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 تعاریف اختصاصی

 کار رفته است:نامه به مرحله به دو معنا در آیینابقات: مراحل برگزاری مس .1

 ه شامل موارد زیر است:ک کنندگانسطح پوشش شرکت.1 ـ1

 * شهرستان

 * استان

 * کشور

 الملل* بین

ممکن است در بعضی از مسابقات، نفرات ممتاز در بیش از یک مرحله و بیش از یک اجرای . 2 ـ1

 اطالق شده است. مرحله برگزاری مسابقه این موارد نیز،برنامه انتخاب شوند. به هریک از 

 های مختلف ذکر شده است.مراحل برگزاری مسابقات کشوری، در کلیات رشته

نظر محتوا یا سبک اجرا با  رشته، یک عنوان مستقل در مسابقات است که از هر های مسابقات:رشته .2

 ها تفاوت دارد.سایر رشته

 اند از:نامه حاضر عبارتآیینهای مسابقات مندرج در رشته

 * قرائت تحقیق 

 * قرائت ترتیل 

 * حفظ کل قرآن 

 جزء قرآن 22* حفظ  

 جزء قرآن 12* حفظ  

 جزء قرآن 5* حفظ  

 * اذان 

 * دعاخوانی 

 سرایی* همخوانی قرآن کریم و هم 

 ای* آثار کوتاه رسانه          

 :استهای امتیازدهی مختلف و به شرح زیر ، دارای بخششده های یادهریک از رشته رشته: های هربخش .3

 های قرائت تحقیق و ترتیل:* رشته 

 ـ تجوید

 ـ وقف و ابتدا

 ـ صوت

 ـ لحن 

 ـ صحت حفظ

 های حفظ قرآن:* رشته 

 ـ صحت حفظ
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 ـ تجوید

 ـ وقف و ابتدا

 ـ صوت

 ـ لحن

 * رشته اذان: 

 ـ صحت و فصاحت  

 ـ صوت  

 ـ لحن  

 و اجرای ممتاز آداب، شرایط ـ   

 * رشته دعاخوانی:

 ـ صحت قرائت و تجوید

 ـ وقف و ابتدا

 ـ صوت

 ـ لحن

 ـ اصول اجرا

 * همخوانی قرآن کریم: 

 ـ آداب و شرایط  

 ـ هماهنگی و حسن اجرا  

 ـ تجوید  

 ـ وقف و ابتدا  

 ـ صوت  

 ـ لحن  

 سرایی:* هم

 شرایطـ آداب و   

 ـ هماهنگی و حسن اجرا  

 اداـ متن و   

 ـ صوت  

 ـ لحن  

سابقات: .4 سازمان اوقاف و امورنوبت برگز دوره م سابقات  ست. اری م شوری ا خیریه در مرحله ک

 شود.این نوبت در دستورالعمل اجرایی هردوره ذکر می
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 کلیـات

 مقدمات _الف

مندان ها برای عموم عالقهدر تمام رشته 1334مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه از سال .1

 شود.آموزان برگزار مییر از دانشغ

صوبه مورخ  ساس م شور، از این  2/4/1334تذکر: برا سابقات قرآن کریم ک ستاد عالی هماهنگی م

 برگزار خواهد شد. آموزان،با همکاری وزارت آموزش و پرورشمسابقات ویژه دانش پس

 د:شوهای مسابقات، براساس جنسیت در مراحل مختلف به شرح زیر انجام میرشته .2

 
 خواهران برادران رشته

 استان استان جزء 5حفظ 

 کشور کشور جزء 61حفظ 

 کشور کشور جزء 01حفظ 

 بین المللی المللیبین حفظ کل

 کشور المللیبین تحقیق

 کشور کشور ترتیل

 ــــــــ کشور اذان

 کشور کشور دعاخوانی

 کشور کشور سراییهمخوانی قرآن و مدیحه

 کشور  معارف

شورک ایار کوتاه رسانهآث  کشور 

 

شرکت3 سیت. تعیین نوبت اجرای برنامه  شتهکنندگان در تمام مراحل، جن سابقات ها و ر های م

 گیرد.)غیر از معارف( به قید قرعه انجام می

شرکت4 سیت. تعیین قطعات اجرای برنامه  شتهکنندگان در تمام مراحل، جن سابقات ها و ر های م

 گیرد.سرایی، اذان و معارف( به قید قرعه انجام میو مدیحه خوانی قرآن)غیر از ابتهال،هم

 کنندگاننامه داوری مسابقات در معرض دید شرکت. قبل از انجام مسابقات در تمام مراحل، آیین5

نامه در فرصتی مناسب ای برای آموزش آیینشود؛ همچنین در صورت امکان، جلسهقرار داده می

 گردد.برگزار میکنندگان برای شرکت

«  ربرت نفراتی بندســطح نامهنییآ»های تحقیق، ترتیل و حفظ بر اســاس بندی در رشــته. رتبه6

 شود.مصوب کمیته فنی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور انجام می
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 کلیات اجرایی _ب

داور، به اجرای برنامه حضور در جایگاه و اعالم مجری یا  محض بهکنندگان در هر مرحله، . شرکت1

 خواهند پرداخت.

 شود، درصورتکنندگان بر اساس قرعه تعیین می. در مراحلی که نوبت مسابقه هریک از شرکت2

شرکت ضور  شرکتعدم ح صله،   گردد.ها حذف میکننده از دور رقابتکننده، حداکثر با دو نفر فا

شرکت شود، با دو مرتبه خواندندر مراحلی که قرعه تعیین نمی ا و طور مجزکنندگان به نام تمام 

 شود.کننده از دور مسابقه حذف میعدم حضور، شرکت

ــحت حفظ و  5. وجود مغایرت بیش از 3 ــد امتیاز در بخش ص ــایر 12درص ــد در امتیازات س درص

سیدگی قرار میبخش سط ها، در هیئت نظارت مورد ر سی تو شنیدن یا برر گیرد. چنانچه پس از 

توســط رییس هیئت داوران و نا ر مســابقه، تنظیم  جلســهصــورتتغییری نیافت، داوران نتیجه 

 شود.می

شرکت4 ستفاده  صحف واحد که مورد ا ست، برعهده نا ر . کنترل م کنندگان، جایگاه و داوران ا

 .استداوران  ئتیهفنی و درصورت نبود نا ر، برعهده رییس 

سابقات. برای افراد راه5 شته یافته به مرحله نهایی م ستانی، در تمام ر شوری و ا ها در مرحله ک

سابقات انجام  ستاد برگزاری م ساس نظر کمیته فنی و  شیوه انتخاب قرعه و انجام قرنطینه بر ا

 شود.می

در مرحله کشوری  تی مسابقاتمادر مرحله مقد. در هر دوره، طبق دستورالعمل اجرایی مسابقات، 6

 آید.عمل میم دارند، آزمون به هایی که آزمون حفظ یا مفاهیتمام رشته

شته افتگانیراه. تعداد دقیق 7 شوری در تمام ر ستاد به مرحله نهایی مرحله ک شخیص  ها، بنابر ت

 شود.داوران، مشخص می ئتیهبرگزاری مسابقات و با مشورت 

سبکنندگان میشرکت .8 شان در هریک از بخشتوانند درباره امتیاز ک های داوری از شده خود

 نظر ارائه دهند.ق فرم مشخص، تقاضای تجدید طری

 تذکر: حداکثر زمان ارائه درخواست تجدید نظر، دو ساعت بعد از اعالم رسمی نتایج است.

ا گیری کمیته فنی و ستاد برگزاری مسابقات، بنامه، تصمیمنشده در این آیین بینیدرباره مطالب پیش. 12

 .تاسنامه، نافذ رعایت اصول حاکم بر آیین

 

 های قرائت و حفظکلیات فنی رشته _ج

سیت سابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در تمام جن صم * مبنای م ها و مراحل، روایت حفص از عا

است. فقط در مرحله کشوری، رعایت روایت حفص از عاصم ازطرق معتبر و مشروط به اجتناب از 

 .استترکیب طرق ضروری 

 باشد.ها و مراحل، روایات و قرائات سبع میدر تمام جنسیت مبنای مسابقات همخوانی قرآن کریم* 
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 های قرائت تحقیق و ترتیل. کلیات رشته6ج ـ 

 شود:های مختلف به شرح زیر محاسبه میهای تحقیق و ترتیل در بخش. امتیازات رشته1

 امتیاز 35تجوید: 

 امتیاز 15وقف و ابتدا: 

 امتیاز 22صوت: 

 امتیاز 32لحن: 

 امتیاز 122تبی حفظ: آزمون ک

 امتیاز 122آزمون کتبی مفاهیم: 

سب2 ضور در مرحله بعد، حداقل امتیاز ک سب رتبه در هر مرحله و جواز ح سط  .برای ک شده تو

 :استکنندگان به شرح ذیل شرکت
 

 عنوان                        

 مرحله
 جمع کل لحن صوت وقف و ابتدا تجوید

 65 18 12 12 25 شهرستان

 72 13 13 11 27 تاناس
 

صورت 3 ساو به. در شرکتت سیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از  کنندگان در مراحل ماقبل ی ر

پذیرد که به ترتیب اولویت دهی صــورت میهای نمرهکشــوری، تعیین رتبه پس از بررســی بخش

 عبارت است از: تجوید، لحن، وقف و ابتدا و صوت.

 شود:زیر برگزار می صورت بهو ترتیل در مرحله کشوری  های تحقیق.مسابقات رشته4

ننده ککند. امتیاز شرکتهای کتبی حفظ و مفاهیم شرکت میابتدا در آزمون کنندهشرکت. هر 1 ـ4

 امتیاز است. 122ها در هریک از این آزمون

ــ4 شته2 ـ ضیان این ر ضورحدود . متقا صد ب25ها در دو مرحله مقدماتی و نهایی )با ح رتر در در

 کنند.آزمون قرائت مرحله مقدماتی( تالوت می

های حفظ و مفاهیم و ها، پس از برگزاری آزمونتذکر: برای تعیین افراد حائز سطوح برتر این رشته

 شود:زیر محاسبه می صورتبهدو مرحله قرائت تحقیق و ترتیل، جمع امتیازات 

درصد 72امتیاز مرحله مقدماتی قرائت+  درصد22درصد امتیاز مفاهیم +5درصد امتیاز حفظ +  5

 امتیاز مرحله نهایی.

