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با همکاری انجمن موسیقی ایران، دفتر موسیقی، بنیاد رودکی، و مؤسسه ی توسعه ی هنرهای معاصر



می کوشــد  رقابــت  اســت.«  بلندهمتــان  و  جوانــان  بــرای  از  »رقابــت  اســت:  چنیــن  ارســطویی  بینــِش 
فضیلت مندانه ترین هــا و نیک ترین هــا را برگزینــد. به راســتی کــدام ســعادت باالتــر از ایــن اســت کــه انســان ها 
یک دیگــر را در فضیلت هایشــان به نیکــی بــه چالــش بکشــند و بــه ُشــکرانه ی چنیــن چالــش و کشاکشــی، 
دانــش و توانــِش خــود را ترفیــع ببخشــند؟ خــود بی ســبب نیســت کــه »رقیــب« در فرهنــِگ اســامی از اســامِی 

ــت. ــال اس ــِد متع خداون
از اهــداِف مهــمِ صبــا به طــور کلــی »تعامــل« اســت. خاقیــت و طــرِح دوره ی هــر دبیــر می توانــد ایــن تعامــل را 
در بســتری مشــخص روی کار آورد. پــس هــدِف صبــا فراهــم آوردن محیطــی معتبــر بــرای دانشــجویان اســت، بــا 

نیــِت تعامــل و در چارچــوِب فضیلــِت رقابــت.

کلیات
دومیــن جشــنواره ی موســیقِی صبــا بــا هــم کارِی همه جانبــه ی اســاتید برجســته ی موســیقِی  کشــور به سرپرســتِی 
ــگ  ــری وزارت فرهن ــور هن ــت ام ــِت معاون ــا حمای ــر، ب ــگاه هن ــی دانش ــت فرهنگ ــیقی و معاون ــکده ی موس دانش
ــعه ی  ــه ی توس ــی، و مؤسس ــاد رودک ــیقی، بنی ــر موس ــیقی، دفت ــن موس ــم کارِی انجم ــا ه ــامی، و ب ــاد اس و ارش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــت آذرِ ۱۳۹۸ برگ ــه ی نخس ــر، در هفت ــای معاص هنره
ــِش  ــامِل دو زیربخ ــنواره ش ــن جش ــِی ای ــِش اصل ــت. بخ ــی اس ــی و جنب ــِش اصل ــنواره دارای دو بخ ــن جش ای
رقابتــی و غیررقابتــی اســت. زیربخــِش رقابتــی شــامِل چهــار محــورِ آهنگ ســازی، گروه نــوازِی موســیقِی ایرانــی، 

ــت.  ــیقی اس ــِش موس ــی، و پژوه ــیِک غرب ــیقِی کاس ــوازِی موس گروه ن
جشــنواره در ایــن دوره گروه هــای ســنِی شــرکت کنندگان را دســته بندی نمی کنــد. هــر شــرکت کننده کــه 

ــت: ــد داش ــی را خواه ــِش رقابت ــور در بخ ــکاِن حض ــد، ام ــر باش ــرایِط زی ــد ش واج
- دانشــجو باشــد )در مــورِد گروه نوازی هــا: اکثریــِت گــروه، دانشــجو باشــند(، یــا از تاریــِخ فراغــِت اکثریــِت گــروه 
ً در یــک گــروِه پنج نفــره، ســه عضــو بایــد دانشــجو بــوده  از تحصیــل، بیشــتر از یــک ســال نگذشــته باشــد. )مثــا

یــا از تاریــخ فراغــِت ســه عضــو از گــروه بیشــتر از یــک ســال نگذشــته باشــد.(
- متولد ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ به بعد باشد.

جشــنواره در همــه ی محورهــا به جــز آهنگ ســازی، در دو مرحلــه برگــزار خواهــد شــد. فقــط محــورِ آهنگ ســازی 
ــده  ــح داده ش ــه توضی ــور جداگان ــر مح ــار در ه ــاِل آث ــوه ی ارس ــود. نح ــاوت می ش ــه قض ــک مرحل ــه در ی ــت ک اس

اســت. رپرتــوارِ اجرایــی و جزئیــاِت هــر محــور ذیــِل همــان بخــش به تفصیــل توضیــح داده شــده اســت.
پــس از ارزیابــِی اولیــه به دســِت هیــأِت محتــرم داوراِن هــر بخــش، دبیرخانــه ی جشــنواره از منتخبیــن بــرای 
ــر در  ــی دیرت ــه ی دوم، کم ــزارِی مرحل ــِق برگ ــِخ دقی ــرد. تاری ــد ک ــوت خواه ــماً دع ــی رس ــه ی نهای ــور در مرحل حض

