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 (رشته 11) " قرآنی " هایرشته اولبخش : 1-2

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

 قرآن کل حفظ -7( * پیوسته جزء کریم )بیست قرآن حفظ-6( *پیوسته  جزء کریم )ده قرآن حفظ-5( * پیوسته )پنج جزء

 کریم قرآنالگوي برتر تدریس  -11 مناجات خوانی *و  دعا -9 (*ویژه برادران) اذان -8 *کریم

 (رشته 9) " عترت و معارف دینی" هایرشتهدوم:  بخش 2-2

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

 * احكام -7 حفظ موضوعی قرآن کریم * -6 سیرة معصومین )ع( *آشنایی با  -5 ع( *) بیتآشنایی با احادیث اهل -4*

 *سبک زندگی اسالمی ایرانی -9پرسمان معارفی *  -8

 (رشته 6) " ادبی" هایرشتهبخش سوم:  -3-2

  گوییقصه - 6سخنوري  -5 *نویسینمایشنامه -4 *نویسینامهفیلم -3*نویسی داستان -2 *شعر -1 :شامل

 (رشته 11) " هنری " هایرشته :چهارمبخش -4-2

-8 *و منبت  معرق -7 *تذهیب-6* پوستر طراحی -5 *عكاسی-4تحریري  خط-3 *نویسیخوش-2 *نقّاشی-1 :شامل

   انیمیشن( (پویانمایی-11نماهنگ -9 *کوتاه فیلم

 (رشته 7) " افزارنرمپژوهشی و  " هایرشته بخش پنجم:-5-2

-6 *تلخیص کتاب-5اي رایانه هايبازي تولید -4 سایتوب-3 *نویسیمقاله -2 * و ربات اپلیكیشن تولید -1:شامل 

 تولید نرم افزار*-7 * کانالهاي مجازي قرآنی

 .هستندهای ملی قرآن و عترت های جشنوارهجزء رشته(*)دارهای ستارهرشته تذکر:

 (رشته 4)" گروهی هنرهای"بخش ششم:-6-2

و  * برادران) و همخوانی قرآن کریم  تواشیح -4عروسكی  تئاتر-3 ايصحنهتئاتر  -2محلی و ملی( )سرود  -1 :شامل 

 خواهران(

 شود.میواهران تا مرحله کشوری برگزاردر بخش خ اما ؛شودمیملی برگزار  صورتبهدر بخش برادران  : تواشیحتذکر

 (رشته 4) فعالیت اجتماعی :بخش هفتم-7-2

 (علوم پایه هایانجمن-علوم انسانی هایانجمن -علوم تربیتی هایانجمن) برتر هايانجمن-1

 (حوزه اجتماعی- حوزه فرهنگ و اندیشه -حوزه ادبی و هنری -حوزه دینی و مذهبی) برتري هاکانون-2

 (و مكتوب الكترونیكی) نشریات برتر -3

 هیات هاي مذهبی4-
هاي در رشته کشوري و و ايمنطقه، استانی مرحله سه در برادران و خواهران گروه دو در تفكیک به جشنواره هايرشته

 شود.می در سطح ملی برگزار *() دارستاره
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  استانی مرحله :1-4

 .شد خواهد اجرا و ریزيبرنامه عالی آموزش مراکز و هااستانی و ستاد پردیس ستاد توسط جشنواره، استانی مرحله

 است.  1397 فروردین   31زمان اجراي مرحله استانی حداکثر تا 

   یامنطقهمرحله  -2-4

 قرآن حفظ-3ترتیل(  (کریم قرآن قرائت -2) تحقیق (کریم قرآن قرائت -1:  شامل  قرآنی هايرشته کلیه  این مرحله شامل

 کل حفظ -7جزء(  کریم )بیست قرآن حفظ-6جزء(  کریم )ده قرآن حفظ-5کریم )پنج جزء(  قرآن حفظ-4کریم )یک جزء( 

 .  الگوي برتر تدریس قرآن کریم -11و مناجات خوانی دعا -9 اذان -8 کریم قرآن

 -3البالغه آشنایی مفاهیم نهج -2آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم - 1:شاملعترت و معارف دینی " هايرشتهکلیه  و 

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

  -2قصه گویی  -1و همچنین رشته هاي :  سبک زندگی اسالمی ایرانی  -9پرسمان معارفی   -8احكام   -7قرآن کریم  

 .آیین سخنوري

شرکت نموده و  ايمنطقه و نفرات برگزیده استان برابر سهمیه در مرحله گرددمیبرگزار در رشته هاي فوق  صرفاً این مرحله 

راه  به مرحله کشوري یک خواهر و یک برادر() جنسیتبه تفكیک  در منطقه اول هر رشته نفرات ،پس از برگزاري مسابقات

 .خواهند یافت

مازندران در هر رشته دارای دو سهمیه ، فارس، کرمان و تهران ، خراسان رضوی، خوزستان،: اصفهانهایاستانتذکر: 

 .یابندمیراه  ایمنطقهنفرات اول هر رشته به مرحله  صرفاً هااستانو سایر  (نفرات اول و دوم)

 :هر منطقه به شرح زیر است هاياستاناسامی 

 عضو هاياستان ) میزبان ( مسئولاستان  منطقه

 آذربایجان غربی  -اردبیل -آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 1

 البرز -قم -تهران تهران 2

 هرمزگان - بلوچستان وسیستان  -کرمان کرمان 3

 کهكیلویه و بویراحمد-بوشهر-فارس فارس 4

 لرستان-ایالم-خوزستان خوزستان 5

 خراسان جنوبی -خراسان شمالی-خراسان رضوي خراسان رضوي 6

 چهارمحال و بختیاري - اصفهان  -یزد یزد 7

 سمنان -گلستان -مازندران مازندران 8

 زنجان -گیالن -قزوین قزوین 9

 مرکزي-کردستان-همدان - کرمانشاه  کرمانشاه 11

 خواهند بود. فوقهاي رشته منطقه اي زبان مرحله یم،  مسئول هاياستان-1

 می باشد.  1397اردیبهشت  21) بیستم (اي زمان اجراي مرحله منطقه-2
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 و سپاس لوح ) اول تا سوم هر رشته (برتر نفرات و به گواهی شرکت کنندگانشرکتکلیه   به ايمرحله منطقه در -3

 هزارتومان اهدا خواهد شد. 51و  111 -151به ترتیب  هدایایی

 کشوری مرحله :3-4

، اداره کل امور  فرهنگیان و اجتماعی دانشگاه فرهنگی بر عهده معاونت کشوري مرحله در جشنواره برگزاري مسئولیت

 .استفرهنگی 

. انتخاب به شرح جدول زیر استاداره جشنواره ها  به هاگروهآثار، افراد و  معرفی براي هارشته به تفكیک هااستان سهمیه

 خواهد بود.  اداره جشنواره هاتوسط  برتر براي حضور در مرحله کشوري پس از داوري آثار يهاگروهآثار، افراد و 

 سهمیه جشنواره عناوین ردیف

مهلت معرفی 

افراد و 

 ارسال آثار

اجرای تاریخ 

 مرحله کشوری

1 

عترت " هايهاي قرآنی و رشتهرشتهکلیه 

و معارف دینی و همچنین رشته هاي :  قصه 

 آیین سخنوري.  وگویی 

 منطقه نفرات اول هر صرفاً

به معاونت  )به تفكیک خواهرو برادر(

 فرهنگی

 25تا 

 اردیبهشت
 97 مرداد

2 
 افزار وهاي ادبی، هنري، پژوهش و نرمرشته

 (و تواشیح  تئاتر ، سرود) گروهیهنرهاي 

گروه  آثار نفرات یایا بارگذاري  صرفاً ارسال 

)به تفكیک خواهرو اول هر رشته در استان

 ) به معاونت فرهنگی ( برادر(

 97مرداد  تا اول خرداد

3 

 فعالیت اجتماعی()بخش هفتم 

علوم  هايانجمن) برترهاي انجمن-1

-علوم انسانی هايانجمن -تربیتی

 علوم پایه( هايانجمن

 -حوزه دینی و مذهبی) برتري هاکانون-2

حوزه فرهنگ و  -حوزه ادبی و هنري

 )حوزه اجتماعی-اندیشه 

 و نشریات مكتوب) برترنشریات  -3

 (الكترونیكی

 هیات هاي مذهبی -4

 

 

 

 استان برترانجمن  2معرفی 

 برادر(یک  خواهرویک )

 

 

 برتر کانون 4 معرفی

 (برادر دو وخواهردو )

 
 

 یا مكتوبنشریات اول  رثاارسال  صرفاً

یک  نشریه2 )استان نشریات الكترونیک

 (برادریک   وخواهر

 

یا )خواهر  معرفی یک هیات برتر از استان

 برادر(

 

 1397مرداد تا اول خرداد

صرفاً  ،برادر و داوري آثار تفكیک خواهر واول استان به  هايو گروه آثار نفراتپس از دریافت  3و  2 هايردیف در :1تذکر 

 .ورود به مرحله کشوري را دریافت نمایند به این مرحله از جشنواره دعوت خواهند شد حدنصابکه  هاییو گروهنفرات 
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 :کنندگانشرکت شرایط-فصل ششم 

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

 هايرشته از گروهی( یاانفرادي ) رشته یککلیه مراحل ) استانی ، منطقه اي و کشوري ( صرفا در در معلمان دانشجو .2

 .نمایند شرکت توانندمی جشنواره

 تواننداند؛ نمیشده رتبه اوّل حائز انفرادي هايرشته در جشنواره هفتمینوبیست مرحله کشوري در که دانشجویانی .3

 .نمایند شرکت رشته همان در هشتم در جشنواره بیست و

 در شرکت به مجاز اندشده اول رتبه حائز کشوري مرحله رشته حفظ قرآن کریم مقاطع از دریكی که دانشجویانی .4

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

در صورتی  اندشده( حائز رتبه اول هفتم وبیستکه در سال گذشته )جشنواره  هاییاستانگروهی  هايرشتهدر  .5

گروه نسبت به سال ي کار او محتودرصد اعضا  61نیز شرکت نمایند که حداقل هشت  وبیستدر جشنواره  توانندمی

 گذشته تغییر کرده باشند.

و یا در نیمسال دوم مرخصی  شوند؛می التّحصیل فارغ 96-97 سال تحصیلی اوّل سال در نیم که دانشجویانی .6

 .را ندارند جشنواره مرحله کشوري در اجازه شرکت تحصیلی دارند نیز

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

 .ندارند را جشنواره در شرکت اجازه

 :جوایز-فصل هفتم

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

 .خواهد شد اهدا پردیس و استان

) اول تا سوم هر برتر نفرات و به گواهی شرکت کنندگانشرکتکلیه   به ايمرحله منطقه در: ايمنطقه مرحله در .2

 هزارتومان اهدا خواهد شد. 51و  111 -151به ترتیب  هدایایی و سپاس لوح رشته (

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

 .گرددمی تقدیم هدایایی

 :مرحله کشوری انفرادی هایرشته : جوایز1-7

 

 ریال 000/000/5مبلغ  به عالياتهزینه عتبات کمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح اوّل نفرات
 ریال 000/000/4 مبلغ به عاليات هزینه عتباتکمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح دوم نفرات
 ریال 000/000/3 مبلغ به مقدس هزینه مشهدکمک + جشنواره تندیس + سپاس لوح سوم نفرات

 ریال 000/000/2 مبلغ به مقدس هزینه مشهدکمک + سپاس لوح چهارم نفرات

 ریال 000/000/1 مبلغ به مقدس هزینه مشهدکمک + سپاس لوح پنجم نفرات
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 :مرحله کشوری گروهی هایرشته : جوایز2-7

 ریال 000/500/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس اول هایگروه

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

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

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

 ریال 000/050 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح پنجم هایگروه
 :مهم تذکر

صورت عدم کسب حدنصاب  در منوط به دریافت امتیاز حدنصاب در مرحله کشوري خواهد بود. الذکرفوق هايرتبهکسب 

 .شوندمینفرات برگزیده شایسته تقدیر معرفی 

رانه شعر و ت -4 گروهرهبر سرپرست و  -3 کنندهتنظیم -2 سازآهنگ-1همچنین در رشته سرود )ملی و محلی( بهترین 

 جداگانه برگزیده خواهند شد(

 بروشور،) تبلیغاتی اقالم -4لباس، و صحنه طراح -3نمایشنامه،-2 کارگردان، -1 بهترین( صحنه و عروسكی) تئاتردر رشته  و

 .شد خواهند برگزیده جداگانه بازیگر -6 و گردانعروسک-5 ،...(و پوستر

 ریال وجه نقد اهدا خواهد شد. میلیونیکگواهی و مبلغ عناوین باال لوح سپاس،  با معلمان دانشجو به هریک از

 .باشدمی معلمان دانشجواهداي جوایز در هر مرحله فقط مختص *

 تئاتر عروسكی و سرود لوح سپاس و هدایاي نقدي اهدا خواهد شد. ،*  به مربیان دربخش گروهی) تئاتر صحنه اي 

 در سامانه جشنواره نامثبت کیفیت :فصل هشتم 

هماهنگی کارشناسان فرهنگی پردیس و مراکز باید با  هشتم  شرکت در جشنواره بیست وداوطلب  معلمان دانشجوکلیه 

سامانه جامع فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی )سجفا(  به آدرس از طریق آموزش عالی محل تحصیل خود 

SAJFA.CFU.AC.IR   بارگذاري آثار اقدام نمایند.اولیه و در ادامه نسبت به  نامثبتنسبت به 

 .است هشتم در این سامانه شرط الزم براي حضور در جشنواره بیست و  نامثبتبدیهی است 

 ی جشنوارههارشتهفصل نهم : 

 (رشته 11) " قرآنی " هایرشته اول بخش -1-9

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

 نمایند.می شرکت فوق هاياز گرایش دریكی خود و توانمندي تمایل اساس بربخش در این کنندگانشرکت .1

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

 .است رشته این براي داوري مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاينامهآئین آخرین .3
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 :کریم قرآن حفظ رشته-2-1-9

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

 و تمایل حسب توانند؛می دانشجویان که ؛استکریم  قرآن کل حفظ -5جزء(  کریم )بیست قرآن حفظ-4جزء( 

 .نمایند شرکت هابخش این از دریكی خود آمادگی

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

 .بود خواهد داوري مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاينامهآئین آخرین نیز رشته، این در .3

 در شرکت به مجاز ،اندشده اول رتبه حائز حفظ هايرشته سطوح از دریكی جشنواره قبلی دوره در که دانشجویانی :تذکر

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

 و حفظ (تحقیق و ترتیل)رشته قرائت  امتیازبندیجدول 

 حفظ هایرشته قرائت تحقیق و ترتیل هایرشته

 امتیاز  عنوان امتیاز عنوان

  35 تجوید

صحت 

 قرائت

 35 تجوید

 15 وقف و ابتدا 15 وقف و ابتدا

 20 صوت 20 صوت

 30 لحن 30 لحن

صحت   

 حفظ

 100 صحت حفظ

 011 جمع امتیازات 011 جمع امتیازات

 رشته اذان-3-1-9
 .است ویژه برادران رشته این

 شاخص داوری رشته اذان

 "امتیاز  21"امتیازات و نمرات مربوط به صحت و فصاحت الفاظ و عبارات 

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 5 رعایت مخارج، صفات و احکام متعارف

 5 رعایت ميزان کشش حرکات کوتاه 2

 5 (صل عبارات )مطابق عرف موجودورعایت وقف  3

 5 رعایت صحت الفاظ جمالت 4

5   

موارد کسر  6
 شده

 امتياز 1هر مورد  اذان هایعبارتاذکار مستحب قبل و بعد از هر یک از 
 .شودمیدر اذان به آن معنی که در قرائت هست وجود ندارد و این بخش صحت و فصاحت الفاظ و عبارات نامیده  تجوید توضیح:
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 امتیاز " 53"امتیازات و نمرات مربوطه به صوت 

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 0 مساحت )ارتفاع(

 8 (طنين )زیبایی و جاذبه 2

 6 (قوت و رسایی)شدت  3

 0 (هاپردهتوانایی در سرعت انتقال درجات و )انعطاف  4

 4 تحریر 5

 3 از صوت و هنرمندانهاستفاده مطلوب  6
 امتیاز " 53"مربوط به لحن  امتیازات و نمرات

 امتياز ضوابط عنوان موضوع ردیف

1  
 
 نااذ

 
 

 امتيازات

 4 تحریرهای فنی و زیبا کارگيریبه

 5 برخورداری از شروع و پایان مناسب 2

 5 زوج )تکبيرات، تشهدات، حی علی و ...( دربندهای سازیقرینه 3

 4 انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا 4

 5 صوتی صحيح هایتکيهرعایت  5

 4 هاپردهرعایت همگونی نغمات و  6

 8 (قبولقابل)مشروط به برخورداری از کيفيت  نواریابداع و 
 امتیاز " 01امتیازات و نمرات مربوطه به اجرای ممتاز " 

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

 10 اجرا بر مستمعين تأثيرميزان  امتيازات اذان
 دهند. دقیقه باید اذان کامل ارائه 4در  کنندگانشرکت 

 خوانیو مناجات  دعا رشته-4-1-9

 منابع:

از مجموعه خمسه عشر ) مفاتیح الجنان المریدین مناجات التائبین ، مناجات الشاکین و مناجات : استانیمرحله الف( 

 مرحوم حاج شیخ عباس قمی(

 متن دعاي ندبه ب( مرحله منطقه اي :

