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به منظور حفظ و ارتقاء فن و هنر  موسیقی جدي مبتنی بر  مبانی تفکر،  فرهنگ و هنر ملی ایران با نگاه به موسیقی ویژه شهر و

ضرورت کشف استعدادهاي درخشان و حمایت از نسل جوان که از سرمایههاي ارزشمند کشور بشمار میآیند؛ خانه موزه دکتر معین و 

استاد محمدعلی امیرجاهد بر اساس وظایف و رسالت خود، “ جشنواره موسیقی امیرجاهد “ را هر ساله برگزار مینماید. 

در این جشنواره که شامل سه بخش: موسیقی ایرانی، موسیقی کالسیک و پژوهش در زمینه موسیقی شهري است، افراد متقاضی و 

گروهها باتوجه به رده سنی و سوابق آموزشی پس از ارزیابی اولیه و کسب مجوز، به رقابت خواهند پرداخت.

اهداف جشنواره
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* طبق تدابیر شوراي سیاست گذاري سومین جشنواره سراسري موسیقی امیرجاهد، بخش تکنوازي این دوره

حذف گردیده و عالقهمندان میتوانند با معرفی نوازنده دوم از طرف دبیرخانه جشنواره در بخش دونوازي

شرکتکنند و در غیر این صورت جهت اجراي انفرادي، در جشنواره موسیقی جوان اعالم حضور نمایند.

* سومین جشنواره سراسري موسیقی امیرجاهد در سه گروه سنی: 

    الف ( 14-7 سال ) /  ب ( 22- 15 سال ) و  ج ( 30- 23 سال )  برگزار میگردد.

شاخههاي مختلف جشنواره

2. اجراي گروهی: حداکثر تعداد شرکت کنندگان این بخش، در هر گروه 8 نفر و حداقل 3 نفر خواهد بود.

*در این بخش استفاده از حداقل 3 ساز ملودیک الزامی است.

* باتوجه به گروههاي سنی مشخص شده از سوي شوراي سیاستگذاري جشنواره، قطعات تعیین شده جهت اجراي شرکتکنندگان

در این بخش به شرح زیر است:

گروه سنی الف: پیشدرآمد اصفهان(مرتضی نیداوود)/ رنگ قهروآشتی(درویشخان)

گروه سنی ب: پیشدرآمد ماهور(سعید هرمزي)/ تصنیف شب وصل(منسوب به درویشخان)/ چهارمضراب ماهور(ابوالحسن صبا)

گروه سنی ج: پیشدرآمد چهارگاه(علیاکبر شهنازي)/ تصنیف هزاردستان به چمن(محمدعلی امیرجاهد)/ رنگ چهارگاه(علیاکبر شهنازي)

* بخش موسیقی ایرانی

1. دو نوازي: ساز هاي مورد تایید در این بخش، میتواند حداکثر 2ساز ملودیک باشد ضمن اینکه جایگزین کردن و یا همراه 

داشتن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي ملودیک اختیاري است.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

3. آواز: در این بخش تنها گروههاي سنی ب و ج شرکت نموده و خوانندگان برتر ازمیان این گروهها، برگزیده خواهند شد.   



۳

بخش پژوهش در زمینه موسیقی شهري: این بخش شامل پژوهش و نگارش مقاله در زمینه موسیقی ویژه شهر اعم از: 

موسیقیهاي خیابانی، اجراهاي ویژه اماکن عمومی، تاریخچه، آسیب شناسی، جامعه شناسی و ... است.

* پژوهشها میتوانند در قالب مقاله، ایراد سخنرانی و نیز ارائه قطعات صوتی به انضمام پارتیتور(آهنگسازي و اجرا) به صورت فایل

  CD ارائه گردند.

 CD داخل  WORD  مقاالت میبایست داراي حداقل800 و حداکثر 2500 کلمه بوده و چکیده آن در 200 کلمه به صورت فایل *

همراه نسخه چاپی آن به دبیرخانه ارائه گرددکه پس از تائید مرحله اول جشنواره،  نسخه اصلی توسط دبیرخانه تحویل و مورد 

 بازخوانی قرارخواهد گرفت.

* نسخه زبان اصلی مقاالت ترجمه شده حتما به پیوست، ضمیمه نسخه فارسی آن باشد.

* این بخش از جشنواره محدودیت سنی ندارد و نویسنده مقاله پذیرفته شده در صورت تمایل میتواند 5 تا 10 دقیقه در حضور داوران

 ایراد سخنرانی کند. 

2. اجراي گروهی: در این بخش حداکثر تعداد شرکت کنندگان در هر گروه 8 نفر و حداقل 3 نفر خواهد بود.

* تعداد قطعات در این بخش تنها 3 قطعه بوده و انتخاب قطعات، بعهده شرکت کنندگان خواهد بود.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 15 دقیقه خواهد بود.

* بخش موسیقی کالسیک

1. دو نوازي: ساز هاي مورد تایید در این بخش، میتواند حداکثر 2ساز ملودیک باشد، ضمن اینکه جایگزین کردن و یا همراه 

داشتن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي ملودیک اختیاري است.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

3. آواز: در این بخش تنها گروههاي سنی ب و ج شرکت نموده و خوانندگان برتر ازمیان این گروهها، برگزیده خواهند شد.   
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1. مطالعه آیین نامه و ارائه مدارك مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره تا 15 مرداد ماه 1399.

* مدارك مورد نیاز:

الف) تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره.   

ب) ارائه DVD (تصویري) اجراي اثر متقاضی که معرف تواناییها و قابلیتهاي متقاضی باشد.

ج) یک قطعه عکس 3در4 پشتنویسی شده.

د) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه.

ه) پرداخت مبلغ 25.000 تومان بابت هر یک از شرکت کنندگان.

مراحل شرکت در جشنواره

      تذکر مهم:

* ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره به معناي حضور و شرکت در جشنواره نبوده و هیئت داوران، پس از بررسی مدارك و      

DVD هاي ارسالی، منتخبین واجد شرایط را از طریق امکانات تماس تلفنی و ارسال پیامک به جشنواره دعوت خواهند نمود.

2. بررسی آثار و اعالم نتایج اولیه، تا پایان مرداد ماه 1399.

3. اجراي صحنهاي پذیرفته شدگان در حضور هیئت داوران، آبان ماه 1399.

*هیئت داوران هر بخش ضمن توجه به شرایط سنی و تواناییهاي اجراي با نظم و صحیح قطعات، بیان موسیقیایی، چگونگی حضور

 در صحنه، حفظ ریتم و ایجاد صداي مطلوب از ساز ونیز تکنیکهاي اجراي مختص به هر یک از سازها، افراد را مورد ارزیابی

قرار خواهند داد.

مرحله چهارم: اختتامیه و اعالم برگزیدگان همراه با اهداي لوح و تندیس جشنواره، آذر ماه 1399.

نشانی دبیرخانه1: تهران-خیابان پیروزي، چهارصد دستگاه، انتهاي خیابان بایزید بسطامی، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

WWW.MOEENJAHED.IRکد پستی:  1716763681

WWW.IRANHMUSIC.IR

* هیئت داوران توسط نهاد مدنی خانه موسیقی انتخاب و منصوب خواهند شد.

* به تمامی شرکت کنندگان منتخب، گواهی شرکت در جشنواره اعطا میگردد.

* شماره تماس 5-33783004 در طی ساعات اداري آماده پاسخگویی به سواالت عالقمندان است.

نشانی دبیرخانه2: تهران-انتهاي خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان جمالزاده، شماره 270، خانه موسیقی ایران 

کد پستی: 1416843811 /  تلفن تماس: 66917711