ساس مصاحف متداولها، جنسیت. میزان قرائت در رشته5 ای صفحه 624ها و مراحل مختلف بر ا

 شود:پانزده سطری و با توجه به جدول ذیل تعیین می
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ستاد  شترک  صمیم م ساس ت ست و بر ا صره: میزان قرائت مندرج در جدول فوق، تقریبی ا تب

 د قابل تغییر است.درص22برگزاری مسابقات و کمیته فنی، تا 

 شود.کننده، با فاصلة قرائت یک نفر و به قید قرعه تعیین می. قرعة قرائت هر شرکت6

های مختلف عبارت است های تحقیق و ترتیل در بخشکنندگان در رشته. حداقل امتیاز شرکت7

 از:

 امتیاز 12تجوید: 

 امتیاز 5وقف و ابتدا: 

 امتیاز 7صوت: 

 امتیاز 12لحن: 

 

 های حفظ قرآن کریم. کلیات رشته0ج ـ 

 شود:های حفظ به شرح زیر محاسبه میهای مختلف رشته. امتیازات بخش1

 طور مجزا(امتیاز )در هرمرحله به 122صحت حفظ: 

 امتیاز 35تجوید: 

 امتیاز 15وقف و ابتدا: 

 امتیاز 22صوت: 

 امتیاز 32لحن: 

صحت ح سابقات که  ست، امتیاز نهایی تذکر: در تمام مراحل برگزاری م سن قرائت مورد نظر ا فظ و ح

 شود.درصد امتیاز حسن قرائت محاسبه می 52درصد امتیاز صحت حفظ و  52 صورتبهحافظ 
 

 عنوان

 مرحله
 جمع کل لحن صوت وقف و ابتدا تجوید صحت حفظ

 132 16 11 12 23 72 شهرستان

 142 18 12 11 24 75 استان

 استان شهرستان جنسیت رشته
 کشور

 مرحله دوم مرحله اول

 تحقیق
 سطر 15 سطر 3 سطر 12 سطر 8 اهرخو

 سطر 22 سطر 3 سطر 12 سطر 8 برادر

 ترتیل
 سطر 22 سطر 12 سطر 12 سطر 12 خواهر

 سطر 25 سطر 15 سطر 15 سطر 12 برادر
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سیدن ا3 ساوی ر صورت به ت شرکت.در کنندگان در مراحل ما قبل متیازات دو یا بیش از دو نفر از 

ــی بخش ــوری، تعیین رتبه ممتاز پس از بررس ــورت میهای نمرهکش پذیرد که به ترتیب دهی ص

 های مختلف عبارت است از: صحت حفظ، تجوید، وقف و ابتدا، لحن و صوت.اولویت در رشته

 ای و به شرح زیر است:حله کشوری، سه مرحله. مسابقات رشته حفظ کل قرآن کریم در مر4

صحت حفظ 1 ـــ4 ضور داوران  صلی که فقط با ح سالن ا . مرحله اول )مرحله مقدماتی( خارج از 

 شود.برگزار می

سرعت  شود و به دلیل  شأن کالم الهی حفظ  تذکر: حافظ باید در این مرحله طوری قرائت کند که 

 داوران رخ ندهد. در قرائت، مشکلی در شنیدن تالوتش توسط

شرکت. مرحله دوم )مرحله نیمه2 ـــ4 ضور  صاب نهایی( با ح سب حد ن کنندگانی که موفق به ک

 اند، در سالن اصلی برگزار خواهد شد.امتیاز( شده 85مرحله اول )

سوم )مرحله نهایی( که 3 ـــ4 نفر برتر پس از جمع امتیازات مراحل اول و دوم به  12تا 5. مرحله 

 ابند.یآن راه می

شته*  سایر ر سابقات  سه مرحلهم شوری، دو یا  ساس نظر های حفظ قرآن کریم در مرحله ک ای )برا

صورت دو مرحله ست. در سابقات و کمیته فنی( ا ستاد برگزاری م شترک  ای بودن، همانند دو مرحله م

 ای بودن، عیناً همانند تمام مراحل حفظ کل است.نخست رشته حفظ کل و درصورت سه مرحله

صره  شته1تب سه: در مرحله کشوری ر صورت  ای بودن، امتیازات مرحله های حفظ قرآن کریم، در 

 شوند:های برتر مشخص مییابد و حائزان رتبهبه شرح زیر اختصاص می

ــحت حفظ مرحله اول + 12  ــد امتیاز ص ــد امتیاز مفاهیم +  5درص ــد امتیاز مرحله 25درص درص

 ه نهایی.درصد امتیاز مرحل 62نهایی + نیمه

ای بودن، امتیازات به مرحله های حفظ قرآن کریم، درصورت دو: در مرحله کشوری رشته2تبصره

 شوند:های برتر مشخص مییابد و حائزان رتبهشرح زیر اختصاص می

 درصد امتیاز مرحله نهایی.72درصد امتیاز مفاهیم +  5درصد امتیاز صحت حفظ مرحله اول + 25

سؤاالت حافظ، نمره کامل را به . داوران تجوید بر5 کنند و صورت جداگانه منظور میای هر یک از 

ها )وقف و ابتدا، صوت و لحن( خواهد بود. داوران سایر بخش هاآننمره نهایی تجوید حافظ، معدل 

 کنند.نمره حافظ را برای کل سؤاالت منظور می

صره:  سخ ندهد یا در ارائه آن به تب سؤالی را پا سؤال، اگر حافظ  شت که قبل از اتمام  شکال دا میزانی ا

تالوت او توسط هادی حافظان قطع شد، فقط داوران رشته صحت حفظ، امتیاز آن سؤال را از حافظ کسر 

کرده  قرائت که حافظ تا آنجاکنند. امتیاز تجوید حافظ در چنین مواردی، میانگین امتیاز سؤاالتی است می

ها )وقف و ابتدا، صوت اشد.در چنین مواردی، امتیاز حافظ درسایر بخشاست ولو به پایان سؤال نرسیده ب

 و لحن(، امتیاز سؤاالتی است که حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد.
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 های مختلف عبارت است از:های حفظ در بخشکنندگان در رشته.حداقل امتیاز شرکت6

 امتیاز 32صحت حفظ: 

 امتیاز 12: تجوید

 امتیاز 5وقف و ابتدا: 

 امتیاز 7صوت: 

 امتیاز 12لحن: 

 انتخاب سؤال:

صورت قرعه و سؤاالت هرنفر در یک قرعه درنظر گرفته . سؤاالت مربوط به رشته صحت حفظ به7

 شود.می

شته حفظ کل از هر 8 شوری، در ر سابقات حفظ در مرحله ک جزء، یک 12. در مراحل اول و دوم م

 شود.های حفظ، دو سؤال از دو قسمت محفو ات مطرح میشود. در سایر رشتهیده میسؤال پرس

صره: شتمل بر دو بخش  تب صورت باید حداکثر م شد؛ در غیر این  سته با محفو ات حافظ باید پیو

 باشد.

 624های مختلف حفظ قرآن براساس مصاحف متداول .تعداد و میزان سؤاالت در مراحل و رشته3

 شود:ری و با توجه به جدول ذیل تعیین میسط15ای صفحه
 

 

 

صره ستاد : می1تب شترک  صمیم م ساس ت ست و برا سش مندرج در جدول فوق تقریبی ا زان پر

 درصد قابل تغییر است.22برگزاری مسابقات و هیئت داوران، تا 

 هاآنهای حفظ قرآن، تعداد سؤاالت، میزان هرسؤال و توزیع در مرحله نهایی تمام رشته: 2تبصره

 شود.حت حفظ تعیین میمطابق تصمیم کمیته فنی و پس از مشورت با داوران ص

رعایت عدالت در انتخاب سؤال از نظر مکان شروع آیه در صفحه، انتقال تالوت به صفحه بعد،  .12

 ضروری است. هاآنتعداد سطور و نظایر 

 استان شهرستان رشته
 کشور

 مرحله دوم مرحله اول

 حفظ کل
 سؤال 3

 سطری 8

سؤال  3

 سطری12

 سؤال 3

 سطری 15

 سؤال 2

 سطری 15

 های حفظسایر رشته

 سؤال 2

 سطری 8

 سؤال 2

 سطری 12

 سؤال 2

 سطری 15

 یی(رنهایغ)

 سؤال 2

 سطری 15
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 هدایت حفاظ:

 . داور یا داوران صحت حفظ و نیز هادی حافظان باید حافظ کل قرآن کریم باشند.11

ه آن رشت کنندگانشرکتهای حفظ باید ثابت باشد و تمام رشته از رشته. هادی حافظان در هر 12

 را هدایت کند.

شرایطی که طبق  ست که هادی حافظان به تالوت حافظ امتیاز دهد؛ مگر در  صل بر آن ا تذکر: ا

 تصمیم مشترک ستاد برگزاری مسابقات و هیئت داوران، به امتیازدهی هادی حافظان نیاز نباشد.

ت عبارت ابتدایی هر سؤال به میزانی که برای حافظ قابل تشخیص و ادامه دادن باشد، . الزم اس13

 تالوت شود.
 شود.. در صورت اتمام سؤال در خالل آیه، تالوت حافظ در اولین موضع وقف، قطع می14
 صحیحدهد و درصورت تبار تذکر میدر اشتباهات مربوط به کلمه، کلمات و آیات، داور هادی تنها یک. 15

 کند.نکردن حافظ، داور هادی آن را تصحیح و حداکثر امتیاز آن بخش را از حافظ کسر می
 تبصره: در اشتباهات مربوط به حروف و حرکات، تذکر داور هادی ضروری نیست.

. برای تذکر اشــتباهات حافظ در کلمه و عبارت، داور هادی تا قبل از کلمه یا عبارتا اشــتباه را 16

 .کندتالوت می
 . در صورتی که حافظ دچار مکث شود، داور هادی نباید عبارت قبل از مکث را تالوت کند.17

صره صورتی که بعد از مکث، داور هادی عبارت قبل را طوری تکرار کند که باعث یادآوری 1تب : در 

 شود.بار امتیاز تکرار دیگر نیز از حافظ کسر میحافظ شود، عالوه بر کسر امتیاز مکث، یک
شده را به خاطر آورد، داور هادی : اگر بعد از تکرار داور هادی، حافظ نتواند بخش فراموش2صرهتب

سر می َسب نوع کمک، امتیاز مربوط را از حافظ ک کند؛ ولی به دلیل مکث به حافظ کمک نموده، حَ

 شود.و تکرار، امتیازی از حافظ کسر نمی

امتیاز از دست دهد، تالوت او قطع و امتیاز  22از . چنانچه حافظ در اثنای تالوتا هر سؤال بیش 18

سؤال، به صحت حفظ آن  سر بیش از مربوط به  شد. ک سر خواهد  امتیاز باید  22طور کامل از وی ک

توسط تمام داوران صحت حفظ صورت گرفته باشد؛ اما درصورتی که تنها برخی از داوران صحت 

 باید ادامه پیدا کند.حفظ این میزان را کسر کرده باشند، قرائت حافظ 
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 هابخش امتیازدهیجزئیات 

 امتیاز( 95تجوید)

 این بخش شامل سه قسمت است: صحت قرائت، تجوید قرائت و فصاحت قرائت.

 صحت قرائت_الف

 امتیاز: 4. موارد کسر 1

 جایی یا تغییر یک کلمه؛. حذف، اضافه، جابه1ـ  1

 ش از یک کلمه )اعم از عبارت، آیه یا سطر(.جایی یا تغییر بی. حذف، اضافه، جابه2ـ  1

 امتیاز: 3. موارد کسر 2

ــ  2 تبدیل صدای کوتاه به صدای  مانند؛ گریکد. حذف، اضافه و تبدیل کردن صداها به ی1ـ

 کوتاه دیگر؛ تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده و بالعکس و خطا در صلة هاء ضمیر؛
 . حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین؛2ـ  2

 .استامتیاز  1تبصره: کسر امتیاز اختالل در تلفظ تشدید، به تشخیص داور حداکثر تا 

 . وصل به سکون، وقف به حرکت و رعایت نکردن وقف به اسکان یا ابدال.3ـ  2
 . حذف، اضافه یا تغییر حرف.4ـ  2

 شود.میامتیاز کسر  1: در 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

شتباهات در :3تذکر صل اعم از  تمام موارد مذکورا اعراب، حروف، عبارات و کلمات و مواردی مانند و

، فقط بالعکسبه سکون یا وقف به حرکت، اشباع یا عدم اشباع، تبدیل حرکات کوتاه به کشیده و 

سر امتیاز می صحت حفظ ک سط داوران  سر تو شته تجوید امتیازی از حافظ ک شود و داوران ر

 نخواهند نمود.

 امتیاز: 2. موارد کسر 3

 شده. به ازای هر سطر تالوت کمتر یا بیشتر از حد تعیین

 

 تجوید قرائت _ب

 امتیاز: 2. موارد کسر 1

 تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیّز.
 امتیاز کسر خواهد شد. 1: درصورت ادای ناقص، حداکثر 1تبصره

صره صالح فوری بدون تجدید نفس، 2تب صورت ا صورت تکرار غلط،  1: در  2امتیاز و در 

 امتیاز دیگر کسر خواهد شد.

