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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مالك نمره گذاري

  كلياتكليات
 

 شود:به شرح زير محاسبه مي امتیازات .1

        :كل حفظ ب( رشته   : « تحقيق»قرائت  الف( رشته

  امتیاز 53تجويد       امتیاز 200صحت حفظ 

  امتیاز 13وقف و ابتدا      امتیاز 53تجويد 

  امتیاز 20صوت      امتیاز 13وقف و ابتدا 

  امتیاز 50لحن     امتیاز 20صوت 

   امتیاز 50لحن 

 

تجويد، لحن، وقف و ابتدا  : به ترتیبقرائت تحقیق  جمع امتیازات، اولويت در رشتهصورت به تساوي رسیدن دو يا بیش از دو نفر از متسابقین در  در .2

 لحن صوت و،  وقف و ابتدا ،تجويد  هاي حفظ به ترتیب: صحت حفظ، و صوت و در رشته

صورتیکه يکي از متسابقین بخواهد به روايت ديگري تالوت درروايت حفص از عاصم مي باشد و ،مبناي مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم .5

 داوري اعالم نمايد . تئهی  به روايت مربوط را كند بايستي قبل از تعیین قرعه نوبت تالوت

عدم حضور  واهند پرداخت وداوران، به قرائت يا پاسخگويي به سؤاالت خ یأترئیس هكنندگان به محض حضور در جايگاه و اعالم شركت .4

 موجب حذف وي خواهد شد. ،يک نفربا فاصله زماني حداكثر متسابق 

  شود.و نهايي برگزار مي ، نیمه نهائيمرحله مقدماتي سهدرحفظ كل و قرائت تحقیق قرآن كريم  دردو رشته مسابقات .3

  مالك رتبه بندي مي باشد. جمع شده و حله نهاييرمكل امتیاز  %00با  نیمه نهائيه مرحلكل امتیاز  %50 :تبصره

 باشد.ت نظارت ميئداوران قابل رسیدگي در هی ها در بینرشته در امتیازات ساير %10در رشته صحت حفظ و  %3وجود مغايرت بیش از  .6

 باشد.داوران مي تئهیي رئیس برعهده جايگاه و مصحف مورد استفاده داوران، دركنترل مصحف مورد استفاده  .0

 باشد.نامه، نافذ ميبیني نشده، با رعايت اصول حاكم بر آيینباره مطالب پیشوران و ستاد برگزاري مسابقات، دردا هیأت گیريتصمیم .8
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 تحقیق قرائت  كلیات رشته

 مرحله مقدماتي 

 گردد.ميبه اواعالم  و تعیین درشب قبل ید قرعهقهر قاري به  قرائتآيات * 

 قبل از شروع مسابقات تعیین و به او اعالم مي گردد. مراسمي نوبت تالوت هر قاري در * 

 را تالوت خواهد نمود . از مصحف تعیین شده را درجايگاهسطر 6 ا  قاري حدود ،مقدماتي در مرحله* 

 . باشد( مي يسطر 13مالك قرائت، مصحف عثمان طه ) يک صفحه  تبصره :

 حداقل امتیاز متسابقیني كه در ارائه قرائت ) تحقیق ( خود ضعیف باشند،  بدين شرح است :  *

 10* لحن                 0* صوت               3*  وقف و ابتدا                 10* تجويد    

 مه نهائي مجوز حضور خواهند داشت.* حداكثر نیمي از قاريان مرحله مقدماتي كه باالترين نمره را كسب نمايند در مرحله نی

 

 مرحله  نیمه نهائي

 گردد.* آيات قرائت هر قاري به قید قرعه درشب قبل تعیین و به اواعالم مي

 * نوبت تالوت هر قاري در مراسمي قبل از شروع مسابقات تعیین و به او اعالم مي گردد. 

 شده را درجايگاه تالوت خواهد نمود . سطراز مصحف تعیین 10* در مرحله نیمه نهائي، قاري حدودا  

 باشد .سطري ( مي 13مالك قرائت، مصحف عثمان طه ) يک صفحه  تبصره :

 

 مرحله نهايي

 به مرحله نهايي راه خواهند يافت. ،ز باالترين نمره باشندئپنج نفر از قارياني كه در مرحله مقدماتي حا* 

داوران و تصويب ستاد برگزاري مسابقات  هیأتدر موارد خاص با نظر  مي شوند،نهايي دعوت تعدادقارياني كه جهت تالوت در مرحله  افزايش* 

 صورت مي پذيرد.

