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  اختصاصی تعاریف
  :کار رفته است  نامه بهمرحله به دو معنا در آیین :برگزاري مسابقات راحلم.1

  :زیر است موارد شاملکه کنندگانشرکتپوشش سطح .1 ـ1
  شهرستان *
  استان* 
  کشور* 
  المللبین* 

در بیش از یک مرحله و بیش از یک اجراي برنامه ت، نفرات ممتاز ممکن است در بعضی از مسابقا .2 ـ1
  .اطالق شده است هبرگزاري مسابق همرحل نیز، موارداین یک از هربه . انتخاب شوند

  .شده است ذکرهاي مختلف در کلیات رشته ،کشوريمراحل برگزاري مسابقات 
وا یا سبک اجرا با سایر محت ازنظررشته، یک عنوان مستقل در مسابقات است که هر :هاي مسابقاترشته.2

  .داردتفاوت ها رشته
  :از اند عبارتنامه حاضر هاي مسابقات مندرج در آیینرشته

  قرائت تحقیق*   
  قرائت ترتیل*   
  حفظ کل قرآن*   
  جزء قرآن 20حفظ *   
  جزء قرآن 10حفظ *   
  جزء قرآن 5حفظ *   
  اذان*   
  دعاخوانی*   
  سرایی همهمخوانی قرآن کریم و *   
  آثار کوتاه رسانه اي*           

  :استبه شرح زیر مختلف و هاي امتیازدهی داراي بخش ،شده هاي یادهریک از رشته :رشتههاي هربخش.3
  :و ترتیل تحقیققرائت  هاي رشته*   

  ـ تجوید
  ـ وقف و ابتدا

  صوتـ 
  لحن ـ 

  ـ صحت حفظ
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  :هاي حفظ قرآنرشته*   
  ـ صحت حفظ

  ـ تجوید
  ـ وقف و ابتدا

  صوتـ 
  لحنـ 

  :رشته اذان*   
  ـ صحت و فصاحت    
  ـ صوت    
  ـ لحن    
  و اجراي ممتاز شرایط  ،آدابـ     

  :رشته دعاخوانی* 
  ـ صحت قرائت و تجوید

  ـ وقف و ابتدا
  ـ صوت
  ـ لحن

  اجرا اصولـ 
  :همخوانی قرآن کریم*   
  ـ آداب و شرایط    
  ـ هماهنگی و حسن اجرا    
  ـ تجوید    
  ـ وقف و ابتدا    
  ـ صوت    
  ـ لحن    

  :سرایی هم* 
  ـ آداب و شرایط    
  ـ هماهنگی و حسن اجرا    
  متن و ادا ـ    
  ـ صوت    
  ـ لحن    

این نوبـت  . ات سازمان اوقاف و امور خیریه در مرحله کشوري استبرگزاري مسابق نوبت :دوره مسابقات .4
  .شوددر دستورالعمل اجرایی هردوره ذکر می
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  کلیـات
  مقدمات _الف

غیـر از  منـدان  عالقهعموم براي ها  در تمام رشته 1394از سالسازمان اوقاف و امور خیریه مسابقات  .1
  .شودبرگزار می آموزان دانش

مسابقات پساز این ، کشور ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم 2/4/1394اساس مصوبه مورخ بر :تذکر
  .خواهد شدوزارت آموزش و پرورشبرگزار  ا همکاري،بآموزان دانشویژه 
  :دشونجام میبه شرح زیر امختلف  مراحلاساس جنسیت در ، برهاي مسابقاترشته .2

  
  خواهران  برادران  رشته

  استان  استان  جزء 5حفظ 
  کشور  کشور  جزء 10حفظ 
  کشور  کشور  جزء 20حفظ 

  بین المللی  المللیبین  حفظ کل
  کشور  المللیبین  تحقیق
  کشور  کشور  ترتیل
  ــــــــ  کشور  اذان

  کشور  کشور  دعاخوانی
  کشور  کشور  سرایی و مدیحه همخوانی قرآن

  کشور    معارف
  کشور کشور  آثار کوتاه رسانه اي

 
غیـر از  (هـاي مسـابقات    هـا و رشـته   ، جنسـیت مراحلدر تمام  کنندگان شرکت اجراي برنامهتعیین نوبت . 3

 .گیرد به قید قرعه انجام می )معارف
غیـر از  (هـاي مسـابقات    ها و رشـته  ، جنسیتمراحلدر تمام  کنندگان شرکت اجراي برنامهتعیین قطعات . 4

 .گیرد به قید قرعه انجام می )، اذان و معارفسرایی همخوانی قرآنو مدیحه،ابتهال
 قرار داده کنندگان شرکتنامه داوري مسابقات در معرض دید آیین، مراحلتمام قبل از انجام مسابقات در  .5

 کنندگان شرکتمناسب براي  ینامه در فرصت آموزش آییناي براي همچنین در صورت امکان، جلسه شود؛می
  .دگردمیبرگزار 

مصـوب  » برتـر  نفرات يبند سطح نامه نییآ«بر اساس  حفظ و تحقیق، ترتیلهاي  بندي در رشته رتبه. 6
 .شود کمیته فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور انجام می
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  کلیات اجرایی _ب
خواهند  اجراي برنامهحضور در جایگاه و اعالم مجري یا داور، به  محض  به ،مرحله هر در کنندگان شرکت .1

  .پرداخت
صـورت عـدم   در ،شـود مـی قرعـه تعیـین    اساس بر کنندگان شرکتیک از هرکه نوبت مسابقه  یمراحلدر  .2

ی کـه  مراحلـ در  .دگرد حذف میها از دور رقابت کننده شرکتفاصله، نفر  دوحداکثر با  ،کننده شرکتحضور 
 کننده شرکت ،و عدم حضورمجزا  طور  به کنندگان شرکت تمامبا دو مرتبه خواندن نام  ،شود تعیین نمیقرعه 

  .شود از دور مسابقه حذف می
، در هـا بخـش در امتیازات سـایر   درصد10صحت حفظ و  بخشدر امتیاز  درصد 5وجود مغایرت بیش از  .3

یا بررسی توسـط داوران نتیجـه تغییـري     شنیدنچنانچه پس از . گیرد نظارت مورد رسیدگی قرار می هیئت
 .شودمیتنظیم  رییس هیئت داوران و ناظر مسابقه، توسط جلسه صورتنیافت، 

نـاظر فنـی و    عهـده بر، جایگـاه و داوران اسـت،   کننـدگان  شـرکت کنترل مصحف واحد که مورد استفاده  .4
 .استداوران  ئتیه رییس عهدهبرنبود ناظر،  صورتدر
انتخـاب  شـیوه  ، و استانی کشوري مرحلهدر  هارشتهتمام در یافته به مرحله نهایی مسابقات  براي افراد راه .5

 .شودمی ستاد برگزاري مسابقات انجامکمیته فنی و اساس نظر  بر و انجام قرنطینه قرعه
تمـام  کشـوري   مرحلـه طبق دستورالعمل اجرایی مسابقات، در مرحله مقدماتی مسابقات در  دوره، در هر. 6

  .آیدعمل می  آزمون به هایی که آزمون حفظ یا مفاهیم دارند، رشته
تشـخیص سـتاد برگـزاري     بنـابر ، هادر تمام رشته مرحله کشوريبه مرحله نهایی  افتگانی راهعداد دقیق ت .7
 .شودمشخص می داوران، ئتیهسابقات و با مشورت م
طریـق فـرم    ازهـاي داوري  بخشیک از شده خودشان در هر کسبتوانند درباره امتیاز می کنندگان شرکت.8

  .نظر ارائه دهند  اضاي تجدیدمشخص، تق
 .ساعت بعد از اعالم رسمی نتایج است دونظر،  حداکثر زمان ارائه درخواست تجدید :تذکر

بـا   و ستاد برگزاري مسـابقات،  کمیته فنی گیري تصمیم، نامه آییندر این نشده  بینی درباره مطالب پیش. 10
  .استنافذ  ،نامه رعایت اصول حاکم بر آیین

  
  هاي قرائت و حفظ رشته کلیات فنی _ج
 فقـط  .روایت حفص از عاصم است مراحل،ها و  مبناي مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در تمام جنسیت* 
ضروري و مشروط به اجتناب از ترکیب طرق  معتبرطرق وري، رعایت روایت حفص از عاصم ازکش مرحلهدر 

  .است
  .باشد و قرائات سبع میت اروای مراحل،ها و  قرآن کریم در تمام جنسیتهمخوانی مبناي مسابقات * 
  
  
  



8 
 

  ترتیل و هاي قرائت تحقیق رشتهکلیات  .1ج ـ 
 :شود مختلف به شرح زیر محاسبه می هايبخشدر و ترتیل تحقیق  هاي امتیازات رشته .1

  امتیاز 35: تجوید
  امتیاز 15 :وقف و ابتدا

  امتیاز 20: صوت
  امتیاز 30: لحن

  امتیاز 100: آزمون کتبی حفظ
  امتیاز 100: آزمون کتبی مفاهیم

شــده توســط  بعــد، حــداقل امتیــاز کســب مرحلــهو جــواز حضــور در  مرحلــه بــراي کســب رتبــه در هــر.2
  :استبه شرح ذیل  کنندگان شرکت

  

  عنوان                        
  جمع کل  لحن  صوت  وقف و ابتدا  تجوید  مرحله

  65  18  12  10  25  شهرستان
  70  19  13  11  27  استان

  

 ،در مراحل ماقبـل کشـوري   کنندگان شرکترسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از  يتساو  بهصورت در. 3
تجوید،  :که به ترتیب اولویت عبارت است ازپذیرد میدهی صورت هاي نمرهعیین رتبه پس از بررسی بخشت

 .صوتو  لحن، وقف و ابتدا
  :شودزیر برگزار می صورت  بهکشوري  مرحلهترتیل در  هاي تحقیق و رشتهمسابقات .4
در  کننـده  شـرکت امتیـاز  . کنـد شرکت میو مفاهیم کتبی حفظ  هاي ابتدا در آزمون کننده شرکت هر .1 ـ4

  .امتیاز است 100 ها آزمونهریک از این 
در آزمون قرائـت  برتر  درصد25 حدودبا حضور( نهاییو  مقدماتیدر دو مرحله  ها متقاضیان این رشته .2 ـ4

  .کنند تالوت می) مقدماتیمرحله 
و دو  و مفـاهیم  حفـظ  هـاي  ، پس از برگـزاري آزمـون  ها این رشته افراد حائز سطوح برتربراي تعیین : ذکرت

درصـد  5+ درصد امتیاز حفظ  5: شودزیر محاسبه می صورت بهترتیل، جمع امتیازات تحقیق و مرحله قرائت 
  .امتیاز مرحله نهایی درصد70+ قرائت امتیاز مرحله مقدماتی درصد20+امتیاز مفاهیم 

 پـانزده اي صـفحه  604مصـاحف متـداول  اسـاس   مختلف بر مراحلها و  ها، جنسیت میزان قرائت در رشته .5
  :دشو میتعیین  ذیل توجه به جدول باو سطري 
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 برگـزاري اسـاس تصـمیم مشـترك سـتاد      اسـت و بـر  تقریبـی   ،میزان قرائت مندرج در جدول فوق :تبصره
  .قابل تغییر است درصد20، تا کمیته فنیمسابقات و 

 .دشو نفر و به قید قرعه تعیین مییک قرائت  ۀبا فاصل ،کننده شرکت هرقرائت  قرعۀ .6
  :ست ازا مختلف عبارت هايبخشترتیل در و هاي تحقیق  در رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز  .7

  امتیاز 10: تجوید
  امتیاز 5 :وقف و ابتدا

  امتیاز 7: صوت
  امتیاز 10: لحن

  
  حفظ قرآن کریمهاي  کلیات رشته .2ج ـ 

 :شود به شرح زیر محاسبه می حفظهاي  رشتهمختلف  هايبخشامتیازات  .1
  )مجزا طور بهمرحله در هر(امتیاز  100: صحت حفظ

