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 ستاد مرکزی مجری طرح:
 

 شب موسیقی های خراسان عنوان طرح:
 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 گی موسیقی نواحی خراسانژبررسی جایگاه و وی -

 صاحب نظران حوزه موسیقی خراسانیگفتارهایبررسی تکنیک های آوازی و مقامی خراسان و بهره مندی از درس -
 

 خالصه طرح :

که مطالعات و  ینظر دارد و از زمان یرانا یمناطق و نواح یها، سازها و نواهااست که به نغمه یقیاز موس یاگونه ،ینواح یقیوسم

 نسبت داده شده است. یقاییگونه موس ینبه ا یفولکلور، اقوام و مقام ی،محل یقیهمچون موس ییهاها درباره آن انجام شده نامپژوهش

و شکوه  یخبه عنوان تار یانشاعران و ادب یلسوفان،از جنگها، هنرمندان، ف یدباورند همانگونه که با ینص بر اخصو یندر هم بسیاری

 ینتبه آن ز 'تار و دوتار'که  یمقام موسیقی سخن گفت. یزکرده ن یخطه را جهان ینکه فرهنگ ا ینیدلنش یاز نوا یدکرد با یادخراسان 

 ینواح یقیخراسان همان موس یسنت موسیقی شد. یدهکش یزن یرانا یرشد کرد و به فراتر از مرزها ند در خراساناادهماندگار د ییو جال

 ینو، اهال یقیهایمسئوالن و ظهور موس یشود اما از دل سهل انگار یمربوط م یرانا یمناطق و نواح یاست که به نغمه ها، سازها و نواها

 اند. رفته یهبه حاش ینواح یقیموس یراثدارانو م یقیموس

توسط  یالملل ینب یکسب رتبه ها یقی،مختلف موس یرشته ها یتاست و فعال یارزشمند یاربس یگاهجا یخراسان دارا یسنت موسیقی

 یژهخراسان به و یسنت یقیگر اقبال بلند موسخارج از کشور نشان یهارشته و حضور آنان در کنسرت ینبنام ا یدنوازندگان و اسات

؛ این مهم سازمان دانشجویان را برآن داشت تا برنامه ای با همکاری سازمان مردم نهاد چهارسوی سراسر جهان استدر  یمقام یقیموس

، آقای محمد مهدی ساالری نسب انآقایضمن پخش کلیپ های مرتبط  برگزاری این برنامه، در این حوزه برگزار نماید. در جریان شهر

 دپرست به عنوان سخنران و نوازنده دعوت شده اند.یگانه، آقای علیرضا ملکی، آقای امید محم
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 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان
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