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باسمه تعالی 
مقدمه

انجمــن  توســط  ر  اســتادان برجســتۀ موســیقی کشــو بــا مشــارکت گســتردۀ  ملــی موســیقی جــوان  شــانزدهمین جشــنوارۀ 
زارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، برگــزار خواهــد شــد. ایــن  ی و ر هنــر موســیقی ایــران، بــا حمایــت دفتــر موســیقی معاونــت امــو
ی«و  جشــنواره دارای چهــار بخــش اصلی؛»موســیقی دســتگاهی ایران«،»موســیقی نواحی«،»موســیقی کاسیک«،»آهنگســاز
موســیقی  و  نواحــی  دستگاهی،موســیقی  موســیقی  بخــش  ســازهای  اســت.  ردیــف«  حفــظ  و  ویژه؛»شــناخت  بخــش  یــک 

ج در ایــن فراخــوان اســت.  ح منــدر کاســیک بــه شــر
ســال:   23 تــا  »ب«19   ،1386 تــا   1383 لهــای  ســا  متولدیــن  ســال:   18 تــا   15» »الــف  ســنی  وه  گــر ســه  بــرای  جشــنواره 
اســت؛  شــده  طراحــی   1377 تــا   1372 لهــای  ســا  متولدیــن  ســال:   29 تــا  »ج«24  و   1382 تــا   1378 ســالهای  متولدیــن 
ــی در  رس ــرای بر د را ب ــو ــار خ ــد آث ــل، می توانن ــی و تمای رت آمادگ ــو ــت ، درص ــر اس ــال کمت ــا از 15س ــن آنه ــه س ــی ک متقاضیان

وه »الــف« ارســال کننــد .  گــر
رت ضبــط ویدئویــی و در  پرتــوارِ مشــخص شــده بــرای هــر بخــش بــه صــو بــرای شــرکت در جشــنواره ارســال اجــرای ر
از  پــس  می گیــرد.  قــرار  مــاک  جشــنواره  دبیرخانــۀ  بــه  »بامــک«   ســامانۀ  یــق  طر از  مهــر1401(   7 تــا  )حداکثــر  ر مقر موعــد 
در  شــرکت  بــرای  پذیرفته شــدگان  از  وم،  لــز رت  صــو در  ران،  داو هیئت هــای  توســط   ارســالی،  آثــار  یابــی  ز ار و  رســی  بر
)ایرانــی( و ویلــن )ایرانــی(  بــا  ی، پیانو مرحلــۀ نهایــی دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد. بخــش موســیقی نواحــی ایــران، آهنگســاز
رت دو مرحلــه ای  رت تک مرحلــه ای و بخــش موســیقی کاســیک و دســتگاهی بــه صــو پرتوارهــای تفکیکــی بــه صــو تعییــن ر

میگــردد.  اعــام  متعاقبــًا  دســتگاهی  موســیقی  نهایــی  مرحلــۀ  بــه  مربــوط  قطعــات  د.همچنین  می شــو برگــزار 
حفــظ  کاســیک،  موســیقی  بخــش  در  اســت.  الزامــی  قطعــات  دن  بــو حفــظ  نواحــی  و  دســتگاهی  موســیقی  بخش هــای  در 
اجــرای  نیــز  ســازها  ســایر  نوازنــدگان  بــرای  و  اســت  الزامــی  گیتــار  و  پیانــو  ســازهای  نوازنــدگان  بــرای  قطعــات  دِن  بــو
مرحلــۀ  در  نیــز  و  مقدماتــی  مرحلــۀ  در  بخــش،  ایــن  در  همچنیــن،  شــد.  خواهــد  محســوب  امتیــاز  حفــظ،   از  کنســرتوها 

اســت.  متقاضیــان  عهــدۀ  بــر  همراهی کننــده  نوازنــدۀ  تعییــِن  دارد،  پیانــو  همراهــِی  بــه  نیــاز  کــه  قطعاتــی  بــرای  نهایــی، 

و  اجــرا  جــوان  موســیقی  ملــی  جشــنوارۀ  بــه  ارســال  بــرای  اختصاصــی  ر  طــو بــه  را  قطعــات  اســت  الزم  داوطلبــان   توجــه: 
رســی نخواهــد  ــا بــه شــکل کنســرت اجــرا شــده باشــد قابــل بر ی کــه از پیــش ضبــط و ی ــه آثــار ــد، بنابرایــن نمون ضبــط کنن
دن فایــل ارســالی، در قالــب ُفرمت هــای ذکــر شــده  بــو ِل صحــِت ضبــط و قابــل پخــش  د. همچنیــن، مســئولیت کنتــر بــو
ل و رایانــه، آثــار  رت خوانده نشــدن آثــار ارســالی توســط دســتگاههای معمــو در فراخــوان، بــا متقاضیــان اســت و در صــو

رســی قــرار نمی گیــرد.  رد بر ر مــو مذکــو
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رت  صــو در  نیســتند.  کــردن  صحبــت  بــه  مجــاز  شــرکت کنندگان  ارســالی  فایــل  و  شــده  ضبــط  اثــر  نمونــه  در  همچنیــن 
رت مکتــوب در بخــش توضیحــات در ســامانۀ »بامــک« تایــپ  وم، هرگونــه توضیــح توســط داوطلبــان بایدصرفــًا بــه صــو لــز

د.  و ارســال شــو

نــکات مهم 
یــخ 7 مهــر 1401اســت.  •  مهلــت پذیــرش آثــار در مرحلــۀ مقدماتــی حداکثــر تــا تار

ی مرحلــۀ نهایــی  ل تفکیکــی برگــزار یــخ دقیــق و جــداو •  مرحلــۀ نهایــی در پاییــز و زمســتان 1401 برگــزار خواهــد شــد. تار
یــق ســایت رســمی انجمــن  ی جشــنواره از طر متعاقبــًا اعــام می گــردد. هرگونــه تغییــر احتمالــی در زمــان و نحــوۀ برگــزار

موســیقی ایــران و جشــنوارۀ ملــی موســیقی جــوان اطــاع رســانی خواهــد شــد. 
رت رقابتــی  وه ســنی بــه صــو وه ســنی بــه حــد نصــاب الزم نرســد آن بخــش یــا گــر اگــر تعــداد متقاضیــان در هــر بخــش یــا گــر
ران قــرار گیــرد، از ایــن  رد تأییــد هیئــت داو رتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی در چنیــن مــواردی مــو برگــزار نخواهــد شــد. درصو

رقابتــی( دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد .  افــراد بــرای اجــرا در بخــش جنبی)غیر
و    www.nfym.ir بــه نشــانی  پایــگاه رســمی جشــنواره  یــق  از طر ص جشــنواره  و اطاع رســانی تکمیلــی در خصــو اخبــار 
ــار و اطاعــات جشــنواره در ســایت  صفحــۀ رســمی جشــنواره در اینســتاگرام @nfym.iran  نشــر می یابــد.  همچنیــن، اخب
ج  ــار و اطاعــات منــدر ی اخب ــز منعکــس خواهــد شــد. مســئولیت پیگیــر انجمــن موســیقی ایــران بــه نشــانی www.nay.ir  نی

در ایــن پایگاه هــا برعهــدۀ متقاضیــان اســت.   
 

نحــوۀ ثبــت نام و ارســال آثار 
آدرس  بــه  »بامــک«  ســامانۀ  بــه  مراجعــه  بــا  ابتــدا  اســت  ی  ر و ضــر جــوان،  موســیقی  ملــی  جشــنوارۀ  در  ثبت نــام  بــرای 
همچنیــن  د.  شــو ثبــت  شــده  خواســته  عمومــی  اطاعــات  کلیــۀ  و  ایجــاد  ی  کاربــر حســاب  یــک   https://bamak.nay.ir
 15 یــر  ز افــراد  )بــرای  اقــدام گــردد  ی عکــس پرســنلی و تصویــر کارت ملــی و شناســنامه در ســامانه  بارگــذار بــه  نســبت 

اســت(. کافــی  شناســنامه  تصویــر  ارائــۀ  ســال 
ی ندارنــد. پــس از ثبــت نــام اولیــه،  ی بــه ایجــاد حســاب دیگــر ی دارنــد نیــاز  افــرادی کــه در ســامانۀ بامــک حســاب کاربــر
د ثبــت نــام  رد نظــر خــو در بخــش پیشــخوان، بــه قســمت »جشــنوارۀ ملــی موســیقی جــوان« وارد شــوید. در بخش هــای مــو

د.  ر   1401  تــا  7  مهــر  1041  فعــال خواهــد بــو یو نمائیــد. پذیــرش آثــار در ســامانه از  20  شــهر

نــکات مــورد توجه
د اطاعــات عمومــی و شــرکت در جشــنواره را یکبــاره و در یــک مرحلــه  و ر ی نیســت کلیــۀ مراحــل و و 1. بــرای ثبــت نــام نیــاز
اطاعــات  شــما،  وج  خــر بــا  کنیــد.  وارد  را  د  خــو عمومــی  اطاعــات  و  ثبت نــام  ســامانه  در  ابتــدا  می توانیــد  دهیــد؛  انجــام 
ی فایل هــای  وارد شــده ذخیــره می مانــد. متقاضیــان می تواننــد بعــدًا نســبت بــه تکمیــل ثبت نــام در جشــنواره و بارگــذار
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د اقــدام نمائیــد.  ویدئویــی خــو
ــذا قبــل از اقــدام  ــۀ ویدئویــی، حجــم مشــخص و در برخــی مــوارد زمــان مشــخص تعییــن شــده اســت، ل ــرای هــر نمون 2. ب
نمونــۀ  ی  بارگــذار نمائیــد. در قســمت  اطمینــان حاصــل  ارائــه  قابــل  فایــل  و حجــم  زمــان  از  د حتمــًا  آثــار خــو بــه ضبــط 

اســت.  ایــن مؤلفه هــا مشــخص شــده  ی  تصویــر
یــد و ویدئــو را  رت افقــی نــگاه دار د تهیــه می کنیــد حتمــًا گوشــی را به صــو 3. چنانچــه فیلــم را بــا گوشــی تلفــن همــراه خــو