  امتیاز 35: تجوید
  امتیاز 15 :وقف و ابتدا

  امتیاز 20: صوت
  امتیاز 30: لحن

، امتیاز نهایی حافظ قرائت مورد نظر است حسنکه صحت حفظ و  برگزاري مسابقات مراحلدر تمام  :تذکر
  .دشوقرائت محاسبه می حسنامتیاز  درصد 50امتیاز صحت حفظ و  درصد 50 صورت به

  

  عنوان
  جمع کل  لحن  صوت  وقف و ابتدا  تجوید  صحت حفظ  مرحله

  130  16  11  10  23  70  شهرستان
  140  18  12  11  24  75  استان

  
  

 ،قبـل کشـوري   در مراحل ما کنندگان شرکتصورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از در.3

  کشور  استان  شهرستان  جنسیت  رشته
  مرحله دوم  مرحله اول

  تحقیق
  سطر 15  سطر 9  سطر 10  سطر 8  خواهر
  سطر 20  سطر 9  سطر 10  سطر 8  برادر

  ترتیل
  سطر 20  سطر 10  سطر 12  سطر 10  خواهر
  سطر 25  سطر 15  سطر 15  سطر 12  برادر
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هـاي  اولویـت در رشـته  که به ترتیـب  پذیرد دهی صورت میهاي نمرهعیین رتبه ممتاز پس از بررسی بخشت
 .صحت حفظ، تجوید، وقف و ابتدا، لحن و صوت: مختلف عبارت است از

  :است و به شرح زیراي  کشوري، سه مرحله مرحلهقرآن کریم در کل مسابقات رشته حفظ  .4
فقـط بـا حضـور داوران صـحت حفـظ برگـزار        کـه خارج از سالن اصلی  )مرحله مقدماتی( مرحله اول. 1 ـ4

  .شود می
حافظ باید در این مرحله طوري قرائت کند که شأن کالم الهـی حفـظ شـود و بـه دلیـل سـرعت در       : تذکر

  .قرائت، مشکلی در شنیدن تالوتش توسط داوران رخ ندهد
ی که موفق به کسب حـد نصـاب مرحلـه اول    کنندگان شرکتبا حضور ) نهاییمرحله نیمه(مرحله دوم . 2 ـ4
  .اصلی برگزار خواهد شداند، در سالن شده) امتیاز 85(
ات مراحـل اول و دوم بـه آن راه   جمـع امتیـاز  پـس از   نفر برتر 10تا 5که ) مرحله نهایی( مرحله سوم. 3 ـ4

  .یابند می
براساس نظر مشـترك  (اي  مرحلهیا سه  دوکشوري،  مرحلههاي حفظ قرآن کریم در  رشتهسایر مسابقات * 

اي بودن، همانند دو مرحلـه نخسـت رشـته    درصورت دو مرحله .است) ستاد برگزاري مسابقات و کمیته فنی
  .اي بودن، عیناً همانند تمام مراحل حفظ کل استحفظ کل و درصورت سه مرحله

اي بودن، امتیازات بـه شـرح   مرحله در صورت سههاي حفظ قرآن کریم، کشوري رشته مرحلهدر : 1 تبصره
 5+ درصد امتیاز صحت حفظ مرحله اول 10: شوند خص میهاي برتر مش حائزان رتبهیابد و زیر اختصاص می

  .امتیاز مرحله نهایی درصد 60+ نهایی نیمهمرحله درصد امتیاز 25+ درصد امتیاز مفاهیم 
اي بودن، امتیازات به شرح زیر مرحله درصورت دوهاي حفظ قرآن کریم، کشوري رشته مرحلهدر : 2تبصره

 5+ درصد امتیـاز صـحت حفـظ مرحلـه اول     25: شوند برتر مشخص میهاي  حائزان رتبهیابد و اختصاص می
  .امتیاز مرحله نهایی درصد70+ درصد امتیاز مفاهیم 

و نمـره   کننـد  مـی جداگانـه منظـور    صورت  بهیک از سؤاالت حافظ، نمره کامل را  داوران تجوید براي هر .5
نمره حـافظ را  ) وقف و ابتدا، صوت و لحن(ها  داوران سایر بخش .خواهد بود ها آنمعدل ، حافظتجوید نهایی 

  .کنند براي کل سؤاالت منظور می
اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت که قبل از اتمام سؤال، تالوت  :تبصره

. کنندا از حافظ کسر می، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال رشداو توسط هادي حافظان قطع 
آنجا قرائت کرده اسـت ولـو   حافظ تا امتیاز سؤاالتی است که  میانگینحافظ در چنین مواردي، تجوید  امتیاز

، )وقـف و ابتـدا، صـوت و لحـن    (ها  حافظ درسایر بخش امتیاز ،در چنین مواردي.نرسیده باشدپایان سؤال به 
  .کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشدتا آنجا قرائت حافظ امتیاز سؤاالتی است که 
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  :از هاي مختلف عبارت استدر بخش حفظهاي  در رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز .6
  امتیاز 30: صحت حفظ

  امتیاز 10: تجوید
  امتیاز 5 :وقف و ابتدا

  امتیاز 7: صوت
  امتیاز 10: لحن

  :انتخاب سؤال
  .شودمینظر گرفته قرعه و سؤاالت هرنفر در یک قرعه در صورت بهسؤاالت مربوط به رشته صحت حفظ  .7
یـک سـؤال    ،جـزء 10کشوري، در رشته حفظ کـل از هـر    مرحلهدر مراحل اول و دوم مسابقات حفظ در  .8

  .شودمطرح میهاي حفظ، دو سؤال از دو قسمت محفوظات  در سایر رشته. شودپرسیده می
  .در غیر این صورت باید حداکثر مشتمل بر دو بخش باشد اشد؛محفوظات حافظ باید پیوسته ب :تبصره

اي  صفحه 604مصاحف متداول اساس برهاي مختلف حفظ قرآن تعداد و میزان سؤاالت در مراحل و رشته.9
  :دشو میتعیین  ذیل با توجه به جدولو سطري 15

  

  
 

اسـاس تصـمیم مشـترك سـتاد برگـزاري      اسـت و بر مندرج در جدول فوق تقریبـی   پرسشمیزان  :1تبصره
  .قابل تغییر است درصد20مسابقات و هیئت داوران، تا 

مطـابق   هـا  آنسؤال و توزیع ، تعداد سؤاالت، میزان هرهاي حفظ قرآنتمام رشته در مرحله نهایی: 2تبصره
  .شودداوران صحت حفظ تعیین میکمیته فنی و پس از مشورت با تصمیم 

، انتقال تـالوت بـه صـفحه بعـد، تعـداد      روع آیه در صفحهمکان ش نظر یت عدالت در انتخاب سؤال ازارع.10
  .ضروري است ها آننظایر سطور و 

  
  
  
  

  کشور  استان  شهرستان  رشته
  مرحله دوم  مرحله اول

  حفظ کل
  سؤال 3
  يسطر 8

سؤال  3
  يسطر10

  سؤال 3
  يسطر 15

  سؤال 2
  سطري 15

  هاي حفظسایر رشته
  سؤال 2
  يسطر 8

  سؤال 2
  يسطر 10

  سؤال 2
  يسطر 15

  )ییرنهایغ(
  سؤال 2
  يسطر 15
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  :هدایت حفاظ
  .هادي حافظان باید حافظ کل قرآن کریم باشندنیز داور یا داوران صحت حفظ و  .11
آن رشته را هدایت  کنندگان شرکتهاي حفظ باید ثابت باشد و تمام  هادي حافظان در هر رشته از رشته .12
 .دکن
؛ مگر در شـرایطی کـه طبـق تصـمیم     هادي حافظان به تالوت حافظ امتیاز دهداصل بر آن است که  :ذکرت

  .مشترك ستاد برگزاري مسابقات و هیئت داوران، به امتیازدهی هادي حافظان نیاز نباشد
تـالوت   ،باشـد و ادامـه دادن  الزم است عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که براي حافظ قابل تشخیص  .13
 .دشو

 .دشو وقف، قطع می ضعصورت اتمام سؤال در خالل آیه، تالوت حافظ در اولین مو در. 14

تصـحیح   صـورت درو  دهدمیبار تذکر   لمات و آیات، داور هادي تنها یکدر اشتباهات مربوط به کلمه، ک .15
 .دکن می از آن بخش را از حافظ کسررا تصحیح و حداکثر امتی داور هادي آنحافظ، نکردن 

  .ستنی ضروريداور هادي در اشتباهات مربوط به حروف و حرکات، تذکر  :تبصره
16.    اشـتباه را تـالوت    براي تذکر اشتباهات حافظ در کلمه و عبارت، داور هادي تا قبل از کلمـه یـا عبـارت
 .دکن می

  .دتالوت کند عبارت قبل از مکث را ، داور هادي نبایدچار مکث شود حافظ ی کهدر صورت .17
که باعـث یـادآوري حـافظ    عبارت قبل را طوري تکرار کند داور هادي بعد از مکث،  ی کهدر صورت :1تبصره

 .دشو میکسر نیز از حافظ دیگر تکرار  بار امتیاز عالوه بر کسر امتیاز مکث، یک، دشو

به حافظ داور هادي شده را به خاطر آورد،  ور هادي، حافظ نتواند بخش فراموشاگر بعد از تکرار دا :2تبصره
مکث و تکرار، امتیازي از  دلیلولی به  کند؛ب نوع کمک، امتیاز مربوط را از حافظ کسر میسح کمک نموده،

  .دشوحافظ کسر نمی
18. تالوت او قطع و امتیاز مربـوط   ،امتیاز از دست دهد 20هر سؤال بیش از  چنانچه حافظ در اثناي تالوت

امتیـاز بایـد توسـط تمـام      20کسـر بـیش از    .کامل از وي کسر خواهد شد طور بهبه صحت حفظ آن سؤال، 
ی که تنها برخی از داوران صحت حفظ این میزان را کسر درصورت؛ اما داوران صحت حفظ صورت گرفته باشد

 .کرده باشند، قرائت حافظ باید ادامه پیدا کند
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  ها بخش امتیازدهیجزئیات 
  )امتیاز 35(تجوید

  .فصاحت قرائت و تجوید قرائتصحت قرائت، : است قسمت سهاین بخش شامل 
  قرائت صحت_الف

  :امتیاز 4موارد کسر  .1
  ؛کلمهجایی یا تغییر یک  ه، جاباضافه ،حذف .1ـ  1
  .)عبارت، آیه یا سطراعم از (بیش از یک کلمه جایی یا تغییر  ه، جاباضافه ،حذف. 2ـ  1

  :امتیاز 3موارد کسر  .2
صـداي کوتـاه   بـه   صداي کوتـاه تبدیل  مانند؛ گریکدیدن صداها به حذف، اضافه و تبدیل کر .1ـ   2

 ؛خطا در صلۀ هاء ضمیر و تبدیل صداي کوتاه به صداي کشیده و بالعکس؛ دیگر

 ؛دن تشدید و تنوینحذف و اضافه کر .2ـ  2

  .استامتیاز  1به تشخیص داور حداکثر تا  ،تشدیدتلفظ اختالل در کسر امتیاز  :تبصره
 .رعایت نکردن وقف به اسکان یا ابدال و وقف به حرکت ،وصل به سکون .3ـ  2

 .حرفیا تغییر اضافه  ،حذف .4ـ  2

  .شود امتیاز کسر می 1صورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط در تمام موارد مذکور، در: 1تذکر
  .تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد :2ذکرت
اعراب، حروف، عبارات و کلمـات و مـواردي ماننـد وصـل بـه       تمام موارد مذکور اعم ازاشتباهات در :3ذکرت