 امتیاز است. 4: سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هر حرف، 3تبصره
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 امتیاز:1. موارد کسر 2

 کردن هریک از نکات و قواعد تجویدی؛. رعایت ن1ـ  2
 شود.یک جداگانه محاسبه میهردرصورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک موضع، : 1تبصره

ها و مدها، با توجه به میزان : رعایت ناقص موارد یاد شــده نظیر توازن میزان غنّه2تبصــره

 امتیاز خواهد شد. 75/2تا  5/2نقص موجب کسر 

صره صورت تکر3تب ار هر یک از موارد فوق، به ازای هر مورد و برای هر حرف، حداکثر : در 

شد؛ برای مثال، 3 سر خواهد  سر  امتیاز ک عدم رعایت قلقله در هر یک از حروف آن، موجب ک

سر امتیاز برای هر نوع  3حداکثر  سقف ک شد. در مواردی مانند مد،  امتیاز برای آن حرف خواهد 

 آن است.
ــ  2 شخیص داور، متعارتداخل غیر. 2ـ تداخل  مانندف یا افراطی در تلفظ دو حرف مجاور بنا به ت

 و نظایر آن؛« نعلن»تداخل تلفظ حرف عین در الم در کلمه ، «یعملون»تلفظ حرف عین درمیم در کلمه 

ــ  2 سته در تلفظ الفاظ قرآن و بروز مشکالتی . اختالل3ـ شکال  لیاز قبهای ناخوا تپق )ا

 حرف و کلمه و اصالح درجا(.ای در تلفظ حرکت، لحظه

 کند.ی در گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتیاز کسر میدگیپرآب: در مواردی که 1تبصره 
صره  سر : 2تب سب با نوع خطای پدید آمده، از امتیاز ک صالح موارد مذکور، متنا صورت عدم ا در

 گر تبدیل شود.که بر اثر تپق، حرکتی تغییر کند یا حرفی به حرف دیخواهد شد؛ مانند این
تذکر: در مواردی که قرائت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف یا شیوه تلفظ آن دارای ابهام باشد، کسر 

 گیرد.امتیاز پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوید تنها از یک بخش صورت می

 

 فصاحت قرائت: _ج

ه خالص عربی، بدون فصـاحت در قرائت قرآن کریم، تلفظ واضـح حروف و حرکات بر اسـاس لهج

 گنگی و نامفهومی است. دورازتکلف و 

 شود:امتیاز است که امتیاز آن با توجه به عناوین زیر تقسیم می 7فصاحت دارای 

 امتیاز 3تلفظ ممتاز و روان حروف:  .1

 امتیاز 3. تلفظ ممتاز حرکات: 2

 امتیاز 1. تنظیم سرعت تالوت: 3

 باشد:به ترتیب زیر می کسر امتیاز به دلیل اختالل در فصاحت

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

 * مخارج، صفات و احکام حروف؛

 * تکلف یا سستی در رعایت مخارج، صفات و احکام حروف؛

 ها. * زیادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن، مشدد و تکیه
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 امتیاز در موارد زیر: 25/2ر تلفظ ممتاز حرکات، هرمورد اختالل د .2

 * حرکات کوتاه و کشیده؛

 * نقص در کیفیت تلفظ حرکات بر اساس لهجه فصیح عربی؛

 * نقصان و زیادت در کشش صداهای کوتاه و کشیده.
 امتیاز در موارد زیر: 25/2اختالل در سرعت تالوت، هرمورد  .3

 کات در طول تالوت )تند و کند خواندن، ااسراع و اابطای برخی از کلمات و عبارات(؛سرعت متناسب ادای حروف و حر* 

سرعت ادای حروف و حرکات و مد طبیعی در طول تالوت )که  شتن  موجب  مجموع در* توازن ندا

 گردد(.خلل در کیفیت ترتیل تالوت می
داشته باشد که قبل از اتمام  اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکالتذکر: 

ســؤال، تالوت او توســط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز تجوید حافظ، میانگین امتیاز ســؤاالتی 

 است که حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد.

 

 (امتیاز 65)وقف و ابتدا

های تحقیق، در مرحله نهایی مسابقات رشتهامتیاز است؛ ولی  15سقف امتیاز وقف و ابتدا در مسابقات، 

سان ارائه می سقف امتیاز مثبت لحاظ می 1شود،تحقیق همراه حفظ و ترتیل که قطعه ثابت یا هم شود و 

 شود.طور جداگانه ذکر میاست و روش امتیاز دهی در چنین مسابقاتی به  14امتیاز، 

 موارد عمومی کسر امتیاز:_الف

صل یا ابتدای1 سر  . وقف، و صل اقبح آیات، موجب ک اقبح )دارای مفهوم کفرآمیز( میان آیات و و

 شود.امتیاز می 3تا  5/2

سر 2 صل قبیح مغیر معنای آیات، موجب ک صل یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات و و . وقف، و

 شود.امتیاز می 2تا  5/1

 شود.امتیاز می 5/1تا  1ات، موجب کسر وصل یا ابتدای قبیح ناقص میان آیات و وصل قبیح ناقص آی. وقف، 3

ست معنای اقبح یا قبیح ایجاد کند، مطابق بندهای *  سب مورد، ممکن ا عبور از وقف الزم که ح

 شود.باال موجب کسر امتیاز می

 شود.امتیاز می 1تا  5/2های وقف، وصل و ابتدا موجب کسر . رعایت نکردن اولویت4

، هم وصل و عبور از محل وقف انجام دهد و هم وقف صحیح با اولویت کمتر چنانچه قاری در یک نفس: 1تبصره 

صورت می سر امتیاز  ساس حداکثر امتیاز منفی از وی ک شود، تنها بر ا صورتی که قاری در مرتکب  گیرد. اما در 

 وصل یک نفس، هم وصل و عبور از محل وقف انجام دهد ولی وقف قبیح ناقص یا مغیر معنا مرتکب شود، به ازای

 گیرد.و وقف، از وی دو بار کسر امتیاز صورت می

صره صورت جدا 2تب ست، در  صل دارد و کمال معنای عبارت اول در عبارت دوم ا : در عبارات کوتاهی که امکان و

 شود.امتیاز کسر می 5/2کردن 
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 شود.میها، امتیازی کسر ندلیل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظایر آن در مورد وقف اضطراری به. 5

توجهی، از محل وقف مناســب عبور کند و وقف قبیح یا لحاظ بی تبصــره: درصــورتی که قاری به 

ــ مرتکب شود، وقف او اضطراری محسوب نمی ــ و لو به دلیل کمبود نفس ـ شود و مطابق اقبح ـ

 شود.، از او امتیاز کسر می3و  2، 1بندهای 

 شود.امتیاز در هر مورد می 3موجب کسر . نفس کشیدن مخفی یا آشکار در غیر محل وقف، 6

 شود.امتیاز می 5/2. تکرار بدون دلیل هر بخش از آیه در هر نفس، موجب کسر 7

ای باشد، موجب کسر امتیاز نخواهد شد، ولی اگر تکرار برای اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمه: 1تبصره

 .وتی یا مقام، مانع از کسر امتیاز نخواهد شدتکرار برای غیر اصالح اغالط مذکور ازقبیل تغییر درجه ص

صره شته2تب سابقات ر صورتی که تکرار به: در م شد،  های حفظ، در صالح محفو ات با دلیل ا

 امتیازی کسر نخواهد شد.

شته .8 سب و بیش از حد در ر های تحقیق، تحقیق همراه حفظ و ترتیل، در هریک از مکث نا متنا

 شود:امتیاز در کل تالوت منجر می 1و حداکثر تا  امتیاز 25/2مواضع زیر به کسر 

 . مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری و وقف مرخص.1 ـ8

 زننده نظم قرائت.. مکث طوالنی برهم 2 ـ8

 

شته1تذکر سابقات ر صورت اختیاری، محلی را برای  فقط در مواردی که حافظ بههای حفظ، : در م

سر می امتیازکند، از او وقف و ابتدا انتخاب می سبک ل دلیو مکث به  شود؛ اما چنانچه وقف نامنا

 ،یا برای تصـحیح قسـمتی که اشـتباه تالوت کرده، ابتدا نماید اشـکال در ارائه محفو ات باشـد

 امتیازی از او کسر نخواهد شد.

شد که قبل از : 2تذکر شته با شکال دا سخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی ا سؤالی را پا اتمام اگر حافظ 

سؤاالتی  ساس  سط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز وقف و ابتدای حافظ، فقط برا  درسؤال، تالوت او تو

 شود که حافظ تا آنجا قرائت کرده است ولو به پایان سؤال نرسیده باشد.گرفته می نظر

 د.کندا را دریافت میاگر حافظ نتواند حداقل یک سؤال را تا انتها پاسخ دهد، حداقل امتیاز وقف و ابت: 3تذکر

 های تحقیق، تحقیق همراه حفظ قرآن و ترتیل:مسابقات رشته امتیازدهی مرحله نهایی

سر امتیاز وقف و ابتدا در این مرحله از  .1 ست  1گیرد و صورت می 14ک امتیاز دیگر، امتیاز مثبت ا

 گیرد که:ای تعلق میکه به قاری

 . امتیازی از او کسر نشده باشد.1 ـ1

ــ1 . قاری بهترین وقف، وصل و ابتداها را انجام داده باشد. چنانچه قاری در وقف و ابتدا 2 ـ

شکال دچار صل و ابتداها را انجام دهد، از  ا شد، اما نتواند بهترین وقف، و  5/2تا  25/2نبا

 شود.امتیاز کسر می 1امتیاز به ازای هرمورد از سقف 

 گیرد.ل صورت میبند یاد شده و بند ذی 8. کسر امتیاز، طبق 2
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 . چنانچه وصل در فواصل آیات، ضروری یا دارای اولویت باشد:3

 شود.امتیاز می 5/1. وقف یا ابتدای اقبح )دارای مفهوم کفرآمیز( موجب کسر 1 ـ3

 شود.امتیاز می 1. وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب کسر 2 ـ3

 شود.امتیاز می 5/2. وقف یا ابتدای ناقص موجب کسر 3 ـ3

صره:  شد، ولی امکان در مواردی که در چند آیه متوالی، ابتدا از آغاز آیهتب ای ناقص، مغیر معنا یا اقبح با

 .شودابتدای صحیح برای قاری وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آیات موجب کسر امتیاز نمی

 

 (امتیاز 01)صوت 

 صوت رشته تحقیق:

 امتیاز 5. طنین )رنگ(: 1

 امتیاز 4: . انعطاف2

 امتیاز 4. مساحت )وسعت(: 3

 شود:امتیاز مساحت صوت به شرح زیر توزیع می

 امتیاز 1درجه )یک اکتاو(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 بم* از 

 امتیاز 4درجه )دواکتاو(15ترین درجه صدا تا * از بم

 امتیاز 3. استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت: 4

 امتیاز 2. شدت )حجم یا ولوم(: 5

 امتیاز 2. تحریر: 6

 شود.پریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن، فقط توسط داور صوت کسر امتیاز می* آب

 های ترتیل و حفظ:صوت رشته

 امتیاز 6. طنین )رنگ(: 1

 امتیاز 4. انعطاف: 2

 امتیاز 3. شدت )حجم یا ولوم(: 3

 امتیاز 3. استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت: 4

 امتیاز 5/2. مساحت )وسعت(: 5

 امتیاز 5/1. تحریر: 6

 شود.امتیاز میپریدن در گلو، سکسکه و نظایر آن، فقط توسط داور صوت کسر * آب
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اگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی اشکال داشته باشد که قبل از اتمام سؤال، تذکر: 

ــؤاالتی درنظر گرفته  ــاس س ــوت حافظ، فقط براس ــط هادی حافظان قطع گردد، امتیاز ص تالوت او توس

 ها پاسخ داده است.شود که حافظ تا پایان سؤال به آنمی

 (امتیاز91)لحن 

 لحن رشته تحقیق:

 ضوابط و معیارها: _الف

 امتیاز 5ها(: . قدرت تنغیم )پردازش نغمه1

 امتیاز 4گیری(: ها بر عبارات )اندازه. تنظیم و توزیع آهنگ2

 امتیاز 4های صوتی )نبر صحیح کلمات(: . رعایت تکیه3

 شود.امتیاز کسر می 25/2یرد، ی تغییر پذرعرفیغ* هرمورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کامالً 