 و جهت تالوت اعالم مي گردد داوران (هیأت قطعه ) با تعیین از سوي سه  از شب قبل، ،به قاريان راه يافته به مرحله نهايي رشته قرائت تحقیق* 

 باشند.مخیّر مي  ايشان در انتخاب يکي از قطعات

 سطر را تالوت خواهد نمود . 20حدود  نهايي مرحله درقاري * 

 .مي باشدتالوت در مرحلۀ نهايي نیز به قید قرعه  نوبت تعیین بديهي است تبصره :
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 قرآن كريم كل كلیات رشته حفظ

 

 مرحله مقدماتي 

 سئوال در بخش دوم (  2در بخش اوّل و  سئوال 5از حافظ پرسیده مي شود ) سئوال  3، جمعا   بخش برگزار مي شود 2در اين مرحله كه در  .1

 نمره مي باشد . 500مجموع امتیازات نهايي حافظ در مرحله مقدماتي .2

 لحن ( امتیاز مي باشد . ) .بدون در نظر گرفتن تجويد ، وقف وابتدا ، صوت و  100: سه سؤال بخش اول)نوبت صبح( فقط از صحت حفظ ومجموعا  1تبصره

 امتیاز 100امتیاز  مي باشد . )  200: دو سؤال بخش دوم) نوبت عصر( با در نظر گرفتن تجويد ، وقف وابتدا ، صوت ، لحن و صحت حفظ ، مجموعا  2تبصره 

 امتیاز صحت حفظ ( 100قرائت و  صحت 

 

 بخش اول:

برگزار مي هیأت نظارت  نمايندهورشته حفظ  محترم داورانرئیس هیأت داوران و با حضور  ويژه اي محل در ن بخش در نوبت صبح واي. 1

 .گردد

 سئوال ( 5) جمعا   .، شامل يک صفحه كامل است سئواليک  قرآن كريم جزء 10از هر  بخشاين  میزان ارائه محفوظات در . 2

 ( مي باشد. يسطر 13مالك قرائت، مصحف عثمان طه ) يک صفحه ـ 1/2

 .گرددحت حفظ منظور ميفقط نمره ص، اين بخشدر ـ  2/2

 در بخش اول مسابقات حفظ كل ، جهت راه يابي به بخش دوم ضروري مي باشد . 100نمره از  00كسب حداقل  .5

 

 بخش دوم :

 .گرددبرگزار مي  ،داوران  محترم كلیه اعضاء هیئتبا حضور  برگزاري مسابقات و محلاين بخش در نوبت عصر و در . 4

قرآن كريم را تالوت كند  از حافظ محترم بايستي يک صفحهكه  كل قرآن كريم است وال ازئس دو دراين مرحله ،میزان ارايه محفوظات .1/4

 سطر ( 13)  .

) بر مبناي بارم امتیازات   لحن صوت و ،وقف و ابتدا  ،تجويد توسط داوران محترم ، ساير امتیازات نیز ر نمره صحت حفظعالوه ب سئوالبراي اين  . 2/4

 گردد.منظور مي قرائت (
 

 مرحله نهايي :
 

 . پنج نفر از حافظان كه در مرحله مقدماتي حائز باالترين نمره باشند، به مرحله نهايي راه خواهند يافت.3

داوران و تصويب ستاد  هیأتدر موارد خاص با نظر  مي شونددر تعداد حافظان كه جهت تالوت در مرحله نهايي دعوت  افزايشـ  1/4

 . پذيردرت ميصوبرگزاري 

  .باشدمي سئوال ( 5جزء قرآن كريم يک سئوال ) جمعا   10ات در مرحله نهايي از هر ـ میزان ارائه محفوظ 2/4

كه از سوي هیأت داوران تعیین مي شود ) به روش حضور در قرنطینه  پاسخ مي  هاي يکسانسئوال در اين مرحله تمامي منتخبین بهـ  5/4

  .(ددهن

 باشند. مي ه صحت حفظ )چه در هدايت و چه در داوري( حافظ كل قرآن كريمداوران رشت. 6
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مواردي مانند وصل به سکون يا وقف به حركت، اشباع يا عدم اشباع كلمات خاص،  حركات، حروف و كلمات )شتباهات در ا .0

 ود.مي شفقط توسط داوران رشته صحت حفظ كسر امتیار  ل حركات كوتاه به كشیده و بالعکس (تبدي

 د.شوميامتیاز كسر  صحت حفظدر گلو، سکسکه و نظاير آن فقط توسط داور رشته آب پريدن  .8

گردد و داوران رشته وقف تکرار آيات يا قسمتي از آن و هم چنین مکث بیش از حد از سوي حافظ، فقط در بخش صحت حفظ كسر امتیاز مي .9

 نمي كنند.امتیازي كسر  لحن و و ابتدا

از نمايد، راي وقف و ابتدا انتخاب ميران وقف و ابتدا در رشته حفظ، فقط در مواردي كه حافظ به صورت اختیاري محلي را بداو : تبصره

شده، ابتدا  تالوتاشتباه ي كه يا براي تصحیح قسمت ، ومواردي كه حافظ به دلیل فراموشي، وقف يا مکث نموده در نمايند واو كسر امتیاز مي

 .زي كسر نمي كنند، امتیانمايد مي

 كه در ارائه محفوظات خود ضعیف مي باشند، بدين شرح است:حداقل امتیاز متسابقین . 10

 10* لحن            0* صوت            3*        وقف و ابتدا   10* تجويد        50* صحت حفظ   

 

 :ظاهدايت حف

 تالوت گردد. توسط راهنماي حفاظ افظ قابل تشخیص باشدزم است عبارت ابتدايي هر سؤال به میزاني كه براي ح. ال11

مورد را آن         بار تذكر داده و در صورت عدم تصحیح توسط حافظ،  تنها يک راهنماكلمات و آيات، داور ، كلمه در اشتباهات مربوط به. 12

 نمايد.تصحیح نموده و حداكثر امتیاز آن بخش را از حافظ كسر مي

 نمايد.تا قبل از كلمه يا عبارت اشتباه را تالوت مي ،راهنماي حفاظتباهات حافظ در كلمه و عبارت، براي تذكر اش. 15

 ،، در قسمت تکراري حفاظراهنما توسط نبايد عبارت قبل از مکث را تالوت نمايد و در صورت تکرارراهنماي حفاظ در صورت مکث حافظ، . 14

 كسر امتیاز خواهد شد.