سکون یا وقف به حرکت، اشباع یا عدم اشباع، تبدیل حرکات کوتاه به کشیده و بالعکس، فقط توسط داوران 
  .و داوران رشته تجوید امتیازي از حافظ کسر نخواهند نمود شود میصحت حفظ کسر امتیاز 

  :امتیاز 2موارد کسر  .3
  .شده  کمتر یا بیشتر از حد تعیینتالوت سطر  ربه ازاي ه

  
  تجوید قرائت _ب
  :امتیاز 2موارد کسر  .1

 .تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیز

  .امتیاز کسر خواهد شد 1حداکثر  ،صورت اداي ناقصدر :1تبصره
امتیاز دیگر  2صورت تکرار غلط،  امتیاز و در 1صورت اصالح فوري بدون تجدید نفس، در :2تبصره

  .کسر خواهد شد
  .استامتیاز  4 ،حرف هرتلفظ نادرست سقف کسر امتیاز براي  :3تبصره

  
  :امتیاز1موارد کسر  .2
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 ؛یک از نکات و قواعد تجویديهرنکردن رعایت  .1ـ  2

  .دشو جداگانه محاسبه می یکهر، ضعصورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مودر: 1تبصره
ها و مـدها، بـا توجـه بـه میـزان نقـص        غنّه یزانتوازن م نظیرشده  موارد یاد رعایت ناقص: 2تبصره

  .امتیاز خواهد شد 75/0تا  5/0موجب کسر 
امتیاز  3ف، حداکثر حر مورد و براي هر یک از موارد فوق، به ازاي هر ت تکرار هردر صور: 3تبصره

 امتیاز 3حداکثر یک از حروف آن، موجب کسر  عدم رعایت قلقله در هر ،مثال براي کسر خواهد شد؛
  .در مواردي مانند مد، سقف کسر امتیاز براي هر نوع آن است .براي آن حرف خواهد شد

تـداخل   ماننـد  دو حرف مجاور بنا بـه تشـخیص داور،   متعارف یا افراطی در تلفظ تداخل غیر .2ـ   2
و نظایر  »نعلن«در کلمه  الم در ینعحرف تداخل تلفظ  ،»یعملون«در کلمه  یمدرم ینعحرف تلفظ 

  ؛آن
اي در  اشکال لحظـه ( تپق لیاز قبو بروز مشکالتی هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن  اختالل .3ـ   2

  .)تلفظ حرکت، حرف و کلمه و اصالح درجا
 .کندمیکسر فقط داور صوت امتیاز رخ دهد، در گلو  یدگیپر آبدر مواردي که  :1 تبصره

، از امتیـاز کسـر   آمـده  پدیـد صورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطـاي  در :2 تبصره
  .اثر تپق، حرکتی تغییر کند یا حرفی به حرف دیگر تبدیل شود برکه  خواهد شد؛ مانند این

تلفظ آن داراي ابهام باشـد، کسـر    شیوهتغییر در مخرج حرف یا  دلیلدر مواردي که قرائت حافظ به : تذکر
  .گیردامتیاز پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوید تنها از یک بخش صورت می

  
  :فصاحت قرائت _ج

 دوراز اساس لهجه خالص عربی، بدون تکلف و  یم، تلفظ واضح حروف و حرکات برفصاحت در قرائت قرآن کر
  .استگنگی و نامفهومی 

  :شود که امتیاز آن با توجه به عناوین زیر تقسیم می امتیاز است 7فصاحت داراي 
  امتیاز 3: تلفظ ممتاز و روان حروف.1
  امتیاز 3: تلفظ ممتاز حرکات .2
  امتیاز 1: تنظیم سرعت تالوت .3

  :شدبااختالل در فصاحت به ترتیب زیر می دلیلکسر امتیاز به 
  :در موارد زیر امتیاز 3کلی از سقف  صورت  به اختالل کلی و عمومی در تلفظ ممتاز و روان حروف.1

  ؛مخارج، صفات و احکام حروف* 
  ؛تکلف یا سستی در رعایت مخارج، صفات و احکام حروف* 
  .ها مشدد و تکیه ،زیادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن* 

  :در موارد زیر امتیاز 25/0مورد ، هراختالل در تلفظ ممتاز حرکات.2
  ؛کوتاه و کشیدهحرکات  *
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  ؛اساس لهجه فصیح عربی حرکات برنقص در کیفیت تلفظ  *
 .نقصان و زیادت در کشش صداهاي کوتاه و کشیده *

  :امتیاز در موارد زیر 25/0مورد ، هرتالوتاختالل در سرعت .3
برخـی   ، اسراع و ابطايتند و کند خواندن(متناسب اداي حروف و حرکات در طول تالوت سرعت  *

  ؛)از کلمات و عبارات
موجـب   مجموع درکه (سرعت اداي حروف و حرکات و مد طبیعی در طول تالوت نداشتن توازن  *

 .)گردد خلل در کیفیت ترتیل تالوت می

که قبـل از اتمـام سـؤال،     ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت: ذکرت
تـا  حـافظ  د، امتیاز تجوید حافظ، میانگین امتیاز سؤاالتی است کـه  وت او توسط هادي حافظان قطع گردتال

  .آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد
  

  )امتیاز 15(وقف و ابتدا
هـاي تحقیـق،   رشـته  امتیاز است؛ ولی در مرحله نهـایی مسـابقات   15سقف امتیاز وقف و ابتدا در مسابقات، 

و سـقف   شـود امتیاز مثبت لحـاظ مـی   1،شود ارائه میتحقیق همراه حفظ و ترتیل که قطعه ثابت یا همسان 
  .شودجداگانه ذکر می طور  به دهی در چنین مسابقاتی امتیاز روشو  است 14 امتیاز،

  :کسر امتیازعمومی موارد _الف
 3تـا   5/2موجـب کسـر   آیات، اقبح  میان آیات و وصل) داراي مفهوم کفرآمیز(یا ابتداي اقبح  ، وصلوقف .1

  .شود امتیاز می
 2تـا   5/1موجـب کسـر    ،ي آیاتقبیح مغیر معناو وصل  میان آیات یا ابتداي قبیح مغیر معنا ، وصلوقف .2

  .شود امتیاز می
امتیـاز   5/1تـا   1موجـب کسـر    و وصل قبـیح نـاقص آیـات،    میان آیات یا ابتداي قبیح ناقص ، وصلوقف .3

  .شود می
موجـب  که حسب مورد، ممکن است معناي اقبح یا قبیح ایجاد کند، مطابق بندهاي باال عبور از وقف الزم  *

  .شود کسر امتیاز می
  .شود امتیاز می 1تا  5/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعایت نکردن اولویت .4

ر از محل وقف انجام دهد و هم وقف صحیح با اولویـت  چنانچه قاري در یک نفس، هم وصل و عبو :1 تبصره
اما در صورتی کـه  . گیرد کمتر مرتکب شود، تنها بر اساس حداکثر امتیاز منفی از وي کسر امتیاز صورت می

قاري در یک نفس، هم وصل و عبور از محل وقف انجام دهد ولی وقف قبیح ناقص یا مغیر معنا مرتکب شود، 
  .گیرد وي دو بار کسر امتیاز صورت می به ازاي وصل و وقف، از

در عبارات کوتاهی که امکان وصل دارد و کمال معناي عبارت اول در عبارت دوم است، در صورت  :2تبصره
  .شود امتیاز کسر می 5/0جدا کردن 

  .شود امتیازي کسر نمی ،ها آننظایر عطسه، سرفه و  کمبود نفس، دلیل  ري بهدر مورد وقف اضطرا .5
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و وقف قبیح یا اقبح ـ و لـو    کندتوجهی، از محل وقف مناسب عبور   لحاظ بی  درصورتی که قاري به :تبصره
 ، از او3و  2، 1 و مطـابق بنـدهاي   شـود  نمیوقف او اضطراري محسوب مرتکب شود، کمبود نفس ـ   دلیلبه 

  .شود امتیاز کسر می
  .شود امتیاز در هر مورد می 3موجب کسر  ،در غیر محل وقفمخفی یا آشکار نفس کشیدن  .6
  .شود امتیاز می 5/0موجب کسر  ،نفس بخش از آیه در هر تکرار بدون دلیل هر .7

، ولی اي باشد، موجب کسر امتیاز نخواهد شداگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه: 1تبصره
  .صوتی یا مقام، مانع از کسر امتیاز نخواهد شدتکرار براي غیر اصالح اغالط مذکور ازقبیل تغییر درجه 

کسـر   امتیـازي دلیل اصالح محفوظات باشـد،    صورتی که تکرار بههاي حفظ، در در مسابقات رشته :2تبصره
  .نخواهد شد

یک از مواضع زیر حفظ و ترتیل، در هرهاي تحقیق، تحقیق همراه متناسب و بیش از حد در رشته مکث نا.8
  :شود میمنجر امتیاز در کل تالوت  1امتیاز و حداکثر تا  25/0به کسر 

  .و وقف مرخص مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراري .1 ـ8
  .زننده نظم قرائت  مکث طوالنی برهم. 2 ـ8

  
بـراي وقـف و    اختیاري، محلی را صورت  بهفقط در مواردي که حافظ ، هاي حفظ سابقات رشتهمدر : 1تذکر

 اشـکال در ارائـه  دلیـل    بـه  و مکـث  وقف نامناسب ؛ اما چنانچهدشو کسر می امتیازد، از او کن ابتدا انتخاب می
  .کسر نخواهد شداز او ي متیاز، ایا براي تصحیح قسمتی که اشتباه تالوت کرده، ابتدا نماید باشد محفوظات

که قبل از اتمـام سـؤال،    ه باشدآن به میزانی اشکال داشتاگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه : 2ذکرت
گرفتـه   نظر درسؤاالتی  اساسبرفقط حافظ،  وقف و ابتدايد، امتیاز گرد تالوت او توسط هادي حافظان قطع

  .حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشدکه شود می
حـداقل امتیـاز وقـف و ابتـدا را دریافـت       ،پاسـخ دهـد  تا انتها سؤال را نتواند حداقل یک اگر حافظ : 3ذکرت

  .کند می
  :هاي تحقیق، تحقیق همراه حفظ قرآن و ترتیلمسابقات رشتهامتیازدهی مرحله نهایی 

بـه  مثبـت اسـت کـه    امتیاز امتیاز دیگر،  1گیرد و صورت می 14 از امتیاز وقف و ابتدا در این مرحله کسر.1
  :کهگیرد تعلق می ايقاري

  .امتیازي از او کسر نشده باشد .1 ـ1
 دچـار چنانچـه قـاري در وقـف و ابتـدا     . قاري بهترین وقف، وصل و ابتداها را انجام داده باشد .2 ـ1

امتیـاز بـه ازاي    5/0تـا   25/0ز نباشد، اما نتواند بهترین وقف، وصل و ابتداها را انجام دهـد، ا  اشکال
  .شودامتیاز کسر می 1مورد از سقف هر

  .گیردصورت می و بند ذیل شده یادبند  8طبق  ،کسر امتیاز .2
  :یات، ضروري یا داراي اولویت باشدچنانچه وصل در فواصل آ .3

  .شود امتیاز می 5/1موجب کسر ) داراي مفهوم کفرآمیز(وقف یا ابتداي اقبح  .1 ـ3
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  .شودامتیاز می 1مغیر معنا موجب کسر قبیح وقف یا ابتداي  .2 ـ3
  .شودامتیاز می 5/0وقف یا ابتداي ناقص موجب کسر  .3 ـ3

ولـی امکـان    ،اي ناقص، مغیر معنا یا اقـبح باشـد   در مواردي که در چند آیه متوالی، ابتدا از آغاز آیه :تبصره
  .شود ابتداي صحیح براي قاري وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آیات موجب کسر امتیاز نمی