ضبــط کنیــد:   

ی ویدئــو را  WMA  اســت. چنانچــه بــا ُفرمت هــای دیگــر MP4  و  ی ضبــط شــده  4. ُفرمت هــای ُمجــاز فایل هــای تصویــر
ل تبدیــل کنیــد.  تهیــه کرده ایــد، حتمــًا بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای مناســب، آن را بــه ُفرمت هــای قابــل قبــو

ــه دبیرخانــۀ جشــنواره ارســال  د را ب ونــدۀ خــو ــه« پر ــه دبیرخان ــۀ »ارســال ب ین ــا اســتفاده از گز ــام، ب 5. پــس از تکمیــل ثبت ن
د.  ــۀ عــدم شــرکت در جشــنواره تلقــی می شــو ر بــه منزل ونــده در موعــد مقــر کنیــد. عــدم ارســال پر

شــده  ضبــط  ویدئــوِی  چنــد  کــردن  متصــل  همچنیــن  و  شــده  ضبــط  ویدئویــی  فایل هــای  ی  کم حجم ســاز بــرای   .6
کنیــد.  اســتفاده  برنامــه ای  هــر  از  می توانیــد  و  نــدارد  د  وجــو افــزار  نــرم  انتخــاب  در  دیتــی  محدو

آنهــا نیــاز بــه همراهــِی پیانــو دارد، تعییــِن  7. بــرای افــرادی کــه در بخــش موســیقی کاســیک ثبــت نــام می کننــد و قطعــۀ 
در  تــا  بخواهنــد  نیــز  پیانــو  همراهی کننــدۀ  نوازنــدۀ  از  می بایســت  لــذا  اســت؛  دشــان  خو برعهــدۀ  همراهی کننــده  نوازنــدۀ 
نــام کــرده و حداقــل اطاعــات الزم )اطاعــات عمومــی و تصویــر شناســنامه و کارت ملــی و عکــس  ســامانۀ بامــک ثبــت 
پرســنلی( را در ســامانه وارد کنــد تــا متقاضــی بتوانــد وی را  بــه دبیرخانــۀ جشــنواره معرفــی نمایــد. همچنیــن ایــن موضــوع 
کوبــه اِی  ســازهای  )ماننــد  دارد  ی  دیگــر ســاز  همراهــِی  بــه  نیــاز  سازشــان  کــه  نواحــی  موســیقی  بخــش  متقاضیــان  بــرای 

می کنــد.  صــدق  ُســرنا-ُدُهل(  ن  همچــو کننــده،  همراهــی 

  bamak@nay.irایمیــل بــا  می توانیــد  داشــتید  فنــی  مشــکلی  یــا  ســؤال  ســامانه  در  نــام  ثبــت  مراحــل  دربــارۀ  چنانچــه   .8
یــق دبیرخانــۀ جشــنواره بــه شــمارۀ  پرتــوار و مــوارد مشــابه از طر ص ر مکاتبــه کنیــد . بدیهــی اســت پرســش ها در خصــو

اســت.  ی  قابــل پیگیــر    support@nfym.irایمیــل آدرس  یــا  و   02188906080



بخــش موســیقی دســتگاهی

آواز
وه الف) 15 تا 18 ســال(   گــر

مرحلــۀ مقدماتــی:
کننــده  شــرکت  هــر  همچنیــن  د(  و فــر قرچــه،  ســلمک،  کرشــمه،  رهــاوی،  )درآمــد،  ر  شــو دســتگاه  از  منتخــب  گوشــه های 
 . بپــردازد  د  انتخابــِی خــو آواز  یــا  اســاس دســتگاه  بــر  و تکخوانــی  آواز  اجــرای  بــه  3 دقیقــه  د  در حــدو اســت  ی  ر و ضــر

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

هــر  همچنیــن  پهلــوی(  و  د،حــدی  و فر مغلــوب،  مخالــف،  مویــه،  زابــل،  )درآمــد،  ســه گاه  دســتگاه  از  منتخــب  گوشــه های 
د  د 3 دقیقــه بــه اجــرای آواز و تک خوانــی بــر اســاس دســتگاه یــا آواز انتخابــِی خــو ی اســت در حــدو ر و شــرکت کننده ضــر

بپــردازد. 

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

د،  و فــر مخالــف،  مثنــوی  مخالــف،   ، حصــار مویــه،  شکســته  زابــل،  )درآمــد،  چهــار گاه  دســتگاه  از  منتخــب  گوشــه های 
د 3 دقیقــه بــه اجــرای آواز و تکخوانــی بــر اســاس  ی اســت در حــدو ر و ی( همچنیــن هــر شــرکت کننــده ضــر ر ، منصــو رجــز

د بپــردازد.  آواز انتخابــِی خــو یــا  دســتگاه 

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
 

 
وایــت خاصــی از ردیــف بــرای بخــش آواز در نظــر گرفتــه نشــده اســت، امــا گوشــه ها بایــد بــر اســاس ســاختار  توجــه: ر
یبایــی شــناختی موســیقی کاســیک ایرانــی  ل و متعارفشــان در قالــب دســتگاه هــا و آوازهــا و بــا توجــه بــه معیارهــای ز معمــو

اجــرا شــوند.  
 
 

۴



۵

تار

وه الف) 15 تا 18 ســال(   گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

 ، وفی)گوشــه هــای درآمــد، آواز زاعبــدهلل، موســی معر زا حســینقلی، میر ر یکــی از ردیــف هــای آقا میــر ردیــف: دســتگاه ماهــو
ــدی( ــب، راک هن ــراق و نهی ــته، ع ــش، شکس دلک

ویــش خان ر در قطعــه :  رنــگ دوم ماهــو

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

درآمــد،  وفی)گوشــه های  معر موســی  زاعبــداهلل،  میر زا  حســینقلی،  ردیف هــای  آقا میر از  یکــی  ن  همایــو دســتگاه  ردیــف: 
موالــف( بــا  ی  بختیــار عــزال،  زعــرب،  و ر نو بیــداد،  چــکاوک، 

قطعــه :  رنــگ دشــتی غامحســین بیگجه خانــی

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

 : از اســاتید قدیــم  نقــل  وفــی  زاعبــداهلل، موســی معر زاحســینقلی، میر آقا میر از ردیف هــای  یکــی  بیــات اصفهــان  ردیف:آواز
زاحســینقلی ر آقــا میر اجــرای صفحــه شــو

قطعــه:  چهارمضــراب بیــات راجــه از غامحســین بیگجه خانــی
زاحســینقلی ر آقــا میر نقــل از اســاتید قدیــم: اجــرای صفحــه شــو

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر

وم بــا انتقــال بــه مبنایــی یکســان( در کــوک واحــدی اجــرا  رت لــز توجــه: شــرکت کننــدگان بایــد ردیــف و قطعــات را )در صــو
کننــد. 



۶

سه تار

وه الف) 15 تا 18 ســال(   گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

پــاره، عــراق، نهیــب(  ، دلکــش، نصیرخانــی، چهار ز و ، مجلــس افــر زاعبــداهلل گوشــه های )آواز ر ردیــف میر دســتگاه ماهــو
 قطعــات: 

ر حســین علیــزاده  1. چهــار مضــراب ماهــو
ی( د شــعار وان صبــا نــگارش مســعو ر ابوالحســن صبــا )از کتــاب کار  2.  چهــار مضــراب ماهــو

ویــش خــان نگارش ارشــد طهماســبی(  ویــش خــان )از مجموعــه آثــار در  3. رنــگ قهــر و آشــتی ســاخته در

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

زاعبــداهلل کل گوشــه ها   آواز اصفهــان از ردیــف میر
قطعات: 

ی(   د شــعار 1. چهــار مضــراب اصفهــان دو قســمتی ســاخته  صبــا )از کتــاب گنجینــه ســه تــار نــگارش مســعو
ی( د شــعار )از کتــاب گنجینــه ســه تــار نگارش مســعو 2. چهــار مضــراب احمــد عبــادی بــر مبنــای اصفهــان دو

یــوش طایــی(      ی نــگارش دار ی )از کتــاب بیســت و ســه قطعــه شــهناز 3. رنــگ اصفهــان ســاخته علی اکبــر شــهناز

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

( تمامــی گوشــه ها  ، کــوک دو ســل ال ر زاعبــداهلل ) بــر مبنــای دشــتی ال ردیــف آواز دشــتی ردیــف میر
قطعات: 

ی(  د شــعار وان صبــا  نــگارش مســعو وان ابوالحســن صبــا )از کتــاب کار 1. کار
) وتــن )از کتاب همســاز 2. پیــش درآمــد دشــتی یوســف فر

3. خــزان حســین علیــزاده 

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
وم بــا انتقــال بــه مبنایــی یکســان( در کــوک واحــدی اجــرا  رت لــز توجــه: شــرکت کننــدگان بایــد ردیــف و قطعــات را )در صــو

کننــد. 