امتیاز را از دست دهد تالوت او قطع شده و امتیاز مربوط به صحت حفظ آن سؤال، به طور  20اثناي تالوت هر سؤال بیش از چنانچه حافظ در . 13

 كامل از وي كسر خواهد شد.

 

 تجويد   

 (امتیاز 53)

 است.امتیاز منظور شده  0 «فصاحت قرائت» براي  وامتیاز  28كه  «تجويد قرائت» :اين بخش شامل دو قسمت

 

 

 لف( تجويد قرائتا

 امتياز:  3موارد كسر 

 .ديگر؛ مانند: تبديل فتحه به كسرهحذف، اضافه و تبديل نمودن صداها به يک .1

و « جاءُ»به « جاءو»، «اَتاهم»به « آتاهم»چنین خطا در صلۀ هاء ضمیر؛ مانند: تبديل هم ،تبديل صداهاي كوتاه به صداهاي كشیده و بالعکس .2

 .«مِنهو»به « مِنهُ»

 دد خواندن حرف غیرمشدد يابالعکس ، حذف و اضافه نمودن تنوين مش .5
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 امتیاز كسر خواهد شد. 2اختالل در تشديد به تشخیص داور حداكثر تا  :1 تبصره

 وصل به سکون و وقف به حركت، رعايت نکردن وقف به اسکان يا ابدال. .4

 حذف يا اضافه نمودن حرف. .3

 ه. جا خواندن كلم به حذف، اضافه نمودن يا جا .6

 امتیاز خواهد شد. 4را حذف يا اضافه نمايد موجب كسر )اعم از عبارت، آيه يا سطر( چنانچه قاري بیش از يک كلمه  :2تبصره 

شده تـالوت  شود و چنانچه بیش از حد تعیینامتیاز كسر مي 5شده تالوت نمايد، به ازاي هر سطر چنانچه قاري كمتر از حد تعیین :3تبصره 

 است.امتیاز  4شود. در هر حال حداكثر كسر امتیاز اين تبصره امتیاز كسر مي 2هر سطر كند، به ازاي 

 شود.امتیاز كسر مي 1در تمام موارد مذكور، در صورت اصالح پیش از تجديد نفس، فقط  :4تبصره 

 تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور، موجب كسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد شد. :5تبصره 

 شود.كسر نميتوسط داور تجويد امتیازي  ،هاي آنمذكور و تبصره 6تا  1هاي حفظ از هیچ كدام از بندهاي در رشته :6بصره ت

 

 امتياز: 2موارد كسر 

 و نظاير آن.« ت»به « ط»يا « ث»به « س»تبديل كامل مخارج حروف يا صفات ممیّز؛ مانند: تبديل . 0

 امتیاز كسر خواهد شد. 1حداكثر  0بند در صورت اداي ناقص موارد  :8 تبصره

امتیاز ديگر كسر خواهد شد و نهايتا  سقف كسر  2، غلط امتیاز و در صورت تکرار 1در صورت اصالح فوري بدون تجديد نفس،  :9 تبصره

 امتیاز خواهد بود. 4امتیاز براي هر حرف 

 

 امتياز: 1موارد كسر 

 ي؛عدم رعايت هر يک از نکات و قواعد تجويد. 8

 .نظاير آنمانند: شدت، رخوت، قلقله، لین، تفخیم، ترقیق، اظهار، ادغام، اقالب، اخفاء، غنّه، مد، اماله، تسهیل، سکت و  

 گردد؛در صورت اجتماع بیش از يک قاعده در يک مورد، هر كدام جداگانه محاسبه مي :11بصره ت

 «. قآئل»الف مدي و مد آن در كلمه مستعلي نمودن مانند:  

در هر مورد، با توجه به میزان نقـص ساير قواعد كیفیت اخفاء و  ،ها و مدهارعايت ناقص موارد يادشده از جمله توازن مقدار غنّه :11 تبصره

 خواهد شد. امتیاز 03/0تا  3/0موجب كسر 

كسر خواهد شد. به عنوان مثال عدم امتیاز  5در صورت تکرار هر يک از موارد فوق، به ازاي هر مورد و براي هرحرف، حداكثر  :12تبصره 

 براي آن حرف خواهد شد. نمره 5كسر امتیاز تا سقف طور جداگانه موجب  از حروف آن، به يرعايت مکرّر قلقله در هر يک

 ؛بنا به تشخیص داورتداخل غیرمتعارف يا افراط در تلفظ دو حرف مجاور  .9

 «.نعلن»در كلمۀ « ل»در « ع»يا تداخل تلفظ « يعملون»در كلمه « م»در« ع»مانند: تداخل تلفظ      

 شود.مي امتیاز 1كسر جستگي در گلو موجب هاي ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن از جمله لکنت، تپق، آباختالل .5   

كه در مانند اين ؛نامه، متناسب با نوع خطاي حاصله، از امتیاز كسر خواهد شددر صورت عدم اصالح، طبق موارد مذكور در آيین :13تبصره 

 اثر تپق، حركتي تغییر كند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.
 