  
  )امتیاز 20(صوت 
  :رشته تحقیقصوت 

  امتیاز 5: )نگر(طنین  .1
  امتیاز 4: انعطاف .2
  امتیاز 4): وسعت(مساحت  .3

  :شودبه شرح زیر توزیع می مساحت صوتامتیاز 
  امتیاز 1)یک اکتاو(درجه 8ترین درجه صدا تا از بم *
  امتیاز 2درجه11ترین درجه صدا تا از بم *
  امتیاز 5/2درجه12ترین درجه صدا تا از بم *
  امتیاز 3درجه13ترین درجه صدا تا از بم *
  امتیاز 5/3درجه14ترین درجه صدا تا از بم *
  امتیاز 4)دواکتاو(درجه 15ترین درجه صدا تا از بم *

  امتیاز 3: استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت .4
  امتیاز 2): حجم یا ولوم(شدت . 5
  امتیاز 2: تحریر .6

  .شود فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می ،نظایر آنپریدن در گلو، سکسکه و  آب* 
  :و حفظ ترتیلهاي صوت رشته

  امتیاز 6: )نگر(طنین  .1
  امتیاز 4: انعطاف .2
  امتیاز 3): حجم یا ولوم(شدت  .3
  امتیاز 3: استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت .4
  امتیاز 5/2): وسعت(مساحت  .5
  امتیاز 5/1: تحریر .6

  .شود فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می ،گلو، سکسکه و نظایر آن پریدن در آب* 
که قبـل از اتمـام سـؤال،     ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت: ذکرت

شـود  گرفته می نظردرسؤاالتی  اساسبرفقط حافظ،  صوتد، امتیاز وت او توسط هادي حافظان قطع گردتال
  .پاسخ داده است ها آنبه ظ تا پایان سؤال حافکه 
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  )امتیاز30(لحن 
  :لحن رشته تحقیق

  :ضوابط و معیارها _الف
  امتیاز 5): ها پردازش نغمه(قدرت تنغیم  .1
  امتیاز 4): گیرياندازه(ها بر عبارات تنظیم و توزیع آهنگ .2
  امتیاز 4: )نبر صحیح کلمات(هاي صوتی رعایت تکیه .3

  .دشوکسر میامتیاز  25/0 ،تغییر پذیرد یرعرفیغفاحش و کامالً  صورتبه  هکه نبر کلم هرمورد* 
  امتیاز 4: هاي صوتی و لحنیمعانی و رعایت تعبیرات با استفاده از مهارت يالقا .4
  امتیاز 2: مقام ی یاهاي لحنتنوع ردیف. 5
  امتیاز 2): خشوع در تالوت(تأثیر معنوي  .6
  امتیاز 2: زیبا و جذاب هايانتخاب ردیف. 7
  امتیاز 2: هاي لحنیخالقیت و نوآوري مطابق با عرف تالوت در ردیف .8
  امتیاز 2: استفاده هنري و مطلوب از تحریرها .9

  امتیاز 2: ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت .10
  ؛شروع بامشابهت فرود : امتیاز 1*
  اکتاو یکشروع در محدوده صوتی حداکثر  بانزدیک بودن درجه صوتی فرود  :امتیاز 1* 
  امتیاز 1: انتخاب سرعت مناسب .11
  :موارد کسر امتیاز _ب
  :امتیاز 2موارد کسر . 1

  ؛)خارج از توقع تالوت مجلسی(متعارف غیرطور  بهشروع تالوت  .1 ـ1
  .)پرده5/1بیشتر از (ها ناهمگونی ردیف .2 ـ1

  :امتیاز 1موارد کسر . 2
  ؛خروج از مقام .1 ـ2
  .انتقال ناهمگون مقام .2 ـ2
  ؛)پرده5/1کمتر از (ها ناهمگونی ردیف .3 ـ2
  .ناهمگونی صوت و لحن .4 ـ2

  :امتیاز 5/0موارد کسر . 3
  ؛نغمات يتکلف و فشار در اجرا .1 ـ3
  .عدم توازن در سرعت تالوت .2 ـ3

  :امتیاز 25/0موارد کسر . 4
  ؛ناکوکی یا خروج از ردیف صدا .1 ـ4
  .نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها .2 ـ4
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و بـیش از ایـن، کسـر امتیـاز      دامتیاز تجـاوز کنـ   4درمجموع موارد منفی، نباید از کسر امتیاز میزان  :تذکر
  .گیردصورت نمی
  :هاي ترتیل و حفظلحن رشته

  :ضوابط و معیارها -الف
  امتیاز 5: رعایت اسلوب ترتیل .1
  امتیاز 4: مقامیا  یهاي لحنتنوع ردیف. 2
  امتیاز 4): گیرياندازه(ها بر عبارات تنظیم و توزیع آهنگ .3
  امتیاز 4: )نبر صحیح کلمات(هاي صوتی رعایت تکیه .4

  .دشو کسر میامتیاز  25/0 ،تغییر پذیرد غیرعرفیفاحش و کامالً  صورتبه  هکه نبر کلم هرمورد* 
  امتیاز 4): ها پردازش نغمه(قدرت تنغیم  .5
  امتیاز 2): خشوع در تالوت(تأثیر معنوي  .6
  امتیاز 2: خالقیت و نوآوري مطابق با عرف ترتیل. 7
  امتیاز 2: رعایت تعبیرات ومعانی  يالقا .8
  امتیاز 2: انتخاب سرعت مناسب .9

  امتیاز 1: استفاده هنري و مطلوب از تحریرها. 10
  :موارد کسر امتیاز _ب
  :امتیاز 2موارد کسر  .1

  )پرده5/1بیشتر از (ها ناهمگونی ردیف
  :امتیاز 1موارد کسر  .2

  ؛خروج از مقام .1 ـ2
  ؛انتقال ناهمگون مقام .2 ـ2
  ؛)پرده5/1کمتر از (ها ناهمگونی ردیف .3 ـ2
  .ناهمگونی صوت و لحن .4 ـ2

  :امتیاز 5/0موارد کسر  .3
  ها؛ ي نغمهتکلف و فشار در اجرا .1 ـ3
  .عدم توازن در سرعت تالوت .2 ـ3

  :امتیاز 25/0موارد کسر  .4
  ؛ناکوکی یا خروج از ردیف صدا .1 ـ4
  .نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها .2 ـ4

و بـیش از ایـن، کسـر امتیـاز      دامتیاز تجاوز کن 4درمجموع موارد منفی، نباید از کسر امتیاز میزان  :1 تذکر
  .گیردصورت نمی

به او امتیـاز لحـن   د، کن میطبیعی قرائت  صورت  بهحفظ، فقط در مواردي که حافظ  هايدر رشته: 2تذکر 
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دچار اشتباه یا مکث شود و نظـم قرائـت وي مختـل    دلیل فراموشی،   در مواردي که حافظ بهو  شودداده می
  .پذیرد نمیصورت  کسر امتیازگردد، 

که قبل از اتمام سـؤال،   ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت: 3ذکر ت
شـود  درنظر گرفته مـی سؤاالتی فقط براساس حافظ،  لحند، امتیاز وت او توسط هادي حافظان قطع گردتال

  .پاسخ داده است ها آنبه حافظ تا پایان سؤال که 
 )امتیاز 100(صحت حفظ

  .استکلمات  الخط رسمبناي اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و م* 
 ):و تغییر جایی ه، جابحذف، اضافه(اشتباه در حرکات و حروف .1

  امتیاز 5/0 کسر: فوري حافظتصحیح .1ـ  1
  امتیاز 1کسر: حافظتصحیح نکردن .2ـ  1

 شـوند  و کلماتی که در دستور زبان عربی حرف تلقـی مـی   استمنظور از حرف در این بخش، حروف الفبا * 
ـ ابروز اشکال در  صورت در .شود را شامل نمی )حتی، الی، فی، عن: نظیر( کلمـات، کسـر امتیـاز در     گونـه  نی

  .پذیردستون کلمه صورت می
گرفتـه  نظـر  یک مورد کسر امتیاز براي حافظ دراگر حرکت کوتاه به حرکت کوتاه دیگر تبدیل شود، فقط * 
 .»اَنت«به » اَنت«، »عباد«به » عباد«تبدیل  مانندشود؛ می

نظـر   مورد کسر امتیاز براي حـافظ در  اگر حرکت کشیده به حرکت کشیده دیگري تبدیل شود، فقط یک* 
  .»تابا«به » تابوا«، »هاانَّ«به » انّه«تبدیل  مانندشود؛ گرفته می

یک مورد کسر امتیاز براي جنس خود یا بالعکس تبدیل شود، فقط هماگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده * 
  .»ربِّ«به » ربی«، »قاال«به » قالَ«تبدیل  مانندشود؛ نظر گرفته می حافظ در

دو بـار کسـر امتیـاز بـراي      جنس خود یا بالعکس تبدیل شـود، همگر حرکت کوتاه به حرکت کشیده غیرا* 
  .»فأت«به » فأتوا«، »قالوا«به » قالَ«بدیل ت مانندشود؛ نظر گرفته می حافظ در

  بـه یک حرف در ضمایر، یک حرف در موصوالت، حرف مضارعه و مـوارد مشـابه، هنگـام تبـدیل و تغییـر      * 
بـه  » منـه «، »منکُم«به » منهم«تبدیل  مانندگردد؛ در همین ستون کسر امتیاز می ،حرف تلقی شده عنوان

»غفرُ«به » تَغفرُ«، »الَّتی«به » الَّذي«، »منکی«.  
شـود و فقـط یـک بـار کسـر      یک حرف حساب می باید توجه داشت که حرف همراه حرکت خود مجموعاً *

  .گیردمیامتیاز صورت 
تلفظ آن داراي ابهام باشد، پس از  روشتغییر در مخرج حرف یا  دلیلدر مواردي که قرائت حافظ به : تذکر

  .گیردتنها از یک بخش صورت میکسر امتیاز  ،مشورت داوران صحت حفظ و تجوید
 ):جایی و تغییر هحذف، اضافه، جاب(اشتباه در یک کلمه .2

  امتیاز 1کسر: حافظفوري تصحیح  .1ـ  2
  امتیاز 2 کسر: داور هاديبا تذکر تصحیح حافظ  .2ـ  2
  امتیاز 3کسر: حافظتصحیح نکردن  .3ـ  2
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یـا توجـه بـه     دو یـا چنـد کلمـه آمـده    ترکیبی از حروف و کلمه یـا   صورت  بهکلماتی که در قرآن کریم  *
  .، فاسقیناکموهفلیقاتل، فسیکفیکهم مانندد؛ شو ، یک کلمه محسوب میقرآن الخط رسم

د، کسر نمـره در بخـش کلمـه صـورت     کلمه تغییر کنو معناي ریشه ) نه اعراب(جایی حروف  هاگر در جاب* 
  .»بصیر«به » نصیر«، »یعملون«به » یعلمون«گیرد؛ مانند تبدیل  می
و  شـود  مـی یک کلمه محاسبه  منزله  بهدهی  ، در امتیازقبل یا بعد از آنکلمه حرکت در و یک  کلمهیک * 

  بـه » و ربـک «، »انَّ اهللاَ« جـاي  بـه » اهللاُو «: لحاظ خواهد شد؛ مانند هکسر امتیاز مربوط به آن در ستون کلم
  .»من ربِّک« جاي

و کسر امتیـاز مربـوط    شود مییک کلمه محاسبه  منزله  بهدهی  ، در امتیازکنار همیک حرف و یک کلمه * 
  .»و قالوا هذه انعام و حرث« جاي به» هذه انعام و حرث«: لحاظ خواهد شد؛ مانند هبه آن در ستون کلم

و اخـتالل در کـل یـا بعضـی از      شود مییک کلمه محسوب ) یا بیشتر یحرف تک(یک از حروف مقطعه  هر* 
  .گردد حروف آن، موجب کسر نمره در ستون اشتباه در کلمه می

