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 بخش رقابتی فراخوان 
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 1400پاییز و زمستان 

 



 

 

 :جشنوارهاهداف 

شعر، های درحوزه  جریان ساز و بازشناسی محورهای موسیقیدر حوزه هنر تولید آثار فاخر هدف افزایش  با

 .گرددبرگزار می مهر اینو ملیجشنواره  یناول هنگاسرود و نمموسیقی، ، ترانه

 

 

 :اهداف جشنوارهشرح 

 ایران »موضوعات: به عنوان ثروت ملی و ایجاد انگیزه و مسیر برای نسل نو با نگاه به  و موسیقی ترانهر، توجه به شع

 «.سربلند، ایران مقتدر، شهید، فداکاری، انفاق، مهربانی، عطوفت، همدلی و ایثار اجتماعی

 و از خود  ایثار مهرورزی، فرهنگ در راستای ترویج سرود و نماهنگ موسیقی،ارزشمند  هنر ترویج و تعمیق ،بسط

 .گذشتگی

 باال.نماهنگ با موضوعات  و سرود ایت از آفرینشگران موسیقی،تشویق، ترغیب و حم 

  گسترش زمینه های فکری و فرهنگی در جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند هنری با هدف ارتقاء بینش و آگاهی

در این  فرهنگی و اجتماعیجامعه به عنوان مخاطب اصلی این گونه آثار هنری و ایجاد جریان سازی و گفتمان 

 زمینه.

 ایثار  فرهنگ یت با محور و نماهنگ سرود موسیقی، اطالعاتی بانکآرشیو و  ایجاد. 

 

 

 

 موضوعات جشنواره: 

 « ، نماز، عفاف، حجابمهربانی، همدلی، عطوفت، فداکاری، انفاق، ایثار اجتماعی شهادت، ایران سربلند، ایران مقتدر، ایثار،» 

 

 

 

 



 

 

 :بخش های جشنواره

 

 
 

 :  آزاد( ای موسیقی در سراسر کشور)سبکشده توسط گروه ه تک آهنگ های تولید  الف( 
 

 محلی و ...  ،کالسیک ،پاپ ل همه تولیدات موسیقایی در قالب و فرم و شکل های مختلف از جملهاین بخش شام

 باشد. می

 پس از ضبط توانند تک آهنگ های خود را منطبق با شرایط و موضوعات ارائه شده می سراسر کشوررمندان نه ،

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. تصویری،

  اثر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 5اکثر حداز هر هنرمند 

 به بعد باشد. 1398بایست از سال  تاریخ تولید آثار می 

  موسیقی های تولیدی، با توجه به ذائقه و درک مخاطب امروز تولید و ارائه شود.پیشنهاد می گردد 

 ی باشد لذا از ارسال ماستاندارد با کیفیت ی صرفا پذیرای آثار ضبط شده تصویر ، در این بخشدبیرخانه جشنواره

 بی کیفیت خودداری گردد. آثار صوتی و تصویری

 .ضبط آثار به صورت استودیویی، در این بخش، مورد پذیرش جشنواره نخواهد بود 

 در قالب فایل  را متن شعر و ترانه و فرم های پیوست می بایست متقاضیانPDF  یاWord  به همراه فایل تصویری

 .اری و ارسال نمایندذبارگ  navamehr.irبه آدرس   جشنوارهاز طریق سایت 

  دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را تولید کننده و صاحب اثر تلقی می کند. بنابراین در صورت اثبات خالف این

نده موضوع، اثر مورد نظر در هر مرحله ای که باشد از رقابت حذف گردیده و مسئولیت حقوقی آن نیز با ارسال کن

 خواهد بود. 

  ،اجرای زنده و  برای در صورت مساعد بودن شرایط کرونایی ،پس از مرحله ی بازبینیبرگزیدگان این بخش

 داوری آثار دعوت خواهند شد. 

