
 به یاری اهورامزدا

نواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشورنامه اجرایی بیستمین جش آیین  

به منظور کمک رساندن به پیشرفت نوازندگان و موسیقی جامعه زرتشتی، طبق نظر اساتید و متخصصان موسیقی و همچنین بنا به درخواست 

نامه، جشنواره موسیقی در سه بخش رقابتی،  اساس این آیینبر . نوازندگان ، تغییراتی در روند برگزاری بیستمین جشنواره موسیقی اعمال شد

 .شود غیررقابتی و جنبی برگزار می

 بخش رقابتی

 .باشند کننده در بخش رقابتی باید زرتشتی تمامی نوازندگان و خوانندگان شرکت -1

 .تواند غیر همکیش باشد استاد یا رهبر گروه می -2

 .تواند عضو گروه نیز باشد استاد یا رهبر در صورت زرتشتی بود، خود می :تبصره          

 .ای اهدا خواهد شد نوازی جوایز ارزنده نوازی و تک به مقام های اوّل تا سوّم در بخش هم -3

 :بتیمدّت زمان نمونه کار و اجرا جهت شرکت در بخش رقا

 نوازان تک

 .دقیقه است 5حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا ...(و دف،تنبک،ضرب)ای برای نوازندگان سازهای کوبه(الف

 .دقیقه است 7حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا ( آواز،قطعات ضربی تصنیف،)برای نوازندگان قطعات ایرانی(ب

 .دقیقه است 8حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا ...( کالسیک، بلوز، پاپ و) غیر ایرانین قطعات برای نوازندگا(ج

 هم نوازان

 .دقیقه است 8ت زمان نمونه کار و اجرا ای حداکثر مدّ برای گروه های کوبه(الف

 .دقیقه است 01برای گروه های ملودیک ایرانی حدااکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا (ب

 .دقیقه است 8کثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا برای دوئت ها حدا(ج



 .دقیقه است 01برای گروه های کر حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا (د      

 .قصد اجرای آن را در جشنواره دارند( نوازندگان)که نوازنده( باشدقطعاتی )همان قطعه دقیقاًبایست  نه کار مینمو :تذکّر

وه از بخش رقابتی جشنواره خارج شده و آثار نواز یا گر چنانچه که مدّت زمان نمونه کار یا اجرا بیش از مدّت زمان تعیین شده باشد، تک :تذکّر

 .گیرد نمیها مورد داوری قرار  آن

 .سال قبل نیازی به فرستادن نمونه کار ندارند( دوّم و سوّم) های برگزیده و گروه نوازان تک: 1تبصره 

تکراری باشند تا این گروه به عنوان  درصد اعضای گروه غیر 01بایست حداقل  چه گروه هایی دارای اعضای مشترک باشند، می چنان :2تبصره 

 .یک گروه جدید محسوب گردد

بصره تمشمول  های متفاوتی را بنوازد، ی مشترک در هر گروه ساز چه که گروه هایی دارای اعضای مشترک باشند ولی نوازنده چنان :3تبصره 

 .گردد تکراری محسوب می نشده و به عنوان یک شخص غیر 2

 .برای نوازندگان را ندارد پایه نت، مضراب و زیرپاییگونه تعهدی در قبال در اختیار گذاشتن  کننده جشنواره هیچ تیم برگزار :تذکّر

 :بخش غیر رقابتی

 .بایست زرتشتی باشند این بخش می تمامی نوازندگان و خوانندگان شرکت کننده در -0

 .تواند غیر همکیش باشد استاد یا رهبر گروه می -2

 .تواند عضو گروه نیز باشد استاد یا رهبر در صورت زرتشتی بودن، خود می :تبصره

 .شوند بتی در بخش رقابتی شرکت داده نمیکننده در بخش غیر رقانوازان شرکت  نوازان یا گروه تک -3

بایست در بخش غیر  میدر این دوره اند، در صورت شرکت  دهگذشته مقام نخست را کسب کر نواز و گروهی که در جشنوارره تک -4

 .شوند بخش رقابتی شرکت داده نمیرقابتی شرکت کنند و در 

 :مدّت زمان نمونه کار و اجرا جهت شرکت در بخش غیر رقابتی

 اننواز تک

 .دقیقه است 7حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا ...(دف،تنبک،ضرب و)ای های کوبه برای نوازندگان ساز(الف



 .دقیقه است 01را حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اج( تصنیف، آواز و قطعات ضربی)برای نوازندگان قطعات ایرانی(ب