 :ب( فصاحت قرائت 
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از گنگـي و                تلفظ واضح حروف و حركات بر اساس لهجـه خـالص عربـي، بـدون تکلـف و بـه دور، در قرائت قرآن كريم منظور از فصاحت. 10

 د.باشمي نامفهومي

 موارد كسر امتياز:

 :اختالل كلي و عمومي در تلفظ ممتاز و روان حروف از حیث.11

 حروف مخارج، صفات و احکام 

 رج، صفات و احکام حروفاتکلف يا سستي در رعايت مخ 

  امتیاز 5حداكثر ها   کیهتزيادت و نقصان در مکث بر حروف ساكن و مشدد و در 

تلفظ حركات بر اساس لهجه فصیح عربي از جمله لزوم تبعیت تمام حركات از نقص در كیفیت ، اختالل در تلفظ ممتاز حركات كوتاه و كشیده .12

  امتیاز 5داكثر ح   تفخیم و ترقیق حرف مربوط و نیز نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه و كشیده

از كلمات و عبارات و عدم  بطاء برخيسراع و اِاِ يا اختالل در سرعت متناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت )تند و كند خواندن. 15

 امتیاز 1حداكثر    (گرددتالوت مي« ترتیل»كه در مجموع موجب خلل در كیفیت  رعايت توازن سرعت اداي حروف و حركات در طول تالوت

كسر  امتیاز 23/0به ازاي هر مورد اختالل كسر امتیاز به طور موردي و ، 51و  21بندهاي كسر امتیاز به طور كلي و در  11بند در  نكته:

 گردد.مي
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      وقف و ابتداوقف و ابتدا    

 امتیاز( 13)
 

امتياز برای رعايت بهترين موارد وقف، ابتدا و وصل در تالوت و همچنين اجتنااب  1بوده و  14تذكر: سقف نمره امتياز 

 گردد.از تكلف و داشتن طول نفس قابل قبول منظور می

مانند: عبور از  ؛)وقف الزم( شودمي امتیاز 3/1يا در هم ريختگي معنا گردد، موجب كسر عبور از عبارات كامل چنانچه موجب ايهام خالف مراد  .1

انا نعلم ما »و وصل آن به « فاليحزنک قولهم»( و عبور از عبارت 26)عنکبوت: « و قال اني مهاجر الي ربي»و وصل آن به « فآمن له لوط»عبارت 

 (.06)يس: « و ما يعلنون يسرون
 

شود؛ مانند: مي امتیاز 1تا  3/0املي كه اولويت وقف دارد، حسب مورد چنانچه موجب ايهام ضعیف شود، موجب كسر عبور از عبارات ك .2

و »و وصل آن به « غر هؤالء دينهم»  ( و عبور از عبارت1)منافقون: « و اهلل يعلم انک لرسوله»و وصل آن به « انک لرسول اهلل»عبور از عبارت 

 (.49ل: )انفا« من يتوكل علي اهلل
 

فلها »شود؛ مانند: عبور از عبارت مي امتیاز 1تا  3/0عبور از محل وقف بیان ـ كه مصداق وقف حسن باشد ـ حسب مورد، موجب كسر  .5

( بنا بر 9)فتح: « و تسبحوه بکره»و وصل آن به « و تعزروه و توقروه»( و عبور از عبارت 11)نساء: « و البويه لکل واحد»و وصل آن به « النصف

 يک نظر تفسیري.
 

گردد، جايز بوده و ابتدا از مابعد آنها صحیح است ولي چنانچه حسب مورد، وقف بر عباراتي كه كمال معناي آنها در جمالت بعدي يافت مي .4

 گردد.مي امتیاز 3/0اولويت وقف يا وصل وجود داشته باشد، ترك اين اولويت موجب كسر 

 شود.رخص، امتیازي كسر نميدر مورد ابتدا از مابعد وقف م :1تبصره 
 

 شود.مي امتیاز 1وقف يا ابتداي قبیح ناقص موجب كسر  .3
 

 شود.مي امتیاز 2وقف يا ابتداي قبیح مغیر معنا موجب كسر  .6
 

 شود.امتیاز مي 5موجب كسر  )كفران(وقف يا ابتداي اقبح .0

و در محل با اولويت وقـف كمتـر، وقـف قبـیح يـا اقـبح  توجهي، از محل وقف مناسب عبور كردهدر صورتي كه قاري به لحاظ بي :2 تبصره

 شود.امتیاز كسر مي 0و  6، 3وقف نمايد ـ و لو به خاطر كمبود نفس باشد ـ وقف او اضطراري محسوب نشده و مطابق بندهاي 
 

 شود.در مورد وقف اضطراري به دلیل عطسه، سرفه و كمي نفس )غیر از تبصره فوق( امتیازي كسر نمي .8
 

 شود.در هر مورد مي امتیاز 5نفس كشیدن در غیر محل وقف )نفس مخفي يا آشکار( موجب كسر  .9
 