 

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان   اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   منتخب اعالم آثار 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4

 



 

 

 :  نماهنگ  ب(

 که خط روایی یا داستانی را در دل خود حکایت می کند( غیرآرشیوی)موسیقی به همراه تصاویر تولیدی  هنگانم 

 فرمت   1080در قالب فایل تصویری با کیفیت فول اچ دی  بایستآثار این بخش میmp4   یاmpg   به صورت

  ارائه شوند.  تصویری کلیپ

  مابقی تصاویر باید  درصد در هر نماهنگ قابل پذیرش می باشد.10 حداکثر به میزاناستفاده ازتصاویر آرشیوی

 در صورت عدم رعایت این موضوع اثر ارائه شده از رقابت حذف خواهد شد.باشد. جدید و با کیفیت مناسب 

  در قالب فایل  را ترانه و فرم های پیوستمتقاضیان می بایست متن شعر وPDF  یاWord  به همراه فایل تصویری

 اری و ارسال نمایند.ذبارگ  navamehr.irبه آدرس  از طریق سایت جشنواره

  تصویری استاندارد پذیرفته نخواهند شد.فنی و آثار فاقد کیفیت 

  دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را تولید کننده و صاحب اثر تلقی می کند. بنابراین در صورت اثبات خالف این

موضوع، اثر مورد نظر در هر مرحله ای که باشد از رقابت حذف گردیده و مسئولیت حقوقی آن نیز با ارسال کننده 

 خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان  5  اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   اعالم آثار منتخب 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4

 

 

 

 



 

 

 سرود دانش آموزی :   (ج

 

 سال(: 14تا  10الف( گروه سنی کودکان )

 پسران  بخش ب:                  : بخش دختران الف                          

  کانون مساجد، هنری و فرهنگی های کانون ،ارگانهای مختلف گروه های سرود  فعال در مدارس،ویژه این بخش 

 .می باشدسال  14تا  10ر مقطع سنی نوجوانان سراسر کشور د و کودکان فکری پرورش

 از طریق سایت  (کالم با کالم و بی) در قالب دو ترک توسط دبیرخانه جشنواره شده ارائه های سرود بخش در این

ارسال قطعات متفرقه اجتناب  لذا ازیار گروه های سرود قرار می گیرد. در اخت  navamehr.irبه آدرس جشنواره 

 .دگرد

  جشنوارهسایت طریق  ها را از  توانند این قطعه با اعالم آمادگی برای حضور در این جشنواره میگروه های سرود 

 ارسال کنند. جشنواره سایتدریافت و پس از تمرین، اجرای گروه خود را به صورت تصویری ضبط و به 

 نوآوری و خالقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد بود.  

    سپسپردازند و  در مرحله اول به رقابت می توسط هیئت داورانآثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بازبینی 

 می شوند.معرفی  گروهای برگزیده جهت داوری نهایی

  متقاضیان این بخش می بایست متن شعر و ترانه و فرم های پیوست را در قالب فایلPDF  یاWord  به همراه فایل

اری و ارسال ذری ضبط شده و همچنین چند قطعه عکس از گروه در حال اجرا از طریق سایت جشنواره بارگتصوی

 نمایند.

  وطه برسانند.کانون و یا اداره آموزش پرورش مرببایست فرم ثبت نام جشنواره را به تایید مدرسه ، می این بخش گروه های 

  باشد.نفر  20حداکثرو  6 لحداقبایست میتعداد اعضای گروه های سرود 

 توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشددر گروه دختران می. 

  اعزام و نحوه ی شرکت در بخش سرود دانش آموزی براساس دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش

 انجام شده و رعایت آن الزامی میباشد. 28/05/1398خ مور 93770و پرورش به شماره 

 .دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه های سرود نخواهد داشت 

 شرایط مناسب برای اجرای آنالین اثر  سرپرستان گروه ها می بایست ،در صورت انتخاب گروه برای حضور در مرحله پایانی

 به منظور داوری نهایی را مهیا نمایند.

