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  :مقدمه 

بود كه يكي از وجود معنوي انقالب اسالمي ايران شعارهاي آهنگين دوران انقالب   

شيفه ي آزادي با الحان و ملودي هاي زيبا به گوش مردم جهان مي  توسط ميليون ها انسان

با نگاهي به سرودهاي ساخته شده پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ، مي توان . رسيد 

گفت كه اين سرودها راه گشا و خيره كننده بودند سرودهايي چون بهاران خجسته باد ، بهمن 

نوحه ها و  نيز الطم انقالب وشي از اين دست در دوران پر تا ارزخونين جاويدان و نمونه هاي ب

در اين راستا اداره كل بهزيستي گيالن . ده ها اثر ديگر با تاريخ هنر و انقالب ما عجين شده اند 

در نظر دارد به منظور شناسايي استعدادها و شكوفايي جوانان خالق و متعهد در بين اقشار 

ي رونق بخشيدن و گسترش هر چه بيشتر موسيقي در بين جامعه ي معلولين و همچنين برا

  .جشنواره موسيقي معلولين را برگزار نمايد دومين مددجويان

  :اهداف 
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در جامعه ايجاد بستر مناسب و گسترش سطح علمي و فعاليت گروه هاي موسيقي  - 2

 .معلولين 

 .كمك به فرآيند توليدات هنر در طول سال  - 3
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 .ارزشها و آرمانهاي انقالب اسالمي  - 1

المي در حمايت از مقاومت اسالمي و مقابله با انديشه هاي همبستگي و انسجام اس - 2

 .تكفيري 
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 .اجراي گروه هاي سرود فارسي بدون همراهي ساز با خواننده يا بدون خواننده  - 1

 .اجراي گروه هاي سرود محلي بدون همراهي ساز با خواننده يا بدون خواننده  - 2
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 .اجراي گروه هاي سرود محلي با همراهي يك يا چند ساز  - 4
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 .اجراي تك نوازي با سازهاي ايراني  -6
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  :توضيحات الزم 

و  باشد و هر گونه تركيبي از سازها نفر 10نفر  و حداكثر  5افراد گروه حداقل  تعداد - 1

 .آوازها در انواع موسيقي و يا تلفيقي مي تواند ارائه شود 
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يوست آثار ارسالي به پ wordر ، ترانه سرا ، خواننده و نوع معلوليت بايد در قالب شاع

 .به دبيرخانه جشنواره تحويل گردد 
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به دبيرخانه  اخود رو تصويري از گروه آهنگ ، شعر ، رزومه  CDكليه مدارك اعم از 

 .تحويل نمايند 

آثار ارائه شده نبايد قبالً در جشنواره هاي ديگر شركت داشته باشد ، بلكه آثار بايد براي  - 3

 .لين بار در اين جشنواره اجرا شوند او

داشته و گروه ها در اجراي آثار توليدي بايد به موضوعات ارزشي ، اسالمي توجه  - 4

 .را در نظر گرفته باشند فرهنگ ايراني شئونات هنر فاخر 
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