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 الرحیمالرحمناهللبسم                               

 

 

 

 

 

 :مقدمه

. میرا تجربه کن یو همراه ییمطلوب هم صدا طیهنرمندانه شرا ییهمگرا کیاست تا در  یفرصت مناسب یقیسرود و موس

ا مغتنم ر تیفعال نیا ت،یو خالق تیتربترویج کار گروهی در میان نوجوانان و  کردیکودکان و نوجوانان با رو یکانون پرورش فکر

 .است یمعرفت انسان وحکمت  قیبه دنبال تعم یقی، به واسطه سرود و موسانینیشیشمرده و به سنت پ

ان کودک یداریو د یداریتواند ذائقه شنیفاخر و جذاب م یآن به شکل سرودها قیمناسب و تلف یانتخاب آهنگ و شعرها

به عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی زمینه پرورش فکر و قوه تخیل نوجوان را فراهم آورد. سرود  دهد و  رییو نوجوانان را رشد و تغ

نقد و پیشنهاد و فعالیت جمعی بدون رقابت و تالش برای به عنوان یک هنر گروهی به نوجوان هنر کارگروهی، تحمل یکدیگر، ارائه 

  آموزد.موفقیت جمع را می

 شودمیبرگزار و انجمن سرود کانون  یو هنر یادب یهانشیآفر تیریکه به همت مد آفرینش سرود مهرواره نینخست

 .دیموثر به شمار آ ی،گامحیهنرورانه و صح یبرمبان یمبتن یهنرسرود خوان جیتواند در ترویکوچک اما مهم است که م یفرصت

 

 

 

 

 

  آفرینش سرود مهرواره نینامه نخستوهیش

 «روشن فردا یهانغمه»
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 :ارهمهرو هدافا

 در مخاطبان ینشاط و شاداب ،یمشارکت، همکار هیروح تیتقو 

 تیخالق ییکشف و پرورش استعداد و شکوفا 

 اعضا یدارسازیو پا ییافزامهارت 

 

 واره:مهرشعار 

 است یساختن ندهیآ

 

 کنندگان:شرکت

 سال 81و حداکثر  6با حداقل سن  کودکان و نوجوانان سراسر کشور یمراکز کانون پرورش فکر یاعضا 

 ت اعضا به اس یضرور یول ابندی( در گروه حضور خانم و آقا) یبیبه صورت ترک توانندیم انیمرب ،بخش نیدر ا: (یعضو و مرب) یبیترک

 .دختر و پسر باشد کیتفک

 

 

 

 واره:مهر یهابخش

o شیسرود نما 

 یجراا یدر داور یاصل ارمعی باشند. یشیاجراشده همراه با حرکات نما یبر خواندن سرود، الزم است تمام سرودها دیو تاک تیبخش با اولو نیدر ا

 ههرگون از دورو به کسیبدون م به صورت زنده، ستباییمآثار این بخش  در خدمت سرود باشد. دیبا یشیسرود است و حرکات نما حیصح

 در بخش خواندن سرود ضبط و ارسال شود. شیراوی

o نمآهنگ 

 wave audioیو استاندارد صوت 8111 یفول اچ د ریتصو تیفیبا ک یریتصو لیزنده، در قالب فا ای ییویبه صورت استود توانندیبخش م نیآثار ا

 ارائه شوند. پیکل کیبه صورت  نیو تدو یبردارریضبط شده و بعد از تصو  321با کیفیت mp3 ای
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 واره:مهرشرکت در  طیمقررات و شرا

 ارائه شوند. لیبا توجه به موارد ذ ستباییم شیآثار در بخش سرود نما

 است یالزام یو اخالق ینید یهاشئونات و ارزش تیرعاد و باش یبه دور از هرگونه حرکات اضاف ستباییدر اجرا م یشیحرکات نما. 

 به خواندن سرود وارد نکند یاباشد که لطمه یبه نحو ستبایمی یشیاستفاده از حرکات نما. 

 حرکات، ناهمگون با سرود نباشد یاثر هماهنگ باشد و اجرا امیبا شعر، محتوا و پ ستیبایحرکات م. 

 خواهد بود رشی( قابل پذمختلط ریغپسران و دختران ) یمجزا یهادر بخش اعضاء، اجراها به صورت گروه. 

 نفر باشند 21و حداکثر  81حداقل بایست می، گروه درهر دو بخش یتعداد اعضا. 

