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     تعاریف اختصاصی   

1. مراحل برگزاری مسابقات: مرحله به دو معنا در آیین نامه به کار رفته است:
که شامل موارد زیر است: 1ـ 1. سطح پوشش شرکت کنندگان 

  شهرستان
  استان

کشور   
  بین الملل

ــه و  ــک مرحل ــش از ی ــاز در بی ــرات ممت ــابقات، نف ــی از مس ــت در بعض ــن اس 1ـ 2. ممک
بیــش از یــک اجــرای برنامــه انتخــاب شــوند. بــه هریــک از ایــن مــوارد نیــز، مرحلــه 

ــت. ــده اس ــاق ش ــابقه اط ــزاری مس برگ
کلیات رشته های مختلف ذکر شده است. کشوری، در  مراحل برگزاری مسابقات 

کــه  2. رشــته های مســابقات: هررشــته، یــک عنــوان مســتقل در مســابقات اســت 
ــا ســایر رشــته ها تفــاوت دارد. ــا ســبک اجــرا ب ازنظــر محتــوا ی

ج در آیین نامه حاضر عبارت اند از: رشته های مسابقات مندر
  قرائت تحقیق

  قرائت تحقیق همراه حفظ قرآن
  قرائت ترتیل

کل قرآن   حفظ 
  حفظ 20 جزء قرآن
  حفظ 10 جزء قرآن
  حفظ 5 جزء قرآن
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بخش هــای  دارای  یاد شــده،  رشــته های  از  هریــک  هررشــته:  بخش هــای   .3
اســت: زیــر  ح  شــر بــه  و  مختلــف  امتیازدهــی 

 * رشته  قرائت تحقیق:

  تجوید
  وقف و ابتدا

  لحن
  صوت

* رشته های قرائت تحقیق همراه حفظ قرآن و ترتیل:

  تجوید
  وقف و ابتدا

   لحن
   صوت

   صحت حفظ

 * رشته های حفظ قرآن:

   صحت حفظ
   تجوید

   وقف و ابتدا
   لحن

   صوت

دوره مســابقات: نوبــت برگــزاری مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در   .4
کشــوری اســت. ایــن نوبــت در دســتورالعمل اجرایــی هــردوره ذکــر می شــود. مرحلــه 
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    کلیـات  
الف_ مقدمات

1. مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه از ســال1394 در تمــام رشــته ها بــرای 
می شــود. برگــزار  باالتــر  و  هجده ســال  دارای  عاقه منــدان 

ــی هماهنگــی مســابقات قــرآن  خ 1394/4/2 ســتاد عال ــه مــور ــر: براســاس مصوب تذک
کشــور، از ایــن پــس مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ویــژه رده هــای  کریــم 
کمتــر از هجده ســال، بــا همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش برگــزار خواهــد شــد. ســنی 

ح زیــر انجــام  2. رشــته های مســابقات، براســاس جنســیت در مراحــل مختلــف بــه شــر
می شــود:

کلحفظ 20 جزءحفظ 10 جزءحفظ 5 جزءجنسیت حفظ 

کشـورکشـورکشـوراستـانخواهر

بینالمللیکشـورکشـوراستـانبرادر

ترتیلتحقیق همراه حفظ قرآنتحقیقجنسیت

کشـورفقطدرکشوری*کشورخواهر

کشـورفقطدرکشوری*بینالمللیبرادر

ج در  * روش شــرکت در رشــته قرائــت تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن، براســاس ضوابــط منــدر
دســتورالعمل اجرایــی مســابقات در هــردوره تعییــن می شــود.
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ــاوت شــرکت کنندگان در تمــام مراحــل، جنســیت ها و  3. تعییــن نوبــت و قطعــات ت
ــه قیــد قرعــه انجــام می گیــرد. رشــته های مســابقات ب

داوری  آیین نامــه  کشــوری،  و  اســتانی  مراحــل  در  مســابقات  انجــام  از  قبــل   .4
مســابقات در معــرض دیــد شــرکت کنندگان قــرار داده می شــود؛ همچنیــن در صــورت 
امــکان، جلســه ای بــرای آمــوزش آیین نامــه در فرصتــی مناســب بــرای شــرکت کنندگان 

برگــزار می گــردد.

کلیات اجرایی ب_ 
1. شــرکت کنندگان در هرمرحلــه، به محــض حضــور در جایــگاه و اعــام مجــری یــا داور، 

بــه قرائــت یــا پاســخ گویی بــه ســؤاالت خواهنــد پرداخــت.
کــه نوبــت مســابقه هریــک از شــرکت کنندگان براســاس قرعــه تعییــن  2. در مراحلــی 
فاصلــه،  نفــر  دو  بــا  کثــر  حدا شــرکت کننده،  حضــور  عــدم  درصــورت  می شــود، 
تعییــن  قرعــه  کــه  مراحلــی  در  می گــردد.  حــذف  رقابت هــا  دور  از  شــرکت کننده 
نمی شــود، بــا دو مرتبــه خوانــدن نــام تمــام شــرکت کنندگان به طــور مجــزا و عــدم 

می شــود. حــذف  مســابقه  دور  از  شــرکت کننده  حضــور، 
3. وجــود مغایــرت بیــش از 5درصــد امتیــاز در بخــش صحــت حفــظ و 10درصــد در 
امتیــازات ســایر بخش هــا، در هیئــت نظــارت مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد. چنانچــه 
پــس از شــنیدن یــا بررســی توســط داوران نتیجــه تغییــری نیافــت، صورت جلســه 

توســط رییــس هیئــت داوران و ناظــر مســابقه، تنظیــم می شــود.
و داوران  اســتفاده شــرکت کنندگان، جایــگاه  مــورد  کــه  واحــد  کنتــرل مصحــف   .4
اســت، برعهــده ناظــر فنــی و درصــورت نبــود ناظــر، برعهــده رییــس هیئــت داوران 

اســت.
کارگــروه منتخــب  کشــوری توســط  5. قطعــات قرائــت تحقیــق و ترتیــل در مرحلــه 

می شــود. تعییــن  مختلــف،  بخش هــای  داوران 
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قــرآن  قرائــت تحقیــق همــراه حفــظ  6. ســؤاالت حفــظ رشــته های حفــظ، رشــته 
کارگــروه منتخــب داوران بخــش صحــت  کشــوری توســط  و رشــته ترتیــل در مرحلــه 

می شــود. تعییــن  حفــظ، 
7. بــرای افــراد راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی مســابقات در رشــته های تحقیــق و ترتیــل 
کشــوری، شــیوه انتخــاب قرعــه و انجــام قرنطینــه براســاس نظــر ســتاد  در مرحلــه 

برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران انجــام می شــود.
مقدماتــی  مرحلــه  در  مســابقات،  اجرایــی  دســتورالعمل  طبــق  هــردوره،  در   .8
در  ج  منــدر میــزان  کــه  قاریانــی  از  تحقیــق،  رشــته  کشــوری  مرحلــه  در  مســابقات 
کــه حــد  کرده انــد، آزمــون حفــظ به عمــل می آیــد. قاریانــی  دســتورالعمل را حفــظ 
یــا تحقیــق همــراه  کننــد، می تواننــد در رشــته های تحقیــق  کســب  را  نصــاب الزم 

نماینــد. قــرآن شــرکت  حفــظ 
9. در هــردوره طبــق دســتورالعمل اجرایــی مســابقات، در مرحلــه مقدماتی مســابقات 
ج در  ــدر ــزان من ــه می ــرکت کنندگان ب ــام ش ــل، از تم ــته ترتی ــوری در رش کش ــه  در مرحل

دســتورالعمل اجرایــی مســابقات، آزمــون حفــظ قــرآن به عمــل می آیــد.
مقدماتــی  مرحلــه  در  مســابقات،  اجرایــی  دســتورالعمل  طبــق  هــردوره  در   .10
کشــوری از تمــام شــرکت کنندگان رشــته های تحقیــق، ترتیــل و  مســابقات در مرحلــه 
ج در دســتورالعمل اجرایــی مســابقات  حفــظ، آزمــون مفاهیــم قــرآن بــه میــزان منــدر

می آیــد. به عمــل 
کشــوری،  11. تعــداد دقیــق راه یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی در تمــام رشــته ها در مرحلــه 
بنابــر تشــخیص ســتاد برگــزاری مســابقات و بــا مشــورت هیئــت داوران، مشــخص 

می شــود.
از  هریــک  در  خودشــان  کسب شــده  امتیــاز  دربــاره  می تواننــد  شــرکت کنندگان   .12

ارائــه دهنــد. فــرم مشــخص، تقاضــای تجدید نظــر  بخش هــای داوری ازطریــق 
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ــمی  ــام رس ــد از اع ــاعت بع ــر، دوس ــت تجدیدنظ ــه درخواس ــان ارائ ــر زم کث ــر: حدا تذک
نتایــج اســت.