۷

عود

وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

وایــات معتبــر ی از ر زاعبــداهلل  بــا بهره گیــر ردیــف میر
ر )از مبنــای نــت دو : گوشــه های نصیرخانــی و دلکــش هــر ســه قســمت(  منتخبــی از دســتگاه ماهــو

ر  ِی ارشــد تهماســبی(، پیــش درآمــد ماهــو ر ویش خــان، گــردآو ویــش خــان )کتــاب مجموعــه آثــار در ر ســوم  در رنــگ ماهــو
ی ســعید هرمــز

وه ب )19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

وایــات معتبــر ی از ر زاعبــداهلل بــا بهره گیــر ردیــف میر
یرکــش ســلمک و َقَرچــه( ر ) از مبنــای نــت  رِ : درآمــد پنجــم اوج، ز منتخبــی از دســتگاه شــو

ی ( بــرای نواختــن گوشــه های ردیــف،  ی نیــا، کتــاب ده قطعــه، بــا حــذف قســمت بداهــه نــواز ز و بــی دشــتی )حســین بهر ضر
« اســت. ر »ر ر »ســل«  بــه  شــو نیازمنــِد انتقــال از شــو
زاعبــداهلل )از مبنــای “ ال “( - آواز دشــتی از ردیــف میر

وان از ابوالحســن صبــا -قطعــه   کار
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ن ( زاعبــداهلل )از مبنــای ســی کــر دســتگاه ســه گاه از ردیــف میر
مغلــوب،  نغمــه ی  و  مغلــوب  مخالــف،  بســته نگارِ  مخالــف،  زابــل،  بســته نگارِ   ، درآمــد  و  گوشــه های)چهارمضراب 

دلگشــا( رنــگ  طاقدیــس  تخــت  و  شــاه ختایی 
ی -قطعــه جنــگ از علی اکبــر شــهناز

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  -ر



۸

ر سنتو

وه الف)15 تا 18ســال( گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

زاعبــداهلل یــا ردیــف ابوالحســن صبا  : ردیــف میر ر دســتگاه شــو

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

زاعبــداهلل یــا ردیــف ابوالحســن صبا  : ردیــف میر ر دســتگاه ماهــو

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی :

زاعبــداهلل یــا ردیــف ابوالحســن صبا ن: ردیــف میر دســتگاه همایــو
پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر

د. بــی در ایــن بخــش ،تمامــا از ردیــف انتخابــی خواهــد بو  تذکــر: اجــرای قطعــات ضر
 

ن قانو

وه الف)15تا 18 ســال(   گــر
مرحلــۀ مقدماتــی :

وانی ،دلکــش ، شکســته ، عــراق و یکــی از راک ها( زاعبــداهلل گوشــه هــای )درآمــد، خســر ر ردیــف میر منتخبــی از دســتگاه ماهــو
) ر ز پایــو زمــی )فرامــر ومنــد( و خوار رعلــی بر  قطعــات : پیــش درآمــد صبحــدم )ملیحــه ســعیدی (، رنــگ راک )نو

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

پرتــوار داده شــده الزامی اســت.  انتخــاب یکــی از دو ر
ی و عــزال( د، شوشــتر و زا عبــداهلل )درآمــد ، موالیــان ، چــکاوک ، نــی داو ن ردیــف میــر -منتخبــی از دســتگاه همایــو



۹

 
ح قطعــات چــکاوک )ســیمین آقارضــی( ، چهارمضــراب بــاوی )ملیحــه ســعیدی( و رنــگ فــر

ســه گاه )درآمــد ،زابل،مخالف،شــاه خطایــی( 
ر ( ز پایــو پیــش درآمــد ســه گاه )ســیمین آقارضــی( ،چهارمضــراب ســه گاه )فرامــر

وه ج )24 تا 29 ســال(    گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

، قرچــه و شــهناز ( ز و یــر کــش ســلمک، نغمــه ، مجلــس افــر زا عبــداهلل )درآمــد ، رهــاب، ز ر ردیــف میــر منتخبــی از دســتگاه شــو
ی( ر )علی اکبر شــهناز ل وپیــش درآمــد شــو قطعــات : خــزان )حســین علیــزاده (، رنــگ اصــو

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر

کمانچــه
وه الف)15تا 18 ســال(  گــر

مرحلــۀ مقدماتــی:
د( و ــفیر راک و فــر ــمه راک و س ــراق، کرش ــه ع ، مجموع ــز ی ــش، نیر ، دلک ــمه، آواز ــد، کرش ر )درآم ــو ــتگاه ماه ــل دس ــظ کام حف
چهارمضــراب  جاهــد(،  )امیــر  دیــن  و فر گــردش  بــه  تصنیــف  د(،  و داو نــی  خــان  )مرتضــی  درآمــد  پیــش  بــی:  ضر قطعــات 

وتــن( فر )یوســف  ر  ی(، چهارمضــراب ماهــو )بهــار

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ی- بختیــار ی،  شوشــتر بــادی،  چهارمضــراب  ن،  مجنــو لیلــی،  بیــداد،  چــکاوک،  )درآمــد،  ن  همایــو دســتگاه  کامــل  حفــظ 
ــات  ــرای قطع (، اج ــکار ــیر کام ــارگاه )اردش ــراب چه ــار مض ح(، چه ــگ فــر ی، رن ــهناز ــر ش ــی اکب ــد )عل ــش درآم ی(، پی دناســر

ی اختیــار

وه ج)24 تا 29 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

 » ــار ــس حص ــمه، پ ــه، کرش ــار نغم د»حص و ــل و فر ــه زاب ــل، موی ــمه، زاب ــه، کرش ــد، نغم ــارگاه )درآم ــتگاه چه ــل دس ــظ کام حف
د، رنــگ لزگــی، رنــگ شــهر آشــوب( و ی و فــر ر ، منصــو مخالــف، مغلــوب، حــدی و پهلــوی، جــز
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ر  )پیــر ولــی  ی )حســن کســایی(، قطعــه چهارمضــراب ماهــو ی( نوشــته : مهــدی آذرســینا، مقدمــه شوشــتر قطعاتــی از )بهــار
د گنجــه ای( و ن )داو یمــی(، قطعــه همایــو کر

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
 

نی
وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر

مرحلــۀ مقدماتــی :
یمــی یــا   ابوالحســن صبا. د کر ی چــپ کــوک نــی ردیــف عبــدهلل دوامــی، محمــو انتخــاب و اجــرای شش گوشــه از آواز افشــار

وفی ی موســی معر بــی: رقــص چوبــی قاســم آبــادی گیــان از ابوالحســن صبــا، رنــگ افشــار قطعــات ضر

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی :

یمی. د کر زاعبــداهلل و عبــداهلل دوامــی، ابوالحســن صبــا و یــا محمــو ( ردیــف میر )ر ر ر کامــل از شــو آواز ابوعطــا بــه طــو
بــی: پیــش درآمــد ابوعطــا از حســن کســایی، رنــگ ابوعطا)قدیمــی( قطعــات ضر

 
وه ج)24تا 29 ســال(   گر

مرحلــۀ مقدماتــی:
یمی(. زاعبــداهلل ، صبــا، عبــداهلل دوامــی یــا کر ر کامــل )یکــی از ردیف هــای میر دســتگاه چهــارگاه بــه طــو

بــی: پیــش درآمــد حســن کســایی و تصنیــف زابــل از شــیدا . قطعــات ضر

توجــه: اجراهــا بایــد بــا نــی هفــت بند)شــش ســوراخ( ســنتی و متــداول در موســیقی دســتگاهی انجام شــود. 

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
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تنبک

وه الف )15 تا 18 ســال(   گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

یبــی ســیاه مســاوی 80 تبدیــل آن بــه 3/4 تبدیــل بــه  زان 6/4 بــا تمپــوی تقر یتمیــک مختلــف در او اجــرای آزاد الگوهــای ر
ــگ  الچن ــبت دو ــا نس ــا ب ــل ه ــام تبدی ــه )تم ــک دقیق ــر ی ــدت حداکث ــه م ــدام ب ــر ک ــه 5/16 ه ــل ب ــه 6/16  و تبدی ــل ب 6/8 تبدی

ــوم(. ون ن متر ــدو د و ب ــو ــام ش ــگ انج الچن ــاوی دو مس

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ی آزاد 1.حداکثــر دو دقیقــه تکنــواز
یبــی ســیاه مســاوی 80 تبدیــل بــه  4/4 بــا ســرعت  زان 6/4 بــا تمپــوی تقر یتمیــک مختلــف در او 2.اجــرای آزاد الگوهــای ر
یولــه ســیاه در 6/4 بدســت مــی آیــد .( تبدیــل  ســیاه مســاوی 120 )ســرعت ســیاه مســاوی 120 در 4/4 بــه کمــک محاســبه تر
4/4  بــه 12/8 بــا نســبت ســیاه در  4/4 مســاوی ســیاه نقطــه دار در 12/8 تبدیــل  12/8 بــه 5/16 بــا نســبت ســیاه نقطــه 

ونــوم( ن متر ــه ) هــر کــدام بــه مــدت حداکثــر 1 دقیقــه و بــدو الچنــگ کوئینتول دار در 12/8 مســاوی پنــج دو

وه ج)24 تا 29ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ی آزاد 1.حداکثــر دو دقیقــه تکنــواز
یبــی ســیاه مســاوی 60 تبدیــل بــه  4/3   بــا نســبت  زان 4/6 بــا تمپــوی تقر یتمیــک مختلــف در او 2.اجــرای آزاد الگوهــای ر
ــا نســبت چنــگ در 4/3  مســاوی چنــگ در 8/6  ســفید در 4/6 مســاوی ســفید نقطــه دار در 4/3 تبدیــل 4/3  بــه 8/6  ب
تبدیــل 8/6   بــه 4/2 بــا نســبت ســیاه نقطــه دار در 8/6 مســاوی  ســیاه در 4/2  تبدیــل 4/2 بــه 16/5 بــا نســبت ســیاه 
الچنــگ کوئینتولــه تبدیــل  16/5  بــه 16/7 بــا نســبت میــزان 16/5  مســاوی میــزان 16/7  ) هــر  در  4/2 مســاوی پنــج دو

ونــوم ( ن متر کــدام بــه مــدت حداکثــر یــک دقیقــه بــدو

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
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دف
وه الف )15 تا 18 ســال(   گــر

مرحلــۀ مقدماتــی:
زان 8/8  ،7/8 ، 6/4، 5/4، 2/4 1. اجــراي آزاد یــك قطعــه در او

- زمــان اجرا ســه دقیقه اســت.
یــن   یتمیــك آغاز ردار اســت، همچنیــن در پایــان قطعــه بازگشــت بــه الگــوی ر زان از اهمیــت و امتیــاز برخــو -نحــوه تبدیــل او

الزامیســت. 
یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. یــك قطعــه تکنــواز

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

زان 6/16،10/16، 6/8، 7/8، 5/8، 3/4  1. اجــراي آزاد یــك قطعــه در او
- زمــان اجرا ســه دقیقه اســت.

