
 بسمه تعالی

 اجرایی  آیین نامه

 کشور سراسر دانشجویان مسابقات ملی مشاعره دوره اولین

 

 

 :ورود به مسابقه

 همچنین و ،استانصادره از واحد برگزارکننده مسابقه مشاعره در  ،نامهمعرفی همراه داشتن ،جهت شرکت در مسابقات 

 .الزامی استکپی کارت دانشجویی اصل و 

  استدانشگاه تهران محل برگزاری مسابقات. 

 

 :داوری و نظارت

  گیرندداور مورد داوری قرار می 3توسط  ملیمسابقات. 

  باشندمیادبیات فارسی با مدارک تحصیلی دکتری زبان و ی از اساتید رشتهداوران مسابقات مشاعره. 

  شود.دبیرخانه مسابقات تعیین میتوسط رئیس جلسه 

  قبل از شروع مسابقات توسط داوران و مسئول  و فرم طراحی سواالت فرم امتیازدهی/ داوری مشاعره،دستورالعمل مسابقات

 جلسه بررسی و مطالعه شود.

 داوران، نهایی ناظر مسابقه و تأیید رئیس جلسه و توسط  ،داور 3بندی امتیازات داده شده از سوی در پایان پس از جمع

 شود.میو اعالم ی هر مسابقه مشخص برنده

 

 وظایف رئیس جلسه:

  وران، دا توجیهی برگزاری مسابقات، نامهی مدیریت و برگزاری جلسات مشاعره براساس قوانین و آئینجلسه وظیفهرئیس

بندی و اعالم امتیازات کنندگان و داوران در جلسات مسابقه، حفظ نظم مسابقه، جمعی مسابقه، معرفی شرکتاداره

 عهده دارد.جلسه و... را بهکنندگان، تکمیل فرم صورتشرکت

 

 

 

 



 

 گروه بندی:

 نهایی بخششوند. برنده نهایی هر گروه به بندی میگروه نفره 4 هایمقدماتی به صورت گروه بخشدر  شرکت کنندگان 

 یابد.راه می

 آنها  کنندگان و یا نمایندگاندر حضور شرکت دبیرخانه مسابقاتکشی و توسط کنندگان از طریق قرعهبندی شرکتگروه

 صورت خواهد گرفت.

 

 مستندسازی:

  خواهد بود. و یک فرم طراحی سواالت امتیازدهیفرم داوری/  3مستندات هر مسابقه شامل یک فرم صورت جلسه و 

  مسابقه رسیده و همراه مستندات برنامه به  کنندگانداوران، مسئول جلسه و شرکت تاییدفرم صورت جلسه باید به

 دبیرخانه مسابقات ارسال شود.

 اختیار دبیرخانه قرار برگزارکننده تهیه و در مسئولینی مراحل از سوی فیلم و عکس اجرای مسابقات مشاعره در کلیه 

 گیرد.

 

 مراحل مسابقات:

 و  شعر حفظی، )کلمه و بیت( مشاعره مشروط ،سرعتیمشاعره مرحله  چهارشامل  مقدماتی مسابقات بخش

 .است گزینیواژه

 است با محوریت اشعار سعدیسرعتی مشاعره شامل  نهایی مسابقه. 

 

 مقدماتیمراحل مسابقات 

 

   ( کلمه و بیتمشاعره مشروط) 

 رائت قیک بیت حاوی کلمه مورد نظر را  باید شود و شرکت کنندهدر این مرحله یک کلمه توسط داور گفته می

 .نماید

  امتیاز است. 33این مرحله دارای 

 شود.کننده سه کلمه از سوی هیئت داوران مطرح میبرای هر شرکت 

  آن بیت خواهد شد.ثانیه موجب عدم دریافت امتیاز  5خواندن بیت تکراری و مکث بیش از 

 

 



 

 حفظی شعر  

  غزل از مجموعه غزلیات حکیم سعدی را با بهره گیری از یک  باید کنندگانهر کدام از شرکتدر این مرحله

 ی خود قرائت نمایند.حافظه

  امتیاز است. 03حداکثر امتیاز در این مرحله 

  و خوانی شودمعنی که باعث غلط ، تلفظ نادرست کلمات، عدم درک، مکث بیش از حدقرائت اشتباهدر صورت ...

