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 بسمه تعالی

 دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوانسیزفراخوان 
 دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با مشارکت گستردۀ استادان برجستۀ موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایرانزسی

هد شد. برگزار خوا اسالمی،ری وزارت فرهنگ و ارشاد معاونت امور هندفتر موسیقی و با حمایت  ،با همکاری بنیاد رودکی
جشنواره دارای سه بخش اصلی است: موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی کالسیک و موسیقی نواحی ایران. در بخش این 

کمانچه، نی؛ در سنتور، سهدف، موسیقی دستگاهی ایران خوانندگان و نوازندگان سازهای تار، تنبک،  تار، عود، قانون، 
ینت، یانو، ترومبون، تروگان سازهای ابوا، پبخش موسیقی کالسیک نوازند کالر گیتار کالسیک، کنترباس، مپت، فلوت، 

کوبه مناطق  ای  ویلن، ویلنسل، ویوال، هورن؛ و در بخش موسیقی نواحی ایران خوانندگان و نوازندگان سازهای زهی، بادی و 
ردیف موسیقی  حفظ کل»همچنین، در حوزۀ موسیقی دستگاهی، بخشی برای به رقابت خواهند پرداخت. لف کشور مخت
گرفته شده است.  «آفرینش در تکنوازیۀ موسیقی دستگاهی: بخش ویژ»و بخشی نیز با عنوان  «یایران  در نظر 

گروه سنی  سال: متولدین  23تا  19« )ب»(، 1383تا  1380های سال: متولدین سال 18تا  15« )الف»جشنواره در قالب سه 
 ( برگزار خواهد شد؛ متقاضیانی که سن1374تا  1369 هایل: متولدین سالسا 29تا  24« )ج»( و 1379تا  1375های سال
کمتر است نیز، در صورت آمادگی و تمایل، می 15از  آنها گروه سال  کنند. « الف»توانند آثار خود را برای بررسی در   ارسال 

پرتوار  مشخص ویری ضبط هر بخش به صورت تص شده برایجشنواره در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحلۀ اول باید ر
کثر تا  و در موعد یابی آثار ارسالی، توسط 31/3/1398مقرر )حدا ( به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود. پس از بررسی و ارز

 اوایل مرداد تا اوایل شهریوراز ای در جشنواره )ن برای شرکت در مرحلۀ نهایی و اجرای صحنهیهای داوری، از منتخبهیئت
دگان عالوه بر کننش موسیقی دستگاهی، در مرحلۀ نهایی، شرکتواهد آمد. در بخ( دعوت به عمل ختهراندر  ،1398

پرتوار  مشخص های موسیقی دستگاهی و در بخشنیز خواهند پرداخت. ( نظر هیئت داوران ربنا ب)به اجرای بداهه  شدهر
 ندگان سازهای پیانو وودن  قطعات برای نوازبدر بخش موسیقی کالسیک، حفظبودن قطعات الزامی است. نواحی حفظ

کنسرتوها از حفظ دارای امتیاز محسوب خواهد شد. همچنین، در  گیتار الزامی است و برای نوازندگان سایر سازها نیز اجرای 
که نیاز به همراهی  پیانو دارد، تعیین  نوازندۀ همراهی قاضیان کننده بر عهدۀ متاین بخش، در مرحلۀ اول، برای قطعاتی 

 است. 
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 کنندگانشرایط شرکت

 
 شرایط سنی 

 (      1383تا  1380های سال )متولدین سال 18تا  15«:  الف»گروه سنی   •
 (1379تا  1375های سال )متولدین سال 23تا  19«:    ب»گروه سنی   •
 (1374تا  1369های سال )متولدین سال 29تا  24«:      ج»گروه سنی   •

کمتر است نیز، در صورت آمادگی و تمایل، می 15از  هاآن نمتقاضیانی که س تبصره: توانند آثار خود را برای بررسی سال 
گروه سنی  کنند.«الف»در  گروه سنی )الف(، ارسال   ، با اجرای موارد مندرج در فراخوان ذیل همین 

 
 مدارک مورد نیاز

 دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوانزسیتکمیل فرم درخواست شرکت در  •
 ملی و تصویر صفحۀ اول شناسنامه کارت یرتصو •
 شده و جدیدنویسیپشت 3×4دو قطعه عکس رنگی  •
کیفیت Flash Memory یک یا در سه نسخه، (DVDیا  VCD) لوح فشردۀ تصویریاجرا در قالب ضبط  • ، با 

کت ف   استودیویی یناتیصوتی و تز هایمطلوب و بدون ا 
 

گونه  هردر صورت لزوم، ند. کردن نیستمجاز به صحبت کنندگانشرکتفایل ارسالی شده و نمونه اثر ضبطدر  توجه:
  شود. یا به آن ضمیمه درج شرکت در جشنوارهدر ُفرم درخواست  داوطلبان باید صرفًا به صورت مکتوبتوسط  توضیح

 
و نمونه آثاری  کنندو ضبط ه اجرا ارسال به همین جشنوارقطعات را صرفًا برای داوطلبان محترم الزم است  تذکر مهم:

کنسرت اجرا شده  کنترل  صحت  . قابل بررسی نخواهد بود باشدکه از پیش ضبط و یا در قالب  همچنین، مسئولیت 
نشدن آثار های متعارف، با متقاضیان است و در صورت خواندهلب ُفرمتبودن فایل ارسالی، در قاپخشضبط و قابل

گرفت.هرسالی توسط دستگاها  ای معمول و رایانه، آثار مذکور مورد بررسی قرار نخواهد 
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 نکات
کثر تا تاریخ   •  است. 31/3/1398مهلت پذیرش آثار در مرحلۀ اول )به صورت حضوری یا از طریق پست( حدا
و  تاریخ دقیق .دگزار خواهد شدر تهران بر 1398 اوایل مرداد تا اوایل شهریورای( از مرحلۀ نهایی )اجرای صحنه •

 برگزاری مرحلۀ نهایی متعاقبًا اعالم خواهد شد. اول تفکیکیجد
 کند. درخواست تعهدی برای دبیرخانه در خصوص دعوت از متقاضی ایجاد نمی رم  تکمیل و ارسال فُ  •
 شود.دبیرخانۀ جشنواره محفوظ است و مسترد نمیمدارک ارسالی در  •
 شود.به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی •
درخواست  رم  ت در بیش از یک بخش هستند باید برای هر بخش مدارک و فُ که مایل به شرک متقاضیانی •

گانه  ای تکمیل و ارسال کنند.جدا
 

کوچه زندی،اللهی، تقاطع خیابان نجاتتهران، ، انجمن موسیقی ایران نشانی دبیرخانه:  طالقانی، 
ک   (1598616611  کد پستی)  5پال

 

 www.nay.ir های رسمی جشنواره به نشانیهصوص جشنواره تنها از طریق پایگانی تکمیلی در خرساهرگونه اطالع
ها برعهدۀ گیری اخبار و اطالعات این پایگاهاعالم خواهد شد و مسئولیت پی  www.javanmusicfestival.com و

آمادۀ پاسییخگویی به سیی االت متقاضیییان  شییرکت در  88906080 تلفناضیییان اسییت. دبیرخانۀ جشیینواره با شییماره متق
 جشنواره است.

 
 

 
 
 

http://www.nay.ir/
http://www.nay.ir/
http://www.javanmusicfestival.com/
http://www.javanmusicfestival.com/
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 (1398زدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان )سیفرم درخواست شرکت در 
 دستگاهی بخش موسیقی

یخ تولد:       /      /                                                                نام:                                         نام خانوادگی:                                      تار

 □مرد          □جنسیت:  زن                                                            ی:            محل تولد:                                 کد مل

 □ج          □ب       □گروه سنی: الف
 عکسلصاق محل ا

        □...                بخش آواز .........ساز تخصصی: ..................... -

گروه سنی اینجانب مندرجات تعییناساس لوح فشرده بر  نماید قطعات اجرا شده دراینجانب اعالم می شده در فراخوان برای 
 در لوح فشردۀ پیوست: )و ردیف انتخابی( مشخصات قطعات اجرا شدهعنوان و است. 

