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(سوره ما ئده  -آية ) 24

 مقدمه:
آشنايي با قرآ ن ،اين كتاب الهي و محقق نمودن فرهنگ اصيل قرآني و بازگشت به كتابي كه فصلالخطاب فررامين
انسان ساز الهي بوده و در معرفي خويش ،خود را نور ،هدايت ،موعظه ،تبيان ،شفاء ،ميزان و فرقران معرفري كررده اسرت،
امري الزم و ضروري بوده وبي تفاوت بودن در برابر شناخت اين قانون همه جانبه و كامل به معناي بيتفاوتي در برابر حيات
و سعادت انسان و جوامع بشري خواهد بود .از اينرو سازمان دارالقرآنالكريم در راستاي احياء و توسرعه فرهنيري ينري
قرآني در سطحي وسيع و به منظور رهنمون شدن جامعه به سوي نور ،موضوع تعليم را به عنوان يك امر واجب و تكلير
الزامي تلقي نموده و با تهيه و تدوين و ارائه طرحهاي قرآني ،درصدد ايفاي اين وظيفه خطير برآمده است.
يكي از فعاليتهاي مهمي كه نقش چشمييري در جذب مردم به سوي قرآن دارد برگزاري مسابقات قرآني است .طبعاً نحوة
قضاوت مسابقات تأثير بسيار چشمييري در كيفيت برگزاري مسابقات و درنتيجه ،جذب بيشتر مخاطبان خواهد داشرت و
پرهيز از سليقههاي شخصي و وحدت رويه در امر داوري ميتواند سالمت برگزاري مسابقات را تضمين نمايد.
از اين رو معاونت آموزش وپژوهش سازمان دارالقرآن الكريم كه با تهيه دهها طرح تفصيلي آموزشري همرواره
سعي كرده است تا با تمام توان در جهت نيل به اين هدف مقدس گام بردارد ،اين بار با ارائه طرح « تربيتت داور عمتومي
مسابقات قرآن كريم در رشته هاي (تجويد ،وقف و ابتدا ،صوت و لحن و حسن حفظ)» تالش دارد تا برا آمروزش داوري
مسابقات قرآن كريم و ارتقاء مهارت و سطح علمي داوران ،سنجش و ارزيابي مسابقات با شيوهاي نروين و علمري صرورت
پذيرد و از طريق تربيت داوران ماهر و كارآزمودة قرآني ،گامي بلند در مسير برقراري عدالت در تمامي سرطوح مسرابقات
قرآني برداشته شود.
لذا به منظور تربيت داوراني شايسته و باصالحيت ،معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكرريم دوره تربيرت داور
مسابقات قرآن كريم را برگزار مينمايد.

سازمان دارالقرآن الكريم
معاونت آموزش و پژوهش
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* اهداف طرح:
● اهداف كلي
 )1يكسان نمودن روشهاي داوري و جلوگيري از اعمال سليقههاي فردي در داوري مسابقات قرآني.
 )4تربيت كادر داوري مجرب براي مسابقات قرآني در سطح استانها.
 )3ارتقاء سطح علمي ،تخصصي و فني داوران مسابقات قرآني در سطح استانها.
 )2آشنايي و تعميم روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي ويژه به داوران مسابقات قرآني در سراسر كشور.
 )5كارورزي عملي متعلّمان در فضاي واقعي مسابقات قرآني (به عنوان داوران مجازي).
 )6كادرسازي و سطحبندي داوران قرآن در سراسر كشور و اعطاء گواهينامهها و مجوزهاي داوري به آنان.

●هدف رفتاري
انتظار ميرود پس از طي اين دوره ،شركتكنندگانِ در دوره به نكات تخصصي و حرفرهاي در دوره مربوطره واقر
شوند و بتوانند از آنها در دوره هاي آموزشي خود و نيز در رشته هاي مورد قضراوت و داوري اسرتفاده نمروده و از اعمرال
ساليق فردي و ييرعلمي دوري كنند و از معيارهاي استاندارد و يكسان تبعيت نمايند و به اين ترتيب سطح علمي و عملي
متعلمان نيز ارتقاء يابد .قبولشدگان دوره ميتوانند در استان به داوري بپردازند.