ســایِت جشــنواره اعــام خواهــد شــد.
هیــأت داوراِن هــر محــور متشــکل از پنــج عضــو بــا مشــورِت دبیــرِ دومیــن دوره ی جشــنواره: پوریــا رمضانیــان، 
مشــاور علمــِی دومیــن دوره ی جشــنواره: محمدرضــا تفضلــی، دبیــرِ بخــش مــورد نظــر، و مشــاور علمــِی بخــش 

مــورد نظــر انتخــاب شــده اند.
در ایــن دوره، جشــنواره بــرای متقاضیــاِن شــرکت در بخش هــای رقابتــِی گروه نــوازی تســهیاِت جدیــدی 
تــدارک دیــده اســت کــه ازجملــه ایــن تســهیات می تــوان بــه امــکاِن بهره منــدی از ِمنتورهــای جشــنواره و ارتبــاط 

بــا ایشــان اشــاره کــرد. )جزئیــاِت بیشــتر را در همیــن فراخــوان، در بخــِش mentorship مطالعــه فرماییــد.(
جشــنواره تســهیاِت ارزنــده ی مختلفــی بــرای برگزیــدگاِن بخش هــای رقابتــی در نظــر گرفته اســت و ایــن امــور 

متعاقبــاً اعــام خواهند شــد.
جدول هــای  ازطریــِق   قضــاوت  رونــد  دقیــِق  )نتیجــه ی  شــرکت کنندگان  قضــاوِت  بــه  مربــوط  اطاعــات 

مخصــوص( پــس از ارزیابــی در ســایِت جشــنواره قابــِل مشــاهده خواهــد بــود. 

به نامِ زیبایی
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توصیه هــا و راهنمایی هــای اســاتید و مشــاورین علمــِی محورهــای مربوطــه یــا در قالــب نوشــتار در ســایت 
یــا در قالــب ویدئــو بــرای داوطلبــان انتشــار داده خواهــد شــد.

هزینه ی ثبت نام به شرِح زیر است:
- بخش های رقابتِی »آهنگ سازی«  و »پژوهش«:

بــه ازای هــر شــرکت کننده مبلــِغ  ۷۰.۰۰۰ تومــان. ]دانشــجویان یــا فارغ التحصیــاِن دانشــگاِه میزبــان )دانشــگاه 
هنــر( شــامِل تخفیــِف ۵۰٪ خواهنــد بود.[

- بخش های رقابتِی »گروه نوازِی موسیقِی ایرانی« و »گروه نوازِی موسیقِی  کاسیک غربی«:
بــه ازای هــر گــروه مبلــِغ ۱۴۰.۰۰۰ تومــان. ]گروه هایــی کــه سرپرســِت ایشــان، دانشــجو یــا فارغ التحصیــِل 

ــود.[ ــد ب ــِف ۵۰٪ خواهن ــامِل تخفی ــد، ش ــر( باش ــگاه هن ــان )دانش ــگاِه میزب دانش
ــه  ــه دبیرخان ــام ب ــرم ثبت ن ــا ف ــراه ب ــنواره را هم ــاِب جش ــه حس ــزی ب ــِش واری ــرِ فی ــت تصوی ــان می بایس متقاضی

ارســال کننــد. شــماره ی حســاِب  مــورِد نظــر، در ســایت ذکــر خواهــد شــد.

الف( بخش رقابتی
محور»آهنگسازی«

ماده ی رقابتِی این محور، آهنگ سازی برای »ارکستر زهِی مجلسی« است.
ــد،  ــته باش ــل گذش ــِت وی از تحصی ــخ فراغ ــال از تاری ــک س ــر ی ــا حداکث ــوده ی ــجو ب ــت دانش ــاز می بایس آهنگ س
ــه  ــه ب ــگاه مربوط ــر از دانش ــِل معتب ــا فراغت ازتحصی ــتغال به تحصیل ی ــی اش ــه ی گواه ــتلزم ارائ ــر مس ــن ام و ای

ــت. ــنواره اس ــه ی جش دبیرخان
بــه ســایت جشــنواره، عاوه بــر تکمیــل فرم هــای  بــا مراجعــه  بــرای ثبت نــام می بایســت  شــرکت کنندگان 
ثبت نــام، پارتیتــور نت نویسی شــده بــا نرم افــزار را )به همــراِه ســمپل صوتــِی اثــر مــورِد نظــر( بــرای دبیرخانــه ی 

