
 

 

 

 باسمه تعالی 

 جشنواره موسیقی فجر  شتمینوهسی

 (جایزۀ باربد)فراخوان بخش رقابتی 

  

جشنوارۀ موسیقی فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیدۀ اهالی موسیقی  شتمینوه با استعانت از خداوند متعال، سی

 یینیآصیانت از هویت ملی مبتنی بر آموزههای سلیقه و فرهنگ شنیداری مخاطبان، ایران، اعتالی هنر موسیقی و ارتقای

رم فو همچنین شناسایی و تبیین ویژه ایده و اجراهای صدا وموسیقی نسل جوان بهو ایرانی، تقویت و حمایت از هنر خالق 

  .شود، برگزار می 1041سال  ماه اسفند 3تا بهمن  82های مختلف موسیقی، از تاریخ کیفی برای گونه و محتوای

  الف: بخش اصلی 

 آلبوم صوتی__

و در  بوده اسالمی و سایر نهادهای رسمی دارای مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد که  همۀ آلبومهای صوتی

اند، مجاز به حضور در این بخش صورت فیزیکی و یا دیجیتال منتشر شدهبه 1041مهرماه 1تا   1044مهرماه  1بازۀ زمانی 

  .خواهند بود

 

 

 ها و جوایز: عنوان 

 موسیقی دستگاهی 

 . آهنگسازی موسیقی باکالم 1

 کالم . آهنگسازی موسیقی بی2

 (تکنوازی، چند نوازی)کالم .  اجرای موسیقی بی3

 . خوانندگی موسیقی دستگاهی 4

 موسیقی نواحی 

 . اجرای موسیقی نواحی 5

 . خوانندگی موسیقی نواحی 6

 موسیقی کالسیک غربی 

 . آهنگسازی موسیقی کالسیک غربی 7

 .اجرای موسیقی کالسیک غربی  8



 

 

 

 موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی 

 .  آهنگسازی موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی با کالم 9

 . آهنگسازی موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی بیکالم 10

 موسیقی معاصر و ارکسترال ایرانی .  خوانندگی11

 موسیقی تلفیقی 

 . آهنگسازی موسیقی تلفیقی با کالم 12

 کالم . آهنگسازی موسیقی تلفیقی بی13

 کالم .اجرای موسیقی تلفیقی بی14

 . خوانندگی موسیقی تلفیقی 15

 موسیقی پاپ 

 . آهنگسازی موسیقی پاپ 16

 . خوانندگی موسیقی پاپ 17

 کالم .اجرای موسیقی پاپ بی18

 موسیقی کودک 

 .آهنگسازی موسیقی کودک 19

 .اجرای موسیقی کودک 20

 . ناشر برگزیده 21

 

کتاب موسیقی:__  

صورت به 1041مهرماه 1تا   1334و در بازۀ زمانی  بوده کشورنهادهای رسمی دارای مجوز از که  کتابهای منتشر شدهتمامی 

  .اند، مجاز به حضور در این بخش خواهند بودمنتشر شدهفیزیکی 

  های موسیقیکتاب

  های پژوهشی)تاریخی و فنی(کتاب. 1

 های آموزشیکتاب .2

های نت)آثاری که ارزش تاریخی و حفظ میراث کتاب.  3

 موسیقی داشته باشند(

 

 

  



 

 

 

 جایزۀ باربد:
میلیون ریال 405) ریالن میلیو055همراه مبلغ تندیس باربد و لوح تقدیر به 

 (میلیون ریال هدایای فرهنگی 05جایزه نقدی و 

 افتخار:دیپلم  
  میلیون ریال  205همراه مبلغ تندیس جشنواره و لوح تقدیر به

 میلیون ریال هدایای فرهنگی( 05میلیون ریال جایزه نقدی و 255)

 

 1جایزه باربد و  1در هر بخش  ها و آثار،گروه حدید و آرای هیات انتخاب،به صالنامه داخلی جشنواره طبق آیین_

 دیپلم افتخار اهدا خواهد شد.

 

 

 ایاجرای صحنهجایزه : ب 

جایزه ویژه گروه نوازی در این بخش در نظر  8گذاری لزوم پرداختن به موضوع اجرا در موسیقی،شورای سیاستبا توجه به 

  است:گرفته

 (chamber musicدر فرم موسیقی مجلسی)  موسیقی کالسیک غربی: اجرای-الف

 انتخاب کارگان)رپرتوار(آزاد خواهد بود._

 دقیقه 04تا  04اجرا:مدت زمان _

 آزاد با ساز بندی عنوان شده: (رپرتوارکارگان)اجرای دستگاهی: _ردیفموسیقی  -ب

 تار(تار،عود،بمگروه سازهای مضرابی)سنتور،تار،سه-

 گروه سازهای کششی)نی،کمانچه،قیچک(-

  ای)تنبک و دف(گروه سازهای کوبه-

 نفر خواهد بود. 3الی  0گروه اعضای حد مجاز -

  دقیقه 04تا  04اجرا:مدت زمان -

بندی در گروه ی سازدسته 3آزاد هستند اما حتما از هر بندی ضیان محترم در انتخاب سازمتقا

 استفاده شده باشد.بایست می

 