 .متعاقبا اعالم می شود سراسري: مرحله( ج

 .متعاقبا اعالم می شود ملی: ( مرحلهد 

 دعاخوانی رشتهداوری  شاخص

را  شدهمشخصبر اساس نظر داوران جشنواره در مراحل مختلف یک یا چند فراز از دعاهاي  کنندگانشرکتدر این رشته 

 .نمایندمیقرائت 
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 «امتیاز 52»صوت امتیازات و نمرات مربوط به : 1-1

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

 صوت

 امتيازات

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

 5 به پرده صوتی و کيفيت اجرا توجه با «فاصله زیری و بمی»صوت ارتفاع 
 4 «مالحت، زنگ صدا، گيرایی و زیبایی»طنين 
 6 «ای به پرده دیگرتوانایی در سرعت انتقال صوت از پرده» پذیریانعطاف

 3 پختگی صوت و داشتن قالب مداحی

موارد 
ر کس

 شده

 1 تصنعی بودن صدا
 1 گرفتگی نامتعارف

 1 هر عاملی که از جذابيت و زیبایی صدا بکاهد به تشخيص داور

1 

 «امتیاز 52»لحن و نمرات مربوط به  یازاتامت :5-

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

لحن، مقامات 
 و نغمات

 امتيازات

 1 پرده صوتی ازلحاظتطبيق شروع با فرود 
 1 مقام و نغمه ازلحاظتطبيق شروع با فرود 

 4 تطبيق لحن و مقام با محتوای عبارت و متن دعا
 2 وقار و سنگينی مناسب و مطابق با شأن دعا

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

 2 هاآنکيفيت ممتاز تحریرها و جذابيت و انعطاف 
 5 ایجاد فضای معنوی، احساسی و پرشور در حين اجرا

 4 نغمات کارگيریبهقدرت تنغيم و تنوع و تحرك در اجرا و 
 2 هماهنگی و تطابق صوت با لحن

موارد 

ر کس

 شده

 1 غيرمتعارفآغاز کردن دعا با پرده 
 1 خروج از ردیف صوت
 1 هاناهمگون بودن ردیف

 1 «هانغمه»خروج ناموزون از مقام 
 5 های تنغيم در اجراعدم رعایت قابليت و ظرفيت

 1 عدم تناسب یا توازن در سرعت اجرای دعا
 4 «هاآنتيزی و مصنوعی بودن »مسلط نبودن بر تحریرها 

 1 «غيرمعمول» غيرطبيعیتکلف و رفتار 



 
 

11 
 

 2زيبايي تا  شرطبهشود و در صورت نوآوري مطابق شأن دعا و تنوع در اجراي نغمات، محض موجب كسر امتياز نمي تقليد :1تبصره 

 گيرد.تعلق مي دعاخواننمره به 

 «امتیاز 5حداکثر »: موارد امتیاز ویژه با صالحدید داور 1-3

 «امتیاز 33» و حسن اجرا ابتداقف و: امتیازات و نمرات مربوط به تجوید 1-4

 امتياز ضوابط عنوان موضوع

قف وتجوید 
 و ابتدا

  امتيازات

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

 
 
 
 
 
 
 

4 
 ها، حروف مشدد و ساکنمتعارف حرکات کوتاه، مدها غنه ازحدبيشعدم کشش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 5 وقف و شروع مناسب، متناسب با معانی دعا

 15 بر مستمعين تأثيرحسن اجرا و 

موارد 
کسر 
 شده

 1 و قبيح که مخل معنا شود غيرمتعارفمکث و سکوت 
 1 قبيح که مخل معنا شودنامتعارف و  وقف و ابتدای

 :الگوی برتر تدریس قرآن کریم-5-1-9

 اهداف:

 با قرآن کریم دانشجو معلمانتقویت انس و عالقه   .1

 در جهت توانایی تدریس قرآن دانشجو معلمانافزایش توانمندي   .2

 نهیدرزمو اساتید علوم تربیتی و علوم قرانی  دانشجو معلمانفرهنگی بین  -تقویت پویایی و تعامل علمی  .3

 معلمی در حیطه تدریس قران کتاب زندگی يهامهارت

در جشنواره کشوري و تبادل تجارب مفید از طریق مشارکتی پویا  دانشجو معلمانفرهنگی بین  -تعامل علمی .4

 رقابت سالم( در جهت تعالی و بهبود تدریس قران کتاب زندگی)

بر تدریس پویا و اثربخش در حیطه قران کریم  دیتأکبا  دانشجو معلمان ياحرفه يهایستگیشا و توسعهتقویت  .5

 محورهای مسابقه:

 موضوعی :الف

 آیات قرآن خوانیرواندانش آموزان در صحت قرائت و  يتوانمندساز توجه به ارتقاء -1

 اتآیقرانی و ترجمه  يهاواژهتوجه به ارتقاء توانمندسازي دانش آموزان در فهم  -2

نی در آقر يهاامیپساده تدبر در قرآن و درک مصادیق  يهاگامتوجه به ارتقاء توانمندسازي دانش آموزان در انجام  -3

 زندگی روزانه

 یروش :ب

 دانش آموزان به قرآن کریم از طریق جذاب سازي تدریس قران يمندعالقهتقویت  -4

 توجه به مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیري قران -5

نوین در تسهیل یاددهی و تقویت مشارکت یادگیرندگان و ارتقاء  يهايفناوري آموزشی و هارسانهاز  يریگبهره -6

 شیوه ارزشیابی
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 توجه به ارزشیابی فردي و توصیفی -7

 منابع تدریس و محدوده:

 چهارم تا ششم يهاهیپا نآآموزش قر يهاکتاب 

 مواد مسابقه:

 امتیاز( 31) :4 فرم شمارهبرابر  ییگراساختتدوین طرح درس با رویكرد نوین -الف
 درس يهامهارتتعیین مفاهیم و  -1

 آموزدانشتعیین اهداف و پیامدهاي مورد انتظار از  -2

 ، به اشتراک گذاشتن و انتقال به موقعیت جدیدکار بستنگام: برقراري ارتباط، به تجربه گذاشتن، به  5طراحی  -3

 مورداستفادهو فناوري  هارسانهمعرفی  -4

 تعیین شیوه ارزشیابی -5

 

 امتیاز( 71): ییگراساختاجراي تدریس با رویكرد نوین  -ب

 مراحل اجرای مسابقه:

 :استانی ( مرحلهالف

 یا مرکز آموزش عالی پردیس ارسال طرح درس به گروه اساتید -1

 هاي برگزیدهانتخاب طرح -2

 دانشجو معلماناجراي تدریس با حضور  -3

 برادر به میزبان منطقه اي 1خواهر و  1ن به تفكیک نفرات اول استاارسال طرح درس و فیلم تدریس  -4

 .و اجتماعی هاي فرهنگی جشنواره

 خواهر 2و  برادر 2، فارس، کرمان و مازندران تهران اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، هاياستان تبصره:

 :کشوري ( مرحلهب

 هااستانطرح درس و فیلم تدریس منتخبین  يو داوربازبینی  .1

 به مرحله کشوري که حدنصاب این مرحله از مسابقات را کسب نمایند یافتهراهتعیین دانشجویان  .2

 بینی فیلم و تدریسزدعوت از نفرات برگزیده بخش با .3

 اجراي حضوري تدریس در محل برگزاري مسابقات .4

 :کنندگانشرکتشرایط 

دانشجویان کارشناسی ) استمختلف  هايرشتهکارشناسی پیوسته دختر و پسر در  دانشجو معلماناین مسابقه ویژه 

 .(ناپیوسته امكان شرکت در این مسابقه را ندارند

 :هاهیتوصضوابط و 

و با استفاده از مدرسین مجرب زمینه تبادل  آموزشی يهاکارگاهستاد جشنواره در سطح استان با برگزاري  .0

 و رقابت علمی را فراهم نماید. شورونشاطارتقاي  نیو همچنمعلمی دانشجویان  يهامهارت تیو تقوتجارب 

ي آزاد و بر عهده شدهمشخصدر محدوده  به شرکت در جشنواره، انتخاب درس کنندگانشرکتبراي ترغیب  .0

 دانشجو معلم باشد

 دقیقه است. 41الی  31تدریس در تمام مراحل  زمانمدت.  3

 تدریس نمایند. ییگراساختویكرد دانشجو معلمان، بر مبناي ر .4
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و تجارب و همچنین ارتقاي بینش  تبادل اطالعات منظوربهدر پایان مرحله استانی  داورانئتیهشایسته است   .5

را تحلیل و بازگو  آمدهعملبه يهاسیتدردر جشنواره، نقاط قوت و ضعف  کنندگانشرکت و نگرش تخصصی

 نمایند.

ضروري  هاي فرهنگیجشنواره مرحله منطقه ايجشنواره در مرحله استانی ارسال موارد زیر به  از انجامپس  .6

 است:

  منطقه ايبه مرحله  افتگانیراه و مشخصاتاسامی 

 در قالب  طرح درس و فیلم تدریس دانشجویان منتخب استانیCD  یاDVD 

 داوری:

و کشوري داوري بر عهده سه نفر ، منطقه اي  دانشجو معلمان در فرآیند جشنواره در مرحله استانی  عملكردارزیابی  منظوربه

 است:زیر  قراربهاساتید  از

 متخصص علوم قرانی -1

 تدریس يهاروشمتخصص علوم تربیتی و  -2

 آموزشی يفنّاورمتخصص  -3

ل 
اح

مر

س
ری

تد
 

ف
دی

ر
 

 -قرآنتدریس  ارزیابی هايشاخص: ()علوم تربیتی 1 فرم شماره
 

حداکثر 

 نمره

 

امتیاز 

 داور

ت
الی

فع
ي

ها
 

ی
مات

قد
م

 

1 
  5 و...( و مراحلداشتن طرح درس مناسب )حاوي اهداف 

  1 .(و حضوروغیابمهارت آغازین )نحوه ورود به کالس چگونگی برقراري ارتباط با فراگیران  2

  1 توجه به نحوه چینش محیط فیزیكی کالس براي سهولت تعامل فراگیران 3

  1 بحث جدید ریزيپی منظوربه)ارزشیابی تشخیصی(  هادانستهارزشیابی از پیش  4

ت
الی

فع
ي

ها
 

ي
یر

دگ
 یا

ی و
ده

اد
ی

 

  1 مبحث آموزشی فراگیران براي ورود به سازيو آمادهمهارت ایجاد انگیزه  5

  1 مناسب براي اندیشیدن فراگیران هايموقعیتفراهم کردن  6

  1 فعال و مشارکتی تدریس الگوهاي کارگیريبه 7

  1 مهارت در انتقال و تفهیم مطالب 8

  1 غیرکالمیکالمی و  هايمهارتفن بیان،  9

  1 به نظرات آنان و احترامتدریس  یاندر جرفردي فراگیران  هايتفاوتتوجه به  11

  1 مفاهیم درس توسط فراگیران و کشفایجاد فرصت کار با وسایل  11

  1 فراگیران سازيفعال منظوربه و پاسخاز فرایند پرسش  گیريبهره 12

  1 براي فراگیران در عین حفظ صحت محتوا جذاب سازي محتواي درس 13

  1 استفاده از مثال، شواهد و مصادیق روزمره براي واضح ساختن محتواي درس 14

  1 بر پژوهش محوري تأکیدمحتواي درس با  کردن تریغن 15

  1 منابع یرساتدریس با استفاده از  بخشیکیفیت 15

  1 هاگرفتهکاربردي یاد  هايزمینهیافتن  منظوربههدایت فراگیران  16

  1 معرفی منابع مكتوب و دیجیتالی مرتبط با موضوع به فراگیران 17

  1 تمرینی در کالس هايموقعیتدرس در  هايیافتهفراهم کردن فرصت به کار بستن  18

  1 درس، با کمک فراگیران بنديجمعایجاد فرصت  19

  1 جدیت و شادابی معلم در جریان تدریس 21

  1 ايمرحلهانجام ارزشیابی  21
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  1 آموزشی هايرسانهاز سایر  و بهنگاماستفاده مناسب  چگونگی استفاده از کتاب درسی و 22

  1 درس يبر محتوتسلط علمی  23

  1 فهم عمیق پیام و هدف درس قدرت استنباط، درک و 24

  1 الزم پذیريانعطافدر عین  شدهتدوینانطباق و هماهنگی اجراي تدریس با طرح درس  25

  1 تدریس یاندر جر و نوآوري ابداع خالقیت، 26

ت
فعالی

ي
ها

 

ی
تكمیل

  1 انجام ارزشیابی پایانی 27 

  1 فرهنگی اجتماعی هايارزشو  تربیتی، اخالقیتوجه به مسائل  28

  1 براي خارج از کالس یادگیري یتو تثببراي تعمیق  متناسب ارائه فعالیت، 29

  145 حداکثر نمره
 

ل 
اح

مر

س
ری

تد
 

 تخصصی( داوری (2فرم شماره  موضوع
حداکثر 

 نمره

نمره 

 داور

ت
الی

فع
ي

ها
 

ی
مات

قد
م

 

  3 و یاد خدا و ذکر مناسبت یا پیام قرآنی بانامآغاز کالس -1

  3 نحوه چینش کالس براي تدریس قرآن تناسب محیط فیزیكی و-2

ت
الی

فع
ي

ها
 

 و 
ی

وان
وخ

ر
ان

رو
وان

خ
ی

 

 

  3 تمرین و مرور آیات درس گذشته تصحیح روخوانی دانش آموزان و-3

  3 اجراي همخوانی و مشارکت معلم در خواندن و قرائت آیات درس-4

  3 زیبایی قرائت قرآن معلم صحت قرائت و-5

  3 هاي صوتی مناسب براي تقویت قرائت دانش آموزاناستفاده از فایل=6

  3 خوانی آیات تدریس شدهمتنوع براي افزایش توانایی روخوانی و روان هاياستفاده از شیوه-7

  3 نكات تجویدي فهمقابلآموزش ساده و -8

ی و
عان

م
 

مه
رج

ت
 

 

  3 قرآنی درس یمبر مفاهتسلط علمی معلم -9

  3 مهارت در انتقال و تفهیم مفاهیم قرآنی-11

  3 و یا ترجمه آیات( هاواژه)مشارکتی در جستجوي معانی قرآن  يالگوهاصحت و تناسب -11

  3 افزارهاي قرآنی مورداستفادهها و نرمصحت محتواي رسانه-12

  3 براي فراگیران در عین حفظ صحت و حرمت محتوا قرآنی جذاب سازي مفاهیم-13

ر 
دب

ت
ر 

د ن
رآ

 ق

 
  3 فراگیران در تدبر قرآنی يسازفعالمعلم براي  يهاپرسشصحت مفهومی -14

  3 قرآنی در زندگی يهاآموزهمثال و مصادیق روزمره در تبیین کاربرد صحت مفهومی -15

  3 قرآن اتیدرآتدبر  در حین فرایند شدهمطرحکاربردي  يهانهیزمصحت مفهومی -16

عال
ف

ت
ی

ي
ها

 
ی

یل
كم

ت
 

  3 مفاهیم قرآنی روش ارزشیابیصحت و تناسب -17

و فردي و گروهی فراگیران( تكالیف خارج از کالس براي تعمیق  ییو توانابا موضوع تناسب )صحت، -18

 براي خارج از کالس یادگیري یتتثب

3  

  3 شدهیمعرف دیجیتالیصحت و تناسب منابع مكتوب و -19

  3 بر پژوهش قرآنی خارج از کالس یدتأکشده با  سازيیغنصحت و تناسب محتواي -21

  61 جمع نمرات
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 امتیاز داور حداکثر امتیاز (موزشیآ يفنّاور داوري) 3فرم شماره  ردیف

  3 ی غير دیجيتالیهارسانهخالقيت در تهيه و ساخت  1

  3 یاانهیرای دیجيتالی و هارسانهخالقيت در تهيه و توليد  2

  3 غير دیجيتالی ي مناسبهارسانهدقت و خالقیت در انتخاب  3

  3 دیجيتالی ي مناسبهارسانه دقت و خالقیت در انتخاب 4

دانش آموزان به  یمندعالقهدر جذاب سازی و ایجاد انگيزه و  مورداستفاده یرسانه ییآ کارميزان  5
 درس

3  

  3 دیجيتالی و غير دیجيتالی() ی آموزشیهارسانهاز  موقعبهميزان تسلط معلم در استفاده صحيح و  6

  3 در ارزشيابی فردی و گروهی دانش آموزان هارسانهميزان استفاده از  7

  3 ی آموزشیهارسانهدر استفاده از  رانيفراگميزان مشارکت  8

  3 دانش آموزان به هنگام استفاده از رسانه یهاتيفعال معلم بهتوجه  9

  3 رفع مشکالت بادگيری در تسهيل یادگيری دانش آموزان و کمک به ی آموزشیهارسانهميزان کارایی  11

 ی آموزشی با محتوای آموزشی تناسب رسانه با محتواهارسانههمسویی  11
 

3  

  3 چندگانه دانش آموزان یهاهوشدر کالس بر مبنای  مورداستفادهی هارسانهکيفيت  تنوع و 12

  3 منظور تعميق یادگيریهای آموزشی بهمبتنی بر رسانه تکميلی خارج از کالس یهاتيفعالطراحی  13

  39 حداکثر نمره
 

 تدوین طرح درس تدریس قرآن فرم :4 شمارهفرم 

 مفاهیم:

 :هامهارت

 پیامد:

 مراحل یادگیري
شرح تکالیف یادگیري/ تکالیف عملکردي 

 به تفکیک مراحل

محدوده 

 زمانی
 مواد/ منابع یادگیري

    برقراري ارتباط

  فرآیند هدایت و ارائه بازخورد

  تحلیل و تفسیر

    کردن تجربه

  و ارائه بازخورد هدایت فرآیند

  تحلیل و تفسیر

    بستن کاربه 

  فرآیند هدایت و ارائه بازخورد

  تحلیل و تفسیر

    به اشتراک گذاشتن

  فرآیند هدایت و ارائه بازخورد

  تحلیل و تفسیر

 /انتقال به موقعیت جدید

سطح  تعیینها و سنجش آموخته تكالیف عملكردی/

 عملكرد یادگیرنده
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 بخش دوم عترت و معارف دینی:-2-9

 آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم :1-2-9

  البالغهآشنایی مفاهیم نهج :2-2-9

 آشنایی با  مفاهیم صحیفه سجادیه :3-2-9

 ع() بیتآشنایی با احادیث اهل :4-2-9

 آشنایی با سیرة معصومین )ع( :5-2-9

 حفظ موضوعی قرآن کریم :6-2-9

 احكام :7-2-9

 پرسمان معارفی :8-2-9

 سبک زندگی اسالمی ایرانی :9-2-9

 :(ادبی) سومبخش  -3-9
 اری شود.بارگذ نامثبتسامانه جامع برادر بر روی ها به تفکیک خواهر و آثار نفرات اول استان در این رشته

 شعر-1-3-9

 موضوعات .1

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 ائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت )ع( )با ریز موضوعات: اخالص و ریا، صدق و کذب ذفضایل و ر

 یا سخاوت و بخل(

 روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت 

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

 شدهکسبامتیاز  امتیاز حداکثر رشته شعر داوري هايشاخص موضوع

 

 

 

 شعر

  21 ساختار درست قالب )وزن عروضی، قافیه، آهنگ و ...(-1

  21 (ها، سالمت زبان و رساییگزینش واژگان، ایجاد بافت همگون واژه)زبان شعر -2

  21 (کلمه و کالم و...هاي ادبی، موسیقی کارگیري صور خیال، آرایهزیبایی و به)زیباشناختی -3

  11 وحدت، هماهنگی مضمون، محتوا، فرم، خالقیت و ...()سازي و مضمون نوآوري-4

  11 (شگرد بروز هیجانات و احساسات مخاطب)عاطفه -5

  11 ماندگاري و پایندگی-6

  7 هاي قرآنی و ...(کارگیري عناصر و سمبلبه)تأثیرپذیري از قرآن و عترت -7

  3 اندیشه و پختگی در سیر شعر-8

  111 جمع کل
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 کوتاه( )داستان نویسیداستان-2-3-9

 موضوعات.1          

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 وریا، صدق و کذب یا سخاوت و بخل(: اخالصالبیت )ع( )با ریز موضوعاتاز نظر آیات و روایات اهلائل اخالقی ذفضایل و ر 

 روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت 

برای  pdfو  wordسطر( و به دو صورت  31لوتوس بولد )ضخیم( )در هر صفحه  31با خط  wordدر محیط  آثار باید -2

تمام مشخصات نویسندگان اعم از نام  عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانۀ صفحه قرار گیرد؛ شود. دبیرخانه ارسال
 ای جداگانه درج شود.در صفحه نویسنده و عنوان اثر و... مجددا  

 شوند.باشد در غیر این صورت از مسابقات حذف می شدهدادهای شرکت نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره آثار -1

 نظر داور امتیازحداکثر  یسینوداستانرشته  داوري هايشاخص

  11 و مبانی قرآن و عترت( هاآموزهتوجه به ) تم ،موضوع-1
  11 نقشه یا چهارچوب داستان() رنگپیطرح یا -2
  5 (آغاز مناسب )شروع-3
  11 پردازيشخصیت-4
  11 گفتگو-5
  11 زاویه دید )روایت داستان(-6
  11 (بنديپایانکشمكش، تعلیق، اوج داستان، ) حوادث-7
  11 لحن داستانزبان و -8
  5 زمان، مكان و صحنه( گانهسهوحدت ) فضاسازي -9

  11 نوآوريخالقیت و  -11
  11 نهایی پرداخت-11

  111 جمع کل

 نویسینامهفیلم-3-3-9

 موضوعات

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 ائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت )ع( )با ریز موضوعات: اخالص و ریا، صدق و کذب ذفضایل و ر

 یا سخاوت و بخل(

  جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترتروحیه 
 نظر داور امتیازحداکثر  نویسینامهفیلم داوري هايشاخص ردیف

باورپذیري، ابتكار در موضوع، اهمیت موضوع و سوژه، پرهیز از )موضوع، مضمون و اندیشه  1

 (شعارزدگی

11  

  11 پردازيشخصیت 2

  5 ساختار دراماتیک 3

  11 اجراییقابلیت  4

  11 دیالوگ پردازي 5

  5 پیام تصویري 6
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  11 نواريخالقیت و  7

  11 شاخص اثر هايویژگی 8

  5 آن تأثیرگذاريجشنواره و  هاياولویت 9

  11 مناسب بودن ساختار 11

  5 موفقیت در موقعیت پردازي 11

  11 نظر ویژه داور 12

  111 جمع کل 

 نویسینمایشنامه-4-3-9

 موضوعات

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 وریا، صدق وکذب یا سخاوت و بخل(البیت )ع( )با ریزموضوعات: اخالصائل اخالقی از نظرآیات و روایات اهلذفضایل و ر 

 ه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترتروحی 
 امتیاز نهایی امتیاز نویسینمایشنامه داوري هايشاخصامتیاز  ردیف

  11 (باورپذیري، ابتكار در موضوع، اهمیت موضوع و سوژه، پرهیز از شعارزدگی)موضوع، مضمون و اندیشه  1

  15 پردازيشخصیت 2

  21 ساختار دراماتیک 3

  15 قابلیت اجرایی 4

  15 دیالوگ پردازي 5

  5 فضاسازي 6

  15 نواريخالقیت و  7

  5 آن تأثیرگذاريجشنواره و  هاياولویت 8

  111 جمع کل

 سخنوری -5-3-9

 .است عترت و قرآن رویكرد با و آزاد: موضوع

 .استدقيقه  10 کشوریو در مرحله  0 استانی*حداکثر زمان اجرا در مرحله 
 امتیاز امتیازحداکثر  سخنوري آئین داوري هايشاخص ردیف

  11 شروع مناسب و ایجاد انگیزه 1

  11 قدرت بیان و عدم تكلف در تكلم 2

  11 شدهارائهتسلط بر موضوع و مطالب  3

  11 قدرت جذب مخاطب 4

  5 مهارت در تمرکز بخشی 5

  11 (زبان بدن) غیرکالمیمناسب  هايمهارتاستفاده از  6

  11 (عدالت دیداري)ارتباط چهره به چهره  7

  5 هایادداشتمناسب از  محدود واستفاده  8

  11 انسجام موضوع 9

  5 آراستگی و ظاهر مناسب 11
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  5 مدیریت زمان 11

  11 گیرينتیجهموضوعات و  بنديجمع 12

  111 جمع کل

 گوییقصه-6-3-9

 تربیت استتعلیم و  رویکرد با و موضوع: آزاد. 

  شد.دقیقه می 32 کشوریو در مرحله  8*حداکثر زمان اجرا در مرحله استانی 

امتیاز  حداکثر امتیاز گوییرشته قصه ارزیابی هايمالک ردیف

 داور

 هايشاخص

 قصه

  11 اسالمی و ایرانی هايباارزشانتخاب قصه -1

  11 آموزان و اولیاءبرخورداري قصه از پیام متناسب آموزشی و سنی دانش -2

  11 قصه از قابلیت روانی و زبانی تصویري قوي منديبهره-3

  11 میزان انسجام و توالی حوادث قصه-4

  11 و...( هاشخصیت، هیجان، نو بودن)جذابیت و کشش قصه براي مخاطب -5

  51 جمع امتیاز

 هايشاخص

 گوییقصه

  11 و محتوا براي شروع قصه باهدففضاسازي مناسب -6

  11 و اتمام قصه در زمان مناسب بنديجمعتدبیر در -7

  11 و انتقال پیام موردنظردر دستیابی به اهداف  گوقصهتوانایی و مهارت -8

  11 (گویش وابزار )خالقیت در ساماندهی و پرداخت قصه و نوآوري در شیوه اجرا -9

  11 متناسب با نیاز، درک و فهم و حوصله گروه سنی مخاطبتوانایی بیان قصه -11

  11 ابزار تریناصلی عنوانبهبیان قصه با صدایی رسا و مناسب و استفاده از لحن کالم -11

  11 در آن مورداستفاده، کاربرد ماهرانه واژگان و تعابیر قصه براحاطه و اشراف -12

  11 بدن مهارت در استفاده مناسب از زبان و-13

  11 برقراري ارتباط و تعامل با مخاطب منظوربهمناسب  هايروش کارگیريبه-14

  11 شودمیانتخاب پوشش مناسب و عدم استفاده از وسایلی که مانع تمرکز مخاطب -15

  111 جمع امتیاز

 :" هنری "بخش چهارم:-4-9
-9کوتاه  فیلم-8 و منبت  معرق 7 تذهیب-6 پوستر طراحی -1عکاسی -4تحریری  خط-1نویسی خوش-2نّقاشی  -3

 انیمیشن() پویانمایی-31نماهنگ 

های اداره جشنواره به تفکیک خواهر و برادر برابر ضوابط اختصاصی هر رشته به  هارشتهاین  استانی *آثار نفرات برتر

 فرهنگی ارسال شود

 نقّاشی-1-4-9

 موضوعات.1

  و عترت منظر قرآناز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 وریا، صدق و کذب یا سخاوت و بخل(البیت )ع( )با ریز موضوعات: اخالصاخالقی از نظرآیات و روایات اهلائلذو رفضایل 

  و عترتروحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن 

 مواد ترکیب آبرنگ، گواش، ،آکریلیک ،روغنرنگ :اثر تكنیک.2       

 سانتیمتر 71در  111حداکثر  ( و پاسپارتو قاب و گرفتن نظر در بدون A 3 (حداقل :ابعاد.3
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 شدهکسبامتیاز  امتیاز رشته نقاشی داوري هايشاخص

  15 ارتباط اثر با موضوع جشنواره-1 

 (...و رنگ ، فرم،بنديترکیببصري ) عناصر تسلط هنرمند بر -2

 امتیاز 5 شامل: تعادل و توازن

 امتیاز 5 تضاد و تقارن 

 امتیاز 5 ارتباط بین عناصر بصري 

 امتیاز 5 ریتم 

21  

آیه یا سوره موردنظر( /نزدیكی به معانی و مفاهیم  تأثیر) اثر درموضوع  مایهجاننحوه بیان -3 

 پیام

15  

  21 ارائه اثر خالقیت در موضوع وابداع و  -4

  15 شیوه اجراد و تسلط بر موا-5

  15 کیفیت ارائه نهایی اثر-6

  111 جمع کل

 شود.فرهنگی متعاقباً اعالم می هايجشنوارهکیفیت بارگذاري آثار براي ارسال به دبیرخانه دائمی  -1
j فرمت MB4 تا 2M B از حجم فایل -2 p g, مود R G B 311رزولوشن  ،رنگی d p i و حداکثر  41 31 حداقل اثر اندازه

 باشد. مترسانتی 111 71
 .باشدمی، گواش، آبرنگ، ترکیب مواد آکریلیک، روغنرنگ نوع تكنیک:  -3
 .گیردنمیمرتبط امتیازي تعلق  به آثار کپی شده همچنین به موضوعات غیر -4
 شدهداده در مسابقه و جشنواره دیگري شرکت نباید قبالًو  اثر ارسالی داراي شناسنامه و مربوط به سال جاري باشد  -5

 باشد
 ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بارگذاري شود.آثار نفرات اول استان -6

 ویسیشنخو-2-4-9

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْْيَ َأَخَوْيُكْم َوات مُقوا اللمَه   :موضوع -7  01ت احجر  َلَعلمُكْم تُ ْرََحُونَ ِإَّنم
 .خطنقاشیو یا  نستعلیقشكسته ثلث، نوع خط: نستعلیق، نسخ، -8
 سانتیمتر. 71در  111حداکثر  :ابعاد -9

 داور امتیاز حداکثر امتیاز داوري خوشنویسی هايشاخص

  21 خالقیت در ترکیب-1
  11 جلوت و، خلوت کشیخطرعایت کرسی،  -2
  11 قدرت دست-3
  11 مرکب برداري و قلم گذاري-4
  11 (کاغذ، قلم، مرکب) مناسب انتخاب ابزار-5
  11 صحیح نوشتن حروف و کلمات-6
  11 مختلف هايدانگانتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از -7
  11 حروف و کلمات خوانیهمرعایت تناسب -8
  11 خالقیت در برخورد با نوشته و زمینه-9

  111 جمع کل

 ر:تذک

 باشد.کرده و مسابقات دیگر شرکت  هاجشنوارهدر  نبایدآثار  *

 شود. ارگذاريها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بنفرات اول استان آثار *

 نستعلیق() تحریری خط-3-4-9

یا  و خودنویس، بامداد سفید، A 4 در کاغذ سطر 11و حداقل  معلمتربیتتربیتی و متناسب با  هايزمینهدر  آزاد :موضوع

 خودکار

 ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بارگذاري شود.*آثار نفرات اول استان
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 داور امتیاز حداکثر امتیاز خط تحریریرشته داوري  هايشاخص

  21 خالقیت در ترکیب -1
  11 ،کشیخطرعایت کرسی،  -2
  11 قدرت دست-3
  11 رنگ و قوت نوشته-4
  11 ،(کاغذ، قلم) مناسب انتخاب ابزار-5
  11 صحیح نوشتن حروف و کلمات-6
  11 حروف و کلماتا اندازه -7
  11 آراییصفحهو  جلوت و خلوت و زاویهرعایت -8
  11 خالقیت در برخورد با نوشته و زمینه-9

  111 جمع کل

 عكاسی-4-4-9

 موضوعات

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 ائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت )ع( )با ریز موضوعات: اخالص و ریا، صدق و کذب ذفضایل و ر

 یا سخاوت و بخل(

 اد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترتروحیه جه 

 افزارينرم ویرایش بدون و شیوه دیجیتال به رنگی، یا وسفیدسیاه :تكنیک.2

j فرمت و دیجیتال صورتبه باید آثار :ابعاد.3                      p g باکیفیت و d p i  .شوند تهیه 311

 ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بارگذاري شود.استانآثار نفرات اول  .4                      

 امتیاز داور  حداکثر امتیاز رشته عکاسی داوري هايشاخص امتیاز

 ارتباط اثر با موضوع جشنواره-1

 

11  

 کیفیت پردازش آثار-2

 

11  

 عناصر و مفاهیم بصري()کلی  بنديترکیب-3

 

21  

 و نگاه متفاوت در عكاسی نواريو  خالقیت 4

 

21  

  11 عناصر فرهنگی ایرانی و اسالمی کارگیريبه-5

  11 استفاده مناسب، هارمونی و کنتراست رنگی مناسب-6

  111 جمع کل

 

 ضوابط اجرایی رشته عکاسی 

 در ارتباط با موضو عات فوق باشد. -1

 .باشد متریسانت 01×01اندازه چاپ عکس  -2

 دیجیتال باشد. یا و آنالوگ ،وسفیدسیاهرنگی،  تواندمیعكس  -3

J(ارسال فایل اصلی با فرمت  -4 PG یا Ti f f ) الزامی است. 311 رزولوشنبا 

 زیر باشد: صورتبهمشخصات فایل  -5

j فرمت 4M B تا M B2 از حجم فایل -6 p g,  مودR G B 311رزولوشن  ،رنگی d p i  71 * 51قطع حداکثرcm باشد 
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 .گیردنمیبه آثار کپی شده همچنین به موضوعات مغایر امتیازي تعلق  -7

 سال جاري و داراي شناسنامه باشد. اثر می بایست مربوط به -8

 .حائز رتبه شده باشند هاجشنوارهآثار ارسالی نباید در مسابقات و  -9

 ژ و تغییرات کامپیوتري و تغییراتتاکه در راستاي موضوع جشنواره نباشند مورد داوري قرار نخواهند گرفت. از مون آثاري -11

 تصویري در اثر خودداري شود.