 امتیاز 4های صوتی و لحنی: . القای معانی و رعایت تعبیرات با استفاده از مهارت4

 امتیاز 2های لحنی یا مقام: . تنوع ردیف5

 امتیاز 2. تأثیر معنوی )خشوع در تالوت(: 6

 امتیاز 2های زیبا و جذاب: . انتخاب ردیف7

 امتیاز 2های لحنی: عرف تالوت در ردیف. خالقیت و نوآوری مطابق با 8

 امتیاز 2. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: 3

 امتیاز 2. ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت: 12

 امتیاز: مشابهت فرود با شروع؛ 1*

 اوامتیاز: نزدیک بودن درجه صوتی فرود با شروع در محدوده صوتی حداکثر یک اکت 1* 

 امتیاز 1. انتخاب سرعت مناسب: 11

 موارد کسر امتیاز: _ب

 امتیاز: 2. موارد کسر 1

 طور غیرمتعارف )خارج از توقع تالوت مجلسی(؛. شروع تالوت به1 ـ1

 پرده(.5/1ها )بیشتر از . ناهمگونی ردیف2 ـ1

 امتیاز: 1. موارد کسر 2

 . خروج از مقام؛1 ـ2

 . انتقال ناهمگون مقام.2 ـ2

 پرده(؛5/1ها )کمتر از . ناهمگونی ردیف3 ـ2

 . ناهمگونی صوت و لحن.4 ـ2

 امتیاز: 5/2. موارد کسر 3

 . تکلف و فشار در اجرای نغمات؛1 ـ3
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 . عدم توازن در سرعت تالوت.2 ـ3

 امتیاز: 25/2. موارد کسر 4

 . ناکوکی یا خروج از ردیف صدا؛1 ـ4

 . نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها.2 ـ4
 گیرد.امتیاز تجاوز کند و بیش از این، کسر امتیاز صورت نمی 4: میزان کسر امتیاز درمجموع موارد منفی، نباید از تذکر

 های ترتیل و حفظ:لحن رشته

 ضوابط و معیارها: -الف

 امتیاز 5. رعایت اسلوب ترتیل: 1

 امتیاز 4های لحنی یا مقام: . تنوع ردیف2

 امتیاز 4گیری(: ارات )اندازهها بر عب. تنظیم و توزیع آهنگ3

 امتیاز 4های صوتی )نبر صحیح کلمات(: . رعایت تکیه4

 شود.امتیاز کسر می 25/2* هرمورد که نبر کلمه به صورت فاحش و کامالً غیرعرفی تغییر پذیرد، 

 امتیاز 4ها(: . قدرت تنغیم )پردازش نغمه5

 امتیاز 2. تأثیر معنوی )خشوع در تالوت(: 6

 امتیاز 2یت و نوآوری مطابق با عرف ترتیل: . خالق7

 امتیاز 2. القای معانی و رعایت تعبیرات: 8

 امتیاز 2. انتخاب سرعت مناسب: 3

 امتیاز 1. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: 12

 موارد کسر امتیاز: _ب

 امتیاز: 2. موارد کسر 1

 پرده(5/1ها )بیشتر از ناهمگونی ردیف

 تیاز:ام 1. موارد کسر 2

 . خروج از مقام؛1 ـ2

 . انتقال ناهمگون مقام؛2 ـ2

 پرده(؛5/1ها )کمتر از . ناهمگونی ردیف3 ـ2

 . ناهمگونی صوت و لحن.4 ـ2

 امتیاز: 5/2. موارد کسر 3

 ها؛. تکلف و فشار در اجرای نغمه1 ـ3

 . عدم توازن در سرعت تالوت.2 ـ3

 امتیاز: 25/2. موارد کسر 4

 روج از ردیف صدا؛. ناکوکی یا خ1 ـ4
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 . نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها.2 ـ4

سر امتیاز درمجموع موارد منفی، نباید از 1تذکر  سر  4: میزان ک امتیاز تجاوز کند و بیش از این، ک

 گیرد.امتیاز صورت نمی

کند، به او امتیاز صورت طبیعی قرائت می های حفظ، فقط در مواردی که حافظ بهدر رشته: 2تذکر 

دلیل فراموشــی، دچار اشــتباه یا مکث شــود و نظم  شــود و در مواردی که حافظ بهحن داده میل

 پذیرد.قرائت وی مختل گردد، کسر امتیاز صورت نمی

شد که قبل از : 3تذکر  شته با شکال دا سخ ندهد یا در ارائه آن به میزانی ا سؤالی را پا اگر حافظ 

سط هادی حافظان ق سؤال، تالوت او تو سؤاالتی اتمام  ساس  طع گردد، امتیاز لحن حافظ، فقط برا

 ها پاسخ داده است.شود که حافظ تا پایان سؤال به آندرنظر گرفته می

 امتیاز( 611صحت حفظ)

 .استکلمات  الخطرسم* مبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ،  اهر و 

 جایی و تغییر(:اشتباه در حرکات و حروف )حذف، اضافه، جابه .1

 امتیاز 5/2تصحیح فوری حافظ: کسر  .1ـ  1

 امتیاز 1تصحیح نکردن حافظ: کسر .2ـ  1

و کلماتی که در دســتور زبان عربی حرف تلقی  اســت* منظور از حرف در این بخش، حروف الفبا 

 کلمات، گونهنیاشود. در صورت بروز اشکال در شوند )نظیر: حتی، الی، فی، عن( را شامل نمیمی

 پذیرد.ون کلمه صورت میکسر امتیاز در ست

* اگر حرکت کوتاه به حرکت کوتاه دیگر تبدیل شود، فقط یک مورد کسر امتیاز برای حافظ درنظر 

 «.اَنتا»به « اَنتَ»، «عبادٍ»به « عبادٌ»تبدیل  مانندشود؛ گرفته می
* اگر حرکت کشیده به حرکت کشیده دیگری تبدیل شود، فقط یک مورد کسر امتیاز برای حافظ 

 «.تابَا»به « تابوُا»، «اانَّها»به « اانّهُ»تبدیل  مانندشود؛ در نظر گرفته می

شیده هم سر * اگر حرکت کوتاه به حرکت ک شود، فقط یک مورد ک جنس خود یا بالعکس تبدیل 

 «.رباّ»به « ربّی»، «قاال»به « قالَ»تبدیل  مانندشود؛ امتیاز برای حافظ در نظر گرفته می

شود، دو بار کسر امتیاز اه به حرکت کشیده غیرهم* اگر حرکت کوت جنس خود یا بالعکس تبدیل 

 «.فأتا»به « فأتوا»، «قالوا»به « قالَ»تبدیل  مانندشود؛ برای حافظ در نظر گرفته می

شابه، هنگام تبدیل و  ضارعه و موارد م صوالت، حرف م ضمایر، یک حرف در مو * یک حرف در 

شد تغییر به سر امتیاز میعنوان حرف تلقی  ستون ک به  «منهُم»تبدیل  مانندگردد؛ ه، در همین 

 «.یَغفرُ»به « تَغفرُ»، «الَّتی»به « الَّذی»، «منکَ»به « منهُ»، «منکُم»

شت که حرف همراه حرکت خود مجموعاً یک حرف حساب می شود و فقط یک بار * باید توجه دا

 گیرد.کسر امتیاز صورت می

شد، در مواردی که قرا: تذکر ئت حافظ به دلیل تغییر در مخرج حرف یا روش تلفظ آن دارای ابهام با
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 گیرد.پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجوید، کسر امتیاز تنها از یک بخش صورت می
 جایی و تغییر(:اشتباه در یک کلمه )حذف، اضافه، جابه .2

 امتیاز 1. تصحیح فوری حافظ: کسر1ـ  2

 امتیاز 2ر داور هادی: کسر . تصحیح حافظ با تذک2ـ  2

 امتیاز 3. تصحیح نکردن حافظ: کسر3ـ  2

صورت ترکیبی از حروف و کلمه یا دو یا چند کلمه آمده یا توجه به * کلماتی که در قرآن کریم به 

 فلیقاتل، فسیکفیکهم، فاسقیناکموه. مانندشود؛ الخط قرآن، یک کلمه محسوب میرسم

اعراب( ریشــه و معنای کلمه تغییر کند، کســر نمره در بخش کلمه  جایی حروف )نه* اگر در جابه

 «.بصیر»به « نصیر»، «یعملون»به « یعلمون»گیرد؛ مانند تبدیل صورت می

سبه می منزله بهک حرکت در کلمه قبل یا بعد از آن، در امتیاز دهی ی* یک کلمه و  کسر  شود ویک کلمه محا
ستون کلمه لح شد؛ مانند: امتیاز مربوط به آن در  ن مِ»جای  به« و ربُّک»، «اِنَّ اهللَ»جای به« و اهللُ»اظ خواهد 

 «.ربِِّک

شببود و کسببر امتیاز مربوط به آن در منزله یک کلمه محاسبببه می یک حرف و یک کلمه کنار هم، در امتیاز دهی به* 

 «.نعام و حرثو قالوا هذه ا»جای به« هذه انعام و حرث»ستون کلمه لحاظ خواهد شد؛ مانند: 

سوب میحرفتک* هر یک از حروف مقطعه ) شتر( یک کلمه مح شود و اختالل در کل یا ی یا بی

 گردد.بعضی از حروف آن، موجب کسر نمره در ستون اشتباه در کلمه می

 جایی و تغییر(:شتباه در کلمات )حذف، اضافه، جابها .3

 امتیاز 5/1تصحیح فوری حافظ: کسر .1ـ  3

 امتیاز 5/2حافظ با تذکر داور هادی: کسرتصحیح  .2ـ  3

 امتیاز 4تصحیح نکردن حافظ: کسر .3ـ  3

والمجاهدون باموالهم و انفســهم فی »* منظور از کلمات، عبارتی بیش از یک کلمه اســت؛ مانند: 

سهم»جای  به« سبیل اهلل سبیل اهلل باموالهم و انف به  «واهلل خبیر بما تعملون»، «و المجاهدون فی 

 «.واهلل بما تعملون بصیر»جای 

 ها در حکم عبارت است.* بسمله در ابتدای سوره

 ها:جایی آنعدم رعایت ترتیب آیات و جابه .4

 . اگر جا افتادگی در حد یک آیه باشد:1ـ  4

 امتیاز 2. تصحیح فوری حافظ: کسر1ـ  1ـ  4

 امتیاز 3. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر2ـ  1ـ  4

 امتیاز 5/4تصحیح نکردن حافظ: کسر. 3ـ  1ـ  4

 . اگر جاافتادگی بیش از یک آیه باشد:2ـ  4

 امتیاز 5/2. تصحیح فوری حافظ: کسر1ـ  2ـ  4
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 امتیاز 5/3. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: کسر2ـ  2ـ  4

 امتیاز 5. تصحیح نکردن حافظ: کسر3ـ  2ـ  4

مورد ابتدای آیات است و درصورت ایجاد اشتباه در * منظور از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقط در 

 شود و در ستون کلمات کسر امتیاز خواهد شد.خالل آیه، انتقال محسوب نمی

سر امتیاز در  باهم هااگر حافظ در خالل آیاتی که ابتدای آن* شود، ک شتباه  ست دچار ا شابه ا م

 ستون کلمات انجام خواهد شد.