ــد. ــال کنن ــنواره ارس جش
آخریــن مهلــِت ارســاِل آثــار بــرای دبیرخانــه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ خواهد بــود. دبیرخانه تا ســاعِت ۲۳:۵۹ سه شــنبه، 

ســی ام مهر مــاه ۱۳۹۸ پذیــرای آثــار ارســالی خواهــد بــود. )ایــن تاریــخ به هیچ عنــوان تمدیــد نخواهــد شــد.(
ــاِت  ــد. مختص ــد ش ــرا خواهن ــمی اج ــرتی رس ــی کنس ــد، ط ــا در دوره ی بع ــاره ی صب ــداِد به ــده در روی ــارِ برگزی آث
کنســرت، و مشــخصاِت ارکســتر، کنسرت مایســتر، و رهبــرِ ارکســتر، پــس از اختتامیــه ی دوره ی دوم اعــام 

ــد. ــد ش خواه
آهنگ ســاز در بــازه ی تمرینــاِت نهایــِی ارکســتر در ارتبــاِط مســتقیم بــا ارکســتر و رهبــر می توانــد نظــرات خــود را 

بــه نوازنــدگان بازتــاب داده و همین طــور از توضیحــات اجرایــی رهبــرِ ارکســتر بهره منــد شــود.
آهنگ ساز باید به نکاِت زیر توجه داشته باشد:

قطعه ی ارسال شده نباید تاکنون انتشار یافته یا اجرای رسمی شده باشد.
ــتی  ــات بایس ــن اطاع ــد. ای ــودداری کن ــداً خ ــور ج ــر روی پارتیت ــود ب ــامِ خ ــتِن ن ــت از نوش ــاز می بایس آهنگ س

ــوند. ــتاده ش ــه فرس جداگان
موارِد خواسته شده می بایست در یک فایِل rar یا zip به صورت فشرده برای دبیرخانه فرستاده شوند.

مدت زماِن اثر می بایست از ۸ الی ۱۲ دقیقه باشد.
بــا توجــه بــه تعــداد محــدوِد ارکســتر زهــی مجلســی )تعــداد حــدودِی  هجــده تــا بیســت ودو نوازنــده( بهتــر 

ــد.  ــودداری کن ــول خ ــر معم ــی و غی ــای افراط ــاز از دیویزه کردن ه ــت، آهنگ س اس
اســتفاده از تکنیک هــای گســترش یافته بــرای ارکســتر: بهتــر اســت از ایــن تکنیک هــا کمتــر اســتفاده شــود. در 

اســتفاده ی ایــن تکنیک هــا نیــز آهنگ ســاز می بایســت بــه اصــِل اجرایــی بــودن پای بنــد باشــد.
ــایت  ــوان در وب س ــن فراخ ــارِ ای ــس از انتش ــه پ ــک هفت ــازی را ی ــش آهنگ س ــأت داوراِن بخ ــامِی هی ــنواره اس جش

جشــنواره منتشــر خواهــد کــرد.



محور»گروهنوازِیموسیقِیایرانی«
ماده ی رقابتِی این محور، گروه نوازِی موسیقِی ایرانی خواهد بود.

اکثریــت گــروه  می بایســت دانشــجو بــوده یــا حداکثــر یــک ســال از تاریــخ فراغِت آن هــا از تحصیل گذشــته باشــد، 
ــه  ــه ب ــگاه مربوط ــر از دانش ــِل معتب ــا فراغت ازتحصی ــتغال به تحصیل ی ــی اش ــه ی گواه ــتلزم ارائ ــر مس ــن ام و ای
دبیرخانــه ی جشــنواره اســت. در مــورِد ســِن مجــازِ شــرکت کنندگان در بخــِش کلیــات توضیــح داده شــده اســت.

گروه ها باید از ۴ تا ۱۰ عضو داشته باشند.
شــرکت کنندگان می بایســت از ســازهای رایــج موســیقِی ایرانــی در گــروه اســتفاده کننــد: تــار، ســه تار، ســنتور، 

قانــون، کمانچــه، قیچــک، عــود، ربــاب، تــار بــاس، و کوبــه ای )تنبــک و دف(
یــک نوازنــده نمی توانــد در بیــش از یــک آنســامبل حضــور داشــته باشــد؛ مگــر در مــوارد خــاص کــه می شــود 

بــا دبیــر بخــش هماهنگی هــای الزم بــه عمــل بیایــد.
زماِن مجاز اجرای برنامه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است.

