
   مهربان بخشنده نام خداوند به

ــگاه اجتماعي و فرهنگي معاونت ــينا بوعلي دانش  به اقدام فناوري و تحقيقات علوم وزارت فرهنگي امور همكاري با س

شنواره   برگزاري شورا فرهنگ از سرلوحه كه .مكتبي نمود در سطح ملي سليماني مكتب در توانيم مي ما اولين ج  عا

 توانمندي و خودباوري تا داشتيم سعي جشنواره ما در دبيرخانه متبلور مي شود.را پايداري  و استقامت فرهنگ و دارد

به عنوان الگويي اجرايي در اختيار توليد وهنري و ادبي  مختلف هاي قالب در راآثار هنرمندان محترم  درون به نگاه و

شنواره اين در توليدي آثار. مديگران قرار دهي سيك بخش در ج ستفاده با نو شعر و شعركال  بر كه لطيف روحي از ا

 روان و شيوا زباني به فرهنگ اين تعريف در شعر ابزاراز  درست استفاده است فرهنگي درست هاي آموزه است آمده

ــتند .در و توليد را بديل آثار زيبا وبي  جديد و قديمي هاي قالب در ــال داش ــنواره ارس ــتان بخش به دبيرخانه جش  داس

سندگان ستفاده با محترم نوي صر از ا ست عنا ستاني در ستان قالب در مقاومت و ايثار فرهنگ انتقال در سعي دا به   دا

 دور چندان نه اي آينده در استعدادها اين پرورش با توان مي كه داشتند توليد قبولي قابل آثار كه بودند خود مخاطبان

سندگان شته پايداري فرهنگ ادبيات حوزه در را قابل نوي شيم دا شي هنري، بخش در با ستر و نقا شي پو  . در بخش نقا

 تصميم اين به جشنواره دبيرخانه شد. ارسال جشنواره ي به دبيرخانه زيبا بسيار آثار كودكان و بزرگساالن بخش دو در

ــيد ــركت كودكان كليه به تا رس ــي بخش اين در كننده ش ــم به را هدايايي كودكان نقاش  در بود تقديم دارد.وياد رس

ــاالن بخش ــتفاده با بزرگس ــتاني و لطيف روحي و جديد هاي تكنيك از اس ــتعد دس به   دليلب يب قبول قابل آثاري مس

شنواره خانهدبير شته سالار ج سيار بخش اين داوران براي را داوري كه شد دا ستر بخش در بود كرده سخت ب  نيز پو

 دبيرخانه به را قبولي قابل زيبا آثار توانيم مي ما باور در ســليماني مكتب درســت مفاهيم از اســتفاده با گرامي هنرمندان

شنواره سال ج شتند ار شته دا سالي  زيبا و . در بخش دلنو ستعداد نيز آثار ار سخنان اديبانه برآمده از دورني پاك و با ا

شقانه. سردار دلها اي را بر كاغذ بي روح دميده بودندكه نجواي عا شقه و تبيبن اين با روح بزرگ  درونه پاك  در معا

شت شته هاي دا ضار .  نددر تبديل كلمات به دلنو ستح ساند مي ا شنواره در كننده شركت ١٥٠ از اثر ٣٠٠ از بيش ر  ج

ــركت ــود و جوايز اين هنرمندان به    ش ــده آثار برگزيدگان آن خدمتتان ارائه ميش ــتند  .كه با دواري هاي انجام ش داش

 استفاده و داوري هاي شاخص با متناسب جشنواره مختلف هاي بخش داوران هيئت واريز شده است . آنانحسابهاي 

شوري مجرب داوران از شته آن بر سعي ك ستفاده از   پويا و دقيق نگاهي با تا دا ساتيدوا شته در نام به ا  مختلف هاي ر



شند  داوري هنري فرهنگي شته با سان شما نظر و سمع به آن نتيجه وبي نقص را دا سير ندبر شگاه از و در اين م  هاي دان

 اي حرفه و فني دانشــگاه ،قوچان صــنعتي دانشــگاه ،كاووس گنبد دانشــگاه شــيراز هنر دانشــگاه تهران دانشــگاه چون

شگاه ،اردبيل صفهان هنر دان شگاه ،ا شگاه ،تهران هنر دان ستان نور پيام دان شگاه ،تهران ا شگاه ،همدان نور پيام دان  دان

 ديگر و مازندران دانشگاه و دانشگاه تبريز فگرگان كشاورزي علوم دانشگاه ،بيرجند كاربردي علمي دانشگاه ،زنجان

كنندگان اين جشــنواره از خانواده بزرگ  شــركت .ندداشــت ارســال جشــنواره اين به را خودشــان آثار ها دانشــگاه

 توجهي قابل آثار كه شركت داشتند كشور مختلف هايدانشگاه دانشجويان و كاركنان و اساتيد از دانشگاهيان بودند 

شنواره دبيرخانه به را شتند سال ج شنواره اولين برگزاري از كه مثبتي انرژي و دوچندان توان با است اميد ،دا  كتبم ج

ست به سليماني شه ايم آورده د شته راهي تو شيم دا شتر  ترمحكم آينده سال در تا با شنواره اين و با انرژي بي  با را ج

سالم مكتب سليماني مكتب يم.كن برگزار شما همكاري و كمك ست ا ست شيعه مكتب سليماني مكتب ا  مكتب ا

  خواهيم رسيد ان شاهللا  آن به توان مي متعال خداوند به اتكا با كه است دروني هاي توانمندي مكتب سليماني

ختتاميه غير .قابل ذكر است با توجه به شرايط كرونايي و محدوديت هاي ايجاد شده اختتاميه حضوري ميسر نشد و با ا

شما ا سيله آثار و رتبه هاي برتر خدمت  ضوري و بدينو شده  عالمح صورت ديجيتال آماده  مي گردد . لوح تقدير به 

ــنبه  ــه ش ــفند ماه برگزيدگان محترم مي توانند با تماس با دبيرخانه  ودر اختيار قرار دادن ايميل و يا  ١٧كه از روز س اس

 ١١ا نيز دريافت دارند و همانطور كه متن باال اشــاره شــده روز چهارشــنبه شــماره فضــاي مجازي لوح ديجيتال خود ر

اميد واريم توانسته باشم  ،اسفند ماه مبالغ جوايز برگزيدگان بخشهاي مختلف به حساب اين دوستان  واريز شده است
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