یــن  یتمیــك آغاز ردار اســت، همچنیــن در پایــان قطعــه بازگشــت بــه الگــوی ر زان از اهمیــت و امتیــاز برخــو - نحــوه تبدیــل او
ــت.  الزامیس

یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. اجــراي تکنــواز

وه ج )24 تا 29 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

زان 16/8، 6/8، 9/8، 7/8، 6/4، 5/4، 3/4  1. اجــراي یــك قطعــه بــا او
- زمــان اجرا ســه دقیقه اســت.

یــن  یتمیــك آغاز ردار اســت، همچنیــن در پایــان قطعــه بازگشــت بــه الگــوی ر زان از اهمیــت و امتیــاز برخــو - نحــوه تبدیــل او
ــت.  الزامیس

یبــی تمپــوی ثابــت اجــرا گردد. - قطعــه بــا رعایــت تقر
یبــی دو دقیقــه یتمیــك آزاد بــا زمــان تقر ی بــا طراحــی ر 2. اجــراي یــك قطعــه تکنــواز

پرتوارهــای مرحلــۀ نهایــی هــر رده ســنی متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.  - ر
 

ر مجــزا    توجــه: مســابقات مربــوط بــه ســاز دف در دو بخــِش مســتقِل »موســیقی دســتگاهی« و »موســیقی نواحــی« بــه طــو
یــد توجــه  رتی کــه تمایــل بــه شــرکت در جشــنواره بــا ســاز دف در بخــش موســیقی نواحــی دار برگــزار خواهــد شــد. در صو
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ل بــرای ســاز دف در  داشــته باشــید کــه منطبــق بــر محتــوای فراخــوان بخــش موســیقی نواحــی بــر اســاس قطعــات معمــو
د را بــه دبیرخانــۀ جشــنواره ارســال کنیــد و ُفــرم مربــوط بــه بخــش موســیقی نواحــی را تکمیــل  موســیقی کردســتان آثــار خــو
ج در ایــن بخــش را اجــرا و  یــد مــوارد منــدر کنیــد. اگــر تمایــل بــه شــرکت در بخــش موســیقی دســتگاهی بــا ســاز دف دار

ارســال کنیــد و ُفــرم مربــوط بــه بخــش موســیقی دســتگاهی را تکمیــل کنیــد.  

ویلن)ایرانــی(
وه الف)15تا 18 ســال(  گــر

مرحلــۀ مقدماتــی :
ل ابوالحســن صبــا بــه ویرایــش رحمــت اهلل بدیعی  مایــه دشــتی از کتــاب ردیــف او

» ك »مــی ال می ال )چهارمضــراب، درآمــد، رباعــی، عشــاق، گیلگــی( بــا کــو
» ك »مــی ال می ال رۀ ســوم ابوالحســن صبــا بــا کــو انتخــاب یکــی از قطعــات »بیــاد گذشــته« یــا »در قفــس« از کتــاب دو

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ك »می ال ر ســل« ل ابوالحســن صبــا بــه ویرایــش رحمــت اهلل بدیعــی بــا کو مایــه بیــات تــرك از کتــاب ردیــف او
د(  و )چهارمضــراب، درآمــد، کرشــمه، جامــه دران، فیلــي، شکســته، فــر

یــن دشــتی«  رد ملیجــه« یــا »تمر انتخــاب یکــی از قطعــات »ز
» ك »مــی ال می ال ره ســوم ابوالحســن صبــا بــا کــو از کتــاب دو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(   گر

مرحلــۀ مقدماتــی:
» ك »می ال می ال دســتگاه نــوا از کتــاب ردیــف دوم ابوالحســن صبــا بــه ویرایــش رحمــت اهلل بدیعــی بــا کــو

طاقدیــس( تخــت  نهفــت،  عــراق،  راج،  بیــات  َگِوشــت،  گردانیــه،  کــردى،  پنجــه  دوم،  درآمــد  ل،  او درآمــد  )چهارمضــراب، 
ك  ــا کــو « یــا »چهارمضــراب بیــات تــرك« ب ك »مــی ال مــی ال ــا کــو ــر آزاد« ب انتخــاب یکــی از قطعــات »بــه زنــدان بــا قســمت مت

ره ســوم ابوالحســن صبــا  »ر ال دو ســل« از کتــاب دو
یــر به بم اســت. ك هــا از ز توجه:کو
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)ایرانــی( پیانو

وه الف)15تا 18 ســال(  گــر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ــن  ــاره( و همچنی پ ــه، چهار ــایش، زنگول ــد، گش ــی )درآم وف ــواد معر ، ج ــو ــرای پیان ــران ب ــیقی ای ــف موس ر از ردی ــو ــتگاه ماه دس
زمــی و یــا صوفــی نامــه د: خوار یــر نیــز انتخــاب و اجــرا شــو از ردیــف فــوق یکــی از قطعــات  ز

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

ن(  ی، لیلــی و مجنــو وفــی )چهارمضــراب، بختیــار ، اســتاد جــواد معر ن از ردیــف موســیقی ایــران بــرای پیانــو دســتگاه همایــو
د )بیــداد و چهارمضــراب بیــداد و یــا  یــر نیــز انتخــاب و اجــرا شــو و همچنیــن از ردیــف فــوق یکــی از مجموعــه  قطعــات  ز

ی( ی و چهارمضــراب شوشــتر شوشــتر

وه ج)24 تا 29ســال(    گر
مرحلــۀ مقدماتــی:

، مخالــف،  بــی، حصــار وفــی )چهارمضــراب، ضر ، اســتاد جــواد معر دســتگاه چهــارگاه از ردیــف موســیقی ایــران بــرای پیانــو
پیــش زنگولــه، زنگولــه( 

بــوط بــه اســتاد مرتضــی محجوبــی: منابــع مر
: آواز دشــتی )تــرک یک( ر ی مرتضــی محجوبــی« شــماره 1 ، نشــر ماهــو وه الــف: آلبــوم »پیانــو نــواز گــر

ل ، نشــر آوای باربــد: آواز بیــات اصفهــان  وه ب: آلبــوم »طنیــن کاشــی هــای آبــی« اســتاد مرتضــی محجوبــی، لــوح او گــر
ــی ده( )تــرک هفــت ال

: دســتگاه چهــارگاه )تــرک هفــت( ر ی مرتضــی محجوبــی« شــماره 2 ، نشــر ماهــو وه ج: آلبــوم »پیانــو نــواز گــر
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بخــش موســیقی نواحــی ایران

رد نظــر  ی اســت بــه اجــرای قطعاتــی مبتنــی بــر »ســنت موســیقایی« منطقــۀ مــو ر و کلیــۀ شــرکت کنندگان در ایــن بخــش ضــر
ــِد  رد نظــر نقــش همراهی کننــده دارد )مانن ل ســازکوبه ای در ســنت موســیقایی مــو ر معمــو بپردازنــد. در مــواردی کــه بــه طــو

رســی خواهــد شــد.  ی بر رت همنــواز ِی ُســرنا و ُدُهــل و مــوارد مشــابه(  اجراهــا بــه صــو دونــواز
: آواز ســنتی، ســازهای زهــی، ســازهای بــادی و ســازهای کوبــه ای نواحــی ایــران عناویــن اصلــی آواز و ســازهای ایــن بخــش عبارتنــد از

جه تو
مجــزا  ر  طــو بــه  نواحــی«  »موســیقی  و  دســتگاهی«  »موســیقی  مســتقِل  بخــِش  دو  در  »دف«  ســاز  بــه  مربــوط  -مســابقات 
ــه  ــد توج ی ــی دار ــیقی نواح ــش موس ــاز دف در بخ ــا س ــنواره ب ــرکت در جش ــه ش ــل ب ــه تمای رتیک ــد. در صو ــد ش ــزار خواه برگ
ج در همیــن فراخــوان،  ل بــرای ســاز دف درســنت موســیقایی کردســتان، منــدر داشــته باشــید کــه بــر اســاس قطعــات معمــو

ــد.  ــال کنی ــنواره ارس ــۀ جش ــه دبیرخان د را ب ــو ــار خ آث
ر اختصاصــی بــرای ارســال بــه جشــنوارۀ ملــی موســیقی جــوان اجــرا و ضبــط کننــد   -داوطلبــان الزم اســت قطعــات را بطــو
د. همچنیــن، در  رســی نخواهــد بــو ی کــه از پیــش ضبــط و یــا بــه شــکل کنســرت اجــرا شــده باشــد قابــل بر و نمونــه آثــار

ــتند. ــردن نیس ــت ک ــه صحب ــاز ب ــدگان مج ــرکت کنن ــالی ش ــل ارس ــده و فای ــط ش ــر ضب ــه اث نمون
ح قطعــات  ی فایــل ویدئویــی در ســامانۀ »بامــک«، در بخــش توضیحــات، اســامی و شــر نــام و بارگــذار در هنــگام ثبــت 

را تایــپ کنیــد.   اجراشــده 

آذربایجــان: آواز 
بــی )تصنیــف یــا ترانه/ماهنــی( در همــان  اجــرای چنــد شــعبه و گوشــه از یــک دســتگاه انتخابــی؛ اجــرای دو قطعــۀ ضر

 . انتخابــی  دســتگاه 
 

ی  آذربایجــان: بخش ســاز
اجــرای دو شــعبۀ اصلــی )برداشــت و مایــه( از یــک دســتگاه انتخابــی همــراه بــا یــک رنــگ یــا درآمــد؛ اجــرای حداقــل یکــی 

ی از رقص-هــای آذر

آذربایجــان: قوپوز 
وه الف )15 تا18 ســال( گــر

وحانــی  ی، ر د: دو بیتــی، مصــر قطعــات الزامــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
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ی د: یــه قطعــه قــره چــی؛ یانیــق کرمــی، دیلقــم، مصر قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23 ســال(  گر

ی، عثمانلــی دیوانــی د: جلیلــی، اوشــار قطعــات الزامــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
، تجنیــس وغلــو ر ی تئــل، جنگــی کو وحانــی، بــاش ســار د: ر قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د شــرکت کننده )در دســتگاه ســه گاه( قطعــۀ اختیــاری: اجــرای رنــگ یــا خالــق ماهنــی ســی، انتخــاب خــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
،تجنیــس  ، کشــیش اوغلو وغلــو ر د: یانیــق کرمــی، دوشــمه کو قطعــات الزامــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

ی تئــل، عاشــیق جنونــی، بــاش مخمس رتــا ســار رتــا نخجــوان، او د: او قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
) ر د شــرکت کننــده)در دســتگاه ماهو قطعــۀ اختیــاری: اجــرای رنــگ یــا خالــق ماهنــی بــه انتخــاب خو

 
ق و جنوب خراســان: آواز شــر

وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر
قطعــات الزامــی: ســرحدی ؛ معــراج نامه.