گروه ها حداقل ۲ قطعه و حداکثر ۳ قطعه را در برنامه ی خود بگنجانند؛ )پس قطعه ی سوم اختیاری است.(
قطعات باید واجد شرایط زیر باشند:

قطعه ی شماره ی ۱:
انتخــاب از فهرســت آهنگ ســازاِن تعیین شــده: فرامــرز پایــور، ارشــد تهماســبی، عطــاهللا جنگــوک، مجیــد 
ــی  ــکار، محمدعل ــنگ کام ــکار، هوش ــنگ کام ــکار، پش ــکار، اردوان کام ــیر کام ــزاده، اردش ــین علی ــانی، حس درخش

کیانی نــژاد، محمدرضــا لطفــی، حمیــد متبســم، و پرویــز مشــکاتیان.
قطعه ی شماره ی ۲:

گــروه  شــرکت کننده بایــد یــک قطعــه را آهنگ ســازی یــا تنظیــم کــرده باشــد؛ جشــنواره در ایــن بخــش 
ــل  ــورِت کام ــد به ص ــه ی دوم بای ــور قطع ــد. پارتیت ــی کن ــز ارزیاب ــا را نی ــازِی گروه ه ــِی آهنگ س ــا توانای ــد ت می کوش

ــود. ــال ش ــنواره ارس ــرای جش ب
اگر اثر تنظیمی بود، محدودیتی برای انتخاِب ملودی وجود ندارد.

ــه  ــدام ب ــتند. هیچ ک ــی، و...( آزاد هس ــی، پلی فون ــی، هتروفن ــه )مونوفون ــت قطع ــش باف ــازان در گزین آهنگ س
دیگــری ارجحیتــی ندارنــد.

آثــار می تواننــد بــاکام باشــند؛ امــا جشــنواره ضــرورت یــا امتیــاز خاصــی بــرای آن محاســبه نمی کنــد. 
خواننــده نیــز تنهــا یکــی از اعضــای چهــار تــا ده نفــره ی گــروه به شــمار می آیــد.

اونیســون  در صــورت نیــاز، اســتفاده از پارتیتــور بــرای قطعــات تنظیم شــده مانعــی نــدارد )فقــط آثــارِ 
شــوند(. نواختــه  حفــظ  از  می بایســت 

بــه ســایت جشــنواره، عاوه بــر تکمیــل فرم هــای  بــا مراجعــه  بــرای ثبت نــام می بایســت  شــرکت کنندگان 
ثبت نــام، نمونــه ی تصویــری از اجــرای گــروه را به همــراِه پارتیتــور )مربــوط بــه قطعــه ی دوم( بــرای دبیرخانــه ی 

ــد. ــال کنن ــنواره ارس جش
نمونه ی تصویری باید واجد شرایط زیر باشد:

بــا همــان زاویــه ای از نوازنــدگان فیلم بــرداری شــود کــه بــر روی صحنــه ی اجــرا دیــده خواهنــد شــد. / فیلــم نبایــد 
بریــده )کات( شــده باشــد. / فیلــم بایــد واجــد یکــی از فرمت هــای flv ،avi ، mp4 ،wma ،mpeg،  باشــد.

آخریــن مهلــِت ارســاِل آثــار بــرای دبیرخانــه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ خواهد بــود. دبیرخانه تا ســاعِت ۲۳:۵۹ سه شــنبه، 
ســی ام مهر مــاه ۱۳۹۸ پذیــرای آثــار ارســالی خواهــد بــود. )ایــن تاریــخ به هیچ عنــوان تمدیــد نخواهــد شــد.(

ــه و  ــت پرداخت ــه رقاب ــی ب ــه ی نهای ــمی در مرحل ــی رس ــی اجرای ــه ی اول آذر ط ــازه ی هفت ــده در ب ــای برگزی گروه ه
ــرد. ــد ک ــرا خواهن ــده را اج ــوار خواسته ش کل رپرت

گروه هـــای شـــرکت کننده می تواننـــد از حضـــورِ افتخـــاری ِمنتورهـــای بخـــش رقابتـــِی ایرانـــی و راهنمایی هـــای 
ـــنواره  ـــایت جش ـــوان در س ـــن فراخ ـــار ای ـــس از انتش ـــه پ ـــش دو هفت ـــن بخ ـــای ای ـــوند. منتوره ـــد ش ـــان بهره من ایش

ـــد. ـــد ش ـــی خواهن معرف
هیـــأت داوران دومیـــن دوره در ایـــن محـــور یـــک هفتـــه پـــس از انتشـــارِ ایـــن فراخـــوان در ســـایت جشـــنواره 

معرفـــی خواهنـــد شـــد.



