
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح 

 كريم تربيت داور مسابقات قرآن
 (حسن حفظو  لحن ، صوت، وقف و ابتدا،  تجويد)
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 ( 24 آية -ما ئده سوره )

 
 :مقدمه 

الخطاب فررامين  آشنايي با قرآن، اين كتاب الهي و محقق نمودن فرهنگ اصيل قرآني و بازگشت به كتابي كه فصل  

رفري كررده اسرت،    ساز الهي بوده و در معرفي خويش، خود را نور، هدايت، موعظه، تبيان، شفاء، ميزان و فرقران مع انسان

تفاوتي در برابر حيات تفاوت بودن در برابر شناخت اين قانون همه جانبه و كامل به معناي بيامري الزم و ضروري بوده وبي

الكريم در راستاي احياء و توسرعه فرهنيري ينري    رو سازمان دارالقرآنو سعادت انسان و جوامع بشري خواهد بود. از اين

ه منظور رهنمون شدن جامعه به سوي نور، موضوع تعليم را به عنوان يك امر واجب و تكلير   قرآني در سطحي وسيع و ب

 الزامي تلقي نموده و با تهيه و تدوين و ارائه طرحهاي قرآني، درصدد ايفاي اين وظيفه خطير برآمده است.

قات قرآني است. طبعاً نحرو   يكي از فعاليتهاي مهمي كه نقش چشمييري در جذب مردم به سوي قرآن دارد برگزاري مساب

قضاوت مسابقات تأثير بسيار چشمييري در كيفيت برگزاري مسابقات و درنتيجه، جذب بيشتر مخاطبان خواهد داشرت و  

 تواند سالمت برگزاري مسابقات را تضمين نمايد.هاي شخصي و وحدت رويه در امر داوري ميپرهيز از سليقه

ها طرح تفصريلي آموزشري همرواره    كه با  تهيه ده  زمان دارالقرآن الكريمسا سنجشآموزش و معاونتاين رو  از  

عمتوم   تربيتت داور   »بار با ارائه طرح  سعي كرده است تا با تمام توان در جهت نيل به اين هدف مقدس گام بردارد، اين

برا آمروزش داوري     ترا  تالش دارد «(و حسن حفظ هاي )تجويد، وقف و ابتدا، صوت و لحندر رشته كريم مسابقات قرآن

صرورت  اي نروين و علمري   با شيوهمسابقات ، سنجش و ارزيابي مهارت و سطح علمي داوران و ارتقاء مسابقات قرآن كريم

مسرابقات  ح وسرط  تمامي در تلابرقراري عد مسيردر بلند گامي قرآني،   از طريق تربيت داوران ماهر و كارآزمود پذيرد و

 .قرآني برداشته شود

تربيرت داور   الكرريم دوره سازمان دارالقرآن سنجشآموزش و  معاونتمنظور تربيت داوراني شايسته و باصالحيت،  لذا به

 .نمايدرا برگزار ميكريم  مسابقات قرآن

 

 سازمان دارالقرآن الكريم

 سنجش آموزش و معاونت
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 :طرحاهداف  *

 اهداف كلي  ●
 هاي فردي در داوري مسابقات قرآني.سليقه نمودن روشهاي داوري و جلوگيري از اعماليكسان  (1

 تربيت كادر داوري مجرب براي مسابقات قرآني در سطح استانها. (4

 ارتقاء سطح علمي، تخصصي و فني داوران مسابقات قرآني در سطح استانها.  (3

 آشنايي و تعميم روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي ويژه به داوران مسابقات قرآني در سراسر كشور. (2

 ارورزي عملي متعلّمان در فضاي واقعي مسابقات قرآني )به عنوان داوران مجازي(.ك  (5

 ها و مجوزهاي داوري به آنان.بندي داوران قرآن در سراسر كشور و اعطاء گواهينامهكادرسازي و سطح  (6
 

 ف رفتاري  هد●
واقر    در دوره مربوطره اي هدر دوره به نكات تخصصي و حرفر  كنندگانِرود پس از طي اين دوره، شركتانتظار مي

هاي مرورد قضراوت و داوري اسرتفاده نمروده و از اعمرال      هاي آموزشي خود و نيز در رشتهشوند و بتوانند از آنها در دوره