 
 
 
 
 
 

 ان:                         شهرست         نشانی متقاضی                                               استان:                                          

کوچه:                                                پالک:                                       خیابان:                                                              

                                    ابت:                                               تلفن همراه:تلفن ث        کد پستی:                                        

 امضاء متقاضی:                                                                     نشانی پست الکترونیکی:                
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 (1398ی جوان )رۀ ملی موسیقزدهمین جشنواسیفرم درخواست شرکت در 
 فرینش در تکنوازی: آموسیقی دستگاهی ۀبخش ویژ

یخ تولد:       /      /                                      نام:                                         نام خانوادگی:                                                                تار

 □مرد          □جنسیت:  زن                               محل تولد:                                 کد ملی:                                         

 □ج          □ب       □گروه سنی: الف
 محل الصاق عکس

               ... .........ساز تخصصی: ..................... -
یا  در یکو ساختار اجرا )توضیحات بیشتر دربارۀ قطعات  قطعات اجرا شده در لوح فشردۀ پیوستفهرست و مشخصات دقیق 

گانه برگه  چند  :نوشته و به همین فرم الصاق شود(جدا
 
 
 
 
 
 
 

 شهرستان:                                                نشانی متقاضی                                               استان:                            

کوچه:                                  پالک:                                                     خیابان:                                                              

 تلفن همراه:                                                    تلفن ثابت:                                                    کد پستی:                          

 امضاء متقاضی:                                                                     نشانی پست الکترونیکی:                
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 (1398زدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان )سیت شرکت در رخواسفرم د
کل ردیف  بخش حفظ 

یخ تولد:       /      /                                                  نام:                                         نام خانوادگی:                                                    تار

 □مرد          □جنسیت:  زن                               محل تولد:                                 کد ملی:                                         

 □ج          □ب       □گروه سنی: الف
 محل الصاق عکس

 ..........................................................ردیف  انتخابی: 

        □...                بخش آواز .........ساز تخصصی: ..................... -

........... نماید برگزیدۀ رتبۀ .............. در شاخۀ ....................... ردۀ سنی ................ در .......اعالم می اینجانب
 هستم. س مندرجات همین فراخوان حائز شرایط شرکت در بخش حفظ کل ردیفام و بر اساودهدورۀ جشنوارۀ ملی موسیقی جوان ب

                         نشانی متقاضی                                               استان:                                                   شهرستان: 

 پالک:                                                                             کوچه:                                                   خیابان:                   

                            همراه:         کد پستی:                                                تلفن ثابت:                                               تلفن

 امضاء متقاضی:                                                                     نشانی پست الکترونیکی:                
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 (1398زدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان )سیفرم درخواست شرکت در 
 بخش موسیقی کالسیک

یخ تولد:       /      /                                                                نام خانوادگی:                                                                             نام:  تار

 □مرد          □جنسیت:  زن                                                             محل تولد:                                 کد ملی:           

 □ج          □ب       □گروه سنی: الف
 ق عکسالصامحل 

               ... .........ساز تخصصی: ..................... -
گروه سنی اینجانب  ن برایفراخواشده در ننماید قطعات اجرا شده در لوح فشرده بر اساس مندرجات تعییاینجانب اعالم می

 است. مشخصات قطعات اجرا شده در لوح فشردۀ پیوست:
 
 

 :قطعات انتخابی برای مرحلۀ نهاییمشخصات 
 
 
 

 □ نیستم   □نوازی با نوازندۀ پیانوی منتخب جشنواره هستم برای همراهی  پیانو در مرحلۀ نهایی جشنواره متقاضی  هم
 :                                                   شهرستان:                         استان                                          نشانی متقاضی     

کوچه:                                                            پالک:                           خیابان:                                                              

                                   کد پستی:                                                تلفن ثابت:                                               تلفن همراه: 

 امضاء متقاضی:                                                    نشانی پست الکترونیکی:                                 
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 (1398زدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان )سیفرم درخواست شرکت در 
 نواحی ایرانبخش موسیقی 

یخ تولد:       /      /                                                                     نام:                                         نام خانوادگی:                                 تار

 □مرد          □جنسیت:  زن                                                  محل تولد:                                 کد ملی:                      

 □ج          □ب       □گروه سنی: الف
 محل الصاق عکس

         □بخش آواز           .........................................: ..همنطق...   .........ساز تخصصی: ..................... -

 قطعات اجراشده در لوح فشردۀ پیوست )بر اساس سنت موسیقایی منطقۀ مورد نظر(:مشخصات دقیق 

 
 
 
 
 
 
 

 استان:                                                   شهرستان:                                                                       نشانی متقاضی 

کوچه:                                                               پالک:                        خیابان:                                                              

                                   کد پستی:                                                تلفن ثابت:                                               تلفن همراه: 

 امضاء متقاضی:                                                                     نشانی پست الکترونیکی:                
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کل ردیفبخش   وسیقی ایرانیم حفظ 
 

کمانچه، نی(، با سقف در این بخش خوانندگان و نوازندگان سازهای موسیقی کالسیک ایرانی )تار، سنتور، سه تار، عود، قانون، 
ده شهای معتبر و شناختهاقل به یکی از روایتکنندگان باید حددرخواست شرکت هستند. شرکتسال، مجاز به ارائۀ  29سنی 

که به از ردیف موسیقی ایرانی کامل داشته باشند و بتوانند در تمامی دستگاه  طور رسمی منتشر شده باشد یییییییییییی  ها تسلط و احاطۀ 
رط حضور در این بخش نیز بپردازند. شت داوران، به اجرای بداهه و آوازهای موسیقی کالسیک ایرانی، بر اساس نظر هیئ

 نامدر فرم ثبت درخواستهای موسیقی دستگاهی در این دوره از جشنواره، و اعالم نهایی  یکی از بخششدن در مرحلۀ پذیرفته
های مختلف سوم در بخش های پیشین این جشنواره )نفرات اول تا، است؛ همچنین نفرات برگزیدۀ دورهمربوط به این بخش

خوان، آمادگی و درخواست خود برای شرکت در این بخش را توانند، با تکمیل ُفرم مندرج در همین فرایقی دستگاهی( میموس
کنند. ضروری است متقاضیان به هنگام تکمیل فرم درخواست شرکت در این بخش مشخصات ردیف  انتخابی خود را  اعالم 

کنند.شده در نیز در محل مشخص ری برگزار خواهد شد. پس از اعالم اسامی ی و حضوامرحله صورت دواین بخش به فرم ذکر 
عمل خواهد آمد و متعاقبًا اسامی برای حضور در آزمون عملی )پیش از مرحلۀ نهایی( دعوت به هاافراد واجد شرایط، از آن

 ای( اعالم خواهد شد.یافتگان به مرحلۀ نهایی )اجرای صحنهراه
 
 

کل ردیف»لی موسیقی جوان در بخش پیشین جشنوارۀ مهای برگزیدگان دوره توجه: به شرکت مجدد در همین  مجاز« حفظ 
باید این  شته باشدرا ندامعمول  یهاگوشهۀ هم کنندگانکه روایت انتخابی شرکتهمچنین، در صورتی بخش نیستند.