 ای:جوایز بخش اجرای صحنه

  نقدی میلیارد ریال جایزه 1تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ گروه برگزیده در هر بخش:



 

 

 

 

 صدا و موسیقی ایده و اجراهای نو در حوزه:جایزه ویژهج: 

 پردازیهای شنیداری به ایدههای نوین موسیقی و صدا در ایران که در بازنگری صورتاین بخش به منظور حضور جریان

پردازد،این دوره به عنوان جایزه ویژه به جشنوراه داوری مرسوم در ساخت و اجرای موسیقی متداول میواجرا بدون پیش

 میلیون ریال پرداخت خواهد شد. 844کننده مبلغ های شرکتاخص از گروهدر این بخش به سه گروه شاست.اضافه گردیده

 

 :ای و جایزه ویژهنام بخش اجرای صحنهمدارک الزم برای ثبت 

 www.fajrmusicfestival.com به آدرس: )در سامانه بامک( تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره _

 .های خواسته شده از گروهو همچنین ویدئو اصلی نوازندگان و خوانندگان بارگذاری عکس و مشخصات _

 

 

 ( ج) شرایط عمومی  

 خواهد بود. 4454دیماه  41آبانماه تا پایان روز شنبه  44ثبت نام بخش رقابتی از تاریخ روز شنبه نام: آغاز ثبت

  

نام توانند با مراجعه به سایت جشنواره مراحل ثبتمی ،های موسیقیو کتاب صاحبان حقیقی و حقوقی آلبومهای صوتی _

 و اطالعات آلبوم را در سامانۀ جشنواره ثبت کنند . 

و همچنین نویسندگان کتاب  (جوایز بخش رقابتی وجود دارندمواردی که در )آهنگساز، نوازندۀ اصلی و خوانندۀ هر آلبوم -

  طور مستقل در بخش رقابتی شرکت کند.توانند با داشتن رضایتنامۀ کتبی ناشر، بهمی

ت در آن بخش شرک مواردی که)شتن رضایتنامۀ کتبی از مؤلف اثر صاحبان حقوقی نیز، در بخشهای مختلف، نیازمندِ دا-

  هستند. (داده میشود

  تی در تعداد آثار ارسالی به جشنواره ندارند.صاحبان آثار محدودی _

شده را به دبیرخانۀ جشنواره تحویل دهند .این امر امنثبت و کتاب نسخۀ فیزیکی از آلبومهای صوتی 2صاحبان آثار  باید  _

 به منزلۀ پذیرش کامل مقررات و سایر ضوابط شرکت دربخش رقابتی خواهد بود. 

 برای داوری در هر بخش است.  (اثر 5حداقل )رسیدن آثار ارسالی  حد نصابشرط برگزاری بخشهای مختلف ،به_ 

  حد نصاب نرسد ،آن بخش از داوری کنار گذاشته خواهد شد.الزم به ذکر است، در صورتی که تعداد آثار در یک بخش به 

  .کردن آلبومها از بخش مسابقه وجود نداردپس از اعالم نظر نهایی دبیرخانۀ جشنواره، امکان خارج _

http://www.fajrmusicfestival.com/


 

 

 

  .شده بر عهدۀ دبیر جشنواره استن بینیتفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی دربارۀ موضوعات پیش _

موعه ثبت نام هیات انتخاب اثار و گروه ها به صالحدید خود این امکان را دارد که اثری را که به اشتباه در یک زیر مج_

 ی صحیح آن منتقل کند.کرده به زیر مجموعه

  .دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ارسالی در بخشهای غیرتجاری و صرفًا تبلیغاتی جشنواره خواهد بود _

 ها قرار خواهد گرفت. همۀ آثار رسیده به دبیرخانۀ فجر در فهرستی منتشر خواهد شد و در اختیار رسانه -

  
  
  

 ( د) شرایط اختصاصی  

 باشند.  (نمونۀ منتشرشده)در دو نسخه   AUDIO آلبومهای ارسالی باید بر روی لوح فشرده در فرمت  -1

همراه اطالعات به AUDIO اند نیز باید بر روی لوح فشرده در فرمت صورت دیجیتال منتشر شدهآلبومهایی که صرفاً به -8

 آلبوم ارائه شوند. (آدرس و نشانی انتشار )تکمیلی 

 نام اولیه،به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شود.نسخه و بعد از ثبت 8ی جایزه باربد باید در ای بخش مسابقههکتاب -3

مجاز و (ایهپلتفرم)صورت دیجیتال منتشر شده باید مربوط به بسترهای اً بهنک ارساِلیِ  آلبومهایی که صرفلی: 1تبصرۀ 

  دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سایر نهادهای رسمی باشد.

 ام برای هر آلبوم نیز جداگانهنصورت جداگانه، بر روی لوح فشرده ارائه شود و ثبتدر صورت تعدد آلبوم، هر اثر باید، به- 3

  انجام شود.

  .مجاز نیست هاو کتاب هاوتصرف در محتوای آلبومهیچگونه دخل -4

  

  :تماس با ما   

  .3ط  4ات اللهی .کوچه زندی پالک استاد نج: تهران، خیابان نشانی دبیرخانۀ جشنواره: 

  88050585فن:تل

  www.fajrmusicfestival.com  :نشانی تارنمای اینترنتی 

  

  