 پوستر طراحی-5-4-9

 موضوعات .1

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 وکذب یا سخاوت و بخل(و ریا، صدقموضوعات: اخالصالبیت )ع( )با ریزروایات اهل واخالقی از نظر آیاتائلذورفضایل 

 روحیه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت 

 باشد( داشته را dpi300با  50×00قابليت  باید دیجيتال فایل خروجی (عمودی 50×00ابعاد: .2     
 باشند اجراشده گرافيکی افزارهاینرم از یکی توسط باید پوسترها :تکنيک.3     

 ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بارگذاري شود.آثار نفرات اول استان .4     
داوری رشته طراحی پوستر هایشاخصامتیاز   امتیاز داور امتیاز 

رعایت تناسب ابعاد-1  14  

هارنگاز کنتراست مناسب / ترکیب  گیريبهره-2  14  

طراحی لوگو-3  12  

انطباق با موضوع جشنواره-4  16  

(طراحی پوستر هايسبکاز )تایپوگرافی -5  11  

فرم و تكنیک-6  11  

نواري و خالقیت-7  12  

استفاده از عناصر مناسب و میزان انتقال مفهوم/ پویایی و ایجاز-8  12  

  111 جمع کل

 تذهیب-6-4-9

 سانتیمتر 71 در 51حداکثر  :ابعاد

 .ها به تفكیک خواهر و برادر  بر روي سامانه جامع  سجفا  بارگذاري شودآثار نفرات اول استان * 

داوري رشته تذهیب هايشاخصامتیاز   امتیازات داور امتیاز  

نقوش اسلیمی و ختائی-1 طراحی صحیح  21  

نقوش اسلیمی و ختائی بنديترکیب-2  11  

نقوش و زمینهن گذاشتشیوه رنگ )رنگ گذاري   3)  11  

سنتی، پخته و ...( هايرنگ) هارنگ ترکیب-4  11  

(نقوش گیريقلم)دور گیري -5  21  

روحی نقوش وسازساختپرداز و -6  11  

خالقیت و نواري در طراحی و تكنیک-7  11  

پاسپارتو-8  1  

  111 جمع امتیاز
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 ضوابط اجرایی رشته تذهیب *

 باشد. مترسانتی 71×  51حداکثر با احتساب پاسپارتو اندازه اثر  -0

 .باشدمیاستفاده از رایانه جهت اجرا ممنوع  -0

 باشد. شدهدادهدر مسابقه و جشنواره ملی دیگري شرکت  ترپیشاثر نباید  -0

 سال اخیر و داراي شناسنامه باشد. مربوط به بایستمیاثر  -0

 و منبت معرق-7-4-9

َنا اْغفِْر موضوع:  .1  (43ابراهیم ) لِی َولَِوالَِدیَّ َولِْلُمْؤِمنِیَن َیْوَم َیقُوُم اْلِحَسابُ َربَّ

 آزاد :ابعاد .2

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

 بارگذاری شود. نامثبتسامانه جامع  روی بربه تفکيک خواهر و برادر   استان اول نفرات آثارتصویر -*
 

 امتیاز داور  امتیاز و منبت رشته معرق داوري هايشاخص امتیاز

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

  11 نقوش بنديترکیب-2

  11 رنگ بنديترکیب-3

  11 هماهنگی نقش و اجرا با هویت ایرانی اسالمی-4

  15 مورداجراخالقیت و تكنیک -5

  11 انتخاب مناسب مواد-5

  11 اثر با موضوع جشنواره ارتباط-6

  21 هنري هايتكنیکظرافت کار و نصب دقیق اجزا متناسب با -7

  111 جمع کل

 .استنوع تكنیک آزاد  -1

 اثر ارسالی داراي شناسنامه و مربوط به سال جاري باشد. -2

 باشد. شدهدادهدر مسابقه و جشنواره ملی دیگري شرکت  ترپیشاثر نباید  -3

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

 باشد. 111×  71 حداکثر اندازه اثر،  -5

 .باشدنمیمجاز  دستگاه برش در رشته معرق دستی برش داده شوند و استفاده از لیزر و یا صورتبه بایستمیآثار  -6

 (نیداستا )مستند، کوتاه فیلم-8-4-9

 :موضوعات

  منظر قرآن و عترتاز عبودیت، نماز و نیایش 

 پرداخت زکات و فرهنگ دستگیري از نیازمندان 

 پاسداري از محیط زیست و جهان طبیعت از نگاه قرآن و عترت 

 ائل اخالقی از نظر آیات و روایات اهل البیت )ع( )با ریز موضوعات: اخالص و ریا، صدق و کذب ذفضایل و ر

 یا سخاوت و بخل(

  جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترتروحیه 
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A v i یا m p g 4 تصویري هايفرمت از یكی با هافیلم9  DVDبر روي  (یا آدب انكر نرو) افزارنرمبا  DVDیا  CD روي بر 

 رایت شود. 8Xبا سرعت 

 .باشند معلمان از دانشجو باید اصلی فیلم عوامل .2

 .باشدمی دقیقه 15 حداکثر کوتاه مستندو فیلم  فیلم کوتاه داستانی زمان .3

و سایر عوامل  نویسنامهفیلمکارگردان، تصویربردار، تدوین گر،  فیلم باید داراي تیتراژ باشد و در تیتراژ نام فیلم، .4

 درج شود.

 شود. ارسال ریاست محترم پردیس تائیدبا توسط کارگردان فیلم تكمیل و  بایدمشخصات فیلم  .5

کارگردان و  کنندهمشخصفیلم که  صحنهپشتفیلم و یک عكس از  صحنه ازبه همراه فیلم ارسالی یک عكس  .6

 دیجیتال و یا آنالوگ ارسال گردد. صورتبهعوامل فیلم باشد 

داوري رشته فیلم کوتاه هايشاخص امتیاز ردیف  امتیاز داور امتیاز 

  7 تم و ایده 1
  8 داستان 2
پردازيشخصیت 3  5  

  15 دکوپاژ 4
هاانتخاب بازیگران و پرداخت بازي 5  15  
  11 کیفیت تصاویر 6
  5 صدا 7

  5 تداوم تدوین 8

  5 ریتم )تمپو( تدوین 9
  3 رعایت اصل تدوین 11

  2 موسیقی 11
  12 انتقال پیام 12

  8 خالقیت ویژه 13
  111 جمع کل 

 تذکرات:

 باشد. تولیدشدهکلیه آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر  -1

داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد  کنندهتهیهبرگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و  هايفیلمبه  -2

 .گرفت

 ديوييدکامل بر روي هر فیلم درج شود از چسباندن کاغذ بر روي  طوربهفیلم  زمانمدتو  سازفیلمنام فیلم و  -3

 و اینسرت اشكالی ندارد. برچسب چاپ شودخودداري 

قابل پخش با  هايفرمتیا سایر  و m p g4 یا و A v iدو نسخه جداگانه با فرمت  در D VDآثار ارسالی بر روي  -4

پخش خانگی  هايسیستمقابل پخش با رایانه و  هايفرمتپخش خانگی رایت و سایر  هايسیستمسیستم رایانه و 

 مناسب ارسال و تحویل دبیرخانه گردد. بندي دربسته و رایت

 .گردندمیکه استانداردهاي فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف  هاییفیلم -5

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

 فیلم ارسال گردد. همراه بهتكمیل و  سازفیلمتوسط فرم مشخصات فیلم   -7

 فیلم داراي تیتراژ باشد. -8

 یابدمیمرحله کشوری حضور  انتخاب در صورت درانفرادی است و صرفاً کارگردان اثر  هایرشتهتذکر: این رشته جز 

 .گیردمیقرار  موردتقدیرو در صورت کسب رتبه 
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 نماهنگ-9-4-9

 .تصویری( صورتبه ( دقيقه 5 حداکثر و 3 حداقلو  مرتبط با دانشگاه فرهنگيان ترجيحاًو  تربيتی و آموزشی :موضوع .1

رشته نماهنگ داوری هایشاخص امتیاز  
حداکثر 
 امتیاز

داور امتیاز  

 ایده پردازی
تم و ایده-3  7  

ارتباط با مفاهیم-2  8  

هماهنگی مفهومی اثر 
 و موسیقی

دکوپاژ-1  31  

موسیقی-4  31  

 تصویر و صدا
کیفیت تصاویر-1  31  

صدا-6  31  

و اجرا آوریفن  
تصویری هایافکتاستفاده از -7  31  

ریتم )تمپو(-8  1  

برجسته نکات  
انتقال پیام-9  32  

ویژه خالقیت 31  8  

 

311  

 

  ضوابط اجرایی رشته نماهنگ 

 .باشد تولیدشدهکلیه آثار باید در زمان دانشجویی صاحب اثر  .1

 .داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت سرپرستبرگزیده که بیش از یک  نماهنگبه  .2

 تصویري( دقیقه 5 حداکثر و 3 حداقل) زمان نماهنگ .3

قابل پخش با  هايفرمتیا سایر  و m p g4( H264یا ) و A v iدو نسخه جداگانه با فرمت  در D VDآثار ارسالی بر روي  .4

 گردد. اداره جشنوارهمناسب ارسال و یا تحویل  بنديخانگی رایت و در بستههاي پخش سیستمسیستم رایانه و 

 .گردندمیآثاري که استانداردهاي فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف  .5

 .باشدمیهر نوع تكنیک آزاد  .6

 باشد. و مشخصات اثر و همراهان داراي تیتراژباید نماهنگ فیلم  .7

 ()انیمیشن پویانمایی-11-4-9

 عترت و قرآن رویکرد با تربيتی و اجتماعی مسائل پيرامون :موضوع
انیمیشن() داوری رشته پویانمایی هایشاخص امتیاز  امتیاز داور امتیاز 

و خالقیت در انتخاب و پرداخت موضوع نوآوری-3  31  

روایت داستانی منسجم و جذاب )طراحی شخصیت و...(-2  31  

کارگردانی-1  31  

نور و سایه( تعادل، وزن، ،بندیترکیب آناتومی،) طراحی مناسب-4  31  

دمان تصویری چی پیش حرکت یا انتظار، بینیپیش فشردگی و کشیدگی،) فیزیکی و نمایشی بندیزمان-1
، جذبه در کاراکترها(لببهلبو حرکت  هادنبالهانیمیشن ثانویه،   

31  

ریتم و حرکت تصویری-6  31  

موسیقی/ افکت صوتی() صداگذاری-7  21  

  311 جمع کل
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 ضوابط اجرایی رشته انیمیشن*

 دقیقه است. 5حداکثر زمان پویانمایی  -1

 شده باشند.فیلم کوتاه و انیمیشن حائز رتبه  المللیینبملی و  هايجشنوارهدر  نباید هایانماییپو -2

قابل پخش با سیستم  هايفرمتیا سایر  و mpg4 یا و Aviدو نسخه جداگانه با فرمت  در DvDآثار ارسالی بر روي  -3

 ...مناسب با درج مشخصات سازنده و نام فیلم و نام پردیس و  بنديهاي پخش خانگی رایت و در بستهسیستمرایانه و 

 .(ندارداشكال  برچسبباشد ارسال گردد چاپ  شدهنوشته DVDبا ماژیک مخصوص بر روي  حتماً)

 فیلم داراي تیتراژ باشد. -4
 رتبه كسب صورت در و یابدمی حضور كشوري مرحله در اثر كارگردان صرفا   و است انفرادي هایرشته جزء رشته این: تذكر

 .گیردمی قرار موردتقدیر

 :" افزارنرمپژوهشی و  "بخش پنجم:-5-9
کانالهای مجازی -6 تلخیص كتاب-1 ایرایانه هایبازی تولید-4 سایتوب -1نویسی مقاله -2افزار * نرم تولید -3شامل: رشته 7

 و ربات تولید اپلیکیشن-7قرآنی 

 افزارنرم تولید -1-5-9

 معارف و مهارتهای آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه فعاليت های قرآن و عترت موضوع: 

 امتیاز افزارداوری رشته نرم هایشاخص
 امتیاز
 داور

  11 (غيرمجازنظير اجراي وظايف، صحيح بودن نتايج، عدم امكان دسترسي )عملياتي بودن  -1

گرافيك و  ظاهر و مديريت صدا و فيلم، سازيسفارشيامكان  ،زيبا و جذاب ظاهر سيستم، با كار سادگي نظيركاربرپسندي )-2

 چينش ابزارها(
11  

  11 (منابع ازاستفاده كاربردي  پاسخ به درخواست همچون جستجو، سرعت نظيركارآمدي ) -3

امكان جايگزيني  ،استاندارد باهماهنگي  نصب آسان، ديگر، هايسيستم به افزارنرم انتقال در سادگي نظير) قابليت حمل -4

 مشابه( افزارهاينرم ديگر جايبه افزارنرم
11  

 و( قابليت بازيابي، امنيت هافونتنريختن  هم به .پخش فيلم. صدا و –ارتباط صفحات ) خطاها، مديريت نظيرقابليت اطمينان  -5

 (عدم وجود خطا هنگام استفاده از محتوا) نفوذ تست
11  

متنوع، ايجاد  سؤاالتمتنوع استفاده از  هايانتخابتعاملي بودن )بازخورد گرفتن، محاسبه امتيازات، رهنمون و كاوش، امكان -7

 كارگيري خالقيت و ابتكار مخاطب و...(به چالش و انگيزش در
5  

  11 قابليت ويژه() نواري -6

  11 مناسب به منابع( ارجاع و، استفاده تنوع و سازيغني صحت محتوا، دقت اطالعات،) محتوايي -7

  5 كاربردي )وضوح صدا و تصوير( هايبرنامهو  شدهگرفتهبه كار  هايانيميشنو  هافيلم، هاموسيقيكيفيت تصاوير،  -8

  81 جمع امتياز

  افزارنرمضوابط اجرایی رشته 

انضمام فایل  به افزارنرمنموده واصل  سامانه واردرا  افزارنرم مشخصات وجشنواره شده  رسانیاطالع پایگاه وارد باید هااستاننفرات اول  -1

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. DVDیا  CDدر قالب  را راهنما ونصب 

طراحی و  و همچنین ساختارهاي افزارنرمنكات خاص در کاربرد  ، شناسایی مخاطب وکاربرد ونام و معرفی مشخصات محصول، اهداف  -2

 در شناسنامه ضمیمه درج گردد. افزارنرمویژه  هايکارایی
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 باشد. رتبه شده حائزري شرکت در مسابقه و جشنواره دیگ ترپیشنباید  افزارنرم -3

 .گیردنمیامتیازي تعلق  مرتبط غیرشده همچنین به موضوعات  کپی آثاربه  -4

 الزامی است. افزارنرمدر  (about)ما  دربارهو  (help) راهنماداشتن بخش  -5

با پست اداره جشنواره ها فایل راهنما را روي سامانه ارسال کنید و یک نسخه آن را به  و( بسته باشد exeفایل  اصل فایل باز و)فایل نصب  -6

 .سفارشی ارسال نمایید

 نویسیمقاله-2-5-9

 مرحله کشوری: موضوعات
 .تكفیري و براساس آموزه هاي قرآن کریم و احادیث نبوي )ص( –نقد و بررسی اندیشه هاي سلفی  .1

 .اقتصاد درون زا در آیات و روایات اسالمی. مبانی اقتصاد مقاومتی و 2

 .صول و شاخصهاي سبک زندگی قرآنی)در محیط خانواده( .3

 .امر به معروف و نهی از منكر کارآمد در عصر حاضر از نگاه قرآن و عترت)شاخصها و الگوها( .4

 .(. فرهنگ مقاومت و استكبار ستیزي در آموزه هاي قرآن کریم و احادیث ائمه طاهرین )ع5

 .. راهكارهاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در محیط دانشگاهی بر اساس آموزه هاي قرآن و عترت6

 .ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی و مصرف زدگی مردم و مسئوالن، زیربناي بالندگی فرهنگی و اقتصاد مقاومتی .7

 .اي قرآن و عترت ارجمندي کار، تكریم کارآفرینی و تالش و روحیه جهادي در آموزه ه .8

 .قرآن و سالمت .9

 .. قرآن و علوم انسانی11

 .نامثبتسامانه جامع  روی بر به تفکيک خواهر و برادر استان اول نفرات آثار اریبارگذ-*

 امتیاز داور امتیاز رکثحدا نویسیمقالهداوری رشته  هایشاخص

  1 گویایی عنوان و تناسب آن با محتوا-3

  31 ابتکار پیشینه، نواری و-2

  31 تحقیق مسئلهپاسخگویی به -1

  31 مطالب وتحلیلتجزیهقدرت -4

  1 علمی جامعه هایاولویتپاسخگویی به نیازها و -1

  31 روشنی و گویایی چکیده و کلیدواژگان-6

  31 انسجام و نظم منطقی مطالب-7

  31 رعایت اصول نگارش علمی-8

  31 علمی منابع، جامعیت و اصالت داریامانت-9

  31 بندیگیری و جمعنتیجه-31

  311 جمع کل

 تذکرات:

 دیگر حائز رتبه شده باشد. هايجشنوارهدر و  منتشرشدهدر فضاي مجازي مقاالت نباید  -1

 .واژه بیشتر نباشد 8111صفحه و تعداد کلمات مقاله از  21حجم مقاالت از  -2

خوانا، با  صورتبهسانتیمتر در سطر اول پاراگراف و یک سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم  بافاصله مقاالت . -3

 .تایپ شود word 2117برنامه 

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

 ها، ج( مقدمه، د( بدنه اصلی، ه( نتیجهزیر باشد: الف( چكیده به فارسی، ب( کلیدواژه هايبخشمقاله باید مشتمل بر  -5

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

 .(215 ص، 12 ج، 1387زیر است: )طباطبایی،  تصوربهارجاع به تفسیر المیزان عالمه طباطبایی  مثالعنوانبه

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

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

 کلمه به زبان فارسی 151-111: قریب چكیده  -9

 کنندواژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می 6ها: حداکثر تا کلیدواژه -11

با موضوع  هاآنهاي قبلی پژوهش و ارتباط : در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینهمقدمه -11

 واضح اشاره شود؛ صورتبهنوشتار 

قرار داده شود. « »مطلب، گیومه  انتهاي وشود، ابتدا مستقیم: در مواردي که مطلبی عیناً از منبعی نقل می قولنقل -12

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

اش را در مقاله هاآنمسائلی که نویسنده  ترینمهماز  گیري خالصهو  بنديجمعکلمه، حاوي  211-111: حدود نتیجه  -13

 مستند شرح و بسط داده است. طوربه

نقل مطلب کرده است.  هاآناستناد نموده و یا از  هاآناش به منابع: کتب و مقاالتی که نویسنده در مقاله فهرست  -14

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

 Italicفونت   گردد. کتاب: نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب؛ نام مترجم، محل نشر: ناشر. ضمناً نام کتاب با

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

کارشناسی  نامهپایان؛ «نامهپایانعنوان »: نام خانوادگی، نام )سال دفاع(، نامهپایانباشد.  Bold و Italicفونت   و نام مجله با

 تایپ گردد. Bold و Italicفونت   داخل گیومه و با نامهپایانانشگاه. عنوان ارشد/ دکتري، رشته، دانشكده، د

« تابی»براي )بدون ناشر(، « نابی»براي )بدون محل نشر(، « جابی»در صورت عدم تعیین برخی مشخصات از الفاظ   -15

 براي )بدون تاریخ( استفاده شود.

