5 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا-1

  15 پیشینه، نواری و ابتكار-2

  10 پاسخگویی به مسئله تحقیق-3
  15 وتحلیل مطالبقدرت تجزیه-4
  5 های علمی جامعهپاسخگویی به نیازها و اولویت-5
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  10 روشنی و گویایی چكیده و کلیدواژگان-6
  10 انسجام و نظم منطقی مطالب-7
  10 رعایت اصول نگارش علمی-8
  10 داری، جامعیت و اصالت علمی منابعامانت-9

  10 بندیگیری و جمعنتیجه-10
  100 جمع کل

 

 تذکرات:

 مقاالت نباید در فضای مجازی منتشرشده و در مسابقات دیگر حائز رتبه شده باشد. -1

 .واژه بیشتر نباشد 8000صفحه و تعداد کلمات مقاله از  20حجم مقاالت از  -2

خوانا، با برنامه  صورتسانتیمتر در سطر اول پاراگراف و بهمقاالت بافاصله یک سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم  . -3

2007 word تایپ شود. 

 .باشد 13 هاو اندازه فونت B zar کلیه متن مقاله با فونت -4

 ها، ج( مقدمه، د( بدنه اصلی، ه( نتیجههای زیر باشد: الف( چكیده به فارسی، ب( کلیدواژهبر بخشمقاله باید مشتمل  -5

 .و( فهرست منابع

ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد؛  -6

 .(215 ، ص12 ، ج1387صورت زیر است: )طباطبایی، ایی بهمثال ارجاع به تفسیر المیزان عالمه طباطبعنوانبه

 صورت کوتاه و رسا درج گردد؛عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به -7

 نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه ایمیل و شماره تلفن تماس؛ ذکر گردد: -8

 کلمه به زبان فارسی 150-100چكیده: قریب   -9

 کنندواژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می 6حداکثر تا ها: کلیدواژه -10

ها با موضوع های قبلی پژوهش و ارتباط آنمقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه -11

 صورت واضح اشاره شود؛نوشتار به

ود. قرار داده ش« »شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه می قول مستقیم: در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقلنقل -12

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

 اشها را در مقالهترین مسائلی که نویسنده آنگیری از مهم بندی و خالصهکلمه، حاوی جمع 200-100نتیجه: حدود   -13

 طور مستند شرح و بسط داده است.به

ها نقل مطلب کرده است. ها استناد نموده و یا از آناش به آنفهرست منابع: کتب و مقاالتی که نویسنده در مقاله  -14

ای جداگانه بر اساس حروف الفبا )نام خانوادگی مؤلف( با دستورالعمل زیر فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه

فونت   ار(، عنوان کتاب؛ نام مترجم، محل نشر: ناشر. ضمناً نام کتاب باتنظیم گردد. کتاب: نام خانوادگی، نام )سال انتش

Italic  و Bold نام مجله، شماره مجله. عنوان «عنوان مقاله» (تایپ گردد. مقاله: نام خانوادگی، نام )سال انتشار ،

عنوان »نامه: نام خانوادگی، نام )سال دفاع(، باشد. پایان Bold و Italicفونت   مقاله داخل گیومه و نام مجله با

فونت   نامه داخل گیومه و بانامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشكده، دانشگاه. عنوان پایان؛ پایان«نامهپایان

Italic و Bold .تایپ گردد 
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« تابی»برای )بدون ناشر(، « نابی»(، برای )بدون محل نشر« جابی»در صورت عدم تعیین برخی مشخصات از الفاظ   -15

 برای )بدون تاریخ( استفاده شود.

 کتاب تلخیص-4-5-9

 ) در مرحله استانی(:منبع مطالعاتی این رشته

 پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، دکتر رضایی اصفهانی جلد یک و دو ) در یک جلد چاپ شده (. .1

 قرآنی نیز در مرحله استانی استفاده نمایند.(توانند از دیگر منابع و کتب )ستادهای استانی می

 شود.ای و کشوری متعاقباً اعالم میمنبع مرحله منطقه

بارگذاری (hadaf.cfu.ac.ir) هدفها  به تفكیک خواهر و برادر فایل اثر خود را بر روی سامانه نفرات اول استان

 نمایند.
 

