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  فولکلور یها  ترانه  و ییالال بربال شنوارهج

 تهران  استان نوجوانان  و کودکان یفکر پرورش  کانون

 

ضمن تقدیر   تهران  استان   نوجوانان  و   کودکان  ی فکر  پرورش   کانون   فولکلور،   یهاترانه   و   ییالال ل با  بر   مهرواره   نی اول  داوران   تایه

 :  دارد یم اعالم  لی ذ شرح به  را  خود شنهادات یپ ، ده یرس آثار بهتر ارائه  جهت از یکایک شرکت کنندگان ، بیکران  و تشکر

 امروز یقیموس و  شعر زبان  با  نهیگنج نیا کردن همسو  و  گذشتگان  یشفاه ات یادب  با د یجد نسل کردن آشنا -۱

 است.   مانده   ادگاری  به  گذشته  نسل  ییقایموس  حافظه  در  که  ییها   هنگآ  و  اقوام  مشترک  زبان  با  یخانوادگ   محکم  یها  وندیپ  جادیا  -۲

  .ماست امروز  نسل  ازین که  پرمهر واژگان  و بخش د یام ی ها  ییالال از استفاده   -۳

 .  شود تی رعا ان در  ییالال یبرا  متناسب  تمیر حفظ نداشته باشد و  ای  حرفه یازها آو  و سوی سمت ها  ییالال  -۴

 .   باشد ما یشفاه اتیادب  خیتار از بخش  ن یا نه یس به  نه یس انتقال  و ها  ییالال  جیترو ی برا مناسب ی بستر  تواند  یم یمجاز یفضا -۵

 دارد.  را خود  یبخش  اثر باشد   شده  یدرون ان   خواننده  ی برا که اگر است عاشقانه خوانش  کی ییالال -۶

 

  ی ،آرا  ده یرس  ثار آ   به   توجه  با   فولکلور   ی ها  ترانه   و   ها   یی الال  ج یترو   جهت  ی دواریام   ابراز   و   تی موفق  ی رزوآ  ضمن    داوران   ت ئیه

 :   دارد یم اعالم لیذ شرح  به   ،  یبند  رتبه  ذکر بدون  را خود

 بخش الالیی های دیروز *

 

   کودک دگانی برگز

   دماوند  مرکز  یآصف نینگ •

 ۲۷ مرکز  یربان ایپر •

 صدف صانعی آزاد  •

 (  ژه یو یازهای ن  با  عضو)  ۴۰ مرکز یفیشر سالومه •

   (    ژه یو  یازهاین  با  عضو)  ۲۰ مرکز  دغاقله اسما •

 کودک  شده ری تقد

   کام  نیریش روانا ین •



   نوجوان  دگانی برگز

 ۳۹ مرکز  سمیبر نایمب •

 ۲۷ مرکز مجد یانیک  انیپرن •

   نوجوان شده ری تقد

 (  ژه یو یازهاین  با  عضو)  ۴۰ مرکز ی موریت هومان •

  بزرگسال  دگانی برگز

   یمنصور دیمهش •

   زاده  عیشف میمر •

 ی صمد احمدرضا •

 بزرگسال در هشد ری تقد

 ن یگلچ فاطمه •

  ها مادربزرگ و  ها بزرگ پدربرگزیده بخش  

 خدیجه بشاش •

 ی مانیفر ییکسرا یشمس •

   حکیمه امینی •

   امروز یها ییالال بخش*

 ن  ایپوریعل دیسع •

 )ترانه سرایی( یمحراب تایآز •

 

 الالیی ها بال ات داوران اولین مهرواره برهی***

 سهیل مطیعا  کبری بابایی و ،محبوبه محرابی

 

 

 


