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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آواهای آسمانی ویژه روستاییان و عشایر شنوارهجپیش نویس دستورالعمل اجرایی 

اگر میخواهید تالوت شما از لحاظ تأثیر و ساختن محیط جامعه و تغییر و دگرگونی دلها و جانها موفّق باشد، یکی از 

ای که میخواهد تالوت کند، کامالً آشنا باشد و آیهشرایط مهم واصلی اش این است که خواننده قرآن با مضمون 

           .طوری بخواند که گویی با صدای خوش خود میخواهد آن مضمون را برای مخاطب تصویر و ترسیم کند

 06/08/1382رهبر معظم انقالب اسالمی  

 مقدمه:

روسالالالتاها و  وری، دغدغه مند و غ نداریمردم د  ؛یناب اسالالالالم میمفاه ینییو تب یغیتبل یها تیظرف نیاز بزرگتر یکی

صالالورت گرفت ح حضالالور  زانیعز نیبه ا یشالالتریتوجه ب یکشالالور هسالالتند که با نعمت بزرق انقالب اسالالالم ریعشالالا

ستعدادها شا نیمختلف در ب یا ستا و ع شور ز ریمردم رو شود را  یفرهنگ تیهر گونه فعال نهیمک که به رقابت گذارده 

 رخانهیاسالالتح دب نیمسالالتعد یابزار رشالالد و بالندگ نیخود بهتر یاسالالتعدادها در جا نیافراهم نموده و موازنه و مسالالابقه 

مساجد و  یهنر یفرهنگ یستاد کانون ها یبا همکار  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ریفرهنگ وهنر روستا و عشا

 ییشالالالناسالالالا( به منظور یاجتماع ی)اداره کل فرهنگ یجمهور اسالالالتیو مناطق محروم ر ییتوسالالالعه روسالالالتا معاونت

 یها تیبه عرصالالاله  فعال یورود جد ینوجوانان و جوانان برا انیمضالالالاعف در م زهیانگ جادیا ،یهنر یاسالالالتعدادها

شنواره آواها ،یهنر یفرهنگ سمان یج ستائ ژهیو یآ شا انیرو شور را با  ریو ع ستاد هماهنگمک  یکانون ها یشارکت 

 ح کند یبرگزار م یمساجد استان مرکز یهنر یفرهنگ

 

 اهداف:

 ریمعنوی و قرآنی در  روستا و عشا  یفضا تیو تقو جادی* ا

 کشور  ریروستا و عشا تیدر جمع یو ارج نهادن  فعالیتهای فعاالن هنرمند مذهب ی، قدردان ی* حق شناس

 به جامعه  ینیو د یبرجسته قرآن  یاستعدادها یو معرف  یی* شناسا

 ریروستا و عشا ی* استفاده مناسب و به هنگام از نخبگان قرآن
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 مخاطبان:

 ح یریو عشا ییسال  ساکن در مناطق روستا 10برادران،  حداقل سن  ژهیو

 رشته های مسابقه :

از مناجات  یبخش ه،یسجاد فهیصح 44 ای 7،  6 یاز دعا ییفراز ها شنهادیبا پ)و مناجات  یرشته دعا خوان - 1

  (به انتخاب مخاطبان ایسحر و 

 السالم( همیعل تیدر وصف اهل ب  ینییاز اشعار آ ی) تک خوان یخوان هیو مرث ییسرا حهیمد - 2

 شوندح( یاز قرآن که با ربنا  شروع م ییقرآن )  دعاها یربناها ژه،یبخش و - 3

 نحوه شرکت در مسابقه:

 :باشد  یم ریانجام پذ لیذ یاز روش ها یکیثبت نام و شرکت در جشنواره به 

نام ا - 1 بت  فتیدر ،ینترنتیث پا نییآ ا به  عه  با مراج ثار  مه جشالالالنواره و ارسالالالال آ   یاطالع رسالالالان گاهینا

www.masjed-mr.ir  
همراه با   09032559737گپ، واتسالالاو و تلگرام( به شالالماره  تا،یرسالالان ها) ا امیپ قیارسالالال آثار از طر - 2

 مشخصات شرکت کننده ح

 هی)عل یامام عل یاراک، کو ،یجشالالنواره به آدر:    اسالالتان مرکز رخانهیارسالالال لوف فشالالرده آثار به دب  - 3

 3815713911 یآفتاب کد پست یهنر یسوم شعبان، مجتمع فرهنگ ابانیالسالم(، خ

 

 :اجرایی و ضوابط  عمومی شرایط 

استان، نام روستا و  ،یاثر نام و نام خانوادگ یابتدا دیاثر ارسال کند و با کیدر هر رشته   تواندیهر فرد م - 1

 ضبط  اثر را ذکر کندح خیتار

 شودح یرشته ها حذف م ریدر سا یرشته از داور کیتبصره  در صورت انتخاب داوران در 

سال یها لیهمه فا  - 2 صو دیبا یار صورت ت شدح حداکثر  یریبه  شخص با بوده و چهره فرد به طور کامل م

 باشدح تیامگاب 50و حجم اثر حداکثر  قهیدق 5زمان اثر 

صورت افق لمیضبط ف  - 3 ستفاده از م نیبدون هر گونه حرکت،  تدو ،یبه  س کروفنیو  ا و  یصوت ستمیو 

 فرد شرکت کننده باشدح یعاد  یفقط با صدا
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 استح یشرکت کنندگان الزام یمراحل جشنواره از سو یدر تمام یو پوشش اسالم نیمواز تیرعا  - 4

 ساکن روستا باشندح دیحتماً باشرکت کنندگان در جشنواره  - 5

 شودح یم هیاثر توص یهنگام اجرا یمحل یاستفاده از لبا: ها - 6

 حذف خواهند شدح یباشند از مرحله داور یو ضوابط اعالم طیکه فاقد شرا یاست آثار یهیبد - 7

 : زیجوا

 ری+ لوف تقد الیر 000/000/30فر اول در هر رشته   

 ری+ لوف تقد الیر 000/000/20نفر دوم در هر رشته   

  ری+ لوف تقد الیر 000/000/10نفر سوم در هر رشته   

 1401خرداد  12    مهلت ارسال آثار :

 . دی( تماس حاصل فرمائ4 ای 1ی)داخل 086-32791050با شماره تلفن  شتریکسب اطالعات ب یبرا

  mr.ir/page/avaha-http://masjed:  ثبت نام در جشنواره نکیل

 

http://masjed-mr.ir/page/avaha