سوره دیگر، که با حروف مقطعه آغاز میسوره * اگر حافظ در انتقال از انتهای شود، دچار ای به 

شود و به  شتباه  صحیح، حروف مقطعها سر امتیاز در  جای حروف مقطعه  دیگری را تالوت کند، ک

 جایبعد از اتمام سبببوره کهف به « طه»گیرد؛ مانند قرائت سبببتون انت ال به آیات دور انجام می

شتباه را به وی شابه، داور هادی میدر مورد حروف مقطعه م «.کهیعص» تواند پس از وقف حافظ، ا

تذکر ندهد و صبر کند تا ادامه آیات را تالوت کند و بعد از مشخص شدن نوع اشتباه، کسر امتیاز 

 جایبعد از اتمام ســوره توبه به« المر»را در ســتون کلمه یا انتقال به دور انجام دهد؛ مانند قرائت 

 «.المص»جای  بعد از اتمام سوره انعام به« الم»و قرائت « الر»

 شود.* اشتباه در آیات کمتر از یک سطر، در ستون اشتباه عبارتی منظور می

 شود.بیش از یک سطر باشند، انتقال به دور محسوب می جاافتاده* چنانچه آیات کوتاه 

 4تمام آیه را کمک کند، به ازای هر سطر اگر حافظ یک آیه بیش از یک سطر را تالوت نکند و داور هادی * 
 شود.نمره کسر می

 مکث و تکرار: .5

کند،  تکرار کننده بیش از حد متعارف مکث نماید یا عبارتی را برای یادآوری حداکثر تا دو باراگر شرکت

 شود.امتیاز از وی کسر می 5/2برای هر مکث و هر بار تکرار 
شرکت * ساعدت میکننده پس از مکث، موفق باگر  شود، داور هادی م کند و فقط ه ادامه تالوت ن

 شود.حسب نوع کمک، امتیاز منفی برای حافظ در نظر گرفته می

کننده پس از مکث، اشتباه تالوت نماید، داور هادی مساعدت نموده و عالوه بر کسر * اگر شرکت

 نماید.امتیاز مکث، حسب نوع کمک، امتیاز منفی از حافظ کسر می

حافظ در خالل آیه پس از مکث، موفق به تالوت عبارت نشــود، درصــورت امکان داور هادی *اگر 

د. گیردرصورت تالوت حافظ، در ستون کلمه کسر امتیاز صورت می و دهدمی کرتذرا ابتدا کلمه اول 

 نماید.کند و در ستون کلمات کسر امتیاز میدرصورت عدم یادآوری، عبارت را تالوت می

بتدای آیه را فراموش و برای یادآوری آن مکث کند، داور هادی باید با خواندن عبارت * اگر حافظ ا

 ابتدایی آیه به حافظ کمک نماید و کسر امتیاز را در ستون کلمات انجام دهد.

شخیص ندهد و از داور هادی  سؤال را ت سط داور، حافظ  سؤال تو * اگر در ابتدای تالوت و طرح 

بخش  کمک کند یا در حین تالوت بخواهد از داور هادی برایبرای تشــخیص ســؤال درخواســت 
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سد، به ازای قرائت شماره آیه را از داور هادی بپر صفحه یا  شماره  سوره،  شده تأیید بگیرد یا نام 

 امتیاز از وی کسر خواهد شد. 5/2هرمورد 

سوره آغاز می سؤاالتی را که از ابتدای  سوره ا* داور هادی  کند و کتفا میشود، تنها به ذکر نام 

 کند.ابتدای سوره را قرائت نمی

شروع  سمله  ستعاذه و ب سط داور هادی، قرائت خود را پس از ا سؤال تو * اگر حافظ پس از طرح 

ستون کلمات درج  سر امتیاز در  سؤال را تکرار نماید، ک سپس از داور هادی بخواهد مجدد  کند و 

 خواهد شد.

سمت  شت حافظ برای یادآوری ق شد، به ازای قرائت هر نفس * اگر برگ بعدی بیش از یک جمله با

 شود.امتیاز از وی کسر می5/2اضافه از قبل 

شتباه  صرفاً ا شود،  شتباه دیگری در تالوت  شتباه و تذکر داور، مرتکب ا * چنانچه حافظ پس از ا

شتباه درج خواهد  صحیح، همان ا ستون عدم ت سر امتیاز آن در  ست و ک سر امتیاز ا اول مالک ک

 د.ش
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 های اذان و دعاخوانیکلیات فنی رشته _د

سب 1 ضور در مرحله بعد، حداقل امتیاز ک سب رتبه در هر مرحله و جواز ح سط . برای ک شده تو

 :استکنندگان به شرح ذیل شرکت

 رشته اذان
 

 عنوان 

 مرحله

صحت و 

 فصاحت
 لحن صوت

آداب، شرایط و 

 اجرای ممتاز
 جمع کل

 65 7 23 26 3 شهرستانی

 72 7 25 28 12 ستانیا

 

 رشته دعاخوانی
 

 عنوان

 مرحله

 صحت قرائت

 و تجوید

وقف و 

 ابتدا
 لحن صوت

اصول 

 اجرا
 جمع کل

 65 14 22 16 6 3 شهرستانی

 72 15 22 18 7 12 استانی
 

کنندگان، تعیین رتبه ممتاز ی رسیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از شرکتتساوبه. درصورت 2

سی صورت میهای نمرهبخش پس از برر شته اذان عبارت دهی  پذیرد که به ترتیب اولویت در ر

 است از: صوت، لحن، صحت و فصاحت، آداب و شرایط و اجرای ممتاز.

صورت  ساوبهدر شرکتت سیدن امتیازات دو یا بیش از دو نفر از  کنندگان، تعیین رتبه ممتاز ی ر

ــی بخش ــورت میهای نمرهپس از بررس ــته دعاخوانی  پذیرددهی ص که به ترتیب اولویت در رش

 عبارت است از: لحن، صوت، صحت قرائت و تجوید، وقف و ابتدا، اصول اجرا.

 پردازند.نفر برتر( به اجرای برنامه می 12تا 5کنندگان در دو مرحله مقدماتی، نهایی )با حضور شرکت. 3

شرح زیر اخت شته اذان، امتیازات به  شوری ر های یابد و حائزان رتبهصاص میتذکر: در مرحله ک

 درصد امتیاز مرحله نهایی.72درصد امتیاز مرحله مقدماتی + 32شوند: برتر مشخص می

صاص می شرح زیر اخت شته دعاخوانی، امتیازات به  شوری ر های یابد و حائزان رتبهدر مرحله ک

درصد 82مفاهیم+ درصد امتیاز22درصد امتیاز مرحله مقدماتی )شامل: 32 شوند:برتر مشخص می

 درصد امتیاز مرحله نهایی.72امتیاز دعاخوانی( + 
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 شود:با توجه به جدول ذیل تعیین میو براساس ها و مراحل مختلف مدت زمان قرائت دعا در جنسیت. 4

 
 

شترک  صمیم م ساس ت ست و برا صره: مدت زمان قرائت دعا مندرج در جدول فوق، تقریبی ا تب

 درصد قابل تغییر است.22ستاد برگزاری مسابقات و هیئت داوران، تا 

 شود.کننده، با فاصله قرائت یک نفر و به قید قرعه تعیین می. قطعه دعای هرشرکت5
 دهی:شرح نمره د(کلیات و

 . کلیات رشته اذان 1 -د

 شود:های مختلف به شرح زیر محاسبه میامتیازات در بخش

 امتیاز(15الف( صحت و فصاحت )

 . تلفظ درست الفاظ اذان1

 شود.امتیاز می2* هر مورد تلفظ نادرست کلمه موجب کسر 
 شود.امتیاز می5/1* هر مورد تلفظ نادرست اعراب و حروف موجب کسر 

 شود.امتیاز کسر می: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط یک1تذکر
 : 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 اذان2

 شود.تیاز میامتا یک 5/2* هر مورد نادرست موجب کسر 
 امتیاز کسر خواهد شد. 5/2: درصورت ادای ناقص، حداکثر 1تبصره
صره صالح فوری بدون تجدید نفس، 2تب صورت ا صورت تکرار غلط، یک 5/2: در امتیاز امتیاز و در

 دیگر کسر خواهد شد.

 امتیاز است.2: سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هرحرف، 3تبصره

 کوتاه و کشیده در حد متعارف اذان. رعایت میزان کشش حرکات 3

 شود. امتیاز میتا یک 5/2* هر مورد نادرست موجب کسر 

 امتیاز است.5تبصره: سرجمع کسر امتیاز از این بند، 

 استانی شهرستانی نسیتج
 کشوری

 مرحله دوم مرحله اول

 دقیقه 13 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه 7 خواهر

 دقیقه 13 دقیقه 3 دقیقه 3 قهدقی 7 برادر
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 امتیاز(42ب( صوت )

 امتیاز12. طنین )زیبایی و جاذبه(: 1

 امتیاز8. مساحت )ارتفاع(: 2

 امتیاز8ها(: پرده. انعطاف )توانایی در سرعت انتقال درجات و 3

 امتیاز8. تحریر )از حیث کمی و کیفی(: 4

 امتیاز6. شدت )قوت و رسایی(: 5

 

 امتیاز(35ج( لحن )

 امتیاز      8. ابداع و نوآوری )مشروط به برخورداری از کیفیت قابل قبول(: 1
 امتیاز 5. زیبایی و جذابیت: 2
 امتیاز 5: . برخورداری از شروع و پایان مناسب در تمام عبارات3

 امتیاز 5های صوتی: .رعایت تکیه4

 امتیاز 5ها: . رعایت همگونی نغمات و پرده5

 امتیاز 4. ایجاد حس معنوی و دعوت به نماز: 6

 امتیاز 3. انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا: 7

 

 امتیاز(12د( آداب، شرایط و اجرای ممتاز )

 امتیاز 2ن: . میزان تأثیر بر مستمعا1

 امتیاز 4. رعایت آداب و شرایط اجرای اذان: 2

 شود.امتیاز می* قرائت اذکار مستحب قبل و بعد از هر یک از عبارات اذان موجب کسر یک

 شود.امتیاز می 5/2* مکث نامتعارف در هر مورد، موجب کسر 

امتیاز تا یک 5/0کسر  هر حرکت غیرمتعارف در اجرای اذان که صورت مؤذن را برهم بزند، موجب* 

 خواهد شد.

 امتیاز 4. رعایت وقف و وصل عرفی در اذان: 3

 شود.امتیاز میتا یک 5/2* هر مورد نادرست موجب کسر 
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 . کلیات رشته دعاخوانی3 -د
 شود:های مختلف به شرح زیر محاسبه میامتیازات در بخش

 امتیاز(15الف( صحت قرائت و تجوید )

 سمت است: صحت قرائت، تجوید قرائت و فصاحت قرائت.این بخش شامل سه ق

 ـ صحت قرائت

 امتیاز:3. موارد کسر 1

 شده.سطر قرائت کمتر یا بیشتر از حد تعیین به ازای هر

 امتیاز:2. موارد کسر 2

 جایی یا تغییر یک کلمه؛. حذف، اضافه، جابه1ـ  1

 عم از عبارت، آیه یا سطر(.جایی یا تغییر بیش از یک کلمه )ا. حذف، اضافه، جابه2ـ  1

 امتیاز:5/1. موارد کسر 3

. حذف، اضافه و تبدیل کردن صداها به یکدیگر؛ مانند تبدیل صدای کوتاه به صدای 1ـ  2

 کوتاه دیگر؛ تبدیل صدای کشیده به صدای کوتاه و خطا در صلة هاء ضمیر؛

 . حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین؛2ـ  2
 امتیاز است. 75/2ل در تلفظ تشدید، به تشخیص داور حداکثر تا تبصره: کسر امتیاز اختال

 . وصل به سکون؛3ـ  2

 . حذف، اضافه یا تغییر حرف.4ـ  2
 شود.امتیاز کسر می 5/2: در تمام موارد مذکور، درصورت اصالح پیش از تجدید نفس، فقط 1تذکر
 از به همان میزان خواهد شد.: تکرار یک خطا در تمام موارد مذکور، موجب کسر مجدد امتی2تذکر

 

 تجوید قرائت: -

 امتیاز: 1. موارد کسر 1

 .تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ممیّز.1ـ  1

 امتیاز کسر خواهد شد. 5/2: درصورت ادای ناقص، حداکثر 1تبصره
 1امتیاز و درصورت تکرار غلط،  5/2: درصورت اصالح فوری بدون تجدید نفس، 2تبصره

 ر خواهد شد.امتیاز دیگر کس

 امتیاز است. 2: سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هرحرف، 3تبصره
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 امتیاز:5/2. موارد کسر 2

ای های ناخواسته در تلفظ الفاظ دعاو بروز مشکالتی از قبیل تپق )اشکال لحظه. اختالل1ـ  2

 در تلفظ حرکت، حرف و کلمه و اصالح درجا(

 کند.گلو رخ دهد، فقط داور صوت امتیاز کسر می پریدگی در: در مواردی که آب1تبصره 

: درصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطای پدیدآمده، از امتیاز 2تبصره 

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

 شود.
 