هیئــت  تصمیم گیــری  آیین نامــه،  ایــن  در  پیش بینی نشــده  مطالــب  دربــاره   .13
کــم بــر آیین نامــه، نافــذ اســت. داوران و ســتاد برگــزاری مســابقات، بــا رعایــت اصــول حا

کلیات فنی ج_ 
کریــم در تمــام جنســیت ها و مراحــل،  قــرآن  * مبنــای مســابقات حفــظ و قرائــت 

روایــت حفــص از عاصــم اســت.

کشــوری، رعایــت روایــت حفــص از عاصــم ازطــرق معتبــر و  تذکــر: فقــط در مرحلــه 
مشــروط بــه اجتنــاب از ترکیــب طــرق ضــروری اســت.

کلیات رشته های قرائت )تحقیق، تحقیق همراه حفظ و ترتیل( ج ـ 1. 

ح زیر محاسبه می شود: 1. امتیازات رشته تحقیق در بخش های مختلف به شر
تجوید: 35 امتیاز

وقف و ابتدا: 15 امتیاز
صوت: 20 امتیاز
لحن: 30 امتیاز

2. امتیــازات رشــته های تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن و ترتیــل در بخش هــای مختلــف 
ح زیــر محاســبه می شــود: بــه شــر

تجوید: 35 امتیاز
وقف و ابتدا: 15 امتیاز

صوت: 20 امتیاز
لحن: 30 امتیاز

صحت حفظ: 100 امتیاز
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کســب رتبــه در هرمرحلــه و جــواز حضــور در مرحلــه بعــد، حداقــل امتیــاز  3. بــرای 
ح ذیــل اســت: بــه شــر کسب شــده توســط شــرکت کنندگان 

وقف تجوید
کللحنصوتو ابتدا جمع 

2510121865شهرستان

2711131970استان

عنوان
مرحله

ــا بیــش از دو نفــر از شــرکت کنندگان،  4. درصــورت به تســاوی رســیدن امتیــازات دو ی
ــه  ــه ب ک تعییــن رتبــه ممتــاز پــس از بررســی بخش هــای نمره دهــی صــورت می پذیــرد 

ترتیــب اولویــت در رشــته های مختلــف عبــارت اســت از:
حتقیق: تجوید، لحن، وقف و ابتدا و صوت

حتقیق مهراه حفظ: تجوید، صحت حفظ، لحن، وقف و ابتدا و صوت
ترتیل: تجوید، لحن، وقف و ابتدا، صوت و صحت حفظ

حضــور  )بــا  نیمه نهایــی  مقدماتــی،  مرحلــه  ســه  در  تحقیــق  رشــته  متقاضیــان   .5
حــدود نیمــی از شــرکت کنندگان برتــر مرحلــه اول( و نهایــی )بــا حضــور 5 تــا10 نفــر برتــر 

مرحلــه دوم( تــاوت می کننــد.

ح زیــر اختصــاص می یابــد  کشــوری رشــته تحقیــق، امتیــازات بــه شــر تذکــر: در مرحلــه 
مقدماتــی  مرحلــه  امتیــاز  10درصــد  می شــوند:  مشــخص  برتــر  رتبه هــای  حائــزان  و 
امتیــاز  قرائــت( + 30درصــد  امتیــاز  امتیــاز مفاهیــم + 90درصــد  )شــامل: 10درصــد 

مرحلــه نیمه نهایــی + 60درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.
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رشــته  میــان شــرکت کنندگان  از  قــرآن  تحقیــق همــراه حفــظ  رشــته  6. مســابقات 
می شــود: برگــزار  زیــر  به صــورت  کشــوری  مرحلــه  در  فقــط  و  تحقیــق 

ج  کــه میــزان منــدر کشــوری  6 ـ 1. هریــک از شــرکت کنندگان رشــته تحقیــق در مرحلــه 
کــرده باشــند، می تواننــد در ایــن رشــته  در دســتورالعمل اجرایــی مســابقات را حفــظ 

کننــد. شــرکت 
6 ـ 2. هرشــرکت کننده ابتــدا در آزمــون حفــظ شــرکت می کنــد. امتیــاز شــرکت کننده 
در ایــن مرحلــه 100 امتیــاز و مربــوط بــه صحــت حفــظ اســت و از هــر شــرکت کننده دو 

ســؤال ده ســطری پرســیده می شــود.

تذکــر: ســایر موازیــن مربــوط بــه انتخــاب ســؤال بــرای رشــته های حفــظ، در ایــن 
رشــته نیــز مــورد نظــر اســت.

6 ـ 3. حداقل امتیاز حفظ قابل قبول برای این رشته 80 امتیاز است.
6ـ  4. متقاضیــان ایــن رشــته طبــق ضوابط رشــته تحقیق و در ســه مرحلــه: مقدماتی، 
نیمه نهایــی )بــا حضــور حــدود نیمــی از شــرکت کنندگان برتــر مرحلــه اول( و نهایــی )بــا 

حضــور 5 تــا10 نفــر برتــر مرحلــه دوم( تــاوت می کننــد.

تذکــر 1: فقــط مرحلــه نهایــی رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن به صــورت مجــزا از 
رشــته تحقیــق برگــزار می شــود.

کــه حداقــل امتیــاز حفــظ  ــان شــرکت کننده در رشــته تحقیــق  ــر 2: هریــک از قاری تذک
کســب حــد  کــرده باشــند، می تواننــد در صــورت  کســب  قابــل قبــول بــرای ایــن رشــته را 
نصــاب الزم، در مرحلــه نهایــی هــر دو رشــته تحقیــق و تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن 

کننــد. شــرکت 

ح  ــه شــر ــرآن، امتیــازات ب کشــوری رشــته تحقیــق همــراه حفــظ ق ــه  تذکــر3: در مرحل
10درصــد  می شــوند:  مشــخص  برتــر  رتبه هــای  حائــزان  و  می یابــد  اختصــاص  زیــر 
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امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )شــامل: 10درصــد امتیــاز مفاهیــم + 90درصــد امتیــاز قرائــت( 
+ 20درصــد امتیــاز آزمــون حفــظ + 20درصــد امتیــاز مرحلــه نیمه نهایــی + 50درصــد 

امتیــاز مرحلــه نهایــی.

6 ـ 5. چنانچــه امتیــاز حفــظ شــرکت کنندگان رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن، 
بــاالی 90 باشــد و در مرحلــه نیمه نهایــی جــزو پانــزده نفــر نخســت باشــند، درصــورت 

ــد. کنن ــرکت  ــز ش ــق نی ــته تحقی ــی رش ــه نهای ــد در مرحل ــل می توانن تمای
6 ـ 6. هرشــرکت کننده در مرحلــه نهایــی و درصــورت داشــتن شــرایط، می توانــد در هــر 

کنــد. دو رشــته تحقیــق و تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن شــرکت 
کشوری به صورت زیر برگزار می شود: 7. مسابقات رشته ترتیل در مرحله 

امتیــاز  می کنــد.  شــرکت  حفــظ  کتبــی  آزمــون  در  ابتــدا  هرشــرکت کننده   .1 ـ   7
اســت. امتیــاز   100 مرحلــه  ایــن  در  شــرکت کننده 

7 ـ 2. متقاضیــان ایــن رشــته در دو مرحلــه مقدماتــی و نهایــی )بــا حضــور 5 تــا10 نفــر 
ــر مرحلــه اول( تــاوت می کننــد. برت