اگر چه وقف بر فواصل آيات معموال  جايز است، ولي چنانچه وصل فواصل آيات حسب مورد، ضروري باشد، براي ارزشیابي و سنجش  .10

 شود.كسر مي امتیاز 3/1و وقف يا ابتداي اقبح  امتیاز 1ابتداي مغیر معنا امتیاز، وقف يا  3/0دانش متسابقین، در مورد وقف يا ابتداي ناقص 

بـراي قـاري وجـود   امکان ابتداي صـحیح لياي ناقص، مغیر معنا يا اقبح باشد ودر مواردي كه در چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه :3تبصره 

 سوره مؤمنون. 58تا  55مانند آيات  شود؛نداشته باشد، ابتدا از آغاز آيات موجب كسر امتیاز نمي
 

 عبور از فواصل آيات: .11
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  شود.مي امتیاز 1چنانچه معناي نامناسب ايجاد كند، موجب كسر 

  شود.مي امتیاز 2چنانچه مغیر معنا باشد، موجب كسر 

  شود.مي امتیاز 5چنانچه معناي كفرآمیز ايجاد كند، موجب كسر 

 

كسر  امتیاز 1تا  3/0شود و در هر مورد ه و در محل ضعیف وقف نمايد، عدول محسوب ميچنانچه قاري از محل وقف قوي عبور كرد .12

 گردد.مي

 

 شود.مي امتیاز 3/0موجب كسر  در يک نفس از آيه هر بخشتکرار بدون دلیل  .15

 اگر تکرار براي اصالح لحن جلي )از قبیل اغالط اعرابي( باشد، موجب كسر امتیاز نخواهد شد.  :4تبصره 

 هاي حفظ از سوي داوران وقف و ابتدا اعمال نخواهد شد.  اين بند در خصوص مسابقات رشته :5 تبصره

داور وقف وابتدا براي هر يک از سؤاالت حافظ، نمره كامل را به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهايي حافظ در اين بخش  :6تبصره 

 معدل نمرات مذكور خواهد بود.

   

 

 صوت

 ( امتیاز 20) 
 

  ها: ها: الف( ضوابط و معيارالف( ضوابط و معيار
 

  امتياز 5      طنين .1

 زيبايي، دلپذير بودن، مالحت و تأثیر صوت در مستمع در تمام حاالت و طبقات صوت از معیارهاي مثبت است.

 چاهي، گرفتگي و خش نامطلوب دايميخیشومي بودن نامطلوب، زنگ نازيبا، خف شديد يا ته 

 د.باشاز معیارهاي منفي اين بند مي 
 

 امتياز   4       انعطاف .2

 در تمام طبقات صوت مورد نظر است. هاو كیفیت انتقالسالمت 

  امتیاز است. 3حفظ  : امتیاز اين بند در رشته1تبصره 
  

 امتياز   5      مساحت .3

 

 شود:سالمت آن در تمام حاالت و طبقات مورد نظر است و امتیاز آن به شرح زير تقسیم مي

 امتیاز 3/1 شروع تا يک اكتاو معادل از درجه  -5-1

 امتیاز 5   اكتاو معادل 3/1از درجه شروع تا   -5-2

 امتیاز 3     از درجه شروع تا دو اكتاو معادل   -5-5
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 امتیاز است.   5حفظ  : امتیاز اين بند در رشته2تبصره 

 

 امتياز 2                      شدت )قوت( .4

 باشد. فاير و ...( مورد تأكید ميكننده صوت )مانند آمپلينسیل ذاتي صدا فارغ از عوامل تقويتدر ارزيابي شدت، توجه به پتا

 امتیاز است.   5حفظ  : امتیاز اين بند در رشته5تبصره 
 

 امتياز  2      تحرير .5

بايد با توجه به میزان اسـتفاده از  ندیاز اين بگیرد. امتمواردي مانند: نوع، سرعت اجرا و قدرت كنترل تحريرها مورد ارزيابي قرار مي نددر اين ب

 تحريرها در مجموعه تالوت براي قاري درج گردد. 
  

 امتياز 2  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت .6

 

  ب( موارد كسر امتياز: ب( موارد كسر امتياز: 
 

ف، شهیق و زفیر و دار شدن دايمي و مقطعي، خلط، جیغ، خروسي شدن، پرش يا ناله در هنگام وقاضطراب، لرزش، خش، گرفتگي، رگه .0

امتیاز منفي در نظر گرفته  1تا  3/0گردد و بسته به تشخیص داور براي هر مورد از هرمورد اشکال صوتي از اين قبیل، مشمول اين بند مي

 شود.مي
 

 : خروج از رديف صدا )ناكوكي( و نامطلوب بودن تحريرها از مواردي است كه در بخش لحن كسر خواهد شد.1تذكر 

فرق داشته و موجب كسر امتیاز  6متعارف و نازيبا با استفاده از ولوم مذكور در بند كم و زياد شدن و افت قدرت صدا به صورت غیر :2تذكر 

 باشد.امتیاز مي 1تا 3/0بسته به نظر داور از 

امتیاز در آن مورد خاص كسر خواهد  2 در مواردي كه اشکال ايجاد شده از ابتدا تا انتهاي تالوت ادامه داشته باشد حداكثر تا سقف :3تذكر 

 شد. 
 

