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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الم عليك يا علي بن موسي الرضاالس

 جشنواره سراسري آواها و نواهاي رضوي سومین فراخوان

 السالم علیه امام رضا جشنواره بین المللی دهمیننزشابرنامه هاي  مجموعهاز 

 ارشاد اسالمي استان تهراناداره کل فرهنگ و 

 9317ماه تیر

به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصوومه )(( و  

اداره كو  فرهنوو و ارشواد    بزرگداشت حضرت احمدبن موسی)شاهچراغ()ع( و همزمان با دهه كرامت، 

انزدهمین شو برنامه هاي  مجموعهز ا نواهاي رضويومین جشنواره سراسري آواها و س اسالمی استان تهران

 برگزار می نمايد.امام رضا علیه السالم را  جشنواره بین المللی

 اهداف جشنواره:

 پديد آورندگان آثار هنري در زمینه فرهنو رضوي؛ شناسايی و تجلی       -

 ؛با محوريت فرهنو رضوي بسط ، تعمیق و ترويج هنر آوايی      -

 تعام  و تبادل هنري اقوام ايرانی در نشر ، آداب و رسوم نواهاي مذهبی؛      -

 خصوص ترويج فرهنو رضوي. تجمیع دستاوردهاي هنري در      -

 بخش هاي جشنواره:

 رقابتی بخش  *

 خت ملودي:سا الف(

، پاپ و اقوام، رديف دستگاهیاين بخش شام  ساخت و ارائه ملودي در تمامی حوزه هاي موسیقی) 

)ترجیحاً خود را بدون ضبط حرفه اي  می توانند ماكت ملودي هاي كالسیک( می باشد و تمامی هنرمندان

 به جشنواره ارائه نمايند.به همراه پارتیتور مربوطه(  
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 ب( آهنگسازي و تنظیم:

، پاپ و قی) اقوام، رديف دستگاهیدر تمامی حوزه هاي موسی آهنگسازي و تنظیماين بخش شام  

 به جشنواره ارائه نمايند. در اين زمینه تولیدي خود را آثارمی باشد و تمامی هنرمندان می توانند كالسیک( 

 :غیررقابتیبخش *

 نواحی مختلف ايران :اقوامِ موسیقی الف ( 

با محوريت حضرت امام رضا تکنوازي  اجراي موسیقی نواحی مختلف ايران به صورت گروه نوازي و

 قاب  بررسی خواهد بود. اهداف جشنوارهدر چارچوب مقررات و متناسب با ،  السالمعليه 

 : از گروه هاي برگزيده جهت اجراي برنامه در طول جشنواره دعوت به عم  می آيد.يک تبصره

 در اين بخش هداياي ارزنده اي تقديم می شود. ي منتخب: به تمامی گروه هادو تبصره

 :تولید شده  مرور آثارب (    

مورد ارزيابی توسط هیئت داوران جشنواره ذاكران فرهنو رضوي  هنرمندان و دستاوردهاي بخشاين در 

تجلی  خواهد  داشته باشند فاخري قرار گرفته و از هنرمندان برجسته اي كه در اين زمینه تولیدات هنري

  شد.

 : رال و آكاپالكُ ج( 

 السالم علیه با محوريت حضرت امام رضا حوزه فرهنو دينی گروه هاي كرال و آكاپال دراين بخش شام  

 می باشد.

 در اين بخش هداياي ارزنده اي تقديم می شود. ي منتخب: به تمامی گروه ها تبصره

 دستگاهی :  –موسیقی رديف  د( 

در چارچوب   السالمعليه دستگاهی با محوريت حضرت امام رضا  -رديف موسیقی اجراي گروهی

 قاب  بررسی خواهد بود.  اهداف جشنوارهمقررات و متناسب با 
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در گروه نوازي از آواهاي مناسب با موارد ذكر شده به صورت تکخوانی يا گروه خوانی  يک: تبصره

 استفاده شود.

 دعوت خواهند شد.در جشنواره گروه هاي منتخب براي اجراي برنامه   دو:تبصره 

 در اين بخش هداياي ارزنده اي تقديم می شود. ي منتخبگروه ها : به تمامیسه  تبصره

 موسیقی پاپ :   ه( 

در چارچوب  السالمعلیهتركیبی با محوريت حضرت امام رضا  –تلفیقی  ،تولیدات در حوزه موسیقی پاپ

 قاب  بررسی خواهد بود. اهداف جشنوارهمقررات و متناسب با 

در گروه نوازي از آواهاي مناسب با موارد ذكر شده به صورت تکخوانی يا گروه خوانی  يک: تبصره

 استفاده شود.

 دعوت خواهند شد.در جشنواره گروه هاي منتخب براي اجراي برنامه   دو:تبصره 

 در اين بخش هداياي ارزنده اي تقديم می شود. ي منتخب: به تمامی گروه هاسه  تبصره

 و( بخش مل : 

به صورت  فرهنگیِ ايران جغرافیاي با دعوت از گروه هاي هنري از كشورهاي حوزه يي موسیقی اجرا

 در اين بخش انجام می گیرد. السالمعليه با محوريت حضرت امام رضا تکنوازي  گروه نوازي و

 شرايط و مقررات شركت در جشنواره:

 .نمايندشركت كنندگان فقط می توانند در يکی از بخش هاي جشنواره شركت  -

  .ت انتخاب و داوران جشنواره خواهد بودمحتواي آثار ارسالی مورد توجه هیئنوآوري در   -

به آدر(  پس از ثبت نام در پرتال جشنوارهشركت كنندگان می بايست  -

Tehran.shamstoos.ir  مدارك ذي  را به همراه اثر خويش در قالب دريافت كد رهگیري  و

DVD به دبیرخانه جشنواره ارسال نمايند.  

