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 نحوۀ ارسال آثار

« امکب»جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، باید ابتدا با مراجعه به سامانۀ مرحله نهایی در  ارسال آثاربرای  :ارسال آثار

جشنوارۀ »و در بخش پیشخوان، وارد قسمت  خود شدهحساب کاربری  وارد  https://bamak.nay.irآدرسبه 

 .وارد و نسبت به بارگذاری اثر/آثار اقدام نماینددر بخش)های( مورد نظر خود  وند، سپسش« ملی موسیقی جوان

 آبان برای دریافت آثار باز خواهد بود. 23تا  15سامانه از 

مشخصی تعیین شده است، لذا قبل از اقدام برای هر نمونۀ ویدئویی، حجم مشخص و در برخی موارد زمان  :1نکتۀ 

به ضبط آثار خود حتماً از زمان و حجم فایل قابل ارائه اطمینان حاصل فرمائید. )در قسمت بارگذاری نمونۀ 

 .ها مشخص شده است(تصویری این مؤلفه

دئو افقی گرفته و ویصورت فرمائید حتماً گوشی را بهچنانچه فیلم را با گوشی تلفن همراه خود تهیه می: 2نکتۀ 

   :را ضبط کنید

های دیگری ویدئو است. چنانچه با فُرمت WMVو  MP4  شدههای تصویری ضبطهای مُجاز فایلفُرمت :3نکتۀ 

 .های قابل قبول تبدیل کنیدافزارهای تبدیل ویدئو، آن را به فُرمتاید، حتماً با استفاده از نرمرا تهیه کرده

پروندۀ خود را به دبیرخانۀ « ارسال به دبیرخانه»باید حتماً با استفاده از گزینۀ  ارگذاریاتمام بپس از : 4نکتۀ 

 .شودجشنواره تلقی می انصراف ازجشنواره ارسال فرمائید. عدم ارسال پرونده در موعد مقرر به منزلۀ 

توانید وجود ندارد و می افزارمحدودیتی در انتخاب نرم شدههای ویدئویی ضبطسازی فایلحجمبرای کم: 5نکتۀ 

ای که در سایت جشنوارۀ ملی توانید از راهنماهای تصویریای استفاده کنید. در این خصوص میاز هر برنامه

 .( قرار داده شده استفاده کنیدwww.nfym.irموسیقی جوان )

 شده، ذکر ترتیب به دقیقاً باید قطعات نی و کمانچه قانون، عود، تار،سه سنتور، تار، سازهای در :6نکتۀ 

 و ضبط واحد فایل یک در و( واحد کوک) واحد مبنای در ویرایش، بدون وقفه، بدون متصل، طور به گونه،کنسرت

 .شود بارگذاری

 توانید با ایمیلنام در سامانه سؤال یا مشکلی فنی داشتید میچنانچه دربارۀ مراحل ثبت :7نکتۀ 

bamak@nay.ir   در ساعات اداری( تماس حاصل فرمائید.  09034483291مکاتبه کنید یا با شماره تلفن(

ست سؤاالت موسیقایی خود در خصوص رپرتوار و موارد مشابه را باید با دبیرخانۀ جشنواره به شمارۀ بدیهی

 مطرح فرمائید support@nfym.irو یا آدرس ایمیل  02188906080
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 آواز

 

 :گروه سنی الف

 دران، حصار، عراق و فرود، صدری.درآمد، جامههای گوشه :آواز افشاری.1

 سارنگ و فرود. ،یتیمک درآمد، سیخی، حجاز، اوج حجاز،های گوشه :آواز ابوعطا.2

 «بهاردلکش»تصنیف .3

 نندهکای مناسب به انتخاب شرکتدر مایه «هارفت به بستانوقتی دل سودایی می» با مطلع سعدی غزلاجرای .4

 

 گروه سنی ب:

 درآمد، زابل، شکسته مویه، حصار، مخالف، مغلوب و فرود. هایگوشه :دستگاه چهارگاه.1

 دران، بیات راجه، عشاق و فرود، سوز و گداز، نغمه.درآمد، جامه هایگوشه :آواز اصفهان.2

 «آسمان» تصنیف.3

ای مناسب به انتخاب در مایه «در جهان انداختتو چه فتنه بود که حسن » با مطلعسعدی  غزلاجرای .4

 کنندهشرکت

 

 گروه سنی ج: 

  .درآمد، گردانیه، نیشابورک، بیات راجه، عراق، حزین، نهفت و فرود، گوشت، تخت طاقدیسهای گوشه :دستگاه نوا.1

 چکاوک، بیداد، طرز و لیلی و مجنون. ،درآمدهای گوشه :دستگاه همایون.2

 «...آن که هالک من همی»تصنیف .3

 ندهکنای مناسب به انتخاب شرکتدر مایه« مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است» با مطلعسعدی  غزلاجرای .4

 

ها باید بر اساس ساختار معمول روایت خاصی از ردیف برای بخش آواز در نظر گرفته نشده است، امّا گوشه توجه:

شناختی موسیقی کالسیک ایرانی اجرا ه معیارهای زیباییها و آوازها و با توجه بشان در قالب دستگاهو متعارف

 شوند.
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 تار

 :گروه سنی الف

 ابوعطاآواز 

 (رضا محجوبی) درآمد ابوعطاپیش

 ردیف( اجرای دقیق) کنندهشرکتدو گوشه به انتخاب 

 چهارمضراب ابوعطا )حسین علیزاده(

 )اجرای دقیق ردیف( کنندهشرکتدو گوشه به انتخاب 

 (درویش خان)رنگ ابوعطا 

 

 گروه سنی ب:

 آواز اصفهان

 ها(تمام ضربیبا  ،طور کاملهبعلی اکبر شهنازی ) ،عالیدورۀ ردیف 

 

 گروه سنی ج: 

 دشتیآواز 

 عالی، علیدورۀ ردیف و وصل به آواز دشتی کننده به انتخاب شرکتشروع با برداشت آزاد از دو گوشه از ردیف 

 ها(با تمام ضربی ،طور کاملهباکبر شهنازی )
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 تنبک

 

 گروه سنی الف:

اجرای وزن .1
2

4
 ، تبدیل به   

6

8
و تبدیل به  

5

4
 با ضرب ثابت  

 دقیقه( 2تکنوازی آزاد )حداکثر .2

 

 گروه سنی ب:

اجرای وزن .1
3

4
، تبدیل به  

9

8
لنگ، تبدیل به  

8

8
، تبدیل به   

4

4 
   

 دقیقه( 2تکنوازی آزاد )حداکثر تا .2

 

 گروه سنی ج:

اجرای وزن .1
6

4
، تبدیل به  

4

4 
، تبدیل به   

12

8 
، تبدیل به  

10

8 
  

 دقیقه( 2تکنوازی آزاد )حداکثر تا .2

 

 

 

 

 

 

 .اجرا شوند به طور متصل، بدون وقفه و بدون ویرایشباید تمامی اوزان  *
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 دف

 

  :لفا گروه سنی

اجرای اوزان .1
2

4
  ،

6

8
  ،

5

8
  ،

7

8
برگشت به و  

2

4
 

 دقیقه( 2تکنوازی آزاد )حداکثر .2

 

 :بگرو سنی 

اجرای اوزان .1
5

8
  ،

10

16
  ،

7

8
  ،

9

8
برگشت به و  لنگ  

5

8
 

 دقیقه( 2تکنوازی آزاد )حداکثر .2

 

 :جگروه سنی 

اجرای اوزان .1
6

4
  ،

6

16
  ،

8

16
  ،

7

16
برگشت به و  

6

4
 

 دقیقه( 2آزاد )حداکثر تکنوازی .2

 

 

 

 

 

 

 

 .اجرا شوند به طور متصل، بدون وقفه و بدون ویرایشباید تمامی اوزان  *
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 سنتور