 مجازی  شبكه کانال-3-5-9

 حوزه تبلیغی و ترویجی در حوزه فعالیت هاي قرآن و عترتمعارف و مهارت هاي موضوع : 

  صورت تهیه کانال توسط یک یا چند  نفر بالمانع است اما تنها یک نفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در

 در جشنواره ،از نفر اصلی ثبت نام شده تقدیر بعمل خواهد آمد. برگزیده شده کانال مربوطه

 

 تیساوب-4-5-9
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 موضوع: مسائل تربیتی و آموزشی، اما موضوعات مرتبط با قرآن و عترت در اولویت هستند

 (.باشدمیبه شرح ذیل  هاشاخصجداول ) شودداوری: امتيازات این رشته در دو بخش فنی و محتوایی محاسبه می هایشاخص
 .نمایند ثبت را خود سایتوب آدرس نامثبتسامانه جامع  به مراجعه با بایدمی هااستان اول نفرات*

 

 ردیف

 

 امتیاز سایتهای داوری ساختار فنی وبها الف: شاخصشاخص محور

 شاخص

3 
مشخصات 

 سایت

مناسب در صفحات،  URLشامل نام و پسوند مناسب، استفاده از  Domainنام سایت، آدرس یا 

 تاریخ نگارش،( مناسب، لوگوی مناسب، مشخص بودن مدیر و نویسندگان، Header) هیدر

و نویسندگان، تعیین مخاطبین، قابلیت دسترسی  ریمددرباره ما شامل طراحان،  خچه،یتار اهداف،

 در موتورهای جستجو

8 

 امکانات 2

امکان چاپ متن، سازگاری با مرورگرهای مختلف، جستجو در سایت، جستجو در موتورهای 

برخط، نمایش آمار بازدید، ارسال نظرات،  صورتبهبودن، تبادل اطالعات  چندزبانهجستجو، 

های ، گالری تصاویر، دسترسی به آرشیو، سرگرمیغیره و، امکانات جانبی مثل تقویم نظرسنجی

 تیساوب یراهنما داشتن، آمیزیرنگسازی مانند شخصی ابتکاري امکانات آموزنده،

8 

 ناوبری 1
بندی مناسب منوها، نقشه سایت، پیوند بین صفحات، امکان بازگشت به صفحه اصلی، دسته

های مرتبط، صحت ناوبری صحیح و یکسان، لینک مستقیم به صفحات مهم، لینک به سایت

 یفرع و یاصل یمنوهاو  هانکیلعملکرد 

1 

معتبر تا حد  دهندگانرائها( داخلی و Serverیا فضا( و سرورهای ) Hostاستفاده از میزبان ) انتشار 4

 مرورگرها اکثر با بودن سرورها، سازگاری Up Timeممکن با پهنای باند مناسب، 
3 

افزارهای مناسب برای طراحی سایت، خالقیت و نوآوری و نویسی، نرمبرنامه هایاستفاده از زبان سازیپیاده 1

 ابتکار در طراحی و ایجاد امکانات، رعایت اصول کد نویسی
3 

6 
چند 

 هاایرسانه
 3 مناسب بودن حجم، اندازه، کیفیت، فرمت، تناسب با اهداف و محتواهای مرتبط

7 
سرعت 

 بارگذاری
 3 سرعت بارگذاری صفحه اصلی، صفحات فرعی، تصاویر، صوت، فیلم، انیمیشن

 تعامل قابلیت 8

، تعاملی بودن محتوا، نظرسنجی فرم نویسنده، با ارتباط برقراري امكان ،دهی نظر امکان نظیر

 تیعضو لغو ای تیعضو امکانس، تما تلفن و آدرس ،داشتن پست الکترونیکی ام،یپ افتیدر

های متداول، تسریع در پاسخگویی ، تاالر گفتگو، پرسشخاص یمحتوا از هداستفا جهت تیدرسا

 های ارتباطیبه کاربران و ارائه سایر کانال

7 

9 
ابعاد هنری و 

 شناختیروان
 2 توجه کردن سایتها، رعایت اصول روانشناسی و جلببندی رنگزیبایی، ترکیب

31 
 کاربرپسند

 بودن

 قالب خوب، کیگراف ،ها و منوهامناسب بودن لینک ،تیجذابداشتن رابط کاربر گرافیکی خوب، 

اندازه فونت، رنگ فونت، تضاد رنگ  ،ی منوها و ابزارهاطراحرعایت اصول  ،اصولی شدهطراحی

 اطالعاتها و فایل به یدسترس سهولتمنطقی در سایت،  نظم فونت و زمینه، نوع فونت، وجود

7 

33 
 ارائه زانیم

 خدمات

 یکیالکترون

های آموزشی و ... تبلیغات مفید، برنامه مفید، ، موسیقی، اپلیکشنلمیف کتاب، افزار،نرمدانلود 

 متناسب با اهداف سایت
3 

 اعتبار، هاسازمان و افراد یخصوص حقوق تیرعا، تیسا تیامن به توجه، شهرت، مجوز داشتن اعتبار سایت 32

 ، پشتیبانی مداومسندگانینو ای سندهینو
4 

 2 مداوم محتوایی روزرسانیبهمداوم فنی و  روزرسانیبه روزرسانیبه 31
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 بندیرتبه 34
SEO رتبه در گوگل مانند جستجو یموتورها جینتا در سایتوب یا همان میزان شناخته بودن ،

 هادر سایر رصد کننده رتبه ،Page rankیا  گوگل در رتبه، Alexa آمارگیر جهانی و کشوری
2 

بودن، انطباق با اهداف و عنوان، جامعیت، تازگی و نو بودن محتوا،  فهمقابلتعیین مخاطبین،  سطح محتوا 31

 داشتن جذابیت
4 

ای شامل متن، صوت، تصویر، فیلم، انیمیشن و ...، تعاملی بودن چندرسانه صورتبهارائه محتوا  ساختار محتوا 36

 ، تعدد صفحات محتواهاایرسانه چند، امکان کنترل ایچندرسانهمحتوای 
8 

، اختصارگویی، نویسیسادهرعایت آیین نگارش، فنون ادبی، حجم مطالب، تنوع مطالب،  نگارش 37

 ساختارمند بودن محتوا

4 

 3 محتوا یفشردگ و تراکمعلمی، اعتبار، غنی بودن محتوا، پوشش کامل اهداف، میزان  صحت محتوا 38

ارجاعات و  39

 استنادها

استناد داخل متن، درج منابع در پایان متن، رعایت اصول مرجع نویسی، رعایت حقوق مؤلفین، 

 مصنفین و سازندگان
3 

 1 یاخالق و ی، ملیفرهنگ ،یمذهباسالمی،  هایو ارزش اصول تیرعا گذاریارزش 21

 3 منطقی صورتبهها ، واکنش به وقایع و مناسبتRSS ی خبر خوانخروج داشتنوجود بخش خبر،  خبررسانی 23

 6 یتسا یطراح یاستانداردها تیرعا زانیم، محتوا دیتول یاستانداردها تیرعا زانیم استانداردها 22

 4 نظر کلی ارزیاب کلی 21

 111 امتیاز کلجمع 

 ایرایانه هایبازی تولید-5-5-9

 .تربيتی رویکرد با تفریحی و آموزشی :بازی محورهای .1

 .باشند شدهداده شرکت دیگر هایجشنواره در نباید هابازی :هاویژگی .2

 .نمایند آماده سالم و شدهتست صورتبه CD یا D VD روی بر را خود کار محصول باید متقاضيان .3
 .باشد موجود باید هافعاليت ریز و نحوه توليد .4
 که باز سورس یا آماده منابع یا و افزارهاميان از بازی دیزاین موسيقی، و صدا گرافيک، و نویسیبرنامه در کهدرصورتی .5

 شود. اشاره کامل و جزءجزءبه صورتبه باید شود؛ استفاده باشد؛ نشده توليد ؛توليدکننده خود توسّط
 به باید باشد؛ خاصی مراحل طی نيازمند بازی اجرای و نصب کهدرصورتی و بوده آسان و سریع نصب دارای باید محصول .6

 .شود اشاره نيازهاپيش
 .شودمی حذف مسابقه از موردنظر محصول ،نباشد بازی اجرای و نصب به قادر دليلی هر به داوری تيم کهدرصورتی .0
 به مرحله کشوری یک نسخه از کار خود را همراه داشته باشند. یافتگانراه .8

 ارسال نمایند. اداره جشنواره هابه  DVDیا  CDآثار خود را در قالب به تفکيک خواهر و برادر  هااستان اول نفرات*
 

حداکثر  ایرایانه هایبازیرشته  معیارهاي ارزیابی ردیف هامؤلفه

 نمره
 نمره داور

ي
ی باز

طراح
 

  11 بكر در بازي هاينوآوريو  خالقیت 1

  11 روند کلی بازي 2

  11 داستان و پردازش کاراکترهاي اصلی بازي 3

  11 بودن بازي کنندهسرگرم وتنوع  4

  11 شدهطراحی هايمكانیکجذابیت  5
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ب 
ضری

ی )
ت فن

کیفی
2)

 
  21 شدهاستفاده هايزیرساختبر مبناي پیچیدگی بازي  6

  21 موتورهاي پایه بازي کارایی 7

  21 بازي هايمكانیکدرست فنی  سازيپیاده 8

  21 مطلوب و صحیح فنی بازي سازيپیاده 9

ی
ي فرهنگ

حتوا
م

-اسالمی بافرهنگمغایر  هايشخصیتنمادها و  کارگیريبهاز  پرهیز 11 

 ایرانی

11  

 فرهنگیالگوهاي مطلوب و جذاب  پردازيشخصیتو  ارائهخالقیت در  11

 ترویج فرهنگ جوانمردي و پهلوانی()

11  

  11 ترویج فرهنگ نوشتاري و گفتاري مطلوب فارسی 12

  11 نمادهاي فرهنگ دینی و ملی غیرمستقیم ترویج 13

ي
ت هنر

کیفی
  11 هنري بازي هايزیباییگرافیک و  هازمینهپسظاهري و  هايجلوه 14 

  11 بازي هايشخصیتوقایع و  صداگذاري 15

  11 متن بازيموسیقی  16

  11 تولیدشدههنري  (assets) هايدارائی 17

  211 جمع امتیازات

O n l،هاي برخطمسابقه بازي، بزرگ هايبازيمسابقه براي داوري:  هابازيانواع  .1 i n e  تغییریافته هايبازيمسابقه (M o d) 

 .و خطاهاي فنی بازي داراي امتیاز منفی خواهد بودبدیهی است که حجم اشتباهات  .2

 کتاب تلخیص-6-5-9

 :مطالعاتی این رشتهمنبع 

 .تلخیص و بازنویسی کتاب چهل حدیث امام)ره(0

 . تلخیص و بازنویسی آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره(، کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران0

 جوادی آملی، کتاب مراحل اخالق در قرآن. تلخیص و بازنویسی آثار حضرت آیت اهلل 0

 .بارگذاري نمایند نامثبتسامانه جامع فایل اثر خود را بر روي به تفكیک خواهر و برادر   هااستاننفرات اول 

 متعاقبا اعالم می شود منبع مرحله ملی:

 حداکثر امتیاز امتیاز داور
تلخیص کتاب رشته داوری هایشاخص   

 1 شدهخالصهدر متن  شدهارائهضوح مفهوم وروشنی  11 

 2 وجود انسجام و ارتباط معنایی و مفهومی 12 

 3 بودن مطالب تلخیص شده ومانعجامع 15 

 4 (میزان انطباق با متن اصلی)فاداري به اصل کتاب و داريامانترعایت  15 

 5 میزان تسلط بر زمینه تخصصی منبع 8 

 6 مطالبترتیب، توالی و نظم  5 

 0 علمی و هدفمند بنديدسته 5 
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 بارگذاري نمایند. نامثبتسامانه جامع فایل اثر خود را بر روي به تفكیک خواهر و برادر  هااستاننفرات اول 

 تذکرات:

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

خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، تعداد  نام تألیفی: هايکتابـ براي 

 .241کاربردي، تهران: نشر قصه. تعداد صفحات:  شناسینشانه( 1383صفحات کتاب. مثال: سجودي، فرزان )

: نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک مؤلف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، ايترجمه هايکتابـ براي 

، تعداد آگه نشرسین پاینده، تهران: ، ترجمه: حعامهفرهنگ( مطالعات فرهنگی درباره 1385مثال: استوري، جان ) تعداد صفحات کتاب.

 .367صفحات: 

 ، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتاب که شامل موارد ذیل است:االمكانحتیمعرفی کلی کتاب: حداکثر/  -2

 کتاب موردبحثـ موضوع کلی 

 مشابه هايکتابـ اهمیت کتاب در مقایسه با 

آورده شوند. اگر کتاب از مقاالت  کامالًو فصول  هابخشو فصول کتاب. در اینجا باید عناوین  هابخشـ تعداد تقسیمات کتاب که شامل 

 نیز ذکر شوند. هاآناست، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام نویسندگان  شدهتشكیلمختلفی 

علوم نخواهد شد که موضوع بحث تلخیص هر فصل به شكل جداگانه. با ذکر عنوان فصل. توجه شود که بدون درج خالصه هر فصل م -3

 در هر فصل چیست.

نكته در اینجا  ترینمهمصورت گیرند.  هايبردارخالصه فهمقابلو سپس به شكل  شدهگفتهخیلی خالصه موضوع فصل  طوربهـ براي ورود در هر فصل 

 دارد. يارابطهمعلوم نیست که هر بخش با بخش قبلی چه  صورت نیابا همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. در غیر  شدهخالصهاین است که موارد 

باید  هرحالبهبیشتر دانشجویان به این نكته توجه ندارند که  متأسفانه در خالصه کردن. میرمستقیغمستقیم و  یهاقولنقلمشخص کردن  -4

 است. يبردارخالصهکارهاي  ترینمهممشخص شود که خالصه کردن چقدر مستند است. مستند کردن خالصه یكی از 

 به شکل ذیل: میرمستقیغمستقیم و  یهاقولنقلمستند کردن  -5

 8 نویسیسرهرعایت اسلوب ساده و  5 

 9 گزیده نویسی هايتكنیک، جداول و سایر نمودارهااستفاده از  5 

 10 شدهخالصهروانی و شیوایی متن  3 

 11 رعایت نكات نگارشی، ویرایشی و دستوري 3 

 12 (و سبک شخصی هادیدگاهدر ارائه )خالقیت و نواري  3 

 13 استحكام، انسجام و پیوستگی ساختار 5 

 14 هاي سبكی کتابتوفیق در انتقال ویژگی 3 

 15 تناسب حجم کمی مطالب 3 

 

 

 جمع 100
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شامل: نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره صفحه است  کهآنو سپس منبع  قرارگرفتهشده باید میان دو گیومه  قولنقل مطلب مستقیم: قولنقل

است بین یک مفهوم و یک الگوي  يارابطهو یک نام نیست، بلكه  زیچکینشانه زبانی رابطه بین » مثال: آورده شود. متندروندر پایان آن و 

 (.23 ص، 1383سجودي، «)صوتی

باید در هر پاراگراف فقط صفحه یا صفحات  معموالًاست لذا  میرمستقیغ يهابرداشتاساسی  طوربهخالصه کردن  اصوالً چون غیرمستقیم: قولنقل

 باشد. ریپذامكانمورد خالصه در پایان پاراگراف و در میان پرانتز آورده شوند تا مراجعه به آن صفحات 

مطلب  گریدعبارتبه ؛در کتاب از شخص دیگري غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد، الزم است که در خالصه گنجانده شود یقولنقلاگر  -7

مستقیم باشد بین دو گیومه قرار گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاري براي نویسنده اصلی کتاب میان دو  قولنقلباید اگر  حتماً شدهنقل

در اینجا تفاوت دارد این است که این منبع گذاري متعلق به نویسنده  آنچهپرانتز نام خانوادگی، سال نشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی 

 .شدهخالصه)غیر از نویسنده اصلی کتاب( و سال نشر و شماره صفحه کتاب آن نویسنده دیگري است نه نویسنده اصلی کتاب مورد  دوم

 تولید اپلیكیشن و ربات-7-5-9

  مرتبط با قرآن و عترت و يا تعليم و تربيت است موضوع :

 دانشگاه/پردیس: دانشجو:نام و نام خانوادگی                

 نام اپلیكیشن 

 :                                         / ربات

 استان/شهر: نام کاربري:

 شماره دانشجویی: موضوع: مخاطبان:                                        