داور صوت براي هر يک از سؤاالت حافظ، نمره كامل را به صورت جداگانه منظور نموده و نمره نهايي حافظ در اين بخش معـدل نمـرات  *

 مذكور خواهد بود.
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 امتیاز( 50) لحن

رشتۀ قرائت رشتۀ قرائت   ها:ها:ضوابط و معيارضوابط و معيارالف ( الف ( 

  ((تحقيقتحقيق))

  حفظحفظرشتۀ رشتۀ 

 امتياز 4 امتياز 4 مورد استفاده  )متناسب با مدت تالوت( هایهای لحنی و پردهوع رديف.  تن 1

 امتياز 4 امتياز 2 گيری()اندازه ويژه پايان عباراتها بر متن و به.تنظيم و توزيع آهنگ2

 امتياز 4 امتياز 4 های صوتی يا نبر صحيح كلمات.رعايت تكيه3

 ااااا امتياز 2 ر مقام و محدوده پرده شروع تالوته فرود زيبا و منطقی دئ.ارا4

 امتياز ( 11)              امتياز ( 8)          جمعاً                             ها شامل موارد زير:.حزن، جاذبه و زيبايی نغمات و پرده5

   امتياز 5/2 امتياز 2 ميزان تأثير بر مستمعين 

 امتياز 5/2 امتياز 2 زيبا و بديع های جذاب،استفاده از رديف 

 امتياز 5/2 امتياز 2 كارگيری تحريرهای فنی و زيبابه 

 امتياز 5/2 امتياز 2 های مورد استفاده در طبقات مختلف صوتجاذبه پرده 

 .قدرت تنغيم )پردازش نغمات(6

 
 امتياز 6 امتياز 6

 ااااا امتياز             4 حن االداء(  )ل.القای معانی و مفاهيم آيات با استفاده از مهارت لحنی7

 امتياز 2 ااااا                                      .انتخاب سرعت مناسب    8 

  

  ب( موارد كسر امتياز:ب( موارد كسر امتياز:

  

  رشتۀ حفظرشتۀ حفظ  )تحقيق()تحقيق(رشتۀ قرائت رشتۀ قرائت 

 امتياز منفی  2تا  1رد از هر مو امتياز منفی   2تا  1هر مورد از  ها(ها )افتادن يا باال رفتن پردهناهمگونی رديف .1

 امتياز منفی 1حداكثر تا  امتياز منفی 2حداكثر تا  تقليد محض در سبک .2

 امتياز منفی 1حداكثر تا  امتياز منفی 1حداكثر تا  ناهمگونی و ناهماهنگی صوت و لحن .3

 تياز منفیام 2تا  1هرمورد  امتياز منفی 2تا  1هرمورد  خروج از مقام يا نغمه و يا انتقال ناهمگون .4

 امتياز منفی 3حداكثر تا  امتياز منفی 3حداكثر تا  متعارف و نامتناسب با شئون تالوتاستفاده از نغمات غير .5

 امتياز منفی 25/1هر مورد  امتياز منفی 25/1هر مورد  خروج از رديف صدا )ناكوكی( .6

 امتياز منفی 25/1ر مورد ه امتياز منفی 25/1هر مورد  نامطلوب بودن تحريرها )لغزش و سُرخوردگی( .7

 امتياز منفی 1هر مورد  امتياز منفی 5/1هر مورد  تكلّف و فشار در اجرای نغمات .8

  امتياز منفی 5/1هر مورد  عدم رعايت عرفی مكث بين آيات .9

 امتياز منفی 5/1هر مورد  امتياز منفی 5/1هر مورد  عدم توازن در سرعت تالوت .11

 امتياز منفی 5/1هر مورد  امتياز منفی 5/1هر مورد  هاآور رديفمورد و ماللتكرار بی .11

 امتياز منفی 5/2 امتياز منفی 5/2 متعارفشروع تالوت در پرده غير .12

 امتياز منفی 2تا  1 امتياز منفی 2تا  1 عدم انتخاب پرده مناسب .13
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صحت حفظ           

 امتیاز( 100) 
 

 ر(:اشتباه در حركات و حروف )شامل حذف، اضافه و تغيي .1
 

 نمره از وي كسر خواهد شد. 1نمره و در غیر اين صورت  3/0چنانچه حافظ خود فورا  تصحیح كند 

 نمايد.پس از اولین وقف مورد اشتباه را تصحیح و اعالم ميراهنماي حفاظ ،:1 تبصره

شوند را تور زبان عربي حرف تلقي ميمِن كه در دس ما، عن،نظیر: باشد و كلماتي مي بامنظور از حرف در اين بخش، حروف الف :2 تبصره

 شود.شامل نمي

خوانده « يعملون»، «يعلمون»پذيرد؛ مثال  كلمه اگر در جابجايي حروف ريشه كلمه تغییر يابد، كسر نمره در بخش كلمه صورت مي :3 تبصره

 شود.