 

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان  5  اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   اعالم آثار منتخب 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4

 



 

 

 سال(: 18تا  14گروه سنی نوجوانان )ب( 

 پسران  بخش ب:                  : بخش دختران الف                          

  کانون مساجد، هنری و فرهنگی های کانون ،ارگانهای مختلف گروه های سرود  فعال در مدارس،ویژه این بخش 

 .می باشدسال  18تا  14ر مقطع سنی نوجوانان سراسر کشور د و کودکان فکری پرورش

 از طریق  (کالم با کالم و بی) در قالب دو ترک توسط دبیرخانه جشنواره شده ارائه های منتخب سرود بخش در این

ارسال قطعات متفرقه  لذا ازیار گروه های سرود قرار می گیرد. در اخت  navamehr.irبه آدرس  سایت جشنواره

 .داجتناب گرد

  جشنوارهسایت طریق  را از عات توانند این قط در این جشنواره میبا اعالم آمادگی برای حضور گروه های سرود 

 ارسال کنند. خانه جشنوارهدبیردریافت و پس از تمرین، اجرای گروه خود را به صورت تصویری ضبط و به 

 ودنوآوری و خالقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد ب.  

    سپسپردازند و  در مرحله اول به رقابت می توسط هیئت داورانآثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بازبینی 

 می شوند.معرفی  گروهای برگزیده جهت داوری نهایی

  متقاضیان این بخش می بایست متن شعر و ترانه و فرم های پیوست را در قالب فایلPDF  یاWord  به همراه فایل

اری و ارسال ذتصویری ضبط شده و همچنین چند قطعه عکس از گروه در حال اجرا از طریق سایت جشنواره بارگ

 نمایند.

  وطه برسانند.کانون و یا اداره آموزش پرورش مرببایست فرم ثبت نام جشنواره را به تایید مدرسه ، می این بخش گروه های 

  باشد.نفر  20و حداکثر 6 لحداقبایست میتعداد اعضای گروه های سرود 

 توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشددر گروه دختران می. 

  اعزام و نحوه ی شرکت در بخش سرود دانش آموزی براساس دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش

 انجام شده و رعایت آن الزامی میباشد. 28/05/1398مورخ  93770به شماره  و پرورش

 .دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه های سرود نخواهد داشت 

  در صورت انتخاب گروه برای حضور در مرحله پایانی سرپرستان گروه ها می بایست در رابطه با تهیه بیمه نفرات گروه و

نامه اولیاء برای دانش آموزان  اقدام الزم به انجام رسانند. در این خصوص مسئولیت کامل با سرپرست گروه می رضایت 

 باشد.

  نظرسنجی مردمی نیز راه یافته و به برگزیدگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.گروه های منتخب نهایی به مرحله 

 ای این بخش کمک هزینه تعلق نمی گیرد.تذکر: به گروه ه                              

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان  5  اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   اعالم آثار منتخب 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4



 

 

 

 :  (حرفه ای)گروه های کُر سرود  د(

 .مستقل بدون محدودیت سنی گروههای

  در سراسر کشور فعالیت می نمایند. به صورت مستقل و آزاد که  است این بخش شامل گروه های سرود حرفه ای 

  در این بخش محدودیت سنی وجود نداشته و ترکیب گروه های سرود متشکل از خواهران و برادران بدون در نظر

و موازین شرعی پیرامون اجرای خواهران( رعایت مقررات )یت تولیداتگرفتن محدوده سنی و صرفا با توجه به کیف

 انتخاب و اجرا خواهند داشت.

 نوآوری و خالقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد بود.  

 می توانند آثار خود را ارائه نمایند. ارگان های صاحب امتیاز نیز به صورت مستقل از ها گروه 

 توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشددر گروه دختران می. 

