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کلیات چگونگی و میزان نمره دهی: د- 

کلیاترشتهاذان د-1.
ح زیر محاسبه می شود: * امتیازات در بخش  های مختلف به شر

الف- آداب، شرایط و اجرای ممتاز )10امتیاز(
ب- صحت و فصاحت الفاظ و عبارات )15امتیاز(

ج- صوت )40امتیاز(
د- لحن )35امتیاز(

الف- آداب،شرایط و اجرای ممتاز )10 امتیاز(
1. میزان تأثیر بر مستمعان )2امتیاز(؛

2. رعایت آداب و شرایط اجرای اذان )4امتیاز(؛
کســر  * قرائــت اذکار مســتحب قبــل و بعــد از هریــک از عبــارات اذان موجــب 

یــک  امتیــاز می شــود.
کسر 0/5امتیاز می شود. * مکث بیش از 7ثانیه در هرمورد، موجب 

بزنــد،  را برهــم  کــه صــورت مــؤذن  * هرحرکــت غیرمتعــارف در اجــرای اذان 
شــد. خواهــد  یک  امتیــاز  0/5تــا  کســر  موجــب 

3. رعایت وقف و وصل عرفی در اذان )4امتیاز(؛
کسر 0/5 تا  1  امتیاز می شود. * هرمورد نادرست موجب 



ب- صحت تلفظ و فصاحت الفاظ و عبارات )15امتیاز(
1. تلفظ درست الفاظ اذان )4 امتیاز(؛

کسر 1/5امتیاز می شود. * هر مورد تلفظ نادرست اعراب و حروف موجب 
کسر 2امتیاز می شود. کلمه موجب  * هرمورد تلفظ نادرست 

ج، صفات و احکام در حد متعارف اذان )6 امتیاز(؛ 2. رعایت مخار
کسر 0/5تا یک  امتیاز می شود. * هر مورد نادرست موجب 

اذان  متعــارف  حــد  در  کشــیده  و  کوتــاه  حــرکات  کشــش  میــزان  رعایــت   .3
)5امتیــاز(

کسر 0/5تا یک  امتیاز می شود. * هرمورد نادرست موجب 

ج- صوت )40امتیاز(
1. مساحت )ارتفاع(: 8 امتیاز

2. طنین )زیبایی و جاذبه(: 10 امتیاز
3. شدت )قوت و رسایی(: 6 امتیاز

4. انعطاف )توانایی در سرعت انتقال درجات و پرده ها(: 8 امتیاز
کیفی(: 8 امتیاز کمی و  5. تحریر )از حیث 

د( لحن )35امتیاز(
1. زیبایی و جذابیت: 5 امتیاز

2. برخورداری از شروع و پایان مناسب در تمام عبارات: 5 امتیاز
3. انتخاب سرعت مناسب و رعایت یکنواختی آن در طول اجرا: 3 امتیاز

4.رعایت تکیه های صوتی: 5 امتیاز
5. رعایت همگونی نغمات و پرده ها: 5 امتیاز



6. ایجاد حس معنوی و دعوت به نماز: 4 امتیاز
کیفیت قابل قبول(: 8 امتیاز      7. ابداع و نوآوری )مشروط به برخورداری از 

کلیات رشته دعاخوانی د- 2. 
ح زیر محاسبه می شود: * امتیازات در بخش  های مختلف به شر

الف- صحت قرائت و تجوید:  15 امتیاز
ب- وقف و ابتدا: 10 امتیاز

ج- لحن: 30 امتیاز
د- صوت:  5 امتیاز

هـ- حسن اجرا:  10 امتیاز

الف- صحت قرائت و تجوید )15امتیاز(
* ایــن بخــش شــامل ســه قســمت اســت: صحــت قرائــت، تجویــد قرائــت و 

قرائــت. فصاحــت 

- صحت قرائت
کسر 2امتیاز: 1. موارد 

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

آیــه یــا ســطر(.
کسر 1/5 امتیاز: 2. موارد 

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



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

کثــر تــا  تبصــره: کســر امتیــاز اختــال در تلفــظ تشــدید، بــه تشــخیص داور حدا
0/75 امتیــاز اســت.