  لحاظ شود.ضروری است در انتخاب شعر و ترانه نظر کارشناس ادبی استان 

 بایست از نظر تخصصی و کارشناسی بخش نمایشی استان استفاده شود.در طراحی حرکات نمایشی متناسب با اثر می 

  ند.کلوح فشرده ارسال  کیشناسنامه، در قالب  لیپوشه جدا همراه با مشخصات کامل و تکم کیآثار را در تمامی الزم است هر استان 

 است یواره و ذکر مشخصات کامل گروه ضرورمهردر  شرکت یو ارسال فرم تقاضا لیتکم. 

 خوان به طور هم زمان استفاده کرداز حداقل دو هم توانیدر گروه دختران م. 

 زنده و بدون  دیاجراها باplay back  با  کالمیب یقیموس یاجرا یدر خواندن سرود بوده ولplay back  مانع استبال. 

 پسر بالمانع است هایگروه یخانم برا یاستفاده از مرب. 
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 ه:مهروار یسطوح برگزار

 .شودکشوری برگزار میو استانی سطح  دوواره در مهر

  بخش استانی: -

برگزار  یو هنر یادب یهانشیآفر تیریمد یمرحله در استان و با هماهنگ نیا. برگزار خواهد شد  ید 1آبان تا  1 یدر فاصله زمان یواره استانمهر

 بیترک. همچنین شودیارسال م یمرکز رخانهیدر قالب لوح فشرده به دبها اجرای آنانتخاب و  دهیسرود برگز 3استان حداکثر از هر و  خواهد شد

 یعرفم یو هنر یادب یهانشیآفر تیریواره مستقر در مدمهرستاد  یینها دییمحترم استان و تا رکلیمد شنهادیها با پداوران در استان ئتیه

 .خواهد کرد ینفر را به عنوان ناظر معرف کی یمرکزستاد و  خواهند شد

 

o :ارکان دبیرخانه استانی  

 (بود. خواهدمدیر اجرایی  یادب ،یهنر ،یکارشناس مسئول فرهنگ یمعاون فرهنگفقدان  یدر صورت) کانون استان یمعاون فرهنگ: مدیر اجرایی -

  یکارشناس هنر: مسئول دبیرخانه -

 .شودیم یمعرف یمرکز رخانهیشخص توسط دب نیا: ناظر -

 استان یعمومکارشناس روابط حایترج: عمومیروابط -

 .تبصره: در صورتی که استان فاقد معاون فرهنگی باشد، کارشناس مسئول فرهنگی، هنری، ادبی مدیر اجرایی استان است* 

 

o :مراحل اجرا 

 یاستان رخانهیارکان دب یمعرف 8و ارسال فرم شماره  لیتکم  

  های مختلف اجراییدبیرخانه استانی و کمیتهتشکیل 

  واره در سطح استانمهربرگزاری 

  شمار توسط مدیر اجرایی و اعالم آن به دبیرخانه مرکزی  واره استانی مطابق گاهمهرتعیین زمان 

  کانونی و هنرمندان شاخص ترکیبی از کارشناسان کانونی و غیر) سرودنفر از کارشناسان حوزه  3متشکل از  یهیئت داوران استانتعیین

 2بر اساس فرم شماره استان( 

 برسند. یمرکز رخانهیدب دییقابل قبول داشته باشند و به تا ییتجربه اجرا ای کیآکادم التیمذکور تحص یهانهیدر زم دبای فوق داورانتبصره: * 

  3 های مندرج در فرم شمارهداوری بر اساس شاخصانجام  

  3طبق فرم شماره  بر اساس نتایج داوریانتخاب برگزیدگان استان 

 .وری استربا توجه به اهمیت موضوع داوری، حضور ناظر داوری ستاد در جشنواره استانی ض* نکته: 

  تانکل استوسط دبیرخانه استان با امضای مدیر کنندگان و منتخبینشرکتدیپلم افتخار و لوح تقدیر  ،گواهی حضورتنظیم 
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  4مطابق فرم شماره  یمرکز رخانهیبه دب دهیبرگز یهاگروهمعرفی 

 سازی مراحل کار و ثبت تجارب استانی توسط دبیرخانه استان مستند 

 صورتجلسات، تبلیغات، داوری، جشنواره و...() ریزی و اجرا در استان ارایه شودرود در این گزارش فرآیند برنامهانتظار می* 

 

o نکات قابل توجه: 

 شود ضبط استانی وارهمهر در اجراها تمامی است ضروری. 