 .دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه نخواهد داشت 

 و فرم های پیوست را در قالب فایل  متن شعر و ترانه متقاضیان می بایستPDF  یاWord  به همراه فایل تصویری

 اری و ارسال نمایند.ذاز طریق سایت جشنواره بارگ

 بر اساس رای هیات داوران جوایز نفیس و ارزشمندی اهدا  ر طبق فرم داوری پیوست ارزیابی ودر این بخش آثا

 خواهد شد. 

 همچنین  و تعداد اجراها و عداد نفراتت ،( بنابرتشخص دبیرخانهکُر های گروه)گروه های سرود حرفه ایی کمک هزینه

 . شد کیفیت اجرا توسط دبیرخانه جشنواره تعیین خواهد

 

 

 

 

 

 

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان  5  اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   اعالم آثار منتخب 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4

 

 

 



 

 

 

  : جشنوارهبخش های مختلف  جوایز

  بخش تک آهنگ *

اهدا  ذیل قدیجوایز ن دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، بنابر آراء هیئت داوران این بخش، سوم تاهای اول گروه به 

 .خواهد شد

 
 

 جوایز بخش تک آهنگ

 مبلغ جایزه رتبه گروه ردیف

 تومانمیلیون  40/ میلیون لایر  400 اول 1

 میلیون تومان 30/  میلیون لایر 300 دوم 2

 میلیون تومان 20/  میلیون لایر 200 سوم 3

 

 

 

 

 

 

 بخش نماهنگ  *

بنابر آراء  موسیقیو  فیلمنامه، تدوین، تصویربرداری، کارگردانیبه رتبه های اول تا سوم در بخش های 

 .اهدا خواهد شدذیل  قدیجوایز ن دیپلم افتخارو تندیس جشنواره، هیئت داوران

 

 

 جوایز بخش نماهنگ

 مبلغ جایزه در هر بخش رتبه ردیف

 میلیون تومان 8/ میلیون لایر  80 اول 1

 میلیون تومان 7/  میلیون لایر 70 دوم 2

 میلیون تومان 6/  میلیون لایر 60 سوم 3

 

 

 



 

 

 

 

 اهدا خواهد شد(آموزی در قالب جایزه مردمی  )جوایز بخش سرود های دانش بخش سرود *

 (جایزه مردمی) دانش آموزی 

شده اجرا و  تعیینرا در مکان های از پیش  خوددر این بخش گروه های برگزیده در زمان مشخص شده آثار 

د شد و جایزه ویژه منتشر خواه  navamehr.irبه آدرس  و سایت جشنواره ن از طریق فضای مجازی همزما

جایزه  ،عالوه بر تندیس جشنواره و دیپلم افتخار نمایندکه بیشترین مخاطب و امتیاز را کسب  سه گروهمردمی به 

 .خواهد شداهدا  ذیل نقدی

 

 

 

 سال(: 14تا  10گروه سنی کودکان/ پسر )

 جوایز گروه سنی کودکان / پسر

 مبلغ جایزه رتبه گروه ردیف

 میلیون لایر 120 اول 1

 میلیون لایر 100 دوم 2

 میلیون لایر 80 سوم 3

 

 

 

 سال(: 14تا  10گروه سنی کودکان/دختر )

 جوایز گروه سنی کودکان / دختر

 مبلغ جایزه رتبه گروه ردیف

 میلیون لایر 120 اول 1

 میلیون لایر 100 دوم 2

 میلیون لایر 80 سوم 3

 

 

 

 



 

 

 

 

 سال(: 18تا  14گروه سنی نوجوان/پسر )

 جوایز گروه سنی نوجوانان / پسر

 مبلغ جایزه رتبه گروه ردیف

 میلیون لایر 150 اول 1

 میلیون لایر 120 دوم 2

 میلیون لایر 100 سوم 3

 

 سال(: 18تا  14گروه سنی نوجوان/ دختر)

 جوایز گروه سنی نوجوانان / پسر

 مبلغ جایزه رتبه گروه ردیف

 میلیون لایر 150 اول 1

 میلیون لایر 120 دوم 2

 لایر میلیون 100 سوم 3

 