 متعاقبا اعالم می شود.ملی: ای، کشوری و منطقهمنبع مرحله  

 

امتیاز 

 داور

حداکثر 

تلخیص کتاب داوری رشته هایشاخص امتیاز  
 

 1 شدهشده در متن خالصهروشنی وضوح مفهوم ارائه 10 

 2 وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی 12 

 3 ومانع بودن مطالب تلخیص شدهجامع 15 

 4 (میزان انطباق با متن اصلی)داری وفاداری به اصل کتاب رعایت امانت 15 

 5 میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع 8 

 6 ترتیب، توالی و نظم مطالب 5 

 7 بندی علمی و هدفمنددسته 5 

 8 نویسیرعایت اسلوب ساده و سره 5 

 9 های گزیده نویسیاستفاده از نمودارها، جداول و سایر تكنیک 5 

 10 شدهروانی و شیوایی متن خالصه 3 

 11 رعایت نكات نگارشی، ویرایشی و دستوری 3 

 12 (ها و سبک شخصیدر ارائه دیدگاه)خالقیت و نواری  3 
 13 استحكام، انسجام و پیوستگی ساختار 5 

 14 های سبكی کتابتوفیق در انتقال ویژگی 3 

 15 تناسب حجم کمی مطالب 3 
 

 

 جمع 100
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بارگذاری  (hadaf.cfu.ac.ir)هدفها  به تفكیک خواهر و برادرفایل اثر خود را بر روی سامانه نفرات اول استان

 نمایند.

 تذکرات:

 منبع کامل کتاب باید از آغاز به شرح ذیل درج شود: -1

خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل  نام های تألیفی:ـ برای کتاب

شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه. ( نشانه1383نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب. مثال: سجودی، فرزان )

 .240تعداد صفحات: 

در پرانتز، نام کامل کتاب، نام  ای: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشارهای ترجمهـ برای کتاب

( مطالعات فرهنگی درباره 1385مترجم، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب. مثال: استوری، جان )

 .367آگه، تعداد صفحات:  عامه، ترجمه: حسین پاینده، تهران: نشرفرهنگ

 ت:اب که شامل موارد ذیل اساالمكان، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتمعرفی کلی کتاب: حداکثر/ حتی -2

 ـ موضوع کلی موردبحث کتاب

 های مشابهـ اهمیت کتاب در مقایسه با کتاب

ها و فصول کامالً آورده ها و فصول کتاب. در اینجا باید عناوین بخشـ تعداد تقسیمات کتاب که شامل بخش

ها نیز عناوین فصول، نام نویسندگان آنشده است، باید ضمن آوردن شوند. اگر کتاب از مقاالت مختلفی تشكیل

 ذکر شوند.

تلخیص هر فصل به شكل جداگانه. با ذکر عنوان فصل. توجه شود که بدون درج خالصه هر فصل معلوم  -3

 نخواهد شد که موضوع بحث در هر فصل چیست.

یرداربخالصه فهمقابلو سپس به شكل  شدهگفتهخیلی خالصه موضوع فصل  طوربهـ برای ورود در هر فصل 

با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند.  شدهخالصهترین نكته در اینجا این است که موارد صورت گیرند. مهم ها

 ی دارد.ارابطهمعلوم نیست که هر بخش با بخش قبلی چه  صورت نیادر غیر 

ن نكته دانشجویان به ایبیشتر  متأسفانهدر خالصه کردن.  میرمستقیغی مستقیم و هاقولنقلمشخص کردن  -4

باید مشخص شود که خالصه کردن چقدر مستند است. مستند کردن خالصه یكی از  هرحالبهتوجه ندارند که 

 ی است.بردارخالصهترین کارهای مهم

 به شكل ذیل: میرمستقیغی مستقیم و هاقولنقلمستند کردن  -5
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وادگی شامل: نام خان کهآنو سپس منبع  قرارگرفتهشده باید میان دو گیومه  قولنقل مطلب مستقیم: قولنقل

