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 به یاری اهورامزدا
 

 جهانجشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر بیست و سومین نامه اجرایی آیین
 

کمک به پیشرفت نوازندگان و موسیقی جامعه زرتشتی، طبق نظر اساتید و متخصصان موسیقی تغییراتی در روند ر به منظو

رقابتی در سه بخش رقابتی، غیر نامه، جشنواره موسیقیسیقی اعمال شد. بر اساس این آیینجشنواه موبیست و سومین برگزاری 

 باشد.نی میمقدماتی و پایا مرحلهشده و دارای دو و جنبی برگزار 

 

 بخش رقابتی
 

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

 .همکیش باشدتواند غیرستاد یا رهبر گروه میا -2

 .تواند عضو گروه نیز باشداستاد یا رهبر در صورت زرتشتی بودن، خود میتبصره: 

 

  .ای اهدا خواهد شدهمنوازی و تکنوازی جوایز ارزندههای اول تا سوم در بخش به مقام -3
 

 

 :مدت زمان نمونه کار و اجرا جهت شرکت در بخش رقابتی
 

 نوازانتک
 

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

 .دقیقه است 7حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا ( آواز، قطعات ضربیتصنیف، )برای نوازندگان قطعات ایرانی  (ب

 .دقیقه است 8حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا  (کالسیک، بلوز، پاپ و...)ایرانی  برای نوازندگان قطعات غیر (ج

 

 نوازانگروه 
 

 .دقیقه است 8ای حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا ههای کوببرای گروه (الف

 .دقیقه است 10های ملودیک ایرانی حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا برای گروه (ب

 .دقیقه است 8ها حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا برای دوئت (ج

 .دقیقه است 10ی کر حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا هاهبرای گرو( د

 

 جشنوارهمرحله پایانی قصد اجرای آن را در  (نوازندگان) که نوازندهباشد، ( قطعاتی) بایست دقیقا همان قطعهنمونه کار میتذکر: 

 دارند.

 

 نواز یا گروه از بخش رقابتی جشنوارهاز مدت زمان تعیین شده باشد، تک چنانچه که مدت زمان نمونه کار یا اجرا بیشتذکر: 

 .گیردها مورد داوری قرار نمیوآثار آن خارج شده
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 تکراری باشند تا ایندرصد اعضای گروه غیر 60ست حداقل بایهایی دارای اعضای مشترک باشند، میچنانچه گروه:  1 تبصره

 .به عنوان یک گروه جدید محسوب گردد گروه
 

مشمول  ی مشترک در هر گروه سازهای متفاوتی را بنوازد،هایی دارای اعضای مشترک باشند ولی نوازندهگروه هچنانچ:  3 تبصره

 .گرددنشده و به عنوان یک شخص غیرتکراری محسوب می 2تبصره 
 

 گونه تعهدی در قبال در اختیار گذاشتن پایه نت، مضراب و زیرپایی برای نوازندگان راهیچکانون دانشجویان زرتشتی تذکر: 

 .ندارد

 

 معیارهای داوری مورد سنجش برای بخش تک نوازی:

که مورد سنجش داوران قرار  ی داوری جشنواره موسیقی، برآنیم تا معیارهای داوریبا نحوهدر راستای ارتقا کیفیت آثار و آشنایی 

 گرفت را بازگو نماییم. خواهد

 

 :آداب صحنه 

 هماهنگی پوشش متناسب با ژانر موسیقی

 حرکات اضافه و نامربوط در حین اجراوجود عدم 

 میمیک صورت در حین اجرا

 مناسب بودن فضای اجرایی

 

  اجرا:مهارت در 

 های مربوط به هر ساز(تکنیک نوازندگی )کوک، سهولت در اجرای تکنیک

 دهی از نظر حجم صوتی در ساز(سنوریته )صدا

 بندی و ...(موزیکالیته )رعایت نوانس، جمله

 شناسی در اجرای قطعه مربوطهرعایت سبک

 فیگور مربوط به نحوه نگهداری ساز و فیگور دست نوازنده در حین اجرا

 

 معیارهای داوری مورد سنجش برای بخش گروه نوازی:

قرار  ارهای داوری که مورد سنجش داورانی داوری جشنواره موسیقی، برآنیم تا معیدر راستای ارتقا کیفیت آثار و آشنایی با نحوه

 خواهد گرفت را بازگو نماییم.