 

 

 

 

 (حرفه ای )گروه های کُر سرود 

اهدا  قدی ذیلجوایز ن دیپلم افتخار و به سه گروه برگزیده تندیس جشنواره، بنابر آراء هیئت داوراندر این بخش  

 .خواهد شد

 جوایز بخش سرود حرفه ای )گروه کُر(

 مبلغ جایزه گروه رتبه ردیف

 میلیون تومان 20/  میلیون لایر 200 اول 1

 میلیون تومان 15/  میلیون لایر 150 دوم 2

 میلیون تومان 10/  میلیون لایر 100 سوم 3

 

 

 



 

 

از این روی امکان . تذکر: میزان و مقدار جوایز بنا به کیفیت آثار ارائه شده و تشخیص و نظر هیات داوران اهدا خواهد شد

 افزایش و یا کاهش مبالغ اعالم شده وجود خواهد داشت.

 :شرکت در جشنوارهو شرایط مقرارت 

 . را رعایت و اجرا کننددستورالعمل های ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی بایست  شرکت کنندگان می -

یکی از بخش ما تنها در. ادنشرکت نماینیز آن  دیگرند در بخش های نجشنواره می توابخش های در هریک از  گانشرکت کنند -

 .دند برگزیده شونمی توانها 

 5تا سقف تواند  می نوجوانان و کودکان فکری پرورش مراکزکانون مساجد، هنری و فرهنگی کانون بسج، ، پایگاهمدرسههر  -

  نمایند.گروه سرود را معرفی 

 تکمیل و ارائه فرم رضایت نامه اولیا برای بخش های دانش آموزی الزامی میباشد. -

 .بوده و از شرکت کننده هیچگونه هزینه ای دریافت نمی شود رایگانشرکت در جشنواره  -

 .نظر قرار دهند ، بایستی محور های اعالم شده را مدگان در هر یک از بخش های جشنوارهشرکت کنند -

 . جاری جمهوری اسالمی ایران است نینبخش ها، تابع مقررات و قوا همه یشرکت در  -

 شرکت کنندگان به منزله پذیرش کلیه مواد این آیین نامه و قبول رعایت آن است.ه توسط نارسال آثار و اسناد به دبیرخا -

و یا از   navamehr.ir به آدرس:توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره  مختلف می شرکت کنندگان در بخش های -

 باشد. پست امکان پذیر نمیبه دبیرخانه ارسال نمایند لذا ارسال آثار از طریق   ،طریق درگاه فضای مجازی جشنواره

 ناقصفرم های ثبت نام و یا آثاری که دارای اطالعات درخواستی تکمیل فرم تقاضا و همچنین مدارک درخواستی الزامی بوده و  -

 .د شدندر داوری شرکت داده نخواهباشند، 

 .برگزار کننده در هر زمان محفوظ استبازگردانده نخواهد شد و حق بهره برداری از آثار برای  هیچ یک از آثار و اسناد ارسالی -

 . است آزاد جشنواره تبلیغی عناصر در از آثار ارسالی استفاده در دبیرخانه -

 .و انتشار آثار برگزیده به نام صاحب اثر در مجموعه های مستند برای دبیرخانه جشنواره محفوظ می باشد ، استفادهحق تدوین -

به عنوان سرپرست  اولیه می باشد و حضور یک نفردر مرحله حضوری، هر گروه ملزم به اجرای اثر پذیرفته شده در مرحله بازبینی  -

 شد.اجراها به صورت زنده انجام خواهد  این .گروه الزامی است

 ، ارسال برگردان فارسی به همراه اثر و زیرنویس در نماهنگ الزامی است . با گویش محلی یا موسیقی در صورت اجرای سرود -

 ( قابل پذیرش است . گروههای مجزای دختران و پسران )غیر مختلط در بخش کودکان و نوجوانان، اجراها به صورت -

