
 

  

 

 
 به نام نوازنده هستی        

 مرکز هنرهای آوایی،  مجتمع عالمه طباطباییمعاونت فرهنگی                                                           

 همساز نوازندگی جشنواره هشتمین   نامه وهیش       
 درود و احترام            

 جشنواره همساز در جهت ارتقاء سطح کیفی هنری و اجرایی، انسجامِ ساختار سازمانی، و انطباق با هشتمینشیوه نامه              

 است با رعایت این شیوه نامه به برگزاری جشنواره  مجتمع عالمه طباطبایی تنظیم گردیده و امید ردهای آموزشی ااستاند             

 در قالب کنسرتی باشکوه و روح پرور دست پیدا کنیم.             

 :  شیوه نامه در چهار بخش تنطیم شده است             

 زـد( جوای    همانانیم انتخاب ۀویش(ج    یداور ۀویش(ب    یبرگزار ۀویش( الف

 : مرحله نهاییمرحله ی اول و ی برگزار ۀویش( الف             

 مهر ماه آغاز و پس از آن اطالع رسانی آیین نامهنیمه با ارسال پوستر جشنواره در  :)مقدماتی( مرحله ی اول -1           

 : می گردداین مرحله  به دانش آموزان در دستور کار معاونین محترم فرهنگی قرار می گیرد که به شرح ذیل اعالم             

 دقیقه به صورت تصویری ضبط کرده و به واحد فرهنگی واحد ها ارسال نمایند . 5قطعه تا سقف  2نوازنده می بایست دانش آموز هر *           

 به واحد فرهنگی دبیرستان تحویل نمایند. آبان ماه 15قطعات خود را تا  بایستمی دانش آموزان *           

 در قالب و )نام و ساز( دسته بندی ، نام گذاری قطعات ضبط شده راآبان ،  15تا قبل از  محترم فرهنگی موظف هستند معاونین*           

 ارسال نمایند . (بالنده)آقای  مجتمع جشنواره همساز در معاونت فرهنگی مسئول به یک فلش                

  پیوست به خواست شده استنوازنده درهر درآن اطالعات که مشخصات دانش آموز اکسلامکان جدیدی فراهم شده است و فایل *                 

 اطالعات الزم با کلیک روی کلید بزرگ باالی صفحه یعنی ))ثبت دانش آموز(( بدین شکل تا  گرددمی تقدیم معاونین فرهنگی هر واحد                 

 اتوماسیون  به باید با فیلم های ارسالی مطابقت داشته و به آسانی در فایل ثبت گردد،  لطفا توجه داشته باشید اطالعات فایل اکسل                        

 است( ضروری)پرکردن بخش تلفنهای تلگرام بسیار   معاونت فرهنگی مجتمع ارسال گردد.                       

 آن آبان ماه برگزار خواهد شد و نتایج  پایانپس از جمع آوری آثار و دسته بندی سازها داوری آن در *           

 به اطالع مدیران محترم و معاونین فرهنگی واحد ها خواهد رسید. ماه هفته ی اول آذزر ماهتا               

 .شود یم برگزاردخترانه و متوسطه دوم پسرانه  دوماول و  متوسطه مقطعدو  درو  مسابقهبه شکل   :(ی)نهای دوممرحله ی  -2            

   .بپردازد قطعه دو ای کی یاجرا به ،قهیدق ۶ یزمان محدوده در تواند یم نوازنده هر -3            

 .ستین ریپذ امکان اجرا روز در قطعات رییتغ و اند کرده اعالم قبال که باشند یم یقطعات یاجرا به مجاز نوازندگان -4            

  روز کی نوازندگان دارد ضرورت اجرا، قیدق زمان یبررس و صدا تست صحنه، بادانش آموزان گروه متوسطه  ییآشنا منظور به -5            

 ساختمان سوم طبقه در واقع مجتمع شیهما سالن محل درساعت  2به مدت  11 ساعت راس آذرماه ۶2 نبهسه ش یعنی جشنواره از قبل             

  به ضرر دانش آموز نوازنده خواهد بود.( ساندچک برنامه ی در حضور عدم است یهیبد) .باشند حاضردوره دوم  آبشناسان             

 جشنواره ازآغاز قبل ساعت کی مناسب، ناتیتمر و الزم یهماهنگ جهت نوازندگان است یضرور جشنواره یبرگزار روز در -6            

 .باشند داشته حضورمجتمع  شیهما سالن در 16 ساعت از یعنی            

 .کنند انتخاب جشنواره روز یبرا یرسم کنسرت کی مناسب یپوشش نوازندگان هیکل که گردد یم دیتاک -7            

 خواهد بود. طباطباییو مکان آن سالن همایش مجتمع عالمه  7139 آذرماه 27شنبه چهارزمان مرحله دوم  -8            

 . گردد یم اجرا بخش سه درگردیده و  محسوب مسابقه - کنسرت ینوع به همساز یقیموس جشنواره             

