
 

 به یاری اهورامزدا

نوازی بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا  همنامه اجرایی آیین  

 

 شرایط آثار ارسالی:

به  _  نام استاد ، یطور کامل )نام و نام خانوادگ ، خود را به جداگانه طور به در ویدیویی  ستیبا ی نوازندگان گروه م هر کدام از .1

همچنین الزم است رهبر گروه در ابتدای ویدیوی اجرا گروهی خود، با معرفی    .ند ینما یمعرف  ( سازنام  _،یاریصورت اخت

 نیز داشته و سپس شروع به نواختن نمایند.  22ای به جشنواره موسیقی اشاره نام قطعه و  خود و نام گروه، 

 باشند.  یزرتشت  دی بخش با ن یکننده در انوازندگان و خوانندگان شرکت تمام .2

 .باشد  شی رهمکیغ تواندی رهبر گروه م   ای  استاد .3

 باشد.  ز یعضو گروه ن تواندی بودن، خود م ی رهبر، درصورت زرتشت  ایاستاد   :تبصره •

را ضبط   دئو ی گرفته و سپس و ی که تلفن همراه خود را به صورت افق  دی با تلفن همراه دقت داشته باش لمیثبت ف یبرا .4

 . دیکن

 مشخص باشند.  لمیطور کامل در ف همراه خود نوازندگان به که ساز هر نوازنده به دیکن میتنظ یاگونهرا به   وی دی و ابعاد .5

 ضبط شود.  ش یو بدون پاال انسیگروه به صورت آمب ی صدا ی ستیبا .6

  ی ( باشد. در صورت پی در بخش صوت ژه ی)به و مطلوب  تیفیبا ک ،ی ریتصو  ایو   ی صوت  ش یرای بدون و ستیبای م  دئویو .7

 نخواهد شد.  یاثر ارسال شده داور  ،یری و تصو یصوت  نهی در زم ی شیرا یبردن به هرگونه و

. در صورت نیاز به کم کردن  ندمگابایت باش ۱۰۰و حداکثر حجم   MP4 , MKVهای ارسالی باید دارای فرمت فیلم .8

 استفاده نمایید.    video compressorشنتوانید از اپلیکیحجم فیلم خود می 

 مورد نیاز جهت دانلود برای اندروید لینک 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video_converter.video_com

pressor 
    ,iosو برای

video/id1163846234-shrink-compress-https://apps.apple.com/us/app/video  
 باشد. یم

 نامه به آن اشاره شده رعایت گردد. ی آثار ارسال شده، بایسته است تا معیارهایی که در آیین در کلیه  .9

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video_converter.video_compressor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.video_converter.video_compressor
https://apps.apple.com/us/app/video-compress-shrink-video/id1163846234


 

با   یینوادر بخش هم   توانندی به شرکت م لی مجاز نبوده و در صورت تما ییدر بخش آواز به تنها  بانوان  اجرا .10

 . داشته باشند یی صداهم آقا   یخواننده 

  ی و برا ی و اسالم  ی رسم  یمتناسب با عرف جامعه )پوشش  یپوشش   تیرعا  ، یمجاز  یدر فضا ها لمی علت پخش فبه  .10

 است.  یه یبد ی(، امریروسر ا یبه همراه شال  بانوان

شرکت در   ازیمورد ن ل یقرار دادن وسا ار یو در اخت هیدر قبال ته ی ت یمسئول گونهچ ی ه ی زرتشت ان یدانشجو   کانون .11

 را ندارد.  یق ی جشنواره موس

کنندگان در این بخش،  تبصره: الزم به ذکر است در صورت صالحدید تیم برگزاری و باتوجه به آمار شرکت  •

 گردد. های مناسب متعاقبا اعالم میبندیرده

 مدت زمان اجرا: 

 .است قهیدق۱۰کار و اجرا حداکثر مدت زمان نمونه  ،یاکوبه  ی هاگروه ی الف( برا

 .است قه یدق  ۱۴کار و اجرا  حداکثر مدت زمان نمونه یران یا ک یملود ی هاگروه ی ( براب

 .است قه یدق ۱۰کار و اجرا  ها حداکثر مدت زمان نمونهدوئت  ی( براج

ابتدای فیلم اطالعات مشخص شده اعالم  های ارسالی خارج از بازه اعالم شده و یا در  تذکر: اگر فیلم 

 نگردد، فیلم مورد قبول نیست.

 معیارهای داوری مورد سنجش:

ی داوری جشنواره موسیقی، برآنیم تا معیارهای داوری که مورد سنجش  در راستای ارتقا کیفیت آثار و آشنایی با نحوه 

 داوران قرار خواهد گرفت را بازگو نماییم. 

 :آداب صحنه ➢

 پوشش )لباس فرم( متناسب با ژانر موسیقی  ی هماهنگ •

 دمان ی نوع چ •

 اجرا  ن یعدم حرکات اضافه و نامربوط در ح •

 



 

 اجرا  ن یصورت در ح کیمیم •

 یی اجرا ی مناسب بودن فضا •

 :مهارت در اجرا ➢

 یاادوات کوبه  یتنوع سازبند  •

 مناسب(  ی)استفاده از پاساژها ک یتمیر  یپل   یترفندها  •

 یی صدا  یهاو توازن بخش  گروه ی هماهنگ •

 در ساز(  ی از نظر حجم صوت ی)صداده  ته یسنور •

 مختلف  ی هازان ی متر و م تم،یسرپرست گروه درمورد ر  ک یاطالع تئور •

 