محور»گروهنوازِیموسیقِیکالسیِکغربی«
ماده ی رقابتِی این محور، آنسامبِل موسیقِی کاسیِک غربی در دو مرحله و در قالِب »هم نوازی« است. 

اکثریــت گــروه  می بایســت دانشــجو بــوده یــا حداکثــر یــک ســال از تاریــخ فراغِت آن هــا از تحصیل گذشــته باشــد، 
ــه  ــه ب ــگاه مربوط ــر از دانش ــِل معتب ــا فراغت ازتحصی ــتغال به تحصیل ی ــی اش ــه ی گواه ــتلزم ارائ ــر مس ــن ام و ای
دبیرخانــه ی جشــنواره اســت. در مــورِد ســِن مجــازِ شــرکت کنندگان در بخــِش کلیــات توضیــح داده شــده اســت.
گروه هــای شــرکت کننده می تواننــد در قالــِب تریــو، کوارتــت، و کویینتــت بــه اجــرای رپرتــوار بپردازنــد. اجــرای 
دوئــت بــرای ایــن بخــش مجــاز نیســت. شــرکت کنندگان می تواننــد ِسکســِتت، ِســپِتت، اُکِتــت، و ُنِنــت نیــز 

ــد. ــتفاده کنن ــول اس ــامبِل معم ــه آنس ــان س ــد از هم ــه می کن ــنواره توصی ــا جش ــد، ام ــکیل دهن تش
یک نوازنده نمی تواند در بیش از یک آنسامبل حضور داشته باشد.

زمــاِن مجــازِ اجــرای برنامــه از ۱۵ دقیقــه تــا ۳۰ دقیقــه خواهــد بــود. امــا بــرای بازبینــِی اولیــه تنهــا ۱۰ دقیقــه  
ــوی ش. ۲  ــرای تری ــه اج ــامبل ب ــر آنس ــال: اگ ــرای مث ــود. )ب ــد ب ــی خواه ــان کاف ــک مووم ــی از ی ــا حت ــر ی ــک اث از ی

ــد.( ــت می کن ــه کفای ــِی قطع ــه ی ابتدای ــط ۱۰ دقیق ــه فق ــِی اولی ــد، در بازبین ــف می پردازن راخمانِینُ
محدودیتـــی بـــرای انتخـــاب رپرتـــوار از نظـــرِ اســـتایل وجـــود نـــدارد. آنســـامبل می توانـــد رپرتـــوار خـــود را 
از دوراِن بـــاروک، کاســـیک، رومانتیـــک، یـــا قـــرن بیســـتم بـــه بعـــد ]فقـــط از رپرتوارهـــای اســـتاندارد )منتشـــر 

شـــده([ انتخـــاب کنـــد.
تأکیــد می شــود رپرتــوار اجرایــی بایــد یــک قطعــه ی کامــل غیــر تنظیمــی باشــد. )بــرای مثــال: انتخــاِب 
رپرتــواری کــه یــک ســمفونی را بــرای کوینِتــت بــادی تنظیــم کــرده باشــد، مــردود اســت. / امــا بــرای مثال اســتفاده 
از تنظیــمِ یــک تریــوی اســتاندارد کــه به جــای پــارت ویلــن، در آن از ویــوال اســتفاده شــده باشــد، مجــاز اســت. / یــا 
ً انتخــاب یــک اثــر تنظیمــی از سکســتِت زهــِی »شــب دگرگــون« شــِونِبرگ بــرای تریــوی پیانــو مانعــی نــدارد؛  مثــا
)درواقــع: اســتفاده از رپرتــوارِ تنظیمــِی مجلســی بــه مجلســی بامانــع اســت.( / در کل بهتــر اســت از انتخــاب هــر 

اثــر تنظیمــی تاحدامــکان پرهیــز شــود.(
فرم های چندقسمتِی استاندارد، ماننِد سوییت، سونات، و... باید کامل اجرا شوند.

بــه ســایت جشــنواره، عاوه بــر تکمیــل فرم هــای  بــا مراجعــه  بــرای ثبت نــام می بایســت  شــرکت کنندگان 
ثبت نــام، نمونــه ی تصویــری از اجــرای گــروه را بــرای دبیرخانــه ی جشــنواره ارســال کننــد.