تکمی  فرم درخواست  - تصوير كارت ملی - تصوير صفحه اول شناسنامه - 3*4يک قطعه عکس -

 توسط سرپرست گروه شركت در جشنواره
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 .قه اي و ملی شركت داده نشده باشنددر جشنواره هاي مشابه منط بايد آثار شركت كنندگان -

 در بخش هاي گروهی سه نفر و حداكثر ده نفر می باشد.حد اق  تعداد اعضاي گروه ها  -

 .تصمیم درباره مواردي كه در اين مقررات پیش بینی نشده است به عهده دبیرخانه جشنواره است  -

  .به صورت پست سفارشی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد آثار بايد -

دبیرخانه حق تدوين و انتشار آثار برگزيده ) به نام افراد صاحب اثر( در مجموعه اي مستند براي  -

 محفوظ می باشد.جشنواره 

 داوري جشنواره: 

 :جشنواره در دو مرحله داوري خواهد شد

 پس از ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره داوري انتخاب آثار توسط كارشناسان خبره صورت پذيرفته و از

در مرحله نهايی  آثار  .به مرحله نهايی انتخاب می گردند و محتوايی بخش واجدان شرايط از حیث فنی هر

  .ت داوران جشنواره قرار خواهد گرفتداوري توسط هیئمورد ارزيابی و  ،در هر بخش به فراخور ظرفیت حداقلیو 

 

 گاه شمار جشنواره:

 17تیرماه  اول آخرين مهلت ارسال آثار به جشنواره :      -

 17ماه تیر 91 اعالم نتیجه هیات انتخاب آثار :      -

 همزمان با دهه كرامت زمان برگزاري جشنواره:      -

 تهران استانكز فرهنگی و هنري ا: مرمکان برگزاري جشنواره      -

 جوايز جشنواره:

 :به شرح ذي  استرقابتی  شبخ جوايز

 (میلیون ريال 31) هديه نقدي جشنواره +تنديس لوح تقدير و اول:  برگزيده -

 ( میلیون ريال 33) هديه نقدي تنديس جشنواره +  +لوح تقدير دوم:   برگزيده -

 (ريال میلیون 21) هديه نقدي تنديس جشنواره +  +لوح تقدير سوم:   برگزيده -    

كه خدمات شايانی را به  ذاكران و هنرمندانی از سکه بهارآزادي به سه نفر سه تنديس جشنواره + -

 .ترويج فرهنو رضوي نموده اند
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 توضیحات:

 وري دعوت به عم  می آيد.يافته به جشنواره براي اجراي حض از هنرمندان راه -

بر عهده ) تا سقف معین( هزينه هاي اياب و ذهاب، اسکان و پذيرايی در طول برگزاري جشنواره  -

 دبیرخانه خواهد بود.

تهیه در صورت تأمین اعتباري چند رسانه اي)مولتی مديا( مجموعه اآثار راه يافته به جشنواره در  -

 و تدوين خواهد شد.

 براي تمام شركت كنندگان در جشنواره گواهی شركت و مجموعه مدون مستند ارسال می گردد. -

 پرداخت خواهد شد.، كمک هزينه در بخش غیررقابتی ه نهايیلبه مرح به گروه هاي راه يافته -

 نحوه ارسال آثار:

   Tehran.shamstoos.irبه آدر(  در پرتال جشنواره تکمی  فرم شركت در جشنواره -

با پست  حداق  در پانزده دقیقه با كیفیت صدا و تصوير مطلوب DVDارسال اثر بر روي  -

 سفارشی

 .ارسال تصوير از گروه براي متقاضیان بخش گروه نوازي -

 جشنواره:نشانی دبیرخانه 

 .، معاونت هنري سینمايی4خ كريمخان، خ استاد نجات اللهی شمالی، كوچه زبرجد، پالك  – تهران 

 44413411-  44417491:  دبیرخانه شماره هاي تما(
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 جشنواره سراسري آواها و نواهاي رضويومین سفرم درخواست شركت در 

 :مشخصات شركت كننده

 نام پدر:                       تاريخ تولد:                           نام:                       نام خانوادگي:          

 شماره ملي:             شماره شناسنامه:   

 :مشخصات اثر ارسالی

 عنوان اثر:

                   ○بخش غيررقابتي            ○و تنظيم آهنگسازیبخش                ○ ملودیبخش         عنوان بخش متقاضي: 

  نشانی :

 نام استان:                   نام شهرستان:                 آدرس:

 

  تلفن تماس:

اينجانب با آگاهي کامل از مقررات و ضوابط اجرايي جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی متقاضي شرکت در اين جشنواره      

 باشم. مي

 

 تاريخ و امضاء

 

 

 

 