کریمی یا ردیف  دیف محموددر بخش  سازی؛ و ر دیف آقاحسینقلیتر )ردیف میرزا عبداهلل یا رهای معمولها از روایتگوشه
 ( انتخاب و اجرا شوند.ی به روایت فرامرز پایور در بخش  آوازیعبداهلل دوام
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 ویژۀ موسیقی دستگاهیبخش 
 «آفرینش در تکنوازی»

 
کمانچه، نی(، با سقف سنیسهدر این بخش نوازندگان سازهای موسیقی کالسیک ایرانی )تار، سنتور،   29 تار، عود، قانون، 

و در عین  ،قخاّل  تکنوازیهدف اصلی از این بخش ارائۀ یک برنامۀ هستند. و ارسال آثار شرکت  ، مجاز به ارائۀ درخواست  سال
هایی این اجرا باید، به تناسب و تعادل، شامل قسمت .است ،شناختی موسیقی کالسیک ایرانیحال مبتنی بر اصول زیبایی

ک با وزن آزاد )آوازی( و قطعات ضربی هایی های رایج در اجرای موسیقی دستگاهی )در قالبتواند بر اساس قالبه میباشد 
 نگ( یا به صورت آزاد تدوین شود.چهارمضراب، ر درآمد،مانند پیش

یابی آثار در این بخش شامل موارد زیر است: انسجام اثر، شیوه گسترش  ایدهمعیارهای اصلی  ارز یاسیون و بسط و  های های وار
یتهجملهقایی و موسی یتم، مطلوبیت  صدا یا سونور کوک، ر کیفیت اجرا )دقت در  یته( و  ، پردازی، تبّحر در نوازندگی )ویرتئوز

یکالیته(، بدیع ؛ بودن  محتوای برنامه در عین  استفاده از محتوای موسیقی دستگاهیبودن و غیرتقلیدیبیان موسیقایی یا موز
کنندگان الزامی به اهی، شرکته به جوهر و نیز امکانات بالقوۀ موسیقی دستگعین توجضمنًا در طراحی محتوای برنامه، در 

گوشه  ها ندارند. اتب آنها بر اساس ردیفها و سلسله مررعایت توالی 
 
 
اجرای ارسالی به دبیرخانۀ جشنواره صرفًا برای همین و  تمامی قطعات ضربی باید توسط متقاضی ساخته شده باشد توجه:

کتو بدون   جشنواره ف  صورت تکنوازی با سازهای ًا بهصرفباید ینات استودیویی ضبط شده باشد. اجراها یهای صوتی یا تز ا 
کوبهتار، سنتور، سه کمانچه یا نی )بدون همراهی خواننده یا ساز  کل برنامۀ اجرتار، عود، قانون،  در محدودۀ باید ایی ای( باشد. 
کثر  10زمانی  حداقل  کرار  همان نمونۀ ای نوازندگان منتخب در ایام جشنواره تن شود. اجرای صحنهدقیقه تدوی 12دقیقه و حدا

هنگام ارسال فرم درخواست و نمونۀ تصویری، توضیحاتی کنندگان در این بخش، به. الزم است شرکتخواهد بودارسالی 
کنند. همچنین، همراه سایر  دی( بهاختار اجرا )مانند بروشور برنامه یا دفترچۀ سیتحلیلی دربارۀ قطعات و س مدارک ارسال 

توانایی اجرای بداهه را  وهای هیئت داوران دربارۀ ساختار اجرا اسخگویی به پرسشکنندگان در این بخش باید آمادگی پشرکت
 داشته باشند. نیز 
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 وازآ 

 سال( 18تا  15گروه الف )
یلی، شکسته و فرود( و تصنیف  دران، حامههای منتخب از آواز بیات ُترک )درآمد، جگوشهمرحلۀ اول:  )آهنگ از  «بس کن ای دل»صار، ف 
یا  دقیقه به اجرای آواز و تکخوانی بر اساس دستگاه 3کننده باید در حدود نین هر شرکت. همچداوود؛ شعر از پژمان بختیاری(مرتضی نی

 آواز انتخابی  خود بپردازد.
بیاتی از اشعار را، بر اساس کنندگان اتری و دشتی و یک تصنیف انتخابی در آوازهای مذکور. همچنین، شرکآوازهای افشامرحلۀ نهایی: 

 هند خواند. نظر هیئت داوران، به صورت آوازی و بداهه خوا
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
 )اثر   «دل شیدا )تو دوری از برم(»و تصنیف   گاه )درآمد، زابل، مویه، مخالف، مغلوب و فرود(های منتخب از دستگاه سهگوشه مرحلۀ اول:

 ود بپردازد.یا آواز انتخابی  خ دقیقه به اجرای آواز و تکخوانی بر اساس دستگاه 3ود باید در حد کننده. همچنین هر شرکتشیدا(
ُکرد، ابوعطا، دشتی، بیات ُترک و افشاری و یک تصنیف انتخدستگاهمرحلۀ نهایی:  ابی در یکی از های همایون و شور و آوازهای بیات 

از اشعار را، بر اساس نظر هیئت داوران، به صورت آوازی و بداهه خواهند  دگان ابیاتیکننها یا آوازهای مذکور. همچنین، شرکتدستگاه
 واند. خ
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
یلی، شکسته، دلکش و فرود( و یکی از ا مرحلۀ اول: « شب وصل»ین دو تصنیف: تصنیف  دستگاه ماهور )درآمد، داد، حصار، خاوران، ف 

(. همچنین هر اصفهانی سالکگ از عبدالحسین برازنده، شعر از )آهن« شکستیدیدی آخر دل ما را »یا تصنیف  )درویش خان( 
 یا آواز انتخابی  خود بپردازد. دقیقه به اجرای آواز و تکخوانی بر اساس دستگاه 3ر حدود کننده باید دشرکت

کنندگان ین، شرکتمذکور. همچنهای پنجگاه و یک تصنیف انتخابی در یکی از دستگاهگاه و راستهای نوا، چهاردستگاهمرحلۀ نهایی: 
 آوازی و بداهه خواهند خواند.  ابیاتی از اشعار را، بر اساس نظر هیئت داوران، به صورت

 
 

گوشه توجه: گرفته نشده است، اّما  شان در قالب س ساختار معمول و متعارفها باید بر اساروایت خاصی از ردیف برای بخش آواز در نظر 
 شناختی موسیقی کالسیک ایرانی اجرا شوند.عیارهای زیباییا توجه به مها و آوازها و بدستگاه
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 تار
 سال( 18تا  15گروه الف )

کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیشآواز افشاری )بهمرحلۀ اول:  افشاری )یوسف فروتن( و رنگ افشاری درآمد طور 
 خان()درویش

درآمد ماهور )سعید هرمزی( و چهارمضراب ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیشکامل از طور )بهور دستگاه ماهمرحلۀ نهایی: 
 ماهور )حسین علیزاده، ده قطعه برای تار، جلد اول(

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پی)بهآواز بیات ترک مرحلۀ اول:  هارمضراب بیات ترک )حسین درآمد و چشطور 
 علیزاده، دوره متوسطه(

کامل، شامل ضربیآواز بیات ترک )بهمرحلۀ نهایی:  کبر های متن و رنگ، ردیف دورۀ عالی علیدرآمد، چهارمضرابها، پیشطور  ا
 شهنازی(

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

کامل، شامل ضربیآواز بیات اصفهان )بهمرحلۀ اول:  کبر های متن و رنگ، ردیف دورۀ عالی علید، چهارمضرابدرآما، پیشهطور  ا
 هنازی(ش

کامل، شامل ضربیگاه )بهدستگاه سهمرحلۀ نهایی:  کبر عالی علیهای متن و رنگ، ردیف دورۀ درآمد، چهارمضرابها، پیشطور  ا
 شهنازی(
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 تنبک
 سال( 18تا  15گروه الف )
 دقیقه(. 1)هر کدام به مدت حداکثر  8/6و  4/6، 8/5، 4/3، 4/2مختلف در اوزان وهای ریتمیک اجرای آزاد الگمرحلۀ اول: 

کثر 1)مرحلۀ نهایی:  بین آنها با حفظ تمپو، بر اساس نظر هیئت  تبدیل( اجرای اوزان ساده، ترکیبی و لنگ و 2دقیقه تکنوازی آزاد؛ ) 2( حدا
 ران.نظر هیئت داو( همراهی با ساز ملودیک، بر اساس 3داوران؛ )

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

یتمیک مختلف در اوزان 1) مرحلۀ اول: کثر 2ثانیه(؛ ) 90)هر کدام در حدود  8/7و  4/5، 8/6، 4/6، 4/3( اجرای آزاد الگوهای ر  2( حدا
 تکنوازی آزاد.دقیقه 

کثر 1)مرحلۀ نهایی:  بین آنها با حفظ تمپو، بر اساس نظر هیئت  یلو لنگ و تبد ( اجرای اوزان ساده، ترکیبی2دقیقه تکنوازی آزاد؛ ) 3( حدا
 یک، بر اساس نظر هیئت داوران.( همراهی با ساز ملود3داوران؛ )

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

کثر ( حد2ها با حفظ تمپو انجام شود(؛ )دقیقه )تبدیل 4تبدیل اوزان ساده، ترکیبی و لنگ در حدود  ( اجرای یک قطعه با1) مرحلۀ اول:  3ا
 تکنوازی آزاد. دقیقه