نمونه ی تصویری باید واجد شرایط زیر باشد:
بــا همــان زاویــه ای از نوازنــدگان فیلم بــرداری شــود کــه بــر روی صحنــه ی اجــرا دیــده خواهنــد شــد. / فیلــم نبایــد 

بریــده )کات( شــده باشــد. / فیلــم بایــد واجــد یکــی از فرمت هــای flv ،avi ، mp4 ،wma ،mpeg،  باشــد.
آخریــن مهلــِت ارســاِل آثــار بــرای دبیرخانــه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ خواهد بــود. دبیرخانه تا ســاعِت ۲۳:۵۹ سه شــنبه، 

ســی ام مهر مــاه ۱۳۹۸ پذیــرای آثــار ارســالی خواهــد بــود. )ایــن تاریــخ به هیچ عنــوان تمدیــد نخواهــد شــد.(
ــه و  ــت پرداخت ــه رقاب ــی ب ــه ی نهای ــمی در مرحل ــی رس ــی اجرای ــه ی اول آذر ط ــازه ی هفت ــده در ب ــای برگزی گروه ه

ــرد. ــد ک ــرا خواهن ــده را اج ــوار خواسته ش کل رپرت
و  غربــی  کاســیک  رقابتــِی  بخــش  ِمنتورهــای  افتخــاری  حضــورِ  از  می تواننــد  شــرکت کننده  گروه هــای 
ــوان در  ــن فراخ ــار ای ــس از انتش ــه پ ــش دو هفت ــن بخ ــای ای ــوند. منتوره ــد ش ــان بهره من ــای ایش راهنمایی ه

ســایت جشــنواره معرفــی خواهنــد شــد.
هیــأت داوران دومیــن دوره در ایــن محــور یــک هفتــه پــس از انتشــارِ ایــن فراخــوان در ســایت جشــنواره معرفــی 

خواهنــد شــد.

محور»پژوهِشموسیقی«
ماده ی رقابتِی این محور، تألیف مقاله است.

ــد، و  ــته باش ــل گذش ــِت وی از تحصی ــخ فراغ ــال از تاری ــک س ــر ی ــا حداکث ــوده ی ــجو ب ــت دانش ــف می بایس مؤل
ــه  ــه ب ــگاه مربوط ــر از دانش ــِل معتب ــا فراغت ازتحصی ــتغال به تحصیل ی ــی اش ــه ی گواه ــتلزم ارائ ــر مس ــن ام ای

ــت. ــنواره اس ــه ی جش دبیرخان
بــه ســایت جشــنواره، عاوه بــر تکمیــل فرم هــای  بــا مراجعــه  بــرای ثبت نــام می بایســت  شــرکت کنندگان 



ثبت نــام، مقالــه ی تألیف شــده را بــرای دبیرخانــه ی جشــنواره ارســال کننــد.
آخریـن مهلـِت ارسـاِل آثـار بـرای دبیرخانـه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ خواهد بـود. دبیرخانه تا سـاعِت ۲۳:۵۹ سه شـنبه، 

سـی ام مهر مـاه ۱۳۹۸ پذیـرای آثـار ارسـالی خواهـد بـود. )ایـن تاریـخ به هیچ عنـوان تمدید نخواهد شـد.(
جشــنواره هیــچ محدودیتــی بــرای مقــاالِت ارسال شــده قائــل نیســت. تنهــا محدودیــِت جشــنواره بــرای 

ــد. ــده باش ــرکت داده ش ــنواره ش ــن جش ــتر در همی ــد پیش ــه نبای ــه مقال ــت ک ــن اس ــاالت ای مق
بخــش پژوهــش موســیقی در دو بخــش برگــزار می شــود. مقاله هــای برگزیــده پــس از بازبینــِی اولیــه بــه ارائــه ی 
کنفرانــس دعــوت خواهنــد شــد. ارائــه ی مقــاالت در قالــِب کنفرانــس ۲۰ دقیقــه ای بــا پرســش و پاســِخ اســاتید 
داور همــراه خواهــد بــود. مختصــاِت زمانــِی ارائــه ی مقــاالِت برگزیــده پــس از نخســتین بازبینــی اعــام می شــود.
اســامِی هیــأت داوران بخــش پژوهــِش موســیقی، یــک هفتــه پــس از انتشــارِ ایــن فراخــوان در وب ســایت 

جشــنواره معرفــی خواهنــد شــد.