 

 اشتباه در يک كلمه )شامل حذف، اضافه، جابجايی و تغيير(: .2
 

 نمره از وي كسر خواهد شد. 5نمره و در صورت عدم تصحیح  2نمره و اگر با تذكر داور تصحیح كند  1كند  چنانچه حافظ فورا  تصحیح

الخط، يک كلمه محسوب كلماتي كه در قرآن كريم به صورت تركیبي از حروف و كلمه يا دو يا چند كلمه آمده، يا توجه به رسم :4 تبصره

 فسیکفیکهم  گردد؛ مانند: فلیقاتل،مي

هر يک از حروف مقطعه يک كلمه محسوب شده و اختالل در كل يا بعضي از حروف آن، موجب كسر نمره در ستون اشتباه در  :5 هتبصر

 گردد.كلمه مي

 

 اشتباه در كلمات )شامل: حذف، اضافه، جابجايی و تغيير(: .3
 

نمره از وي كسر خواهد  4در صورت عدم تصحیح، نمره و  3/2نمره و اگر با تذكر داور تصحیح كند  3/1چنانچه حافظ فورا  تصحیح كند 

 شد.

 منظور از كلمات، عبارتي بیش از يک كلمه است. :6 تبصره

 ها در حکم عبارت است.در ابتداي سوره« اهلل بسم» :7 تبصره

 

 عدم رعايت ترتيب آيات و جابجايی آنها: .4
 

نمره، اگر با تذكر داور  تصحیح  2ه مشابه باشد و حافظ فورا  تصحیح كند اگر جاافتادگي در حد يک آيه باشد يا انتقال به آيه مشابه يا از آي

 شود.نمره كسر مي 3/4نمره و در صورت عدم تصحیح  5شود 

 نمره،  3/2اگر جا افتادگي بیش از يک آيه باشد و حافظ فورا  تصحیح كند 

 

 شود.مي نمره كسر 3نمره و در صورت عدم تصحیح  3/5اگر با تذكر داور تصحیح كند 
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منظور از انتقال به آيه يا آيات ديگر فقط در مورد ابتداي آيات بوده و در صورت ايجاد اشتباه در خالل آيه، انتقال  :8 تبصره

 محسوب نشده و در ستون كلمات كسر امتیاز خواهد شد.

 در كسر امتیازات، آيات كمتر از يک سطر در حکم عبارات هستند. :9 تبصره

 گردد.ه آيات كوتاه جا افتاده، بیش از يک سطر باشد انتقال به دور محسوب ميچنانچ :11 تبصره

نمره  4تمام آيه را به او كمک كند، به ازاي هر سطر  راهنماي حفاظ اگر حافظ، يک آيه بیش از يک سطر را تالوت نکند و داور :11 تبصره

 شود.كسر مي

 

 مكث و تكرار: .5

 

کث نمايد يا عبارتي را براي يادآوري حداكثر تا دو بار تکرار نموده و به تالوت آيه ادامه دهد، براي اگر شركت كننده بیش از حد متعارف م

 شود.نمره از وي كسر مي 3/0هر مکث و هر تکرار، 

وه بر كسر مساعدت نموده و عال راهنماي حفاظ كننده پس از مکث يا دو بار تکرار، موفق به ادامه تالوت نشود، داور اگر شركت :12تبصره 

 شود.نمره مکث و تکرار، حسب نوع كمک، نمره منفي براي حافظ در نظر گرفته مي

براي تشخیص سؤال  راهنماي حفاظ ، حافظ سؤال را تشخیص نداده و از داور اگر در ابتداي تالوت و طرح سؤال توسط داور :13تبصره 

قسمت خوانده شده، تائید بگیرد يا نام سوره، شماره صفحه يا شماره آيه را از  درخواست تکرار نمايد و يا در حین تالوت از داور در رابطه با

 نمره از حافظ كسر خواهد شد. 3/0بپرسد به ازاي هر مورد، راهنماي حفاظ داور 

 كند.ره را قرائت نميتنها به ذكر نام سوره اكتفا نموده و ابتداي سو شود، داوردر ارتباط با سؤاالتي كه از ابتداي سوره آغاز مي :14تبصره 

، قرائت خود را شروع نمايد و سپس از داور بخواهد كه مجددا  سؤال را براي وي تکرار  اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور :15تبصره  

 كند، در اين صورت كسر امتیاز در ستون كلمات انجام خواهد شد.

نمره از وي كسر  3/0ز يک جمله باشد به ازاي هر نفس قرائت از قبل، اگر برگشت حافظ براي يادآوري قسمت بعد، بیش ا :16تبصره 

 خواهد شد.

ابتدا كلمه اول را تذكر داده  راهنماي حفاظاگر حافظ پس از مکث، موفق به تالوت عبارت يا آيه نگردد، در صورت امکان داور  :17تبصره 

 نمايد. عبارت را تالوت نموده و در ستون كلمات كسر امتیاز مي آوري،و در صورت تالوت حافظ، در ستون كلمه، و در صورت عدم ياد

، مرتکب اشتباه ديگري در تالوت شود، صرفا  اشتباه اول مالك كسر راهنماي حفاظ  چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور :18تبصره 

 گردد.امتیاز بوده و در ستون عدم تصحیح همان مورد، لحاظ مي
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 «و قرائت محلی قرآن خوانی دعا ی رشته داوری هنام آيين» 

 

 

 امتياز( 41 لحن)