نشانه زبانی رابطه بین »مثال:  آورده شود. متندرونمؤلف، سال انتشار، شماره صفحه است در پایان آن و 

 (.23 ص، 1383سجودی، «)ی است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتیارابطهو یک نام نیست، بلكه  زیچکی

اید در ب معموالًاست لذا  میرمستقیغی هابرداشتاساسی  طوربهخالصه کردن  اصوالً چون غیرمستقیم: قولنقل

هر پاراگراف فقط صفحه یا صفحات مورد خالصه در پایان پاراگراف و در میان پرانتز آورده شوند تا مراجعه به 

 باشد. ریپذامكانآن صفحات 

ری غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد، الزم است که در خالصه ی در کتاب از شخص دیگقولنقلاگر  -1

 مستقیم باشد بین دو گیومه قرار قولنقلباید اگر  حتماً شدهنقلمطلب  گریدعبارتبه ؛گنجانده شود

گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی، سال 

در اینجا تفاوت دارد این است که این منبع گذاری متعلق به  آنچهنشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی 

سال نشر و شماره صفحه کتاب آن نویسنده دیگری است نویسنده دوم )غیر از نویسنده اصلی کتاب( و 

 .شدهخالصهنه نویسنده اصلی کتاب مورد 

 کتاب نقد-5-5-9

 الف( ضوابط فنی و اجرایی :

دکتر خوش منش .  –ع مسابقه، کتاب  )در آمدی برظرفیت های فرهنگی و هنری زبان قرآن منب -1

توانند از دیگر منابع و کتب )ستادهای استانی می .نشر پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ( می باشد

 شود.ای و کشوری متعاقباً اعالم میمنبع مرحله منطقهقرآنی نیز در مرحله استانی استفاده نمایند.( 

 بارگذاری شود. هدفاثر در سامانه   pdfو  word مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است فایل  -2

 ای جداگانه تایپ و همراه اثر در سامانه بارگذاری شود.در صفحه مشخصات کامل صاحب اثر باید -3

 هر نفر فقط یک اثر باید در سامانه بارگذاری نماید. -4

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

الطبع هر نویسنده از های خاص می باشد و بتذکر : کتاب حاصل تراوشات ذهنی اندیشمندان در حوزه

کند. به همین دلیل برای توفیق در نیل به اهداف تعیین شده نیاز یک منظری ویژه به موضوع توجه می

ترین این راهكارها که مورد سونگری جلوگیری شود. یكی از مناسب به راهكارهایی است تا از این یک

نقد علمی نقاط قوت و ضعف آثار علمی و ی کتاب می باشد. باشد، نقد منصفانهوفاق اکثر اهل علم می

پژوهشی را مشخص می کند و بیش از هر چیز به خود نویسنده اثر کمک می کند که به باز خوانی اثر 

 خود از منظرهای مختلف بپردازد و در نهایت نیز به پر بار کردن جریان علمی کمک کند.
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 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز موضوع محور

 شكلی

 نمره( 3) ظاهر کتاببررسی  -1

 نمره( 3ها )بررسی شناسنامه کتاب و آدرس دهی -2

 نمره( 4بررسی ارجاعات، نمایه، منابع و مآخذ ) -3

 نمره10

 روشی

 نمره( 8داشتن چارچوب علمی ) -1

 نمره( 8پرداختن به نظریه های علمی ) -2

 نمره( 8داشتن نظم منطقی در ارائه مطالب ) -3

 نمره( 6داشتن روش علمی ) -4

 نمره30

 محتوایی

 10پرداختن به مفاهیم مورد استفاده در متن ) -1

 نمره(

 نمره( 10تبیین چارچوب موضوعی ) -2

 نمره( 10پاسخ به سواالت ) -3

 نمره( 8تبیین صحیح و علمی مطالب ) -4

 نمره( 10استفاده از داده ها و منابع اصلی) -5

 نمره( 12نتیجه گیری منطقی در مباحث ) -6

60 

 نمره

 مجموع
100 

 نمره

 