  ):جایی و تغییر هحذف، اضافه، جاب(اشتباه در کلمات .3
  امتیاز 5/1کسر: حافظفوري تصحیح .1ـ  3
  امتیاز 5/2کسر: با تذکر داور هاديتصحیح حافظ .2ـ  3
  امتیاز 4کسر: حافظتصحیح نکردن .3ـ  3

» المجاهدون باموالهم و انفسهم فـی سـبیل اهللا  و«: ؛ مانندمنظور از کلمات، عبارتی بیش از یک کلمه است *
اهللا بمـا  و« جـاي   بـه » اهللا خبیـر بمـا تعملـون   و«، »بیل اهللا باموالهم و انفسـهم و المجاهدون فی س« جاي  به

  .»بصیرتعملون 
  .ها در حکم عبارت است بسمله در ابتداي سوره *
 :ها آنجایی  هرعایت ترتیب آیات و جاب عدم.4

  :افتادگی در حد یک آیه باشد اگر جا .1ـ  4
  امتیاز 2کسر: حافظفوري تصحیح  .1ـ  1ـ  4
  امتیاز 3کسر: با تذکر داور هاديتصحیح حافظ  .2ـ  1ـ  4
  امتیاز 5/4کسر: حافظتصحیح نکردن  .3ـ  1ـ  4

  :یک آیه باشد بیش ازاگر جاافتادگی  .2ـ  4
  امتیاز 5/2کسر: حافظفوري تصحیح  .1ـ  2ـ  4
  امتیاز 5/3کسر: با تذکر داور هاديتصحیح حافظ  .2ـ  2ـ  4
  امتیاز 5کسر: حافظتصحیح نکردن  .3ـ  2ـ  4

صورت ایجاد اشتباه در خالل آیه، است و درمنظور از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقط در مورد ابتداي آیات * 
  .و در ستون کلمات کسر امتیاز خواهد شد شود نمیانتقال محسوب 

د، کسر امتیاز در ستون کلمات شومشابه است دچار اشتباه  باهمها آناگر حافظ در خالل آیاتی که ابتداي *
  .انجام خواهد شد
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دچار اشتباه شـود   ،شودکه با حروف مقطعه آغاز می ،گریاي به سوره ددر انتقال از انتهاي سورهاگر حافظ * 
 در ستون انتقال بـه آیـات   امتیازکسر  ،درا تالوت کن يدیگر حروف مقطعه صحیح، حروف مقطعه جاي  بهو 

حـروف مقطعـه   مـورد  در .»کهیعص« جاي  بهاتمام سوره کهف بعد از » طه«قرائت مانند  ؛گیردانجام می دور
تا ادامه آیات را تالوت  کندو صبر  هدبه وي تذکر ندتواند پس از وقف حافظ، اشتباه را میداور هادي مشابه، 

ماننـد   ؛کند و بعد از مشخص شدن نوع اشتباه، کسر امتیاز را در ستون کلمه یا انتقـال بـه دور انجـام دهـد    
  .»المص« جاي  بهسوره انعام  مامبعد از ات» الم«و قرائت » الر« جاي بهبعد از اتمام سوره توبه » المر«قرائت 

  .شودی منظور میعبارت ستون اشتباهدر  ،آیات کمتر از یک سطراشتباه در  *
  .دشو انتقال به دور محسوب می ،بیش از یک سطر باشند جاافتادهچنانچه آیات کوتاه  *
ند، به ازاي هر سـطر  کتمام آیه را کمک داور هادي را تالوت نکند و  اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر *
  .شودسر میکنمره  4
 :مکث و تکرار.5

، کنـد بیش از حد متعارف مکث نماید یا عبارتی را براي یادآوري حداکثر تـا دو بـار تکـرار     کننده شرکتاگر 
 .شود از وي کسر می امتیاز 5/0تکرار بار  مکث و هر براي هر

حسب نوع فقط و  کند میمساعدت داور هادي موفق به ادامه تالوت نشود،  ،پس از مکث کننده شرکتاگر  *
  .شود نظر گرفته می منفی براي حافظ در کمک، امتیاز

نموده و عـالوه بـر کسـر امتیـاز     کننده پس از مکث، اشتباه تالوت نماید، داور هادي مساعدت  اگر شرکت* 
  .نماید ی، حسب نوع کمک، امتیاز منفی از حافظ کسر ممکث

صورت امکان داور هادي ابتـدا کلمـه   شود، دراگر حافظ در خالل آیه پس از مکث، موفق به تالوت عبارت ن*
صـورت عـدم   در .گیـرد کسر امتیاز صورت مـی در ستون کلمه  ،تالوت حافظ صورتدهد ودرمیاول را تذکر 

  .نمایدو در ستون کلمات کسر امتیاز می کندمییادآوري، عبارت را تالوت 
ی یور هادي باید با خواندن عبارت ابتـدا ند، داکاگر حافظ ابتداي آیه را فراموش و براي یادآوري آن مکث  *

  .آیه به حافظ کمک نماید و کسر امتیاز را در ستون کلمات انجام دهد
بـراي  داور هـادي  و از  هـد اگر در ابتداي تالوت و طرح سـؤال توسـط داور، حـافظ سـؤال را تشـخیص ند     * 

ییـد  شـده تأ  بخش قرائـت بـرای داور هادي از بخواهد د یا در حین تالوت تشخیص سؤال درخواست کمک کن
از وي کسر  امتیاز 5/0مورد به ازاي هر ،بپرسدداور هادي بگیرد یا نام سوره، شماره صفحه یا شماره آیه را از 

  .خواهد شد
و ابتداي سـوره   کندمیتنها به ذکر نام سوره اکتفا  ،شودکه از ابتداي سوره آغاز میرا سؤاالتی  اور هاديد *

  .کندرا قرائت نمی
د و سپس شروع کنپس از استعاذه و بسمله ، قرائت خود را هادي اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور *
  .کسر امتیاز در ستون کلمات درج خواهد شد ،سؤال را تکرار نماید د مجددبخواهداور هادي از 
از اضـافه  س نفـ  هرقرائت به ازاي  ،بیش از یک جمله باشد ياگر برگشت حافظ براي یادآوري قسمت بعد* 

  .شوداز وي کسر می امتیاز5/0قبل 
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چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذکر داور، مرتکب اشتباه دیگري در تالوت شود، صرفاً اشـتباه اول مـالك   * 
  .کسر امتیاز است و کسر امتیاز آن در ستون عدم تصحیح، همان اشتباه درج خواهد شد
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  هاي اذان و دعاخوانی کلیات فنی رشته _د
شـده توسـط     مرحلـه و جـواز حضـور در مرحلـه بعـد، حـداقل امتیـاز کسـب         براي کسـب رتبـه در هـر    .1

  :استکنندگان به شرح ذیل  شرکت
  رشته اذان

  

  عنوان 
  مرحله

  لحن  صوت  صحت و فصاحت
آداب، شرایط و 

  اجراي ممتاز
  جمع کل

  65  7  23  26  9  شهرستانی
  70  7  25  28  10  استانی

  
  رشته دعاخوانی

  

  عنوان
  مرحله

  صحت قرائت
  و تجوید

وقف و 
  ابتدا

  لحن  صوت
اصول 
  اجرا

  جمع کل

  65  14  20  16  6  9  شهرستانی
  70  15  22  18  7  10  استانی

  

کنندگان، تعیـین رتبـه ممتـاز پـس از      ي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکتتساو بهدرصورت . 2
صوت، لحن، : اولویت در رشته اذان عبارت است از پذیرد که به ترتیبدهی صورت میهاي نمرهبررسی بخش

  .صحت و فصاحت، آداب و شرایط و اجراي ممتاز
کننـدگان، تعیـین رتبـه ممتـاز پـس از       ي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفـر از شـرکت  تساو بهدرصورت 

لحـن،  : است ازپذیرد که به ترتیب اولویت در رشته دعاخوانی عبارت دهی صورت میهاي نمرهبررسی بخش
  .صوت، صحت قرائت و تجوید، وقف و ابتدا، اصول اجرا

  .پردازندبه اجراي برنامه می) نفر برتر 10تا 5با حضور (کنندگان در دو مرحله مقدماتی، نهایی  شرکت. 3
هاي برتر مشخص  یابد و حائزان رتبهدر مرحله کشوري رشته اذان، امتیازات به شرح زیر اختصاص می: تذکر

  .درصد امتیاز مرحله نهایی70+ درصد امتیاز مرحله مقدماتی 30: شوند می
هاي برتر مشـخص   یابد و حائزان رتبهدر مرحله کشوري رشته دعاخوانی، امتیازات به شرح زیر اختصاص می

) + درصـد امتیـاز دعـاخوانی   80+درصد امتیاز مفـاهیم 20: شامل(درصد امتیاز مرحله مقدماتی 30: شوند می
  .تیاز مرحله نهاییدرصد ام70
  :شود ها و مراحل مختلف براساس با توجه به جدول ذیل تعیین می مدت زمان قرائت دعا در جنسیت. 4
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زمان قرائت دعا مندرج در جدول فوق، تقریبی است و براساس تصمیم مشترك ستاد برگزاري مدت : تبصره
  .درصد قابل تغییر است20مسابقات و هیئت داوران، تا 

 .شود کننده، با فاصله قرائت یک نفر و به قید قرعه تعیین می قطعه دعاي هرشرکت. 5

  :دهی نمره شرحکلیات و )د
  کلیات رشته اذان.  1 -د

  :شود هاي مختلف به شرح زیر محاسبه میازات در بخشامتی
  )امتیاز15(صحت و فصاحت ) الف

  تلفظ درست الفاظ اذان. 1
 .شود امتیاز می2هر مورد تلفظ نادرست کلمه موجب کسر * 

 .شود امتیاز می5/1هر مورد تلفظ نادرست اعراب و حروف موجب کسر * 

 .شود امتیاز کسر می یش از تجدید نفس، فقط یکدر تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پ: 1تذکر

  .تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد: 2تذکر
  رعایت مخارج، صفات و احکام در حد متعارف اذان. 2

 .شود امتیاز می تا یک 5/0هر مورد نادرست موجب کسر * 

 .امتیاز کسر خواهد شد5/0حداکثر درصورت اداي ناقص، : 1تبصره

امتیاز دیگر کسـر   امتیاز و درصورت تکرار غلط، یک5/0درصورت اصالح فوري بدون تجدید نفس، : 2تبصره
  .خواهد شد

  .امتیاز است2سقف کسر امتیاز براي تلفظ نادرست هرحرف، : 3تبصره
  رعایت میزان کشش حرکات کوتاه و کشیده در حد متعارف اذان. 3

  . شود امتیاز می تا یک 5/0رد نادرست موجب کسر هر مو* 
 .امتیاز است5سرجمع کسر امتیاز از این بند، : تبصره

  

  استانی  شهرستانی  جنسیت
  کشوري

  مرحله دوم  مرحله اول

  دقیقه 13  دقیقه 9  دقیقه 9  دقیقه 7  خواهر

  دقیقه 13  دقیقه 9  دقیقه 9  دقیقه 7  برادر
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  )امتیاز40(صوت ) ب
  امتیاز10): زیبایی و جاذبه(طنین . 1
  امتیاز8): ارتفاع(مساحت . 2
  امتیاز8): ها توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده(انعطاف . 3
  امتیاز8): و کیفیاز حیث کمی (تحریر . 4
  امتیاز6): قوت و رسایی(شدت . 5
  

  )امتیاز35(لحن ) ج
 امتیاز      8): مشروط به برخورداري از کیفیت قابل قبول(ابداع و نوآوري . 1

 امتیاز 5: زیبایی و جذابیت. 2

  امتیاز 5: برخورداري از شروع و پایان مناسب در تمام عبارات. 3
  امتیاز 5: هاي صوتی رعایت تکیه.4
  امتیاز 5: ها رعایت همگونی نغمات و پرده. 5
  امتیاز 4: ایجاد حس معنوي و دعوت به نماز. 6
  امتیاز 3: انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا. 7
  