 فصاحت قرائت:  -

 دوراز گنگی و نامفهومی است.حروف و حرکات، بدون تکلف و فصاحت در قرائت دعا، تلفظ واضح 

 کسر امتیاز به دلیل اختالل در فصاحت به ترتیب زیر است:

 امتیاز در موارد زیر: 25/2اختالل در تلفظ ممتاز حرکات، هرمورد 

 *حرکات کوتاه و کشیده

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

 
 

 ( امتیاز12) ب( وقف و ابتدا

 موارد عمومی کسر امتیاز: -

 شود.امتیاز می2تا1. وقف، وصل یا ابتدای مغیر معنا و ناصحیح، موجب کسر1

 شود.امتیاز می5/2تا25/2. وقف، وصل یا ابتدای ناقص غیر مفهوم، موجب کسر2

 شود.امتیاز می25/2های وقف، وصل و ابتدا موجب کسر. رعایت نکردن اولویت3

 ود.شها، امتیازی کسر نمیدلیل کمبود نفس، عطسه، سرفه و نظایر آن. در مورد وقف اضطراری به4

توجهی، از محل وقف مناسب عبور کند و وقف مغیر معنا لحاظ بیتبصره: درصورتی که دعاخوان به

شود و محسوب نمی یا غیر مفهوم ـ و لو به دلیل کمبود نفس ـ مرتکب شود، وقف او اضطراری

 شود.، از او امتیاز کسر می2و  1مطابق بندهای 

 شود.امتیاز می25/2. تکرار بدون دلیل هربخش از دعا در هرنفس، موجب کسر5

 ای باشد، موجب کسر امتیاز نخواهد شد.اگر تکرار برای اصالح اغالط اعرابی، حرفی و کلمهتبصره: 

امتیاز در کل اجرا امتیاز و حداکثر تا یک55/0بیش از حد، به کسببر مکث نامتناسببب و سببکوت غیر متعارف و. 6
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 شود.منجر می

 امتیاز(: 25ج( صوت )

 امتیاز 6. طنین )رنگ(: 1

 امتیاز 4.انعطاف: 2

 امتیاز 4. مساحت )وسعت(: 3

 * در دعاخوانی نیازی به استفاده از تمام طبقات صوتی نیست، بلکه مطلوب بودن اجرا مالک است.

 امتیاز 4حریر: . ت4

 امتیاز 3. شدت، قدرت و رسایی )حجم یا ولوم(: 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

ی و مقطعی، خلط، جیغ، خروسی شدن هر دار شدن دایم*اضطراب، لرزش، خش، گرفتگی، رگه

امتیاز منفی یک تا25/2مورد اشکال صوتی از این قبیل، بسته به تشخیص داور برای هر مورد از

 خواهد داشت.

 امتیاز کسر خواهد شد.* به ازای بروز هر عاملی که از جذابیت و زیبایی صدا بکاهد، یک
 

 

 (امتیاز 32)د( لحن 

تواند از الحان فارسی یا عربی متناسب با فضای دعا استفاده انی میشرکت کننده در رشته دعاخو

 نماید.

 ضوابط و معیارها:  -

 امتیاز  6. تناسب الحان با معنای دعا: 1

 امتیاز  6های لحنی: ها( صالبت در اجرای نغمات و تنوع ردیف. قدرت تنغیم )پردازش نغمه2

 امتیاز 4: گیری(عبارات )اندازه بر هاآهنگ وتوزیع . تنظیم3

 امتیاز 3. تأثیر معنوی )خشوع در اجرا(: 4

 امتیاز 3های لحنی: . خالقیت و نوآوری مطابق با عرف دعاخوانی در ردیف5

 امتیاز 2های زیبا و جذاب: . انتخاب ردیف6

 امتیاز 2. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: 7
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 امتیاز  2. انتخاب سرعت مناسب: 8

 امتیاز 2مات نسبت به لحن: های صوتی کل. تکیه3

 موارد کسر امتیاز:  -

 امتیاز: 2. موارد کسر 1

 طورغیرمتعارف )خارج از حد متعارف دعا خوانی(. شروع دعا به 1ـ 1

 پرده(5/1ها )بیشتر از . ناهمگونی ردیف2ـ 1

 . تقلید و کپی برداری محض 1-3

 امتیاز:1. موارد کسر 2

 . خروج از مقام1ـ 2

 ناهمگون مقام . انتقال2ـ 2

 پرده(5/1ها )کمتر از . ناهمگونی ردیف3ـ 2

 امتیاز: 5/2. موارد کسر 3

 . تکلف و فشار در اجرای نغمات1ـ 3

 . عدم توازن در سرعت اجرا2ـ 3

 امتیاز: 25/2. موارد کسر 4

 . ناکوکی یا خروج از ردیف صدا1ـ 4

 . نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها2ـ 4

 کند.امتیاز تجاوز نمی4از درمجموع موارد منفی، ازتذکر: میزان کسر امتی

 

 امتیاز(:22هـ( اصول اجرا )

 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 3تکلف: . اجرای روان و بی5

 امتیاز 3. نوآوری و خالقیت در سبک دعا: 6

 امتیاز تشویقی دربرخواهد داشت. 2تبصره: خواندن دعا از حفظ در مرحله شهرستانی
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 سراییکلیات رشته همخوانی قرآن کریم و مدیحه

 شود:های مختلف به شرح زیر محاسبه میبخش سرایی درهای همخوانی قرآن کریم و مدیحهـ امتيازات قسمت1

 الف( همخوانی قرآن کریم:
 آداب و شرایط بدون امتياز 

  امتياز 52هماهنگی و حسن اجرا 

  امتياز 12تجوید 

  امتياز 11وقف و ابتدا 

 امتياز 51صوت 

 امتياز 01لحن 

 سرایی:ب( مدیحه

 بدون امتياز آداب و شرایط 

  امتياز 52هماهنگی و حسن اجرا 

  امتياز 51و ادا متن 

 امتياز 52 صوت 

  امتياز 01لحن 

کنندگان به کشوری، حداقل امتياز کسب شده توسط شرکت استانی و جواز حضور در مرحله ـ برای کسب رتبه در مرحله5

 باشد:شرح ذیل می

 همخوانی قرآن کریم: -الف
 امتياز 96مجموع: 

 هم سرایی: -ب
 امتياز 96مجموع: 
امتياز( در مجموع هر دو رشته شود، مجاز به شرکت در  96موفق به کسب حدنصاب نمره ) در صورتی که گروهی تبصره:

 مرحله نهایی می باشد.

ــيدن امتيازات دو یا بيش از دو ن ر از گروه0 ــاوی رس ــورت به تس ــی بخشــــــ در ص ای هها، تعيين رتبه ممتاز پس از بررس

 ز: لحن، هماهنگی و حسن اجرا، صوت، متن و اداء.پذیرد که به ترتيب اولویت عبارت است ادهی صورت مینمره

 نحوه محاسبه امتیازات
 سرایی(امتياز مدیحه %01امتياز همخوانی قرآن کریم +  %01مرحله مقدماتی: )شامل:  .1

امتياز هم سرایی دوم )اثر  %01امتياز هم سرایی)اثرمرحله مقدماتی( +  %01)برادران( )شامل:  مرحله کشوری)حضوری( .5

 ی(دقيقه ا 4

 سرایی(امتياز مدیحه %01امتياز همخوانی قرآن کریم +  %01مرحله کشوری )حضوری()خواهران( )شامل:  .0
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صره یک: ــرایی را اجرا  رگروههای راه یافته به مرحله کشــوری در بخش برادران می بایســت د تب این مرحله دو اثر هم س

سال کرده و اث)اثر اول قطعهنمایند  دقی ه ای که می تواند از آثار قبلی گروه و یا  4اثر کوتاه  یک ر دوم ای که در مرحله م دماتی ار

 باز خوانی یکی از آثار اصیل هم سرایی جهان اسالم باشد(.

صره دو: ــرایی و هم خوانی قرآن  تب گروههای راه یافته به مرحله کشــوری در بخش خواهران می بایســت همان اثر هم س

 .اند را اجرا نمایندکریم که در مرحله مقدماتی ارسال نموده

متياز مرحله مقدماتی )ارسال اثر( گروهها در جمع امتيازات گروه در مرحله کشوری)حضوری( لحاظ نخواهد ا تبصره سه:

شوری  ضور در مرحله ک ستگی گروه  جهت ح شای سنجش توانمندی و  صرفا به منظور  سال اثر(  شد و مرحله مقدماتی )ار

 مالک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 سراییوانی قرآن کریم و مدیحههمخ

 بخش همخوانی قرآن کریم

 الف( آداب و شرایط )بدون امتیاز(
 باشد.ن ر می 9الی  2ـ تعداد مجاز افراد گروه در هر دو رشته همخوانی و تواشيح 1

م یا زیاد ن ر موجب حذف گروه خواهد شـــد. تريير ن رات مجاز نيســـت ولی ک 9تر از و بيش 2به کارگيری تعداد کمتر از 

 کردن افراد در حد نصاب فوق مجاز است.

 ـ است اده از هرگونه آالت موسيقی ممنوع و موجب حذف گروه خواهد شد.5
 باشد. تبصره: است اده از دیاپازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع می

سوره و آیات قرآن ، باید قبل از اجراء به هيات 0 ضاء آن و نام  صات گروه و اع شخ ــــ م سليم گردد و عدم ارائه ـ داوران ت

 امتياز من ی خواهد شد.  2موجب درج 
 شود. امتياز می 1ـ عدم هماهنگی و تناسب لباس ها )بطور فاحش( موجب کسر حداکثر 4

 ت اوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است.  تبصره:

 امتياز خواهد شد.  5کسر حداکثر  ـ عدم رعایت شئون اسالمی در لباس، ظاهر و حرکات اعضاء گروه موجب2

ر متون مناجاتی و ...( به منظور اث نانجام حرکات همسو با م اهيم متن اجرا)مانند باال آوردن دست در هنگام خواند تبصره:

 گذاری بهتر و بيشتر بر مخاطب بالمانع است. بدیهی است تشخيص این امر بر عهده داور بخش آداب و شرایط می باشد.