 :های فناوریرشته ششمبخش  6-9

 تولید اپلیكیشن -2تولید نرم افزار  -1رشته:  2شامل 

 

آثار ارسالی و  %50بر اساس  برتربرای تعیین رتبه نفرات  یامنطقهیافتگان به مرحله محاسبه امتیاز نهایی راه

 شود، انجام خواهدشدکار حضوری که توسط هیأت داوران مشخص می 50%

 افزارنرم تولید -1-5-9

 موضوع: قرآن و عترت 
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 امتیاز افزارهای داوری رشته نرمشاخص
 امتیاز

 داور

نظیر اجرای وظایف، صحیح بودن نتایج، عدم امكان دسترسی )عملیاتی بودن  -1

 غیرمجاز(

10  

ازی سامكان سفارشی زیبا، جذاب و ظاهر سادگی کار با سیستم، کاربرپسندی )نظیر-2

 گرافیک و چینش ابزارها( و فیلم، ظاهر و مدیریت صدا
10  

 استفاده کاربردی از سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو، کارآمدی )نظیر -3

 منابع(

10  

 نصب آسان، های دیگر،به سیستم افزارانتقال نرم سادگی در نظیر) قابلیت حمل -4

 افزارهای مشابه(نرم جای دیگربه افزارامكان جایگزینی نرم استاندارد، هماهنگی با

10  

م ه به .پخش فیلم. صدا و –ارتباط صفحات ) مدیریت خطاها، قابلیت اطمینان نظیر -5

عدم وجود خطا هنگام استفاده از ) تست نفوذ ها( قابلیت بازیابی، امنیت ونریختن فونت

 (محتوا

10  

 هایامكان انتخابتعاملی بودن )بازخورد گرفتن، محاسبه امتیازات، رهنمون و کاوش، -7

کارگیری خالقیت و ابتكار به متنوع استفاده از سؤاالت متنوع، ایجاد چالش و انگیزش در

 مخاطب و...(

5  

  10 قابلیت ویژه() نواری -6

ارجاع مناسب به  تنوع، استفاده و سازی وغنی صحت محتوا، دقت اطالعات،) محتوایی -7

 منابع(

10  

های شده و برنامهبه کار گرفته هایها و انیمیشنها، فیلمموسیقیکیفیت تصاویر،  -8

 کاربردی )وضوح صدا و تصویر(

5  

  80 جمع امتیاز

 افزارضوابط اجرایی رشته نرم 

 فزاراسامانه نموده واصل نرم افزار را واردمشخصات نرم شده وجشنواره رسانی پایگاه اطالع ها باید واردنفرات اول استان -2

 ارسال گردد. یامنطقهبه استان میزبان برگزاری مرحله  DVDیا  CDدر قالب  راهنما را انضمام فایل نصب وبه 

افزار و همچنین نكات خاص در کاربرد نرم کاربرد، شناسایی مخاطب و نام و معرفی مشخصات محصول، اهداف و -3

 درج گردد.افزار در شناسنامه ضمیمه های ویژه نرمطراحی و کارایی ساختارهای

 تر در مسابقه دیگری شرکت و حائز رتبه شده باشد.افزار نباید پیشنرم -4

 .گیردمرتبط امتیازی تعلق نمی کپی شده همچنین به موضوعات غیر به آثار -5

 افزار الزامی است.در نرم (about)و درباره ما  (help) داشتن بخش راهنما -6

ارسال کنید  (hadaf.cfu.ac.ir)هدف و فایل راهنما را روی سامانه (بسته باشد exeفایل  اصل فایل باز و)فایل نصب  -7

 ارسال گردد. یامنطقهبه استان میزبان برگزاری مرحله و یک نسخه آن را 
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 تولید اپلیكیشن -2-5-9

      قرآن و عترت موضوع : 

 دانشگاه/پردیس: دانشجو:نام و نام خانوادگی 

/  نام اپلیكیشن 

 :                                         ربات

 استان/شهر: کاربری:نام 

 شماره دانشجویی: موضوع: مخاطبان:                                        

ف
دی

ر
امتیاز ( Applicationهای مربوط به اپلیكیشن )الف: شاخص محور 

ص 
شاخ

 