د: کوچــه باغــی ؛ صیــاد )نبــی جــان نبی(. قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23ســال(  گر

قطعــات الزامــی: جمشــیدی، کوچــه باغــی، اهلل هــو
د: پادایره ای،کوچــه باغــی قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام ازموســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
قطعــات الزامــی: کوهســتانی؛ کوچــه باغــی

د: هزارگی، ســرحدی. قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
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ق و جنوب خراســان: دوتار  شــر
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

 قطعــات الزامــی: بارانــی؛ نوایی.
. د: دل شــیدا؛ اال هو قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

و ه ب)19 تا 23ســال( گر
ل( )غز ، ســرحدی مادر  قطعــات الزامــی: اهلل مــدد، قصــه آهــو

و خوبان ، امــان لیلــی جان، خســر د: اشــتر خجــو قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(   گر

ی قطعــات الزامــی: ذکــر اهلل، حنایــی، ســبز َپر
د: پادایــره ای، نوایــی، لیلی ها قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

شــمال خراســان: آواز و دوتار 
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

قطعــات الزامــی: شــاه ختایــی؛ زاهد.
. ر زمنــم؛ دونــم دونــم؛ آق نو د: صنــدوق مقامــی ؛ دو قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
ز منــم، اینجتمــه )کامــل( ؛ دو  قطعــات الزامــی: لــو

د: دونــم دونــم؛ خــان صنــم؛ بیچــار مقــام؛ شــکایت ایلــرم؛ بــاش حســین  قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
. یــار

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
قطعــات الزامــی: جعفرقلی،تجنیس)کامــل(
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د: نوایــی؛ گرایلــی؛  زاهــد؛ ســر مقام قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. ی: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو قطعــۀ اختیــار

 
شــمال خراســان: کمانچــه 

وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر
.  قطعــات الزامــی: یــک قرصــه ؛ اهلل مزار

ض؛ درنــا. د:ســردار عیــو قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23 ســال(  گر

؛ جعفرقلــی. قطعــات الزامــی: اهلل مــزار
د: َارمــان درنــا ؛ دو قرصــه؛ حاجــی نارنجی. قطعــات انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
. ر اوغلــی؛ اهلل مزار قطعــات الزامــی: کــو

(؛ ســه قرصه. د: لــو ؛ هــرای؛ زنــگ شــتر )آهنگ شــتر قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 

کردســتان: دف 
وه الف)15تا 18 ســال( گــر

 قطعــۀ الزامــی: حــی اهلل اهلل
ل؛ دائم. د: مداحــی او قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از مقام هــای منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
ی.  قطعــۀ الزامــی: ســقز

د: حــی یا قیوم؛ رخشــی. قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از مقام هــای منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
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وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ی. قطعــۀ الزامــی: نجار

د: رخشــی؛ ذکر دوم. قطعــۀ انتخابــی: یــک مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از مقام هــای منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

کرمانشــاه: آواز و تنبــو ر 
وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر

ران( زه هــای صحنــه و گــو قطعــۀ الزامــی: مقــام گل و خــاک )حو
جلــو  ران(  گــو و  صحنــه  زه هــای  )حو  » ال »هومــو ســاقی نامه  مقــام  د:  شــو اجــرا  و  انتخــاب  مقــام  یــک  انتخابــی:  قطعــات 

شــاه ابراهیمی امــراهلل  ســید  وایــت  ر شــاهی 
اجــرا  و  انتخــاب  شــرکت کننده  اختیــار  بــه  منطقــه  شناخته شــده ی  و  اصیــل  مقام هــای  از  مقــام  یــک  اختیــاری:  قطعــۀ 

د. شــو
 

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
ز هجرانــی  وایــت ســید ولــی حســینی، طــر ران( یــا ر زه گــو وایــت سیدقاســم افضلــی )حــو ز ر قطعــۀ الزامــی: مقــام ســر طــر

زه صحنــه(. وینــه ای )حــو وایــت ســید ایــاز قز ر
وایت های معتبر هر  ى، )بر مبناى ر ، ســحر وخانی، گله وه دره ، قطار د: ســار قطعات انتخابی: ســه مقام انتخاب و اجرا شــو
زه صحنه( ز مجنونی )حــو وســم یا اردویی ،طــر ز ر ران( طر زه هــای کرند و گو وســم ، ) حو ز ر زه( مجنونــی ، دوالــه ، طــر دو حــو

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ران( اجــراى  زه گــو ر مرکــب خوانــی )حــو ى بــه طــو ى اهلل ویســی و هجرانــی و ســحر قطعــۀ الزامــی: اجــراى مقام هــاى آواز

ــه(. زه صحن ــو ــی )ح ــب خوان ر مرک ــو ــه ط ى ب ــار ز ی ــی و طــر ز اردوی ــی ، طــر ز مجنون ى  طــر ــاى  آواز مقام ه
. ؛ هی ایمانم یار ؛ یار دیده و گیانی؛ قطار یان داالهو ژ یه؛ ر وخانی؛ بار د: سار قطعات انتخابی: سه مقام انتخاب و اجرا شو

د .  د یــک بداهه خوانی اجرا شــو - براســاس یــک یــا چنــد مقــام بــه انتخــاب خو

 کرمانشــاه تنبــور 
وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر

وایت هــای  ر از  یکــی  ی  امیــر خــان  یــا  صحنــه(  زه  )حــو ابراهیمــی  شــاه  امــراهلل  ســید  وایــت  ر ی  امیــر خــان  الزامــی:  قطعــۀ 
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ران(. گــو زه  )حــو معتبــر 
وســی؛ فانــی  وایــت از بابانائو وخانی؛ یــک ر ؛ ســار یبــی؛ هوهــو یــار د: غر قطعــات انتخابــی: دو مقــام انتخــاب و اجــرا شــو

ران یــا صحنــه(. زه هــای گــو وش و ســبک یکــی از اســتادان صاحــب نــام و شــناخته شــده )حو فانــی بــه ر
د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23 ســال(   گر

وایــت ســید  ی ر ز یــار وایــت ســید امــر اهلل شــاه ابراهیمــی، یــا طــر د: ر ز انتخــاب و اجــرا شــو قطعــۀ الزامــی: یکــی از انــواع طــر
وینــه ای. ایــاز قز

د؛ علــی علــی  و ی؛ هــی داو ؛ جنگــه را؛ ســحر د: گلــه و دره؛ ســوار ســوار قطعــات انتخابــی: ســه مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
ران یــا صحنــه(. زه هــای گــو وش و ســبک یکــی از اســتادان صاحــب نــام و شــناخته شــده )حو هوهــو بــه ر

د. قطعــۀ اختیــاری: یــک مقــام از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ران( زه گو ی )حو رت مرکب نــواز ی بــه صــو یــه و ســحر وســم ، بار ز ر قطعــۀ الزامــی: طــر

زه صحنه( ی )حــو ر مرکــب نــواز ی بــه طــو بابــا فقیهــی، کاکاردایــی و ســحر
یــان  ژ (؛ ر یــه؛ گل و خــاک )گل و خــار ؛ شــاه خوشــینی؛ بار د: قطــار قطعــات انتخابــی: چهــار مقــام انتخــاب و اجــرا شــو
شــده  شــناخته  و  نــام  صاحــب  اســتادان  از  یکــی  ســبک  و  وش  ر بــه  پرکــه،  هــل  بالوشــان؛  گیــان؛  خاموشــه  ؛  داالهــو

صحنــه(. یــا  ران  گــو زه هــای  )حو
د .  د یــک بداهه خوانی اجرا شــو - براســاس یــک یــا چنــد مقــام بــه انتخــاب خو

 

لرســتان: آواز 
وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر

قطعــات الزامــی: علــی دوســتی؛ هالــو گنــدم خر . 
؛ کــوش طــا .  یزبگــی؛ قــدم خیــر د: عز قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
ین؛ ســیت بیــارم .  و شــیر قطعــات الزامــی: خســر

ران.  ؛ علــی دوســتی؛ بز یخانی؛ هــی لــو د: ســار قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
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د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(  گر
قطعــات الزامــی: شــاهنامه خوانــی؛ قمرتــاج . 