ف
دی

ر
 ( Applicationهاي مربوط به اپلیكیشن )الف: شاخص محور 

 امتیاز

 شاخص

 امتیاز

 داور

1 
مشخصات 

 عمومی

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

هاي کم و منوي الخط؛ سادگی رابط کاربري )استفاده از گزینهرعایت فونت و رسم

 المللی و استانداردهاي بینساده(؛ شباهت منوها و شكل ظاهري با برند

11  

2 
ابعاد فنی 

 اپلیكیشن

هاي متعارف؛ پاسخگویی واضح در مورد عامل قابلیت اجرا در انواع سیستمنصب آسان؛ 

ها؛ انتقال ایده اصلی موضوعی که ساخته شده؛ داشتن تدبیر در مقابل بدافزارها و ویروس

( یا رابط Dialog Boxesاي )یا تجارب به صورت زمان واقعی؛ وجود کادرهاي محاوره

به کاربران اپلیكیشن بدون  Push Notificationsهاي کاربري مناسب؛ ارسال پیام

 هاسایت؛ قابلیت مدیریت فایل؛ قابلیت نمایش وبRSSپرداخت هزینه؛ استفاده از قابلیت 

21  

؛ داشتن کنترل حساب کاربري؛ امكان توسعه و بروز رسانی؛ عدم Helpداشتن منوي 

عامل کامپیوتر یا موبایل؛ هاي نصب شده روي سیستم ها و اپلیكیشنناسازگاري با برنامه

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

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

 دیجیتالی؛ محدود نكردن کاربران به امكانات خاص

21  
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3 
ابعاد تعاملی 

 اپلیكیشن

نمایش کامل اطالعات سازنده؛ قابلیت چند زبانه بودن؛ انفرادي کردن برنامه )شخصی 

هاي یادآوري و مرتبط با موضوع؛ تعامل همزمان و غیر همزمان؛ توجه سازي(؛ وجود لینک

به مسائل هنري و اصول روانشناسی در ساخت اپلیكیشن؛ گرفتن بازخورد از کاربر پس از 

ها؛ ارسال و هاي خطا، هشدار، تأیید و اطالعیهیت در ارائه پیامبكارگیري اپلیكیشن؛ شفاف

دریافت پیامک با قابلیت مسدود کردن آن و امكان گفتگو )چت( در حین کار؛ قفل 

 اپلیكیشن با اثر انگشت یا رمز

21  

4 

ابعاد چند 

اي رسانه

 اپلیكیشن

پخش کننده جریانی یا سازي و آپلود نوشتار، عكس، فیلم و صدا؛ ایجاد گالري، همگام

اي ویدئو و صوت؛ امكان تماس صوتی و تصویري قوي؛ بومی بودن قالب و آنالین حرفه

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

 هاي ارائه شده در اپلیكیشنسایر برنامه

11  

5 
ابعاد 

  محتوایی

هاي حاکم بر جامعه در محتوا؛ انطباق محتوا با فرهنگی، مذهبی و ارزشتوجه به مسائل 

 هاي جشنواره فرهنگی قرآن و عترتاهداف و برنامه
21  

ف
دی

ر
  ( تلگرامRobotهاي مربوط به ربات )ب: شاخص 

 امتیاز

 شاخص

 امتیاز

 داور

1 
مشخصات 

 عمومی

استفاده از نام مناسب و همسو با عملكرد ربات )ترجیحاً به زبان فارسی(؛ داشتن نام 

عكس کاربري مناسب و مختصر اما بیانگر عملكرد ربات؛ استفاده ازتصویر مناسب براي 

که بومی، همسو با اهداف جشنواره و عملكرد ربات باشد؛ ارائه توضیح ربات  لیپروفا

 نام کاربري؛ برخورداري از ظاهري خوب و جذابمختصر درباره ربات در کنار 

11  

2 
ابعاد فنی 

 ربات

نویسی قوي؛ فعال بودن امكاناتی همچون افزودن به گروه، استفاده از سرور قوي و برنامه

پاک کردن تاریخچه، حذف گفتگو، متوقف کردن ربات و یا مسدود کردن آن؛ وجود منو و 

عیب و ها تا حد مقدور؛ صحت عملكرد فنی و بیآنکیبورد و استفاده از زبان فارسی در 

نقص بودن کار ربات؛ داشتن سرعت عملكرد مطلوب و پاسخگویی سریع به درخواست 

 کاربر

31  

3 
ابعاد تعاملی 

 ربات

ارائه پیام خوش آمد گویی به کاربران جدید و خداحافظی از کابران ترک کننده؛ ارائه 

 خواست کاربردهاي متناسب با در ها و پیامپاسخ
21  

4 
تعیین نوع 

  ربات

تعیین نوع ربات در قسمت توضیحات، به شكلی که ربات قابلیت کاربرد داشته باشد مثل 

ربات نظرسنجی، هشدار دهنده، مترجم، آموزش دهنده، هواشناسی، ویرایشگر تصویر، 

 استیكرساز، آموش قرآن، خبر رسان، مبدل متن به گفتار و بالعكس، مبدل فرمت،

 ویرایشگر صوتی، سرگرمی، بازي، موسیقی، کتابخانه، اطالعات ورزشی و سایر موارد

11  
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5 
ابعاد 

  محتوایی

همسو بودن عملكرد ربات با اهداف و موضوعات جشنواره؛ بومی بودن محتوا و عدم منافات 

هاي حاکم بر جامعه و شئونات مذهبی؛ صحت محتواي ارائه شده توسط ربات با ارزش

 ها و بازخوردهاي ارائه شده از سوي رباتپاسخ محتوایی

31  

 

 

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

    

 توضیحات ضروری در مورد اپلیکیشن و ربات:

 باشد.می 111شود و مجموع امتیاز هر کدام اپلیکیشن و ربات هردو در قالب یک رشته از جشنواره برگزار می -1

داوران محترم با توجه به نوع برنامه، بخش مربوط به آن را تکمیل خواهند کرد، بدین معنی که بخش الف فرم  -2

 برای اپلیکیشن و بخش ب فرم برای ربات اختصاص یافته است.

ها توسط عالمت )؛( از هم باشد و شاخصهای موجود در هر بند متناسب با امتیاز آن بند میتعداد شاخص -3

 ک شده اند. تفکی

 :" گروهی هنرهای"بخش ششم:-6-9

 سایتوب -5و خواهران(  برادران) تواشيح -4عروسکی  تئاتر-3 ایصحنهتئاتر  -2محلی و ملی( )سرود  -1 

 سرود -1-6-9

 تربیتی رویكرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی،: موضوع .1

 .ارسال نماید اداره جشنواره هابه  DVDبا  CDاثر خود را در قالب  بایدمیاول استان  هایگروه*
 

حداکثر  ملی رشته سرود داوری هایشاخص ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 داور

  15 ها و فواصل )کوک(صحیح خوانی ملودي 1
  15 همسرایی و هماهنگی 2

  11 درک و اجراي صحیح ریتم 3

  11 حجم و رنگ صدایی مطلوب 4

  15 پولیفونی() چندصدایی 5

  15 حس/دینامیک/موزیكالیته 6

  11 بیان و حس 7

  11 هاي آواز گروهیصداسازي و تكنیک 8



 
 

41 
 

  15 هدایت مناسب گروه و توجه به فنون رهبري 9
  5 انتخاب مناسب قطعه و توجه به محدوده صوتی 11

  11 آداب صحنه/لباس/چینش مناسب و آراستگی گروه 11

  15 زیبایی ملودي 12
  15 هاي آهنگسازي(هارمونی/ارکستراسیون/تكنیک) تنظیم 13

  11 تناسب و پیوند صحیح شعر و موسیقی 14

  15 هاي ادبی(عروض و قافیه و آرایه بیان، زبان،) تكنیک 15
  15 تخیل و تصویر( پیام، محتوا،) مضمون 16

  دي امتیازات صرفاً جمع عد لذا و تقریبی است. شدهگرفتهداوران در نظر  گیريتصمیمامتیازات عددي براي سهولت

ي نهایی اجماع نظر داوران مشخص و رأ اساس بردر پایان  بنديرتبهنهایی مالک عمل نبوده و  گیريتصمیمبراي 

 انشاء خواهد شد.

  اصلی براي انتخاب داوران است و گروهی که اجراي مطلوبی نداشته باشد  اولویت( 8 تا 1کیفیت خواندن گروه )موارد

 برخورداري از امتیاز باال در بخش موسیقی و شعر حائز رتبه نخواهند شد. صرفبه

 *و ملی کار یک شودمی توصیه. )نمایند ارائه اجرا براي متفاوت سرود دو باید کشوري مرحله به یافتهراه هايگروه 

 گردد( ارائه محلی کار یک

 امتیاز داور امتیاز محلی() سرودداوري رشته  هايشاخص ردیف

  9 (و روان بودن اثر خلق ملودي، عدم اقتباس)خالقیت  1

  15 ، ملیسنتی محلی(،) فولكلور، با توجه به ساختار قطعه، بامعنا هايجملهرعایت فرم موسیقیایی در تكمیل  2

  8 ي صدایی همسرایانگسترهتهیه و تنظیم آهنگ بر اساس  3

  15 هاي روستایی و محلی(جهت ترانه) هاها و ملوديمنطقه و پایبندي به اصالت آوایی ترانه فولكلورتسلط و آگاهی بر موسیقی  4

  15 تسلط و آگاهی بر ردیف موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی مقامی و رعایت آن در ساختار قطعه 5

  11 ي سنی همسرایانو پیچیدگی قطعه با عنایت به ردهرعایت سطح دشواري  6

  11 هماهنگی مضمون شعر با فضاي دستگاهی قطعه و( تلفیق شعر و موسیقی) شعرتناسب ساختار ریتمیک قطعه با اصول  7

  8 ، سنتی و ملیفولكلوررعایت اصول سازبندي ارکستراسون متناسب با نوع موسیقی در قطعات  8

  11 (صداییتکچندصدایی و ) گروهبافت صدایی  9

  21 هارمونیک() چندصدایی صورتبهاجراي قطعه  11
  15 قطعه( تمپو) تندايو  ریتمرعایت  11

  25  ژوست خواندن() متعارفصدایی  يمحدودهو رعایت  شدهتعریفصدایی  يگسترهتوانمندي اعضاي گوه در اجراي صحیح قطعه در  12

  15 و بیرونی قطعه )رعایت نوآنسهاي صدایی و اکسپرسیون(رعایت حالت درونی  13

  15 (فولكلورمحلی )در قطعات  هايگویشسونوریته(، همچنین تسلط اعضا بر ) همسرایانفصاحت و بالغت در اجراي قطعات توسط  14

  15 آواز گروهی بدون همراهی ساز() وکاپال صورتبهاجراي قطعه  15

  11 و ...( ترتیب لباس،) قطعهرعایت آداب صحنه متناسب با ساختار  16

  215 جمع

 

 

 مالحظات:
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 است. نفر 15افراد یک گروه حداکثر  -دقیقه 7مدت اجراي سرود حداکثر  -1

سرود  هايگروهمربی و یا هر عنوان دیگر در  عنوانبهباید دانشجو معلم باشند و حضور آقایان گروه  ياعضاکلیه  -2

 خواهران ممنوع است.

 جداگانه برگزیده خواهند شد(. شعر و ترانه -رهبر گروهسرپرست و  – کنندهتنظيم – سازآهنگ بهترینهمچنين  -3

 ایتئاتر صحنه-2-6-9

)موضوعات فاقد محتوای فرهنگی و تربيتی از دور مسابقات حذف  .تربيتی رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی، موضوع: .1

 خواهند شد(

 ارسال شود. اداره جشنواره هابه  DVD یا CDبرتر استان در قلب  هایگروه*فیلم 
 ايصحنهداوري رشته تئاتر  هايشاخص

 

 نمره داور امتیازحداکثر 

 الف ( نمایشنامه

  11 موضوع

  11 دراماتیک ساختار

  11 پردازيشخصیت

 بازیگري( ب

  8 بدن

  8 بیان

  8 و انتقال حس پذیرينقش

 کارگردانی( ج

 

  7 ارتباط بازیگر با بازیگر

  7 انتخاب درست بازیگران

  8 میزانسن هماهنگی نور، صحنه، گریم، بازیگر

 د( عوامل فنی
  9 (طراحی لباس و صحنه )دکور

  5 پردازيچهره

 
  4 نورپردازي

  4 موسیقی و افكت

  2 پوستر، بروشور، سایر تبلیغات

  111 جمع کل

 :تذکرات
 گردانعروسک ،...(و پوستر بروشور،) تبليغاتی اقالم لباس، و صحنه طراحی نمایشنامه، کارگردانی، بهترین برتر نفرات -0

 .شد خواهند برگزیده جداگانه و بازیگر
 .است دقيقه 40 حداکثر و 10 حداقل( عروسکی نمایش و ایصحنه تئاتر) نمایش اجرای زمان -0
 .است نفر 10 حداکثر عوامل همراه به گروه در کنندگانشرکت تعداد -0
 عوامل عنوانبه آقایان حضور و باشند دانشجویان بين از لزوماً عوامل سایر و بازیگران کارگردان،( اجرایی عوامل -0

 .است ممنوع بالعکس و هاخانم نمایش اصلی
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 عروسكی تئاتر-3-6-9

 تربيتی. رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی، :موضوع

 .شود ارسالاداره جشنواره ها  به DVD یا CD قلب در استان برتر هایگروه فيلم*

 امتیاز داور امتیاز داوري رشته تئاتر عروسكی هايشاخص

 

 الف ( نمایشنامه

  11 موضوع
  11 دراماتیک ساختار

  11 پردازيشخصیت

 

 گردانیعروسک( ب

  8 ایستایی عروسک
  8 عروسک گردان بیان

  8 انتقال حس به عروسک

 

 کارگردانی( ج

 

  6 باهم هاعروسکارتباط 
  6 عروسکانتخاب درست 

  6 نور، صحنههماهنگی  سن میزان

  11 (طراحی لباس و صحنه )دکور 
  11 ساخت عروسک

  5 موسیقی و افكت د( عوامل فنی

  3 پوستر، بروشور، سایر تبلیغات

  111 جمع کل

 :تذکرات

بروشور، پوستر )نمایشنامه، طراحی صحنه و لباس، اقالم تبلیغاتی  بهترین کارگردانی، برتر نفرات (0

 جداگانه برگزیده خواهند شد. و بازیگر گردانعروسک و...(،
 دقيقه است. 40 حداکثر و 10 حداقلعروسکی(  نمایش ای و)تئاتر صحنه نمایش اجرای زمان (2
عوامل  سایر و بازیگران کارگردان، (اجرایی است. عوامل نفر 10 عوامل حداکثر همراه به گروه در کنندگانشرکت تعداد (3

 است. ممنوع بالعکس و هاخانم نمایش عوامل اصلی عنوانبهآقایان  باشند و حضور دانشجویان بين لزوماً از

 برادران و خواهران() تواشیحرشته  -4-6-9

 .بيشتر باشد نفر 6 و ازکمتر  نفر 5نفرات گروه نباید از  و تعداداین رشته گروهی است 
 باشد دقيقه ()هفت و نيم30/0از  بيشتر و دقيقه( )شش و نيم 30/6نباید کمتر از  اجرا سراییو مدیحهتواشيح  اجرای قطعهمدت زمان  

 .خواهند نمود را کسبالزم را کسب نمایند مجوز حضور در مرحله کشوری  حدنصابکه  هاییگروه، پس از ارسال آثار
 نمایند اجرارا  سراییمدیحهباید یک اثر  هاگروهدر مرحله کشوری  

 .شود ارسال اداره جشنواره ها به DVD یا CD قلب در استان برتر هایگروه فيلم*

 امتیاز داوران امتیاز تواشیح رشته شاخص داوري

 آداب و شرایط

 

  بدون امتیاز

 صوت

 

21  

 لحن

 

31  

 هماهنگی و حسن اجرا

 

25  

 ادامتن و 

 

25  

  111 جمع
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 ضوابط اجرایی :

 الف(آداب و شرایط:

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

به  اجرامشخصات گروه و اعضا ء آن و متن تایپ شده مدیحه سرایی ) تواشيح( همراه با ترجمه و اعراب گذاری کامل باید قبل از  -2

 امتياز منفی خواهد شد. 5هيات داوران تسليم گردد و عدم ارائه متن موجب درج 

 .شودمیامتياز  1 حداکثر کسرموجب  هالباسعدم هماهنگی و تناسب  -3

 در صورت تناسب بالمانع است . هالباستفاوت رنگ تبصره : 

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

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

 امتیاز 01ب( صوت   

 فقط به صدای کر ) دسته جمعی( امتياز خواهد داد. در بخش صوت داور مربوطهتذکر : 

 امتياز 5مساحت ) ارتفاع(  -1

 توسط کر امتياز کامل را در بر خواهد داشت . زمانهم طوربهفقط استفاده از دو اکتاو 

 امتياز 5طنين ) زیبایی و جاذبه کر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت(  -2

 امتياز 2شدت و قوت ) رسایی( -3

 امتياز  4(  هاپردهانعطاف ) توانایی در سرعت انتقال درجات و  -4

 امتياز 2تحریر  -5

 امتياز 2استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت  -6

 امتیاز 01ج( لحن   

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

 امتياز 5از تلفيق مناسب نغمات و آهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات       برخورداری -2

 امتياز 5با معانی و مضامين متن ) رعایت تعبيرات(      هاآهنگتطابق  -3

 امتياز 3مناسب ، زیبا و هماهنگ    هایآهنگبرخورداری از ریتم یا ضرب  -4

 امتياز 0(       شدهارائهع برنامه ) در مجمو هاآهنگو جاذبه  تأثيرزیبایی ،  -5

 امتياز 5(     هاآهنگپيوستگی و همگونی نغمات ) بافت -6

در این بخش و معایبی که مربوط به اجرا گروه  شودمیو لحنی که مربوط به ساخت آهنگ و بافت اصلی آن  تنظيمی: کليه معایب  0تذکر 

 .گرددمیدر بخش هماهنگی و حسن اجرا لحاظ  شودمی

 .امتياز منفی خواهد داشت  3تا  1متناسب با ميزان استفاده در برنامه از  شدهشناختهتقليد  هایملودیاستفاده از : 0تذکر 

 امتیاز 05د( هماهنگی و حسن اجرا     

 امتياز 5برخورداری از کر یکدست ، هماهنگ و تنظيم شده           -1
 امتياز 3هماهنگی در ادای کلمات         -2
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 امتياز 3       هاپردههماهنگی در اجرای  -3
 امتياز 2هماهنگی در تحریرها      -4

 بدون تحریر ، کم تحریر یا پر تحریر مورد مالحظه قرار خواهد گرفت . هایبرنامهتياز مورد نظر متناسب با متبصره : ا
 امتياز   5تکخوانی ممتاز               اجرا -5

 شده توسط گروه نباشد. اجرا هایملودیانی ، تکخوانی است که در قالب : منظور از تکخو 1تبصره 
 معدل اجرا ء درج خواهد شد. هاتکخواندر این بند محاسبه گردیده و در صورت تعدد  هاتکخوان: صدا و لحن تکخوان یا 2تبصره 

 امتياز  5استفاده از فنون زیبا سازی نظير فواصل صدایی مختلف یا هارمونی    -6

 کليه موارد یاد شده در یک برنامه الزامی نيست. کارگيریبهتبصره : 
 امتياز 2هماهنگی در ضرب آهنگ ) ریتم(            

 موارد کسر امتياز :

 درصد امتياز خواهد شد . 25کلمات موجب کسر  اداهر مورد عدم هماهنگی در  .1

 متياز خواهد شد.ا 1خروج از پرده صحيح موجب کسر حداقل نيم و حداکثر  مورد هر .2

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

 ناخوشایند موجب کسر نيم امتياز خواهد شد. گيرینفس مورد هر .4

ه امتياز و قطع برنامه توسط گروه ب 2امتياز و حداکثر  1 حداقل کسرهر مورد اخالل در برنامه مانند خندیدن و موارد مشابه موجب  .5
 هر دليل موجب حذف گروه خواهد شد.