گروهی در مرحله پایانی  ، مجاز به اجرایشرکت کننده طبق لیست اعالمیافراد صرفا در صورت راهیابی اثر به مرحله نهایی  -

 .میباشند

 .اعطا خواهد شد  در جشنواره حضورگواهی  پذیرفته شدگان نهاییبه تمامی  -

میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب باموقعیت  ییاسکان و پذیرا -

 .رداخت خواهد شدپمکانی استان تا سقف معین و بر اساس تصمیم ستاد جشنواره هزینه ایاب ذهاب 

 ر عهده دبیر جشنواره و یا دبیرخانه خواهد بود.تصمیم گیری درباره ابهامات ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده ب -

 

 



 

 

 

 اسامی داوران بخش تک آهنگ

 نام و نام خانوادگی ردیف

 مجید انتظامی 1

 عبدالجبار کاکایی 2

 محمدسعید شریفیان 3

 

 
 
 
 
 

 اسامی داوران بخش نماهنگ

 نام و نام خانوادگی ردیف

 مهدی فرجی 1

 رحمان سیفی آزاد 2

 دهقان یاربهرام  3

 

 
 
 
 
 

 اسامی داوران بخش سرود حرفه ای و دانش آموزی

 نام و نام خانوادگی ردیف

 نادر مشایخی 1

 شهال میالنی 2

 شهروز حقی 3

 

 

 

 

 
 



 

 

 تقویم برگزاری جشنواره:

 

 تقویم اجرایی جشنواره

 زمان موضوع ردیف

 1400آبان  5  اعالم فراخوان 1

 1400دی ماه  5 آخرین مهلت ارسال آثار 2

 1400بهمن   اعالم آثار منتخب 3

 1400اسفند  10الی  5 برگزاری جشنواره 4

 

 

 

 

 

 

 

اونت فرهنگی و ، ساختمان شهید سلیمانی مع۵ ، پالکملک و الشعرای بهار، خیابان خیابان طالقانی ،تهران: مرکزی دبیرخانه  آدرس

  ، دبیرخانه دائمی جشنواره هاو امور ایثارگراننری بنیاد شهید امور ه کل ، ادارهآموزشی، طبقه دوم

 (navamehr.ir)   ۰21۸۸3۰۵7۶۵     -    ۰21۸۸۸3۹۴۹۶ :شماره تماس         15715 -185   :کدپستی

 

 

 

جمعیت فرزندان  ،۴ الکپ ،کوچه دامپزشکی ،رودکی شمالی یابانخ ،خیابان خاقانی ،شریعتیخیابان  ،تهران: دبیرخانه اجرایی  آدرس

  شاهد و ایثارگر نواندیش 

 (navamehr.ir) ۰2122۰۰۸۰۹۹     -     ۰2122۰۰۸۰۰3 :شماره تماس      1914883314    کدپستی:

 



 

 

 1فرم شماره 

 (فی شرکت کنندگان )به تفکیک گروهمعر

 شرکت کننده در بخش:                                 نام اثر :                                                 موضوع اثر :

 : مربی  سرپرست/نام شاعر :                                              نام آهنگساز :                            نام 

 : مربیصاحب اثر/ سرپرست/ شماره تماس                                تکخوان :                                          / خواننده  نام

 (navamehr.ir) :استان:                                                     شهرستان

 تلفن تماس کد ملی تاریخ تولد سمت گروه نام و نام خانوادگی اعضا ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      



 

 

 (متن شعر و ترانه) 2فرم شماره 

 :نام شاعر                                                                                                  :نام شعر

 متن شعر و ترانه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :اولیای دانش آموزان فرم رضایت نامه

 

........................، دانش آموز کالس ............... .......... ولی دانش آموز .....اینجانب ..................

ملی................................. رضایت خود را مبنی بر حضور و در مقطع تحصیلی .................... باکد 

 شرکت فرزندم در جشنواره ملی نوای مهر اعالم میدارم.

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی  

 امضا                                                                                                                                                     

 


