فراخًان "سًمیه جشىًارٌ ي جایزٌ َمایًن خرّم" (وًای خرّم )3

گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است...
ٔٛسیمی اغیُ ایشا٘ی ٕٛٞاس ٜتخطی اص ٛٞیت فشٙٞ ٚ ًٙٞش ٔطشقصٔیٗ تٛد ٜاست .پی٘ٛذ صیثای ٔٛسیمی
فاخش ایشا٘ی تا آداب  ٚس ٚ ٗٙضعش  ٚادبٔ ،یشاثی اسصضٕٙذ تشای ٔشدْ ایشاٖصٔیٗ ت ٝاسٔغاٖ آٚسد ٜاستت.
ت ٝاٍ٘یض ٜحفظ  ٚا٘تماَ ایٗ ٔیشاث ٌشا٘ثٟا ت٘ ٝسُ جذیذ جأع ٚ ٝت ٝپاس صحٕات تضسٌاٖ ایٗ عشغ ،ٝتٝ
ِطف پشٚسدٌاس ،د ٚدٚس ٜجطٛٙاس ٚ ٜجایضٛٔ ٜسیمی "٘ٛای خشّْ" سا ت ٝیاد استاد ضتٟیش ٔٛستیمی ایتشاٖ،
ٕٞای ٖٛخشْ تشٌضاس وشدیٓ  ٚایٙه سٔٛیٗ دٚس ٜآٖ ،تا ٞذف ٔا٘ذٌاسی ٌ ٚستشش فش ًٙٞفاخش ٔٛسیمی
اغیُ ایشاٖ صٔیٗ ،استمای تیٙص فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی جأع ،ٝاسایٝی اٍِٞٛای ٔٙاستة اخقلتی  ٚحشفتٝای ٚ
ضٙاخت تیطتش ٙٞشجٛیاٖ ٘سثت ت ٝتضسٌاٖ ٙٞشی وطٛس ٘ ٚیض تشسسی ٔیضاٖ تأثیشپزیشی آٖٞا اص ٙٞتش ایتٗ
استاداٖ ،تٕٞ ٝت "ٔؤسس ٝفشٍٙٞی ٙٞشی ساد ٘ ٛا٘تذیص"  ٚختا٘ٛادٔ ٜحتتشْ استتاد ٕٞتای ٖٛختشّْ ،تتا
ٕٞىاسی دفتش ٔٛسیمی ٚصاست فشٙٞتً  ٚاسضتاد استقٔی دس تتاسی  15تتا  17دی ٔتا 1395 ٜدس تتارس
ٚحذت تشٌضاس تشٌضاس ٔیٌشدد.
تش اساس تش٘أ ٝساٞثشدی جطٛٙاس ،ٜدس جطٛٙاس ٜأساَ داٚطّثیٗ ٔیتٛا٘ٙذ عق ٜٚتش آثتاس استتاد ٕٞتایٖٛ
خشّْ ،آثاسی اص اساتیذ ت٘ ٝاْ ،سٚح ا ...خاِمی  ٚعّی تجٛیذی سا ٘یض اجشا ٕ٘ایٙذ.
دس ٔٛسد ٙٞشٔٙذ  ٚآٍٙٞساص  ٚپژٞٚطٍش تشجستٛٔ ٝسیمی ایشا٘ی ،استاد سٚح ا ...خاِمی ،عق ٜٚتش اختقق
٘یى ٚ ٛدا٘ص فشاٚاٖ ایطاٖ دس صٔیٛٔ ٝٙسیمی و ٝتاثیش تسیاس صیادی تش ٙٞشٔٙتذاٖ ٞتٓعػتش ٘ ٚستُ ختٛد
ٌزاضت ،خّك آًٞٙٞای دِٙطیٗ  ٚخاطش ٜاٍ٘یتض فتشاٚاٖ اص جّٕت ٝستشٚد ّٔتی ٔ ٚیٟٙتی "ای ایتشاٖ" ٚ
ٕٞچٙیٗ تٙظیٓ ٞای تسیاس صیثا تشای اسوستش تضسي ٛ٘ ٚضتٗ وتة ٔٛسیمی و٘ ٝمص تسضایی دس پیطشفت ٚ
ضٙاخت ٔٛسیمی ایشاٖ داضت ،... ٚ ٝدِیُ افضٚدٖ آًٞٙٞای ایطاٖ تشای اجشا ٔیتاضذ.
اضافٕٛ٘ ٝدٖ آًٞٙٞای ٙٞشٔٙذ تضسي  ٚتا احساس ٔٛسیمی ایشاٖ ،استاد عّی تجٛیذی ،تشای اجشا دس ایٗ
جطٛٙاس ٜعق ٜٚتش صیثایی  ٚسیط ٝداس تٛدٖ آثاس ایطاٖ ،ت ٝدِیُ ٘ضدیىی سثه ّٔٛدیپشداصی  ٚآٍٙٞساصی
ایٗ ٙٞشٔٙذ تا استاد ٕٞای ٖٛخشّْ است.