*چکیده طرح :
طي اجراي اين طرح  ،عالقمندان به داوري در رشته هاي تجويد ،وق

و ابتداء ،صوت و لحن و حسرن حفرق قررآن

پس از احراز شرايط گزينش ،با توجه به رشته قبولشده در«  33ساعت آموزش حضوري در هر يك از رشرتههرا» شرركت
نموده و ضمن آشنايي با استانداردهاي موجود در امر داوري و انجام كارورزي هاي متعدد و شرركت در آزمونهراي پايراني،
طريقه صحيح و يكسان داوري را فرا خواهند گرفت.
شركت كنندگان در دوره در صورت كسب حد نصاب نمرات در دو بخش آزمونهاي كتبي و داوري عملي در رشرته
مربوطه عالوه بر دريافت گواهينامه داوري مجوز داوري در استان را دريافت خواهند نمود.
*مشخصات كلي طرح:
 -1نام طرح :دوره تربيت داور عمومي مسابقات قرآن كريم(تجويد ،وق

و ابتداء ،صوت و لحن و حسن حفق قرآن).

 -2مدت طرح 2 :روز ( 33ساعت آموزشي).
 -3مقطع زماني :در طول سال
 -4پيشنياز :در ادامه خواهد آمد.
 -5گستره طرح :سراسر كشور.
 -6محل تشكيل طرح :با توجه به اعالم آمادگي استان جهت برگزاري دوره .

 -7محتواي آموزشيي :آسيب شناسي و كارورزي مباحث مربوط به داوري يكي از رشتههاي (تجويد ،صوت ،لحن ،وق
حسن حفق)
 -8مجري طرح :اداره امور قرآني استان ها.
 -9شكل اجرا :به صورت حضوري و متمركز (شبانه روزي)
 -11گروه هدف (مخاطبان) :واجدين شرايط پذيرش
 -11تعداد ساعات دوره و آزمون (ارزش آموزشي) 33 :ساعت.
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* شرايط شرکتکنندگان
 -1التزام عملي به موازين شرع مقدس اسالم و اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.
-4رعايت ظواهر و پوشش اسالمي متناسب با شأن داوري مسابقات قرآن كريم.
-3تسلّط به قرائت تخصصي قرآن كريم در حد قرائت قرآن كريم «سطح »6براي شركت كنندگان در رشتههاي قرائت.
 -2دارا بودن حداقل مدرك تخصصي درجه  3حفق كل قرآن (در طرح اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ) يا قبولي در آزمونهاي
ورودي معادل براي رشته حسن حفق.
تبصره :1حافظان كل قرآن كه داراي رتبههاي ممتاز(1تا)5در مسابقات سراسري اوقاف يا داراي رتبرههراي ممتراز( ا ترا  )3در
مسابقات سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان در مرحله ملي و كشوري هستند نيز مي توانند با ارائة مردرك مربوطره در دوره
شركت نمايند.
تبصره  :4حافظان كل قرآن كه مدرك كارشناسي علوم قران و حديث خود را از طريق حفق و وزارت علوم دريافت نموده اند نيز
ميتوانند با ارائة مدرك مربوطه در دوره شركت نمايند.
تبصره  :3در صورت تقاضاي بيش از ظرفيت ،اولويت با كساني خواهد بود كه حداقل ،مدرك تخصصي درجه  3و سابقه داوري در
مسابقات حفق و قرائت كه به تأييد اداره كل تبليغات اسالمي استان رسيده باشد را دارا باشند.
 -5داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.
 -6داشتن حداقل  45و حداكثر  53سال سن.

* مدارك ثبتنام
 -1تكميل فرم مخصوص ثبتنام.
 -4تصوير صفحه اول شناسنامه يا كارت شناسايي ملي.
 -2تصوير آخرين مدرك تحصيلي.
 -5تصوير مدرك تخصصي حفق(درجات  4 ،1يا  )3يا مدرك دالّ بر كسب رتبههاي برترر(1ترا )5در مسرابقات سراسرري
اوقاف يا رتبه هاي برتر(ا تا  )3در مسابقات سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان در مرحله ملي و كشوري-در بخش حفق
كل قران )-ويژه داوران حسن حفق.

