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«بهزیستی، عبارت است از مجموع ه اي هماهنگ از برنام ه ها و فعالی تهایی که زیر نظارت یا کمک دولت، براي بهبود زندگی

افراد و گرو ههاي آسی ب پذیر جامعه، انجام م یشود».

سازمان بهزیستی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شد، براي کمک به قشرهاي محروم و انسان هایی که بنا به دلایل 

محیطی، اجتماعی، اقتصادي و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند

تأسیس شده است.

از بدو تأسیس سازمان بهزیستی 52 وظیفه بر عهده ي آن گذاشته شد، که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان 

بی سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط به مهدهاي کودك، سالمندان، معلولان، کودکانکار 

و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق،  مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش هاي پیش از ازدواج و ... 

بخشی از آن است.

تلاش براي حفظ کیان خانواد ههاي آسیب دیده و آسی ب پذیر، نگهداري و مراقبت و توان بخشی معلولان و آماده سازي آنان 

براي از سرگیري زندگی عادي در جامعه، توسعه پژوه شهاي کاربردي براي پیشگیري از معلولی تها و آسی بهاي اجتماعی، 

بازپروري، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تأمین موجبات تشویق و جلب مشارک تهاي مردمی به منظور 

بهبود کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و آسی ب پذیر، و نیز تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور 

سرمایه گذاري در هر یک از حال تهاي توان بخشی، اجتماعی؛ از عمده  ترین وظایف و مسؤولی تهاي سازمان بهزیستی ذکر 

شده است
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باتوجه به اهداف سازمان بهزیستی کشور مبنی بر سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظارت به منظور فراهم نمودن راهکارها و راهبردهاي 

حمایتی و توسعه اي جهت اشتغال وکارآفرینی گروه هاي هدف تحت پوشش سازمان و نیز اتخاذ راهکارها و راهبردهاي توانمندسازي جهت 

ارتقاء مهارتهاي ارتباطی، تغییر نگرش فردي و اجتماعی ، تسهیل روابط اجتماعی و ایجاد خودکفائی و استقلال در جامعه هدف، بر این اساس 

جشنواره هنري نواي مهر از سال 1401 فعالیت خود را آغاز مینماید تا با شناسایی و حمایت از هنرمندان جامعه هدف (معلولین) بتوان از 

ظرفیتهاي آنان حمایت نمود. 

رده سنی شرکت کنندگان

شرکت کنندگان این جشنواره از میان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، دیگر سازمانها و به صورت آزاد در چهار 

رده سنی:

الف (5 تا 11 سال)،  ب ( 12 تا 18 سال)،  ج (19 تا 35 سال) و د (36 سال به بالا) خواهند بود.

شاخههاي مختلف جشنواره

1. موسیقی 

2. شعر و ادبیات 

3. خوشنویسی
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اهداف جشنواره
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شاخههاي مختلف جشنواره

         1. موسیقی

رشته موسیقی در 3 بخش تکنوازي و تکخوانی، دونوازي و گروهنوازي شامل آواز و تمام سازهاي ایرانی و جهانی است.

* قطعات اجرایی توسط نوازندگان اختیاري بوده و زمان اجرا حداقل 3 و حداکثر 5 دقیقه است.

        2. شعر و ادبیات

رشته شعر و ادبیات  در 3 بخش شعر نو، کلاسیک و قطعه ادبی برگزار میگردد.

* موضوع انتخابی در این رشته آزاد خواهد بود.

        3. خوشنویسی

رشته خوشنویسی در 3 بخش قلمنی، تحریري و نقاشیخط برگزار میگردد.

* انتخاب موضوع، قالب، نوع خط و نحوه اجرا براي شرکت کنندگان آزاد است.

x* هر شرکت کننده مجاز به ارسال تنها یک اثر به اندازه 70     50  یا        بدون هرگونه قاب و پاسپارتو است.

* شرکتکنندگان تمامی رشتهها به استثناء رشته مـوسیـقی، در مرحله اول تنها میبایست تصویر اثر را با وضوح کامل

به دبیرخانه جشنواره ارسال و پس از برگزیده شدن اصل اثر را حداکثر تا یک هفته پس از اعلام نتایج اولیه، به دبیرخانه 

ارسال نمایند.

* تمامی آثار برگزیده به نام شرکتکننده در سازمان بهزیستی تهران نگهداري خواهد شد. 

* به تمامی شرکت کنندگان منتخب مرحله اول، گواهی شرکت در جشنواره اعطا میگردد.
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ارزیابی اولیه، منتخبین واجد شرایط را از طریق امکانات تماس تلفنی و ارسال پیامک به جشنواره دعوت خواهند نمود.

2. بررسی آثار و اعلام نتایج اولیه، آذر  ماه 1401.

3. اجراي حضوري پذیرفته شدگان در حضور هیئت داوران، دي  ماه 1401.

*هیئت داوران هر بخش ضمن توجه به شرایط سنی و تواناییهاي اجراي در صحنه، افراد را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

4. اختتامیه و اعلام برگزیدگان همراه با اهداي لوح و تندیس جشنواره، بهمن ماه 1401.

۴

مراحل شرکت در جشنواره

1. مطالعه آیین نامه و ارائه مدارك مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره از 6 مرداد لغایت آبان ماه 1401.

* مدارك مورد نیاز:

الف) تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره.   

ب) ارائه DVD اجراي اثر متقاضی و یا ارسال فایل تصویري به صورت مجازي ازطریق شبکههاي اجتماعی  واتساپ یا تلگرام 

به شماره:  09354060205  که معرف تواناییها و قابلیتهاي متقاضی باشد.

* تمامی شرکتکنندگان میبایست تصویر فرم درخواست شرکت در جشنواره و اثر خود را چه ازطریق پست و چه ازطریق 

فضاي مجازي به صورت همزمان به دبیرخانه موردنظر ارسال نمایند. 

      تذکر مهم:

* ارسال اثر به دبیرخانه  جشنواره به معناي حضور و تایید نهایی در جشنواره نبوده و هیئت داوران، پس از بررسی مدارك و      

* شرکتکنندگان  رشته موسیقی میبایست پیش از اجرا در ضبط تصویري خود، نام، نامخانوادگی و رده سنی خود را اعلام 

نموده و پس از آن  قطعه موردنظر خود را اجرا نمایند.

* شرکتکنندگان دیگر رشتهها میبایست نام، نامخانوادگی و رده سنی خود را  در قسمت پایین اثر خود، درج نمایند.

نشانی دبیرخانه: تهران-خیابان پیروزي، چهارصد دستگاه، انتهاي خیابان بایزید بسطامی، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

WWW.MOEENJAHED.IRکد پستی:  1716763681

* شماره تماس 5-33783004  در طی ساعات اداري آماده پاسخگویی به سوالات علاقهمندان است.
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