باسمه تعالی
دستور العمل اجرایی سومین جشنواره سراسری سرود نماز با عنوان " ترنم الهی "
" اگر سرود مناسبی ،متناسب وضع زمان داشته باشیم که جوانان در جاهای مختلف بخوانند ،تکرار اینها گسترش معارفی است که به آنها نیاز داریم".
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

مقدمه:

جشنواره های فرهنگی و هنری به عنوان یکی از زمینه های موثر انتقال مفاهیم دینی به نسل نو می باشد .ستاد اقامه نماز با همکاری
دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در راستای عمل به آیه شریفه " الََّذینَ إِن مَکََّنَّاهُم فِی األَرضِ أَقامُوا الصََّالةَ و تحقق منویات مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) به منظور کشف و شکوفایی استعدادها و سوق دادن فعالیت های آنان به آثار هنری نمازی و نیز افزایش
سطح آگاهی نوجوانان نسبت به معارف نورانی نماز ،سومین جشنواره سرود نماز با عنوان " ترنم الهی " را برگزار می نماید.
اهداف برنامه

)1
)2
)3
)4
)5

ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز با بهره گیری از ظرفیت ابزار هنر و رسانه (شبکه های اجتماعی و رسانه های برخط)
افزایش آگاهی نسل نو نسبت به آثار ،آداب و احکام نماز
تشویق و ترغیب مربیان و فعالین عرضه هنر به تولید آثار نمازی
معرفی و ترویج سرود های فاخر نمازی در جامعه
انتقال مفاهیم اسالمی  ،انقالبی و ملی به نسل نو با استفاده از ابزار هنر و سرود

ساختار اجرایی:
•
•

مجری  :ستاد اقامه نماز
دستگاههای اجرایی همکار  :وزارت آموزش و پرورش  ،ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور  ،نهاد
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران  ،سازمان صدا و سیما و استانداری سمنان

اعضای شورای سیاست گذاری:
•

معاون فرهنگ ،آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز
رئیس اداره فرهنگی و هنری ستاد اقامه نماز

•

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران

•

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش
معاون اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش
معاون فرهنگی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
دبیر اقامه نماز سازمان صدا و سیما
مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان
دبیران شورای مناطق ستاد اقامه نماز  ،وزارت آموزش و پرورش و ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد
کارشناسان و صاحب نظران مدعو

•

•
•
•
•
•
•

اعضای شورای دبیرخانه :
•
•

مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان به عنوان دبیر جشنواره
رئیس اداره فرهنگی و هنری ستاد مرکزی اقامه نماز

•
•
•
•
•
•
•

مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران و دبیر منطقه یک
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان
مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان سمنان
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان
معاون فرهنگی سپاه قائم آل محمد علیه السالم استان سمنان
کارشناسان و صاحب نظران مدعو

مخاطبان:

نوجوانان پسر در دو گروه سنی:
 9تا  13سال
 14تا  18سال
سطح اجرا :

کشوری
بازه زمانی اجرا :

از ابتدای تیر لغایت پایان شهریور سال ( 1399تمدید جشنواره عنداللزوم تا مهر ماه )1399
شیوه اجرا:

به صورت مجازی
• ارسال آثار از طریق درگاه های معرفی شده جشنواره ( سایت ها و شبکه های اجتماعی)
• اجرای زنده بصورت ویدئو کنفرانس در حضور هیات داوران ( .زیر ساخت الزم از طرف جشنواره در استانها تمهید خواهد شد)
در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت برای گروه های روستایی و محروم ،ارسال اثر به صورت تصویری انجام می شود.
محورهای جشنواره :

•
•
•
•
•

نماز ( جایگاه  ،ضرورت  ،آثار) و افعال (اذان ،قنوت رکوع و سجود)
پیوند نماز با مسجد  ،انقالب  ،شهادت
پیوند نماز با خانواده  ،تعلیم و تربیت
پیوند نماز با احیای ارزش های اخالقی  ،دینی و ملی
عبادت  ،نیایش و ستایش

* جهت سهولت دسترسی به آثار با موضوع نماز ،تعدادی اثر (به صورت با کالم و بی کالم +متن) در کانال تلگرام جشنواره ترنم
الهی آماده دریافت می باشد.
نحوه و مهلت ثبت نام درجشنواره :

گروه های سرود می بایست تا پایان مرداد ماه نام گروه خود به شماره پیامک  6600099863ارسال نموده و پس از دریافت لینک
ثبت نام و آیین نامه فنی اقدام به تکمیل فرم شرکت در جشنواره نمایند.

مهلت ارسال آثار:

از تاریخ  99/4/10لغایت 99/6/15
شرایط و ضوابط شرکت کنندگان در جشنواره:

•
•
•
•
•

آثار ارسالی صرفاً می بایست در موضوعات جشنواره باشد.
آثار ارسالی به دو صورت با موسیقی و بدون موسیقی قابل پذیرش می باشند.
این جشنواره مختص پسران در گروه های سنی تعریف شده میباشد.
نفرات گروه حداکثر باید پانزده نفر(یک نفرسرپرست  +یک نفر مربی  13 +نفر اعضاءگروه ) باشد.
رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا الزامی می باشد.