تذکــر: بــرای تعییــن راه یافتــگان مرحلــه نهایــی ایــن رشــته، پــس از برگــزاری آزمــون 
حفــظ و دو مرحلــه قرائــت ترتیــل، جمــع امتیــازات به صــورت زیــر محاســبه می شــود: 
20درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )شــامل: 10درصــد امتیــاز مفاهیــم + 90درصــد 
ــی. ــه نهای ــاز مرحل ــد امتی ــظ + 60درص ــون حف ــاز آزم ــد امتی ــت( + 20درص ــاز قرائ امتی

8. میــزان قرائــت در رشــته ها، جنســیت ها و مراحــل مختلــف براســاس مصاحــف 
متــداول 604 صفحــه ای پانــزده ســطری و بــا توجــه بــه جــدول ذیــل تعییــن می شــود:
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استانشهرستانجنسیترشته
کشور

مرحله سوممرحله دوممرحله اول

تحقیق
15سطر10سطر8سطر10سطر8سطرخواهر

20سطر12سطر8سطر10سطر8سطربرادر

20سطر10سطر12سطر10سطرخواهرترتیل

25سطر15سطر15سطر12سطربرادر

ــم  ــاس تصمی ــت و براس ــی اس ــوق، تقریب ــدول ف ج در ج ــدر ــت من ــزان قرائ ــره: می تبص
مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران، تــا 20درصــد قابــل تغییــر اســت.
ــد قرعــه تعییــن  ــه قی ــت یــک نفــر و ب ــه قرائ ــا فاصل ــت هرشــرکت کننده، ب ــات قرائ 9. آی

می شــود.
10. حداقــل امتیــاز شــرکت کنندگان در رشــته های تحقیــق، تحقیــق همــراه حفــظ 

قــرآن و ترتیــل در بخش هــای مختلــف عبــارت اســت از:
تجوید: 10 امتیاز

وقف و ابتدا: 5 امتیاز
صوت: 7 امتیاز
لحن: 10 امتیاز

صحت حفظ: 30 امتیاز
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کریم کلیات رشته های حفظ قرآن  ج ـ 2. 
ح زیر محاسـبه  1. امتیـازات رشـته های مختلـف حفـظ در بخش هـای مختلـف به شـر

می شود:
صحت حفظ: 100 امتیاز )در هرمرحله به طور مجزا(

تجوید: 35 امتیاز
وقف و ابتدا: 15 امتیاز

صوت: 20 امتیاز
لحن: 30 امتیاز

قرائــت  صحــت  و  حفــظ  صحــت  کــه  مســابقات  برگــزاری  مراحــل  تمــام  در  تذکــر: 
مــورد نظــر اســت، امتیــاز نهایــی حافــظ به صــورت 50درصــد امتیــاز صحــت حفــظ و 

می شــود. محاســبه  قرائــت  صحــت  امتیــاز  50درصــد 

کســب رتبــه در هرمرحلــه و جــواز حضــور در مرحلــه بعــد، حداقــل امتیــاز  2. بــرای 
ح جــدول ذیــل اســت: بــه شــر کسب شــده توســط شــرکت کنندگان 

صحت 
حفظ

تجوید
وقف 
و ابتدا

کللحنصوت جمع 

7023101116130شهرستان

7524111218140استان

عنوان

مرحله

3. درصــورت بــه تســاوی رســیدن امتیــازات دو یــا بیــش از دو نفــر از شــرکت کنندگان، 
ــه  ــه ب ک تعییــن رتبــه ممتــاز پــس از بررســی بخش هــای نمره دهــی صــورت می پذیــرد 
ترتیــب اولویــت در رشــته های مختلــف عبــارت اســت از: صحــت حفــظ، تجویــد، وقــف 
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و ابتــدا، لحــن و صــوت.
کشــوری، ســه مرحلــه ای و بــه  کریــم در مرحلــه  کل قــرآن  4. مســابقات رشــته حفــظ 

ح زیــر اســت: شــر
کــه فقــط بــا حضــور داوران  ج از ســالن اصلــی  4ـ  1. مرحلــه اول )مرحلــه مقدماتــی( خــار

صحــت حفــظ برگــزار می شــود.

کام الهــی حفــظ  کــه شــأن  کنــد  تذکــر: حافــظ بایــد در ایــن مرحلــه طــوری قرائــت 
خ  شــود و بــه دلیــل ســرعت در قرائــت، مشــکلی در شــنیدن تاوتــش توســط داوران ر

ندهــد.

کــه موفــق بــه  4 ـ 2. مرحلــه دوم )مرحلــه نیمه نهایــی( بــا حضــور شــرکت کنندگانی 
کســب حــد نصــاب مرحلــه اول شــده اند، در ســالن اصلــی برگــزار خواهــد شــد.

کــه 5 تــا 10 نفــر برتــر پــس از جمــع امتیــازات  4 ـ 3. مرحلــه ســوم )مرحلــه نهایــی( 
می یابنــد. راه  آن  بــه  دوم  و  اول  مراحــل 

کشــوری، دو یــا ســه  کریــم در مرحلــه  5. مســابقات ســایر رشــته های حفــظ قــرآن 
مرحلــه ای )براســاس نظــر مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران( اســت.

و  کل  حفــظ  رشــته  نخســت  مرحلــه  دو  هماننــد  بــودن،  مرحلــه ای  دو  درصــورت 
اســت. کل  حفــظ  مراحــل  تمــام  هماننــد  عینــًا  بــودن،  مرحلــه ای  ســه  درصــورت 

کســب 85  کشــوری،  تبصــره1: حــد نصــاب بــرای حضــور حافظــان در مرحلــه دوم 
امتیــاز از 100 امتیــاز صحــت حفــظ در مرحلــه اول اســت.

کریــم، در صــورت ســه مرحله ای  کشــوری رشــته های حفــظ قــرآن  تبصــره2: در مرحلــه 
ح زیــر اختصــاص می یابــد و حائــزان رتبه هــای برتــر مشــخص  بــودن، امتیــازات بــه شــر
می شــوند: 10درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )شــامل: 10درصــد امتیــاز مفاهیــم + 
90درصــد امتیــاز صحــت حفــظ مرحلــه اول( + 30درصــد امتیــاز مرحلــه نیمه نهایــی + 
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60درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.

کریــم، درصــورت دو مرحلــه ای  کشــوری رشــته های حفــظ قــرآن  تبصــره3: در مرحلــه 
ح زیــر اختصــاص می یابــد و حائــزان رتبه هــای برتــر مشــخص  بــودن، امتیــازات بــه شــر
می شــوند: 30درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی )شــامل: 10درصــد امتیــاز مفاهیــم + 

90درصــد امتیــاز صحــت حفــظ مرحلــه اول( + 70درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.

گانــه  کامــل را به صــورت جدا 6. داوران تجویــد بــرای هریــک از ســؤاالت حافــظ، نمــره 
منظــور می کننــد و نمــره نهایــی تجویــد حافــظ، معــدل آن هــا خواهــد بــود.

گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــت  تبصــره: ا
کــه قبــل از اتمــام ســؤال، تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع شــد، فقــط داوران 
کســر می کننــد. امتیــاز تجویــد  رشــته صحــت حفــظ، امتیــاز آن ســؤال را از حافــظ 
کــه حافــظ تــا پایــان  حافــظ در چنیــن مــواردی، میانگیــن امتیــاز ســؤاالتی اســت 

ــت. ــخ داده اس ــا پاس ــه آن ه ــؤال ب س

مختلــف  بخش هــای  در  حفــظ  رشــته های  در  شــرکت کنندگان  امتیــاز  حداقــل   .7
عبــارت اســت از:

صحت حفظ: 30 امتیاز
تجوید: 10 امتیاز

وقف و ابتدا: 5 امتیاز
صوت: 7 امتیاز
لحن: 10 امتیاز

انتخاب سؤال:

8. ســؤاالت مربــوط بــه رشــته صحــت حفــظ به صــورت قرعــه و ســؤاالت هرنفــر در یــک 
گرفتــه می شــود. قرعــه درنظــر 
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کل از  کشــوری، در رشــته حفــظ  9. در مراحــل اول و دوم مســابقات حفــظ در مرحلــه 
هــر 10جــزء، یــک ســؤال پرســیده می شــود. در ســایر رشــته های حفــظ، دو ســؤال از دو 

ح می شــود. قســمت محفوظــات مطــر

کثــر  تبصــره: محفوظــات حافــظ بایــد پیوســته باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد حدا
ــر دو بخــش باشــد. مشــتمل ب

10. تعــداد و میــزان ســؤاالت در مراحــل و رشــته های مختلــف حفــظ قــرآن براســاس 
مصاحــف متــداول 604 صفحــه ای 15ســطری و بــا توجــه بــه جــدول ذیــل تعییــن 

می شــود:

استانشهرستانرشته
کشور

مرحله دوممرحله اول

کل حفظ 
3 سؤال

8 سطری
3 سؤال

 10سطری
3 سؤال

15 سطری
2 سؤال

15 سطری

سایر رشته های 
حفظ

2 سؤال
8 سطری

2 سؤال
10 سطری

2 سؤال
15 سطری

)غیرنهایی(
2 سؤال

15 سطری

ج در جــدول فــوق تقریبــی اســت و براســاس تصمیــم  تبصــره1: میــزان پرســش منــدر
مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران، تــا 20درصــد قابــل تغییــر اســت.