 .گردیدکسر خواهد توسط هر داور امتیاز  03تا  0کننده بیناز امتیاز هر شرکت

 

 واژه گزینی 

 یند.بیان نماشود کنندگان باید معادل فارسی کلماتی را که از سوی هیئت داوران مطرح میشرکت در این مرحله 

  امتیاز کسب خواهند نمود. 03شرکت کنندگان در این مرحله حداکثر 

  شود.پرسیده می امتیاز( 5واژه )هر کدام  2از هر شرکت کننده 

  خواهد شد.در این بخش ثانیه موجب عدم دریافت امتیاز  5مکث بیش از 

 

 مشاعره سرعتی 

 کنند.مشاعره می )نه واج( آخر هر بیت حرفکنندگان بر اساس در این مرحله شرکت 

   باشد.می 53امتیاز کل این مرحله 

 حذف از دور مشاعره  نیافتن بیتی با حرف مورد نظرکننده در صورت ی سرعتی، شرکتی مشاعرهدر مرحله

  شود.می

 .منبع ابیات در این مرحله اشعار کالسیک است 

 ب حذف در این مرحله امتیاز خواهند گرفت. کنندگان به ترتیشرکت 

  ،53ی مشاعره سرعتی( و نفر آخر ) برنده 35، سوم 25، دوم 05ی اول حذف شوندهدر یک گروه چهار نفره 

 امتیاز خواهند گرفت.

  ثانیه موجب حذف شرکت کننده از این مرحله خواهد شد. 5خواندن بیت تکراری و یا مکث بیش از 

  ،و با صدای رسا قرائت شفافابیات را واضح، شرکت کنندگان موظف هستند برای جلوگیری از خطا در شنیدن 

 نمایند.

، تلفظ نادرست کلمات، عدم درک معنی که باعث غلط خوانی شود و... از امتیاز هر در صورت غلط خواندن تبصره:

 امتیاز توسط هر داور کسر خواهد شد.  03تا  0کننده بین شرکت

 



 

 

 نهاییمسابقه 

 

  با محوریت اشعار سعدیمشاعره سرعتی 

 کنند.مشاعره می )نه واج( آخر هر بیت حرفکنندگان بر اساس در این مرحله شرکت 

  است. «کلیات سعدی»منبع ابیات در این مرحله 

  ثانیه موجب حذف شرکت کننده از دور مسابقه خواهد شد. 5خواندن بیت تکراری و یا مکث بیش از 

 اهند شد.سه نفر نهایی بعنوان نفرات اول تا سوم مسابقات انتخاب خو 

موجب حذف شرکت کننده از دور مسابقه خواهد « لیات سعدیک» با ابیاتی غیر از ابیاتدر این بخش مشاعره نکته: 

 شد.

 

 سواالت مسابقه

 جلسه اعالم  رئیسباید قبل از شروع مسابقه توسط داوران مشخص و به  ،کنندهمربوط به هر شرکت سواالت

 شود.

 های بعد متفاوت باشد.دهنده باید با گروههر گروه مسابقه سواالت 

 ده پرسیکننده یک شرکتباره از یک تسواال کلو  استگردشی  در هر مرحله به صورتی پرسش سؤاالت نحوه

 شود.مین

 

 فرآیند کلی مسابقه 

 به قرار  (سواالتفرم طراحی به محل مسابقه، طراحی سؤاالت )بر اساس  داوران و مسئول جلسه پس از ورود

 سالن وارد مهمانان و کنندگانمشاعره گردد. سپسذیل توسط داوران انجام شده و به مسئول جلسه تحویل می

 .شودمی برگزار نامهآئین اساس بر مسابقه کنندگان،شرکت و داوران معرفی قرآن، از آیاتی قرائت از پس و شده

 

 نتایج داوری

  جلسه صورت گیرد.تکمیل فرم صورت جلسه توسط رئیس 

 شودهیه جلسه تبه تعداد مسابقات، از فرم صورت. 

 استقابل مالحظه  جلسه در پیوسترم صورتی فنمونه. 