٘ٛاص٘ذٌاٖ وّی ٝساصٞا ،خٛا٘ٙذٌاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٌشٜٞٚای ٔٛسیمی وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ داٚطّة (وٕتتش اص 18
ساَ) ٔیتٛا٘ٙذ تا اجشای یه اثش اص ساختٞٝای آٍٙٞساص ٛ٘ ٚاساصاٖ تشجست ،ٝاستاد سٚحا ...خاِمی ،استتاد
عّی تجٛیذی  ٚاستاد ٕٞای ٖٛخشّْ ت ٝغٛست تهخٛا٘ی ،ته٘ٛاصیٓٞ ،خٛا٘یٛ٘ٓٞ ،اصی ٌ ٚشٜ٘ٚتٛاصی
دس ایٗ جطٛٙاس ٜضشوت ٕ٘ایٙذ.
ٕٞچٙیٗ تٙٔ ٝظٛس تطٛیك  ٚپشٚسش استعذادٞای وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ ،چٙا٘چ ٝداٚطّثاٖ تش ٔثٙای ّٔٛدیٞای
اغیُ ایشا٘ی ،آٍٙٞی تا وقْ یا تیوقْ ساخت ٝتاضٙذٔ ،یتٛا٘ٙذ دس ایٗ جطٛٙاس ٜضشوت ٕ٘ایٙذ.
عقلٕٙذاٖ تشای آٌاٞی اص ضشایط ضشوت دس جطٛٙاس ٚ ٜفشستادٖ آثاس خٛد ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝتاسٕ٘ای ٚیژ ٜایٗ
جطٛٙاس ٜت٘ ٝطا٘ی ٔ www.khorramfestival.comشاجعٕ٘ ٝایٙذ.
دبیرخاوٍ دائمی جشىًارٌ ي جایزٌ َمایًن خرّم

شرایط عمًمی
 ٔتِٛذیٗ اص تاسی  1377/10/30ت ٝتعذ ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ جطٛٙاس ٜضشوت وٙٙذ. سلاتت دس ٌشٜٞٚای سٙی  4تا  18ساَ خٛاٞذ تٛد.شرایط اختصاصی
 اثش اجشا ضذ ٜتایذ یىی اص ٔٛاسد صیش تاضذ:اِف -اجشای یىی اص ساختٞٝای اساتیذ :سٚح ا ...خاِمی یا عّتی تجٛیتذی  ٚیتا ٕٞتای ٖٛختشّْ تتٝ
غٛست تىٛٙاصی ،تىخٛا٘یٕٛٙٞ ،اصیٕٞ ،خٛا٘یٕٞ ،خٛا٘ی ٕٛٙٞ ٚاصیٌ ،شٜٛ٘ٚاصی
ب -ساخت یه آ ًٙٞتا وقْ یا تیوقْ تش اساس ّٔٛدیٞای اغیُ ایشا٘ی (تت ٝایتٗ تختص أتیتاص
ٚیژ ٜتعّك ٔیٌیشد)
ٛ٘ -اص٘ذٌاٖ وّی ٝساصٞا (ایشا٘ی ،وقسیهٔ )... ،جاص ت ٝضشوت دس ایٗ جطٛٙاسٞ ٜستٙذ.