ی .  ین؛ میــر و شــیر یزبگــی؛ خســر ره؛ عز ره دو د: دو قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
لرســتان:  ُســرنا

وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر
ین؛ ســه پــا؛ دو پا .  و شــیر قطعــات الزامــی: خســر

؛ ســنگین ســماع.  د: دایــه دایــه؛ قــدم خیر قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23ســال(   گر

ین؛ ســه پــا؛ دو پــا؛ ســیت بیارم .  و شــیر قطعــات الزامــی: خســر
ران.  د: علــی دوســتی؛ ســنگین ســماع؛ بــز قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ی .  ین؛ دو پا؛ ســه پا؛ اوشــار و شــیر قطعــات الزامــی: خســر

ران.  یخانی؛ ســیت بیــارم؛ بز د: علــی دوســتی؛ ســار قطعــات انتخابــی: ســه قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
لرســتان: کمانچــه 

وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر
وســی قطعــات الزامــی: علــی دوســتی، ســیت بیــارم و هیوله عر

، کرمی-رقص هــای: ســه پا و دو پا ی، قــدم خیــر د: کــوش طــا، میــر قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
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وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
ی خوانی قطعــات الزامــی: علــی دوســتی، ســار

پــا  بــا  یکــی  یــز  عز کوبــی(  خرمــن  ره  دو وه-  در ی،)  ُبزمیــر د:  شــو اجــرا  و  انتخــاب  قطعــه  ســه  انتخابــی:  قطعــات 
پــا دو  پــا،  ســه  ســماع،  ســنگین  رقص هــای:  بمیــرم-   ، خیــر قــدم  دایــه،  دایــه  ین،  وشــیر خسر کرمــی،  مکــی،  تــو 

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ین وشــیر قطعــات الزامــی: شــاهنامه خوانــی، ســیت بیــارم، خسر

ی خوانــی، هــم ماهــی هــم  ی، ســار د: دایــه دایــه، کرمــی، کشــکله شــیراز قطعــات انتخابــی: ســه قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
یــز بگــی و پــا تــو مکــی، رقص هــای: ســنگین ســماع، ســه پــا، دوپــا، اوشــا ره خرمــن کوبــی، عز ره دو افتوئــی )ای، ای(، دو
د.   شــو اجــرا  و  انتخــاب  کننــده  شــرکت  اختیــار  بــه  منطقــه  ســنتی  موســیقی  از  قطعــه  یــک  اختیــاری:  قطعــۀ 

آواز  مازندران 
وه الف)15 تا 18 ســال(  گــر

 قطعــۀ الزامــی: طیبــه جــان . 
 . و ؛ نجمــا؛ گلــی جــان؛ تــه گــره ته امشــو بر د: بلبــل دارســر قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ب)19 تا 23ســال(   گر
قطعــۀ الزامــی: کتولــی . 

؛ آق ننــه؛ بانــو بانــو جــان؛ لیــا خانم .  ر د: الر هــی شــو قطعــات انتخابــی: دو قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(  گر

ی؛ طالبــا .  قطعــات الزامــی: امیــر
رمحمــد  نو وایــت  ر بــه  حقانــی؛  دترجــان؛  عامــی  یــا  ن  و پهلــو ذبیــح  د:  شــو اجــرا  و  انتخــاب  قطعــه  دو  انتخابــی:  قطعــات 

گاه.  ســه  هــی  الر  مســکین؛  فاطمــه  طالبــی؛ 

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
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مازنــدران: دوتار 
وه الف)15 تا 18ســال(   گــر

ق مازنــدران( .  بــی )شــر ی و ضر قطعــۀ الزامــی: هرایــی آواز
ی .  د: کتولــی؛ امیــر قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
 قطعــۀ الزامــی: نرگــس قلــه پانــی . 

د: طیبــه جــان؛ ســوت کرم.  قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــر ا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(   گر

قطعــۀ الزامــی: بانوجــان .       
د: کتولــی؛ ســوت کــرم.       قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو د.

مازندران:  ُســرنا 
وه الف)15 تا 18ســال( گــر

قطعــۀ الزامــی: یــک چوبه . 
د: دوچوبــه؛ جلویــی .  قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو
 

وه ب )19 تا 23 ســال(  گر
قطعــۀ الزامــی: ســه چوبه . 

ونی .  و ی؛ ر دار د: جلــو قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 



۲۴

وه ج)24 تا 29 ســال(   گر
ِل ُســرنای مازندران.  پرتــوار متعــارف و معمــو قطعــات الزامــی: اجــرای کامــل ر

ی نیســت.  ی به ارائــه قطعــات انتخابــی و اختیار پرتــوار ُســرنا نیــاز بــا توجــه بــه اجــرای کامــل ر

مازنــدران: کمانچــه 
وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر

قطعــات الزامــی: کتولــی و کل حــال . 
د:  بانــو  ، یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو د:  طیبــه جــان یــا آق ننــه بانــو قطعــات انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

جــان یــا گلــی جــان 
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ب)19 تا 23 ســال(  گر

 قطعــۀ الزامــی: حقانــی. 
عامــی  د:  شــو اجــرا  و  انتخــاب  قطعــه  یــک  ی،  امیــر یــا  یــار  یبــی  غر د:  شــو اجــرا  و  انتخــاب  قطعــه  یــک  انتخابــی:  قطعــات 

پانــی  قلــه  نرگــس  یــا   ن   و پهلــو دترجان/اکبــر 
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(   گر

ی و طالبــا .  قطعــات الزامــی: امیــر
ــا   ــم  ی ــا خان د:  لی ــو ــرا ش ــاب و اج ــه انتخ ــک قطع ــا ، ی ــا  نجم ــی ی د: هرای ــو ــرا ش ــاب و اج ــه انتخ ــک قطع ــی: ی ــات انتخاب قطع

مســکین  فاطمــه 
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
مازنــدران هلل وا 

وه الف)15 تا 18 ســال(   گــر
ی .  قطعــۀ الزامــی: زار

د: مش حــال؛ دنبالــه مــش حال .  قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو



۲۵

وه ب)19 تا 23ســال( گر
قطعــۀ الزامــی: کرچــال . 

ی .  د: گلــه ر بــردن؛ کوک دار قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو
د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

 
وه ج)24 تا 29 ســال(  گر

ی .  قطعــۀ الزامــی: کمرســر
یبــی حــال؛ عبــاس خونی .  د: غر قطعــۀ انتخابــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو

د.   قطعــۀ اختیــاری: یــک قطعــه از موســیقی ســنتی منطقــه بــه اختیــار شــرکت کننــده انتخــاب و اجــرا شــو

پرتــوار خاصــی مشــخص نشــده  در بخــش موســیقی نواحــی، بــرای ســازها و مناطقــی کــه در ایــن فراخــوان ر توجــه: 
ســنِت  بــر  مبتنــی  و  داوران  هیئــت  پیشــنهاد  و  خــود  انتخــاب  بــه  مقام هایــی  یــا  و  قطعــات  کننــدگان  شــرکت  اســت، 
متعــارف و معمــوِل موســیقی در منطقــۀ مــورد نظــر در قالــب ویدئویــی در حــدود 10 دقیقــه تــا حداکثــر 15 دقیقــه اجــرا 
یــق ســامانۀ »بامــک« بــه  ــا حــوزۀ موســیقایی، از طر ــام مقام هــا، قطعه هــا، منطقــه ی ــا ذکــر توضیحــات ماننــد: ذکــر ن و ب

ارســال کننــد.  دبیرخانــۀ جشــنواره 

بخــش موســیقی کالســیک
 

ُا بوا
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

 مرحلــۀ مقدماتــی:
B. Britten: Six Metamorphoses after Ovid for Oboe Solo, Op. 49, No 1 & 2 & 3

د. یــر انتخــاب و اجــرا شــو  مرحلــۀ نهایــی: یکــی از دو قطعــه¬ی ز
V. Bellini: Concerto for Oboe and String Orchestra in E flat Major
H. Dallier: Fantaisie Caprice for Oboe and Piano

وه ب)19تا 23ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

B. Britten: Six Metamorphoses after Ovid for Oboe Solo, Op. 49, No 4 & 5 & 6
 

د. یــر انتخــاب و اجــرا شــو مرحلــۀ نهایــی: یکــی از دو قطعــه ی ز



۲۶

C. Saint-Saëns: Sonata for Oboe and Piano, Op. 166 (all movements) 
Poulenc: Sonata for Oboe and Piano (all movements)

وه ج) 24 تا 29 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

C. P. E. Bach: Sonata in g minor for Oboe Solo, Wq 132/ H 562 (all movements)

د. یــر انتخــاب و اجــرا شــو مرحلــۀ نهایــی: یکــی از دو قطعــه ی ز
 J. Kalliwoda: Morceau de Salon, Op. 228
 E. Bozza: Fantaisie Pastorale for Oboe and Piano

نو پیا
وه الف) 15 تا 18 ســال( گــر

 مرحلــۀ مقدماتــی : 
P.I.Tchaikovsky Etude Op.40 No 1 in G Major
J.S.Bach Sinfonia No 11 in g minor, BWV 797

مرحلــۀ نهایــی: 
E.Greig Lyric Pieces Book VI, Op.57 No 1

وه ب)19 تا 23 ســال(  گر
مرحلــۀ مقدماتــی: 

F.Chopin Etude Op.25 No 1
D.Scarlatti Sonata K.1 in D minor and K.466 in F minor

مرحلــۀ نهایــی:
P.I.Tchaikovsky Dumka,Op 59

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

E.Stravinsky Etude Op.7 No 1

J.S.Bach The Well Temper Clavier Book 2: Prelude and Fugue No 7 in E flat Major



۲۷

مرحلــۀ نهایــی: 
J.Brahms Scherzo Op.4 in E flat minor

ن ومبو تر
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

ر هــای نســبی  و مینــو ر و ن ( تــا درس 70 بــه همــراه گام هــای مــاژ ومبــو د  از کتــاب آربــان ) تر مرحلــۀ مقدماتــی : انتخــاب اتــو
پــژ  وآر

مرحلــۀ نهایــی: 
Telemann: Sonata in F Major for Trombone & Piano  

 
وه ب)19 تا 23ســال(   گر

ومبــون ( از درس 70 بــه بعــد مرحلــۀ مقدماتــی : انتخــاب اتــود  از کتــاب آربــان ) تر
مرحلــۀ نهایــی: 

Sonata for Trombone & Piano: COMPOSED BY ERIC EWAZEN
Nikolai Rimsky-Korsakov, Trombone Concerto

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Studies For Trombone 36O Blume  
مرحلــۀ نهایــی: 

(David, Ferdinand) 4Trombone Concertino, Op.
Bourgeois - Trombone Concerto
Hindemith Sonata For Trombone By Paul Hindemith

ومپت تر
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
Sigmund Hering NO.13 from 40 progressive Etudes for Trumpet  

