
 

 «تعالی بسمه» 

 رضوی سرود استانی جشنواره برگزاری نامه شیوه

 

 موسی بن علی حضرت والیت و امامت آسمان خورشید هشتمین فرخنده میالد و کرامت دهه های جشن با همزمان

 با مرکزی استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره ،(  علیها اهلل سالم) معصومه فاطمه حضرت و( السالم علیه)الرضا

 برنامه مجموعه از رضوی سرود جشنواره( فهما) استان مساجد هنری فرهنگی های کانون هماهنگی ستاد همکاری

 . نماید می برگزار را رضوی فرهنگ های شب های

 

 :  جشنواره اهداف

 خاندان های ارزش و اصول بر تأکید با رضوی غنی فرهنگ گسترش و کرامت منور فرهنگ ترویج و اشاعه* 

 ( .السالم علیهم)طهارت و عصمت

 علیه) الرضا موسی بن علی حضرت معنوی جایگاه به توجه و رضوی فرهنگ حوزه در غنی آثار نشر و تولید* 

 ( .علیها اهلل سالم)معصومه فاطمه وحضرت(  السالم

 . اسالمی معارف حوزه در سرود فعاالن برتر استعدادهای شناسایی و کشف منظور به سالم رقابت ایجاد* 

 .جشنواره موضوعات با سرود فاخر آثار تولید برای عرصه این فعال هنرمندان و مربیان تشویق و ترغیب* 

 

 جدول زمانبندی برگزاری جشنواره

 تاریخ عنوان ردیف

 1398خرداد  30خرداد  الی  18 فراخوان و ثبت نام 1

 1398تیر   23تیر  لغایت  13 برگزاری جشنواره 2

 اراک کوی امام علی )ع( خ سوم شعبان مجتمع فرهنگی هنری آفتاب مکان برگزاری جشنواره 3

 

 



 : جشنواره موضوعات

 فاطمه حضرت و( السالم علیه)رضا امام حضرت ویژه به ،(السالم علیهم)اطهار ائمه موضوعات با باید ها گروه کلیه

 . نمایند شرکت جشنواره در( علیها اهلل سالم)معصومه

 می ویژه امتیاز دارای( علیها اهلل سالم) معصومه فاطمه حضرت و( السالم علیه) رضا امام موضوع با سرودهای: نکته

 .باشند

 : جشنواره ضوابط

 .بود خواهد جشنواره داوران و انتخاب هیأت توجه مورد سرود، قالب انتخاب و محتوا در نوآوری.  1

 . باشد می نفر 12 حداکثر و نفر 4  حداقل سرود، های گروه اعضای تعداد.  2

 . است آزاد سنی های گروه تمامی در عالقمندان عموم برای شرکت.   3

 . است امتیاز دارای داوری، در اثر اجرای حین در مناسب، و متحدالشکل لباس و آراستگی.  4

 . باشد می ممنوع جشنواره در زنده صورت به موسیقی آالت از استفاده.   5

 . بود خواهند استان نظر صاحب و پیشکسوت اساتید از داوران محترم هیأت.   6

 .بود خواهد جشنواره دبیرخانه عهده به نشده، بینی پیش فراخوان و نامه آئین در که مواردی درباره تصمیم اخذ.   7

 . باشد می الزامی جشنواره در شرکت تقاضای فرم تکمیل.  8

 خود نام ثبت به نسبت  http://masjed-mr.ir  رسانی اطالع پایگاه به مراجعه طریق از کنندگان شرکت . 9

 . فرمایند اقدام ذیل آدرس به مراجعه و تماس به نسبت یا و اقدام

  آفتاب هنری فرهنگی مجتمع ، کبیر امیر پارک از باالتر ، شعبان سوم خیابان ،( ع) علی امام کوی – اراک

   (086)  32790300:   فکس(     086)  32791050:   تلفن        13911-38157:  پستی کد

 

 جشنواره جوایز

 ریال 000/000/20و      تندیس      +    تقدیر لوح     :  اول گروه

 ریال  000/000/15و      تندیس      +    تقدیر لوح     :  دوم گروه

 ریال 000/000/10تندیس   و        +    تقدیر لوح     :  سوم گروه

 