شرایط ي وحًٌ ثبتوام
 -ضشٚع ثثت٘اْ اص سٚص  5ضٙث ٝتاسی

1395/05/14

 پایاٖ ّٟٔت ثثت٘اْ تاسی  1395/09/11ساعت ٔ 24یتاضذ. ٞش ضخع ٔیتٛا٘ذ دس لاِة اجشای فشدی (تىٛٙاصی ،تىخٛا٘ی) یا ٌشٞٚی (ٕٙٞتٛاصیٕٞ ،ختٛا٘ی،ٕٛٙٞاصی ٕٞ ٚخٛا٘ی) الذاْ ت ٝثثت ٘اْ ٔطخػات دس سایت ٕ٘ایذ.
 داٚطّثاٖ اتتذا تایذ فشْ ٔطخػات فشدیٌ /شٞٚی سا تىٕیُ ٕ٘ایٙذ. پس اص ٚاسد ٕ٘ٛدٖ اطقعات فشدی٘ ،اْ واستشی  ٚسٔض عثٛس دِخٛا ،ٜیته ایٕیتُ حتاٚی تاییتذ ٘تاْواستشی  ٚسٔض عثٛس ت ٝآدسس پست اِىتش٘ٚیه اعقْ ضذ ٜاسساَ ٔیٌشدد.
 ٘اْ واستشی  ٚسٔض عثٛس تشای ٞش ضخعٌ /ش ٜٚیىتا تٛد ٚ ٜتشای ٔشاحُ تعتذی تایتذ ٘تضد ا ٚحفتظضٛد.
 دس ٔشحّ ٝتعذ فشْ ٔطخػات اثش اجشا ضذ ٜسا تىٕیُ  ٚفایُ تػٛیشی اجتشا تتا پست٘ٛذ  MP4یتا ٚ MOVا٘ذاص ٜحذاوثش ٍٔ 50اتایت دس جای ٔخػٛظ تاسٌزاسی ضٛد.
 دس غٛستیوٛٔ ٝفك ت ٝاسساَ فایُ تػٛیشی اص طشیك ایٙتش٘ت ٘طذ٘ذ ٔیتٛا٘ٙذ فشْ ثثت٘اْ سا تىٕیُ ٚفایُ تػٛیشی اجشای خٛد سا تا ویفیت ضثط ٔٙاسة  ٚت ٝغٛست ِٛح فطشد )CD/DVD( ٜتٕٞ ٝتشاٜ
٘اْ واستشی ثثت٘اْ اص طشیك پست سفاسضی ت ٝآدسس :تٟشاٖ -خیاتاٖ ضٟیذ تٟطتی -خیاتاٖ واٚٚسیفش-
وٛچ ٝتاستذ -پقن  -30طثم ٝس -ْٛوذپستی  1577714314اسساَ ٕ٘ایٙذ.
تًجٍ:
 فایُٞای غیشتػٛیشی ٔٛسد تشسسی لشاس ٘خٛاٞذ ٌشفت. فایُٞای اسساِی ٔستشد ٕ٘یضٛد. ّٟٔت اسساَ آثاس تا تاسی  11آرس ٔا 1395 ٜتٛد ٚ ٜغیش لاتُ تٕذیذ است.سایر وکات
 ٌشٜٞٚای داٚطّة ٔیتٛا٘ٙذ تا ٘اْ ٌش ،ٜٚآٔٛصضٍاٛٔ ٜسیمی یا ٔشوض آٔٛصش ٔٛسیمی ٔشتٛط ٝدس ایتٗجطٛٙاس ٜضشوت ٕ٘ایٙذ.
 "واسِ ٌشٞٚی"  ٚضشوت "آٔٛصضٍاٜٞا" أتیاص ٚیژ ٜداسد  ٚاص آٟ٘ا تمذیش ٔیضٛد. ضشوت وٙٙذٌاٖ ٔیتٛا٘ٙذ سخذادٞا  ٚاخثاس جطٛٙاس ٜسا اص طشیك تاسٕ٘ای جطٛٙاس ٜپیٍیشی ٕ٘ایٙذ.ٔ -حُ تشٌضاسی جطٛٙاس ٜتارس ٚحذت ٔیتاضذ.

 اسساَ اجشا  ٚثثت٘اْ تٙٔ ٝضِ ٝتاییذ  ٚاجشای آٖ دس ٌضیٙص ٟ٘ایی ٘خٛاٞذ تٛد. پزیشش اطقعات  ٚتػاٚیش داَ تش پزیشش داٚطّة دس ٔشحّ ٝداٚسی ٟ٘ ٚایی ٘خٛاٞذ تٛد .اص ٘فتشاتتشٌضیذ ٜتٛسط ٞیات داٚساٖ تشای ضتشوت  ٚاجتشای حرتٛسی دس ٔشحّتٟ٘ ٝتایی جطتٛٙاس ٜوت ٝدس
تاسی ٞای  16 ٚ 15دی ٔا 1395 ٜتشٌضاس ٔیضٛد ،دعٛت ت ٝعُٕ ٔیآیذ.

تّفٗ تٕاس تشای وسة اطقعات تیطتش 021-88528148 ٚ 021-88528147 :
فىس021-88503908 :
پست الکتريویکinfo@khoramfestival.com :
يبسایتwww.khorramfestival.com :
کاوال تلگرامhttps://telegram.me/Navaye_khorram :
صفحٍ ایىستاگرامinstagram.com/navayekhorram :
صفحٍ فیس بًکwww.facebook.com/navayekhorram :

