
 یفکر یهاهیسرشار از سرما یتمدن یدارا یملل باستان ریسا یهمپا نه،یریکهنسال و د یبه عنوان تمدن رانیا

قرون و  یآن در ط ینییو آ یفرد یبوده و رفتارها ینواح یقیموس نهیدر زم ینییو آ یفرهنگ یهاو داشته

در  جیرا ینییو آ یو قوم یگروه ،یساخته و پرداخته شده است که اغلب مراسم فرد یااعصار گذشته به گونه

 و حرکات موزون همراه بوده است. یقیشده آن، با موسشناخته یفرهنگ یهاو قطب میساکنان اقل نیب

 

 وندیاقوام پ یو گروه یفرد اتیح یهاچنان با جلوه یذات زاتیرغم تنوع و تکثر و تمبه رانیا ینواح یقیموس

 یقیکه با موس افتیتوان یم یمردم نواح نیرا در ب ینییآ یداشته که کمتر آداب و رفتارها یمستحکم و قدس

دار سود نجسته باشد. یمعن یادهاخود از نم یتکامل رینشده باشد و در مس نیو حرکات موزون عج یساز

و شناخت بوده و محدود به قوم خاص  شهیبر اند یمبتن رانیپهناور ا نیدر مناطق گوناگون سرزم جیرا یقیموس

 یقیخود به موس یو گروه یفرد یبخش زندگ نیترییجز یبرا انیرانینبوده است. ا یمنحصر به دوران خاص ای

 اند.کرده یدالوصفیزا تیآن تالش و جد یتکامل ریاند و همواره در مسستهینگریم زیمتما یادهیعنوان پدبه

 

 الدیبه مناسبت خجسته م ۱۳۹۴ماه  ید ۷تا  ۴ خیاز تار لیبا اهداف ذ رانیا ینواح یقیجشنواره موس نینهم

 اعظم )ص( و امام جعفرصادق )ع( و هفته وحدت در کرمان برگزار خواهد شد: امبریپ

 .ندگانیبه آ رانیا ینواح یقیموس ینییآ یهایژگیو انتقال و حفظــ 

 .یقیموس نینهفته در ا نیبر یایو سجا یمعنو ثیو موار یمیاز نغمات قد یپاسدارــ 

 یقیموس ییاجرا یهاانواع فرم اءیموجود و اح یهابه دست آوردن بازمانده یبستر مناسب برا یسازفراهمــ 

 .رانیا ینواح

 

گزار محور( بر یقیموس ی)هنرها ییقایموسرایو پ ییقایدر دو محور موس رانیا ینواح یقیجشنواره موس نینهم

 خواهد شد.

 

 خواهد بود: یرقابت ریو غ یشامل دو بخش رقابت ییقایموس محور

 

 ی. رقابت۱

 است. وندیپ یهانییدر آ یبخش نغمات شادمان نیا موضوع



 کیمنطقه در قالب  یقیقطعات خاص موس یکننده در جشنواره به اجراها و نفرات شرکتبخش گروه نیا در

 پردازند.یاثر در ارتباط با موضوع جشنواره م

 نفر باشد. ۴گروه حداکثر  یاعضا تعداد

 فرد در جشنواره اجرا داشته باشد. کی ایگروه  کیتواند فقط تحت یخواننده م اینوازنده  هر

 

 قهیدق ۲۰تا  ۵مطلوب به مدت  تیفیلوح فشرده با ک یرو دیبا یفرد متقاض ایگروه  یریتصو یاجرا نمونه

متن اشعار با  زیفرم درخواست شرکت در جشنواره و ن لیهمراه با تکم ،ییویو ضبط استود شیرایبدون و

تاد اس ابانیحافظ، خ ابانی: تهران، خیجشنواره به نشان رخانهیبه دب یحضور ای یترجمه آن به صورت پست

 یکد پست ،یطبقه پنجم ساختمان رودک ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاونت امور هنر ار،یشهر

 ارسال شود. رانیا ینواح یقیجشنواره موس نینهم رخانهیدب ۱۱۳۳۹۱۴۹۳۴

 خواهد بود. قهیدق ۲۰یبخش رقابت ییبه مرحله نها افتهیها و نفرات راهگروه یزمان اجرا مدت

 

 :زیجوا

داوران  اتیشان توسط هییخاص اجرا یهایژگیو بدون رتبه با توجه به و دهیها به صورت برگزو گروه افراد

 شوند.یم یانتخاب و معرف

 اعطا خواهد شد. یسینف زیجوا ریجشنواره عالوه بر لوح تقد دهینفرات برگز به

 شرکت اعطا خواهد شد. یکنندگان در جشنواره گواهتمام شرکت به

 

 :یرقابتری. بخش غ۲

مناقب ،یخوانیشامل مولود یمذهب یهابا موضوع شادمانه رانیا ینواح یقیموس شکسوتانیپ یقیموس یاجرا

 یهاشهر کرمان و شهرستان یهاامام)ع( در سالن ۱۲و ذکر  یحمدخوان ،یخوانصلوات ،ینعت خوان ،یخوان

 جشنواره، خواهد بود. رخانهیشده توسط دبمشخص یبندتابعه، مطابق با جدول زمان

 و دعوت خواهند شد. نییبخش توسط ستاد جشنواره تع نیکنندگان ا شرکت

 است. قهیدق ۲۰ یرقابتریغ یهاگروه یاجرا مدت

 



 یبرا یدیمحور( شامل عکس، کتاب و س یقیموس ی)هنرها ییقایموسرای: عالقمندان شرکت در بخش پنکته

 www.music.farhang.gov.ir یجشنواره به نشان یرساناطالع گاهیتوانند به پایم شتریاطالعات ب افتیدر

 .مسابقه عکس فعال شده است یبرا shadmaneha نستاگرمیمراجعه کنند. ضمنا ا

 

 :طیو شرا نکات

 است. ۱۳۹۴آبان  انیارسال آثار تا پا مهلت

 جادیا یمتقاض یهاجشنواره در خصوص دعوت از گروه رخانهیدب یبرا یو ارسال فرم درخواست، تعهد لیتکم

 کند.ینم

 شود.یمحفوظ است و مسترد نم رخانهیدر دب یارسال مدارک

شرکت در  انیمتقاض یبه سواالت احتمال ییآماده پاسخگو ۶۶۷۲۱۱۷۰جشنواره با شماره تلفن  رخانهیدب

 جشنواره است.

 یجشنواره به نشان یرسم گاهیپا قیدر خصوص جشنواره، تنها از طر یلیتکم یرساناطالع هرگونه

www.music.farhang.gov.ir برعهده  گاهیپا نیاخبار و اطالعات ا یریگیپ تیاعالم خواهد شد و مسئول

 است. انیمتقاض

 قیشده از طررفتهیها و نفرات پذگروه یآغاز و اسام ینمونه آثار ارسال یمهلت ارسال آثار، بررس انیاز پا پس

 جشنواره اعالم خواهد شد. یرسم گاهیپا

 ییرایاقامت و پذ زیقطار و ن ایاتوبوس و  ی)بر اساس نرخ رسم یو ذهاب برون شهر ابیمربوط به ا نهیهز کمک

 .ستاد جشنواره است ۀعهدرجشنواره ب ییبه مرحله نها افتگانیراه یو ذهاب درون شهر ابیو ا


