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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
بخش تکنوازي جشنواره که به صورت داخلی ویژه هنرجویان خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد برگزار میگردد، شامل موسیقی
ایرانی، موسیقی جهانی، محلی، کوبهاي و آواز است، افراد متقاضی باتوجه به سوابق آموزشی، پس از ارزیابی اولیه و کسب مجوز به

رقابت خواهند پرداخت.

اهداف جشنواره

۱



۲

1. مطالعه آیین نامه و ارائه مدارك مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره تا 20 اسفند 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.

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 اعلام نتایج اولیه: بهار سال 1400

3. اجراي صحنهاي پذیرفته شدگان در حضور هیئت داوران، اختتامیه و اعلام برگزیدگان: تیرماه 1400

*هیئت داوران هر بخش ضمن توجه به مدت فعالیت، 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.

نشانی دبیرخانه: تهران-خیابان پیروزي، چهارصد دستگاه، انتهاي خیابان بایزید بسطامی، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد
WWW.MOEENJAHED.IRکد پستی:  1716763681

* هیئت داوران توسط دبیر اجرایی جشنواره 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 سوالات علاقمندان است.


