
 

 

 سرایی )تواشیح( آیین نامه داوري مسابقات مدیحه

 امتیاز 011:     مدیحه سرایی ) تواشیح(

 ثذٍى اهتیبص       الف. آداة ٍ ضشایظ

 اهتیبص  25       ة. صَت

 اهتیبص  30 ج. لحي

 اهتیبص  25 د. ّوبٌّگی ٍ حسي اجشاء

 اهتیبص  20 ّـ. هتي ٍ اداء

 تزکش:

جْت اسصش گزاسی ثِ هَاسد فٌی، ثشای ثخص آداة ٍ ضشایظ اهتیبصی دس ًظش گشفتِ ًطذُ است لزا دس 

 صَست ػذم احشاص ضشایظ اػالم ضذُ اهتیبص هٌفی تَسظ داٍس هشثَعِ لحبػ خَاّذ ضذ. 

 :آیین نامه داوري مسابقات مدیحه سرایی ) تواشیح (

 آداب و شرایط  الف(  

  ثبیذ ّوگی علجِ ثبضٌذ.ًفش هی ثبضذ کِ ًفشات  6  الی  4 تؼذاد هجبص افشاد گشٍُ  .1

هَجت حزف گشٍُ استفبدُ اص فشد غیش علجِ  اهتیبصهٌفی داسد. 1ًفش 6تش اص ٍ ثیص 4ثکبسگیشی تؼذاد کوتش اص  : 1تبصره 

 خَاّذ ضذ. 

َاّذ ضذ. .2  استفبدُ اص ّشگًَِ آالت هَسیمی هوٌَع ٍ هَجت حزف گشٍُ خ

 استفبدُ اص دیبپبصٍى دس اثتذاء اجشاء ثشًبهِ ثالهبًغ هی ثبضذ. تبصره: 

هتي تبیپ ضذُ هذیحِ سشایی )تَاضیح(  ضوبسُ پشًٍذُ علجگی آًبى ٍ هطخصبت گشٍُ ٍ اػضبء آى ٍ .3

ٍ ػذم اسائِ هتي  ًوبیص دادُ ضَداجشاء  فیلن  گزاسی کبهل ثبیذ لجل اصّوشاُ ثب تشجوِ ٍ اػشاة

 ی خَاّذ ضذ. اهتیبص هٌف 5هَجت دسج 

 ضَد. اهتیبص هی 1ػذم ّوبٌّگی ٍ تٌبست لجبس ّب هَجت کسش حذاکثش  .4

 تفبٍت سًگ لجبس ّب دس صَست تٌبست ثالهبًغ است.  تبصره:

 اهتیبص خَاّذ ضذ.  2استفبدُ اص هتي دس ٌّگبم اجشاء هذیحِ سشایی )تَاضیح(  هَجت کسش  .5

اهتیبص خَاّذ  2ػذم سػبیت ضئَى اسالهی دس لجبس، ظبّش ٍ حشکبت اػضبء گشٍُ هَجت کسش حذاکثش  .6

 ضذ. 

دٍُ  ّش  7هذت صهبى اجشاء ثشًبهِ  .7  30ثبًیِ کوتشٍ  یب ثیطتش هَجت کسش یك اهتیبص هی ضَدٍ   تب  30دلیمِ َث

ٍ یب ثیطتش ثالهبًغ هی ًیِ کوتش   ثبضذ. ثب



 

 30هٌَط ثِ ایي است کِ اص ایي صهبى ػذٍل ًگشدد دس غیش ایٌصَست ایي ی هجبص  ثبًیِ 30استفبدُ اص   تبصره:

 7:31دلیمِ یب  6:29اجشای ثشًبهِ  گشٍّی   صهبى  . ثؼٌَاى هثبل چٌبًچِثبًیِ ّن هطوَل کسش اهتیبص هی گشدد

 دلیمِ گشدد ، هطوَل کسش یك اهتیبص خَاّذ ضذ. 

 متیاز ا 25ب ( صوت         

 دس ثخص صَت داٍس هشثَعِ فمظ ثِ صذای کش )دستِ جوؼی( اهتیبص خَاّذ داد. تذکر:

 اهتیبص  7                    . هسبحت )استفبع(                                                                  1

سظ کش  اهتیبص کبهل سا   فمظ استفبدُ اص دٍ  دس ثش خَاّذ داضت.اکتبٍ ثغَس ّوضهبى َت

 اهتیبص 7                                      عٌیي)صیجبیی ٍ جبرثِ کُش هَسد لحبػ لشاس خَاّذ گشفت(.2

 اهتیبص  2               . ضذت ٍ لَت )سسبیی(                                                              3

 اهتیبص  4                          ّب(           ل دسجبت ٍ پشدُ. اًؼغبف )تَاًبیی دس سشػت اًتمب4

 اهتیبص  2                                   . تحشیش   5

 اهتیبص   3                                                      صَت تکخَاى دسًگبُ کلی                   . 6

 امتیاز  01ج ( لحن 

 اهتیبص  8                   . تٌَع آٌّگ هتٌبست ثب هذت صهبى ثشًبهِ اجشا ضذُ                   1

اهتیبص ایي  25/0ّب ثشای ّش هَسد هَجت کسش آٍس آٌّگتجصشُ: تؼذاد هلَدی ضشط ًیست اهب تکشاس هالل

  ثخص خَاّذ ضذ. 

