
 باسمه تعالی

 فجر موسیقیجشنواره  هفتمینوسی

 (باربد ۀجایز) فراخوان بخش رقابتی

 

اهالی موسیقی  ۀبرگزید آثار از تقدیر و معرفی هدف با فجر موسیقی ۀجشنوار هفتمینوبا استعانت از خداوند متعال، سی

های دینی یت ملی مبتنی بر آموزههو از صیانت ،سلیقه و فرهنگ شنیداری مخاطبان یااعتالی هنر موسیقی و ارتق ،ایران

های گونه برای ها و استانداردهای کیفیارچوبهتبیین چو  شناساییو همچنین  خالق هنرو ایرانی، تقویت و حمایت از 

 .شودبرگزار می ،بهمن ماه 29تا  24از تاریخ  ،یموسیقمختلف 

 اصلی بخشالف: 

 درو  هستند سایر نهادهای رسمیو  از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوزکه دارای  صوتی هایآلبوم ۀهم

مجاز به حضور در این بخش  ،اندشدهنتشر صورت فیزیکی و یا دیجیتال مبه 1400ماه مهر1تا   1398مهرماه  1ی زمان ۀباز

 .خواهند بود

 و جوایز: هاعنوان

 موسیقی دستگاهی

 کالمباموسیقی  آهنگسازی .1

 کالمموسیقی بی. آهنگسازی 2

 چند نوازی( )تکنوازی، کالماجرای موسیقی بی  .3

 خوانندگی موسیقی دستگاهی .4

 موسیقی نواحی

 نواحیموسیقی اجرای  .5

 نواحیموسیقی خوانندگی  .6

 غربی موسیقی کالسیک

 غربی کالسیکموسیقی آهنگسازی  .7

 غربی .اجرای موسیقی کالسیک 8

 معاصر و ارکسترال ایرانی موسیقی

 ایرانی با کالم و ارکسترال آهنگسازی موسیقی معاصر  .9

 کالمبیایرانی و ارکسترال آهنگسازی موسیقی معاصر  .10

 ایرانیو ارکسترال  خوانندگی موسیقی معاصر  .11

 



 تلفیقی موسیقی

 با کالم آهنگسازی موسیقی تلفیقی .12

 کالمبی آهنگسازی موسیقی تلفیقی .13

 کالم.اجرای موسیقی تلفیقی بی14

 خوانندگی موسیقی تلفیقی .15

 موسیقی پاپ

 آهنگسازی موسیقی پاپ .16

 خوانندگی موسیقی پاپ .17

 کالم.اجرای موسیقی پاپ بی18

 موسیقی کودک

 موسیقی کودک.آهنگسازی 19

 ی موسیقی کودک.اجرا20

 گزیدهبر ناشر .21

 

 میلیون ریال  300مبلغ  همراهبهلوح تقدیر  و تندیس باربد :باربد ۀجایز

 میلیون ریال  100مبلغ  همراهبهلوح تقدیر  و تندیس جشنوارهدیپلم افتخار:

 

 

 ویژه آهنگسازی ۀجایز ب:

های به عنوان نسبت رپرتوارهای جدید و متنوع و همچنین رویکردهای تازهداشتن با توجه به نیاز ارکسترهای گوناگون به 

در این  ویژه آهنگسازی ۀجایز ،هات انتخاب آثار و گروهأهیبه پیشنهاد فنی و اجتماعی،  شده در سطح مسائل هنری،مطرح

 است. شده به فراخوان بخش رقابتی اضافه  دوره

 راپسودی ایرانی برای ساز سولو و ارکستر سمفونیک  موسیقی کالسیک غربی: -الف

 ترومپت و هورن ابوا،کالرینت، فلوت، سل،ویولن ویوال، ویولن، پیانو، انتخاب: سازهای قابل

 

 

 

 

 



 ارکستر بیترک

 :یچوب یهایباد

 کولویپ

 فلوت دو

 ابوا دو

 نتیکالر دو

 فاگوت دو

 :یبرنج یهایباد

 هورن چهار

 ترومپت دو

 ترومپت تنور دو

                                                     ترومبون باس کی

 قابل انتخاب هستند(: ریز یها )سازها یا کوبه

 یمپانیت

  زیر طبل

 بزرگ طبل

 سنج

 مثلث

 یزنگ رهیدا

 تام تام

 ها: یزه

 کی ولنیو

 2 ولنیو

 توبا کی

 

 

 

 والیو

 ولنسلیو

 کنترباس

 دقیقه 10تا  7 مدت زمان قطعه:

 

 

 های نظامی گنجوی خواننده و گروه سازهای ایرانی بر اساس منظومه اثری برای موسیقی دستگاهی: -ب

 توان استفاده کرد.نیز می *در این بخش از گروه خوانندگان

 دقیقه 10تا  7 زمان قطعه:مدت 

 میلیون ریال 50لوح تقدیر و مبلغ  :تندیس جشنواره، )در هر بخش( اول زۀجای

 ی این بخشسفارش اجرای قطعات برگزیده کننده در جشنواره،در صورت هماهنگی با ارکسترهای شرکت *

 در اولویت رپرتوارهای اجرایی خواهد بود.

