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  آوااه و نغمه اهی آسمانی استانی  جشنىارهدومین آنیی انهم »

ستان  کانىنهای فرهنگی و هنری مساجدا

« و اولین جشنىاره سرود روستایی رضىی وژیه اعضای کانىن اهی فرهنگی هنری مساجد کشىر
 

 

 

: مقذمٍ 

 (هقام هعظن رهبری  ). هنر بهترین وسیله برای انتقال اندیشه هاست

سشٍد اثضاس اسصشوٌذی دس اًتقبل هفبّین ٍ اسصشْبی الْی ، اًسبًی ٍ اختوبػی است  ٍ ثْشُ گیشی اص ایي ٌّش ، گبهی 

. است ثسیبس هْن دس تجلیؾ ٍ تجییي اسصشْبی هؼٌَی

اگش دس ثکبسگیشی ایي اثضاس ػالٍُ ثش خبهغ ثَدى هحتَا ، اصَل فٌی کبس ًیض هستحکن ثبشذ تأثیشگزاسی ٍ هبًذگبسی آى 

 . ثیشتش خَاّذ ثَد

دثیشخبًِ کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذ استبى ثبّوکبسی کبًَى تخصصی سشٍد ٍ تئبتش استبى ثب تَکل ثِ  خذاًٍذ 

دس ًظش داسد دٍهیي خشٌَاسُ استبًی آٍاّب ٍ ًـوِ ّبی آسوبًی ٍ اٍلیي خشٌَاسُ  (س)هتؼبل ٍ تَسل ثِ ائوِ اعْبس

 .سشٍد سٍستبیی سضَی سا دس سبل تَلیذهلی ،حوبیت اص کبس ٍ سشهبیِ ایشاًی دس دٍ ثخش صیش ثشگضاس ًوبیذ

: اهداف جشنواره 

  سشذ ٍ شکَفبیی استؼذادّبی ٌّشهٌذاى هسدذی

   تشَیق ٍ تشؿیت ٌّشهٌذاى ًَخَاى ٍ خَاى هسدذی ثِ تَلیذ آثبس اسصشوٌذ ٍ هتکی ثش فشٌّگ اسالهی

  ًِاستجبط گشٍُ ّبی ٌّشی هسبخذ ثب یکذیگش ٍ تؼبهل فشٌّگی ٌّشی ٍ ایدبد فضبی صویوب

 شٌبسبیی کلیِ گشٍُ ّبی سشٍد فؼبل دس کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذ استبى ٍ ثشًبهِ سیضی ّذفوٌذ ثشای ایشبى 
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: مراحل جشىًارٌ

آثبس سسیذُ اص کبًَى ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذ دس قبلت لَح فششدُ کِ دس تا ارزیاتی :  تخش مقذماتی – 1    

ثِ دثیشخبًِ خشٌَاسُ سسیذُ است اًدبم ٍ آثبس ثشتش اًتخبة ٍ خْت  (91پبیبى هشداد هبُ )صهبًجٌذی هشخص شذُ

. ششکت دس هشحلِ حضَسی دػَت خَاٌّذ شذ

گشٍُ ّبیی کِ حذ ًصبة اسصیبثی سا کست )اخشای حضَسی آثبس گشٍُ ّبی ثشتش هشحلِ هقذهبتی:  تخش وُایی – 2

 . ثشگضاس خَاّذ شذ91هی ثبشذ کِ دس دِّ سَم شْشیَس هبُ  (ًوَدُ اًذ

اهیذ است دس ششایظ کًٌَی کِ خأل ثشًبهِ ّبی تأثیشگزاس ٌّشی شذیذا احسبس هی شَد ، ٌّشهٌذاى هسدذی ثیش 

 اًشباهلل.اص پیش ثِ سسبلت دیٌی هزّجی خَد پبیجٌذ ثَدُ ٍ دس خلق آثبس هبًذگبس گبهی اسصشوٌذ ثشداسًذ

 

: وکات ضريری حضًر در جشىًارٌ 
 . توبهی ششکت کٌٌذگبى ثبیذ ػضَ کبًًَْبی فشٌّگی ٌٍّشی هسبخذ ثبشٌذ -1

 .توبهی ششکت کٌٌذگبى ثبیذ فشم هشخصبت فشدی سا تکویل ًوَدُ ٍ اسسبل ًوبیٌذ -2

ٍ ثب کیفیت هٌبست ( DVD   -  VCD)قالة لًح فشردٌ کبًَى فشٌّگی ٌّشی هسدذ ثبیذ اثش خَد سا دس  -3

.  ثِ ّوشاُ هتي اثش ثِ دثیشخبًِ خشٌَاسُ استبى اسسبل ًوبیٌذ

 اخشای هَسیقی  صًذُ دس خشٌَاسُ هوٌَع هی ثبشذ   - 5

 :مًضًعات جشىًارٌ 

لزا شبیستِ است صیجبیی اثش .هضوَى اشؼبس ٍ هتي اًتخبة شذُ ثشای سشٍد ًقش اسبسی ٍ تؼییي کٌٌذُ داسد

اص آًدب کِ سٍی سخي سشٍد ثب ػبهِ هشدم است ٍ .اثتذا دس هحتَا سپس دس قبلت ٌّشی آى هذًظش ثبشذ

ّوگبى هخبعت آى ّستٌذ پس دقت دس هَضَع ٍ پیبم ًْفتِ دس آى ثسیبس هْن است هخصَصب اگش اص صثبى 