....  و فیلي گشايش،دلکش، درآمد، نظیر آن متنوع هاي گوشه از بتواند ماهور دستگاه انتخاب با مثال   امتیاز 6 انتخابي رديف در تنوع -1

  كند استفاده

 امتیاز 10معنا با لحن تناسب -2

 امتیاز 8 كلمات هاي ساستر و ها آكسان رعايت -5

 امتیاز 6 گیري اندازه-4

 ( باشد مي داور خودِ  اول ي وهله در مخاطب) امتیاز 10مخاطب در اثرگذاري قدرت و زيبايي جاذبه،-3

 امتیاز/. 3تحرير خوردگي سُر: امتیاز كسر موارد

 امتیاز/. 3مورد هر ازاي به ناكوكي

 امتیاز -1 هرمورد ازاي به لحني خروج

 

 امتياز( 31) صوت

 .دارد صدا زيبايي در مهمي بسیار نقش كه صداها بین تمايز وجه و صدا شخصیت:  امتیاز 8 طنین -1

 صوتي درجات بین حركت توانايي:  امتیاز 6انعطاف  -2

 .گیرد مي قرار ارزيابي مورد بخش اين در تحرير انواع و جوانب ي همه:  امتیاز 3 تحرير -5

 در صدا پرداخت مناسب، دهي صدا صدا، ولوم از صحیح استفاده: قبیل از صوتي هاي تکنیک به:  امتیاز 6 وتص از هنرمندانه ي استفاده-

 .شود مي توجه صوتي طبقات تمام در صدا زيبايي و مختلف فضاهاي

 مهم دعا خواندن براي موجود عارتفا بهترين لذا شود ارائه خواني دعا در صوتي طبقات تمام نیست نیاز اينکه به توجه با:  امتیاز 3 ارتفاع-3

 .است

 طول در واضطراب خش و لرزش ، -1 دعا قرائت تمام در گرفتگي  ، -/.3مورد هر گرفتگي ، -/.3مورد هر صدا در خش:  امتیاز كسر موارد

 -1 دعا قرائت

 

 امتياز( 21) تجويد و صحت

 .شود مي حروف مخارج همچنین و صداها و كلمات اداي صحت به توجه فقط بخش اين در

 صورت در و امتیاز -2 نفس تجديد با تصحیح صورت در كه شود مي كسر امتیاز -5 اعرابي نلط داشتن صورت در

 .شود مي نیز اي كلمه انالط شامل كه. شود مي كسر امتیاز -1 نفس يک در تصحیح

 .شد خواهد كسر امتیاز -1 حرف هر ازاي به حروف مخارج نکردن رعايت

 

 



14 

 

 امتياز( 11) وقف و ابتدا

 از بخواهد اشتباه وقف با فردي كه كند مي پیدا معنا زماني هم وصل و شود مي توجه دعا جمالت بین وقف به بخش اين در

 .كند شروع صحیحي جاي

 مختلف جاهاي در نفس گرفتن همچنین. كند مي كسر را -1 نامناسب شروع و امتیاز -1 نامناسب وقف كند، مي كسر امتیاز -2 قبیح وقف

 .شود مي كسر امتیاز -1 بیشتر ثانیه 50 هر ازاي به صورت اين در كه شود بیشتر دقیقه 3 از نبايد دعا قرائت زمان. باشد مي مجاز دعا قرائت

 

 امتياز 111 اذان مسابقات داوری نامه آيين

 

 :گرددمي بخش چهار شامل نامهآيین اين

 (:امتياز 21: )وعبارات الفاظ فصاحت و صحت( الف

 .شودمي مورد هر براي امتیاز يک كسر موجب اذان هايعبارت از يک هر از بعد و قبل مستحب اذكار: رتذك

 امتیاز 10 متعارف احکام و صفات مخارج، رعايت. 1

 امتیاز 3 كوتاه حركات كشش میزان رعايت. 2

 امتیاز 3( موجود عرف مطابق) عبارات وصل و وقف رعايت. 5

 

 ( امتياز 35) صوت( ب

 امتیاز 0( ارتفاع) ساحتم. 1

 امتیاز 8(  جاذبه و زيبايي)  طنین. 2

 امتیاز 6( رسايي و قوت) شدت. 5

 امتیاز 0( ها پرده و درجات انتقال سرعت در توانايي)  انعطاف. 4

 امتیاز 4 تحرير. 3

 امتیاز 5 صوت از هنرمندانه و مطلوب استفاده. 6

 

 امتياز 35 لحن( ج

 امتیاز 4 زيبا و فني تحريرهاي بکارگیري. 1

 امتیاز 3 مناسب پايان و شروع از برخورداري. 2

 امتیاز 3....(  علي حيّ تشهدات، تکبیرات،) زوج بندهاي در سازي قرينه. 5

 امتیاز 4 اجرا طول در آن يکنواختي رعايت و مناسب سرعت انتخاب. 4

 امتیاز 3 صحیح صوتي هايتکیه رعايت.3

 امتیاز 4 هاپرده و نغمات همگوني رعايت. 6

 امتیاز 8( قبول قابل كیفیت از برخورداري به مشروط) نوآوري و ابداع. 0

 

 امتياز 11(  مستمعين بر اجرا تاثير ميزان) ممتاز اجرای( د