يب سطح علمي و عملي ساليق فردي و ييرعلمي دوري كنند و از معيارهاي استاندارد و يكسان تبعيت نمايند و به اين ترت

 توانند در استان به داوري بپردازند.مي قبولشدگان دوره اء يابد. متعلمان نيز ارتق

 چکیده طرح :* 

هاي تجويد، وق  و ابتداء، صوت و لحرن و حسرن حفرر قررآن     داوري در رشتهطي اجراي اين طرح ، عالقمندان به     

شرركت   «هرا يرك از رشرته  در هر  زش حضوريساعت آمو 33» دربا توجه به رشته قبولشده  ،پس از احراز شرايط گزينش

هاي متعدد و شرركت در آزمونهراي پايراني،    نموده و ضمن آشنايي با استانداردهاي موجود در امر داوري و انجام كارورزي

 طريقه صحيح و يكسان داوري را فرا خواهند گرفت.

در رشرته   هاي كتبي و داوري عمليشركت كنندگان در دوره در صورت كسب حد نصاب نمرات در دو بخش آزمون

 مربوطه عالوه بر دريافت گواهينامه داوري مجوز داوري در استان را دريافت خواهند نمود.

 طرح:مشخصات كل  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مجزا شامل:  رشته 2در   مسابقات قرآن كريمتربيت داور دوره  :طرحنام  -1

 .قرآن «حسن حفر»و  «صوت و لحن»، «وق  و ابتداء»، «تجويد»                   

 ساعت آموزشي(. 33) روز 3  : برای هر رشته طرحمدت  -2

 در طول سال مقطع زماني: -3

 .در ادامه خواهد آمد نياز:پيش -4

 سراسر كشور. :طرحگستره  -5

 .جهت برگزاري دوره  ا توجه به اعالم آمادگي استانب :طرحمحل تشكيل  -6

  يادشده هاياز رشتههريك   كارورزي مباحث مربوط به داوريآسيب شناسي و  محتوای آموزشي: -7

                                                                ها. اداره امور قرآني استان :طرحمجری  -8

اجرا: -9   به صورت حضوري و متمركز )شبانه روزي( شكل 

 واجدين شرايط پذيرش گروه هدف )مخاطبان(: -11

1  ساعت. 33ارزش آموزشي(: با  ) هر رشته تعداد ساعات دوره و آزمون -1
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 کنندگانشرايط شرکت *
 التزام عملي به موازين شرع مقدس اسالم و اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  -1

 .قرآن كريممسابقات  داوري أنمي متناسب با شاسالواهر و پوشش ظرعايت -4

 .هاي قرائتبراي شركت كنندگان در رشته «6سطح» تسلّط به قرائت تخصصي قرآن كريم در حد قرائت قرآن كريم-3

هاي قبولي در آزمون حفر كل قرآن )در طرح اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ( يا 3دارا بودن حداقل مدرك تخصصي درجه  -2

 .ل براي رشته حسن حفرورودي معاد

( در 3هراي ممتراز) ا ترا    (در مسابقات سراسري اوقاف يا داراي رتبه5تا1هاي ممتاز)حافظان كل قرآن كه داراي رتبه:1تبصره

توانند با ارائة مدرك مربوطه در دوره مسابقات سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان در مرحله ملي و كشوري هستند نيز مي

 شركت نمايند.

نموده اند نيز  افتيحفر و وزارت علوم در قيخود را از طر ثيعلوم قران و حد ي: حافظان كل قرآن كه مدرك كارشناس4تبصره 

 توانند با ارائة مدرك مربوطه در دوره شركت نمايند.مي

و سابقه داوري در  3: در صورت تقاضاي بيش از ظرفيت، اولويت با كساني خواهد بود كه حداقل، مدرك تخصصي درجه 3تبصره 

 مسابقات حفر و قرائت كه به تأييد اداره كل تبليغات اسالمي استان رسيده باشد را دارا باشند.

 داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم. -5

 سال سن. 53و حداكثر  45داشتن حداقل  -6

 ناممدارك ثبت *
 .نامتكميل فرم مخصوص ثبت -1

  شناسايي ملي.تصوير صفحه اول شناسنامه يا كارت  -4

 آخرين مدرك تحصيلي.تصوير  -2

( در مسرابقات سراسرري   5ترا 1هاي برترر) ( يا مدرك دالّ بر كسب رتبه3يا  4، 1تصوير مدرك تخصصي حفر)درجات  -5

در بخش حفر -( در مسابقات سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان در مرحله ملي و  كشوري3هاي برتر)ا تا اوقاف يا رتبه

 .ويژه داوران حسن حفر (-كل قران

 

 ورودي و پذيرش در دوره برگزاري آزمون *
 

 رشته ردي 

 ها و حد نصابآزمون

 توضيحات
 كتبي

 قرائت عملي

 ( 6)در حد قرائت سطح 

 43از  12(: 4تجويد)سطح   تجويد و وق  و ابتداء 1

 ( 35از  42تجويد )
(  15از  14وقرر  و ابتررداء )  

 ( 43از  14صوت ) 
 (33از  12لحن )

آزمون قرائت اين رشته در داوطلبان 

شيوه قرائت قرآن به به مجاز عملي 

 .باشندميتدوير )ترتيل مصطلح( نيز 

 داوري صوت و لحن 4
 43از  12صوت و لحن :  

 

 ( 35از  5/42تجويد )
 ( 15از  5/13وق  و ابتداء )

 ( 43از  12صوت ) 
 (33از  41لحن )

قرائت  آزموناين رشته در داوطلبان 

فقط به شيوه تحقيق  بايستميعملي 

 .تالوت نمايند

 --- يشفاه كتبي رشته ردي 

 حسن حفر 1
 ندرك مفاهيم و حفر قرآ

 (133از  03 )

 

---- 

 
--- 
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 نكات تربيت داور حسن حفر:
 .بقات مذكور را دارا نمي باشندهاي برتر در مساحفر كل قرآن يا رتبه 3اين آزمون مختص به افرادي است كه حداقل مدرك تخصصي درجه  -1

 حافظاني كه حد نصاب آزمون كتبي را كسب نمايند مجاز به شركت در آزمون شفاهي حفر خواهند بود. -4

باشند نيز با ارائه مدارك مربوطه از مي« گرايش تفسير»حوزه 3حافظاني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث يا سطح  -3

 ي معاف خواهند بود.آزمون كتب

 دهند.ديير را سؤاالت حفر تشكيل مي %43را ترجمه و مفاهيم و سؤاالت آزمون كتبي  2-23%

 دلخواه( مطالعه نمايندها را )بهتوانند يكي از ترجمهكنندگان ميهاي رايج قرآن طرح خواهد شد و شركت، بر اساس ترجمهكتبيسؤاالت آزمون  -5

 (: ترجمه آقايان مكارم يا آيتيكتبي  ت مطالعه آزمونهاي پيشنهادي جهترجمه)

ها كسب نمايند برر  ي تعيين خواهند شد و كساني كه باالترين نمرات را  درآزمونهاي ورودنفرات منتخب بر اساس آزمون

 اساس اولويت مجاز به شركت در دوره آموزشي رشته قبولشده خواهند بود.

 ها:پیش از شروع دورهمنابع مطالعاتي * 

  

 توضيحات مؤلف تجويد منابع آموزش  دوره تربيت داور رديف

 341-00635533شماره تماس    -انتشارات تالوت محسن موسوي بلده (4القرآن )سطح حليةكتاب  1

2 
 ي در علم تجويدسنجشكتاب 

 ابوالفضل عالمي
شماره تماس    -انتشارات زمزم هدايت

0033035-3451 

 توضيحات مؤلف منابع آموزش  دوره تربيت داور وقف و ابتدا رديف

1 
 و ابتدا در قرائت قرآن كريموق  كتاب قواعد

 محمدكاظم شاكر
-0شماره تماس:  ناشر: بوستان كتاب قم 

0024155-3451  

 انتشارات سروش ابوالفضل عالمي كتاب درآمدي بر دانش وق  و ابتدا 2

 انتشارات تالوت حميد محمدي  يصرف و نحو مقدمات 3

 توضيحات مؤلف وت و لحنصر منابع آموزش  دوره تربيت داو رديف

 انتشارات تالوت ميوهيالمرضا شاه تالوت معماريكتاب  1

 انتشارات رنيينه ميوهيالمرضا شاه هاي تنغيمي و القاي معانيكتاب مهارت 4
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 محتواي آموزشي:

 

 

 

 

 دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم )رشته تجويد( ردي 
ساعات تدريس و 