* برگزاري آزمون ورودي و پذيرش در دوره
آزمونها و حد نصاب
ردي

1

4
ردي
1

رشته

تجويد و وق

قرائت عملي

كتبي

و ابتداء

داوري صوت و لحن

(در حد قرائت سطح ) 6
تجويد ( 42از )35
 -1تجويد(سطح  12 :)4از 43
وقرر و ابتررداء (  14از ) 15
 -4مفاهيم قرآن كريم سطوح 1
صوت (  14از ) 43
تا (3مجلدات  1تا  12 :)6از 43
لحن ( 12از )33
 -1كتاب هنر تالوت  12( :از  )43تجويد ( 42/5از ) 35
وق و ابتداء ( 13/5از ) 15
 -4مفاهيم قرآن كريم سطوح 1
صوت (  12از ) 43
تا (3مجلدات  1تا  12 :)6از 43
لحن ( 41از )33

رشته
حسن حفق

كتبي
درك مفاهيم و حفق قرآن

شفاهي
حفق(اجزاء 1تا 23 :)33از 133

( 135از )153

توضيحات
داوطلبان اين رشته در آزمون قرائت
عملي مجاز به قرائت قرآن به شيوه
تدوير (ترتيل مصطلح) نيز ميباشند.
داوطلبان اين رشته در آزمون قرائت
عملي ميبايست فقط به شيوه تحقيق
تالوت نمايند.
-----

نكات تربيت داور حسن حفق:
 -1اين آزمون مختص به افرادي است كه حداقل مدرك تخصصي درجه  3حفق كل قرآن يا رتبههاي برتر در مسرابقات مرذكور را دارا نمري
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باشند.
 -4حافظاني كه حد نصاب آزمون كتبي را كسب نمايند مجاز به شركت در آزمون شفاهي حفق خواهند بود.
 -3حافظاني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث يا سطح  3حوزه«گرايش تفسير» ميباشند نيز با ارائه مدارك
مربوطه از آزمون كتبي معاف خواهند بود.
 %23-2سؤاالت آزمون كتبي را ترجمه و مفاهيم و  %43ديير را سؤاالت حفق تشكيل ميدهند.
 -5سؤاالت آزمون كتبي ،بر اساس ترجمههاي رايج قرآن طرح خواهد شد و شركتكنندگان ميتوانند يكي از ترجمهها را (بهدلخواه) مطالعه
نمايند( ترجمههاي پيشنهادي جهت مطالعه آزمون كتبي  :ترجمه آقايان مكارم يا آيتي)

نفرات منتخب بر اساس آزمونهاي ورودي تعيين خواهند شد و كساني كه باالترين نمرات را درآزمونها كسب نمايند برر
اساس اولويت مجاز به شركت در دوره آموزشي رشته قبولشده خواهند بود.

*منابع مطالعاتي پیش از شروع دورهها:
رديف

منابع آموزشي دوره تربيت داور تجويد

1

كتاب حلية القرآن (سطح)4

2

كتاب پژوهشي در علم تجويد

3

مؤلف

محسن موسوي بلده

ابوالفضل عالمي

لوح فشررده مربروط بره دوره تربيرت داور

تدريس شده توسط استاد

مسابقات قرآن كريم

موسوي بلده

توضيحات

انتشارات تالوت -شماره تماس 341-00635533
انتشارات زمزم هدايت -شماره تماس 3451-0033035
---

4

آئيننامه داوري مسابقات اوقاف

---

---

5

كارورزي داوري در رشته مربوطه

---

---

رديف

منابع آموزشي دوره تربيت داور وقف و ابتدا

مؤلف

توضيحات

1

كتاب قواعد وق و ابتدا در قرائت قرآن كريم

محمدكاظم شاكر

ناشر :بوستان كتاب قم شماره تماس3451-0024155-0 :