 :آداب صحنه 

 هماهنگی پوشش)لباس فرم(متناسب با ژانر موسیقی 

 ننوع چیدما 

  حرکات اضافه و نامربوط در حین اجراوجود عدم 

 میمیک صورت در حین اجرا 

 مناسب بودن فضای اجرایی 
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 :مهارت در اجرا 

 ایتنوع سازبندی ادوات کوبه 

 ریتمیک)استفاده از پاساژهای مناسب(ترفندهای پلی 

 های صداییو توازن بخش هماهنگی گروه 

 )سنوریته)صدادهی از نظر حجم صوتی در ساز 

 های مختلفاطالع تئوریک سرپرست گروه درمورد ریتم، متر و میزان 

 

 :بخش غیر رقابتی
 

 توانند در این بخش شرکت کنند.کنندگان از سراسر کشور و نیز از دیگر نقاط جهان میشرکت

 

 .بایست زرتشتی باشندکننده در این بخش میمامی نوازندگان و خوانندگان شرکتت (1

 .همکیش باشدتواند غیرمی استاد یا رهبر گروه( 2

 .تواند عضو گروه نیز باشداستاد یا رهبر در صورت زرتشتی بودن، خود میتبصره: 

 

  د.شونرقابتی در بخش رقابتی شرکت داده نمینوازان شرکت کننده در بخش غیرتکنوازان یا گروه( 3

بایست در بخش در صورت شرکت در این دوره میاند، تکنواز و گروهی که در جشنواره گذشته مقام نخست را کسب کرده( 4

 .شوندغیررقابتی شرکت کنند و در بخش رقابتی شرکت داده نمی

 

 خارج از کشور:

های اجرایشان به رقابتی شرکت کرده و ویدیوتنها در بخش غیر توانندکنند میز کشور سکونت میهمکیشانی که در خارج ا 

 داده خواهد شد. کانون دانشجویان زرتشتی نمایشام صورت اختصاصی در صفحه اینستاگر
 

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

 تکنوازان
 

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

 .دقیقه است 10حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا ( و قطعات ضربی تصنیف، آواز)برای نوازندگان قطعات ایرانی  (ب

 .دقیقه است 12حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا  (کالسیک، بلوز، پاپ و.....)برای نوازندگان قطعات غیر ایرانی  (ج

 

 نوازانگروه
 

 .دقیقه است 15اجرا ای و ملودیک ایرانی حداکثر مدت زمان نمونه کار و های کوبهبرای گروه (الف

 .دقیقه است 12ها حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا برای دوئت( ب

 .دقیقه است 15های کر حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا وهبرای گر (ج
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مرحله پایانی قصد اجرای آن را در  (نوازندگان)که نوازنده باشد، (قطعاتی)بایست دقیقا همان قطعهنمونه کار میتذکر:          

 دارند.جشنواره 
 

تکراری باشند تا این درصد اعضای گروه غیر 60ست حداقل بایهایی دارای اعضای مشترک باشند، میچنانچه گروه: 1تبصره 

 .به عنوان یک گروه جدید محسوب گردد گروه
 

مشمول  گروه سازهای متفاوتی را بنوازد،ی مشترک در هر هایی دارای اعضای مشترک باشند ولی نوازندهگروه چنانچه: 2تبصره 

 .گرددنشده و به عنوان یک شخص غیرتکراری محسوب می 2تبصره 
 

 

 :بخش جنبی
 

رقابتی و )توانند در دو بخش اصلی همکیش بودن نمیهایی که به دلیل غیراین بخش به منظور امکان حضور افراد و گروه

ها و نوازندگان به عنوان مهمان جشنواره و برای باال رفتن است. در واقع این گروه جشنواره شرکت کنند، اضافه شده (غیررقابتی

برای اجرا در زرتشتی هایی که از جانب کانون دانشجویان بر گروهیابند. بنابراین عالوهکنندگان جشنواره حضور میشرکت انگیزه