ــرآن، تعــداد ســؤاالت، میــزان  ــه نهایــی تمــام رشــته های حفــظ ق تبصــره2: در مرحل
ــود. ــن می ش ــظ تعیی ــت حف ــم داوران صح ــق تصمی ــا مطاب ــع آن ه ــؤال و توزی هرس
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11. رعایــت عدالــت در انتخــاب ســؤال ازنظــر مــکان شــروع آیــه در صفحــه، انتقــال 
تــاوت بــه صفحــه بعــد، تعــداد ســطور و نظایــر آن هــا ضــروری اســت.

هدایت حفاظ:
کریــم  کل قــرآن  12. داور یــا داوران صحــت حفــظ و نیــز هــادی حافظــان بایــد حافــظ 

باشــند.
13. هــادی حافظــان در هــر رشــته از رشــته های حفــظ بایــد ثابــت باشــد و تمــام 

کنــد. هدایــت  را  رشــته  آن  شــرکت کنندگان 

کــه هــادی حافظــان بــه تــاوت حافــظ امتیــاز دهــد؛ مگــر در  تذکــر: اصــل بــر آن اســت 
کــه طبــق تصمیــم مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران، بــه  شــرایطی 

امتیازدهــی هــادی حافظــان نیــاز نباشــد.

کــه بــرای حافــظ قابــل تشــخیص  14. الزم اســت عبــارت ابتدایــی هــر ســؤال بــه میزانــی 
و ادامــه دادن باشــد، تــاوت شــود.

15. درصــورت اتمــام ســؤال در خــال آیــه، تــاوت حافــظ در اولیــن موضــع وقــف، 
می شــود. قطــع 

کلمــات و آیــات، داور هــادی تنهــا یک  بــار تذکــر  کلمــه،  16. در اشــتباهات مربــوط بــه 
کثــر  می دهــد و درصــورت تصحیــح نکــردن حافــظ، داور هــادی آن را تصحیــح و حدا

کســر می کنــد. امتیــاز آن بخــش را از حافــظ 

ضــروری  هــادی  داور  تذکــر  حــرکات،  و  حــروف  بــه  مربــوط  اشــتباهات  در  تبصــره: 
. نیســت

کلمــه یــا  کلمــه و عبــارت، داور هــادی تــا قبــل از  17. بــرای تذکــر اشــتباهات حافــظ در 
عبــارِت اشــتباه را تــاوت می کنــد.

کــه حافــظ دچــار مکــث شــود، داور هــادی نبایــد عبــارت قبــل از مکــث  18. در صورتــی 
کنــد. را تــاوت 



22

کنــد  کــه بعــد از مکــث، داور هــادی عبــارت قبــل را طــوری تکــرار  تبصــره1: در صورتــی 
ــاز تکــرار  ــار امتی ــاز مکــث، یک ب کســر امتی ــر  ــادآوری حافــظ شــود، عــاوه ب ــه باعــث ی ک

کســر می شــود. دیگــر نیــز از حافــظ 

گــر بعــد از تکــرار داور هــادی، حافــظ نتوانــد بخــش فراموش شــده را بــه  تبصــره2: ا
کمــک، امتیــاز مربــوط  کمــک نمــوده، َحَســب نــوع  خاطــر آورد، داور هــادی بــه حافــظ 
کســر  کســر می کنــد؛ ولــی بــه دلیــل مکــث و تکــرار، امتیــازی از حافــظ  را از حافــظ 

نمی شــود.

19. چنانچــه حافــظ در اثنــای تــاوِت هــر ســؤال بیــش از 20 امتیــاز از دســت دهــد، 
کســر  کامــل از وی  تــاوت او قطــع و امتیــاز مربــوط بــه صحــت حفــظ آن ســؤال، به طــور 
کســر بیــش از 20 امتیــاز بایــد توســط تمــام داوران صحــت حفــظ صــورت  خواهــد شــد. 
کســر  کــه تنهــا برخــی از داوران صحــت حفــظ ایــن میــزان را  گرفتــه باشــد؛ امــا درصورتــی 

کنــد. کــرده باشــند، قرائــت حافــظ بایــد ادامــه پیــدا 
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  جزئیات امتیازدهی بخش ها   

    تجوید )35 امتیاز(   

ایــن بخــش شــامل ســه قســمت اســت: صحــت قرائــت، تجویــد قرائــت و فصاحــت 
قرائــت.

الف_ صحت قرائت

کسر 4 امتیاز: 1. موارد 

کلمه؛ 1 ـ 1. حذف، اضافه، جابه جایی یا تغییر یک 
ــه  کلمــه )اعــم از عبــارت، آی ــا تغییــر بیــش از یــک  1 ـ 2. حــذف، اضافــه، جابه جایــی ی

یــا ســطر(.

کسر 3 امتیاز: 2. موارد 

کوتــاه  کــردن صداهــا بــه یکدیگــر؛ ماننــد تبدیــل صــدای  2 ـ 1. حــذف، اضافــه و تبدیــل 
کشــیده و بالعکــس و خطــا  کوتــاه بــه صــدای  کوتــاه دیگــر؛ تبدیــل صــدای  بــه صــدای 

در صلــۀ هــاء ضمیــر؛
کردن تشدید و تنوین؛ 2 ـ 2. حذف و اضافه 

کثــر تــا 1 امتیــاز  کســر امتیــاز اختــال در تلفــظ تشــدید، بــه تشــخیص داور حدا تبصــره: 
است.

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

در تمــام مــوارد مذکــور، درصــورت اصــاح پیــش از تجدیــد نفــس، فقــط 1  تذکــر1: 
می شــود. کســر  امتیــاز 

کســر مجــدد امتیــاز بــه همــان  تذکــر2: تکــرار یــک خطــا در تمــام مــوارد مذکــور، موجــب 
میــزان خواهــد شــد.

کلمــات و مــواردی ماننــد وصــل بــه  تذکــر3:  اشــتباهات در اعــراب، حــروف، عبــارات و 
کشــیده  کوتــاه بــه  ســکون یــا وقــف بــه حرکــت، اشــباع یــا عــدم اشــباع، تبدیــل حــرکات 
کســر امتیــاز می شــود و داوران رشــته  و بالعکــس، فقــط توســط داوران صحــت حفــظ 

کســر نخواهنــد نمــود. تجویــد امتیــازی از حافــظ 

کسر 2 امتیاز: 3. موارد 

کمتر یا بیشتر از حد تعیین  شده. به ازای هرسطر تاوت 

ب_ تجوید قرائت

کسر 2 امتیاز: 1. موارد 

ج حروف یا صفات ممّیز. کامل مخار 1 ـ 1. تبدیل 

کسر خواهد شد. کثر 1 امتیاز  تبصره1: درصورت ادای ناقص، حدا

ــاز و درصــورت تکــرار  ــد نفــس، 1 امتی ــدون تجدی ــوری ب تبصــره2: درصــورت اصــاح ف
کســر خواهــد شــد. غلــط، 2 امتیــاز دیگــر 

کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هرحرف، 4 امتیاز است. تبصره3: سقف 
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کسر 1 امتیاز: 2. موارد 

2 ـ 1. رعایت نکردن هریک از نکات و قواعد تجویدی.