  )امتیاز10(آداب، شرایط و اجراي ممتاز ) د
  امتیاز 2: میزان تأثیر بر مستمعان. 1
  امتیاز 4: اجراي اذانرعایت آداب و شرایط . 2

  .شود امتیاز می قرائت اذکار مستحب قبل و بعد از هر یک از عبارات اذان موجب کسر یک* 
  .شود امتیاز می 5/0مکث نامتعارف در هر مورد، موجب کسر * 
امتیاز خواهد  تا یک 5/0هر حرکت غیرمتعارف در اجراي اذان که صورت مؤذن را برهم بزند، موجب کسر * 
  .شد

  امتیاز 4: رعایت وقف و وصل عرفی در اذان .3
  .شود امتیاز می تا یک 5/0هر مورد نادرست موجب کسر * 

  

  

 کلیات رشته دعاخوانی. 3 -د

  :شود هاي مختلف به شرح زیر محاسبه میامتیازات در بخش
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  )امتیاز15(صحت قرائت و تجوید ) الف
  .فصاحت قرائتصحت قرائت، تجوید قرائت و : این بخش شامل سه قسمت است

  ـ صحت قرائت
  :امتیاز3موارد کسر . 1

  .شده به ازاي هرسطر قرائت کمتر یا بیشتر از حد تعیین
  :امتیاز2موارد کسر . 2

  جایی یا تغییر یک کلمه؛ حذف، اضافه، جابه. 1ـ  1
  ).اعم از عبارت، آیه یا سطر(جایی یا تغییر بیش از یک کلمه  حذف، اضافه، جابه. 2ـ  1

  :امتیاز5/1کسر  موارد. 3
حذف، اضافه و تبدیل کردن صداها به یکدیگر؛ مانند تبدیل صداي کوتاه به صداي کوتاه . 1ـ  2

  دیگر؛ تبدیل صداي کشیده به صداي کوتاه و خطا در صلۀ هاء ضمیر؛
 حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین؛. 2ـ  2

 .امتیاز است 75/0اکثر تا کسر امتیاز اختالل در تلفظ تشدید، به تشخیص داور حد: تبصره

  وصل به سکون؛. 3ـ  2
 .حذف، اضافه یا تغییر حرف. 4ـ  2

 .شود امتیاز کسر می 5/0در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط : 1تذکر

  .تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد :2تذکر
  

  :د قرائتتجوی -
  :امتیاز 1موارد کسر . 1

  .تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیز.1ـ  1
 .امتیاز کسر خواهد شد 5/0درصورت اداي ناقص، حداکثر : 1تبصره

امتیاز دیگر  1امتیاز و درصورت تکرار غلط،  5/0درصورت اصالح فوري بدون تجدید نفس، : 2تبصره
  .کسر خواهد شد

  .امتیاز است 2براي تلفظ نادرست هرحرف،  سقف کسر امتیاز: 3تبصره
  :امتیاز5/0موارد کسر . 2

اي در  اشکال لحظه(هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتی از قبیل تپق  اختالل. 1ـ  2
  )تلفظ حرکت، حرف و کلمه و اصالح درجا
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  .کندسر میپریدگی در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتیاز ک در مواردي که آب: 1تبصره 
درصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي پدیدآمده، از امتیاز کسر خواهد : 2تبصره 

 .که بر اثر تپق، حرکتی تغییر کند یا حرفی به حرف دیگر تبدیل شود شد؛ مانند این
  

  :فصاحت قرائت  -
  .گنگی و نامفهومی استدوراز  فصاحت در قرائت دعا، تلفظ واضح حروف و حرکات، بدون تکلف و 

  :کسر امتیاز به دلیل اختالل در فصاحت به ترتیب زیر است
  :امتیاز در موارد زیر 25/0اختالل در تلفظ ممتاز حرکات، هرمورد 

  حرکات کوتاه و کشیده*
  ) خارج از حد متعارف دعا خوانی(نقصان و زیادت در کشش صداهاي کوتاه و کشیده * 

 
  

  ) زامتیا10( وقف و ابتدا) ب
  :موارد عمومی کسر امتیاز -
  .شود امتیاز می2تا1وقف، وصل یا ابتداي مغیر معنا و ناصحیح، موجب کسر. 1
  .شود امتیاز می5/0تا25/0وقف، وصل یا ابتداي ناقص غیر مفهوم، موجب کسر. 2
  .شود امتیاز می25/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسررعایت نکردن اولویت. 3
  .شود ها، امتیازي کسر نمی دلیل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظایر آن اضطراري بهدر مورد وقف . 4

توجهی، از محل وقف مناسب عبور کند و وقف مغیر معنا یا غیر  لحاظ بی درصورتی که دعاخوان به :تبصره
و  1شود و مطابق بندهاي  مفهوم ـ و لو به دلیل کمبود نفس ـ مرتکب شود، وقف او اضطراري محسوب نمی

  .شود ، از او امتیاز کسر می2
  .شود امتیاز می25/0تکرار بدون دلیل هربخش از دعا در هرنفس، موجب کسر. 5

  .اي باشد، موجب کسر امتیاز نخواهد شداگر تکرار براي اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه: تبصره
امتیـاز در کـل    حداکثر تـا یـک  امتیاز و 25/0مکث نامتناسب و سکوت غیر متعارف و بیش از حد، به کسر. 6

  .شود اجرا منجر می
  

  ):امتیاز 25(صوت ) ج
  امتیاز 6): رنگ(طنین . 1
  امتیاز 4: انعطاف.2
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  امتیاز 4): وسعت(مساحت . 3
  .در دعاخوانی نیازي به استفاده از تمام طبقات صوتی نیست، بلکه مطلوب بودن اجرا مالك است* 
  امتیاز 4: تحریر. 4
  امتیاز 3): حجم یا ولوم(سایی شدت، قدرت و ر. 5
  امتیاز 2: استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت. 6
  امتیاز  2: شفافیت و صافی صدا. 7

  

  .شود پریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن، فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می آب* 
هر مورد اشکال دار شدن دایمی و مقطعی، خلط، جیغ، خروسی شدن  اضطراب، لرزش، خش، گرفتگی، رگه*

  .امتیاز منفی خواهد داشت تایک25/0صوتی از این قبیل، بسته به تشخیص داور براي هر مورد از
  .امتیاز کسر خواهد شد به ازاي بروز هر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا بکاهد، یک* 

 
 

 )امتیاز 30(لحن ) د

  .عربی متناسب با فضاي دعا استفاده نمایدتواند از الحان فارسی یا  شرکت کننده در رشته دعاخوانی می
  :ضوابط و معیارها  -
  امتیاز  6: تناسب الحان با معناي دعا. 1
  امتیاز  6: هاي لحنیصالبت در اجراي نغمات و تنوع ردیف) ها پردازش نغمه(قدرت تنغیم . 2
  امتیاز 4): گیري اندازه(هابرعبارات  تنظیموتوزیعآهنگ. 3
  امتیاز 3): در اجرا خشوع(تأثیر معنوي . 4
  امتیاز 3: هاي لحنیخالقیت و نوآوري مطابق با عرف دعاخوانی در ردیف. 5
  امتیاز 2: هاي زیبا و جذابانتخاب ردیف. 6
  امتیاز 2: استفاده هنري و مطلوب از تحریرها. 7
  امتیاز  2: انتخاب سرعت مناسب. 8
  امتیاز 2: هاي صوتی کلمات نسبت به لحن تکیه. 9
  :ارد کسر امتیازمو  -
  :امتیاز 2موارد کسر . 1

  )خارج از حد متعارف دعا خوانی(طورغیرمتعارف  شروع دعا به . 1ـ 1
  )پرده5/1بیشتر از (ها ناهمگونی ردیف. 2ـ 1
  تقلید و کپی برداري محض . 1-3
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  :امتیاز1موارد کسر . 2
  خروج از مقام. 1ـ 2
  انتقال ناهمگون مقام. 2ـ 2
  )پرده5/1کمتر از (ها ردیفناهمگونی . 3ـ 2

  :امتیاز 5/0موارد کسر . 3
  تکلف و فشار در اجراي نغمات. 1ـ 3
  عدم توازن در سرعت اجرا. 2ـ 3

  :امتیاز 25/0موارد کسر . 4
  ناکوکی یا خروج از ردیف صدا. 1ـ 4
  نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها. 2ـ 4

  .کند یاز تجاوز نمیامت4میزان کسر امتیاز درمجموع موارد منفی، از: تذکر
  

  ):امتیاز20(اصول اجرا ) هـ
  امتیاز 4: میزان تأثیر بر مستمعان. 1
  امتیاز 4: چگونگی تسلط بر مجلس، ارتباط با مخاطب و ایجاد شور در مجلس. 2
  امتیاز 3: حسن اجرا در شروع و فرود. 3
  امتیاز 3: وقار و سنگینی متناسب با شأن دعا. 4
  امتیاز 3: تکلف بیاجراي روان و . 5
  امتیاز 3: نوآوري و خالقیت در سبک دعا. 6

  . امتیاز تشویقی دربرخواهد داشت2خواندن دعا از حفظ در مرحله شهرستانی: تبصره
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  ابتهالکلیات رشته 
  :شود مختلف به شرح زیر محاسبه می هايبخشدر ابتهالـ امتیازات رشته 1

  بدون امتیاز: آداب و شرایط    
  امتیاز 10 :فصاحتتجوید و 

  امتیاز 20: متن و اداء
  امتیاز 30: صوت
  امتیاز 40: لحن

، حـداقل امتیـاز کسـب شـده توسـط      مرحلهکشوريو جواز حضور در مرحلهاستانی ـ براي کسب رتبه در 2
  :باشد به شرح ذیل می کنندگان شرکت

  امتیاز 7:تجوید و فصاحت
  امتیاز 15: متن و اداء

  امتیاز 20: صوت
  امتیاز 28: لحن

عیین رتبه ممتـاز پـس از   ت ،کنندگان شرکتـ در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از 3
لحن، صـوت، مـتن و اداء،    :که به ترتیب اولویت عبارت است ازپذیرد دهی صورت میهاي نمرهبررسی بخش

 .تجوید و فصاحت
نفر برتر  10تا  5 با حضور( نهاییو  مقدماتیکنندگانرشته ابتهال در مرحله کشوري، در دو مرحله  شرکتـ 4

  . کننداجراي برنامه می) مقدماتیمرحله 
هـاي برتـر    حـائزان رتبـه  یابـد و  امتیازات به شرح زیر اختصاص مـی  ،ابتهالکشوري رشته  مرحلهدر : تذکر

  .امتیاز مرحله نهایی% 80+ قدماتی امتیاز مرحله م% 20: شوند مشخص می
سـابقات و بـا   بنا به تشخیص ستاد برگزاري ممرحله کشوري، عداد دقیق راه یافتگان به مرحله نهایی در ـ ت5

 .شودمشخص می مشورت هیأت داوران،
  :ست ازا مختلف عبارت هايبخشدر  ابتهال در رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز ـ 6

  امتیاز 3:تجوید و فصاحت
  امتیاز 7: متن و اداء

  امتیاز 10: صوت
  امتیاز 12: لحن

  
  سرایی همخوانی قرآن کریم و مدیحهکلیات رشته 

مختلـف بـه شـرح زیـر محاسـبه       هـاي بخشدر سرایی  همخوانی قرآن کریم و مدیحههای قسمتـ امتیازات 1
  :شود می

  :همخوانی قرآن کریم* 
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  بدون امتیاز: آداب و شرایط    
  امتیاز 25: هماهنگی و حسن اجراـ     
  امتیاز 15: ـ تجوید    
  امتیاز 10: ـ وقف و ابتدا    
  امتیاز 20: ـ صوت    
  امتیاز 30: ـ لحن    