 آزمون
 تعداد جلسات

 11 44 نامه مسابقات + فرم داوري+ كارورزيشناسي تجويد + آيينآسيب  1

 2 2 آزمون پاياني  4

 15 33 جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

 (صوت)رشته دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم  ردي 
ساعات تدريس و 

 آزمون
 تعداد جلسات

 11 44 + كارورزينامه مسابقات + فرم داوري+ آيين صوتشناسي آسيب  1

 2 2 آزمون پاياني 4

 15 33 جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

 (لحن)رشته دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم  ردي 
ساعات تدريس و 

 آزمون
 تعداد جلسات

 11 44 كارورزينامه مسابقات + فرم داوري+ + آيين لحنشناسي آسيب  1

 2 2 آزمون پاياني 4

 15 33 جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

 (حسن حفر دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم )رشته ردي 
ساعات تدريس و 

 آزمون
 تعداد جلسات

نامه مسابقات + آيين حسن حفرموارد مربوط به داوري  شناسيآسيب  1

 + فرم داوري+ كارورزي
44 11 

 2 2 آزمون پاياني 4

 15 33 جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون

 (وق  و ابتدا دوره تربيت داور مسابقات قرآن كريم )رشته ردي 
ساعات تدريس و 

 آزمون
 تعداد جلسات

نامه مسابقات + آيين وق  و ابتداموارد مربوط به داوري  شناسيآسيب  1

 + فرم داوري+ كارورزي
44 11 

 2 2 پاياني آزمون 4

 15 33 جمع كل ساعات و جلسات تدريس و آزمون
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 هاي پاياني دوره* آزمون
 

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:

الذكر)كتابها و لوح  از مباحث مطرح شده در دوره و منابع معرفي شده فوق يتوجه به رشته مربوطه آزمون كتب با
 باشد.مي 43از  16هاي فشرده( در هر رشته اخذ خواهد گرديد و حد نصاب قبولي كسب حداقل نمره  

 

 آزمون عملي داوري :
و در رشرته    ترالوت  5بايست با توجه به رشته مربوطره بره داوري    كنندگان ميدر اين مرحله هر كدام از شركت

بپردازند كه پس از تالوت مربوط به مسابقات اوقاف ( 3)سه تالوت مربوط به اعطاي مدرك و  تالوت 6حسن حفر 
كنندگان با ارزيابي استادان)نمرات مبنا(، معدل ارزيابي ايشان بدست هاي صورت گرفتة شركتمقايسه و ارزيابي

 باشد.مي 43از  16يز كسب حداقل نمره  خواهد آمد.  حد نصاب قبولي در اين بخش ن
 

 همچنين نحوه ارزيابي آزمونهاي عملي نيز طي دو مرحله  و طبق ضوابط ذيل انجام خواهد گرفت:  
كنندگان گرامي، اوراق داوري آزمونهاي پاياني را به صورت كامل )برا توضريحات كرافي در    الزم است شركت -1 

گرفته شده در خصوص ريزامتيازات داده شده( ارائه دهند. براي مثال در خصوص كليه معيارها و مالكهاي درنظر 
 قسمت:

ذكر حرف داراي اشكال و كلمه و آيه مربوطه و نمره كسر شدهه و ممنيد ذ ذكدر ندوك اشدكال آ  حدرف        الف( تجويد:
 باشه.ضروري مي« توض حات»در ستو  

مر اشكال، شماره آيه مورد نظدر و كلمده يدا راداراتي      مربوط به« تذكرات الزم»الزم است در ستو   ب( وقف و ابتدا:
باشده   كه محل اشكال )ارم از وقف يا ابتها يا رهول از محل وقف يا تكرار بدي مدورد و يدا تدير  در حد ذ تد وت مدي       

 حتماً ذكر گردد.

 «توضد حات »، در سدتو   اسدتراده ميرميهانده از تدوت   در ايذ قسمت الزم اسدت در بشهدياي مسداحت و     ج( صوت:

 .زيابي كمي و ك ري داور درج شودار

ماي مربوط به تيظ م و توزيع آميگ بر ك م، ررايدت تك ده مداي تدوتي، اسدتراده از رديدف مداي        در بشش د( لحن:

ضروري است در قسمت موارد كسدر نمدره، كلمدات حداوي مدوارد ميردي مو دود در        . بهيع و زياا توض حات نوشته شود

   ت وت تا حه امكا  نوشته گردد.