 شودمی هاگروه حذف به منجر توجه عدم و ندارد هااستان در هاگروه اجرای نامناسب ضبط قبالدر مسئولیتی مرکزی دبیرخانه. 

 ندارد باشند شده آسیب دچار دریافت، هنگام تا که آثاری قبال در مسئولیتی دبیرخانه.  

  کند. حاصل اطمینان فشرده لوح در اطالعات شدن کپی از ها،بخش از هریک در فشرده لوح ارسال از قبلدبیرخانه استانی باید 

 توانند با واحدکارشناسی هنری مدیریت ، در صورت نیاز به توضیح بیشتر مینامهمطالعه دقیق شیوه از پس کارشناسان محترم

  فرمایند.تماس حاصل  881داخلی  11218211تلفن با شماره های ادبی و هنری آفرینش

 ال ، از اقدام تا ارسشایسته است نماینده انجمن و واحد کارشناسی هنری استان پیگیری و نظارت کامل بر انجام مطلوب مراحل مختلف

 . کنندمناسب و به موقع آثار طبق مقررات و شرایط عمومی را اعمال 

 شود ارسال مرکزی خانه دبیر به انجمن نماینده توسط استانی هایوارهمهر برگزاری گزارش است الزم. 

 دریافت سرودها در ستاد از طریق نماینده و کارشناس هنری استان و با تایید مدیر کل محترم استان انجام خواهد شد . 

 ره خواهد بود.وامهرنامه بر عهده دبیر بینی نشده در آیینهای ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیشگیری درباره ابهامنکته: تصمیم* 

 

o  :مواردی که باید در آثار ارسالی مورد توجه قرار گیرد 

 بودن کیفیت نسبی انتخاب آثار بر اساس دارا 

 تکمیل و الصاق شناسنامه به اثر ارسالی 

  . بدیهی است آثاری که با شناسنامه ناقص به دبیرخانه ارسال شود از دور داوری خارج خواهدشد 

  بندی مناسب به همراه لیست و نامه مدیرکل محترم استان صورت متمرکز و در بستهآثار به تمامی ارسال 

 

o اثر ارسال مهلت : 

  به دبیرخانه مرکزی اعالم شود. 21/ 81/81ضروری است به دلیل محدودیت زمانی نتایج داوری استانی حداکثر تا تاریخ 

 

 

 

 سرود:جشنواره  یمرکز رخانهیدب ینشان

 یهنر یادب یها نشیآفر تیرینوجوانان، مدوکودکان ی،کانون پرورش فکرحجاب ابانیخ ،یدکتر فاطم ابانیخ
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 بخش کشوری: -

شایان ذکر  شوند.یم ریتقد نفر به طور مجزا 3در هر بخش هم و  تقدیر شدهاختتامیه در  راه یافته به مرحله کشوریاثر  1+8پس از انتخاب آثار 

بر اساس  یینها دگانیبرگزو  شوندیانتخاب م یمرکز رخانهیبخش توسط دب نیداوران ا.است زبانیاستان م هیگروه به عنوان سهم کیکه است 

 شود.م اسفندماه برگزار میشانزدهتا  چهاردهماین بخش از  .شدخواهند  معرفی هیمرحله در برنامه اختتام نیا یداور

 

o شینما جوایز  

 تعداد عنوان

 گروه 1+8 شیبخش سرود نما

 گروه 3 نمآهنگبخش 

 نفر 3 گروه یبخش رهبر

 انتخاب در بخش دختران به صورت همخوان خواهد بود. نای نفر 3 بخش تک خوان

 نفر 3 بخش آهنگ

 نفر 3 بخش شعر

 نفر 3 تیبخش خالق

 نفر 3 بخش بروشور
 

 نکته: در صورت اشتراک رتبه، مبلغ جایزه بین برگزیدگان تقسیم خواهد شد.* 

 

 

 :مهروارهشمار گاه

 8321 مرداد نامهارسال فراخوان و شیوه

 8/1/21 یال 1/21/ 21 به ستاد یواره استانمهر یو اعالم زمان برگزار رخانهیعوامل دب یمعرف