 امتیاز 05     اداه( متن و 

 امتياز  15) از نظر مخارج و اعراب (     ادامطابقت صحت متن و  -1
 امتياز و برای هر مورد غلط متنی نيم امتياز کسر خواهد شد. 1شامل مخارج و اعراب  ادبی غلط موردتبصره: برای هر 

 امتياز 10(          باشدمیارزش ادبی متن ) شامل مفهوم ، تشبيه ، ایجاز ، کنایه ، استعاره و سایر صنایع ادبی و بالغی  -2
که در مسابقه استفاده از متون مختلف مجاز باشد و در صورتی که متن مسابقه یکسان باشد امتياز  گرددمیتبصره : این بند در صورتی اعمال 

 اعطا خواهد شد. هاگروه یهمهاین بخش به 

 :رشته 4شامل " اجتماعیفعالیت " "بخش هفتم:-7-9

 برتر هایانجمن-1-7-9

آياد از طرياق اساتان هاا معرفاي ماي شاوند و پا  از          بار اسااش شاخصایايي كاه در ذيال ماي       هااي برتار   انجمن

رقاباات در جشاانواره بيساات و هشااتم افااراد برتاار اياان جشاانواره بااه جشاانواره حركاات وزارت علااوم راه پياادا مااي    

 كنند. 

 الف( ضوابط اجرایی:

 هشتم شرکت کنند که همه شرایط زیر را داشته باشند.وتوانند در جشنواره بیستعلمی میهايانجمن

 اجتماعي استان باشند.-داراي اساسنامه و مجوز تاسي  از شوراي فرهنگي -1

تا ) به طور منظم انتخابات ساالنه را در آبانماه برگزار نموده وحداقل يك سال از زمان فعاليت انجمن گذشته باشد -2

 (.77پايان خردادماه 
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باشند و اعضاي شوراي مديريت داراي حكم اعضاي شوراي مديريت و دبير انجمن از طريق انتخابات برگزيده شده -3

 يكساله از مديرگروه رشته مربوطه باشند.

يا اينكه دانشجوي آن رشته در آن ) رشته تحصيلي متناظر با انجمن در حال حاضر در پردي /مركز داير باشد. -4

 پردي  مشغول به تحصيل باشد.(

-تي در راستاي اهداف انجمن علمي با مجوز شوراي فرهنگيبرنامه عمليا 2حداقل 1376ماه از زمان تاسي  تا آبان -5

 اجتماعي استان اجرا نموده باشد .

 الزم به ذكر است كه كليه موارد فوق بايستي همراه با مستندات به كميته داوري استان ارسال گردد.

 ب( فرایند کار:

انجمن هاي فعال را به منظور  اره،كارشناسان فرهنگي هر پردي  موظف هستند براساش ضوابط و معيارهاي جشنو-1

 رقابت به مديريت استاني معرفي نمايند.

هاي داوري مشخص گانه فوق و شاخصيك انجمن برگزيده را برابر ضوابط پنج ستاد استاني جشنواره موظف هستند -2

گزارش  دبير، حكم مديريت،حكم اعضا شوراي اساسنامه، انتخابات،جلسهصورت نمايند و مستندات آن را )مجوز،

 هاي داوري( در سامانه سجفا بارگزاري نمايند.ها و مستندات شاخصفعاليت

يافته در مرحله كشوري موظف هستند، دستاوردهاي خود را در زمان برگزاري جشنواره در قالب هاي راهانجمن-3

 نمايشگاه در غرفه اختصاصي استان مربوطه ارائه نمايند.

هاي استان و يك استاد دانشگاه يكي از اساتيد دانشگاه فرهنگيان،) استان مركب از سه نفرگروه داوران در سطح  - 4

 مي باشد.( دانشجويي مربوطهعلميهاييك فرد متخصص وصاحبنظر در حوزه انجمن

 دانشجویی:های داوری انجمن های علمی( شاخصج

 مراجع تاییدکننده
امتیاز 

 داوری
حداکثر 

 امتیاز
دانشجوییعلمیهایارزیابی انجمن هایمصادیق شاخص  

های ارزیابی شاخص

علمیهایانجمن  

 دانشجویی

ف
 ردی

مسئول فرهنگی کارشناس   11 
امتیاز( 2پژوهشی)هر مورد -های آموزشیها و دورهکالس ها،کارگاه  

 
 1 فعالیت آموزشی

فرهنگیکارشناس مسئول   11 
همایی علمی بزرگداشت و گرد نمایشگاه، سمینار، نشست، کنفرانس، جشنواره، مسابقه،

امتیاز( 2)هر مورد   
 2 رویداد علمی

آموزشی، معاونومدیرگروه 

وپژوهشیفرهنگی  
 11 

جلسات  د،میزگر سخنرانی، مناظره، آزاداندیشی،کرسی گو،وگفت مباحثه، اندیشی،هم

امتیاز( 2نقد و یا تبادل نظر )هر مورد  بحث،  

گفتگوی علمی و 

 تخصصی
3 

فرهنگیکارشناس   11 
 علمی،هایمجموعه های مشترک با مراکز،بازدید و همكاری جلسه،

امتیاز( 2شهرستان( )هر مورد وپرورشآموزشاستان و ادارهوپرورشآموزشکلاداره  

ارتباطات و 

علمیهایهمكاری  
4 

امتیاز( 2هر شماره ) امتیاز آن انجمن باشد.ای که صاحبهای نشریهکلیه شماره 6  مستند نشریه  5 نشریه علمی 

د کلیه موار مستند با تایی

آموزشی،معاون  

وپژوهشیفرهنگی  

 6 
ریزی همطالعه و پژوهشی که کارفرمای آن مشخص باشد و با مدیریت و برنام تحقیق،

امتیاز( 3هر مورد ) انجمن انجام شده باشد.  
پژوهشیفعالیت  6 

 11  مستند کتاب
ب مندرج کتاب که اسم و لوگوی انجمن در شناسنامه و یا روی جلد کتاترجمه یا تالیف 

امتیاز( 5هر مورد ) شده و مجوز نشر آن کسب شده باشد.  
 7 کتاب
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ه در ای که مقالمستند نشریه

 آن چاپ شده است.
امتیاز( 2ترویجی )هر مورد پژوهشی یا علمیچاپ هر مقاله در نشریات علمی 4   8 چاپ مقاله علمی 

د مدارک و مستندات با تایی

آموزشی،معاون  

 وپژوهشیفرهنگی

 6 
اشته و ابداع یا کارآفرینی که انجمن یا اعضای انجمن بخشی از امتیاز آن را د اختراع،

امتیاز( 3هر مورد ) مدارک و مستندات موید این موضوع است.  
علمیخالقیت  9 

فرهنگیکارشناس مسئول امتیاز( 2کلیپ )هر مورد تهیه گزارش، تهیه فیلم یا  7    11 مستدسازی 

مسئول فرهنگیکارشناس امتیاز( 2انتشار خبر فعالیت انجمن در سایت یا خبرگزاری )هرمورد  6    11 خبررسانی 

فرهنگیکارشناس مسئول امتیاز 2به ازای هر سال  6    11 سال تاسیس 

مسئول فرهنگی کارشناس امتیاز 1نفر  11به ازای هر  5   اعضاءتعداد    12 

فرهنگیکارشناس امتیاز( 1.5هر مترمربع ) فضای مسقف فیزیكی در اختیار انجمن 4    فضای فیزیكی 
1

3 

 جمع کل 111  ستاد استانی جشنواره

برنامه و كليه مواردي كه تاييد سين نامه،دعوت گواهينامه، تذكر:الزم به ذكر است بارگزاري مستندات )صورتجلسه،

 .باشدباشد.( ضروري ميكننده بندها 

 برتری هاکانون-2-7-9

بار اسااش شاخصایايي كاه در ذيال ماي آياد از طرياق اساتان هاا معرفاي ماي              هاي فرهنگي و اجتماعي برتار كانون

شااوند و پاا  از رقاباات در جشاانواره بيساات و هشااتم  ، كااانون هاااي  برتاار بااه جشاانواره رويااش  وزارت علااوم راه  

 پيدا مي كنند. 

 اجرایی:الف( ضوابط 

 وهشتم شرکت کنند که همه شرایط زیر را داشته باشند.توانند در جشنواره بیستفرهنگی میهايکانون

 اجتماعي پردي  باشد.-كانون بايستي داراي اساسنامه و مجوز تاسي  از كميته فرهنگي-1

باشد و حداقل يكسال از زمان فعاليت كانون بايستي به طور منظم انتخابات ساالنه را در ارديبیشت ماه برگزار نموده  -2

 (.76تا پايان خردادماه ) كانون گذشته باشد

اعضاي شوراي مركزي و دبير كانون از طريق انتخابات برگزيده شده باشند و اعضاي شوراي مركزي داراي ابالغ  -3

 وپژوهشي پردي  باشد.آموزشي يكساله از طرف معاون فرهنگي،

 ار شده باشد.مجمع عمومي ساالنه برگز -4

اجرا  اجتماعي پردي -برنامه عملياتي با مجوز كميته فرهنگي2حداقل  1376از زمان تاسي  كانون تا اسفندماه  -5

 نموده باشدو برنامه عملياتي بايد در راستاي اهداف كانون فرهنگي باشد.

 استان ارسال گردد.الزم به ذكر است كه كليه موارد فوق بايستي همراه با مستندات به كميته داوري 

 ب( فرایند کار:

كانون هاي فعال را به منظور  كارشناسان فرهنگي هر پردي  موظف هستند براساش ضوابط و معيارهاي جشنواره،-1

 رقابت به مديريت استاني معرفي نمايند.
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داوري مشخص هاي گانه فوق و شاخصكانون برگزيده را برابر ضوابط پنجدو جشنواره موظف هستندستاداستاني-2

ها و گزارش فعاليت ابالغ دبير، مركزي،شورايابالغ اعضاي اساسنامه، انتخابات،جلسهصورت نمايند و مستندات را )مجوز،

 هاي داوري( در سامانه سجفا بارگزاري نمايند.مستندات شاخص

برگزاري جشنواره در قالب نمايشگاه دستاوردهاي خود را در زمان  يافته مرحله كشوري موظف هستند،هاي راهكانون-3

 در غرفه اختصاصي استان مربوطه ارائه نمايند.

هاي استان و يك استاد دانشگاه يكي از اساتيد دانشگاه فرهنگيان،) گروه داوران در سطح استان مركب از سه نفر - 4

 مي باشد.( هاي فرهنگي مربوطهيك فرد متخصص وصاحبنظر در حوزه كانون

 فرهنگی:هایی داوری کانونها( شاخصج

امتیاز  مراجع تاییدکننده

 داوری

حداکثر 

 امتیاز

های فرهنگیهای ارزیابی کانونمصادیق شاخص هایارزیابی شاخص 

های فرهنگیکانون  

ف
 ردی

فرهنگیکارشناس فرهنگی-های آموزشیها و دورهکالس ها،کارگاه 11    

امتیاز( 2)هر مورد   

فعالیت آموزشی 

 فرهنگی

1 

کارشناس 

فرهنگیمسئول  

گردهمایی  بزرگداشت و نمایشگاه، سمینار، نشست، کنفرانس، جشنواره، مسابقه، 11 

امتیاز( 2فرهنگی )هر مورد   

 2 رویداد فرهنگی

استادمشاور 

آموزشی، معاونو

وپژوهشیفرهنگی  

 زگرد،می سخنرانی، مناظره، آزاداندیشی،کرسی گو،وگفت مباحثه، اندیشی،هم 11 

امتیاز( 2نقد و یا تبادل نظر )هر مورد  جلسات بحث،  

 3 گفتگوی فرهنگی

فرهنگیکارشناس  فرهنگی،هایمجموعه های مشترک با مراکز،بازدید و همكاری جلسه، 11  

 2شهرستان( )هر مورد وپرورشآموزشاستان و ادارهوپرورشآموزشکلاداره

 امتیاز(

ارتباطات و 

فرهنگیهایهمكاری  

4 

امتیاز( 2هر شماره ) امتیاز آن کانون باشد.ای که صاحبنشریه هایکلیه شماره 6  مستند نشریه  5 نشریه فرهنگی 

ایید کلیه موار مستند با ت

آموزشی،ونامع  

وپژوهشیفرهنگی  

مطالعه و پژوهشی که کارفرمای آن مشخص باشد و با مدیریت و  تحقیق، 6 

امتیاز( 3هر مورد ) .ریزی کانون انجام شده باشدبرنامه  

-پژوهشیفعالیت

 فرهنگی

6 

تاب ترجمه یا تالیف کتاب که اسم و لوگوی کانون در شناسنامه و یا روی جلد ک 11  مستند کتاب

امتیاز( 5هر مورد ) مندرج شده و مجوز نشر آن کسب شده باشد.  

 7 کتاب

قاله ای که ممستند نشریه

 در آن چاپ شده است.

امتیاز( 2ترویجی )هر مورد پژوهشی یا علمیدر نشریات علمیچاپ هر مقاله  4  چاپ مقاله فرهنگی  

وطهمرتبط با کانون مرب  

8 

مدارک و مستندات با 

آموزشی،تایید معاون  

وپژوهشیفرهنگی  

ن را ابداع یا کارآفرینی که کانون یا اعضای کانون بخشی از امتیاز آ اختراع، 6 

امتیاز( 3هر مورد ) این موضوع است.داشته و مدارک و مستندات موید   

فرهنگیخالقیت  9 

فرهنگیکارشناس  2)هر مورد  ویراستاری و رعایت خط و دستورزبان تهیه گزارش، تهیه فیلم یا کلیپ، 7  

 امتیاز(

1 مستدسازی

1 

فرهنگیکارشناس امتیاز( 2انتشار خبر فعالیت کانون در سایت یا خبرگزاری )هرمورد  6   1 خبررسانی 

1 

کارشناس 

فرهنگیمسئول  

امتیاز 2به ازای هر سال  6  1 سال تاسیس 

1 

فرهنگیکارشناس امتیاز 1نفر  15به ازای هر  5   1 تعداد اعضاء 

2 

فرهنگیکارشناس امتیاز( 1.5فضای مسقف فیزیكی در اختیار کانون )هر مترمربع  4   1 فضای فیزیكی 

3 

هجشنوارستاد استانی  جمع کل 111  
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برنامه و كليه مواردي كه تاييد سين نامه،دعوت گواهينامه، تذكر:الزم به ذكر است بارگزاري مستندات )صورتجلسه،

 باشد.كننده بندها باشد.( ضروري مي

 مكتوب( -الكترونیكی) برترنشریات -3-7-9

بار اسااش شاخصایايي كاه در ذيال ماي آياد از طرياق اساتان هاا معرفاي ماي              مكتاوب( -نشريات برتر )الكترونيكي

شااوند و پاا  از رقاباات در جشاانواره بيساات و هشااتم   نشااريات  برتاار بااه جشاانواره تيتاار وزارت علااوم راه  

 پيدا مي كنند. 