   :الفگروه سنی 

 ماهوردستگاه 

 کتاب ردیف(                                                                                                صبا، )ابوالحسن چهارمضراب 

                                                                                                          اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

                                                                                                                                                                 (پایور)فرامرز خوارزمی  قطعه

 ردیف( اجرای دقیقکننده، دو گوشه )به انتخاب شرکت

 معروفی( ردیف، موسی)شهرآشوب  یا( ، فرامرز پایورمجموعه قطعات مجلسی)کتاب لزگی 

 

 :بگروه سنی 

 همایوندستگاه  

 کتاب گل آئین(پرویز مشکاتیان، پیش درآمد همایون )

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 سی قطعه(کتاب  ،پایور)فرامرز چهارمضراب بیداد 

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(شرکتدو گوشه )به انتخاب 

 (، فرامرز پایورکتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی) «ساقی ساقی»تصنیف 

 

 :ج گروه سنی

 چهارگاه دستگاه

 میرزاعبداهلل(ردیف )لزگی 

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 کتاب سُل آئین( مشکاتیان،)پرویز سی قطعه( یا چهارمضراب چهارگاه کتاب  پایور،)فرامرز چهارمضراب چهارگاه 

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

  (، فرامرز پایورکتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی) «ای آیتی ز رویت»تصنیف 
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 تارسه

 

 گروه سنی الف: 

 بر مبنای دو آواز ابوعطا

 علیزاده()حسین  درآمد ابوعطاپیش

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (شعاری مسعود صبا، کاروان کتاب صبا؛ ابوالحسن) ابوعطا چهارمضراب یا( علیزاده حسین) ابوعطا چهارمضراب

 ردیف( اجرای دقیقکننده، دو گوشه )به انتخاب شرکت

 رنگ ابوعطا )حسین علیزاده( 

 

 گروه سنی ب: 

 بر مبنا دو آواز بیات ترک

 اکبر شهنازی()علیترک بیات درآمد پیش

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (، مسعود شعاریکتاب کاروان صبا)صبا ابوالحسن های یکی از چهارمضراب

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 سوم(قطعه  10)حسین علیزاده، کتاب  «قطار»قطعه 

 

 گروه سنی ج: 

 آواز بیات ترک

 (یوسف فروتن)درآمد پیش

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 )ابوالحسن صبا( چهارمضراب 

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (قطعه دوم 10، کتاب)حسین علیزاده« 62نوروز »قطعه 
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 عود

 گروه سنی الف: 

 از مبنای دو ماهوردستگاه 

 (ینوشته ارشد تهماسب خان شیودرکتاب آثار  ،خان شیدرو)درآمد پیش

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهگوشه )به انتخاب شرکت چهار

 )منصور نریمان( چهار مضراب ماهور

 

 گروه سنی ب:

 آواز دشتی از مبنای ال

 میرزاعبداهلل(ردیف )درآمد دشتی 

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهشرکتدو گوشه )به انتخاب 

 (، کتاب همسازابوالحسن صبا)تمرین دشتی 

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 نیا، کتاب ده قطعه برای بربط(حسین بهروزینوازی، با حذف قسمت بداهه) قطعه ضربی دشتی

 

 گروه سنی ج:

 دستگاه چهارگاه از مبنای دو

 کنندهسنگین به انتخاب شرکت ایشروع با قطعه

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (یریوز ینقی)عل دهیژول دخترک
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 قانون

 

 :الف یگروه سن

 ونیهما دستگاه

 (رزاعبدهللیم)رنگ فرح  ای (فیکتاب رد ،صبا)ابوالحسن  چهارمضراب

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (یدیسع حهی)مل یچهارمضراب باو ای( انیمشکات زی)پرو ونیچهارمضراب هما قطعه

 ردیف( اجرای دقیقکننده، دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (یریوز ینقیعل) ونیرنگ هما ایدرآمد(  شیمجموعه رنگ و پ ،وریفرامرز پا) ونیهما رنگ