ــه  گان تبصــره1: درصــورت اجتمــاع بیــش از یــک قاعــده در یــک موضــع، هریــک جدا
می شــود. محاســبه 

تبصــره2: رعایــت ناقــص مــوارد یادشــده نظیــر تــوازن میــزان غّنه هــا و مدهــا، بــا توجــه 
کســر 0/5 تــا 0/75 امتیــاز خواهــد شــد. بــه میــزان نقــص موجــب 

تبصــره3: در صــورت تکــرار هریــک از مــوارد فــوق، بــه ازای هرمــورد و بــرای هرحــرف، 
کســر خواهــد شــد؛ بــرای مثــال، عــدم رعایــت قلقلــه در هریــک از  کثــر 3 امتیــاز  حدا
کثــر 3 امتیــاز بــرای آن حــرف خواهــد شــد. در مــواردی  کســر حدا حــروف آن، موجــب 

کســر امتیــاز بــرای هــر نــوع آن اســت. ماننــد مــد، ســقف 

2ـ  2. تداخــل غیرمتعــارف یــا افراطــی در تلفــظ دو حــرف مجــاور بنــا بــه تشــخیص داور، 
کلمــه »یعملــون«، تداخــل تلفــظ حــرف  ماننــد تداخــل تلفــظ حــرف عیــن در میــم در 

کلمــه »نعلــن« و نظایــر آن. عیــن در الم در 
ــروز مشــکاتی از قبیــل تپــق  2 ـ 3. اختال هــای ناخواســته در تلفــظ الفــاظ قــرآن و ب
کســر 1  کلمــه و اصــاح درجــا(، موجــب  )اشــکال لحظــه ای در تلفــظ حرکــت، حــرف و 

امتیــاز می شــود.

کســر  خ دهــد، فقــط داور صــوت امتیــاز  گلــو ر کــه آب پریدگــی در  تبصــره 1: در مــواردی 
می کنــد.

تبصــره 2: درصــورت عــدم اصــاح مــوارد مذکــور، متناســب بــا نــوع خطــای پدیدآمــده، 
کنــد یــا حرفــی بــه  کســر خواهــد شــد؛ ماننــد این کــه بــر اثــر تپــق، حرکتــی تغییــر  از امتیــاز 
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حــرف دیگــر تبدیــل شــود.

ج حــرف یــا شــیوه تلفــظ  کــه قرائــت حافــظ بــه دلیــل تغییــر در مخــر تذکــر: در مــواردی 
ــد  کســر امتیــاز پــس از مشــورت داوران صحــت حفــظ و تجوی آن دارای ابهــام باشــد، 

تنهــا از یــک بخــش صــورت می گیــرد.

ج_ فصاحت قرائت:

کریــم، تلفــظ واضــح حــروف و حــرکات براســاس لهجــه  قــرآن  فصاحــت در قرائــت 
گنگــی و نامفهومــی اســت. از  بــدون تکلــف و  دور  خالــص عربــی، 

زیــر تقســیم  بــه عناویــن  بــا توجــه  امتیــاز آن  کــه  امتیــاز اســت  فصاحــت دارای 7 
: د می شــو

1. تلفظ ممتاز و روان حروف: 3 امتیاز

2. تلفظ ممتاز حرکات: 3 امتیاز

3. تنظیم سرعت تالوت: 1 امتیاز

کسر امتیاز می شود: کسر امتیاز به دلیل اختال در فصاحت به ترتیب زیر موجب 
کلــی از ســقف 3  کلــی و عمومــی در تلفــظ ممتــاز و روان حــروف به صــورت  1. اختــال 

امتیــاز در مــوارد زیــر:
ج، صفات و احکام حروف * مخار

ج، صفات و احکام حروف * تکلف یا سستی در رعایت مخار
کن، مشدد و تکیه ها * زیادت و نقصان در مکث بر حروف سا

2. اختال در تلفظ ممتاز حرکات، هرمورد 0/25 امتیاز در موارد زیر:
کشیده کوتاه و  * حرکات 

کیفیت تلفظ حرکات براساس لهجه فصیح عربی * نقص در 
کشیده کوتاه و  کشش صداهای  * نقصان و زیادت در 
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3. اختال در سرعت تاوت، هرمورد 0/25 امتیاز در موارد زیر:
کنــد خوانــدن،  * ســرعت متناســب ادای حــروف و حــرکات در طــول تــاوت )تنــد و 

کلمــات و عبــارات( ِاســراع و ِابطــای برخــی از 
* تــوازن نداشــتن ســرعت ادای حــروف و حــرکات و مــد طبیعــی در طــول تــاوت 

می گــردد.( تــاوت  ترتیــل  کیفیــت  در  خلــل  موجــب  )درمجمــوع 

گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته  تذکــر: ا
گــردد، امتیــاز  کــه قبــل از اتمــام ســؤال، تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع  باشــد 
کــه حافــظ تــا پایــان ســؤال بــه آن هــا  تجویــد حافــظ، میانگیــن امتیــاز ســؤاالتی اســت 

پاســخ داده اســت.
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    وقف و ابتدا )15 امتیاز(   

ســقف امتیــاز وقــف و ابتــدا در مســابقات، 15 امتیــاز اســت؛ ولــی در مرحلــه نهایــی 
کــه قطعــه ثابــت  مســابقات رشــته های تحقیــق، تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن و ترتیــل 
یــا همســان دارنــد، 1 امتیــاز مثبــت لحــاظ می شــود و ســقف امتیــاز، 14 اســت و روش 

ــر می شــود. ــه ذک گان امتیازدهــی در چنیــن مســابقاتی به طــور جدا

کسر امتیاز: الف_ موارد عمومی 

ــات،  ــات و وصــل اقبــح آی کفرآمیــز( میــان آی ــا ابتــدای اقبــح )دارای مفهــوم  1. وقــف ی
کســر 2/5 تــا 3 امتیــاز می شــود. موجــب 

2. وقــف یــا ابتــدای قبیــح مغیــر معنــا میــان آیــات و وصــل قبیــح مغیــر معنــای آیــات، 
ــا 2 امتیــاز می شــود. کســر 1/5 ت موجــب 

ــات، موجــب  ــص آی ــح ناق ــل قبی ــات و وص ــان آی ــص می ــح ناق ــدای قبی ــا ابت 3. وقــف ی
کســر 1 تــا 1/5 امتیــاز می شــود.

ــاد  ــح ایج ــا قبی ــح ی ــای اقب ــت معن ــن اس ــورد، ممک ــب م ــه حس ک ــف الزم  ــور از وق * عب
کســر امتیــاز می شــود. کنــد، مطابــق بندهــای بــاال موجــب 

کســر 0/5 تــا 1 امتیــاز  4. رعایــت نکــردن اولویت هــای وقــف، وصــل و ابتــدا موجــب 
می شــود.

کمبــود نفــس، عطســه، ســرفه و نظایــر آن هــا،  5. در مــورد وقــف اضطــراری به دلیــل 
ــود. ــر نمی ش کس ــازی  امتی

کند و  کــه قــاری به لحــاظ بی توجهــی، از محــل وقــف مناســب عبــور  تبصــره: درصورتــی 
کمبــود نفــس-  مرتکــب شــود، وقــف او اضطــراری  وقــف قبیــح یــا اقبــح - و لــو بــه دلیــل 

کســر می شــود. محســوب نمی شــود و مطابــق بندهــای 1، 2 و 3، از او امتیــاز 
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کســر 3 امتیــاز در هــر  کشــیدن مخفــی یــا آشــکار در غیــر محــل وقــف، موجــب  6. نفــس 
مــورد می شــود.