2 ـ 3. وصل به سکون؛
2 ـ 4. حذف، اضافه یا تغییر حرف.

تذکــر1: در تمــام مــوارد مذکــور، درصــورت اصــاح پیــش از تجدیــد نفــس، فقــط 
کســر می شــود. 0/5امتیــاز 

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

کسر یک امتیاز: 3. موارد 
کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده. به ازای هرسطر قرائت 

- تجوید قرائت:
کسر یک امتیاز: 1. موارد 

ج حروف یا صفات ممّیز؛ کامل مخار 1 ـ 1. تبدیل 
کسر خواهد شد. کثر 0/5امتیاز  تبصره1: درصورت ادای ناقص، حدا

تبصــره2: درصــورت اصــاح فــوری بــدون تجدیــد نفــس، 0/5امتیــاز و درصورت 
کســر خواهــد شــد. تکــرار غلــط، یــک امتیــاز دیگــر 

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



کسر 0/5امتیاز: 2. موارد 
2 ـ 1. اختال هــای ناخواســته در تلفــظ الفــاظ دعــا و بــروز مشــکاتی از قبیــل 

کلمــه و اصــاح درجــا(. تپــق )اشــکال لحظــه ای در تلفــظ حرکــت، حــرف و 
خ دهــد، فقــط داور صــوت،  گلــو ر کــه آب پریدگــی در  1: در مــواردی  تبصــره 

می  کنــد. کســر  امتیــاز 
تبصــره 2: درصــورت عــدم اصــاح مــوارد مذکــور، متناســب بــا نــوع خطــای پدید 
کنــد  کســر خواهــد شــد؛ ماننــد این کــه بــر اثــر تپــق، حرکتــی تغییــر  آمــده، از امتیــاز 

یــا حرفــی بــه حــرف دیگــر تبدیــل شــود.

-  فصاحت قرائت:
فصاحــت در قرائــت دعــا، تلفــظ واضــح حــروف و حــرکات، بــدون تکلــف و  دور از 

گنگــی و نامفهومــی اســت.
کسر امتیاز به  دلیل اختال در فصاحت به ترتیب زیر است:

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

ج از حد متعارف  کشـیده )خـار کوتاه و  کشـش صداهـای  * نقصـان و زیـادت در 
دعاخوانی( 



 ب- وقف و ابتدا )10امتیاز(

کسر امتیاز: - موارد عمومی 
ــا 2امتیــاز  کســر 1 ت ــا ابتــدای مغیــر معنــا و ناصحیــح، موجــب  1. وقــف، وصــل ی

می شــود.
کسـر 0/25 تـا 0/5امتیاز  2. وقـف، وصـل یـا ابتـدای ناقـص غیـر مفهوم، موجب 

می شود.
کســر 0/25 امتیــاز  3. رعایــت نکــردن اولویت  هــای وقــف، وصــل و ابتــدا موجــب 

می شــود.
ــر  ــرفه و نظای ــه، س ــس، عطس ــود نف کمب ــل  ــراری به دلی ــف اضط ــورد وق 4. در م

کســر نمی شــود. آن ، امتیــازی 
کــه دعاخــوان به لحــاظ بی توجهــی، از محــل وقــف مناســب  تبصــره: درصورتــی 
کمبــود نفــس- کنــد و وقــف مغیــر معنــا یــا غیرمفهــوم -ولــو بــه  دلیــل  عبــور 

مرتکــب شــود، وقــف او اضطــراری محســوب نمی شــود و طبــق بنــد 1 و 2، از او 
کســر می شــود. امتیــاز 

کســر 0/25 امتیــاز  5. تکــرار بــدون دلیــل هربخــش از دعــا در هرنفــس، موجــب 
می شــود.

