
 ییآوا غیرحضوری بخش آزمون یبرگزار هیاطالع

 جزء،حفظ سه جزء و حفظ سوره مبارکه حجرات کیحفظ  یها رشته

 رازیش یعلوم پزشک دانشگاه جشنواره قرآن و عترت نیو پنجم ستیب

 

 نامه نییو آ یبرگزار ضوابط

 :جزء،حفظ سه جزء و حفظ سوره مبارکه حجرات کیحفظ  یها رشته کنندگان محترمقابل توجه شرکت

 ییآزمون بخش آوا یرحضوریغ یبرگزار وهیرا در خصوص ش ریکرونا موارد ز روسیو وعیش لیخاص دانشگاه ها و به دل طیشرا به توجّه با 

 :رساند یبه اطالع م رازیش یدانشگاه علوم پزشک یجشنواره قرآن نیو پنجم ستیب

 دستگاه  ایهمراه  یگوش قیتالوت خود را از طر یصوت لیفا ل،یذ یاعالم شده یطبق قرعه ستیبا می محترم کنندگان شرکت

 یجشنواره دانشگاه علوم پزشک رخانهیبه دب 86665739990شماره واتساپ  قیاثر خود را از طر کیرکوردر ضبط نموده و صرفاً 

 .ندیارسال نما رازیش

 در  یمقّدمات یمربوطه را جهت سنجش و داور لیتالوت نموده و فا لیاعالم شده را به روش ترت یقطعه ها ستیبا می محترم حافظان

 .ندیو وقف و ابتدا ارسال نما دیصوت، لحن، تجو یهابخش

 

 مبارکه بقره سوره، ۸69تا  ۸۸6 فهیشر اتیآ، دیکالم اهلل مج ۸6و  ۸0 صفحات:جزء کیرشته حفظ  یقرعه. 

: ....:.

 مبارکه آل عمران سوره، 66تا  65 فهیشر اتیآ، دیکالم اهلل مج 96 صفحه:رشته حفظ سه جزء یقرعه. 

: .....:.

 مبارکه حجرات سوره،  ۸0تا  ۸9 فهیشر اتیآ؛ دیکالم اهلل مج 3۸7 صفحه :رشته حفظ سوره حجرات یقرعه. 

:  .....:.

 

  :آثار ارسال و ضبط خصوص در توجه قابل نکات

 .اثر داده نخواهد شد بیترت یافتیدر یهالیبه فا خیتار نیباشد و بعد از ا یم ۸566بهمن ماه  6 لیارسال فا ییمهلت نها .۸

عنوان) استاد/کارمند/دانشجو(،  ،یاست شرکت کنندگان محترم مشخصات کامل خود شامل: نام و نام خانوادگ یمقتض .6

و شماره همراه را قبل از اجراء و شروع به تالوت خود عنوان نموده و در ادامه، موارد ذکر  لیمحل خدمت/محل تحص ،یکدمل

 .ندیخود به شماره همراه اعالم شده در واتساپ ارسال نما اثر یصوت لیو به همراه فا یشده را در قالب متن نوشتار



و  (دستگاه ضبط صوت Pause ای  Stop یعنی) اجراء نیمکث در ح ایتوقف  چگونهیبدون ه ستیبا یم یارسال یها لیفا .5

دور  از ت،یفیفاقد ک ایفاقد ضوابط عنوان شده و  یارسال یها لیفا نیاکو ضبط گردد. بنابرا ایو  یبدون افکت صوت نیهمچن

 قیاز طر یگردد ضبط صوت یم شنهادیجشنواره نخواهد بود. پ رخانهیدب دهآن به عه تیمسابقات حذف خواهد شد و مسئول

 .ردیهمراه انجام پذ یگوش

شامل موارد مرتبط با صوت،  یمقدّمات یکه در داور یبا افراد حائز حدّنصاب )کسان ،یارسال یهالیفا هیاوّل یپس از داور .9

به سواالت  ییالزم در جهت پاسخگو یدرصد نمره را کسب کرده باشند( هماهنگ 38 زانیو وقف و ابتداء حدّاقل م دیلحن، تجو

 .رفتیانجام خواهد پذ یریو تصو ی( به صورت تماس صوتاتیبر حفظ آ تسلّطداور صحّت حفظ )سواالت مربوط به 

نواره جش نیو پنجم ستیب تیباشند که قبالً در سا یبخش م نیمجاز به شرکت در ا انیدانشجو کارکنان و د،یصرفاً اسات .3

 .قرآن و عترت ثبت نام کرده باشند

 .گردد یآن متعاقباً اعالم م قیدق خیگردد که تار یاول بهمن ماه برگزار م یمهیترجمه سوره حجرات ن یآزمون کتب .9

 

 56۸6693۸: تلفن شماره ☎

 

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک یقرآن یها تیفعال توسعه اداره