شتر بالمانع می 01دقيقه بوده و تا  9مان اجراء برنامه ـــــ مدت ز9 شد. چنانچه از مدت زمان مذکور عدول ثانيه کمتر و یا بي با

ـــر می 01گردد به ازای هر   9:01دقيقه یا  2:56گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی  ثانيه یک امتياز کس

 شد.  دقيقه گردد،  مشمول کسر دو امتياز خواهد

 باشد. ـ در  همخوانی قرآن شروع برنامه از استعاذه و پایان آن تصدیق می0

باشد. و محاسبه زمان برنامه هم خوانی از ابتدای استعاذه و در  همخوانی قرآن شروع برنامه از استعاذه و پایان آن تصدیق می

 پایان محاسبه زمان آن تصدیق می باشد.  
 امتیاز(  01ب ( صوت )

صوتی حتی اکتاو مجاز نمیدر بخ صله  ست اده از هر گونه فا صوت همخوانی قرآن کریم ا شد و داور مربوطه فقش  ط به با
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از مجموع  امتياز من ی در بخش آداب و شرایط 2صدای کر گروه امتياز خواهد داد و در صورت عدم رعایت توسط گروه 

 گردد:میامتياز گروه کسر خواهد شد. امتياز این بخش بدین شرح اعطا 

 های نمره دهی صوت:بخش
 امتياز 2. مساحت)ارت اع( 1

 امتياز. 2/5امتياز و تا یک اکتاو  2/0امتياز تا یک و نيم اکتاو  2تا دو اکتاو 

 امتياز 2 . طنين)زیبایی و جاذبه صدای گروه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(5

 امتياز 5. شدت و قوت )رسایی( 0

 امتياز  2ها( ت انتقال درجات و پرده. انعطاف )توانایی در سرع4

 امتياز 0. تحریر ) از حيث کمی و کي ی ( 2

 امتیاز( 91ج( لحن )
 امتياز   4های لحنی  . تنوع ردیف1

 امتياز  5. ارائه فرود زیبا و منطقی 5

 امتياز 9 . قدرت تنريم )پردازش نرمات، تنظيم و توزیع آهنگها، اندازه گيری، ق الت(0

 امتياز  8انی )رعایت تکيه های صوتی، تصویر معانی و لحن االداء( . القای مع4

 امتياز  11. حزن، جاذبه و زیبایی نرمات و پرده ها شامل موارد زیر2

 امتياز 5 ـ خشوع در تالوت  )حس معنوی(1ـ2

 امتياز 2ـ است اده از ردیف های جذاب، زیبا و بدیع  5ـ2
 امتياز 0هر ردیف لحنی  ـ به کارگيری پرده درست و مطلوب برای0ـ2

 در همخوانی قرآن کریم تقليد بالمانع است. تذکر :

امتياز به مجموع امتياز گروه  1در صورت اجرای قطعات اعالم شده از سوی ستاد برگزاری مسابقات توسط گروه تبصره :

 توسط داور آداب و شرایط در بخش هم خوانی اضافه خواهد شد.

 موارد کسر امتیاز: 
 گردد.امتياز من ی برای هر مورد کسر می 1ها و خروج از مقام ، حداکثر تا گونی ردیف. ناهم1

 گردد.امتياز کسر می 2/1. تکلف در اجراء ،  برای هر مورد 5

 امتیاز( 05د( هماهنگی و حسن اجرا )

صوتی حتی اکتاو مجاز نمی تذکر: صله  ست اده از هرگونه فا شد و داودر همخوانی قرآن کریم ا صبا صوت فقط به  دای ر 

 امتياز خواهد شد. 2دسته جمعی امتياز خواهد داد و است اده گروه از هر فاصله صوتی موجب کسر 

 امتياز  11شده . برخورداری از کُر یکدست، هماهنگ و تنظيم1

 امتياز  9. هماهنگی در اداء )در شروع، حين اجرا و پایان هر کلمه( 5

 امتياز 9ها . هماهنگی در اجرای پرده0

 امتياز  0. هماهنگی در تحریرها 4
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 موارد کسر امتیاز : 
  خواهد شد.امتياز  2/1هر مورد عدم هماهنگی در اداء کلمات موجب کسر 

  خواهد شد. تا یک امتياز 2/1هر مورد عدم هماهنگی در اجرای صحيح پرده موجب کسر 

  شد. خواهد امتياز 52/1هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر 

 خواهد شد.امتياز  2/1گيری ناخوشایند گروه موجب کسرهر مورد ن س 

  و قطع برنامه توسط گروه به هر  امتياز 5تا  1هر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن، سرفه و موارد مشابه موجب کسر

 دليل موجب حذف خواهد شد.

 امتیاز(  65هـ( تجوید و فصاحت )
 و فصاحت است.این بخش شامل دو قسمت تجوید 

 تجوید: -6- هـ

 امتیاز: 0موارد مشمول کسر 
 دیگر؛ مانند: تبدیل فتحه به کسره.ـ حذف، اضافه و تبدیل نمودن صداها به یک1
ـــ تبدیل صداهای کوتاه به صداهای کشيده و بالعکس، هم5 ، «اَتاهم»ه ب« آتاهم»چنين خطا در صلۀ هاء ضمير؛ مانند: تبدیل ـ

 «.مِنهو»به « مِنهُ»و « جاءُ»به « جاءو»
 ـ حذف و اضافه نمودن تشدید و تنوین.0

 کسر خواهد شد. امتياز 2/1اختالل در تشدید به تشخيص داور حداکثر تا  تبصره :

 ـ وصل به سکون و وقف به حرکت، رعایت نکردن وقف به اسکال یا ابدال4

 ـ حذف یا اضافه نمودن حرف2
 دن کلمهجا خوانـ حذف، اضافه نمودن یا جا به 9

 امتیاز:  5/6موارد مشمول کسر
 و نظایر آن.« ت»به « ط»یا « ث»به « س»تبدیل کامل مخارج حروف یا ص ات مميّز؛ مانند: تبدیل 

 کسر خواهد شد. امتياز 02/1در صورت ادای ناقص حداکثر  تبصره:

 امتیاز:  6مشمول کسر  موارد
شدت، رخوت، قلقله، لين، ت خيم، ترقيق، اظهار، ادغام، اقالب، ــــ عدم رعایت هر یک از نکات و قواعد تجویدی؛مانند: 1

 اخ اء، غنّه، مد، اماله، تسهيل، سکت و نظایر آن.
گردد؛ مانند: ت خيم الف مدی در صورت اجتماع بيش از یک قاعده در یک مورد، هر کدام جداگانه محاسبه می :6تبصره

 «. قآئل»و مد آن در کلمه 

صره  ها و مدها، کي يت اخ اء و ســـایر قواعد در هر مورد، با ارد یادشـــده از جمله توازن مقدار غنّه رعایت ناقص مو :0تب

 خواهد شد.امتياز  2/1 توجه به ميزان نقص موجب کسر

ـــــ 5 لمه در ک« م»در« ع»مانند: تداخل تل ظ  تداخل غيرمتعارف یا افراطی در تل ظ دو حرف مجاور بنا به تشــخيص داور؛ ـ
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 «.نعلن»در کلمۀ « ل»در « ع»ل تل ظ یا تداخ« یعملون»

 فصاحت: -0- هـ
فصــاحت در همخوانی قرآن کریم، تل ظ واضــح حروف و حرکات بر اســاس لهجه خالص عربی، بدون تکلف و به دور از 

 باشد.گنگی و نام هومی می

 موارد مشمول کسر امتیاز:  
ــــ اختالل کلی و عمومی در تل ظ ممتاز و روان حروف از حيث:1 ستی در مخارج ـ س ص ات و احکام حروف؛ تکلف یا   ،

 امتياز 5حداکثر ها رعایت مخارج، ص ات و احکام حروف؛ زیادت و نقصان در مکث بر حروف ساکن و مشدد و در تکيه
ـ اختالل در تل ظ ممتاز حرکات کوتاه و کشيده، نقص در کي يت تل ظ حرکات بر اساس لهجه فصيح عربی از جمله لزوم 5

 2/1داکثر حرکات از ت خيم و ترقيق حرف مربوط و نيز نقصان و زیادت در کشش صداهای کوتاه و کشيده  تبعيت تمام ح

 امتياز
ـ اختالل در سرعت متناسب ادای حروف و حرکات در طول تالوت )تند و کند خواندن یا اِسراع و اِبطاء برخی از کلمات 0

ـــرعت ادای حروف و حرکات  در طول تالوت که در مجموع موجب خلل در کي يت و عبارات و عدم رعایت توازن س

 امتياز 1حداکثر گردد( تالوت می« ترتيل»

 امتیاز( 61و ( وقف و ابتدا  )

 خوانی قرآن کریم در بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ خواهد شد.گيری در همموارد مربوط به ن س تذکر:
 شود.می امتياز 0تا  2/5آیات و وصل اقبح آیات، موجب کسر . وقف، وصل یا ابتدای اقبح )دارای م هوم ک رآميز( ميان 1

 شود.می امتياز 5تا  2/1. وقف، وصل یا ابتدای قبيح مرير معنا ميان آیات و وصل قبيح مرير معنای آیات، موجب کسر 5

 ود.شامتياز می 2/1تا  1. وقف، وصل یا ابتدای قبيح ناقص ميان آیات و وصل قبيح ناقص آیات، موجب کسر 0

صره : عبور از وقف الزم که حســب مورد، ممکن اســت معنای اقبح یا قبيح ایجاد کند، مطابق بندهای باال موجب کســر  تب

 شود.امتياز می

 شود.می امتياز 1تا  2/1 های وقف، وصل و ابتدا موجب کسر. رعایت نکردن اولویت4
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 رشته هم سرایی

 الف( آداب و شرایط )بدون امتیاز(
 باشد.ن ر می 9یا 2عداد مجاز افراد گروه در رشته هم سرایی ـ ت1

صره : شد. تريير ن رات مجاز نيست ولی کم  9تر از و بيش 2به کارگيری تعداد کمتر از  تب ن ر موجب حذف گروه خواهد 

 یا زیاد کردن افراد در حد نصاب فوق مجاز است.

 گروه خواهد شد.ـ است اده از هرگونه آالت موسيقی ممنوع و موجب حذف 5
 باشد. است اده از دیاپازون در ابتداء اجراء برنامه بالمانع می تبصره:

گذاری و منبع متن باید قبل از اجراء به ــــ مشخصات گروه و اثر و متن تاید شده مدیحه سرایی همراه با ترجمه و اعراب0

 شد.امتياز من ی خواهد  2هيات داوران تسليم گردد و عدم ارائه موجب درج 

 امتيازات این بند به شرح ذیل می باشد: 

 امتياز من ی 2/1عدم ارائه مشخصات گروه 

   امتياز من ی 2/1عدم ارائه متن تاید شده اثر 

 امتياز من ی 1عدم ارائه ترجمه اثر 

 امتياز من ی 2/1عدم اعراب گذاری 

  امتياز  2/1« نام آهنگ ساز و نام شاعر و موضوع و منبع اثر» عدم ارائه مشخصات اثر 
 شود. امتياز می 1ـ عدم هماهنگی و تناسب لباس ها )بطور فاحش( موجب کسر حداکثر 4

 ت اوت رنگ لباس ها در صورت تناسب بالمانع است.  تبصره:

 امتياز خواهد شد. 5ـ عدم رعایت شئون اسالمی در لباس و ظاهر اعضاء گروه موجب کسر حداکثر 2

صره: سو با م ا تب ست در هنگام خواند متون مناجاتی و ...( به منظور اثر ) هيم متن اجراانجام حرکات هم مانند باال آوردن د

 گذاری بهتر و بيشتر بر مخاطب بالمانع است. بدیهی است تشخيص این امر بر عهده داور بخش آداب و شرایط می باشد.

شتر بال 01دقيقه بوده و تا  9ـــــ مدت زمان اجراء برنامه 9 شد. چنانچه از مدت زمان مذکور عدول مانع میثانيه کمتر و یا بي با

ـــر می 01گردد به ازای هر   9:01دقيقه یا  2:56گردد. بعنوان مثال چنانچه زمان اجرای برنامه گروهی  ثانيه یک امتياز کس

 دقيقه گردد،  مشمول کسر دو امتياز خواهد شد. 