 

 

 



 

 نام:مدارک مورد نیاز و زمان ثبت *

 .و پارتیتور خود را بارگذاری کنند نامثبت )سامانه بامک( سایت جشنوارهمندان برای شرکت در این بخش باید در عالقه

 خواهد بود. 1400ماه دی 1پایان وقت اداری چهارشنبه ماه تا آبان 15 شنبه  نام از تاریخثبت زمان

 

 عمومی  شرایطج(  

 1400ماه دی 1چهارشنبه ماه تا پایان وقت اداری روز آبان 15شنبه روز  از :نامآغاز ثبت

 

را در  آلبومو اطالعات نام ه سایت جشنواره مراحل ثبتتوانند با مراجعه بمیصوتی، های آلبوم حقیقی و حقوقیصاحبان  _

 جشنواره ثبت کنند.  ۀسامان

 ۀنامرضایتداشتن د با تواننمی بخش رقابتی وجود دارند(،)مواردی که در جوایز  هر آلبوم ۀو خواننداصلی  ۀنوازند ،آهنگساز-

 طور مستقل در بخش رقابتی شرکت کند.کتبی ناشر، به

در آن بخش لبوم )مواردی که آ لف اثرؤماز تبی ک ۀنامرضایت داشتن نیازمندِ های مختلف،بخش در ،حقوقی نیزصاحبان -

 .هستند شود(میشرکت داده 

 .دنمحدودیتی در تعداد آثار ارسالی به جشنواره ندارصاحبان آثار  _

این امر به یل دهند. تحو جشنواره ۀبه دبیرخانرا شده نامبتث های صوتیآلبوم از فیزیکی ۀنسخ 2باید  صاحبان آثار  _

 خواهد بود.شرکت دربخش رقابتی کامل مقررات و سایر ضوابط پذیرش  ۀمنزل

 .است در هر بخش برای داوری اثر( 5ارسالی )حداقل  حد نصاب رسیدن آثاربههای مختلف، شرط برگزاری بخش_ 

 د شد.بخش از داوری کنار گذاشته خواه نآحد نصاب نرسد، یک بخش بهآثار در  که تعداد یدر صورت الزم به ذکر است، 

 .وجود نداردمسابقه  بخش از هاآلبوم کردن، امکان خارججشنواره ۀنهایی دبیرخانپس از اعالم نظر  _

 .دبیر جشنواره است ۀعهد رنشده ببینیموضوعات پیش ۀتفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی دربار _

 .خواهد بودجشنواره  تبلیغاتی صرفاًتجاری و غیرهای رسالی در بخشدبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ا _

 ت.خواهد گرف ها قرارو در اختیار رسانهخواهد شد منتشر  فهرستیر فجر د ۀآثار رسیده به دبیرخان ۀهم -

 

 

 

 

 



 شرایط اختصاصید(   

 باشند. منتشرشده( ۀ)نمون در دو نسخه   AUDIO بر روی لوح فشرده در فرمتباید  ارسالی هایلبومآ -1

طالعات اهمراه به  AUDIO فرمتلوح فشرده در بر روی اند نیز باید منتشر شدهدیجیتال  صورتبه که صرفاًهایی لبومآ -2

 .ارائه شوند آلبوم (انتشار  و نشانی )آدرستکمیلی 

مجاز و  های(ی )پلتفرمباید مربوط به بسترها شدهصورت دیجیتال منتشر به هایی که صرفاً آلبوم لینک ارسالیِ  :1 ۀتبصر

 های رسمی باشد.و ارشاد اسالمی یا سایر نهاد دارای مجوز از وزارت فرهنگ

 جداگانهنیز  نام برای هر آلبومو ثبت شودارائه لوح فشرده بر روی  ،ورت جداگانهصبه باید، اثرهر  ،لبومصورت تعدد آدر  -3

 .انجام شود

 .مجاز نیست هاآلبوم محتوایوتصرف در گونه دخلهیچ -4

 

 :تماس با ما  

 سوم.ۀ طبق ،18پالک ، کوچه هانری کربن ،خیابان خارک. ،انقالب: تهران، خیابان نشانی دبیرخانۀ جشنواره: 

 021-66721170 تلفن:

  www.fajrmusicfestival.com:  نشانی تارنمای اینترنتی

 

 