 اجرایی: ( ضوابطالف

 استاني باشد.نشريه داراي مجوز انتشار از كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي پردي  هاي -1

شماره اززمان صدور 2گاهنامه وفصلنامه( تیيه شده اند حداقل  ماهنامه، نشرياتي كه به صورت مستمر )هفته نامه،-2

 چاپ شده باشد. 77مجوز تا پايان خرداد ماه 

 از محتواي ارائه شده در نشريه، مرتبط با دانشجو ودانشگاه باشد .%51حداقل -3

امكان شركت در جشنواره را  فراد ونیادهاي بيرون دانشگاه تیيه وآماده سازي شده باشد،نشريات وآثاري كه توسط ا-4

صفحه آرايي وآماده  ندارند. )مانند مقاله هاي دريافتي از بيرون ويا نشرياتي كه توسط افراد و گروه هاي غير دانشگاهي،

 شده باشند.(

ودرهر مرحله اي مشخص شود اثري كپي شده است، از  آثار تكراري وبازنشر امكان شركت در جشنواره را ندارند-5

 جشنواره كنار گذاشته خواهد شد.

 امكان شركت دادن نسخه هاي پيشين را در جشنواره ندارند. به هر دليلي متوقف شده باشد، نشرياتي كه انتشارشان-6

از كميته ناظر بر نشريات بايستي  كانون هاي فرهنگي وتشكل هاي اسالمي، نشريات مربوط به انجمن هاي علمي،-7

 دانشگاهي پردي  هاي استاني مجوز دريافت نمايند.

به دبيرخانه دائمي  نشريات راه يافته به مرحله كشوري بايد در فاصله زماني كه در بخشنامه مشخص مي شود،-8

 هنري سازمان مركزي ارسال شود. جشنواره هاي فرهنگي،

 :یندکار( فراب

 نشريه مشخص شده ودر قالب لوح فشرده به دبير خانه جشنواره ارسال گردد. 2درمرحله استاني بايستي -1

هرنشريه دستاوردها وگزارش عملكرد خود را در زمان برگزاري جشنواره درغرفه اي كه به همين منظور به هر استان -2

 ارائه دهد . در نمايشگاه اختصاص داده مي شود،

 نشريه را در سامانه سجفا بارگذاري نمايد. وشاخص هاي داوري،ستاد استاني موظف است برابر ضوابط فوق -3
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هاي استان و يك استاد دانشگاه يكي از اساتيد دانشگاه فرهنگيان،) گروه داوران در سطح استان مركب از سه نفر -4

 مي باشد.( يك فرد متخصص وصاحبنظر در حوزه مطبوعات

 نشریات مکتوب(:) یاتنشرهای داوری ( شاخصج 

 امتیاز داور حداکثرامتیاز های ارزیابیشاخص ردیف

  15 تناسب محتوای نشریه با زمینه انتشارمندرج در مجوز 1

  3 نوآوری وخالقیت 2

  3 تولیدی بودن 3

  3 به روز بودن 4

  4 وغنای محتوا وهدفمندی پیام 5

  2 انتقال تهیه وتدوین توسط دانشجو 6

  3 مقاله 7

  3 یادداشت نویسی 8

  2 خبر 9

  3 گزارش 11

  4 مصاحبه 12

  5 پیوست نسخه الكترونیک 13

  5 استفاده از سرصفحه و تناسب نوع واندازه قلم درمحتوا 14

  5 چینش مناسب عناصر صفحه صفحه آرایی و ستون بندی زیبا، 15

  5 خلق مفاهیم گرافیكی واستفاده مناسب از رنگ های مكمل 16

  4 کیفیت روی جلدجذابیت وطراحی  17

  3 درج شناسنامه زیر لوگو 18

  3 شمارگان وقیمت وبكارگیری چند تیتر مهم 19

  5 رعایت دستورزبان وآیین نگارش 21

  5 نشانه گذاری ودرست نویسی وساده نویسی وروان نویسی متن 21

  11 استمرار دوره انتشاربطور منظم 22

  5 کیفیت چاپ وصحافی 23

  111 جمع کل

 نشریات الكترونیكی

 امتاز داوری حداکثرامتیاز معیارهای ارزیابی ردبف

  21 تناسب محتوای نشریه با زمینه انتشار مندرج در مجوز 1

  21 مولتی مدیا و....( رنگ های مكمل، تصاویر،) قالب:طراحی وگرافیک سایت 2

  5 به روز رسانی 3

  5 سرعت لودشدن 4

  5 بارگذاری 5

  11 موضوعی محتوا درزمینه معین وارائه روش های ارتباط با سایت یا وبالگ ارائه 7

  15 تفكیک وچینش محتوا لینک، دسته بندی، دسترسی آسان به مطالب )ترکیب بندی، 8

  11 آرشیو و مسابقه وسرعت ارجاع دهی،( وضعیت وسرعت موتور جستجو )داخلی یا خارجی 9

  11 وجانبیسایر امكانات ابتكاری  11

  111 جمع کل

 برتر دانشجویی مذهبی هایهیات-4-7-9

نحوه انتخاب هيئت هاي مذهبي برتر هر استان پ  از هماهنگي و تأييد دفتر نیاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

 دانشگاه فرهنگيان استان مربوطه و  براساش معيارها و شاخصه هاي تعين شده زير صورت مي پذيرد .

 برادر( مي باشد. يا بين هيئت هاي واجد شرايط يك هيئت مذهبي )خواهر الزم به ذكر است سیميه  هر استان از 
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 الف ( ضوابط اجرایی  هیأت های مذهبی جهت شرکت درجشنواره :

 شركت نمايند :صرفاً هيأت هاي مذهبي كه داراي تمامي شرايط زير باشند مي توانند در مي توانند در بيست و هشتمين جشنواره 

داراي اساسنامه مصوب هيأت مذهبي دانشجويي و مجوز تأسي ) از دفتر نیاد پردي  هاي استاني دانشگاه و شماره ثبت در سامانه  -1

 هيأت هاي مذهبي دانشجويي نیاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها(   وهمچنين هيأت امناء فعال )هيأت موس  (، باشد.

نه وتحت نظارت دفتر نیاد نمايندگي مقام معظم رهبري در پردي  هاي استاني فعاليت نموده و حداقل يكسال از زمان بصورت داوطلبا -2

 تأسي  و فعاليت گذشته باشد . 

 هاي استاني دانشگاه  داشته باشند.اعضاي شوراي و مسوول هيأت بايد داراي ابالغ يكساله از دفتر نیاد پردي   -3

اجتماعي پردي  و يا شوراي  –برنامه عملياتي با مجوز دفتر نیاد يا كميته فرهنگي  4حداقل  1376اسفند ماه از زمان تأسي  هيأت تا  -4

اجتماعي استان در راستاي اهداف هيأت اجرا نموده باشد و مستندات آن جیت ارائه به كميته داوران  موجود باشد ودر زمان  –فرهنگي 

 مقرر ارسال گردد.

 ب( فرایند کار :

هيأت هاي فعال حائز شرايط از سوري دفاتر نیاد پردي  هاي استاني دانشگاه براساش ضوابط و معيارهاي جشنواره به منظور رقابت  ، -1

 در جشنواره به مديريت استاني معرفي گردند.

ص و مستندات آن ستاد استاني جشنواره موظف است  يك  هيأت برگزيده را برابر ضوابط چیارگانه فوق و شاخص هاي داوري مشخ -2

اعم از : مجوز يا معرفي نامه دفتر نیاد با ذكر شماره ثبت در سامانه هيأت هاي مذهبي دانشجويي نیاد مركز ، اساسنامه، ابالغ اعضاي 

 شورا )هيأت امناء( و مسوول هيأت، گزارش فعاليت ها و مستندات شاخص هاي داوري  را در سامانه جامع فرهنگي بارگزاري نمايند .

هيأت مذهبي استاني راه يافته به مرحله كشوري موظف است ، نمونه اي از دستاوردها وفعاليت هاي خود را در زمان برگزاري  -3

 جشنواره در قالب نمايشگاه در غرفه اختصاصي استان مربوطه ارائه نمايد.

و كليه مواردي كه تاييد كننده بند ها باشد .( بارگزاري مستندات )معرفي نامه، صورتجلسه، گواهينامه، دعوت نامه، سين برنامه  -4

 ضروري مي باشد.
 ج( شاخص های داوری هیأت های مذهبی :

 مصادیق شاخص های ارزیابی هیأت های مذهبی شاخص های ارزیابی هیأت های مذهبی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 داوری

 مذهبی -برگزاري مراسم یا رویداد فرهنگی  1

مراسم مذهبی در اعیاد و سوگواري اهل بیت )ع (، مراسم هفتگی، قرائت ادعیه و مناجات، جلسات 

 قرائت قرآن، مسابقه، جشنواره، نشست، نمایشگاه، بزرگداشت و گردهمایی فرهنگی و مذهبی 

 امتیاز ( 2)هر مورد 

14  

 گفتگوي فرهنگی و مذهبی 2
جلسات بحث، نقد  ندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد،هم اندیشی، مباحثه، گفت و گو، کرسی آزاد ا

 امتیاز ( 2)هر مورد و یا تبادل نظر 
14  

3 
ارتباطات فرهنگی و اردوها و همكاري هاي 

 فرهنگی و قرآنی و مذهبی

جلسه، بازدید و اردو، همكاري هاي مشترک با مراکز و هیأت مذهبی و مساجد و حسینیه ها و 

ها و شهرستان و مجموعه هاي فرهنگی دیگر، اداره کل آموزش و پرورش محافل مهم قرآنی دانشگاه 

 امتیاز ( 2)هرمورد ن و اداره آموزش و پرورش شهرستان استا

11  

خالقیت فرهنگی و مذهبی یا دارا بودن مداح و  4

 قاري

داشته و بسته ها و سبد هاي فرهنگی، اختراع، ابداع که هیأت یا اعضاي هیأت بخشی از امتیاز آن را 

 امتیاز ( 3)هرمورد ک و مستندات موید این موضوع است. مدار
9 

 

 8 امتیاز ( 2)هرمورد فرهنگی   –کارگاه ها، کالس ها و دوره هاي آموزشی  فعالیت هاي آموزشی، فرهنگی 5
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یا ویژه نامه یا چاپ مقاله معتبر  ایجاد نشریه

 فرهنگی و مذهبی و یا

 فرهنگی و مذهبی مطالعات و فعالیت پژوهشی

 کلیه شماره هاي نشریه یا ویژه نامه اي که صاحب امتیاز آن هیأت باشد .

تحقیق، جزوه، مطالعه و پژوهشی که کارفرماي آن مشخص باشد و با مدیریت و برنامه ریزي هیأت 

 امتیاز ( 2)هرمورد  انجام شده باشد، سیر مطالعاتی دینی و مذهبی

8  

 کتاب 7
کتاب که اسم و لوگوي هیأت در شناسنامه و یا روي جلد کتاب مندرج شده و مجوز ترجمه یا تألیف 

 امتیاز ( 4)هر مورد  نشر آن کسب شده باشد.
8  

  7 امتیاز 1نفر  15به ازاي هر  تعداد اعضاء 8

 مستندسازي یا فضاسازي فرهنگی و مذهبی 9
 دستورزبان، نصب بنر، تراکت، گروه یاتهیه گزارش، تهیه فیلم یا کلیپ، ویراستاري و رعایت خط و 

 امتیاز ( 2)هر مورد کانال مجازي، ارسال پیامک گروهی 
6  

  6 امتیاز ( 2)هر مورد  انتشار خبر فعالیت هیأت در سایت یا خبرگزاري خبررسانی 11

  6 امتیاز 2به ازاي هر سال  سال تاسیس 11

  4 امتیاز ( 1.5)هر متر مربع فضاي مسقف فیزیكی در اختیار هیأت  فضاي فیزیكی 12

  111 جمع کل



 
 

11 
 

 مالحظات تهیه گزارش-11

ها و دستاوردهاي علمي حتمأ توجه داشته باشيد كه بازه زماني اجراي پيش از تیيه گزارش فعاليتدانشجويان 

 باشد. 77تا ارديبیشت ماه  76هاي علمي بايد از خرداد ماه فعاليت

همچنين نوع گزارش و حداكثر حجم  باشد دريافت خواهد كرد. PDF هايي كه در فرمتسامانه جشنواره تنیا گزارش-1

 هاي ارسالي بايد منطبق با جدول زير باشد:فايل

 حجم فایل حوزه رقابتی

 )مگا بایت(

 نوع گزارش

 A4 کاغذ گزارش جامع:صفحات گزارش باد در قطع 51 کتاب و نشریه علمی علمی،انجمن

 باشد.

پوستر:گزارش این حوزه باید در قالب یک پوستر با  15 هاسایر حوزه

 باشد. A1سانتی متر یا  71در  51ابعاد 

 

تواند آرايي مينويسي و صفحهدرست ويراستاري، روشن و در عين حال جامع و كامل باشد. روان، گزارش بايد ساده،-2

 شما داشته باشد.تاثير بسياري بر ارزيابي از گزارش 

 نکاتی در مورد گزارش جامع

 لوگوي دانشگاه و ديگر لوگوهاي مرتبط حوزه رقابت، صفحه عنوان يا روي جلد گزارش:در اين صفحه كامل گزارش،-3

 زمان تدوين گزارش و ...را به روشني ذكر نماييد. لوگوي انجمن يا نشريه و يا گروه...(،)

 هاي گزارش را ليست كنيد.فیرستي از مطالب و بخشصفحه فیرست:در ابتداي گزارش -4

بخشي را به تشريح مقدمات تخصيص داده و با معرفي  بخش مقدمه:پيش از گزارش فعاليت يا دستاوردهاي علمي،-5

 اسامي اعضاي فعال انجمن يا گروه، تعداد مخاطبان و دانشجويان، سوابق انجمن يا گروه، مختصر دانشگاه و دانشكده،

ايد و مواردي از اين دست را سوابق و افتخاراتي كه تاكنون كسب كرده ايد،ستاداني كه با ايشان همكاري داشتهمعرفي ا

 به اختصار توضيح دهيد.

خصوصأ با ) ها يا دستاوردهاي علمي:هر فعاليت يا دستاورد مدنظر را با ذكر تمامي جزئيات میمبخش گزارش فعاليت-6

 ا رعايت نكات زير تشريح كنيد:توجه به معيارهاي داوري( و ب

هاي ديگر آورده شود و مستندات مربوط به هر برنامه نيز در كنار گزارش هر برنامه به صورت مستقل از برنامه-

 ها بر اساش تاريخ اجرا باشد.ترتيب گزارش برنامه توضيحات آن باشد.

هاي مناسب به ترتيبي كه جمعيت نتخاب عك ا ها و مستندات را با دقت انتخاب كنيد و از تكرار بپرهيزيد.عك -

ريزي تا اجراي دستاوردها را روشن كند و مشخصأ مربوط به ها را به خوبي نشان دهد يا فرايند برنامهمخاطبان برنامه

ها حتما توضيحات مناسب داشته باشند و اكيدأ از مستندات غيرمرتبط يا گنگ و مبیم عك  همان برنامه باشد.

 .اجتناب كنيد

 توانيد آن را در اينترنت آپلود نموده و لينك آن را در گزارش بياوريد.در صورتيكه ويدئويي از برنامه موجود باشد مي-
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شود كه حتي االمكان با توجه به معيارهاي داوري توضيحات در عين پرهيز از توضيحات غير ضروري مجددأ تاكيد مي-

 گزارش خود بگنجانيد.گري در مناسبي را در عين صداقت در روايت 

 هاي همان بخش آورده شود و ضمن رعايت نظم منطقي در محتواي گزارش،در هر بخش تنیا گزارشي از فعاليت-7

 هاي مختلف به خوبي از يكديگر متمايز باشند.توجه داشته باشيد كه بخش

 نکاتی در مورد گزارش در قالب پوستر

 51قطع ) گزارش در قالب يك پوستر گيرد،علمي مورد ارزيابي قرار مي در مواردي كه تنیا يك فعاليت يا دستاورد-8

 4،6به موارد بند  ها ضمن رعايت كلياتي كه در باال به آن اشاره شد،در اين حوزه متر( دريافت خواهد شد.سانتي 71در 

ارش جامعي را در عين اي داشته باشيد و پوستر را به نحوي طراحي كنيد كه گزتوجه ويژه 7و برخي از موارد بند 

 اختصار و با مستندات كافي در اختيار داور قرار دهد.

 علمی نکاتی در مورد گزارش حوزه انجمن

هاي يكساله انجمن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و با توجه جا كه در حوزه انجمن علمي گزارش كليه فعاليتاز آن-7

هاي گزارش شده بايد لزومأ منطبق با حدود و ترتيب ذكر شده در جدول برنامهحداكثر تعداد  به دستورالعمل جشنواره،

 زير باشد:

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترتیب فصل ها و صفحات جزئیات

 صفحه عنوان عنوان گزارش

 فهرست فهرست مطالب گزارش

 مقدمه ای در مورد انجمن یا گروه و سوابق و افتخارات و همچنین اعضا و استادان مشاور و همكار انجمنمقدمه

 یكم بخش فعالیت( 11فعالیت آموزشی )حداکثر 

 دوم بخش فعالیت( 5رویداد علمی )حداکثر 

 بخش سوم فعالیت( 5گفتگوی علمی و تخصصی )حداکثر 

 بخش چهارم فعالیت( 5حداکثر )های علمی ارتباطات و همكاری

 بخش پنجم های منتشر شده(نشریه علمی )کلیه شماره

 بخش ششم فعالیت پژوهشی

 بخش هفتم کتاب

 بخش هشتم خالقیت علمی