  :سرایی مدیحه* 
  بدون امتیاز: آداب و شرایط    
  امتیاز 25: هماهنگی و حسن اجرا    
  امتیاز 20: متن و ادا    
  امتیاز 25: صوت    
  امتیاز 30: لحن    

، حـداقل امتیـاز کسـب شـده توسـط      مرحلهکشوريو جواز حضور در مرحلهاستانی کسب رتبه در ـ براي 2
  :باشد به شرح ذیل می کنندگان شرکت

  :همخوانی قرآن کریم* 
  امتیاز 17: ـ هماهنگی و حسن اجرا    
  امتیاز 10: ـ تجوید    
  امتیاز 7: ـ وقف و ابتدا    
  امتیاز 14: ـ صوت    
  امتیاز 21: ـ لحن    

  :سرایی مدیحه* 
  امتیاز 17: هماهنگی و حسن اجرا    
  امتیاز 14: متن و ادا    
  امتیاز 17: صوت    
  امتیاز 21: لحن    

عیین رتبه ممتـاز پـس از بررسـی    ت ،ها گروهـ در صورت به تساوي رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از 3
لحـن، همـاهنگی و حسـن اجـرا،      :است ازکه به ترتیب اولویت عبارت پذیرد دهی صورت میهاي نمرهبخش

 .صوت، متن و اداء
در مرحلـه کشـوري، در دو مرحلـه     سـرایی  همخـوانی قـرآن کـریم و مدیحـه    هاي  کنندگانقسمت شرکتـ 4

  . کننداجراي برنامه می) مقدماتیبرتر مرحله  گروه15تا  10با حضور( نهاییو  مقدماتی
یابد امتیازات به شرح زیر اختصاص می ،سرایی کریم و مدیحههمخوانی قرآن کشوري رشته  مرحلهدر : تذکر

امتیـاز همخـوانی قـرآن    % 30: شامل(امتیاز مرحله مقدماتی % 20: شوند هاي برتر مشخص می حائزان رتبهو 
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+ امتیاز همخـوانی قـرآن کـریم    % 30: شامل( امتیاز مرحله نهایی% 80) + سرایی مدیحهامتیاز % 70+ کریم 
  ).سرایی حهمدیامتیاز % 70
سـابقات و بـا   بنا به تشخیص ستاد برگزاري ممرحله کشوري، عداد دقیق راه یافتگان به مرحله نهایی در ـ ت5

 .شودمشخص می مشورت هیأت داوران،
 مختلف عبارت هايبخشدر  سرایی همخوانی قرآن کریم و مدیحهدر رشته کنندگان شرکتحداقل امتیاز ـ 6
  :ست ازا

  :کریمهمخوانی قرآن * 
  امتیاز 8: ـ هماهنگی و حسن اجرا    
  امتیاز 5: ـ تجوید    
  امتیاز 3: ـ وقف و ابتدا    
  امتیاز 7: ـ صوت    
  امتیاز 10: ـ لحن    

  :سرایی مدیحه* 
  امتیاز 8: هماهنگی و حسن اجرا    
  امتیاز 7: متن و ادا    
  امتیاز 8: صوت    
  امتیاز 10: لحن    

  
  )امتیاز 100(ابتهال 

  )بدون امتیاز(آداب و شرایط ) الف
چنانچه از مدت زمان مـذکور  . ثانیه کمتر یا بیشتر بالمانع است 30باشدو تا  میدقیقه  6مدت اجراي ابتهال 

 5:29بعنوان مثال چنانچه زمـان اجـراي ابتهـال    . گردد میثانیه یک امتیاز کسر  30عدول گردد به ازاي هر 
 .شود میامتیاز  2دقیقه گردد مشمول کسر  6:31دقیقه یا 

 5مشخصات مبتهل و متن و ترجمه با ذکر منبع قبل از اجرا باید به داوران تسلیم گردد، در غیر این صورت 
 .گردد میامتیاز کسر 

 
  )امتیاز 10(تجوید و فصاحت در ادا ) ب

  .شود امتیاز می 1تا  5/0رعایت مخارج و صفات موجب کسر  عدم
  
  )امتیاز 20(  متن و ادا) ج
  )امتیاز 10)                     (مضمون و فنون ادبی(حسن انتخاب متن . 1

امتیـاز دارد و منظـور از فنـون ادبـی، اسـتفاده از       5باشد و  میمنظور از مضمون، محتوا و موضوع متن ادبی 
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  . امتیاز دارد 5باشد و  می... از جمله مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه و  فنون بالغی
  )امتیاز   10)              (از نظر مخارج و اعراب(مطابقت صحت متن و اداء . 2

امتیاز کسر خواهـد   5/0امتیاز و براي هر مورد غلط متنی  1براي هر مورد غلط ادایی شامل مخارج و اعراب 
  .امتیاز کسر خواهد شد 1ار بیش از دو بار مجموعا  شد و در صورت تکر

  :اتتذکر
امتیاز این بخش  10انتخاب متن از ادعیه منسوب به ائمه اطهار مانند صحیفه سجادیه موجب کسب هر  -1

  .خواهد شد
بایـد بـین فرازهـاي    (در انتخاب ادعیه مذکور در بند فوق باید وحدت موضوعی و عضـوي رعایـت شـود     -2

  ) امتیاز کسر خواهد شد 5تباط معنایی و نحوي باشدکه در صورت عدم رعایت موارد فوق تا انتخابی ار
  
  )امتیاز 30(صوت ) د
  امتیاز 6)                                                               ارتفاع(مساحت. 1
  امتیاز  10)                                                   زیبایی و جاذبه (طنین . 2
  امتیاز 4)                                                         قوت و رسایی(شدت . 3
  امتیاز 6)                     توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده ها(انعطاف . 4
  امتیاز 4)                                               از حیث کمی و کیفی(تحریر . 5
  

  )امتیاز 40(لحن ) هـ
  امتیاز 10رعایت خشوع و حس معنوي                                               . 1
  امتیاز 5  رعایت همگونی نغمات و پرده ها                                          . 2
  امتیاز 8زیبایی و جذابیت نغمات                                                       . 3
  امتیاز 2برخورداري از شروع و پایان مناسب                                          . 4
  امتیاز 4  رعایت تکیه هاي صوتی صحیح                                             . 5
  امتیاز  5)                رعایت تعبیرات(تطبیق آهنگها با مضامین و معانی متن . 6
  امتیاز 6)                    قفالت(رعایت فرازها و فرودهاي عرفی در فن ابتهال . 7

  
  سرایی مدیحههمخوانی قرآن کریم و 

  بخش همخوانی قرآن کریم
  )بدون امتیاز(آداب و شرایط ) الف

  .باشد مینفر  6الی  4تعداد مجاز افراد گروه در هر دو رشته همخوانی و تواشیح ـ 1
تغییر نفرات مجاز نیست ولی . نفر موجب حذف گروه خواهد شد 6تر از  و بیش 4کارگیري تعداد کمتر از ه ب

  .کم یا زیاد کردن افراد در حد نصاب فوق مجاز است
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 .ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شداستفاده از هرگونه آالت موسیقی ـ 2

  . باشد میاستفاده از دیاپازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع : تبصره
مشخصات گروه و اعضاء آن و نام سوره و آیات قرآن ، باید قبل از اجراء به هیات داوران تسـلیم گـردد و   ـ 3

 . امتیاز منفی خواهد شد 5عدم ارائه موجب درج 

 . شود امتیاز می 1موجب کسر حداکثر ) بطور فاحش(و تناسب لباس ها عدم هماهنگی ـ 4

  . تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است: تبصره
امتیـاز خواهـد    2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات اعضاء گروه موجب کسر حـداکثر  ـ 5

 . شد

چنانچـه از مـدت   . باشـد  انیه کمتر و یا بیشتر بالمانع مـی ث 30دقیقه بوده و تا  7مدت زمان اجراء برنامه ـ 6
بعنوان مثال چنانچـه زمـان اجـراي     .گردد میثانیه یک امتیاز کسر  30زمان مذکور عدول گردد به ازاي هر 

  . دقیقه گردد،  مشمول کسر دو امتیاز خواهد شد 7:31دقیقه یا  6:29برنامه گروهی  
 . باشد ز استعاذه و پایان آن تصدیق میدر  همخوانی قرآن شروع برنامه اـ 7

  
  ) امتیاز 20(صوت ) ب 

باشـد و داور   مـی در بخش صوت همخوانی قرآن کریم استفاده از هر گونه فاصله صوتی حتـی اکتـاو مجـاز ن   
  :گردد میامتیاز این بخش بدین شرح اعطا  .مربوطه فقط به صداي کل گروه امتیاز خواهد داد

  .امتیاز 5/2امتیاز و تا یک اکتاو  5/3امتیاز تا یک و نیم اکتاو  5و اکتاو در بخش برادران تا د) الف
  امتیاز 3امتیاز و تا یک اکتاو  5در بخش خواهران تا یک و نیم اکتاو ) ب

  :هاي نمره دهی صوت بخش
  امتیاز  5                                 )                                             ارتفاع(مساحت.1
  امتیاز 6)                زیبایی و جاذبه صداي گروه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(طنین.2
  امتیاز  2)                                                                     رسایی(شدت و قوت . 3
  امتیاز  4)                                  ها درجات و پرده توانایی در سرعت انتقال(انعطاف . 4
  امتیاز 3)                                                         از حیث کمی و کیفی ( تحریر . 5
  
  )امتیاز 30(لحن ) ج
  امتیاز   4                  هاي لحنی                                                           تنوع ردیف. 1
  امتیاز  2ارائه فرود زیبا و منطقی                                                                         . 2
  امتیاز 6)            پردازش نغمات، تنظیم و توزیع آهنگها، اندازه گیري، قفالت(قدرت تنغیم . 3
  امتیاز  8)                       هاي صوتی، تصویر معانی و لحن االداءرعایت تکیه (القاي معانی . 4
  امتیاز  10:                                  حزن، جاذبه و زیبایی نغمات و پرده ها شامل موارد زیر. 5
 امتیاز 2)                                                      حس معنوي(خشوع در تالوت  ـ 1ـ5
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 امتیاز 5استفاده از ردیف هاي جذاب، زیبا و بدیع                                 ـ 2ـ5

  امتیاز 3کارگیري پرده درست و مطلوب براي هر ردیف لحنی                            ه بـ 3ـ5
  .در همخوانی قرآن کریم تقلید بالمانع است: تذکر 

  
  : موارد کسر امتیاز 

  .گردد میامتیاز منفی براي هر مورد کسر  1ها ، حداکثر تا  نی ردیفناهمگو. 1
  .گردد میامتیاز کسر  5/0تکلف در اجراء ،  براي هر مورد . 2
  
  )امتیاز 25(هماهنگی و حسن اجرا ) د

باشد و داور صوت فقـط   میدر همخوانی قرآن کریم استفاده از هرگونه فاصله صوتی حتی اکتاو مجاز ن: تذکر
  .امتیاز خواهد شد 5صداي دسته جمعی امتیاز خواهد داد و استفاده گروه از هر فاصله صوتی موجب کسر به 
  امتیاز  10شده                                                 برخورداري از کُر یکدست، هماهنگ و تنظیم.1
  امتیاز  6                                )       در شروع، حین اجرا و پایان هر کلمه(هماهنگی در اداء . 2
  امتیاز 6ها                                                                           پرده يهماهنگی در اجرا. 3
  تیاز ام 3هماهنگی در تحریرها                                                                               . 4
  

  : موارد کسر امتیاز 
  .امتیاز خواهد شد 5/0هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کسر  -
  .تا یک امتیاز خواهد شد 5/0هر مورد عدم هماهنگی در اجراي صحیح پرده موجب کسر  -
  .امتیاز خواهد شد 25/0هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر  -
  .امتیاز خواهد شد 1شایند موجب کسر هر مورد نفسگیري ناخو -
امتیـاز و قطـع برنامـه     2تـا   1هر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن، سرفه و موارد مشابه موجب کسـر   -