 امتیاز( 05ب ( صوت  ) 
 دد:گرامتياز این بخش بدین شرح اعطا می

 امتياز 0. مساحت )ارت اع( 1

 امتياز  2اکتاو   2/1امتياز تا  0اکتاو  5تا 

 فاصله بم ترین پرده اجرا شده با زیرترین پرده اجرا شده مالک محاسبه مساحت گروه خواهد بود. تبصره:

 امتياز 9 . طنين)زیبایی و جاذبه صدای گروه مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(5

 امتياز 5( . شدت و قوت )رسایی0
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 امتياز  2ها( . انعطاف )توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده4

 امتياز 5. تحریر )از حيث کمی و کي ی(  2

 امتياز 0. صوت تکخوان در نگاه کلی        9

در صورت تعدد تکخوان ها معدل صدای آنها محاسبه خواهد شد. منظور از تکخوان، تکخوانی است که در قالب  تبصره:

 لودی های اجرا شده در گروه نباشد.م

 امتیاز( 91ج ( لحن  )
 امتياز 4. تناسب آهنگ ها با معانی و مضامين متن 1

 امتياز 4 ) رعایت تکيه های صوتی( . رعایت تعبيرات، تل يق مناسب نرمات با متن5

 امتياز 8و همگونی نرمات   . تنوع آهنگ0

 امتياز 4رعت)تمپو(  مناسب  . برخورداری از ضرب آهنگ )ریتم ( متنوع و س4

 امتياز 8 . زیبایی، تاثير و جاذبه آهنگ ها2

 امتياز5 . لحن تکخوان9

 تذکرات:
 نماید. . داور لحن ملودی های تکخوان و گروه را در امتداد یکدیگر محاسبه می1

سر 5 شهور موجب ک ست اده از ملودی و متن های تقليدی یا م صرف تقليد ملودی تنه 2. ا سر حداکثر امتياز و   0ا موجب ک

 امتياز از مجموع امتياز لحن گروه به تشخيص داور بخش لحن خواهد شد.

 گردد.امتياز کسر می 0. ملودی انتخاب شده نباید خالف شئون باشد در غير اینصورت تا 0 

 امتیاز( 05د(هماهنگی و حسن اجرا  )
  امتياز 11شده   .برخورداری از کُر یکدست، هماهنگ و تنظيم1

 امتياز  2. هماهنگی در اداء کلمات  5

 امتياز 2ها  . هماهنگی در اجرای پرده0

 امتياز  5. هماهنگی در  تحریرها   4

 امتياز  0.است اده از فنون زیباسازی نظير فواصل صدایی مختلف، هارمونی، صدای زمينه یا آکورد و ...     2

 موارد کسر امتیاز: 

 امتياز خواهد شد.  2/1اداء کلمات موجب کسر . هر مورد عدم هماهنگی در 1
 امتياز خواهد شد.  1و حداکثر  2/1هر مورد خروج از پرده صحيح موجب کسر حداقل  .5

 امتياز خواهد شد. 52/1هر مورد عدم هماهنگی در تحریرها موجب کسر  .0
 امتياز خواهد شد. 2/1گيری ناخوشایند موجب کسر . هر مورد ن س4
سر . هر مورد اخال2 شابه موجب ک سرفه و موارد م سط گروه به هر  5تا   1ل در برنامه مانند خندیدن،  امتياز و قطع برنامه تو

 دليل موجب حذف خواهد شد.
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 امتیاز( 01هـ ( متن و ادا )

 د.تواند در بر گيردرصد کل متن را می 01تواند عربی یا عربی فارسی باشد و بخش فارسی آن حداکثر متن اجرا می تذکر:

 امتیاز 61. حسن انتخاب متن 6

صره: نمره  1عدم تل يق مناســـب متون اجرا شـــده در یک متن واحد از حيث موضـــوع و محتوا موجب کســـر امتياز تا  تب

 گرددمی

 امتياز 2 :الف( مضمون، محتوا وارزش ادبی و م هومی ادبی متن)شامل است اده از متون ادبی، زیارات و ادعيه مأثوره(

ه از متن هایی که بر اساس ملودی ساخته شده باشد حتی اگر در قالب بحور معروف شعری نباشد، به شرط است اد تبصره:

 اینکه دارای ارزش های م هومی مناسب و صحيح باشد، بالمانع است.

 امتياز 2 ب( است اده از آرایه ها و صنایع ادبی در متن)بالغت(

 امتياز 5داکثرح ز سوی ستاد برگزاری مسابقاتج(  اجرای اشعار با موضوعات اختصاصی ارائه شده ا

بر عهده داور متن خواهد بود و در صورت تایيد توسط ایشان امتياز این بند به مجموع امتياز متن  ،تشخيص این بند تبصره:

ط که اشعار اجرا شده توس را در این بخش کسب نماید در صورتی 16گروه اضافه خواهد شد. بطور مثال اگر گروهی امتياز 

 خواهد بود.  51گروه با موضوعات اختصاصی مطابقت داشته باشد امتياز متن گروه 

 امتیاز  8   :. مطابقت صحت متن و اداء )از نظر مخارج و اعراب(0

 امتياز 1/ 2 هر مورد غلط مخارج حروف الف(

صول ن ساس قواعد و ا سط گروه که بنا به نظر داور و برا شده تو شخيص ب(هر مورد غلط اعرابی خوانده  ست ت حوی نادر

 امتياز 2/1تا52/1بين  داده شده است

 امتياز 2/1 هرمورد مرایرت متن با اداء گروه ج(

 امتياز کسر خواهد شد. 1تکرار نادرست بيش از یک بار یک کلمه حداکثر  :تبصره 

 امتياز 5:.فصاحت )تل ظ ممتاز حروف و رعایت لهجه فصيح عربی و پرهيز از لهجه های محلی(0
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 آئین نامه رشته مقطع خوانی تقلیدی قرآن
 مقدمه :

آئين نامه این رشته در بخش های آداب و شرایط ، صوت و هماهنگی عينا مانند رشته همخوانی قرآن می باشد اما در 

 های لحن، تجوید و وقف و ابتدا اندکی مت اوت و به شرح زیر می باشد .بخش

 

 ارد زیر است :امتیاز ( که شامل مو 91بخش اول : لحن )
 امتياز                          8مطابقت کامل نرمات اجرا شده با تالوت الگو   -1

 امتياز  0های تالوت گروه با تالوت الگو  های صوتی یا اکسانمطابقت تکيه -5

 امتياز 9مطابقت یا نزدیکی طبقه صوتی گروه با تالوت الگو   -0

 امتياز  9تالوت گروه   مطابقت کامل تحریرهای گروه با  -4

 امتياز  0مطابقت سرعت تالوت گروه با تالوت الگو    -2

 

 امتیاز ( 01بخش دوم : تجوید ) 
 .این بخش شامل سه قسمت تحوید، فصاحت و صحت قرائت ) در موارد وجود اختالف قرائت ( می باشد

هم حاکم است، تنها مواردی که در اینجا اضافه ن در این بخش آکليه موارد موجود در آئين نامه تجوید رشته همخوانی قر

ها از نآامتياز به مسئله رعایت صحت اختالف قرائات در قطعات تقليدی است که قاری الگو در  2اختصاص  ،شده است

سایر قرائات یا روایات به جز ح ص از عاصم است اده نموده است. به این ترتيب در مواردی که اجراء گروه با روایات 

 امتياز از این قسمت کسر خواهد شد. 1تا  1.2در تالوت الگو مطابقت ندارد به مورد از موجود 

 

 امتیاز ( 5بخش سوم : وقف و ابتدا ) 
با توجه به تقليدی بودن اجراء، گروه موظف به رعایت کامل وقف و ابتدای موجود در تالوت الگوست، بنابراین داور این 

 .خواهد پرداخت که وقف و ابتداء گروه به تالوت الگو مطابقت نداشته باشدبخش تنها در صورتی به کسر امتياز 
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 آئین نامه آثار استودیویی جشنواره
 آرم استیشن ( -انشاد انفرادی -) چند زبانه

 

 مقدمه :
صدا و  ای ضبطبا توجه  به ماهيت این گونه آثار و است اده از امکانات نرم افزاری و صوتی موجود در استودیو های حرفه

 بخش تهيه و تدوین گردیده است . 4نيز ضرورت رعایت استاندارد های الزم برای پخش از رسانه، آئين نامه ای در 

 

 امتیاز ( که شامل موارد زیر می باشد: 91بخش اول: لحن ) 
 امتياز 4                                                          تنوع آهنگ ها متناسب با مدت زمان اجراء برنامه   .1

 امتياز 4         های تشکيل دهنده ملودی ها (    ) وسعت نتبرخورداری از گستره صوتی مطلوب  .5

 امتياز 4                             هنگ های ) ریتم ( مناسب و متنوع                 آبرخورداری از ضرب  .0

 امتياز  4                ها و نرات با مضامين و معانی متن                                              تناسب آهنگ .4

 امتياز   4                تل يق مناسب آهنگ با متن، رعایت تکيه ها و رعایت تعبيرات متن                   .2

 امتياز 11گذاری آهنگ ها در نگاه کلی                                                       زیبایی، جاذبه و تأثير .9

 

 امتیاز( که شامل موارد زیر است : 91بخش دوم: تنظیم ) 
 امتياز 8       حسن اجراء ) به کارگيری صحيح و زیبایی ( اشکال مختلف هارمونی                    .1

 امتياز          9       هماهنگی در اداء صدای کر                                                                                 .5

 امتياز  9      های صوتی و نرم افزاری متناسب با موضوع اثر                             افکت است اده از .0

 امتياز    4هنگ ) ریتم (                                                                         آصحت رعایت ضرب  .4

 امتياز 9(                           برخورداری از استانداردهای ضبط استودیویی ) ميکس و مسترنيگ .5

 

 امتیاز ( که شامل موارد زیر می باشد : 05بخش سوم : صوت ) 
 امتياز 2                                                    وسعت ) مساحت (                             .1

 امتياز 0                                                      طنين ) رنگ (                             .5

 امتياز 2                                       انعطاف ) چاالکی صدا (                                          .0

 امتياز 5                                     قدرت و حجم                                                          .4

 امتياز 0                                      تحریر                                                                      .2

 امتياز   0                                       است اده مناسب از ویژگی های صدا                          .9
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های موجود ، امتیاز این بخش با توجه به تفاوت محتوای رشته -امتیاز ( 65: متن واداء )بخش چهارم 

 برای هر رشته به شرح زیر توزیع می گردد .
 

 الف( آثار چند زبانه :
 امتياز 9       هاصحيح کلمات در سایر زبان ءاصحت عبارات از حيث اعراب و اداء در فرازهای عربی و نيز اد -1

 امتياز  5                                                 هومی متن عربی                                                     ارزش ادبی و م -5

 امتياز 5                                                 ومی متن سایر زبان هاارزش م ه -0

 امتياز 5                                         بين زبان عربی و سایر زبان ها                                21-21رعایت نسبت  -4

 امتياز 0                                           مناسب بين متن عربی و سایر زبان         برخورداری از ارتباط موضوعی -2

 ب( انشاد انفرادی :
 امتياز 8                                       مطابقت صحت متن و اداء                                                                       -1

 امتياز 4                                                       ارزش ادبی و م هومی متن                                                      -5

 امتياز 0                                        برخورداری از ارتباط موضوعی مناسب بين متون واشعار                         -0

 ج( ارم استیشن :
 امتياز 11                                                        مطابقت صحت متن و اداء                                                  -1

 امتياز 2                                                                      ای اثر           موضوع و جایگاه رسانه حسن انتخاب -5

 

 ای در مرحله نهاییدقیقه 4توضیح در مورد اثر دوم 

 
 که در ادواراجراء آثار تقليدی از مشاهير مدیحه سرایی جهان اسالم و نيز گروه های مدیحه سرایی کشور به شرط این

ها مانند آداب و های اول تا پنجم مسابقات قرار نگرفته باشد بالمانع بوده و به جز بخش لحن در سایر بخشبهگذشته جزو رت

 مشمول آئين نامه مدیحه سرایی است:ء شرایط، صوت، هماهنگی و متن و ادا

 

 امتیاز ( که شامل موارد زیر است : 91بخش لحن : ) 

 
 امتياز 11        ی                                             زیبایی، جاذبه و تأثير آهنگ ها در نگاه کل .1

 امتياز 2هنگ ها با مضامين و معانی متن                                                             آتناسب  .5

 امتياز 4     هنگ ها با متن، رعایت نکته ها و....                                         آتل يق مناسب  .0

 امتياز 4      هنگ متنوع و مناسب و سرعت مناسبآبرخورداری از ضرب  .4

 امتياز 4تنوع آهنگ ها و نرمات متناسب با مدت زمان اجرا                                              .2

 امتياز 0        لحن تک خوان ) یا تک خوان ها ( .6

 