( اجرای اوزان ساده، ترکیبی، لنگ و تبدیل بین آنها با حفظ تمپو، بر اساس نظر هیئت 2دقیقه تکنوازی آزاد؛ ) 3( حداکثر 1)مرحلۀ نهایی: 
یتمیک  ( سا3داوران؛ ) گروه 17خت و اجرای یک دور ر ور؛ های سازندۀ دبندی واحدضربی و توانایی تحلیل ساختار و شمارش، تقطیع و 

 ( همراهی با تصنیف یا ساز ملودیک، بر اساس نظر هیئت داوران.4)
 

در صورت لزوم،  نوشته شود.نام توضیحات هر تراک توجه: برای مرحلۀ اول هر قطعه در یک تراک مستقل ضبط شود و در فرم ثبت
 توضیحات تکمیلی دربارۀ مرحلۀ نهایی متعاقبًا اعالم خواهد شد.
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 دف

 سال( 18تا  15گروه الف )
 .دقیقه( 1.5تا  1)هر کدام به مدت  8/5و  8/6، 4/4 ،4/3، 4/2اجرای آزاد الگوهای ریتمیک مختلف در اوزان مرحلۀ اول: 

 .آنها، بر اساس نظر هیئت داورانبین  ( اجرای اوزان ساده، ترکیبی و لنگ و تبدیل2دقیقه تکنوازی آزاد؛ ) 3تا  2 بین( 1)مرحلۀ نهایی: 
 

 سال( 23تا  19)گروه ب 
یتمیک مختلف در اوزان 1) مرحلۀ اول: (؛ دقیقه 1)هر کدام در حدود  16/10و  16/8، 8/7 ،4/5، 8/6، 4/6، 4/3( اجرای آزاد الگوهای ر

 دقیقه تکنوازی آزاد. 2( حداکثر 2)
کثر 1)مرحلۀ نهایی:  ( 3بین آنها، بر اساس نظر هیئت داوران؛ ) ل( اجرای اوزان ساده، ترکیبی و لنگ و تبدی2آزاد؛ )دقیقه تکنوازی  3( حدا

 هیئت داوران.، بر اساس نظر ملودی ی باهمراه
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
کثر 2نجام شود(؛ )ها با حفظ تمپو ادقیقه )تبدیل 4( اجرای یک قطعه با تبدیل اوزان ساده، ترکیبی و لنگ در حدود 1) مرحلۀ اول:  3( حدا

 دقیقه تکنوازی آزاد.
، لنگ و تبدیل بین آنها با حفظ تمپو، بر اساس نظر هیئت ( اجرای اوزان ساده، ترکیبی2دقیقه تکنوازی آزاد؛ ) 3( حداکثر 1)نهایی: لۀ مرح

گروهضربی و توانایی تحلیل ساختار و  16یا  14یا  11( ساخت و اجرای یک دور ریتمیک  3)داوران؛  بندی واحدهای شمارش، تقطیع و 
 ، بر اساس نظر هیئت داوران.ملودی( همراهی با 4سازندۀ دور؛ )

 
 نام توضیحات هر تراک نوشته شود.فرم ثبت یک تراک مستقل ضبط شود و دربرای مرحلۀ اول هر قطعه در  توجه:

 
طور مجزا برگزار خواهد به« موسیقی نواحی»و « دستگاهیموسیقی »توجه: مسابقات مربوط به ساز دف در دو بخش  مستقل  

که منطبق  خش موسیقی نواحی داریدکه تمایل به شرکت در جشنواره با ساز دف در بطفًا در صورتیشد. ل توجه داشته باشید 
کردستان( آثار خود  را به دبیرخانۀ بر محتوای فراخوان بخش موسیقی نواحی )بر اساس قطعات معمول برای ساز دف در موسیقی 

کنید و ُفرم مربوط به بخش مو کنید.جشنواره ارسال  گر تمایل به شرکت در بخش موسیقی دستگاهی  سیقی نواحی را تکمیل  ا
کنید و با ساز دف د ید موارد مندرج در این صفحه را اجرا و ارسال  کنید.ار  ُفرم مربوط به بخش موسیقی دستگاهی را تکمیل 
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 سنتور
 سال( 18تا  15)گروه الف 

د درآمصبا( یا پیشابوالحسن صبا(؛ زنگ شتر ) گاه به انتخاب داوطلب )ردیف میرزا عبداهلل یا ردیفپنج گوشه از دستگاه سهمرحلۀ اول: 
 خان(گاه )درویش سه

کامل )ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف صبا(؛ قطعات گاه و آواز افشاری بهدستگاه سهمرحلۀ نهایی:  ضربی: رنگ دلگشا یا رنگ افشاری طور 
درآمد شیا پیصبا( ابوالحسن پایور(؛ زنگ شتر )فرامرز گاه )ردیف میرزا عبداهلل( یا چهارمضراب مخالف )پایور(؛ چهارمضراب سهفرامرز )

 گاه )درویش خان(سه
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
درآمد شور )پشنگ صول یا پیشرزا عبداهلل یا ردیف صبا(؛ ضرب اپنج گوشه از دستگاه شور به انتخاب داوطلب )ردیف می مرحلۀ اول:

کتاب موج نو، اولین قطعه(  کامکار، 
کامل )ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف صبا(؛ دستگاه شور و متعلقات )آوازها( بهمرحلۀ نهایی:  قطعات ضربی: ضرب اصول یا قطعات طور 

کتاب موج نو(؛ چ« آه سحر»و « موج» کامکار،  کتاب ضربیهارمضراب شور )حبیب سماعی، از آل)پشنگ  های حبیب سماعی( بوم و یا 
کتاب بیست قطعه(؛ رنگ شور ) مشکاتیان،پرویز یا چهارمضراب شورانگیز ) های درآمد و رنگ( یا قسمتپایور، از مجموعه پیشفرامرز از 

 اول، دوم و سوم  رنگ شهرآشوب 
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
گو مرحلۀ اول:  مشکاتیان،پرویز درآمد همایون )اوطلب )ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف صبا(؛ پیششه از دستگاه همایون به انتخاب دپنج 

کتاب گل آیین( یا پیش  الدین مختاری(درآمد همایون )رکناز 
ز پرویدرآمد همایون )یف صبا(؛ پیشطور کامل )ردیف میرزا عبداهلل یا رددستگاه همایون، آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا بهمرحلۀ نهایی: 

کتاب گل آیین( یا پیش کتاب سی قطعه( یا فرامرز مضراب بیداد )الدین مختاری(؛ چهاردرآمد همایون )رکنمشکاتیان، از  پایور، 
کتاب شورم را(؛ رنگ پرویز ) «سرکش»چهارمضراب  کامکار، از  کتاب بیست قطعه( یا چهارمضراب همایون )پشنگ  اصفهان مشکاتیان، 

کتاب موج نو( یا رنگ نستاری« گل به دامن»ا قطعۀ خان( ی)درویش« غنی و فقیر» کامکار، از   )پشنگ 
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 تارسه

 سال( 18تا  15گروه الف )
کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیش)بهافشاری آواز مرحلۀ اول:  کتاب طور  گنجینۀ درآمد افشاری )یوسف فروتن، از 

وت، مندرج در قطعۀ برگزیده از موسیقی ملی ایران، داریوش صف 124فشاری )درویش خان، از کتاب تار یا مجموعۀ همساز(؛ رنگ اسه
 (157صفحۀ 

کامل، بدون ضربی)بهماهور دستگاه  مرحلۀ نهایی: درآمد ماهور های پایانی، از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیشطور 
کتاب گنجینۀ سه ییییخانسعید هرمزی( و چهارمضراب ماهور )درویش) کتاب بهارمست(صبا، مندرج در   تار یا 
 

 سال( 23ا ت 19گروه ب )
ُمل، به)از مبنای سیآواز بیات ترک  مرحلۀ اول: کامل، از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیشب  درآمد بیات ترک )حسین طور 

کاروان صبا( دوره متوسطه( و چهارمضراب اول بیات ترکعلیزاده،  کتاب   )ابوالحسن صبا، مندرج در 
کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیش)بهدستگاه همایون مرحلۀ نهایی:  درآمد و رنگ همایون )ردیف دورۀ عالی طور 