ابوالفضل عالمي

انتشارات سروش

2
3

كتاب درآمدي بر دانش وق

و ابتدا

لوح فشررده مربروط بره دوره تربيرت داور

تدريس شده توسط استاد

مسابقات قرآن كريم

شهيديپور

4

صرف و نحو مقدماتي

حميد محمدي

----

انتشارات تالوت

5

آئيننامه داوري مسابقات اوقاف

---

----

6

كارورزي داوري در رشته مربوطه

---

----

مؤلف

توضيحات

رديف

منابع آموزشي دوره تربيت داور صوت و لحن

1

كتاب هنر تالوت

يالمرضا شاهميوه

انتشارات تالوت

4

كتاب معماري تالوت

يالمرضا شاهميوه

انتشارات تالوت

3

لوح فشررده مربروط بره دوره تربيرت داور

تدريس شده توسط استاد

مسابقات قرآن كريم

شاهميوه و ابوالقاسمي

---

2

آئيننامه داوري مسابقات اوقاف

---

---

5

كارورزي داوري در رشته مربوطه

---

----

منابع آموزشي دوره تربيت داور حسن حفظ

مؤلف

توضيحات

لوح فشرده آموزش نكات مربوط بره داوري

تدريس شده توسط استاد

حسن حفق

بحرالعلوم

رديف

1
4
3

آئين نامه داوري مسابقات اوقراف و اعطراي
مدرك تخصصي به حافظان قرآن
كارورزي داوري در رشته مربوطه

---

---

---

---

---
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* محتواي آموزشي
ردي

دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم (رشته تجويد)

1

آسيبشناسي تجويد  +آييننامه مسابقات  +فرم داوري +كارورزي

4

اخالق اسالمي
جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

ردي

دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم (رشته وق

1

آسيبشناسي وق

4

اخالق اسالمي

و ابتدا)

و ابتدا  +آييننامه مسابقات  +فرم داوري +كارورزي

جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

ردي

دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم (رشته صوت)

1

آسيبشناسي صوت  +آييننامه مسابقات  +فرم داوري +كارورزي

4

اخالق اسالمي
جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

ردي

دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم (رشته لحن)

1

آسيبشناسي لحن  +آييننامه مسابقات  +فرم داوري +كارورزي

4

اخالق اسالمي
جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

ردي

1

دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم (رشته حسن حفق)
آسيبشناسي موارد مربوط به داوري حسن حفق  +آييننامه مسابقات
 +فرم داوري +كارورزي

4

اخالق اسالمي
جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون
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ساعات تدريس و
آزمون

تعداد جلسات
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2
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* آزمونهاي پاياني دوره
آزمون ها در دو بخش كتبي و عملي داوري و باتوجه به منابع پيش گفته و موارد مطروحه در هر يك از كالسها و برا توجره
توضيحات زير خواهد بود:
آزمون کتبي:
با توجه به رشته مربوطه آزمون كتبي از مباحث مطرح شده در دوره و منابع معرفي شده فوق الذكر(كتابها و لوح
هاي فشرده) در هر رشته اخذ خواهد گرديد و حد نصاب قبولي كسب حداقل نمره  16از  43ميباشد.
آزمون عملي داوري :
در اين مرحله هر كدام از شركتكنندگان مي بايست با توجه به رشته مربوطه بره داوري  5ترالوت و در رشرته
حسن حفق  6تالوت (سه تالوت مربوط به اعطاي مدرك و  3تالوت مربوط به مسابقات اوقاف )بپردازند كه پس از
مقايسه و ارزيابي هاي صورت گرفتة شركت كنندگان با ارزيابي استادان(نمرات مبنا) ،معدل ارزيابي ايشان بدست
خواهد آمد .حد نصاب قبولي در اين بخش نيز كسب حداقل نمره  16از  43ميباشد.
همچنين نحوه ارزيابي آزمونهاي عملي نيز طي دو مرحله و طبق ضوابط ذيل انجام خواهد گرفت:
 -1الزم است شركت كنندگان گرامي ،اوراق داوري آزمونهاي پاياني را به صورت كامل (برا توضريحات كرافي در
خصوص كليه معيارها و مالكهاي درنظر گرفته شده در خصوص ريزامتيازات داده شده) ارائه دهند .براي مثال در
قسمت:

الف) تجويد :ذكر حرف داراي اشكال و كلمه و آيه مربوطه و نمره كسر شده و همچنين ذكر نوع اشكال آن حررف
در ستون «توضيحات» ضروري ميباشد.
ب) وقف و ابتدا :الزم است در ستون «تذكرات الزم» مربوط به هر اشكال ،شماره آيه مورد نظر و كلمه يا عباراتي
كه محل اشكال (اعم از وقف يا ابتدا يا عدول از محل وقف يا تكرار بي مورد و يا تنفس در حرين ترتوت مريباشرد
حتماً ذكر گردد.
ج) صوت :در اين قسمت الزم است مخصوصاً در بخشهاي مساحت و طنين صوت ،در ستون «توضريحات» ارزيرابي
از لحاظ كيفيت و ميزان ارتفاع صوت انجام پذيرد.
د) لحن :ضروري است در قسمت موارد كسر نمره ،كلمات حاوي موارد منفي موجود در تتوت تا حد امكان نوشرته
گردد .ضمناً الزم است در قسمت تنوع رديفهاي لحن در بخش ضوابط و معيارها ،نام تمامي نغمات به ترتيب آنچره
تتوت شده ذكر گردد.
هت)حسن حفظ :ضروري است شركت كننده محترم نسبت به تكميل فرم داوري كه شرامل مروارد زيرر مريباشرد
اقدام نمايد:
 -1درج مشخصات شركت كننده همراه با عنوان رشته مربوط
 -2درج شماره صفحه ،سوره و آيه تتوت شده توسط حافظ
 -3تشخيص نوع اشتباه حافظ و عتمتگذاري در ستون مربوطه
 -4درج جمع امتيازات منفي در هر سؤال
 -5درج نمرات منفي و امتياز نهايي همراه با نام و نام خانوادگي داور و امضاء
مجموع امتيازات آزمون پاياني  133نمره است كه در دو بخش «سرنجش مهارتهراي داوري» ( 43نمرره) و «داوري
عملي» ( 23نمره) محاسبه ميشود .در بخش «سنجش مهارتهاي داوري» پنج معيرار «حسرن ترالوت ،ترذكرات،
تناسب سؤاالت ،رفتار داوري و تكميل فرم امتيازدهي» سنجيده مي شود .در بخش «داوري عملي» نيز داوطلبان
بايد در يك آزمون عملي حفق به داوري بپردازند؛ به اين ترتيب كه هر يك از داوطلبان از  5حرافق بره تناسرب
ميزان محفوظات او سؤاالتي ميكند و به او نمره ميدهد .نمرات هر يك از داوطلبان با نمرة مبناي داوري ر كره
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حاصل داوري يك يا دو داور مبنا است ر تطبيق داده مي شود و به تناسب مطابقت برا نمررة مبنرا ،امتيراز آنران
محاسبه ميگردد .حد نصاب قبولي در آزمون پاياني كسب حداقل  23درصد نمره كل است.
* نکته مهم :عدم درج دقیق موارد اشکال و توضیح کافي در اين خصوص ،مورد قبول واقع نخواهد شد.

 -2پس از اطمينان از درج موارد اشكال و توضيح كافي پيرامون آن در اوراق داوري ،ارزيابي اوراق داوري به صرورت
زير خواهد بود:
در مبحث تجويد؛
الف به تشخيص و درج اغتط فاحش توجه خواهد شد .لذا وجود  3خطا (در كل  5تتوت در منظور نمودن اغرتط
فاحش تجويدي مانند موارد كسر  2يا  3نمره اي (موارد اعرابي ،تبديل كامرل مخرارج حرروف يرا صرفات مميرز و...
موجب عدم رسيدگي در مراحل بعد خواهد شد.
ب وجود  6خطا (در كل  5تتوت در منظور نمودن عدم رعايت كامل قواعد تجويدي كه در آئيننامه شرامل كسرر
 1امتياز مي گردد مانند (شدت ،رخوت ،قلقله ،تفخيم ،ترقيق ،ادغام ،اظهار و ...موجب عدم رسيدگي در مراحل بعرد
خواهد شد.
ج در صورت توجه شركت كننده به مراحل الف و ب ،نمره تجويد ايشان در هر تتوت با نمره تجويد اساتيد مقايسه
گرديده و طبق جدول زير نسبت به ارائه امتياز تجويد اقدام خواهد شد.
ميزان اختالف با امتياز مبنا

