
 اهورامزدا  یاریبه 

سراسر   انیزرتشت  یقیجشنواره موس نیکمیو  ستیب  یینامه اجرا نییآ

 ایدن

. امسال  میگرفت یبه صورت مجاز ی قیجشنواره موس  ی به برگزار می کرونا، امسال تصم روس یو  وعیش  لیبه دل 

  ی قی جشنواره موس  یبرگزار  یکه در راستا میادهیخود د  یبرا  یفرصت  ، یقیبودن جشنواره موس  ی مجاز لیبدل

جشنواره   نیکمیوستیب ی اردر روند برگز  یراتییتغ  نی. همچنمیتالش کن  ایسراسر دن ان یزرتشت ی تمام یبرا

 :استشدهه داد   حیتوض لیاعمال شده که در ذ  ی قیموس 

 یبخش رقابت 

 .باشند  یزرتشت  د یبا یکننده در بخش رقابتنوازندگان و خوانندگان شرکت  یتمام .1

 .باشد  شیرهمکیغ تواند ی رهبر گروه م ایاستاد  .2

 عضو گروه نوازندگان باشد  تواند ی م  زیبود، خود ن  ی رهبر در صورت زرتشت ایاستاد  :تبصره 

 .اهدا خواهد شد  ای ارزنده زیجوا ینوازو تک   ینوازاوّل تا سوّم در بخش هم  یبه مقام ها  .3

   د. شرکت در جشنواره ندارن یبه ارسال نمونه کار برا یازیامسال، ن ی: در بخش رقابتنکته

 . خود فرصت دارند  یارسال کار ها  ی برار آذ  ۱  خیتار تاپس از ثبت نام   .4

. اگر   ارسال شود (kdz_id@  تلگرام کانون دانشجویان زرتشتی ) ینوازندگان به آید یها لمی: فنکته

توانید از طریق آدرس ایمیل   در ارسال فیلم با مشکل مواجه شدید می 

kdzngo1348@gmail.com  .هم با ما در ارتباط باشید 

گروه  اینواز  شده باشد، تک نیی از مدّت زمان تع شی ب یارسال لمی: چنانچه که مدّت زمان اجرا و فتذکّر

 .ردیگ یقرار نم یجشنواره خارج شده و آثار آن ها مورد داور یاز بخش رقابت

 :یرقابت  ریبخش غ 

بخش به   نیدر نظر گرفته شده. الزم به ذکر است ا  یقی موس  یکار در عرصه افراد تازه  ی امسال برا، بخش نیا

. باشند ی نم ی قینوازندگان در جشنواره موس  ریبه رقابت با سا لیاست که به ما ینوازندگان یبرا  زهیانگ  جادیهدف ا

mailto:kdzngo1348@gmail.com


بخش   نیدرا، د یباش ی م  ی قیموس   جشنواره یبخش جنب ی مند به شرکت برانام اگر عالقه ثبت  هنگام نیهمچن

انتخاب   د یرا با "هستم  ی قیجشنواره موس  یبخش جنب ی به شرکت برا لیما"  نهیو گز  د یشرکت کن ستیبایم

 .د یکن

 .باشند  یزرتشت ستیبای بخش م ن یکننده در انوازندگان و خوانندگان شرکت  یتمام .1

 .باشد  شیرهمکیتواند غ  یرهبر گروه م ایاستاد  .2

 .تواند عضو گروه باشد  یزم یبودن، خود ن ی رهبر در صورت زرتشت ایاستاد  :تبصره 

 .شوند ی داده نمشرکت   یدر بخش رقابت ی ررقابتیگروه نوازان شرکت کننده در بخش غ  ایتک نوازان  .3

 یدی آذر به آ ۱ خ یخود را تا تار یها لمیبعد از ثبت نام ف ستیبایبخش م  نیکنندگان ا: شرکت نکته

 .ندینما رسالا ( kdz_id @)  یزرتشت   انیتلگرام کانون دانشجو 

 

 :زمان اجرا مدت

 نوازان  تک

 .است قه یدق  ۱0)دف،تنبک،ضرب و...( حداکثر مدّت زمان اجرا  یاکوبه   ینوازندگان سازها ی( برا الف

  قهی دق ۱4کار و اجرا  ( حداکثر مّدت زمان نمونه ی،آواز،قطعات ضرب  فی)تصن یرانی نوازندگان قطعات ا ی ( براب

 .است

  قهیدق ۱5کار و اجرا بلوز، پاپ و...( حداکثر مّدت زمان نمونه   ک،ی) کالس   یرانیا ری نوازندگان قطعات غ ی( برا ج

 .است

 نوازان هم

 .است قه ی دق  ۱6کار و اجرا حداکثر مّدت زمان نمونه   یاکوبه  یهاگروه  ی( برا الف

 .است قهی دق 20کار و اجرا  حداکثر مّدت زمان نمونه  یرانیا ک یملود یهاگروه  ی ( براب

  .است قه یدق  ۱6کار و اجرا ها حداکثر مدّت زمان نمونه دوئت   ی( برا ج



و با پوشش مناسب )حجاب، لباس   دیریبگ یرا افق نیدورب یبردارلمی: لطفا هنگام فتذکر

 .د ی را ضبط کن لمی است( ف یسال ضرور ۱۲ یافراد باال یبرا دهیپوش 

که تمام ساز نوازنده و نوازنده کامل در   د ی کن میتنظ یارا به گونه لمی: لطفا ابعاد فتذکر

 .مشخص باشد لمیف

 : نام ثبت

 یتارنما ق ی و از طر ینترنت ی دوره تنها به صورت ا نیثبت نام ا 

  www.jashnvaremoosighi.kdz.irردگییانجام م. 
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