 اهتیبص  8                شات (            . تغبثك آٌّگ ّب ثب هؼبًی ٍ هضبهیي هتي )سػبیت تؼجی2  

 اهتیبص  4                             ثشخَسداسی اص سیتن یب ضشة آٌّگْبی هٌبست ، صیجب ٍ ّوبٌّگ. 3

 اهتیبص  10                            ّب )دس هجوَع ثشًبهِ اسائِ ضذُ( صیجبیی، تبثیش ٍ جبرثِ آٌّگ. 4

 تذکرات:

کلیِ هؼبیت تٌغیوی ٍ لحٌی کِ هشثَط ثِ سبخت آٌّگ ٍ ثبفت اصلی آى هی ضَد دس ایي ثخص ٍ  :1تذکر 

 هؼبیجی کِ هشثَط ثِ اجشاء گشٍُ هی ضَد دس ثخص ّوبٌّگی ٍ حسي اجشاء لحبػ هی گشدد. 

بص هٌفی اهتی 3تب  1استفبدُ اص هلَدیْبی تملیذی ضٌبختِ ضذُ هتٌبست ثب هیضاى استفبدُ دس ثشًبهِ اص  :2تدکر 

 خَاّذ داضت. 

 

 



 

 امتیاز  25   هماهنگی و حسن اجرا  ( د

 اهتیبص   10                             ضذُ                       .ثشخَسداسی اص کُش یکذست، ّوبٌّگ ٍ تٌظین1

 اهتیبص  5                              . ّوبٌّگی دس اداء کلوبت                                                          2

 اهتیبص 5                       ّب                                                              . ّوبٌّگی دس اجشاء پشد3ُ

 اهتیبص  2                        . ّوبٌّگی دس  تحشیشّب                                                                   4

ّبی ثذٍى تحشیش، کن تحشیش یب پشتحشیش هَسد هالحظِ لشاس خَاّذ اهتیبص هَسد ًظش هتٌبست ثب ثشًبهِ تبصره:

 گشفت. 

. استفبدُ اصفٌَى صیجبسبصی ًظیشفَاصل صذایی هختلف یبّبسهًَی،صذای صهیٌِ یبآکَس،دکلوِ 5

                                               اهتیبص 3                                         الضاهی ًیست.(ٍغیشُ)ثکبسگیشی کلیِ هَاسدیبدضذُ دسیك ثشًبهِ 

 موارد کسر امتیاز: 

 اهتیبص خَاّذ ضذ.  25/0. ّش هَسد ػذم ّوبٌّگی دس اداء کلوبت هَجت کسش 1

 اهتیبص خَاّذ ضذ.  1ٍ حذاکثش  5/0.ّش هَسد خشٍج اص پشدُ صحیح هَجت کسش حذالل  2

 اهتیبص خَاّذ ضذ  25/0.ّش هَسد ػذم ّوبٌّگی دس تحشیشّب هَجت کسش  3

 اهتیبص خَاّذ ضذ  5/0. ّش هَسد ًفسگیشی ًبخَضبیٌذ هَجت کسش 4

اهتیبص ٍ لغغ  2ٍ حذاکثش  1. ّش هَسد اخالل دس ثشًبهِ هبًٌذ خٌذیذى ٍ هَاسد هطبثِ هَجت کسش حذالل 5

 ثشًبهِ تَسظ گشٍُ ثِ ّش دلیل هَجت حزف گشٍُ خَاّذ ضذ. 

 امتیاز  21( متن و اداء   ه

 اهتیبص  10                                            .هغبثمت صحت هتي ٍ اداء )اص ًظش هخبسج ٍ اػشاة(                  1

اهتیبص کسش  5/0اهتیبص ٍ ثشای ّش هَسد غلظ هتٌی  1ثشای ّش هَسد غلظ ادایی ضبهل هخبسج ٍ اػشاة  تبصره:

 خَاّذ ضذ. 

 اهتیبص  10            (سبیش صٌبیغ ادثی ٍ ثالغی  . اسصش ادثی هتي )ضبهل هفَْم ، تطجیِ، ایجبص، کٌبیِ، استؼبسُ 2ٍ

 ٍ. اسائِ اثش

ثِ هشکض  ی دی دس هذت همشسٍاػالم ضذُفیلن تَاضیح ثب ضشایظ رکشضذُ دس ثٌذّبی فَق ثش سٍی یك س

 تحَیل گشدد. 41هذیشیت حَصُ ػلویِ استبى اصفْبى اتبق 

 

 