حداكثر 3/5نمره

حداكثر 2/5نمره

حداكثر  6نمره

حداكثر 0نمره

بيش از  0نمره

امتياز كسب شده

2

3

4

1

3

د چنانچه مجموع امتيازات كسب شده توسط شركت كننده در ارزيابي تجويد  5تتوت به حرد نصراب  16برسرد ،وي
قبول شده تلقي خواهد شد و در غير اين صورت جهت داوري در اين رشته پذيرفته نخواهد شد.
در مبحث وقف و ابتدا؛
الف چنانچه شركت كننده محترم در كل  5تتوت ارائه شده 3 ،مورد از موارد مربوط به وقف الزم ،اقسام مختلف وقرف
قبيح و تنفس در حين تتوت ناديده گرفته باشد ،موجب عدم رسيدگي در مراحل بعد خواهد شد.
ب در صورت توجه شركت كننده به مرحله الف ،نمره وقف و ابتدا ايشان در هر ترتوت برا نمرره وقرف و ابتردا اسراتيد
مقايسه گرديده و طبق جدول زير نسبت به ارائه امتياز وقف و ابتدا اقدام خواهد شد.
ميزان اختالف با امتياز مبنا

حداكثر  1/5نمره

حداكثر 4نمره

حداكثر  4/5نمره

حداكثر  3نمره

بيش از  3نمره

امتياز كسب شده

2

3

4

1

3

ج چنانچه مجموع امتيازات كسب شده توسط شركت كننده در ارزيابي وقرف و ابترداي  5ترتوت بره حرد نصراب 16
برسد ،وي قبول شده تلقي خواهد شد و در غير اين صورت جهت داوري در اين رشته پذيرفته نخواهد شد.
در مبحث صوت؛
الف چنانچه امتياز ارائه شده توسط شركت كننده محترم در بخش طنين صوت (در كل  5تتوت در  3مرورد اخرتتف
بيش از  2نمره با امتياز استاد مربوطه داشته باشد ،موجب عدم رسيدگي در مراحل بعد خواهد شد.
ب چنانچه امتياز ارائه شده توسط شركت كننده محترم در بخشهاي مساحت و انعطاف صروت (در كرل  5ترتوت در
 3مورد اختتف بيش از  1/5نمره با امتياز استاد مربوطه داشته باشد ،موجب عدم رسيدگي در مراحل بعد خواهد شد.
ج در صورت توجه شركت كننده به مراحل الف و ب ،نمره صوت ايشان در هر تتوت برا نمرره صروت اسرتاد مربوطره
مقايسه گرديده و طبق جدول زير نسبت به ارائه امتياز صوت اقدام خواهد شد.
ميزان اختالف با امتياز
مبنا

حداكثر  4نمره

حداكثر 4/5
نمره

حداكثر  3نمره

حداكثر  2نمره

بيش از 2
نمره

امتياز كسب شده

2

3

4

1

3
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د چنانچه مجموع امتيازات كسب شده توسط شركت كننده در ارزيابي صوت  5تتوت بره حرد نصراب  16برسرد،وي
قبول شده تلقي خواهد شد و در غير اين صورت جهت داوري در اين رشته پذيرفته نخواهد شد.
در مبحث لحن؛
الف چنانچه شركت كننده محترم در تشخيص  3نغمه از نغمات اصلي (در كل  5تتوت دچار اشرتباه گرردد ،موجرب
عدم رسيدگي در مراحل بعد خواهد شد.
ب در صورت توجه شركت كننده به مرحله الف ،نمره لحن ايشان در هر تتوت با نمره لحرن اسرتاد مربوطره مقايسره
گرديده و طبق جدول زير نسبت به ارائه امتياز لحن اقدام خواهد شد.
ميزان اختالف

حداكثر 1/5

حداكثر 4

حداكثر4/5

حداكثر3

حداكثر3/5

حداكثر

حداكثر

حداكثر

بيش از 6

با امتياز مبنا

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

2

5

6

نمره

2

3/5

3

4/5

4

1/5

1

3.5

3

امتياز كسب
شده

ج چنانچه مجموع امتيازات كسب شده توسط شركت كننده در ارزيابي لحن  5ترتوت بره حرد نصراب  16برسرد،وي
قبول شده تلقي خواهد شد و در غير اين صورت جهت داوري در اين رشته پذيرفته نخواهد شد.
در مبحث حسن حفظ؛
چنانچه نمرات شركتكنندهاي در دو تتوت بيش از  5درصد با نمره مبنا فاصله داشته باشد چهار ترتوت ديگرر مرورد
ارزيابي قرار نخواهد گرفت.
نكته :بديهي است كه قبول شدن در هر رشته داوري ،منوط به قبولي در آزمونهاي كتبي و عملي مربوطه ميباشد.
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