کبر شهنازی؛ قطعات ضربی هم در مبنای ُسل، منطبق بر علی  کوک ردیف، اجرا شود(ا
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ر)بهآواز بیات اصفهان  مرحلۀ اول: درآمد اصفهان )محمدرضا لطفی، پرواز دیف آقا حسینقلی(؛ پیشطور 

کتاب مجموعه آثار محمدرضا لطفیعشق کتاب گنجینۀ سهو چهارمضراب دوم اصفهان )ابوالحسن صبا، مندرج د (، مندرج در   تار(ر 
کامل از ردیف میرزا عبداهلل یا ردیف آقا حسینقلی(؛ پیش)بهتگاه چهارگاه دس مرحلۀ نهایی: درآمد و رنگ چهارگاه )ردیف دورۀ عالی طور 

کبر شهنازی( و قطعۀ علی  نقی وزیری()علی« دخترک ژولیده»ا
  

 
 

 
 



 
 

17 

 

 
 
 عود

 سال( 18تا  15گروه الف )
چهارمضراب، درآمد دوم، بیات راجه، نهفت، ، ردیف میرزا عبداهلل(: «ُسل»)از مبنای دستگاه نوا  هایاز گوشه منتخبیمرحلۀ اول: 
کتاب « نواخوش»طعات ضربی: چهارمضراب نوا )ابوالحسن صبا( و رنگ نیشابورک؛ ق  قطعه برای عود( 42)منصور نریمان، مندرج در 

کامل، از شور  عطا و افشاری )بهآوازهای ابومرحلۀ نهایی:  ا )درویش خان( و چهارمضراب افشاری )جلیل درآمد ابوعط؛ پیش«(ر»طور 
کاظمی، به مبنای ُسل منتقل شود( و رقص چوپی )ابوالحسن صبا، مندرج در چهارمضراب  60مندرج در کتاب  شهناز، برای تار از علی 
 ریوش صفوت(قطعۀ برگزیده از موسیقی ملی ایران، دا 124کتاب 

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

گ مرحلۀ اول: وانه، پنجگاه، سپهر، نیریز؛ قطعات ، ردیف میرزا عبداهلل(: درآمد، پر«فا»)از مبنای پنجگاه های دستگاه راستوشهمنتخبی از 
 پنجگاه )حسین علیزاده(پنجگاه )فرامرز پایور( و رنگ راستدرآمد راستضربی: پیش

کامل )از مبنای به پنجگاهراستدستگاه مرحلۀ نهایی:  نقی وزیری(، رنگ )علی« حاضر باش»قطعۀ هلل(؛ ، ردیف میرزاعبدا«فا»طور 
 (250قطعۀ برگزیده از موسیقی ملی ایران، داریوش صفوت، صفحۀ  124کتاب پنجگاه )مندرج در شهرآشوب راست

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

کرشمه با مویه، «دو»ز دستگاه چهارگاه )از مبنای منتخبی ا مرحلۀ اول: زابل، حصار، مخالف، منصوری؛ ، ردیف میرزاعبداهلل(: درآمد، 
 نقی وزیری(.)علی« خترک ژولیدهد»الدین مختاری(، قطعۀ درآمد چهارگاه )رکنپیش

کامل با ضربیدستگاه چهارگاه بهمرحلۀ نهایی:  الدین مختاری(؛ قطعۀ میرزاعبداهلل(؛ ضربی چهارگاه )رکن، ردیف «دو»ها )از مبنای طور 
 (.نقی وزیری)علی« دخترک ژولیده»
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 قانون
 

 سال( 18تا  15گروه الف )
( و ابوالحسن صبا) «به زندان»قطعات ضربی: (؛ به انتخاب داوطلب )ردیف میرزا عبداهلل ایونهمپنج گوشه از دستگاه  مرحله اول:

 .(سیمین آقارضی) «چکاوک»
کاملبه)دستگاه همایون و آواز اصفهان  مرحله نهایی:  ؛(ملیحه سعیدی)چهارمضراب باوی قطعات ضربی: ، ردیف میرزا عبداهلل(؛ طور 

یده دل»  .(نقی وزیریعلی)رنگ همایون  ورنگ فرح (؛ داوودمرتضی نی)درآمد اصفهان شیپ یا( ملیحه سعیدی) «شور
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
گوشه از  مرحله اول:  (ابوالحسن صبا) «سامانی»؛ نستاریرنگ (؛ قطعات ضربی: ردیف میرزا عبداهلل)دستگاه نوا به انتخاب داوطلب پنج 

 .رنگ دلگشا و
کاملبه)نوا  گاه ودستگاه سه مرحله نهایی:  «جنگ»و  (ابوالحسن صبا)چهارمضراب نوا ، ردیف میرزا عبداهلل(؛ قطعات ضربی: طور 

کبر شهنازیعلی)   .(ملیحه سعیدی) «شفق»چهار مضراب  یا (ابوالحسن صبا) «شترزنگ » ؛(ا

 
 ال(س 29تا  24گروه ج )

گوشه از  مرحله اول: رنگ  یا« شهرآشوب»پنج قسمت از (؛ قطعات ضربی: ردیف میرزا عبداهلل)ه انتخاب داوطلب ب دستگاه شورپنج 
 .(ابوالحسن صبا)رنگ بیات ترک ؛ «هشتری»

کامل، ردیف میرزا عبداهلل)به آوازهای بیات ترک و ابوعطاو  دستگاه شور مرحله نهایی: دو ضربی بیات  ؛اصول رنگ(؛ قطعات ضربی: طور 
کبر شهنازیعلی)ترک    .(ابوالحسن صبا)چهارمضراب حجاز  یا (ابوالحسن صبا)ب بیات ترک چهارمضرا ؛(ین علیزادهحس) «خزان»؛ (ا
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 کمانچه
 سال( 18تا  15گروه الف )
کامل،به)آواز بیات ترک مرحلۀ اول:  اصغر بهاری، درآمد بیات ترک )علی؛ پیشسن صبا یا عبداهلل دوامی(ردیف میرزا عبداهلل، ابوالح طور 

 «همچو فرهاد»دی آذرسینا( و تصنیف نگاری مهنت
کاملبه) دشتی و افشاریآوازهای بیات ترک، مرحلۀ نهایی:  درآمد بیات پیشردیف میرزا عبداهلل، ابوالحسن صبا یا عبداهلل دوامی(؛  ،طور 

 «همچو فرهاد»نگاری مهدی آذرسینا( و تصنیف اصغر بهاری، نتترک )علی
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
درآمد، آواز یا داد، دلکش، شکسته، )ردیف میرزا عبداهلل، ابوالحسن صبا یا عبداهلل دوامی(:  های دستگاه ماهورمنتخبی از گوشه :مرحلۀ اول

کامل؛ پیشعراق به  درآمد ماهور )درویش خان( و رنگ حربیطور 
کاملبه)و آوازهای ابوعطا و بیات اصفهان  ماهوردستگاه نهایی: مرحلۀ   دوامی(؛ زا عبداهلل، ابوالحسن صبا یا عبداهلل، ردیف میرطور 
 درآمد ماهور )درویش خان( و رنگ حربیپیش

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

گردانیه، گوشت، عشیران، نهفت؛ دوامی(: )ردیف میرزا عبداهلل، ابوالحسن صبا یا عبداهلل  نوامنتخبی از دستگاه  مرحلۀ اول: درآمد، 
کتاب دوم( و رنگ نوا )ردیف میرزا عبداهلل( ، نتاصغر بهاریدرآمد نوا )علیپیش  نگاری مندرج در سایت(، چهارمضراب نوا )ردیف صبا، 

کاملبه)گاه و آواز بیات اصفهان پنجگاه، سهنوا، راست هایدستگاهمرحلۀ نهایی:  رزا عبداهلل، ابوالحسن صبا یا عبداهلل ، ردیف میطور 
کتاب دوم( و رنگ نوا )ردیف میرزا ی، نتاصغر بهاردرآمد نوا )علیپیشدوامی(؛  نگاری مندرج در سایت(، چهارمضراب نوا )ردیف صبا، 
 عبداهلل( 
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 نی