 . اّل هسدذ ثیبى شَد

 (س)مًضًعات شُیذ ي دفاع مقذس ،مسجذ ي وماز، ائمٍ اطُار 

 (عفاف ي حجاب)(س)حضرت زَرا 

 (ٍیژُ گشٍُ ّبی سشٍد سٍستبیی)  (ع)اهبم سضب
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:     مذارک مًرد ویاز تمامی راٌ یافتگان تٍ تخش وُایی استاوی جُت ارسال تٍ دتیرخاوٍ استان 

 (هشثی ٍ سشپشست)تکویل فشم هشخصبت فشدی ثشای ّوِ اػضبی گشٍُ  ( الف

اسسبل هؼشفی ًبهِ کبًَى، هوَْس ثِ هْش دثیشخبًِ استبى   (ة

کپی صفحِ اٍل شٌبسٌبهِ   (ج

 3 × 4دٍ قغؼِ ػکس  (د
 

  :(عمًمی  )شرایط ي ضًاتط اختصاصی رشتٍ سريد جشىًارٌ استاوی 

 . سبل ثِ ثبال ششکت ًوبیٌذ14 سبل ٍ 15 تب 10دس سشتِ سشٍد گشٍّْب هی تَاًٌذ دس ّشدٍ هقغغ سٌی  -1

  .ثبشذ ( ًفش گشٍُ سشٍد13+ سشپشست یك ًفش + یك ًفش هشثی فٌی) ًفشات گشٍُ حذاکثش ثبیذ پبًضدُ ًفش -2

 . حضَس سّجش گشٍُ ٍ یب هشثی دس کٌبس گشٍُ الضاهی است -3

 .اهتیبص حضَس تکخَاى دس گشٍُ ثب دیگش اهتیبصات خوغ ًوی شَد اهب تکخَاى ثشتش قبثل تقذیش است -4

 . ػذم آسایش تشکیت گشٍُ دس حیي اخشا هَخت کسش اهتیبص اص گشٍُ خَاّذ شذ -5

 .ثِ ػْذُ سشپشست گشٍُ است....  ٍ VCDاثضاس ٍ لَاصم هَسد ًیبص گشٍُ ثشای اخشای سشٍد اػن اص ضجظ صَت،  -6

 . اسائِ هتي هکتَة اثش ثِ ّوشاُ لَح فششدُ اثش الضاهی است -7

 دس ایي خشٌَاسُ ثِ خض گشٍُ ّبی سشٍد ثشتش اص تکخَاى ثشتش ، آٌّگسبص ثشتش ٍ شبػش ثشتش تقذیش ثِ ػول هی  -8

ّوچٌیي اص هشثیبى فٌی هحتشهی کِ دس دٍسُ تشثیت هشثی سشٍد حضَس داشتٌذ ، ًفشات ثشتش اٍل تب سَم . آیذ

 . قبثل تقذیش هی ثبشٌذ

ثِ ًبم کبًَى گشٍّْبی سشٍد ثبیذ ػضَ کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذ ثبشٌذ ٍ کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذ اص هؼشفی -9

 .خَد خَدداسی ًوبیٌذ الصم ثِ رکش است هسئَلیت ششػی ایي هَسد ثشػْذُ هسئَل کبًَى ٍ سشپشست گشٍُ هی ثبشذ

 : (ريستایی رضًی  )شرایط ي ضًاتط اختصاصی رشتٍ سريد جشىًارٌ استاوی 

(  ثِ استثٌبء آٌّگسبص ٍ هشثی گشٍُ .) توبهی ششکت کٌٌذگبى دس خشٌَاسُ حتوب ثبیذ سبکي سٍستب ثبشٌذ (1

.  اثش سا ثِ دثیشخبًِ استبى اسسبل ًوبیذ2ّشگشٍُ ثبیذ  (2

 30حذاکثش سي ششکت کٌٌذگبى  ). سبل ثِ ثبال هی ثبشذ14 سبل ٍ 15 تب 10خشٌَاسُ دس دٍ سدُ سٌی  (3 
 (.سبل هی ثبشذ 

 ٍ 91خشٌَاسُ هشحلِ کشَسی دس دِّ فدش .) آثبس ثشتش دس ایي خشٌَاسُ ثِ هشحلِ کشَسی هؼشفی هی گشدًذ  (4
. ثشگضاس خَاّذ شذ (استبى ّشهضگبى  )سٍستبی کشدس هیٌبة  (ػح)ثِ هیضثبًی کبًَى الوٌتظش 

کلیِ گشٍُ ّب ثبیذ آثبس خَد سا فقظ ثب هَضَػبت حضشت اهبم سضب  : مًضًعات جشىًارٌ ريستایی رضًی( 5

. اسسبل ًوبیٌذ (ػلیْن السالم )ٍ حضشت شبّچشاؽ  (س)، حضشت فبعوِ هؼصَهِ  (ع)
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 فرم مشخصات اعضای گروه سرود

 91دومین جشنىاره سرود آوااه و نغمه اهی آسمانی اعضای کانىنهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان سال 

         :                       وبم مسجد         :                       وبم کبوًن فرهىگی هىری                           :                          وبم گريٌ سريد 

(                 2(                              1:مًضًعبت اثر:            تعداد اثر                                                        : وبم مدیرمسئًل  

:   تلفه ثببت ي همراٌ                                                    :                       وبم سرپرست 

مالحظات تلفه   شمارٌ شىاسىامٍ تاریخ تًلذ وام پذر  وام ي وام خاوًادگی ردیف 
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عضو گروه       5

عضو گروه       6

عضو گروه       7

عضو گروه       8

عضو گروه       9

عضو گروه       10

عضو گروه       11

عضو گروه       12

عضو گروه       13

سرپرست       14

مربی فنی یب       15

رهبر گروه 

 مهر و امضبء 

 ......................مدیرمسئول کبنون فرهنگی هنری مسجد

 

 