Mentorshipبرایبخشهایگروهنوازی:
ــدگان  ــا نوازن ــم آورده ت ــهیاتی را فراه ــی تس ــی و ایران ــوازی غرب ــای گروه ن ــرای بخش ه ــنواره ب ــن دوره جش در ای
ــی از  ــد؛ امکانات ــتفاده کنن ــگاهی اس ــر دانش ــگاهی و غی ــرِح دانش ــامبِل مط ــاِن آنس ــان و معلم ــد از مربی بتوانن
قبیــِل: مشــورت در مــورِد انتخــاِب رپرتــوار، مشــاوره در امــرِ جــذِب نوازنــده بــه آنســامبِل ناقــص بــا کمــِک مربیاِن 
مذکــور، امــکاِن نواختــن بــرای ایــن مربیــان و بهره منــدی از راهنمایی هــای ایشــان در زمینــه ی اجــرا و آنســامبل، 

طــی حداقــل یــک یــا دو جلســه.
ِمنتورهــای جشــنواره تــا پایــان تیر مــاه بــر روی ســایت جشــنواره معرفــی می شــوند. امــکان انتخــاب و ارتبــاط بــا 

ایشــان از طریــِق دبیــراِن اجرایــِی هــر محــورِ رقابتــی مقــدور خواهــد بــود.
ِمنتورها هیچ گونه مسئولیتی در قباِل موفقیت یا عدم موفقیت آنسامبل در جشنواره ندارند.

ب( بخش غیر رقابتی

بخشغیررقابتِیمیانرشتهای:
ایــن بخــش به عنــوان پلتفــرم معرفــی و اجــرای ایده هــای خــاق و خــاص، به منظــورِ تولیــد آثــار، محصــوالت یــا 

رویدادهــای فرهنگــی تبییــن شده اســت. رعایــت نــکات ذیــل در ارائــه ی طــرح، الزامــی اســت:
ــر  ــا غی ــری ی ــگاهی )هن ــته های دانش ــر رش ــیقی و دیگ ــته ی موس ــن رش ــترک بی ــاط مش ــامل نق ــد ش ــرح بای - ط

هنــری( باشــد کــه به نحــوی در یــک قالــب جدیــد معرفــی می شــود.
- طرح باید منتهی به تولید اثر، محصول یا برگزاری رویداد شود.

- طرح می تواند به صورت گروهی یا فردی ارائه شود.
- طرح باید از حداکثر خاقیت بهره مند باشد.

- طــرح بایــد حــاوی اطاعــات دقیــق شــامل مســئله ، راه حــل پیشــنهادی، نمودارهــای نقشــه ی ذهنــی، و 
برنامــه ی راه بــردی باشــد.

- متقاضیــان شــرکت در ایــن بخــش بایــد دانشــجو باشــند، یــا از تاریــخ فراغــت ایشــان از تحصیــل بیشــتر از دو 
ســال نگذشــته باشــد.

- در ایــن بخــش طــرح بایســتی همــراه بــا اطاعــات ارائــه دهنــده ی آن شــامل مشــخصات کامــل، تلفــن و ایمیل 
ارســال شده باشــد.

- آخرین مهلت ارسال برای بخش میان رشته ای به دبیرخانه ۱۵ شهریور ۹۸ خواهد بود.
ــرای  ــنجی اج ــه امکان س ــا ب ــاتید راهنم ــا اس ــته ای ب ــای میان رش ــت طرح ه ــس از دریاف ــنواره پ ــه ی جش دبیرخان
طــرح می پــردازد و پــس از حصــول اطمینــان از اجراپذیــر بــودن آن، کارگــروه مربوطــه را بــرای هــر طــرح تشــکیل 

خواهــد داد.



بخِشغیررقابتِیموسیقی:
جشــنواره پذیــرای طرح هــای اجرایــِی متقاضیــان اعــم از برنامــه ی رســیتال، ارســال آثــار آهنگ ســازی، طرح هــای 
ــد  ــد، خواه ــه ندارن ــای عرض ــوند و ج ــده نمی ش ــی گنجان ــش رقابت ــوی در بخ ــه به نح ــمینار و... ک ــی، س پژوهش
بــود. متقاضیــان می تواننــد بــا ارتبــاط مســتقیم بــا دبیرخانــه ی جشــنواره یــا تمــاس تلفنــی یــا حضــوری بــا کادرِ 
اجرایــِی جشــنواره در دانشــکده ی موســیقِی دانشــگاه هنــر، دبیرخانــه را از طرح هــای پیشــنهادِی خــود مطلــع 