 سال( 18تا  15گروه الف )
کریمی یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا میرزا عبداهلل، ، ردیف«ر  »کامل، از شور طور بهآواز ابوعطا ) مرحلۀ اول: ؛ قطعات ضربی: (محمود 

کبر علیدرآمد ابوعطا )صبا(، پیشابوالحسن چهارمضراب ابوعطا ) کتاب  شهنازی،ا رنگ و  (31-30 صفحات، درآمدپیش 101مندرج در 
کتاب ابوعطا )رضا محجوبی، نگ، مندرج در   (36 صفحۀ صد َرنگ ر 

کریمی یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا میرزا عبداهلل،، ردیف «ر  »کامل، از شور طور بهآوازهای ابوعطا و افشاری ) ی:مرحلۀ نهای ؛ (محمود 
دانم چه در نمی »موسی معروفی(، تصنیف افشاری ، 2شمارۀ ، رنگ افشاری )صبا(ابوالحسن )چهارمضراب افشاری قطعات ضربی: 

کردی جانم  ینی()عارف قزو «پیمانه 
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
کریمی یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا میرزا عبداهلل،، ردیف کوکچپ ،کامل، نوای ُسلطور بهدستگاه نوا ) مرحلۀ اول: ؛ قطعات (محمود 

کتاب  منتقل و اجرال به نوای ُس  نگاریبر اساس این نت)« نبود ز رخت»تصنیف نوا  و کسایی( حسنچهارمضراب نوا )ضربی:  شود: 
 (451 فرامرز پایور، صفحۀنگاری های قدیمی به روایت عبداهلل دوامی، نتردیف آوازی و تصنیف

کریمی یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا یرزا عبداهلل،م، ردیف «ر»از مبنای کامل، طور بهچهارگاه )دستگاه  مرحلۀ نهایی: ؛ قطعات (محمود 
 کسایی(حسن درآمد چهارگاه )پیش و« نگارا»اری(، تصنیف الدین مخترنگ چهارگاه )رکنضربی: 

 
 (سال 29تا  24گروه ج )

کامل، از مبنایبهدستگاه همایون ) مرحلۀ اول: کریمی یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا میرزا عبداهلل،، ردیف ُسل طور  ؛ قطعات (محمود 
کاروان صبا، مسعودابوالحسن ) «به زندان»ضربی:  کتاب  کبر علیرنگ همایون ) و شعاری( صبا، از  قطعه  23کتاب ، بر اساس شهنازیا

کبرعلیاز   (منتقل و اجرا شود همایون ُسل نگاری داریوش طالیی، به، نتهنازیش ا
کامل، از مبنایبهگاه )دستگاه سه مرحلۀ نهایی: کریم یا عبداهلل دوامی، ابوالحسن صبا میرزا عبداهلل،، ردیف ُکُرنمی طور  ؛ (یمحمود 

 خان(درویشگاه )سهرنگ  و ی(عارف قزوین) «افتخار آفاق»(، تصنیف ابوالحسن صبا) «زنگ شتر»قطعات ضربی: 

 
 الذکر به سایت جشنواره و انجمن موسیقی ایران رجوع شود.فوقنگاری قطعات ضربی توجه: برای دسترسی به نت
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 ابوا

 سال( 18تا  15گروه الف )
کنسرت مرحلۀ اول:   Franz Thaddäus Blattاز  4یا  3مارۀ ش انتاتود 

یر انتخاب و اجرا شود.مرحلۀ نهایی:  گزینۀ ز  یکی از دو 
1. Gaetano Donizetti, Sonata for Oboe and Piano (All Movements)  

2. Domenico Cimarosa, Oboe Concerto in C (All Movements) 

 

 سال( 23تا  19گروه ب )
 مرحلۀ اول: 

Benjamin Britten, Six Metamorphoses after Ovid for Solo Oboe, Op.49 (I. Pan & II. Phaeton) 

یر انتخاب و اجرا شود.مرحلۀ نهایی:  گزینۀ ز  یکی از دو 
1. Johann Nepomuk Hummel, Introduktion, Thema und Variationen, Op.102  

2. Joseph Haydn, Oboe Concerto in C Major (All Movements) 

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

 مرحلۀ اول: 
Benjamin Britten, Six Metamorphoses after Ovid for Solo Oboe, Op.49 (IV. Bacchus) 

 
  مرحلۀ نهایی:

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata for Oboe in F Major 
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 پیانو

 سال( 18تا  15گروه الف )
  مرحلۀ اول:

1. Carl Czerny, Etude from The Art of Finger Dexterity, Op.740, No. 42 in F Major 

2. Johann Sebastian Bach, Sinfonia, No. 8 in F Major (Three-Part Inventions) 

 مرحلۀ نهایی:
1. Moritz Moszkowski, 15 Etudes de Virtuosité, Op.72, No. 2 in g minor 

2. Béla Bartók, Sonatina, Sz.55  

 سال( 23تا  19وه ب )گر
  مرحلۀ اول:

1. Moritz Moszkowski, 15 Etudes de Virtuosité, Op.72, No. 1 in E Major 

2. Johann Sebastian Bach, Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue, No. 15 in G 

Major 

 مرحلۀ نهایی:
1. Béla Bartók, Suite for Piano, Op. 14 

2. Frédéric Chopin, Étude, Op. 25, No. 12 in c minor  

 سال( 29تا  24گروه ج )
  مرحلۀ اول:

1. Johann Sebastian Bach, Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue, No. 16 in g 

minor 

2. Frédéric Chopin, Étude, Op. 10, No. 12 in c minor (Revolutionary)  

 مرحلۀ نهایی:
1. Sergey Prokofiev, 3 Pieces, Op. 95 (from the Ballet Cinderella) 

2. Frédéric Chopin, Étude, Op. 10, No. 4 in c# minor  

 : قطعات اجرایی، در هر دو مرحله، باید از حفظ نواخته شود.وجهت
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 ترومبون

 سال( 18تا  15گروه الف )
 مرحلۀ اول: 

Carl Maria von Weber, Romance or Paul Hindemith, Sonata for Trombone 

 مرحلۀ نهایی:
Carl Maria von Weber, Romance and Paul Hindemith, Sonata for Trombone 

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

 مرحلۀ اول: 
Nikolai Rimsky-Korsakov, Trombone Concerto or Gordon Jacob, Concerto for Trombone and 

Orchestra 

 مرحلۀ نهایی: 
Nikolai Rimsky-Korsakov, Trombone Concerto and Gordon Jacob, Concerto for Trombone and 

Orchestra  
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
  مرحلۀ اول:

Graefe, Concerto for Trombone Solo 

 مرحلۀ نهایی: 
Ferdinand David, Trombone Concertino, Op. 4 (1st Movement) 
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 ترومپت
 سال( 18تا  15گروه الف )
یر انتخاب و اجرا شود.: و مرحلۀ نهایی مرحلۀ اول  دو قطعه از سه قطعۀ ز

1. George Bizet, Toreador Song, from Carmen 

2. G. F. Handel, Sonata Movements (1st Movement) 

3. Guillaume Ballay, Andante et Allegro 
 

 سال( 23تا  19ب )گروه 
 هر دو قطعه اجرا شود. مرحلۀ اول و مرحلۀ نهایی: 

1. Alexander Goedicke, Concert Etude 

2. Johann Sebastian Bach, Arioso 
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
یر انتخاب و اجرا شود. مرحلۀ اول:  یک قسمت از یکی از قطعات ز

1. Sabir Karim-Khodzhi, Concerto No. 2 for Trumpet 

2. J. B. G. Neruda, Trumpet Concerto in Eb Major 

3. F. J. Haydn, Trumpet Concerto 

4. J. N. Hummel, Trumpet Concerto 

یر انتخاب و به مرحلۀ نهایی: کامل اجرا شود.یکی از قطعات ز  طور 
1. Sabir Karim-Khodzhi, Concerto No. 2 for Trumpet 

