
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 به نام نوازنده هستی 

 ،مجتمع عالمه طباطباییمعاونت فرهنگی ، مرکز هنرهای آوایی

 (  ابتدایی )    همسازموسیقی  جشنوارهن ـدهمی  نامه وهیش
 درود و احترام            

 ق با ـنطبمانسجامِ ساختار سازمانی   حفظ  و  اجرایی ،  هنریجهت ارتقاء سطح  ، مقطع ابتدایی  در جشنواره همساز  مینه دشیوه نامه              

   در قالب   ایاست با رعایت این شیوه نامه به برگزاری جشنواره  مجتمع عالمه طباطبایی تنظیم گردیده و امید ردهای آموزشی ااستاند             

 کنسرت باشکوه و روح پرور دست پیدا کنیم.  یک              

 د( جوایز    جشنواره همانان یم( ج     یداور ۀویش(ب     هر مرحله  یبرگزار  ۀویش( الف  :   شیوه نامه در چهار بخش تنطیم شده است             

 : مرحله نهاییمرحله ی اول و ی برگزار  ۀو یش( الف              

                                                       این مرحله  به دانش آموزان در    و پس از آن اطالع رسانی آیین نامه  ماه آغاز    آذر  ابتدایبا ارسال پوستر جشنواره در   )مقدماتی(  مرحله ی اول  -1            

 قرار می گیرد که به شرح ذیل اعالم می گردد:   مسئولین فوق برنامه واحدها  ستور کار  .           د

 ارسال نمایند .   واحدبط کرده و به  ض  افقی  صورت تصویر  به دقیقه    4قطعه تا سقف    یک یا دو   نوازنده می بایستدانش آموز  هر  *               

 بوده و موارد مرسوم در پوشش و فضای مناسب نیز رعایت گردد. ی اجرایی الزامی  در ابتدای ضبط فیلم معرفی نوازنده، نام واحد آموزشی و نام قطعه  *            

 تحویل نمایند.  مدرسه  فوق برنامهمسئول  به   1400 ماهبهمن    6قطعات خود را تا    بایست دانش آموزان می  *              

   ساز(نام  و  دانش آموز  )نام دسته بندی ، نام گذاری  قطعات ضبط شده را ،  1400 بهمن ماه   6 تا  موظف هستند  آموزشیواحد    سئولینم*              

 نمایند .ارسال    (طاهرپور)آقای   مجتمعدر معاونت فرهنگی    جشنواره همساز  رابط  به   dvdیا    در قالب یک فلش و             

 واهد شدخمعاونت فرهنگی مجتمع که به مدیران گرامی اتوماسیون همساز اطالعات درخواستی در اکسل  خواهشمند است  همچنین  *            

 د. ینبه مجتمع ارسال فرمافایلهای تصویری  تکمیل کرده و به همراه    را             

 . و حائز اهمیت می باشدبسیار مهم    ی همسازتلگرام  مخصوص کانال  پرکردن بخش تلفنهای*               

 خواهد رسید.   ع مدیران محترمبه اطال  آنبرگزار خواهد شد و نتایج    بهمن ماه  دومهفته  داوری آن در    ،  پس از جمع آوری آثار و دسته بندی سازها*              

 . شود  یم   برگزار  سازع  نوسطح و    کیتفک  به  ترتیب و   به دومو  اول دورهابتدایی     دو بخش  در  مسابقهبه شکل    :(اختتامیه) نهایی مرحله ی   -2              

    .بپردازدبه صورت زنده و حضوری    قطعه  دو  ای  کی   یاجرا  به  ،قهیدق 4 ی زمان محدوده در  تواند  یم  پس از راهیابی به مرحله نهایی  نوازنده  هر -3              

 . ستین  ریپذ امکان  اجرا روز در  قطعات  ر ییتغ و اند  کرده اعالم قبال  که  باشند  یم یقطعات  یاجرا به  مجاز نوازندگان  -4             

 و  به صورت حضوریجشنواره همساز  دهمینبرگزاری مرحله نهایی   ،درست  رعایت فاصله گذاری اجتماعی  جهت  -5             

 ((خواهد شدداوران جشنواره برگزار  ، مسئولین وایشان یاولیا ، فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی ، فقط با حضور نوازندگان))با رعایت         

 جشنواره   ازآغاز  قبل  ساعت  کی  ،الزم  ناتیتمر  ، آشنایی با فضای اجرا و  الزم  یهماهنگ  جهت  نوازندگان  است  یضرور  جشنواره  یبرگزار  روز  در  -6             

 و حضور خود را به آقای طاهر پور اعالم نمایند .  داشته  حضورمجتمع    شیهما  سالن  در  16  ساعت  از  یعنی               

 .کنند  انتخاب  جشنواره  روز  یبرا   یرسم  کنسرت  کی  مناسب  یپوشش  نوازندگان  هیکل که  گردد  یم  دیتاک -7             

 خواهد بود.  مکان آن سالن همایش مجتمع عالمه طباطباییو  12الی  17ساعت   1400ماه اسفند  3 شنبهسه  :  نهاییزمان مرحله   -8               