باشده  كييهه محترم نسات بده تكم دل مدرم داوري كده شدامل مدوارد زيدر مدي        شركتضروري است : حسن حفظهت(

 اقهام نمايه: 

 درج مهشصات شركت كييهه ممراه با ريوا  رشته مربوط   -1

 درج شماره ترحه، سوره و آيه ت وت شهه توسط حامظ -2

 تهش ص نوك اشتااه حامظ و ر متگذاري در ستو  مربوطه -3

 در مر سؤال مع امت ازات ميري  درج -4

 درج نمرات ميري و امت از نيايي ممراه با نام و نام خانوادگي داور و امضاء -5

داوري »نمرره( و   43« )سرنجش مهارتهراي داوري  »نمره است كه در دو بخش  133مجموع امتيازات آزمون پاياني 

، ترذكرات ، حسرن ترالوت  »ج معيار پن« سنجش مهارتهاي داوري»در بخش شود. نمره( محاسبه مي 23« )عملي

داوطلبان  نيز «داوري عملي»در بخش  .شودسنجيده مي «تكميل فرم امتيازدهيو  رفتار داوري، تناسب سؤاالت

حرافر بره تناسرب     5به اين ترتيب كه هر يك از داوطلبران از   ؛حفر به داوري بپردازند عمليبايد در يك آزمون 

با نمر  مبنراي داوري ر كره      انداوطلب يك از نمرات هر دهد.به او نمره مي كند وميزان محفوظات او سؤاالتي مي
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 آنران شود و به تناسب مطابقت برا نمرر  مبنرا، امتيراز     حاصل داوري يك يا دو داور مبنا است ر تطبيق داده مي

 است. درصد نمره كل 23گردد. حد نصاب قبولي در آزمون پاياني كسب حداقل محاسبه مي
 عدم درج دقیق موارد اشکال و توضیح کافي در اين خصوص، مورد قبول واقع نخواهد شد.* نکته مهم: 

پ  از اطم يا  از درج مدوارد اشدكال و توضد ا كدامي پ رامدو  آ  در اورار داوري، ارزيدابي اورار داوري بده تدورت          -2
 زير خوامه بود:

 در مبحث تجويد؛
تد وت  در ميظدور نمدود  اغد ط      5خطا )در كل  3لذا و ود  الف  به تهش ص و درج اغ ط ماحش تو ه خوامه شه.

اي )مدوارد اررابدي، تادهيل كامدل مشدارج حدروف يدا تدرات مم د  و...           نمدره  3يا  2ماحش تجويهي مانيه موارد كسر 
 مو ب رهم رس هگي در مراحل بعه خوامه شه.

نامده شدامل كسدر    تجويدهي كده در آند ذ    ت وت  در ميظور نمود  رهم ررايت كامل قواره 5خطا )در كل  6ب  و ود 
گردد مانيه )شهت، رخوت، قلقله، ترش م، ترق ق، ادغام، اظيار و...  مو دب ردهم رسد هگي در مراحدل بعده      امت از مي 1

 خوامه شه.
ج  در تورت تو ه شركت كييهه به مراحل الف و ب، نمره تجويه ايها  در مر ت وت با نمدره تجويده اسدات ه مقايسده     

 و طاق  هول زير نسات به ارانه امت از تجويه اقهام خوامه شه.گرديهه 

 
وي  برسده،  16وت به حده نصداب   ت  5د  چياننه مجموك امت ازات كسب شهه توسط شركت كييهه در ارزيابي تجويه 

 قاول شهه تلقي خوامه شه و در غ ر ايذ تورت  يت داوري در ايذ رشته پذيرمته نشوامه شه.

 در مبحث وقف و ابتدا؛
مورد از موارد مربوط به وقدف الزم، اقسدام مشتلدف وقدف      3ت وت ارانه شهه،  5الف چياننه شركت كييهه محترم در كل 

 ت ناديهه گرمته باشه، مو ب رهم رس هگي در مراحل بعه خوامه شه.قا ا و تير  در ح ذ ت و
 اسدات ه  ب  در تورت تو ه شركت كييهه به مرحله الف، نمره وقف و ابتها ايها  در مدر تد وت بدا نمدره وقدف و ابتدها       

 مقايسه گرديهه و طاق  هول زير نسات به ارانه امت از وقف و ابتها اقهام خوامه شه.
 