 .دقیقه است 02حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا ....(کالسیک، بلوز، پاپ و)برای نوازندگان قطعات غیر ایرانی(ج

 نوازان  هم

 .دقیقه است 05نمونه کار و اجرا ای و ملودیک ایرانی حداکثر مدّت زمان  برای گروه های کوبه( الف

 .دقیقه است 02برای دوئت ها حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا (ب

 .دقیقه است 05برای گروه های کر حداکثر مدّت زمان نمونه کار و اجرا (ج

 .جشنواره دارند قصد اجرای آن را در( نوازندگان)که نوازنده( قطعاتی باشد)همان قطعه دقیقاًنمونه کار می بایست  :تذکّر

 .سال قبل نیازی به فرستادن نمونه کار ندارند( دوّم و سوّماوّل و ) و گروه های برگزیده نوازان تک :1تبصره 

تکراری باشند تا این گروه به عنوان  درصد اعضای گروه غیر 01بایست حداقل  چه گروه هایی دارای اعضای مشترک باشند، می چنان:2تبصره 

 .یک گروه جدید محسوب گردد

 2های متفاوتی را بنوازد،مشمول بصره  ی مشترک در هر گروه ساز چه که گروه هایی دارای اعضای مشترک باشند ولی نوازنده چنان :3تبصره 

 .گردد تکراری محسوب می نشده و به عنوان یک شخص غیر

 .برای نوازندگان را ندارد پایه نت، مضراب و زیرپاییگونه تعهدی در قبال در اختیار گذاشتن  کننده جشنواره هیچ تیم برگزار :تذکّر

 :بخش جنبی

جشنواره ( رقابتی و غیر رقابتی)توانند در دو بخش اصلی نمی بودنغیر همکیش این بخش به منظور امکان حضور افراد و گروه هایی که به دلیل 

نواره شکنندگان ج انگیزه شرکتدر واقع این گروه ها و نوازندگان به عنوان مهمان جشنواره و برای باالتر رفتن . شرکت کنند، اضافه شده است

مند  گروه های عالقهشوند،  عوت مین عالوه بر گروه هایی که از جانب کانون دانشجویان زرتشتی برای اجرا در جشنواره دبنابرای. یابند حضور می

تصمیم برای حضور این افراد تماماً از سوی هیئت .ع برگزارکنندگان جشنواره برسانندبی را به اطالتوانند درخواست شرکت در بخش جن می

 .باشد علمی جشنواره می

 



 :نام ثبت

 نام این دوره به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای  ثبت .irkdz.oosighiwww.Jashnvarem گیرد انجام می. 

 رسان های اجتماعی نظیر  و یا از طریق پیام بایست آثار خود را به صورت فایل ضبط شده بر روی لوح فشرده کنندگان می شرکت

توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس  همچنین می. به کانون دانشجویان زرتشتی ارسال نمایند آپ تلگرام و واتس

 .زیر، آپلود کنند

 0زنگ  -01پالک  -کوچه زرتشتیان -خیابان میرزا کوچک خان -خیابان جمهوری اسالمی -انتهر: نشانی

 0030055403:کدپستی

  info@jashnvaremoosighi.kdz.ir:پست الکترونیک

 وطه به کانون دانشجویان ای از ارگان مرب اند، معرّفی نامه کنند موظف کنندگانی که خود را تحت نام یک سازمان معرّفی می شرکت

 .زرتشتی نحویل دهند

 گروه ها و افراد باید محدودیت های زمانی خود را حداکثر تا سه . شود کنندگان مشخص می رگزارریزی و ترتیب اجراها توسط ب برنامه

 .الع برگزارکنندگان برسانندروز قبل از شروع فروش بلیت به اطّ

 ترین زمان فیلم ها و عکس های مربوطه به فرد  دهد که در سریع باشد و کانون تعهد می برداری و عکاسی در جشنواره ممنوع می فیلم

 .یا گروه مورد نظر را تحویل دهد

 در صورتیکه .محلّ اجرا حضور یابند بایست جهت انجام تست صدا در تاریخ و زمان مشخص شده در کنندگان می تمامی شرکت

هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت صدا در  دانشجویان زرتشتی شرکت کنندگان به هر دلیلی در زمان تعیین شده حضور نیابند،کانون

 .زمان اجرا ندارد

 بود کنندگان شهرستانی امکان حضور در خوابگاه مهیّا خواهد برای شرکت. 

 

  انیزرتشتان کانون دانشجوی                                                                                                         

http://www.jashnvaremoosighi.kdz.ir/
http://www.jashnvaremoosighi.kdz.ir/