کسر 0/5 امتیاز می شود. 7. تکرار بدون دلیل هربخش از آیه در هرنفس، موجب 

کلمــه ای باشــد، موجــب  گــر تکــرار بــرای اصــاح اغــاط اعرابــی، حرفــی و  تبصــره1: ا
ــد. ــد ش ــاز نخواه ــر امتی کس

اصــاح  به دلیــل  تکــرار  کــه  درصورتــی  حفــظ،  رشــته های  مســابقات  در  تبصــره2: 
کســر نخواهــد شــد. امتیــازی  باشــد،  محفوظــات 

8. مکــث نامتناســب و بیــش از حــد در رشــته های تحقیــق، تحقیــق همــراه حفــظ 
کثــر تــا 1 امتیــاز در  کســر 0/25 امتیــاز و حدا قــرآن و ترتیــل، در هریــک از مواضــع زیــر بــه 

ــاوت منجــر می شــود: کل ت
8 ـ 1. مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری؛

8 ـ 2. مکث طوالنی برهم زننده نظم قرائت.

به صــورت  کــه حافــظ  مــواردی  فقــط در  رشــته های حفــظ،  در مســابقات  تذکــر1: 
کســر می شــود؛  اختیــاری، محلــی را بــرای وقــف و ابتــدا انتخــاب می کنــد، از او امتیــاز 
امــا چنانچــه وقــف نامناســب و مکــث به دلیــل اشــکال در ارائــه محفوظــات باشــد یــا 
ــر  کس ــازی از او  ــد، امتی ــدا نمای ــرده، ابت ک ــاوت  ــتباه ت ــه اش ک ــمتی  ــح قس ــرای تصحی ب

نخواهــد شــد.

ــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته  گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد ی تذکــر2: ا
گــردد، امتیــاز  کــه قبــل از اتمــام ســؤال، تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع  باشــد 
کــه حافــظ تــا  گرفتــه می شــود  وقــف و ابتــدای حافــظ، فقــط براســاس ســؤاالتی درنظــر 

پایــان ســؤال بــه آن هــا پاســخ داده اســت.
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امتیازدهــی مرحلــه نهایــی مســابقات رشــته های تحقیــق، تحقیــق همــراه حفــظ 
قــرآن و ترتیــل:

کســر امتیــاز وقــف و ابتــدا در ایــن مرحلــه از 14 صــورت می گیــرد و 1 امتیــاز دیگــر،   .1
ــه: ک ــاری ای تعلــق می گیــرد  ــه ق ــه ب ک ــاز مثبــت اســت  امتی

کسر نشده باشد. 1 ـ 1. امتیازی از او 
1 ـ 2. قــاری بهتریــن وقــف، وصــل و ابتداهــا را انجــام داده باشــد. چنانچــه قــاری 
در وقــف و ابتــدا دچــار اشــکال نباشــد، امــا نتوانــد بهتریــن وقــف، وصــل و ابتداهــا را 
کســر می شــود. انجــام دهــد، از 0/25 تــا 0/5 امتیــاز بــه ازای هرمــورد از ســقف 1 امتیــاز 

کسر امتیاز، طبق 8 بند یادشده و بند ذیل صورت می گیرد.  .2
3. چنانچه وصل در فواصل آیات، ضروری یا دارای اولویت باشد:

امتیــاز   1/5 کســر  موجــب  کفرآمیــز(  مفهــوم  )دارای  اقبــح  ابتــدای  یــا  وقــف   .1 ـ   3
. د می شــو

کسر 1 امتیاز می شود. 3 ـ 2. وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب 
کسر 0/5 امتیاز می شود. 3 ـ 3. وقف یا ابتدای ناقص موجب 

کــه در چنــد آیــه متوالــی، ابتــدا از آغــاز آیــه ای ناقــص، مغیــر معنــا  تبصــره: در مــواردی 
یــا اقبــح باشــد، ولــی امــکان ابتــدای صحیــح بــرای قــاری وجــود نداشــته باشــد، ابتــدا 

کســر امتیــاز نمی شــود. از آغــاز آیــات موجــب 
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   لحن )30 امتیاز(   

لحن رشته تحقیق:

الف_ ضوابط و معیارها:
1. قدرت تنغیم )پردازش نغمه ها(: 5 امتیاز

2. تنظیم و توزیع آهنگ ها بر عبارات )اندازه گیری(: 4 امتیاز
کلمات(: 4 امتیاز 3. رعایت تکیه های صوتی )نبر صحیح 

کامــًا غیرعرفــی تغییــر پذیــرد، 0/25  کلمــه بــه صــورت فاحــش و  کــه نبــر  * هرمــورد 
کســر می شــود. امتیــاز 

4. القــای معانــی و رعایــت تعبیــرات بــا اســتفاده از مهارت هــای صوتــی و لحنــی: 4 
امتیــاز

5. تنوع ردیف های لحنی یا مقام: 2 امتیاز
6. تأثیر معنوی )خشوع در تاوت(: 2 امتیاز

7. انتخاب ردیف های زیبا و جذاب: 2 امتیاز
8. خاقیت و نوآوری مطابق با عرف تاوت در ردیف های لحنی: 2 امتیاز

9. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: 2 امتیاز
10. ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تاوت: 2 امتیاز

ــا  * 1 امتیــاز: مشــابهت فــرود بــا شــروع؛ 1 امتیــاز: نزدیــک بــودن درجــه صوتــی فــرود ب
کتــاو کثــر یــک ُا شــروع در محــدوده صوتــی حدا

11. انتخاب سرعت مناسب: 1 امتیاز
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کسر امتیاز: ب_ موارد 

کسر 2 امتیاز: 1. موارد 

ج از توقع تاوت مجلسی( 1 ـ 1. شروع تاوت به طور غیرمتعارف )خار
1 ـ 2. ناهمگونی ردیف ها )بیشتر از 1/5پرده(

کسر 1 امتیاز: 2. موارد 

2 ـ 1. خروج از مقام
2 ـ 2. انتقال ناهمگون مقام

2 ـ 3. ناهمگونی ردیف ها )کمتر از 1/5پرده(
2 ـ 4. ناهمگونی صوت و لحن

کسر 0/5 امتیاز: 3. موارد 

3 ـ 1. تکلف و فشار در اجرای نغمات
3 ـ 2. عدم توازن در سرعت تاوت

کسر 0/25 امتیاز: 4. موارد 

کوکی یا خروج از ردیف صدا 4 ـ 1. نا
4 ـ 2. نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها

کنــد و  کســر امتیــاز درمجمــوع مــوارد منفــی، نبایــد از 4 امتیــاز تجــاوز  تذکــر: میــزان 
کســر امتیــاز صــورت نمی گیــرد. بیــش از ایــن، 
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   لحن رشتــه های ترتیل و حفظ  

الف- ضوابط و معیارها:

1. رعایت اسلوب ترتیل: 5 امتیاز
2. تنوع ردیف های لحنی یا مقام: 4 امتیاز

3. تنظیم و توزیع آهنگ ها بر عبارات )اندازه گیری(: 4 امتیاز
کلمات(: 4 امتیاز 4. رعایت تکیه های صوتی )نبر صحیح 

کامــًا غیرعرفــی تغییــر پذیــرد، 0/25  کلمــه بــه صــورت فاحــش و  کــه نبــر  * هرمــورد 
کســر می شــود. امتیــاز 

5. قدرت تنغیم )پردازش نغمه ها(: 4 امتیاز
6. تأثیر معنوی )خشوع در تاوت(: 2 امتیاز

7. خاقیت و نوآوری مطابق با عرف ترتیل: 2 امتیاز
8. القای معانی و رعایت تعبیرات: 2 امتیاز

9. انتخاب سرعت مناسب: 2 امتیاز
10. استفاده هنری و مطلوب از تحریرها: 1 امتیاز

کسر امتیاز: ب_ موارد 

کسر 2 امتیاز: 1. موارد 

ناهمگونی ردیف ها )بیشتر از 1/5پرده(
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کسر 1 امتیاز: 2. موارد 

2 ـ 1. خروج از مقام
2 ـ 2. انتقال ناهمگون مقام

2 ـ 3. ناهمگونی ردیف ها )کمتر از 1/5پرده(
2 ـ 4. ناهمگونی صوت و لحن

کسر 0/5 امتیاز: 3. موارد 

3 ـ 1. تکلف و فشار در اجرای نغمه ها
3 ـ 2. عدم توازن در سرعت تاوت

کسر 0/25 امتیاز: 4. موارد 

کوکی یا خروج از ردیف صدا 4 ـ 1. نا
4 ـ 2. نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها

کنــد و  کســر امتیــاز درمجمــوع مــوارد منفــی، نبایــد از 4 امتیــاز تجــاوز  تذکــر: میــزان 
کســر امتیــاز صــورت نمی گیــرد. بیــش از ایــن، 

طبیعــی  به صــورت  حافــظ  کــه  مــواردی  در  فقــط  حفــظ،  رشــته های  در   :1 تذکــر 
ــل  ــظ به دلی ــه حاف ک ــواردی  ــود و در م ــن داده می ش ــاز لح ــه او امتی ــد، ب ــت می کن قرائ
کســر امتیــاز  گــردد،  فراموشــی، دچــار اشــتباه یــا مکــث شــود و نظــم قرائــت وی مختــل 

نمی پذیــرد. صــورت 

گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته  تذکــر 2: ا
گــردد، امتیــاز  کــه قبــل از اتمــام ســؤال، تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع  باشــد 
ــان  ــا پای ــظ ت ــه حاف ک ــود  ــه می ش گرفت ــر  ــؤاالتی درنظ ــاس س ــط براس ــظ، فق ــن حاف لح

ســؤال بــه آن هــا پاســخ داده اســت.
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   صـــــوت )20 امتیاز(  

صوت رشته تحقیق:
1. طنین )رنگ(: 5 امتیاز

2. انعطاف: 4 امتیاز
3. مساحت )وسعت(: 4 امتیاز

ح زیر توزیع می شود: امتیاز مساحت صوت به شر
کتاو( 1 امتیاز * از بم ترین درجه صدا تا 8درجه )یک ا

* از بم ترین درجه صدا تا 11درجه 2 امتیاز
* از بم ترین درجه صدا تا 12درجه 2/5 امتیاز

* از بم ترین درجه صدا تا 13درجه 3 امتیاز
* از بم ترین درجه صدا تا 14درجه 3/5 امتیاز

کتاو( 4 امتیاز * از بم ترین درجه صدا تا 15درجه )دو ا
4. استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت: 3 امتیاز

5. شدت )حجم یا ولوم(: 2 امتیاز
6. تحریر: 2 امتیاز

کســر امتیــاز  گلــو، سکســکه و نظایــر آن، فقــط توســط داور صــوت  * آب پریــدن در 
می شــود.
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صوت رشتــه های ترتیــــل و حفـــظ:
1. طنین )رنگ(: 6 امتیاز

2. انعطاف: 4 امتیاز
3. شدت )حجم یا ولوم(: 3 امتیاز

4. استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت: 3 امتیاز
5. مساحت )وسعت(: 2/5 امتیاز

6. تحریر: 1/5 امتیاز
کســر امتیــاز  گلــو، سکســکه و نظایــر آن، فقــط توســط داور صــوت  * آب پریــدن در 

می شــود.

گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته  تذکــر: ا
گــردد، امتیــاز  کــه قبــل از اتمــام ســؤال، تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع  باشــد 
ــا پایــان  کــه حافــظ ت گرفتــه می شــود  صــوت حافــظ، فقــط براســاس ســؤاالتی درنظــر 

ســؤال بــه آن هــا پاســخ داده اســت.
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   صحت حفظ )100 امتیاز(   

کلمات است: * مبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و رسم الخط 

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

کسر 0/5 امتیاز 1 ـ 1. تصحیح فوری حافظ: 
کسر 1 امتیاز 1 ـ 2. تصحیح نکردن حافظ: 

دســتور  در  کــه  کلماتــی  و  اســت  الفبــا  حــروف  بخــش،  ایــن  در  حــرف  از  منظــور   *
ــر: حــی، ایل، یف، عــن( را شــامل نمی شــود.  ــی حــرف تلقــی می شــوند )نظی ــان عرب زب
کلمــه صــورت  کســر امتیــاز در ســتون  کلمــات،  درصــورت بــروز اشــکال در این گونــه 

می پذیــرد.
کســر امتیــاز  کوتــاه دیگــر تبدیــل شــود، فقــط یــک مــورد  کوتــاه بــه حرکــت  گــر حرکــت  * ا
نــَت« بــه 

َ
گرفتــه می شــود؛ ماننــد تبدیــل »عبــاٌد« بــه »عبــاٍد«، »ا بــرای حافــظ درنظــر 

نــِت«.
َ
»ا

کســر  کشــیده دیگــری تبدیــل شــود، فقــط یــک مــورد  کشــیده بــه حرکــت  گــر حرکــت  * ا
گرفتــه می شــود؛ ماننــد تبدیــل »ِاّنــُه« بــه »إّنــا«، »تابــُوا«  امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر 

بــه »تاَبــا«.
ــود،  ــل ش ــس تبدی ــا بالعک ــود ی ــس خ ــیده همجن کش ــت  ــه حرک ــاه ب کوت ــت  ــر حرک گ * ا
گرفتــه می شــود؛ ماننــد تبدیــل  کســر امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر  فقــط یــک مــورد 

.» ّب« بــه »رِبّ « بــه »قــاال«، »ر
َ

»قــال
کشــیده غیرهمجنــس خــود یــا بالعکــس تبدیــل شــود،  کوتــاه بــه حرکــت  گــر حرکــت  * ا
« بــه 

َ
گرفتــه می شــود؛ ماننــد تبدیــل »قــال کســر امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر  دو بــار 

»قالــوا«، »فأتــوا« بــه »فــأِت«.
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* یــک حــرف در ضمایــر، یــک حــرف در موصــوالت، حــرف مضارعــه و مــوارد مشــابه، 
ــاز  کســر امتی ــتون  ــده، در همیــن س ــی ش ــوان حــرف تلق ــر به عن ــل و تغیی ــگام تبدی هن
ــذی« بــه 

َّ
ــم«، »منــُه« بــه »منــَک«، »ال

ُ
می گــردد؛ ماننــد تبدیــل »مهُنــم« بــه »منک

ــه »َیغفــُر«. ــی«، »َتغفــُر« ب
َّ
»ال

کــه حــرف همــراه حرکــت خــود مجموعــًا یــک حــرف حســاب  * بایــد توجــه داشــت 
کســر امتیــاز صــورت می گیــرد. می شــود و فقــط یــک بــار 

ج حــرف یــا روش تلفــظ  کــه قرائــت حافــظ بــه دلیــل تغییــر در مخــر تذکــر: در مــواردی 
کســر امتیــاز  آن دارای ابهــام باشــد، پــس از مشــورت داوران صحــت حفــظ و تجویــد، 

تنهــا از یــک بخــش صــورت می گیــرد.

کلمه )حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر(: 2. اشتباه در یک 

کسر 1 امتیاز 2 ـ 1. تصحیح فوری حافظ: 
کسر 2 امتیاز 2 ـ 2. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: 

کسر 3 امتیاز 2 ـ 3. تصحیح نکردن حافظ: 
کلمــه  کلمــه یــا دو یــا چنــد  کریــم به صــورت ترکیبــی از حــروف و  کــه در قــرآن  کلماتــی   *
کلمــه محســوب می شــود؛ ماننــد فلیقاتــل،  آمــده یــا توجــه بــه رســم الخط قــرآن، یــک 

کموه. فســیکفیکهم، فاســقینا
کســر نمــره  کنــد،  کلمــه تغییــر  گــر در جابه جایــی حــروف )نــه اعــراب( ریشــه و معنــای  * ا
کلمــه صــورت می گیــرد؛ ماننــد تبدیــل »یعلمــون« بــه »یعملــون«، »نصیــر«  در بخــش 

بــه »بصیــر«.

کلمــه قبــل یــا بعــد از آن، در امتیازدهــی به منزلــه یــک  کلمــه و یــک حرکــت در  * یــک 
کلمــه لحــاظ خواهــد  کســر امتیــاز مربــوط بــه آن در ســتون  کلمــه محاســبه می شــود و 

ــک«. ِبّ ــک« به جــای »ِمــن ر ّبُ شــد؛ ماننــد: »و اهلُل« به جــای »ِاّنَ اهلَل«، »و ر
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کلمــه محاســبه  کنــار هــم، در امتیازدهــی به منزلــه یــک  کلمــه  * یــک حــرف و یــک 
ــد:  ــد؛ مانن ــد ش ــاظ خواه ــه لح کلم ــتون  ــه آن در س ــوط ب ــاز مرب ــر امتی کس ــود و  می ش

»هــذه انعــام و حــرث« به جــای »و قالــوا هــذه انعــام و حــرث«.