باشــد،  کلمــه  ای  و  اعرابــی، حرفــی  اغــاط  اصــاح  بــرای  تکــرار  گــر  ا تبصــره: 
شــد. نخواهــد  امتیــاز  کســر  موجــب 

کســر 0/25امتیاز  6. مکــث نامتناســب و ســکوت غیرمتعــارف و بیــش   از حد، به 
کل اجــرا منجــر می شــود. کثــر تــا یک  امتیــاز در  و حدا



ج-  لحن )30امتیاز(

شـرکت  کننده در رشـته دعاخوانـی می توانـد از الحـان فارسـی یـا عربی متناسـب 
کند. بـا فضـای دعا اسـتفاده 

-  ضوابط و معیارها:
1.تناسب الحان با معنای دعا: 6 امتیاز 

تنــوع  و  نغمــات  اجــرای  در  صابــت  نغمه هــا(،  )پــردازش  تنغیــم  قــدرت   .2
امتیــاز   6 لحنــی:  ردیف  هــای 

3. انتخاب ردیف  های زیبا و جذاب: 2 امتیاز
4. تأثیر معنوی )خشوع در اجرا(: 3 امتیاز

لحنــی:                          ردیف  هــای  در  دعاخوانــی  عــرف  بــا  مطابــق  نــوآوری  و  خاقیــت   .5
امتیــاز  3

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

کلمات نسبت به لحن   2 امتیاز 8. تکیه  های صوتی 
9. تنظیم و توزیع آهنگ  ها  بر عبارات) اندازه  گیری(  4 امتیاز



کسر امتیاز: -  موارد 
کسر 2 امتیاز: 1. موارد 

ج از حد متعارف دعاخوانی( 1ـ 1. شروع دعا به  طور غیرمتعارف )خار
1ـ 2. ناهمگونی ردیف  ها )بیشتر از 1/5پرده(

کپی  برداری محض  1-3. تقلید و 
کسر یک  امتیاز: 2. موارد 

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

2ـ 3. ناهمگونی ردیف  ها )کمتر از 1/5پرده(
کسر 0/5امتیاز: 3. موارد 

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

کسر 0/25امتیاز: 4. موارد 
کوکی یا خروج از ردیف صدا 4ـ 1. نا

4ـ 2. نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها
کســر امتیــاز در مجمــوع مــوارد منفــی، نبایــد از 4 امتیــاز تجــاوز  تذکــر: میــزان 

کســر امتیــاز صــورت نمی  گیــرد. کنــد و بیــش از ایــن، 



د- صوت )25امتیاز(:
1. طنین )رنگ(: 6 امتیاز

2.انعطاف:  4 امتیاز
3. شدت، قدرت و رسایی )حجم یا ولوم(: 3 امتیاز
4. استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت:   2 امتیاز

5. مساحت )وسعت(: 4 امتیاز
* در دعاخوانــی نیــازی بــه اســتفاده از تمــام طبقــات صوتــی نیســت، بلکــه 

ک اســت. مطلــوب بــودن اجــرا مــا
6. تحریر:  4 امتیاز

7. شفافیت و صافی صدا:  2 امتیاز 
کســر  گلــو، سکســکه و نظایــر آن، فقــط توســط داور صــوت،  * آب پریــدن در 

می شــود. امتیــاز 
گرفتگـی، رگـه دار شـدن دایمـی و مقطعـی، خلـط،  * اضطـراب، لـرزش، خـش، 
بـه  بسـته  قبیـل،  ایـن  از  صوتـی  اشـکال  هرمـورد  و  شـدن  خروسـی  جیـغ، 
تشـخیص داور بـرای هرمـورد از 0/25تـا یـک نمـره امتیاز منفی خواهد داشـت.

کســر خواهــد  کــه از جذابیــت و زیبایــی صــدا بکاهــد، یــک نمــره  * هــر عامــل 
شــد.



هـ - حسن اجرا )20امتیاز(:

1. میزان تأثیر بر مستمعین:   4 امتیاز
2. چگونگــی تســلط بــر مجلــس، ارتبــاط بــا مخاطــب و ایجــاد شــور در مجلــس:         

4 امتیــاز 
3. حسن اجرا در شروع و فرود:   3امتیاز 

4. وقار و سنگینی متناسب با شأن دعا:  3 امتیاز
5. اجرای روان و بی تکلف: 3 امتیاز 

6. نوآوری و خاقیت در سبک دعا    3 امتیاز
تبصـــره: خوانـــدن دعـــا از حفـــظ در مرحلـــه شهرســـتانی2 امتیـــاز تشـــویقی 

داشـــت.  دربرخواهـــد 
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