 : گردد  یم  اجرا  بخش  ذیل بخشسه   درگردیده و    محسوب  مسابقه  -  کنسرت  ینوع  به  همساز  یقیموس  جشنواره              

   اول  دوره ابتدایی   مقطعنوازندگان   یاجرا  :اول بخش                

 دوم  دوره ابتدایی   مقطعنوازندگان  یاجرا  :دوم بخش                

 ( زی جوا یاهدا  و جهینت  اعالم ) هیاختتام: سوم بخش                

             

 



 

 

     

 

   دهی انجام  طول  به  ساعت  4  حدود  جشنواره  یزمان  نظر  از  مجموع  در  و  شده  ینیب  شیپ  ییرای پذ  و  استراحت  یبرا  یفرصت  ها  بخش  نیب   -9       

 عزیز    فوق برنامه  مسئولینمدیران و  . )بدیهیست چنین برنامه ای نیاز به تحمل و صبوری  بود  خواهد  انیجر در  21  تا  17  ساعات  حدفاصل  و      

 دانش آموزان خواهد داشت.(   همراهارجمند  و اولیای          

 برنامه ی واحدهای ابتدایی در روز اجرای مرحله نهایی الزامی بوده و مواردی که نیازمند هماهنگی باشد درجلسه ای کهحضور همکاران مسئول فوق    -10     

 یک هفته قبل از جشنواره در محل معاونت فرهنگی مجتمع برگزار خواهد شد به اطالع ایشان خواهد رسید.       

 ی:داور ۀویش(ب    

   داوران  نیا  حضور  در  اجرا  یا   نوازنده  هر  یبرا  که  بود  خواهند  کشور  دان  یقیموس  هنرمندان  نیبهتر  از  ی جمع  همساز  جشنواره  داوران  -1     

 انتخاب نماییم .  گرانقدر  استاداناز جمع همین    را  همساز  جشنواره  داوران  اتیههم می توانیم    دوره  نیا  در.  رود  یم   شمار  به  بزرگ  یا   زهیجا  خود       

 :نکته         

 نفر از اعضای هیات علمی تنها دانشکده موسیقی در سطح کشور یعنی دانشکده موسیقی  چند    جشنواره همساز، حضور  دومینهیات داوران  در        
 باشند: می باشد که مسوولیت های اجرایی عالی داشته و عضو هیات ممتحنین کنکور سراسری و جشنواره های ملی موسیقی می  ل  ممحتدانشگاه هنر        

 (هنر   دانشگاه  یقیموس  دانشکده  اریدانش)  فر  آزاده  محمدرضا  دکتر  استاد      

 ( هنر  دانشگاه  یقیموس  دانشکده  ی رانیا  ساز  ینوازندگ  گروه  ریمد    و  نوازنده قانون)    پریچهر خواجه  استاد      

 ( هنر  دانشگاه  یقیموس  دانشکده  یجهان  ساز  ینوازندگ  گروه  ریمد   و  ستیلنیو)    فخر  مانیا  استاد      

 ( آزاد  هنردانشگاه  دانشکده  مدرس  و  آهنگساز)  انیساهاک  وارطان  استاد       

 ( استاد ربکا آشوقیان) پیانیست و آهنگساز، مدیر گروه آهنگسازی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر      

 .ردیگ  یم  صورت  تهیسونور  و  لیاستا  رپرتوار،  ته،یکالیموز  ک،یتکن:    همچون  ییها  مولفه  اساس  بر  یداور  -2      

 .رندیگ  یم   قرار  یبررس  مورد  متفاوت  یها   گروه  در  یجهان  و  یرانی ا  یسازها  -3      

 جشنواره  همانانیم( ج       
 :  خواهدشد  ارسال  ریز  یها   گروه  یبرا  امهـ دعوتن  همساز  جشنواره  ، در دهمینردیگ  یم  صورت  دعوتنامه  قیطر  از  فقط  همساز  جشنواره   یینها  مرحله  در  حضور        

   یینها  مرحله  در  هکنند  شرکت  هنرمند  آموزان  دانش  خانواده  -1       

 ییطباطبا  عالمه  مجتمع  یآموزش  یواحدها   فوق برنامهمسئولین    و  رانیمد  -2       

 یی طباطبا  عالمه  مجتمع  یادار   یواحدها  ارشد  رانیمد  -3       

 پرورش و مناطق شهر تهران کارشناسان فرهنگی وزارت آموزش و    -4       

 .گردد  یم  میتقد  دعوت  کارت  شانیا  به  ییطباطبا  عالمه  مجتمع  کارکنان  لیتما  اعالم  صورت در  نیهمچن       

 مجتمع نسبت به تهیه دعوتنامه اقدام نمایند(  معاونت فرهنگی)این گروه از همکاران گرامی می توانند از طریق         

 جوایز(د      

 . خواهد شدعزیز  تقدیم دانش آموزان    به صورت کارت هدیه  ایارزنده بسیار  جوایز  سنتی از رتبه ی اول تا سوم    در هردسته از سازهای پیانو ، کالسیک و      

 

        
 

  

         با احترام                                                                                                                     

 جشنواره موسیقی همسازین مدهدبیر 

 دکتر حمید عسکری  

 