مرحلــۀ نهایــی:   
Armando Ghidoni: Bleu Nocturne for trumpet and piano



۲۸

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Sigmund Hering NO.24 from 40 progressive Etudes for Trumpet 
مرحلــۀ نهایــی:   

Forestier Joseph: Fantasie Brillante for cornet and piano
وه ج)24 تا 29 ســال(  گر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
Sigmund- Hering NO.34 from 40 progressive Etudes for Trumpet 

مرحلــۀ نهایــی:
Ennio Porrino: Preludio, Aria E Scherzo for trumpet and piano

ت فلو
وه الف)15 تا 18ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی: 
Georg Philipp Telemann Fantasias in A major and A minor for solo flute

مرحلــۀ نهایــی:
Carl Stamitz Concerto in G major Op.29 Allegro بــا همراهــی پیانــو 

 

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Johann Sebastian Bach Partita in a minor BWV1013 Allemande , Corrente
مرحلــۀ نهایــی:   

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in G major K.313 Allegro maestoso بــا همراهــی پیانــو
 

وه ج)24 تا 29ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Marin Marais Les Folies d›Espagne for solo flute Var. I, II, III, IV, VIII, XII, XIV, XV, 
XVIII, XIX, XXIV



۲۹

مرحلــۀ نهایــی: 
Carl Reinecke Concerto in D major Op.283 Allegro molto moderato بــا همراهــی پیانــو

ینت کالر
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
Agostino Gabucci   30 Studi   No.10   

مرحلــۀ نهایــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجرا شــود.
Carl Maria von Weber , Introduction ,Theme and Variations
Carl Maria von Weber , Variations

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Vincenzo Gambaro  10 Caprices for clarinet Op.9   No.3        

د. د و از شــماره های 2 و 3 یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــو  مرحلــۀ نهایــی: قطعــه شــماره 1 کامــل اجــرا شــو
J.S Bach , Quinze Etudes adaptées á clarinette  No.1
Carl Maria von Weber , Concerto No.2 (3 Movements )
Crusell , Clarinet Concerto No.2 in f minor ( 3 Movements ) 

وه ج)24 تا 29 ســال(  گر
  مرحلــۀ مقدماتــی : 

Béla Kovács , Hommage á J.S Bach

  مرحلــۀ نهایــی: یــک قطعــه انتخــاب و اجــرا شــود.
R.Schumann , Fantasiestucke  Op.73
P.Hindemith , Clarinet Sonata ( 1,2,3 Movements )

کنتربــاس
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : اجــرای تمامــی قطعــات الزامــی اســت.
Johann Sebastian Bach, Suite 1, Menuett I



۳۰

Felipe Libon, 12 Double Bass Studies, No. 1
Sturm 110 studies for contrabass ,volume 2 , No.79 
   

د. رد انتخــاب و بــا همراهــی پیانــو اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی : اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو
Johann Sebastian Bach, Suite II , Prelude
Elegy in C , Giovanni Bottesini 
Serge Koussevitzky, Valse Miniature

وه ب)19تا 23 ســال(   گر
د. رد انتخــاب و بــا همراهــی پیانــو اجــرا شــو مرحلــۀ مقدماتــی : اجــرای قطعــات ۱ و ۲ الزامــی ســت، از قطعــات ۳ و ۴ یــک مــو

Johann Sebastian Bach, Suite 2, Allemande
Storch-Hrabe, 57 Studies, No. 15
Serge Koussevitzky, Chanson Triste
Revrie, Giovanni Bottesini

د. رد انتخــاب و بــا همراهــی پیانــو اجــرا شــو  مرحلــۀ نهایــی : اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو
Johann Sebastian Bach, Suite 3, Couranteاز ابتــدا تــا آخــر قطعــه بــدون برگشــت 
Serge Koussevitzky, Double Bass Concerto (1st Movement)
Johann Baptist Vanhal ,Double Bass Concerto (1st Movement)

29 ســال( وه ج)24 تا  گر
مرحلــۀ مقدماتــی : اجــرای تمامــی قطعــات الزامــی اســت.

Elegy No,2 E-moll , Giovanni Bottesini
Storch-Hrabe, 57 Studies, No. 18
Ballade,Behzad Ranjbaran

د. رد انتخــاب و بــا همراهــی پیانــو اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی: اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو
Johann Sebastian Bach, Suite 6, Courante
Giovanni Bottesini, Concerto No. 2 B- minor (1st Movement With Cadenza)
Giovanni Bottesini, Grande Allegro di Concerto ala Mendelsohn (With Cadenza)
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د. وه از کتاب Samuel Sterling اجرا شــو توجــه: قطعــات مربــوط بــه ســوییت هــای بــاخ در برنامــه هــر ســه گــر
Johann Sebastian Bach, Cello Suites (Transcribed for Double Bass Solo by H. Samuel 
Sterling)

ر گیتا
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

از  دقیقــه   5 د  حــدو در  انتخابــی  قطعــه  یــك  بعــاوه  د،  شــو اجــرا   Regondi د  اتــو  10 بیــن  از  د  اتــو یــك   : مقدماتــی  مرحلــۀ 
اســت. ل  قبــو رد  مــو نیــز   granados و    )Albeniz( گیتــار یجینــال  ر او پرتــوار  ر

ومانتیــك تــا  ره ر ومانــی دیگــر از دو ن و یــا قطعــه چنــد مو یاســیو مرحلــۀ نهایــی: یــك ســونات، ســوناتین، ســوییت، تــم وار
د. رت کامــل اجــرا شــو معاصــر بــه صــو

 
وه ب)19 تا 23 ســال(   گر

از  دقیقــه   5 د  حــدو در  انتخابــی  قطعــه  یــك  بعــاوه  د،  شــو اجــرا   Regondi د  اتــو  10 بیــن  از  د  اتــو یــك   : مقدماتــی  مرحلــۀ 
اســت. ل  قبــو رد  مــو نیــز   granados و   )Albeniz( گیتــار  یجینــال  ر او پرتــوار    ر

ومانتیــك تــا  ره ر ومانــی دیگــر از دو ن و یــا قطعــه چنــد مو یاســیو مرحلــۀ نهایــی: یــك ســونات، ســوناتین، ســوییت، تــم وار
د. رت کامــل اجــرا شــو معاصــر بــه صــو

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
از  دقیقــه   5 د  حــدو در  انتخابــی  قطعــه  یــك  بعــاوه  د،  شــو اجــرا   Regondi د  اتــو  10 بیــن  از  د  اتــو یــك   : مقدماتــی  مرحلــۀ 

اســت. ل  قبــو رد  مــو نیــز   granados و   )Albeniz( گیتــار یجینــال  ر او پرتــوار  ر

ومانتیــك تــا  ره ر ومانــی دیگــر از دو ن و یــا قطعــه چنــد مو یاســیو مرحلــۀ نهایــی: یــك ســونات، ســوناتین، ســوییت، تــم وار
د. رت کامــل اجــرا شــو معاصــر بــه صــو

یلن و
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
A.Dvorak, Sonatina Op.100, Finale

د. رد انتخــاب اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی: اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو
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Mazas  Etude 27
Mozart, Concerto No.1 in B b major, 1st movement 
P.Rode Concerto No. 8, 1st movement

وه ب)19 تا 23ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Tartini, Sonata No.10, in G minor, 1st & 2nd  movement
د. رد انتخــاب اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی: اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو

Mazas  Etude 40
Kreisler, Praeludium and Allegro, in style of Pugnani
Mozart, Concerto No.4, 1st movement & Joachim Cadenza

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

Tartini, Sonata No.2, Teufelstriller, allegro assai, 4th  movement

د. رد انتخــاب اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی: اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، از مــوارد 2 و 3 یــک مــو
Vieuxtemps, Etude No.2, Op.16
Introduction and Rondo Capriccioso, Saint-Saëns
Sarasate,  Introduction and Tarantella

ویلنســل
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

یــر را انتخــاب و اجــرا کنیــد: پرتوارهــای ز مرحلــۀ مقدماتــی : یکــی از ر

J.S.BACH, Suite No.1 ( courante) 1 پرتــوار ر
S.Lee, Etude No.10 Rondo(Melodic and progressive étude Op.31 Book I)

dozauer etude book ll no. 46 2پرتوار ر
minuet suite ll Bach

یــر را انتخــاب و اجــرا کنیــد: پرتوارهــای ز مرحلــۀ نهایــی: یکــی از ر
B.ROMBERG, Sonata in E Minor, Op.38 ( Allegro non troppo)   1 پرتــوار ر
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Vivaldi sonata no.3(1st and 2 nd mvm) 2 پرتــوار   ر
Eccless cello sonata (1st and 2 nd mvm)
Pp;ll

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

J.S.BACH, Suite No.4 ( Courante) 1 پرتــوار ر
POPPER, Etude No. 10(40 Studies Op. 73)

Duport etude no.6 2 پرتــوار ر
Solitude by carl davydov op.9 no.1

یــر را انتخــاب و اجــرا کنیــد: پرتوارهــای ز مرحلــۀ نهایــی: یکــی از ر
Jean-Chrétien BACH,Concerto in C Minor,I & ll Movements
george goltermann capriccio

وه ج)24تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

J.S. BACH, Suite No.6(Courante) 1 پرتــوار ر
POPPER, Etude No.36( 40 Studies Op.73)

Popper etude op.73 no.40 2 پرتــوار  ر
Courante suite no.4 Bach

یــر را انتخــاب و اجــرا کنیــد: پرتوارهــای ز مرحلــۀ نهایــی: یکــی از ر
G.GOLTERMANN, Concerto No.3 Op.51 in B Minor , Movement I
Brahms cello sonata no. 2 in F major op. 99(1st mvm)

ویوال
وه الف)15تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
Bartolomeo Bruni – Etude 14 – 15 