  .توسط گروه به هر دلیل موجب حذف خواهد شد
  

  ) امتیاز 15(و فصاحت تجوید ) هـ
  .این بخش شامل دو قسمت تجوید و فصاحت است

  :تجوید
 :امتیاز 3مشمول کسر موارد 

 .تبدیل فتحه به کسره: دیگر؛ مانند حذف، اضافه و تبدیل نمودن صداها به یکـ 1

تبـدیل  : چنین خطا در صلۀ هـاء ضـمیر؛ ماننـد    تبدیل صداهاي کوتاه به صداهاي کشیده و بالعکس، همـ 2
 .»منهو«به » منه«و » جاء«به » جاءو«، »اَتاهم«به » آتاهم«

 .اضافه نمودن تشدید و تنوینحذف و ـ 3



37 
 

  .امتیاز کسر خواهد شد 2اختالل در تشدید به تشخیص داور حداکثر تا : تبصره 
  وصل به سکون و وقف به حرکت، رعایت نکردن وقف به اسکال یا ابدال ـ4
 ـ حذف یا اضافه نمودن حرف5

  جا خواندن کلمه نمودن یا جا به حذف، اضافه  ـ6
 : امتیاز 2موارد مشمول کسر

 .و نظایر آن» ت«به » ط«یا » ث«به » س«تبدیل : تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیز؛ مانند

  .امتیاز کسر خواهد شد 1در صورت اداي ناقص حداکثر : تبصره
  : امتیاز 1مواردمشمول کسر 

اظهـار،   شدت، رخوت، قلقله، لـین، تفخـیم، ترقیـق،   : عدم رعایت هر یک از نکات و قواعد تجویدي؛مانندـ 1
 .ادغام، اقالب، اخفاء، غنّه، مد، اماله، تسهیل، سکت و نظایر آن

: گـردد؛ ماننـد   در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مورد، هر کدام جداگانـه محاسـبه مـی   : 1تبصره 
  . »قآئل«تفخیم الف مدي و مد آن در کلمه 

ها و مدها، کیفیت اخفاء و سایر قواعد در هر   رعایت ناقص موارد یادشده از جمله توازن مقدار غنّه: 2تبصره 
  .امتیاز خواهد شد 75/0تا  5/0مورد، با توجه به میزان نقص موجب کسر 

» ع«تـداخل تلفـظ   : تداخل غیرمتعارف یا افراطی در تلفظ دو حرف مجاور بنـا بـه تشـخیص داور؛ماننـد    ـ 2
  .»نعلن«در کلمۀ » ل«در » ع«یا تداخل تلفظ » یعملون«در کلمه » م«در

 :فصاحت

فصاحت در همخوانی قرآن کریم، تلفظ واضح حروف و حرکات بر اساس لهجه خالص عربی، بدون تکلف و به 
  .باشد دور از گنگی و نامفهومی می

  :  مواردمشمول کسر امتیاز
تکلـف یـا   ؛ مخارج، صفات و احکـام حـروف  :اختالل کلی و عمومی در تلفظ ممتاز و روان حروف از حیث ـ1

زیادت و نقصان در مکث بـر حـروف سـاکن و مشـدد و در     ؛ ر رعایت مخارج، صفات و احکام حروفسستی د
 امتیاز 3ها حداکثر  تکیه

اختالل در تلفظ ممتاز حرکات کوتاه و کشیده، نقص در کیفیت تلفظ حرکـات بـر اسـاس لهجـه فصـیح      ـ 2
یـز نقصـان و زیـادت در کشـش     عربی از جمله لزوم تبعیت تمام حرکات از تفخیم و ترقیق حرف مربوط و ن

 امتیاز  3صداهاي کوتاه و کشیده  حداکثر 

تند و کند خواندن یـا اسـراع و ابطـاء    (اختالل در سرعت متناسب اداي حروف و حرکات در طول تالوت ـ 3
برخی از کلمات و عبارات و عدم رعایت توازن سرعت اداي حروف و حرکات در طول تالوت کـه در مجمـوع   

  امتیاز                                1حداکثر ) گردد تالوت می» ترتیل«کیفیت  موجب خلل در
  
  )امتیاز 10(وقف و ابتدا  ) و 

 .موارد مربوط به نفسگیري در همخوانی قرآن کریم در بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ خواهد شد: تذکر
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 3تـا   5/2و وصل اقبح آیات، موجـب کسـر    میان آیات) داراي مفهوم کفرآمیز(وقف، وصل یا ابتداي اقبح . 1
  .شود امتیاز می

 2تـا   5/1وقف، وصل یا ابتداي قبیح مغیر معنا میان آیات و وصل قبیح مغیر معناي آیات، موجـب کسـر   . 2
  .شود امتیاز می

امتیـاز   5/1تـا   1وقف، وصل یا ابتداي قبیح ناقص میان آیات و وصل قبـیح نـاقص آیـات، موجـب کسـر      . 3
  .شود می
عبور از وقف الزم که حسب مورد، ممکن است معناي اقبح یا قبیح ایجاد کند، مطابق بندهاي باال موجـب  * 

  .شود کسر امتیاز می
  .شود امتیاز می 1تا  5/0هاي وقف، وصل و ابتدا موجب کسر رعایت نکردن اولویت. 4
  

  مدیحه سرایی
  )بدون امتیاز(آداب و شرایط ) الف

  .باشد مینفر  6الی  4وه در هر دو رشته همخوانی و تواشیح تعداد مجاز افراد گرـ 1
تغییر نفرات مجاز نیست ولی . نفر موجب حذف گروه خواهد شد 6تر از  و بیش 4کارگیري تعداد کمتر از ه ب

  .کم یا زیاد کردن افراد در حد نصاب فوق مجاز است
 .خواهد شداستفاده از هرگونه آالت موسیقی ممنوع و موجب حذف گروه ـ 2

  . باشد میاستفاده از دیاپازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع : تبصره
گـذاري   همراه با ترجمـه و اعـراب  ) تواشیح(مشخصات گروه و اعضاء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی ـ 3

از منفـی  امتیـ  5کامل و منبع متن باید قبل از اجراء به هیات داوران تسلیم گردد و عدم ارائـه موجـب درج   
 . خواهد شد

 . شود امتیاز می 1موجب کسر حداکثر ) بطور فاحش(عدم هماهنگی و تناسب لباس ها ـ 4

  . تفاوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است: تبصره
امتیـاز خواهـد    2عدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات اعضاء گروه موجب کسر حـداکثر  ـ 5

 . شد

چنانچـه از مـدت   . باشـد  ثانیه کمتر و یا بیشتر بالمانع مـی  30دقیقه بوده و تا  7جراء برنامه مدت زمان اـ 6
بعنوان مثال چنانچـه زمـان اجـراي     .گردد میثانیه یک امتیاز کسر  30زمان مذکور عدول گردد به ازاي هر 

  . دقیقه گردد،  مشمول کسر دو امتیاز خواهد شد 7:31دقیقه یا  6:29برنامه گروهی  
  .باشد مینفر  6الی  4تعداد مجاز افراد گروه در هر دو رشته همخوانی و تواشیح 

  
  )امتیاز 25( صوت  ) ب 

  :گردد میامتیاز این بخش بدین شرح اعطا 
  امتیاز 7)                                                                                        ارتفاع(مساحت . 1
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  امتیاز 4اکتاو  5/1امتیاز و تا  5/5اکتاو   2امتیاز تا  7اکتاو  5/2برادران تا  در بخش
  امتیاز 3اکتاو   1امتیاز و تا  5/5اکتاو   5/1امتیاز تا  7اکتاو   2در بخش خواهران تا 

  ازامتی 7)                              زیبایی و جاذبه صداي گروه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(طنین.2
  امتیاز  2)                                                                                  رسایی(شدت و قوت . 3
  امتیاز  4)                                               ها توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده(انعطاف . 4
  امتیاز  2                                                  )  از حیث کمی و کیفی(تحریر . 5
  امتیاز 3صوت تکخوان در نگاه کلی                                                                             . 6

منظور از تکخوان، تکخـوانی اسـت    .در صورت تعدد تکخوان ها معدل صداي آنها محاسبه خواهد شد: تبصره
  .که در قالب ملودي هاي اجرا شده در گروه نباشد

  
  )امتیاز 30(لحن  ) ج 
  امتیاز 8تطابق آهنگ ها با معانی و مضامین متن                                                         . 1
  امتیاز  8                                         و همگونی نغمات                             تنوع آهنگ. 2
رعایت تعبیرات، تلفیق مناسب نغمات با متن، رعایت تکیه هـاي صـوتی، تناسـب ریـتم و ملـودي بـا اوزان       (

  ) شعري
  امتیاز  4برخورداري از ریتم یا ضرب آهنگهاي متناسب و متنوع                                        . 3
  امتیاز  10یی، تاثیر و جاذبه آهنگ ها                                                                   زیبا. 4
  

  :تذکرات
بـه عبـارت دیگـر لحـن     . نمایـد  مـی داور لحن ملودي هاي تکخوان و گروه را در امتداد یکدیگر محاسـبه  : 1

  .شود میتکخوان جدا محاسبه ن
یدي یا مشهور به شرط تغییر متن بال مانع است در غیر اینصورت به تناسب متن استفاده از ملودیهاي تقل: 2

  .شود امتیاز کسر می 2استفاده شده تا 
  .گردد میامتیاز کسر  3ملودي انتخاب شده نباید خالف شئون باشد در غیر اینصورت تا : 3 

  
  )امتیاز 25(هماهنگی و حسن اجرا  )د
  امتیاز  10شده                                                  و تنظیم برخورداري از کُر یکدست، هماهنگ.1
  امتیاز  5هماهنگی در اداء کلمات                                                                                . 2
  امتیاز 5ها                                                                              پرده يهماهنگی در اجرا. 3
  امتیاز  2هماهنگی در  تحریرها                                                                                 . 4
    ... ، هارمونی، صداي زمینه یا آکورد و استفاده از فنون زیباسازي نظیر فواصل صدایی مختلف.5

  امتیاز  3                               
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  : موارد کسر امتیاز

 . امتیاز خواهد شد 5/0هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کسر . 1

  . امتیاز خواهد شد 1و حداکثر  5/0هر مورد خروج از پرده صحیح موجب کسر حداقل .2
 .امتیاز خواهد شد 25/0در تحریرها موجب کسر هر مورد عدم هماهنگی .3

 .امتیاز خواهد شد 5/0هر مورد نفسگیري ناخوشایند موجب کسر . 4

امتیـاز و قطـع برنامـه     2تا   1هر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن، سرفه و موارد مشابه موجب کسر . 5
  .توسط گروه به هر دلیل موجب حذف خواهد شد

  
  )امتیاز 20(متن و ادا ) هـ 

درصـد کـل مـتن را     30تواند عربی یا عربی فارسی باشـد و بخـش فارسـی آن حـداکثر      متن اجرا می: تذکر
 .تواند در بر گیرد می

  امتیاز 10)                                                      مضمون و فنون ادبی(حسن انتخاب متن . 1
امتیاز دارد و منظور از فنون ادبی، استفاده  5باشد  و  میمنظور از مضمون، محتوا و موضوع متن ادبی : شرح 

  .امتیاز دارد 5باشد و  می... از فنون بالغی از جمله مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه و 
  امتیاز   10                )                            از نظر مخارج و اعراب(مطابقت صحت متن و اداء . 2

امتیاز کسـر   5/0امتیاز و براي هر مورد غلط متنی  1براي هر مورد غلط ادایی شامل مخارج و اعراب : تبصره
 .امتیاز کسر خواهد شد 1خواهد شد و در صورت تکرار بیش از دو بار مجموعا 