 



 

 

 امتیازدهی داورانفرم 

  شودتهیه امتیازدهی داوران از فرم سه نسخه  قه،مسابهر به تعداد. 

 باشد کهی امتیازدهی از وظایف رئیس جلسه میبررسی فرم امتیازدهی داوران و توجیه داوران نسبت به نحوه 

 نسبت به این امر اقدام شود.قبل از مسابقه باید 

  به برگزارکننده،  مسئولتوسط تکمیل فرم امتیازدهی توسط داوران و ارسال آن همراه مستندات برنامه

 .استامی الزابقات ی مسدبیرخانه

 استقابل مالحظه  ی فرم امتیازدهی داوران در پیوستنمونه. 

 

 فرم طراحی سواالت

  تنظیم شده است.، واژه سازی و مشاعره سرعتی مشاعره مشروطاین فرم جهت طراحی سواالت مراحل 

 گردد.این فرم در مرحله طراحی سواالت توسط داوران تکمیل و به مسئول جلسه تحویل می 

 استی فرم طراحی سواالت در پیوست قابل مالحظه نمونه. 

  



 

 )بخش مقدماتی( فرم صورت جلسه

 اولین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویان کشور

 گرامیداشت سعدی -آموزگار ادب 

 : ...............................مسابقهعنوان 

 ..............................................................                              ساعت شروع و پایان مسابقه: .....................روز و تاریخ: 
 
 :مشخصات گروه شرکت کننده 

 
 امضا نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشجونام و نام خانوادگی  ردیف

0      

2      

3      

4       
 
 :اعالم رای داوران 

 
 امضاء داوران امتیاز داوران به ترتیب شرکت کنندگان داوران نام و نام خانوادگی ردیف

0 2 3 4  

0       

2       

3       
 

 
 :رئیس جلسه 

 ت .........................سِم..............تحصیلی:.................... و مقطع .................. رشته.............نام و نام خانوادگی رئیس جلسه: ..... 

 .گردده مسابقه اعالم میآراء فوق تائید و جناب آقای/ سرکار خانم ................................... با .......................... امتیاز به عنوان برند

 ءامضا                                                                                                                         
 
 :ناظر دانشجویی 

...................... صحت اطالعات ی ................................... مقطع تحصیلی ................... از دانشگاه دانشجوی رشته ..................اینجانب ..................

 نمایم.مندرج در این فرم را تأئید می

 امضاء                                                                                                              

 



 

مجموع امتیازات مشاعره سرعتی

1
2
3
4

نام و نام خانوادگی ردیف

 محل امضاء داور مسابقه:

4

مشاعره مشروط

شعر حفظی

واژه گزینی

مشاعره سرعتی

3

مشاعره مشروط

شعر حفظی

واژه گزینی

مشاعره سرعتی

2

مشاعره مشروط

شعر حفظی

واژه گزینی

مشاعره سرعتی

شرح دالیلی که توسط داور باعث کسر امتیاز شرکت کنندگان شده است:

شرح مختصر دالیل داور

1

عنوان مسابقه

مشاعره مشروط

شعر حفظی

واژه گزینی

مشاعره سرعتی

فرم امتیاز دهی داوران )مقدماتی(

مسابقات ملی مشاعره دانشجویان کشور

آموزگار ادب - گرامیداشت سعدی

    نام و نام خانوادگی استاد داور:   ........................

     روز:  ............                                    تاریخ:  ............                                محل برگزاری:  ............    

واژه گزینی

5

شعر حفظی عنوان مسابقه

100 50 5 10
امتیاز

اسامی شرکت کنندگان
10

مشاعره مشروط

1010



 

عنوان مسابقه

دور دومدور اولدور سومدور دومدور اولاسامی شرکت کنندگان

1

2

3

4

بـیـت شروع:مـشـاعـره سـرعـتی

     روز:  ............                                    تاریخ:  ............                                محل برگزاری:  ............    

مـشـاعـره مـشـروط

ف
یـ

رد

           نام مسابقه: .......................

 

فرم طراحی سواالت )مقدماتی(

مسابقات ملی مشاعره دانشجویان کشور

آموزگار ادب – گرامیداشت سعدی

واژه گـزیـنی