 نمره 3بيش از  نمره 3حداكثر  نمره 5/4حداكثر  نمره 4حداكثر نمره 5/1حداكثر  با امتياز مبناميزان اختالف 

 3 1 4 3 2 امتياز كسب شده
 

 16تد وت بده حده نصداب      5ج  چياننه مجموك امت ازات كسب شهه توسط شركت كييهه در ارزيابي وقدف و ابتدهاي   
 تورت  يت داوري در ايذ رشته پذيرمته نشوامه شه.وي قاول شهه تلقي خوامه شه و در غ ر ايذ  برسه،

 ؛صوتدر مبحث 
مدورد اخدت ف    3تد وت  در   5الف چياننه امت از ارانه شهه توسط شركت كييهه محترم در بشش طي ذ توت )در كل 

 نمره با امت از استاد مربوطه داشته باشه، مو ب رهم رس هگي در مراحل بعه خوامه شه. 2ب ش از 
تد وت  در   5ماي مساحت و انعطاف تدوت )در كدل   مت از ارانه شهه توسط شركت كييهه محترم در بششب چياننه ا

 نمره با امت از استاد مربوطه داشته باشه، مو ب رهم رس هگي در مراحل بعه خوامه شه. 5/1مورد اخت ف ب ش از  3
تد وت بدا نمدره تدوت اسدتاد مربوطده          در تورت تو ه شركت كييهه به مراحل الف و ب، نمره توت ايها  در مدر ج

 مقايسه گرديهه و طاق  هول زير نسات به ارانه امت از توت اقهام خوامه شه.

ميزان اختالف با امتياز 
 مبنا

 نمره 4حداكثر 
 5/4حداكثر 
 نمره

 نمره 2حداكثر  نمره 3حداكثر 
 2بيش از 
 نمره

 3 1 4 3 2 امتياز كسب شده

 نمره 0بيش از  نمره 0حداكثر نمره 6حداكثر  نمره 5/2حداكثر نمره 5/3حداكثر ميزان اختالف با امتياز مبنا

 3 1 4 3 2 امتياز كسب شده
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برسده،وي   16تد وت بده حده نصداب      5كسب شهه توسط شركت كييهه در ارزيابي توت   چياننه مجموك امت ازات د

 قاول شهه تلقي خوامه شه و در غ ر ايذ تورت  يت داوري در ايذ رشته پذيرمته نشوامه شه.

 ؛لحندر مبحث 
مو دب   ت وت  دچدار اشدتااه گدردد،    5نغمه از نغمات اتلي )در كل  3الف  چياننه شركت كييهه محترم در تهش ص 

 رهم رس هگي در مراحل بعه خوامه شه.
ب  در تورت تو ه شركت كييهه به مرحله الف، نمره لحذ ايها  در مر ت وت با نمدره لحدذ اسدتاد مربوطده مقايسده      

 گرديهه و طاق  هول زير نسات به ارانه امت از لحذ اقهام خوامه شه.

ميزان اختالف 

 با امتياز مبنا
  5/1حداكثر 

 نمره

  4 حداكثر

 نمره

 5/4حداكثر

 نمره

 3حداكثر

 نمره

 5/3حداكثر

 نمره

 حداكثر

2 

 حداكثر

5 

 حداكثر

6 

 6بيش از 

 نمره

امتياز كسب 

 شده
2 5/3 3 5/4 4 5/1 1 3.5 3 

برسده،وي   16تد وت بده حده نصداب      5ج  چياننه مجموك امت ازات كسب شهه توسط شركت كييهه در ارزيابي لحذ 
 غ ر ايذ تورت  يت داوري در ايذ رشته پذيرمته نشوامه شه.قاول شهه تلقي خوامه شه و در 

 ؛حسن حفظدر مبحث 
د يگدر مدور  چيدار تد وت د  ماتله داشته باشه نمره مايا با درته  5ب ش از اي در دو ت وت كييههنمرات شركتچياننه 
 قرار نشوامه گرمت. ارزيابي

 باشد.بول  در آزمونهاي كتب  و عمل  مربوطه م منوط به ق داوري،نكته: بديه  است كه قبول شدن در هر رشته 