امتیاز
 

داور
 

1 
مشخصات 

 عمومی

کاربر پسند بودن )گرافیک خوب و جذابیت ظاهری(؛ داشتن راهنما و کانال  .1

ای هالخط؛ سادگی رابط کاربری )استفاده از گزینهارتباطی؛ رعایت فونت و رسم

المللی و های بینکم و منوی ساده(؛ شباهت منوها و شكل ظاهری با برند

 استاندارد

10  

2 
ابعاد فنی 

 اپلیكیشن

های متعارف؛ پاسخگویی واضح در مورد عامل نصب آسان؛ قابلیت اجرا در انواع سیستم

 ها؛ انتقال ایده اصلیی که ساخته شده؛ داشتن تدبیر در مقابل بدافزارها و ویروسموضوع

( یا رابط Dialog Boxesای )یا تجارب به صورت زمان واقعی؛ وجود کادرهای محاوره

به کاربران اپلیكیشن بدون  Push Notificationsهای کاربری مناسب؛ ارسال پیام

-سایت؛ قابلیت مدیریت فایل؛ قابلیت نمایش وبRSSپرداخت هزینه؛ استفاده از قابلیت 

 ها

20  

 امتیاز امتیاز شاخص داوری ردیف

 20 کار بر پسندی و تعدد مخاطبین 1

 20 صحت محتوا 2

 20 غنی سازی و تنوع مطالب 3

 10 سطح تخصصی مطالب 4

فعال بودن کانال و درج مطالب در آن به صورت  5

 روزانه 

20 

 10 قدمت و تداوم کانال 6

 100 جمع 



 
 

37 
 

؛ داشتن کنترل حساب کاربری؛ امكان توسعه و بروز رسانی؛ عدم Helpداشتن منوی 

های نصب شده روی سیستم عامل کامپیوتر یا موبایل؛ ها و اپلیكیشنناسازگاری با برنامه

جستجو؛ عدم کپی برداری از دیگر وجود منوها، نوار ابزار و لیست کشویی؛ امكان 

ها؛ قابلیت استفاده برای معلولین مثل افراد نابینا؛ دانلود از طریق بارکد اپلیكیشن

 دیجیتالی؛ محدود نكردن کاربران به امكانات خاص

20  

3 
ابعاد تعاملی 

 اپلیكیشن

 )شخصینمایش کامل اطالعات سازنده؛ قابلیت چند زبانه بودن؛ انفرادی کردن برنامه 

های یادآوری و مرتبط با موضوع؛ تعامل همزمان و غیر همزمان؛ سازی(؛ وجود لینک

توجه به مسائل هنری و اصول روانشناسی در ساخت اپلیكیشن؛ گرفتن بازخورد از کاربر 

ا؛ ههای خطا، هشدار، تأیید و اطالعیهپس از بكارگیری اپلیكیشن؛ شفافیت در ارائه پیام

امک با قابلیت مسدود کردن آن و امكان گفتگو )چت( در حین کار؛ ارسال و دریافت پی

 قفل اپلیكیشن با اثر انگشت یا رمز

20  

4 

ابعاد چند 

ای رسانه

 اپلیكیشن

سازی و آپلود نوشتار، عكس، فیلم و صدا؛ پخش کننده جریانی یا ایجاد گالری، همگام

قوی؛ بومی بودن قالب و  ای ویدئو و صوت؛ امكان تماس صوتی و تصویریآنالین حرفه

عناصر اپلیكیشن از قبیل فیلم و تصاویر و ...؛ صحت علمی متون، تصاویر، فیلم، انیمیشن 

 های ارائه شده در اپلیكیشنو سایر برنامه

10  

5 
ابعاد 

  محتوایی

های حاکم بر جامعه در محتوا؛ انطباق محتوا با توجه به مسائل فرهنگی، مذهبی و ارزش

 های جشنواره فرهنگی قرآن و عترتبرنامهاهداف و 
20  

 

 به حروف جمع امتیاز به عدد تاریخ و امضاء نام و نام خانوادگی داور

    

 

 