2. J. B. G. Neruda, Trumpet Concerto in Eb Major 

3. F. J. Haydn, Trumpet Concerto 

4. J. N. Hummel, Trumpet Concerto 
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 فلوت
 سال( 18تا  15گروه الف )

 اول: ۀمرحل
Edgard Varèse, Density 21.5 for flute alone  

 :نهایی ۀمرحل

Paul Hindemith, Sonata for flute and piano (I. Heiter bewegt, II. Sehr langsam, III. Sehr lebhaft) 

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

 اول: ۀمرحل
Peteris Vasks, Landscape with Birds for solo flute 

 :نهایی ۀمرحل

Francis Poulenc, Sonata for flute and piano (Allegro malinconico, Cantilena, Presto giocoso) 

 

 (سال 29تا  24روه ج )گ
 اول: ۀمرحل

André Jolivet, Cinq Incantations, A. Pour accueillir les nogotiateurs, B. Pour que l'enfant qui va 

naitre soit un fils 

 :نهایی ۀمرحل

Jindrich Feld, Sonata for flute and piano (I. Allegro giocoso, II. Grave, III. Allegro vivace) 
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 کالرینت
 سال( 18تا  15وه الف )گر

کتاب یک قطعه ا  نتخاب و اجرا شود.مرحلۀ اول: از هر 
1. Franz Wilhelm Ferling, 144 Preludes 

2. Ernesto Cavallini, Douze Etudes  

کامل اجرا شود.به« 4و  3شمارۀ »یا قطعات « 2و  1  ارۀشم»قطعات رحلۀ نهایی: م  طور 
1. Carl Philipp Stamitz, Clarinet Concerto No.3 in Bb Major & 2. Carl Maria von Weber, 

Concertino in Eb Major 

3. Carl Philipp Stamitz, Clarinet Concerto No.1 in F Major & 4. Carl Maria von Weber, 

Variations 

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

کتاب یک قطعه انتخاب و اجرا شود.م  رحلۀ اول: از هر 
1. Agostino Gabucci, Caprices 

2. Vincenzo Gambaro, Caprices 

یر انتخاب و اجرا شود.مرحلۀ نهایی:   دو قطعه از پنج قطعۀ ز
1. Carl Maria von Weber, Introduction, Theme and Variations 

2. Carl Maria von Weber, Clarinet Concerto No.1 (1st Movement) 

3. Carl Maria von Weber, Clarinet Concerto No.2 (1st Movement) 

4. Wolfgang Amadeus Mozart, Clarinet Concerto (1st Movement) 

5. Carl Maria von Weber, Grand Duo Concertant (Finale) 

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

کامل اجهم به 2 مجموعۀ شمارۀانتخاب و اجرا شود و  1جموعۀ شمارۀ یک قطعه از م مرحلۀ اول:  را شود.طور 
1. Johann Sebastian Bach, Partitas-Sonatas for Solo Clarinet 

2. Igor Stravinsky, Three Pieces for Clarinet Solo 

یر انتخاب و رحلۀ نهایی: م کامل بهدو قطعه از پنج قطعۀ ز  اجرا شود.طور 
1. Robert Schumann, Fantasiestücke, Op.73 

2. Henri Tomasi, Introduction and Dance 

3. Paul Hindemith, Clarinet Sonata  

4. Francis Poulenc, Clarinet Sonata 

5. Calude Debussy, Première rhapsodie 

http://imslp.org/wiki/Category:Stamitz,_Carl_Philipp
http://imslp.org/wiki/Category:Stamitz,_Carl_Philipp
http://imslp.org/wiki/Category:Stamitz,_Carl_Philipp
http://imslp.org/wiki/Category:Stamitz,_Carl_Philipp
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 کنترباس
 سال( 18تا  15وه الف )گر

 انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ یکی از اتودهای  الزامی است؛ 1قطعۀ شمارۀ اجرای مرحلۀ اول: 
1. Oscar Zimmerman, Solos for the Double Bass Player, No.4, Prelude in G 

2. Édouard Nanny, Méthode Complète (étude, p.39) 

3. Felipe Libon, 12 Double Bass Studies, No.4 

 رحلۀ نهایی: م
Henry Eccles, Sonata (2nd Movement) 
 

 سال( 23تا  19گروه ب )
 انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ یکی از اتودهای  الزامی است؛ 1قطعۀ شمارۀ اجرای رحلۀ اول: م

1. Antonio Capuzzi, Double Bass Concerto (1st Movement) 

2. Sturm, 110 Studies, No.84 

3. Franz Simandl, New Method for the Double Bass, Study No.3 

 مرحلۀ نهایی: 
1. Storch-Hrabe, 57 Studies, No.1 ( ، قسمت اول و دوم1اتود شمارۀ  ) 
2. Oscar Zimmerman, Solos for the Double Bass Player, No.7, Minuet 

3. Domenico Dragonetti, Double Bass Concerto (Andante, without Cadence) 

 

 سال( 29تا  24گروه ج )
گزینۀ شمارۀ یکی از اتودهای  الزامی است؛ 1قطعۀ شمارۀ اجرای  مرحلۀ اول:  انتخاب و اجرا شود.نیز  2مندرج در 

1. Johann Sebastian Bach, Suite No.1, Prelude arranged for the Double Bass by H. Samuel 

Sterling 

2. Édouard Nanny, Méthode Complète (études, pp. 65, 66, 67) 
 

 هم انتخاب و اجرا شود.« 5یا  4»و نیز یکی از موارد « 3یا  2»موارد یکی از  الزامی است؛ 1قطعۀ شمارۀ اجرای رحلۀ نهایی: م
1. Johann Sebastian Bach, Suite No.3 (5th Movement, Bourrée I) 

2. Serge Koussevitzky, Valse Miniature 

3. Antonio Vivaldi, Concerto, arranged for the Double Bass by Oscar Zimmerman, Solos for the 

Double Bass Player, No.3 

4. Édouard Nanny, Double Bass Concerto (1st Movement) 

5. Serge Koussevitzky, Double Bass Concerto (2nd Movement) 
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 گیتار

 سال( 18تا  15گروه الف )
یاسیون»یا  «سونات»یک مرحلۀ مقدماتی:   انتخاب و اجرا شود. (Coste یا Giuliani ماننداز آهنگسازانی ) از دورۀ کالسیک« تم و وار

 

یاسیون»یا « سوئیت»یا « سونات»یک مرحلۀ نهایی:   ازانتخاب و اجرا شود ) یا معاصررومانتیک ای چندموومانی از دورۀ یا قطعه« تم و وار
ۀ یک قطعۀ به اضاف (Brindleیا  Ponce ،Turina ،Torroba ،Tedesco ،Brouwer ،Rodrigo ،Bogdanovic مانندآهنگسازانی 

 دقیقه. 5اختیاری در حدود 
 

 سال( 23تا  19روه ب )گ
یاسیون»یا  «سونات»یک مرحلۀ مقدماتی:   انتخاب و اجرا شود. (Coste یا Giuliani ماننداز آهنگسازانی ) از دورۀ کالسیک« تم و وار

 

یاسیون»یا « سوئیت»یا « سونات»یک مرحلۀ نهایی:   ازانتخاب و اجرا شود ) یا معاصرای چندموومانی از دورۀ رومانتیک یا قطعه« تم و وار
ۀ یک قطعۀ به اضاف (Brindleیا  Ponce ،Turina ،Torroba ،Tedesco ،Brouwer ،Rodrigo ،Bogdanovic مانندآهنگسازانی 

 دقیقه. 5اختیاری در حدود 
 

 سال( 29تا  24گروه ج )
یاسیون»یا  «سونات»یک مرحلۀ مقدماتی:   انتخاب و اجرا شود. (Coste یا Giuliani ماننداز آهنگسازانی ) از دورۀ کالسیک« تم و وار

 

یا»یا « سوئیت»یا « سونات»یک مرحلۀ نهایی:   ازانتخاب و اجرا شود ) یا معاصرای چندموومانی از دورۀ رومانتیک یا قطعه« سیونتم و وار
ۀ یک قطعۀ به اضاف (Brindleیا  Ponce ،Turina ،Torroba ،Tedesco ،Brouwer ،Rodrigo ،Bogdanovic مانندآهنگسازانی 

 دقیقه. 5اختیاری در حدود 
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 ویلن

 سال( 18تا  15گروه الف )
 مرحلۀ اول:

Georg Philipp Telemann, Fantasia No.9, TWV 40:22, Siciliana-Vivace 

گزینه ؛اجباری است 1گزینۀ اجرای مرحلۀ نهایی:   انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ  هاییکی از 
1. Jacques Féréol Mazas, Etudes: Book I, Op.36, No.23 

2. Willem Ten Have, Allegro Brillante, Op.19 

3. Wolfgang Amadeus Mozart, Violin Sonata in D Major, K.306 (1. Allegro con spirito) 

 

 

 سال( 23تا  19گروه ب )
 مرحلۀ اول:

Johann Sebastian Bach, Partita No.2, BWV1004, Sarabande 

گزینه ؛اجباری است 1گزینۀ اجرای مرحلۀ نهایی:   ب و اجرا شود.انتخانیز  3یا  2شمارۀ  هاییکی از 
1. Jakob Dont, 24 Etudes/Caprices, Op.35, No.5 

2. Benjamin Godard, Op.35, Concerto Romantique (1st Movement) 

3. Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto No.4 in D Major (1st Movement) + Joachim Cadenza 

 

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

 مرحلۀ اول:
Johann Sebastian Bach, Sonata in a minor, BWV1003, Grave 

گزینه ؛اجباری است 1گزینۀ اجرای مرحلۀ نهایی:   انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ  هاییکی از 
1. Eugène Ysaÿe, Six Sonatas for Solo Violin, Op.27, No.4 (1st Movement) 

2. Franz Ries, Perpetuum Mobile, Op.34, No.5 

3. Niccolò Paganini, Mosè-fantasia, MS 23 

 

 



 
 

30 

 

 
 

 ویلنسل
 سال( 18تا  15الف )گروه 

 مرحلۀ اول: 
Justus Johann Friedrich Dotzauer, Etude No.33 (Book I) 

 

 مرحلۀ نهایی: 
Jean-Baptiste Bréval, Cello Concertino No.2 in C Major, Op.22 (1st Movement) 

 
 (سال 23تا  19گروه ب )

 مرحلۀ اول: 
Jean-Louis Duport, No.4 (21 Exercises for Cello) & Johann Sebastian Bach, Cello Suite No.1, 

Sarabande 

 

 مرحلۀ نهایی: 
Camille Saint-Saëns, Allegro appassionato, Op.43 

 
 سال( 29تا  24گروه ج )

 مرحلۀ اول: 
Johann Sebastian Bach, Cello Suite No.3, Gigue & David Popper, Cello Etude No.17 

  مرحلۀ نهایی:
Edward Elgar, Cello Concerto (1st Movement) 
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 ویوال

 سال( 18تا  15الف )گروه 
 حلۀ اول:مر

Georg Philipp Telemann, Fantasia No.10, TWV 40:23, Presto-Largo 

گزینهیکی ا ؛اجباری است 1گزینۀ اجرای مرحلۀ نهایی:   انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ  هایز 
1. Jacques Féréol Mazas, Etude No.18 (Romance) 

2. Stamitz, Viola Concerto in D Major (3rd Movement) 

3. Franz Anton Hoffmeister, Viola Concerto in D Major (3rd Movement) 

 

 سال( 23تا  19گروه ب )
 مرحلۀ اول:

Georg Philipp Telemann, Fantasia No.3, TWV 40:16 

گزینه ؛اجباری است 1گزینۀ اجرای مرحلۀ نهایی:   انتخاب و اجرا شود.نیز  3یا  2شمارۀ  هاییکی از 
1. Lillian Fuchs, 16 Studies, No.1 

2. Ivan Handoškin, Viola Concerto (3rd Movement) 

3. Henri Vieuxtemps, Viola Sonata, Op.36 (1st Movement, Maestoso) 

 

 

 سال( 29تا  24گروه ج )
 مرحلۀ اول:

Johann Sebastian Bach, Prelude, Suite No.6, BWV 1012 

 

 یکی انتخاب و اجرا شود. 4یا  3یا  2الزامی است، از موارد  1قطعۀ شمارۀ مرحلۀ نهایی: 
1. Paul Hindemith, Viola Sonata, Op.25, No.1 (1st & 2nd Movements) 

2. William Walton, Viola Concerto  

3. Béla Bartók, Viola Concerto 
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 هورن

 سال( 18تا  15ف )گروه ال
 مرحلۀ اول: 

Marcel Boucard, Legende Rustique Cor 

 مرحلۀ نهایی: 
Josef Gabriel Rheinberger, Horn Sonata in Eb Major, Op.178 (1st Movement) 

 
 سال( 23تا  19گروه ب )

کنسرتو انتخاب و اجرا شود. مرحلۀ اول:  یک قسمت از 
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto No.3 in Eb Major 

کامل اجرا شود.کنسرتو بهمرحلۀ نهایی:   طور 
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto No.3 in Eb Major 

 سال( 29تا  24گروه ج )
  مرحلۀ اول:

Franz Strauss, Concerto, Op.8 

 مرحلۀ نهایی:
Richard Strauss, Concerto for Horn, No.1, Op.11 
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 حی ایرانبخش موسیقی نوا

 
کنندگان در این بخش باید به اجرای قطعاتی مبتنی بر سنت موسیقایی منطقۀ مورد نظر بپردازند. برای مرحلۀ اول باید یک کلیۀ شرکت

کثر تا  تصویری در حدود پنج دقیقه ضبط وفایل  ( به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود. پس از بررسی و 31/3/1398در موعد مقرر )حدا
یابی آ ای و حضور در جشنواره دعوت به عمل خواهد آمد. در هر دو مرحله الزم است اجرای آثار مبتنی تخبین برای اجرای صحنهثار، از منارز

که  بر سنت موسیقایی منطقۀ مورد نظر باشد. کوبهطور معمول بهدر مواردی  کننده دارد هیای در سنت موسیقایی مورد نظر نقش همراساز 
 بررسی خواهد شد. نوازیهمصورت )مانند دونوازی  ُسرنا و ُدُهل( اجراها به

 
 سنتی نواحی مختلف ایران. آوازهای 1
 (و ... ، قیچکاشقی، بینجو، کمانچهذری، ساز عدوتار، تنبور، رباب، تار آ)سازهای خانوادۀ . سازهای زهی نواحی ایران 2
کرنا، باالبان، نرمه3  (و ... جفتیانبان، نینای، دوزله، نی. سازهای بادی نواحی ایران )سازهای خانوادۀ نی، سرنا، 
کو4  (و ... ای نواحی ایران )سازهای خانوادۀ نقاره، دف، دایره، دهلبه. سازهای 

 
طور مجزا برگزار خواهد شد. لطفًا در به« موسیقی نواحی»و « موسیقی دستگاهی»مسابقات مربوط به ساز دف در دو بخش  مستقل   :توجه

که منطبق بر محتوای فراخوان بخش  که تمایل به شرکت در جشنواره با ساز دف در بخشصورتی ید توجه داشته باشید  موسیقی نواحی دار
کردستان( آثار خود را به دبیرخانۀ جشنواره ایموسیقسنت )بر اساس قطعات معمول برای ساز دف در فحه ین صدر همموسیقی نواحی  ی 

کنید. کنید و ُفرم مربوط به بخش موسیقی نواحی را تکمیل  گر تمایل به  ارسال  ید موارد ا شرکت در بخش موسیقی دستگاهی با ساز دف دار
کنید.و ا همین فراخوان را اجرا 14مندرج در صفحۀ  کنید و ُفرم مربوط به بخش موسیقی دستگاهی را تکمیل   رسال 

 
که از پیش ضبط و یا در  کنندو ضبط ه اجرا ارسال به همین جشنوارقطعات را صرفًا برای داوطلبان محترم الزم است  :تذکر و نمونه آثاری 

مجاز به  کنندگانشرکتفایل ارسالی شده و نمونه اثر ضبطدر  ،همچنین .قابل بررسی نخواهد بود باشدقالب کنسرت اجرا شده 
 شرکت در جشنوارهدر ُفرم درخواست  داوطلبان باید صرفًا به صورت مکتوبتوسط  گونه توضیح هردر صورت لزوم، ند. کردن نیستصحبت

 شود. یا به آن ضمیمه درج