 یهفته قبل از جشنواره استان کی به ستاد یداوران استان یمعرف

 81/81/21 خیتا تار یمرکز رخانهیبه دب یاستان جیارسال نتا

 8321بهمن  یبه مرحله کشور افتگانیراه  جینتااعالم 

 8321اسفند  81و  84 وارهمهربرگزاری 

 8321اسفند  86 هیاختتام
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 امضاء مدیر کل استان        امضاء معاون فرهنگی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ...................... استان رخانهیدب یاعضا یمعرف 8فرم شماره 

 شماره همراه محل خدمت سابقه کار نام و نام خانوادگی عنوان

     مدیر اجرایی

     استانینماینده 

     مسئول دبیرخانه استانی

     کارشناس روابط عمومی

 ...................... واره استانمهرداوران  یمعرف 2فرم شماره  

 شماره همراه سابقه کار شغل یلیمدرک و رشته تحص ینام و نام خانوادگ فیرد

8      

2      

3      

 

 امضاء مدیر کل استان        امضاء معاون فرهنگی استان
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 3فرم شماره 

 فرم داوری سرود 

 ......................نام استان یا مرکز 

 

 امتیاز کسب شده دامنه امتیاز معیار بخش

ود
سر

ش 
بخ

 

  امتیاز 81 هماهنگی موسیقی انتخاب شده با گروه سنی

  امتیاز 81 همسرایی 

  امتیاز 81 حجم، وسعت و رنگ صدا

  امتیاز 81 بیان حسی )داینامیک و نوانس (

  امتیاز 81 شیوه بیان موسیقیایی ) تأکید یا آکسان و ... (

  امتیاز 81 رعایت وزن و سرعت اثر

  امتیاز 81 استفاده از تکنیک های آوایی و گروهی ) هارمونی(

  امتیاز 81 رهبری و هدایت گروه

ت، 
القی

 خ
ش

بخ

م 
نظ

ی ،
یش

ما
ت ن

کا
حر

ش
رای

و آ
 

  امتیاز 21 استفاده از حرکات نمایشی متوازن با اثر

  امتیاز 81 خالقیت در اجرا

  امتیاز 81 نظم، انضباط گروهی و بروشور

  امتیاز 81 طراحی لباس، نور، آداب صحنه

عر
 ش

ش
بخ

 

  امتیاز 1 سنیتناسب شعر با گروه 

  امتیاز 81 موسیقی شعر از نظر آوایی و قابلیت اجرا

  امتیاز 1 اجرای صحیح شعر از نظر تاکیدات، مکث ها و ....

  امتیاز 81 سالمت زبان شعر و وحدت ارگانیک

  امتیاز 1 محتوا و پیام

  امتیاز 81 تخیل و تصویرسازی و استفاده از آرایه های ادبی

  امتیاز 1 و نوآوری خالقیت

قی
سی

مو
ش 

بخ
 

  امتیاز 81 تناسب و تلفیق شعر با موسیقی

  امتیاز 81 نغمه یا ملودی

  امتیاز 81 فرم و هارمونی

  امتیاز 81 ی صدایی (انتخاب گام صدایی مناسب ) محدوده

  امتیاز 81 تنظیم و خالقیت

  امتیاز 231 ازاتجمع امتی

 ارزیابی تکخوان
  امتیاز 81

  امتیاز 81

 

       توانند بخش شعر و موسیقی را جدا داوری کرده و به صورت جداگانه اعالم نتیجه کنند.                                                تبصره : داوران محترم می

 

 امضاء داور        نام و نام خانوداگی داور
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 4فرم شماره   
 ( دهیبرگز هایگروه کی) به تفک یمرحله استان دگانیبرگز یمعرف

 استان ............................. مرکز .......................

 ز:نام آهنگسا                       :                                                    نام شاعر:                            نام اثر

 

   :شماره تماس رهبر گروه                                                                         نام رهبر گروه:                                

 سمت در گروه سن گروه یاعضا یخانوادگنام و نام فیرد

8    

2    

3    

4    

1    

6    

1    

1    

2    

81    

88    

82    

83    

84    

81    

86    

81    

81    

82    

21    

 

 هیات داوران: 

8)                                                          2                                                         )3) 

 

 :کل استان ریمد

 :استان ندهینما

 :یناظر استان
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 بیانیه هیئت داوران 1شماره  فرم

 -3 -2 -8 نام و نام خانوادگی داوران

 متن بیانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء داور

 

 

 

 کل استانامضاء مدیر امضاء داور امضاء داور

 

 