د. رد انتخــاب و اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی:  اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، واز بقیــه قطعــات یــک مــو
Franz Schubert
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C.F. Zelter- Concerto in Eb Major- 1st Movement 2.
Y.N. Hummel- Fantasie in G Minor
F. Hoffmeister- Concerto in D Major wite cadenz from Franz Beyer- 1st Movement
van Khandoshkin- Concerto in C Major- 1st Movement

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

B. Campagnoli- Caprice No. 31 
د. رد انتخــاب و اجرا شــو مرحلــۀ نهایــی: اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، واز بقیــه قطعــات یــک مــو

Masas No.2 Etude No. 45
Stamitz- Concerto in D Major- 1st Movement with Cadenzo 
Weber- Andante and Rondo. Hungarian
Vivaldi- Concerto in Sol Major- 1st Movement

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

J.S. Bach- Suite No. 3 in C Major- Prelude
مرحلــۀ نهایــی:

د. رد انتخاب و اجرا شــو اجــرای قطعــه ۱ الزامــی اســت، واز بقیــه قطعــات یــک مــو
M. Reger- Suite in G Minor (1st -2nd Movement) Opus 131 d
M.V. Weber- Theme and Variation (with Cadanes from Borisovsky)
G.F. Handel- Concerto in B Minor- 1st Movement
Bella Bartok- Concerto- 1st Movement 
David Gyula- Concerto in C Major- 1st Movement

ن ر هو
وه الف)15 تا 18 ســال( گــر

مرحلــۀ مقدماتــی : 
MAXIME-ALPHONSE No.33 from 200 New Studies for Horn, Book 1

مرحلــۀ نهایــی: 
Franz Struss, Nocturno for Horn in F and Piano, Op.7

وه ب)19 تا 23 ســال(   گر
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مرحلــۀ مقدماتــی : 
MAXIME-ALPHONSE No.35 from 200 New Studies for Horn, Book 2

مرحلــۀ نهایــی:
Paul Dukas, Villanelle for Horn in F and Piano 

وه ج)24 تا 29 ســال( گر
مرحلــۀ مقدماتــی : 

MAXIME-ALPHONSE No.37 from 200 New Studies for Horn, Book 3
مرحلــۀ نهایــی: 

Paul Hindemith, Sonata for Horn in F and Piano (1939)

ی « بخــش »آهنگســاز
 

درخواســِت  ارائــۀ  بــه  مجــاز  بعــد(،  بــه   1372 )متولدیــن  ســال   29 ســن  حداکثــر  بــا  جــوان،  آهنگســازان  بخــش  ایــن  در 
هســتند. اثــر  ارســال  و  شــرکت 

وری اســت : یر ضر توجــه بــه ضوابــط ز
 

از  اســتفاده  بــا  ی(  ُاکتــت) هشــت نواز تــا  ی(  یــو )ســه نواز تر قالب هــای حداقــل  بایــد صرفــا در  ی  آهنگســاز 1. ســازآرایی: 
ومپــت،  ن، تر ر ینــت، فاگــوت، هــو بــی )ماننــد فلــوت،ُ ابــوا، کار ترکیب بندی هایــی متشــکل از ســازهای موســیقی کاســیک غر

ــی،  ــد ن ــی )مانن ــیک ایران ــیقی کاس ــازهای موس ــاس(؛ س ــل، کنترب ، ویلنس ال ــو ــن، وی ، ویل ــو ــیک، پیان ــار کاس ن، گیت ــو ومب تر
/یــا ســازهای بومــی موســیقی اقــوام و نواحــی مختلــف ایران، باشــد. ، کمانچــه(؛ و ر ن، ســنتو د، قانــو ، عــو ، تــار ســه تار

از  اســتفاده  باشــد.  ایــران  مختلــف  نواحــی  بومــی  موســیقی  یــا  دســتگاهی  موســیقی  از  برگرفتــه  بایــد  قطعــات  ِتــم   .2
رد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امتیــاز محســوب خواهــد شــد.   آثــار آهنگســازان کمتــر مــو ی کــه عمومــًا در  ِتم هــای ِبکرتــر

د 5 تــا 7 دقیقه باشــد. 3.  طــول قطعــه: زمــان اجــرای قطعــات بایــد در حــدو

4. قطعــه می توانــد در قالب هــای ُفرمــال مشــخص یــا دارای ُفــرم آزاد باشــد.
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ِتــِم انتخــاب  بــا  رد  یــر انجــام خواهــد شــد: شــیوۀ بدیــع برخــو بــا توجــه بــه معیارهایــی از قبیــل مــوارد ز آثــار  یابــی  ز 5. ار
تــی ماننــد بافــت  ال ویکــرد شــخصی در مقو ن، بســط وگســترِش ِتــم، توجــه بــه نــگاه و ر یاســیو شــده، نحــوۀ پــردازش، وار
ی و ســازآرایی، تنــوع  در پــردازش و درعیــن حــال انســجام و یــک دســتی  ، خاقیــت در رنــگ آمیــز و چندصدایــی در اثــر

. کلیــت اثــر

ی در بخــش معیــن شــده  یــق بارگــذار رهایــی تایپ شــده از طر رت مکتــوب و در قالــب پارتیتو آثــار بــه صــو 6. الزم اســت 
رت  د. همچنیــن، در صــو ج نشــو ر نــام آهنگســاز در د. در پارتیتــو در ســامانۀ »بامــک« بــه دبیرخانــۀ جشــنواره ارســال شــو

د. ی شــو ی از اجــرای قطعــه نیــز در ســامانه بارگــذار امــکان، فایلــی صوتی/تصویــر

از  ی  مختصــر تحلیــل  همــراه  بــه  اصلــی  ِتــِم  دربــارۀ  نیــز  توضیحاتــی  آهنگســازان  اســت  الزم   ، اثــر ر  پارتیتــو بــر  عــاوه   .٧
کننــد. ارســال  و  ضمیمــه  اثــر  ســاختار  کلــِی  ح  طــر و  آهنگســازانه  تمهیــدات  قطعــه،  پــردازش  نحــوۀ 

قبــًا  آثــار  و  باشــد  شــده  ســاخته  جشــنواره  همیــن  در  شــرکت  بــرای  و  متقاضــی  توســط  صرفــًا  بایــد  قطعــات  8.تمامــی 
اســت(. الزامــی  ســایت  در  اثــر  اصالــت  تعهدنامــۀ  ــرم 

ُ
ف )تکمیــل  باشــد  نشــده  اجــرا  یــا  منتشــر 

9. هــر متقاضــی مجــاز بــه ارســال یک اثر اســت.
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بخــش حفــظ کل ردیــف موســیقی ایرانــی

ن،  قانــو د،  عــو  ، تــار ســه   ، ر ســنتو  ، )تــار ایرانــی  کاســیک  موســیقی  ســازهای  نوازنــدگان  و  خواننــدگان  بخــش  ایــن  در 
ــه  ــل ب ــد حداق ــرکت کنندگان بای ــتند. ش ــرکت هس ــت ش ــه درخواس ــه ارائ ــاز ب ــال، مج ــن 29 س ــر س ــا حداکث ــی(، ب ــه، ن کمانچ
ر رســمی منتشــر شــده باشــد ــــ تســلط  ــر و شــناخته شــده از ردیــف موســیقی ایرانــی ــــ کــه بــه طــو وایت هــای معتب یکــی از ر
نظــر  اســاس  بــر  ایرانــی،  کاســیک  موســیقی  آوازهــای  و  دســتگاه ها  تمامــی  در  بتواننــد  و  باشــند  داشــته  کامــل  احاطــه  و 
ر در ایــن بخــش پذیرفتــه شــدن در مرحلــۀ نهایــی یکــی از  ران، بــه اجــرای بداهــه نیــز بپردازنــد. شــرط حضــو هیئــت داو
ــش  ــن بخ ــه ای ــوط ب ــام مرب ــت ن ــرم ثب ــت در ف ــام درخواس ــنواره، و اع ره از جش ــن دو ــتگاهی در ای ــیقی دس ــای موس بخش ه
ل تــا ســوم در بخش هــای مختلــف موســیقی  ره هــای پیشــین ایــن جشــنواره )نفــرات او یــدۀ دو اســت؛ همچنیــن نفــرات برگز
د بــرای شــرکت، در ایــن  ج در ســامانۀ ثبــت نــام، آمادگــی و درخواســت خــو ُفــرم منــدر دســتگاهی( می تواننــد بــا تکمیــل 
ــخصات  ــش مش ــن بخ ــرکت در ای ــت ش ــرم درخواس ــل ف ــگام تکمی ــه هن ــان ب ــت متقاضی ی اس ر و ــد. ضــر ــام کنن ــش را اع بخ
رت دومرحلــه ای برگــزار  د را نیــز در محــل مشــخص شــده در فــرم ذکــر کننــد. ایــن بخــش بــه صــو ردیــفِ انتخابــی خــو
ــۀ نهایــی(  ن عملــی )پیــش از مرحل ر در آزمــو ــا بــرای حضــو خواهــد شــد. پــس از اعــام اســامی افــراد واجــد شــرایط، از آنه

دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد و متعاقبــًا اســامی راه یافتــگان بــه مرحلــۀ نهایــی اعــام خواهــد شــد.

ره هــای پیشــین جشــنوارۀ ملــی موســیقی جــوان در بخــش »حفــظ کل ردیــف« مجــاز  ل( دو یــدگان )نفــرات او توجــه: برگز
وایــت انتخابــی شــرکت کننــدگان همــۀ گوشــه های  رتی کــه ر بــه شــرکت مجــدد در همیــن بخــش نیســتند. همچنیــن، در صو
زا عبــداهلل یــا ردیــف آقــا حســینقلی در  ل تــر )ردیــف میــر وایت هــای معمو ل را نداشــته باشــد بایــد ایــن گوشــه ها از ر معمــو
ی( انتخــاب و  ردر بخــش آواز ز پایــو وایــت فرامــر یمــی یــا ردیــف عبــداهلل دوامــی بــه ر د کر ی؛ و ردیــف محمــو بخــش ســاز

اجــرا شــوند.