 و دوره دوم دخترانه اول دوره متوسطه مقطعنوازندگان  یاجرا:  اول بخش                

 پسرانه دوم دوره متوسطه مقطعنوازندگان  یاجرا: دوم بخش                 

 (زـیجوا یاهدا  و جهـینت اعالم )هیاختتام: سوم بخش                 
 

 



 

 

 

 

  دهیانجام طول به ساعت 5 حدود جشنواره یزمان نظر از مجموع در و شده ینیب شیپ ییرایپذ و استراحت یبرا یفرصت ها بخش نیب -9  

  محترممعاونین فرهنگی مدیران و . )بدیهیست چنین برنامه ای نیاز به تحمل و صبوری بود خواهد انیجر در 22 تا 17 ساعات فاصل حد و             

 دانش آموزان خواهد داشت.(عزیز و اولیای              

 ی:داور ۀویش(ب   

  داوران نیا حضور در اجرا یا نوازنده هر یبرا که بود خواهند کشور دان یقیموس هنرمندان نیبهتر از یجمع همساز جشنواره داوران -1

 انتخاب نماییم . گرانقدر استاداناز جمع همین  را همساز جشنواره داوران اتیههم می توانیم  دوره نیا در. رود یم شمار به بزرگ یا زهیجا خود      

 : نکته خاص 

 نفر از اعضای هیات علمی تنها دانشکده موسیقی در سطح کشور یعنی دانشکده موسیقی  6مین جشنواره همساز، حضور شتههیات داوران در 
 می باشد که مسوولیت های اجرایی عالی داشته و عضو هیات ممتحنین کنکور سراسری و جشنواره های ملی موسیقی می باشند:ل ممحتدانشگاه هنر      

 (هنر دانشگاه یقیموس دانشکده نظام یقیموس گروه ریدم) یضراب یتق استاد     

 (هنر دانشگاه یقیموس دانشکده اریدانش) فر آزاده محمدرضا دکتر استاد     

 (هنر دانشگاه یقیموس دانشکده یرانیا ساز ینوازندگ گروه ریمد نوازنده قانون و ) پریچهر خواجه  استاد          

 (هنر دانشگاه یقیموس دانشکده یجهان ساز ینوازندگ گروه ریمد و ستیلنیو)  فخر مانیا استاد     

 (آزاد دانشگاه یمعمار و هنر دانشکده مدرس و آهنگساز) انیساهاک وارطان استاد     

 (دانشگاه مدرس و کولوگیاتنوموز)  ارجمند روزیپ دکتر استاد     

 آهنگسازی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر(استاد ربکا آشوقیان) پیانیست و آهنگساز، مدیر گروه      

 .ردیگ یم صورت تهیسونور و لیاستا رپرتوار، ته،یکالیموز ک،یتکن : همچون ییها مولفه اساس بر یداور -2     

 .رندیگ یم قرار یبررس مورد مجزاو  متفاوت یها گروه در یجهان و یرانیا یسازها -3     
   

 همانانیم انتخاب ۀویش(ج      
  امهـدعوتن همساز جشنواره نیمشته یبرا و ردیگ یم صورت دعوتنامه قیطر از همساز جشنواره یینها مرحله در حضور      

 : گردد یم ارسال ریز یها گروه یبرا      

 . یینها مرحله در هکنند شرکت هنرمند آموزان دانش یخانواده -1      

 .شانیا محترم خانواده و اند نکرده دایپ هرا دوم مرحله به که همساز جشنواره اول مرحله در کننده شرکت هنرمند آموزان دانش -2      

 .ییطباطبا عالمه مجتمع یآموزش یواحدها یفرهنگ معاونان و رانیمد -3      

 .ییطباطبا عالمه مجتمع یادار یواحدها ارشد رانیمد -4      

 .اند شده لیالتحص فارغ غالبا که همساز جشنواره نیشیپ یها دوره دگانیبرگز -5      

 .شینما و سرود ،یقیموس یها رشته در ییطباطبا عالمه مجتمع یهنر انیمرب -6      

 ( ) با ارسال دعوتنامه از طریق شخص دانش آموز معلمان ساز تخصصی دانش آموران -7      

 .کارشناسان فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و مناطق شهر تهران -8      

 .گردد یم میتقد دعوت کارت شانیا به ییطباطبا عالمه مجتمع کارکنان لیتما اعالم صورت در نیهمچن      

 .مجتمع نسبت به تهیه دعوتنامه اقدام نمایند( معاونت فرهنگی)این گروه از همکاران گرامی می توانند از طریق        

 جوایز(د        

 : خواهد شدای تقدیم دانش آموزان در هردسته از سازهای پیانو ، کالسیک وسنتی از رتبه ی اول تا سوم به شرح ذیل هدیه        
           هزار تومان 250رتبه ی سوم :  -هزار تومان 300 : رتبه ی دوم -هزار تومان 350 اول :ی رتبه        

  

        با احترام                                                                                                                     

                                        جشنواره ی موسیقی همساز                                                                                          مینهشتدبیر 

 حمید عسکریدکتر 

 