 

 :ب یسن گروه

 چهارگاه دستگاه

 (کتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی )فرامرز پایور، «آسمان» فیتصن ای (عبداهلل رزایمردیف ) یلزگ

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (یریوز ینقی)عل دهیژول دخترک

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (یخانگجهیب نیحسچهارگاه )غالم رنگ

 

  :ج یسن گروه

 پنجگاهراست دستگاه

 (زادهیعل نیدرآمد راست پنجگاه )حسشیپ

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (زادهیعل نیپنجگاه )حسراست چهارمضراب

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (زادهیعل نی)حسپنجگاه راست رنگ
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 کمانچه

 

  :الف یروه سنگ

 ماهور  دستگاه

 (ینوشته ارشد تهماسب خان شیودرکتاب آثار  ،خان شیدرو)ماهور  چهارمضراب

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (، فرامرز پایورکتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی)« شب وصل» فیتصن

 ردیف( اجرای دقیقکننده، دو گوشه )به انتخاب شرکت

 (ینوشته ارشد تهماسب خان شیکتاب آثار درو ،خان شیدرو)دوم ماهور  رنگ

  :ب یسن گروه

 اصفهان  اتیب آواز

 (نایآذرس یکتاب مهد ،یبهار اصغریعل)اصفهان  اتیب درآمدشیپ

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (، فرامرز پایورکتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی) «رُخت دهیناد» فیتصن

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(دو گوشه )به انتخاب شرکت

  ای (ینوشته ارشد تهماسب خان شیودرکتاب آثار  ،خان شیدرو) «زادیو پر چهریپر» اصفهان اتیب رنگ

 (یارشد تهماسب یگردآور خاننیالداز آثار رکن یاکتاب مجموعه ،یمختار خاننیالدرکن) ونیرنگ هما

 :ج یسن گروه

 گاه سه دستگاه

 (یشهناز اکبریعل) «جنگ» ۀقطع

 اجرای دقیق ردیف( ،کنندهدو گوشه )به انتخاب شرکت

 (، فرامرز پایورکتاب ردیف و تصانیف قدیمی دوامی) دای، منسوب به ش«ینیبیتو مو م»مخالف  فیتصن

 کننده، برداشت آزاد از ردیف(انتخاب شرکتدو گوشه )به 

 (یشهناز اکبریعل)گاه سه رنگ
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 نی

 

 :الف  یگروه سن

 ال  یاز مبنا یدشت آواز

 (ایافشارن عبدالنقی ،یاز کتاب آموزش ن ،یمعروف یموس) یدرآمد دشتشیپ

 )اجرای دقیق ردیف( یدرآمد و چوپان یهاگوشه

  (ییکسا )حسن یدشت یدو ضرب

 ردیف( اجرای دقیق) زیاوج و غم انگ یهاگوشه

 (یسماع بیحب) یرنگ دشت

  :ب یسن گروه

 فا  یترک از مبنا اتیب آواز

  (ییکسا )حسنترک بیات درآمد شیپ

 )اجرای دقیق ردیف(دران درآمد و جامه یهاگوشه

  (صبا )ابوالحسنترک  اتیچهارمضراب ب

 ردیف()برداشت آزاد از و شکسته و فرود  یلیف یهاگوشه

 (یمعروف یموس)ترک  اتیرنگ ب

  :ج یسن گروه

 کرن یم یسه گاه از مبنا دستگاه

 (یاحقی نیحس)درآمد شیپ

 )برداشت آزاد از ردیف(، اشاره به مخالف هیمو درآمد، زابل، یهاگوشه

 ()حتما در فرم چهارمضراب باشد برداشت آزاد از ردیفمخالف بصورت  هیچهارمضراب در ما

 کننده، اجرای دقیق ردیف()به انتخاب شرکتمخالف  یمثنو ای یو پهلو یحد هایاز گوشه یکی

 (جاهد ریام)محمدعلی  «دل نیامان از ا» فیتصن

 