ــود و  ــوب می ش ــه محس کلم ــک  ــتر( ی ــا بیش ــی ی ــه )تک حرف ــروف مقطع ــک از ح * هری
کلمــه  کســر نمــره در ســتون اشــتباه در  کل یــا بعضــی از حــروف آن، موجــب  اختــال در 

می گــردد.

کلمات )حذف، اضافه، جابه جایی و تغییر(: 3. اشتباه در 

کسر 1/5 امتیاز 3 ـ 1. تصحیح فوری حافظ: 
کسر 2/5 امتیاز 3 ـ 2. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: 

کسر 4 امتیاز 3 ـ 3. تصحیح نکردن حافظ: 

کلمــه اســت؛ ماننــد: »واملجاهــدون بامواهلــم  کلمــات، عبارتــی بیــش از یــک  * منظــور از 
و انفســهم یف ســبیل اهلل« به جــای »و املجاهــدون یف ســبیل اهلل بامواهلــم و انفســهم«، 

»واهلل خبیــر مبــا تعملــون« به جــای »واهلل مبــا تعملــون بصیــر«.

* بسمله در ابتدای سوره ها در حکم عبارت است.

4. عدم رعایت ترتیب آیات و جابه جایی آن ها:

گر جاافتادگی در حد یک آیه باشد: 4 ـ 1. ا
کسر 2 امتیاز 4 ـ 1 ـ 1. تصحیح فوری حافظ: 

کسر 3 امتیاز 4 ـ 1 ـ 2. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: 
کسر 4/5 امتیاز 4 ـ 1 ـ 3. تصحیح نکردن حافظ: 

گر جاافتادگی بیش از یک آیه باشد: 4 ـ 2. ا
کسر 2/5 امتیاز 4 ـ 2 ـ 1. تصحیح فوری حافظ: 

کسر 3/5 امتیاز 4 ـ 2 ـ 2. تصحیح حافظ با تذکر داور هادی: 
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کسر 5 امتیاز 4 ـ 2 ـ 3. تصحیح نکردن حافظ: 
* منظــور از انتقــال بــه آیــه یــا آیــات دیگــر فقــط در مــورد ابتــدای آیــات اســت و درصورت 
کســر  کلمــات  ــه، انتقــال محســوب نمی شــود و در ســتون  ایجــاد اشــتباه در خــال آی

امتیــاز خواهــد شــد.
کــه ابتــدای آن هــا باهــم مشــابه اســت دچــار اشــتباه  گــر حافــظ در خــال آیاتــی  * ا

کلمــات انجــام خواهــد شــد. کســر امتیــاز در ســتون  شــود، 
کــه بــا حــروف مقطعــه آغــاز  گــر حافــظ در انتقــال از انتهــای ســوره ای بــه ســوره دیگــر،  * ا
می شــود، دچــار اشــتباه شــود و به جــای حــروف مقطعــه صحیــح، حــروف مقطعــه 
کســر امتیــاز در ســتون انتقــال بــه آیــات دور انجــام می گیــرد؛  کنــد،  دیگــری را تــاوت 
کهــف به جــای »کهیعــص«. در مــورد حــروف  ماننــد قرائــت »طــه« بعــد از اتمــام ســوره 
ــر  ــه وی تذک ــد پــس از وقــف حافــظ، اشــتباه را ب مقطعــه مشــابه، داور هــادی می توان
کنــد و بعــد از مشــخص شــدن نــوع اشــتباه،  کنــد تــا ادامــه آیــات را تــاوت  ندهــد و صبــر 
کلمــه یــا انتقــال بــه دور انجــام دهــد؛ ماننــد قرائــت »املــر« بعــد  کســر امتیــاز را در ســتون 
از اتمــام ســوره توبــه به جــای »الــر« و قرائــت »امل« بعــد از اتمــام ســوره انعــام به جــای 

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

کوتــاه جاافتــاده بیــش از یــک ســطر باشــند، انتقــال بــه دور محســوب  * چنانچــه آیــات 
می شــود.

ــه را  ــام آی ــادی تم ــد و داور ه ــاوت نکن ــطر را ت ــک س ــش از ی ــه بی ــک آی ــظ ی ــر حاف گ * ا
کســر می شــود. کنــد، بــه ازای هــر ســطر 4 نمــره  کمــک 

5. مـکث و تکـــرار:

گــر شــرکت کننده بیــش از حــد متعــارف مکــث نمایــد یــا عبارتــی را بــرای یــادآوری  ا
کســر  کنــد، بــرای هرمکــث و هربــار تکــرار 0/5 امتیــاز از وی  کثــر تــا دو بــار تکــرار  حدا
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می شــود.
هــادی  داور  نشــود،  تــاوت  ادامــه  بــه  موفــق  مکــث،  از  پــس  شــرکت کننده  گــر  ا  *
کمــک، امتیــاز منفــی بــرای حافــظ درنظــر  مســاعدت می کنــد و فقــط حســب نــوع 

می شــود. گرفتــه 
گــر شــرکت کننده پــس از مکــث، اشــتباه تــاوت نمایــد، داور هــادی مســاعدت  ا  *
کمــک، امتیــاز منفــی از حافــظ  کســر امتیــاز مکــث، حســب نــوع  نمــوده و عــاوه بــر 

می نمایــد.  کســر 
گــر حافــظ در خــال آیــه پــس از مکــث، موفــق بــه تــاوت عبــارت نشــود، درصــورت  * ا
تــاوت حافــظ،  کلمــه اول را تذکــر می دهــد و درصــورت  ابتــدا  امــکان داور هــادی 
ــارت را  ــادآوری، عب ــدم ی ــورت ع ــرد. درص ــورت می گی ــاز ص ــر امتی کس ــه  کلم ــتون  در س

کســر امتیــاز می نمایــد. کلمــات  تــاوت می کنــد و در ســتون 
کنــد، داور هــادی بایــد  گــر حافــظ ابتــدای آیــه را فرامــوش و بــرای یــادآوری آن مکــث  * ا
کســر امتیــاز را در ســتون  کمــک نمایــد و  بــا خوانــدن عبــارت ابتدایــی آیــه بــه حافــظ 

کلمــات انجــام دهــد.
ح ســؤال توســط داور، حافــظ ســؤال را تشــخیص ندهــد  گــر در ابتــدای تــاوت و طــر * ا
کنــد یــا در حیــن تــاوت  کمــک  و از داور هــادی بــرای تشــخیص ســؤال درخواســت 
ــام ســوره، شــماره  ــا ن ــرای بخــش قرائت شــده تأییــد بگیــرد ی بخواهــد از داور هــادی ب
کســر  صفحــه یــا شــماره آیــه را از داور هــادی بپرســد، بــه ازای هرمــورد 0/5 امتیــاز از وی 

خواهــد شــد.
کــه از ابتــدای ســوره آغــاز می شــود، تنهــا بــه ذکــر نــام ســوره  * داور هــادی ســؤاالتی را 

کتفــا می کنــد و ابتــدای ســوره را قرائــت نمی کنــد. ا
ح ســؤال توســط داور هــادی، قرائــت خــود را پــس از اســتعاذه  گــر حافــظ پــس از طــر * ا
کنــد و ســپس از داور هــادی بخواهــد مجــدد ســؤال را تکــرار نمایــد،  و بســمله شــروع 

ج خواهــد شــد. کلمــات در کســر امتیــاز در ســتون 
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گــر برگشــت حافــظ بــرای یــادآوری قســمت بعــدی بیــش از یــک جملــه باشــد، بــه  * ا
ــود. ــر می ش کس ــاز از وی  ــل 0/5 امتی ــه از قب ــس اضاف ــت هرنف ازای قرائ

* چنانچــه حافــظ پــس از اشــتباه و تذکــر داور، مرتکــب اشــتباه دیگــری در تــاوت 
کســر امتیــاز آن در ســتون عــدم  کســر امتیــاز اســت و  ک  شــود، صرفــًا اشــتباه اول مــا

ج خواهــد شــد. تصحیــح، همــان اشــتباه در