 کانون دانشجویان زرتشتیتوانند درخواست شرکت در بخش جنبی را به اطالع های عالقمند میشوند، گروهمی جشنواره دعوت

 .باشدحضور این افراد تماما از سوی هیئت علمی جشنواره می برسانند. تصمیم برای

 
 

 :ثبت نام

انجام  /23reg/21/10/2022https://jashnvaremoosighi.kdz.ir/تارنمای دوره به صورت اینترنتی و از طریقنام این  ثبت -

 .گیردمی

ارسال نمایند.  بایست آثار خود را به صورت فایل ضبط شده بر روی لوح فشرده به کانون دانشجویان زرتشتیکنندگان میشرکت -

 .ارسال نمایند kdz_id@از طریق آیدی تلگرام کانون دانشجویان زرتشتی به آیدی توانند آثار خود را همچنین می

 10 ، پالککوچه زرتشتیان ،خانخیابان میرزا کوچک ،خیابان جمهوری اسالمی ،نشانی: تهران

 1131655413کد پستی: 
نام در روزهای ثبت 21الی  18هنگام ثبت نام، از ساعت  توانند در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهامی درکنندگان میشرکت -

 .تماس بگیرند 021- 66744670و  021- 66706419زرتشتی  دانشجویان های کانونبا شماره

 

 شرایط آثار ارسالی برای بخش مقدماتی:

به صورت ( نام ساز، نام قطعه، نام استادطور کامل )نام و نام خانوادگی، بایست پیش از نواختن قطعه خود، خود را بهنوازندگان می .1

 ( معرفی نمایند و سپس به نواختن قطعه خود بپردازند.23ای به جشنواره موسیقیو اشاره) اختیاری

 برای ثبت فیلم با تلفن همراه دقت داشته باشید که تلفن همراه خود را به صورت افقی گرفته و سپس ویدیو را ضبط کنید. .2

                  )به ویژه در بخش صوتی( باشد.  با کیفیت مطلوب بوده و ویرایش استودیویی صوتی و یا تصویری بایست بدونویدیو می .3

 بردن به هرگونه ویرایشی در زمینه صوتی و تصویری، اثر ارسال شده داوری نخواهد شد.در صورت پی

 مه به آن اشاره شده رعایت گردد.نای آثار ارسال شده، بایسته است تا معیارهایی که در آییندر کلیه .4

https://jashnvaremoosighi.kdz.ir/2022/10/21/reg23/
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 الزامی است.رعایت پوششی متناسب با عرف جامعه )پوششی رسمی و اسالمی و برای زنان به همراه شال یا روسری(،  .5

 نکات تکمیلی:

 دانشجویان ای از ارگان مربوطه به کانوناند، معرفینامهکنند موظفکنندگانی که خود را تحت نام یک سازمان معرفی می شرکت -

 .تحویل دهند زرتشتی

های زمانی خود ها و افراد باید محدودیتشود. گروهمی مشخص کانون دانشجویان زرتشتیاجراها توسط  ریزی و ترتیببرنامه -

 .برسانند قبل از شروع فروش بلیت به اطالعحداکثر تا سه روز  را

ها و ترین زمان فیلمدر سریع شود تامتعهد می دانشجویان زرتشتی باشد و کانونفیلمبرداری و عکاسی در جشنواره ممنوع می -

 .تحویل دهدبه ایشان مربوطه به فرد یا گروه مورد نظر را  هایعکس

 صورتی بایست جهت انجام تست صدا در تاریخ و زمان مشخص شده در محل اجرا حضور یابند. درکنندگان میتمامی شرکت -

مسئولیتی در قبال کیفیت  گونههیچدانشجویان زرتشتی کانون  دلیلی در زمان تعیین شده حضور نیابند،کنندگان به هر که شرکت

 .ندارد یشانزمان اجرا صدا در

 نیاز شرکت در جشنواره موسیقی گونه مسئولیتی در قبال تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل موردکانون دانشجویان زرتشتی هیچ -

 ندارد.

 .ودبامکان حضور در خوابگاه مهیا خواهد تهرانیغیرکنندگان برای شرکت-

 

 کانون دانشجویان زرتشتی

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                       


