
 

 به یاری اهورامزدا

نامه اجرایی تک نوازی بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا آیین  

 

 شرایط آثار ارسالی:

_  )نام و نام خانوادگی، نام ساز، نام قطعه، نام استاد  طور کاملبایست پیش از نواختن قطعه خود، خود را به نوازندگان می  .1

 . بپردازند ( معرفی نمایند و سپس به نواختن قطعه خود ۲۲ای به جشنواره موسیقی و اشاره _  به صورت اختیاری

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

)به ویژه در بخش صوتی( باشد. در   لوب صوتی و یا تصویری، با کیفیت مطاستودیویی بایست بدون ویرایش و می ی وید .3

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

. در صورت نیاز به کم کردن  ندمگابایت باش ۱۰۰و حداکثر حجم   MP4 , MKVهای ارسالی باید دارای فرمت فیلم .4

 استفاده نمایید.    video compressorتوانید از اپلیکیشحجم فیلم خود می 

 لینک مورد نیاز جهت دانلود برای اندروید 

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. می

 نامه به آن اشاره شده رعایت گردد. ی آثار ارسال شده، بایسته است تا معیارهایی که در آیین در کلیه  .5

ی مرد  نوایی با خواننده توانند در بخش هم ل به شرکت می اجرا زنان در بخش آواز به تنهایی مجاز نبوده و در صورت تمای  .6

 صدایی داشته باشند. هم

برای زنان  پوششی رسمی و اسالمی و ها در فضای مجازی، رعایت پوششی متناسب با عرف جامعه ) به علت پخش فیلم  .7

 امری بدیهی است.  ، به همراه شال یا روسری(

مسئولیتی در قبال تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز شرکت در جشنواره  گونه کانون دانشجویان زرتشتی هیچ  .8

 موسیقی را ندارد. 

 

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


 

 دقت شود در ویدیوی ارسال شده، مهارت نوازندگی و ساز باید به وضوح مشخص باشد.  .9

 مدت زمان اجرا: 

 است.دقیقه   5مان اجرا حداکثر مدت ز  )دف، تنبک، ضرب و...( ایالف( برای نوازندگان سازهای کوبه

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

 است.  دقیقه  7ج( برای نوازندگان قطعات غیرایرانی )کالسیک، بلوز، پاپ و ...( حداکثر مدت زمان نمونه کار و اجرا 

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

 نگردد، فیلم مورد قبول نیست.

 معیارهای داوری مورد سنجش:

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

 داوران قرار خواهد گرفت را بازگو نماییم. 

 آداب صحنه:  ✓

 هماهنگی پوشش متناسب با ژانر موسیقی  •

 عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا  •

 میمیک صورت در حین اجرا  •

 مناسب بودن فضای اجرایی  •

 مهارت در اجرا:  ✓

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

 جم صوتی در ساز( ح)صدا دهی از نظر  سنوریته  •

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

 رعایت سبک شناسی در اجرای قطعه مربوطه •

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

 

 