کننــد.
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــخ ب ــن تاری ــس از ای ــود. پ ــد ب ــرداد ۱۳۹۸ خواه ــا ۱۵ م ــا ت ــار و طرح ه ــه ی آث ــت ارائ مهل
ــس از  ــنواره، پ ــی جش ــدی زمان ــزی و بودجه بن ــات و برنامه ری ــه امکان ــر ب ــا نظ ــه، و ب ــرای دبیرخان ــده ب ارسال ش
ارزیابی هــای الزم توســِط شــورای علمــِی جشــنواره متشــکل از اســاتیِد مربوطــه و شــورای سیاســت گذارِی 
جشــنواره، تســهیات اجرایــی بــرای برگــزارِی رویدادهــا و ارائــه ی ایــن برنامه هــا فراهــم خواهــد آمــد. پــاره ای از 

ــوند. ــرا ش ــه، اج ــا در روز افتتاحی ــنواره، ی ــن جش ــای آغازی ــد در روزه ــا می توانن ــن طرح ه ای
از  یــا فارغ التحصیــاِن تمامــِی رشــته ها  از دانشــجویان  ایــن بخــش صرفــاً می بایســت  شــرکت کنندگاِن 

تمامــِی دانشــگاه های سراســر کشــور باشــند.
ــار  ــود را در اختی ــل خ ــارِ کام ــتی از آث ــاً فهرس ــد صرف ــازی می توانن ــان آهنگ س ــا فارغ التحصی ــجویان ی دانش
دبیرخانــه قــرار دهنــد، تــا دبیرخانــه پــس از بررســِی آثــار، براساِس ایشــان رویدادهایــی متناســب بــا زمان بنــدِی 

ــد. ــزی کن ــنواره برنامه ری جش
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از ایــن بخــش دبیرخانــه ی جشــنواره ی صبــا، به تدریــج توضیحــاِت تکمیلــی را در 

ســایِت جشــنواره بازتــاب خواهــد داد.



سازمان علمی و ادارِی جشنواره:
• شـورای سیاسـت گذارِی جشـنواره: )به ترتیب الفبا( ربکا آشـوقیان )مدیرگروه آهنگ سازی دانشـگاه هنر(، دکتر  
بیـژن اربابـی )معـاون فرهنگـی دانشـگاه هنـر(، محمدرضـا تفضلـی )مشـاور علمـی جشـنواره(، پریچهـر خواجه 
)مدیرگـروه موسـیقی ایرانـی دانشـگاه هنر(، پوریـا رمضانیـان )دبیر جشـنواره(، شـهرام زرگر )رئیس تشـکل های 
دانشـجویی دانشـگاه هنـر(، دکتـر حمیـد عسـکری )رئیـس دانشـکده ی موسـیقی دانشـگاه هنـر(، ایمـان فخـر 

)مدیـر گـروه موسـیقی جهانـی دانشـگاه هنر(، دیبـا قاسـمی )نماینـده ی انجمن علمی دانشـکده ی موسـیقی(
• رییس جشنواره: دکتر حمید عسکری

• دبیر جشنواره: پوریا رمضانیان
• مشاور علمی جشنواره: محمدرضا تفضلی

•نایب دبیر جشنواره: غزل همایونی
• دبیر بخش رقابتی آهنگ سازی: مهرداد جعفری راد

• مشاور علمی بخش آهنگ سازی: دکتر امین هنرمند
• دبیر بخش گروه نوازی موسیقی ایرانی: محسن جوادی

• مشاور علمِی بخش گروه نوازی موسیقی ایرانی: پریچهر خواجه
• دبیر بخش گروه نوازی موسیقی کاسیک غربی: مجید عیدانی

• مشاور علمی بخش گروه نوازی موسیقی کاسیک غربی: ربکا آشوقیان
• دبیر بخش پژوهش موسیقی: ساینا زمانیان

• مشاور علمی بخش پژوهش موسیقی: دکتر بابک خضرائی
• دبیر بخش میان رشته ای: سیاوش مهرآئین

• مشاور علمِی بخش میان رشته ای: علی عبدی

ارتباط با جشنواره:
www.sabamusicfestival.com :سایت جشنواره
info@sabamusicfestival.com :ایمیل جشنواره

t.me/sabamusicfestival :تلگرام
sabamusicfestival :اینستاگرام

نشــانی دبیرخانــه: کــرج، خیابــان مطهــری، بلــوار نبــوت، خیابــان بوعلــی، دانشــگاه هنر، دانشــکده ی موســیقی، 
ط. هم کــف. دبیرخانــه ی جشــنواره ی موســیقی صبــا

تلفن دبیرخانه : ۰۲۶۳۲۵۶۷۸۶۸  -  ۰۹۳۸۱۳۶۱۰۹۸