شرایط ارسال آثار:

•
•
•
•
•
•
•

آثار ارسالی می بایست بصورت زنده بدون هرگونه میکس تصویر و صدا باشد و به صورت خام با دوربین مناسب ضبط و با
کیفیت خوب ارسال گردد( .در طول زمان اجرای اثر ،تصویری غیر از گروه سرود نشان داده نشود)
ارسال نسخه بدون موسیقی(آکاپال) آثار با موسیقی الزامی می باشد.
متن سرود انتخابی می بایست به همراه اثر به دبیرخانه ارسال گردد.
اثر می بایست در یکی از فرمت های  vob، avi ، mp4یا  mkvدر کیفیت  250 pو به باال باشد.
توجه :به آثاری که پس از پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه برسد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دبیرخانه اجازه پخش و استفاده از آثار ارسال شده را در برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی دارد.
گروه های سرودی که در ادوار گذشته جشنواره ملی ترنم الهی حضور داشته اند ،نمی توانند آثار قبلی خود را مجددا ارائه
نمایند و الزاما باید سرودی متفاوت نسبت به دوره ی قبل ارسال نمایند.

شیوه های ارسال آثار :

• از طریق پست الکترونیک جشنواره به نشانی:
taranome.elahi@chmail.ir
• از طریق ارتباط با مدیر کانال های جشنواره در پیام رسان های تلگرام  ،ایتا و سروش با شماره فضای مجازی
 09305791571یا ایدی:
@ taranome_elahi
• پورتال بچه های مسجد به نشانی:
www.bachehayemasjed.ir
• دبیرخانه جشنواره به آدرس پستی سمنان  ،بلوار ولیعصر  ،خیابان بعثت ،کوچه شهید صفائیان ،ستاد اقامه نماز استان سمنان
کد پستی3519683114 :
هیئت داوران:

• متشکل از  7داور خبره (چهار داور در حوزه فنی و سه داور در حوزه محتوایی) می باشند که توسط دبیرخانه معرفی که
وظیفه امتیاز دهی و انتخاب آثار برتر را به عهده خواهند داشت.

• هیئت داوران از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره  15 ،گروه واجد شرایط و حائز باالترین امتیاز را جهت حضور در
مرحله نهایی انتخاب می نمایند.
• شاخص های ارزیابی و داوری در کانال های جشنواره جهت اطالع گروههای شرکت کننده قرار داده شده است .
• هیئت داوران نسبت به انتخاب یک تکخوان ،آهنگساز و مربی برتر از بین گروه های شرکت کننده جهت تجلیل معرفی
خواهند نمود.
• به گروه هایی که در آثار خود از شعر و آهنگ تولیدی(به صورت اختصاصی در گروه خود) استفاده کنند امتیاز ویژه ای لحاظ
خواهد شد.
بخش ویژه :

کلیه آثار راه یافته به مرحله انتخاب در صفحه ی اینستاگرام جشنواره ترنم الهی منتشر شده و گروه های سرود منتخب تالش خود
را برای هرچه بیشتر دیده شدن آثار خود در بستر فضای مجازی انجام خواهند داد .دبیرخانه جشنواره متناسب با تعداد بازدید ها و
پسندهای هر اثر به دو گروه به عنوان گروه برتر از نگاه مردم هدایایی اهداء خواهد نمود.
جوایز و هدایا :
گروه های منتخب هر گروه سنی

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
سایر گروه های راه یافته به مرحله نهایی

جوایز

 60/000/000ریال
 50/000/000ریال
 40/000/000ریال
 5/000/000ریال

بهترین تک خوان
بهترین آهنگ
بهترین مربی

 5/000/000ریال

بخش ویژه (گروه برتر از نگاه مردمی)

 15/000/000ریال

تندیس جشنواره  ،لوح یادبود به انضمام یک
بسته فرهنگی نماز
هدیه نقدی  +بسته فرهنگی نماز به هر گروه
لوح یادبود به انضمام یک بسته فرهنگی نماز

لوح یادبود به انضمام یک بسته فرهنگی نماز

• به تمامی گروه های شرکت کننده در جشنواره ترنم الهی گواهی حضور تقدیم خواهد شد.

زمان بندی و تقویم اجرایی جشنواره:
مراحل اجرای جشنواره
اطالع رسانی

تاریخ شروع
99/4/10

تاریخ پایان
99/5/10

توضیحات
فضای مجازی (سایت ها  ،شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها) ،
بانک اطالعات گروه های سرود ادوار گذشته

ثبت نام
ارسال آثار

تیر

مرداد

99/4/10

99/6/15

از طریق سایت جشنواره
از طریق صندوق الکترونیکی ،سایت  ،شبکه های اجتماعی جشنواره
و پست به نشانی دبیرخانه

داوری آثار
اعالم نتایج برگزیدگان
اجرای برخط ( آنالین) گروه ها

99/6/15

99/6/25
99/6/31

بررسی کلیه آثار توسط داوران هیأت انتخاب
از طریق سایت جشنواره  ،دستگاه های همکار و خبرگزاری ها

اعالم خواهد شد

در حضور داوران کشوری

معاونت فرهنگ  ،آموزش و پژوهش
و دبیرخانه جشنواره ترنم الهی در سمنان

