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 ی پیانوی طنین سومین جشنواره

 8931مرداد  مسابقات کشوری

 

 

 

 8931ی برگزاری مسابقات پیانوی طنین  شیوه نامه

، «دنیای مهرطنین »، به همت شرکت بازرگانی 8931ی مسابقات پیانوی طنین، مردادماه سال سومین دوره

شود و ما شاهد حضور عالقمندان به موسیقی در این رویداد هنری هستیم. با تجربه ای  در تهران برگزار می

ی  ایم و با عنایت به لطف پروردگار آفریننده های قبل به دست آورده که از برگزاری مسابقات در دوره

در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.  ی این دوره از مسابقات را تدوین کرده و موسیقی، شیوه نامه

 خواهشمندیم قبل از هر چیز این شیوه نامه را به دقت مطالعه بفرمایید و سپس ثبت نام بفرمایید. 

در تهران برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً  8931مسابقات در مردادماه سال  .8

 اعالم خواهد شد.

حتماً از ادبیات موسیقی کالسیک اروپا )باروک، ی اول  بنوازند: قطعه داوطلبان باید ابتدا دو قطعه .2

و  کالسیک و رومنس(، مانند آثار بتهون، موتسارت، کلمنتی، شوبرت، شوپن و نظیر آن انتخاب شود

تواند از ژانرهای  ی دوم می دوم را با مشورت با معلم خود، از هر ژانر دلخواه اجرا کنند. قطعه  ی قطعه

پاپ، جاز، مدرن، ایرانی و حتی قطعاتی باشد که توسط خودِ داوطلب تصنیف شده است و  کالسیک،

 برای حضار و داوران جذاب باشد. 

تلگرام شود و یا اینکه در  33929612313قطعات باید با کیفیت مناسب صوتی و تصویری به شماره  .9

وبسایتهایی مانند آپارات یا یوتیوب آپلود شده و لینک آن به شماره باال تلگرام شود. )در صورت آپلود 

فایل به آپارات یا یوتیوب، هیچ محدودیتی برای حجم ویدیو وجود ندارد.( تا توسط هیئت داوران 

 مورد بررسی قرار گیرد. 
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توانید از  مگابایت باشد. شما می 03رام، حجم ویدیو نباید بیش از در صورت ارسال از طریق تلگ .4

مگابایت  03افزارهای کاهش حجم ویدیو استفاده بفرمایید یا توسط خود تلگرام حجم را به زیر  نرم

 صورت، ویدیو مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. کاهش دهید. در غیر این

وبایل آثار خود را ضبط کنند و کیفیت صدا و تصویر شرکت کنندگان می توانند با دوربین یا گوشی م .0

ای برای ضبط آثار  توانند از استودیوی حرفه باید در حد مطلوبی باشد. همچنین شرکت کنندگان می

 خود استفاده کنند که کیفیت صدا و تصویر تا حد ممکن باال برود.

ق اضافه و کم کردن ویدیو، کننده ح باشد. شرکت Real timeاجراها باید به صورت کامال زنده و  .6

های صوتی، یا ادیت اجرای خود را ندارد. تغییر به هر شکل بعد از اجرا تقلب  اضافه کردن افکت

رد، ارگ الکترونیکی و بُ شود. اجرا با میدی کی محسوب شده و شرکت کننده از دور مسابقه حذف می

 پیانوی دیجیتال با شروط باال هیچ مانعی ندارد.

 نت هیچ مانعی ندارد. اجرا از روی .2

شرکت کننده باید در آغاز هر اجرا، نام و نام خانوادگی، سن دقیق، آموزشگاه موسیقی یا شرکت  .1

 یا اینکه در ویدیو به صورت زیرنویس قرار دهد.  ،کننده آزاد، و نام قطعه اجرایی را معرفی کند

به شماره  8931پایان فرودین ماه قبل از ، فرم ثبت نام باید پر شود و به همراه موارد خواسته شده .3

 تلگرام شود. 33929612313تلفن 

ممکن است  انتخاب نوع پوشش برای مسابقه آزاد و به دلخواه شرکت کننده است. اما از آنجا که بعداً .83

این اجراها در گروه تلگرام یا وبسایت قرار داده شوند، الزم است که شرکت کننده معیارهای خود و 

  خود  را در نظر بگیرد. محترم ی خانواده

ارسال شوند. پس از این مدت آثار ارسالی  8931پایان تیرماه باید حداکثر تا  به صورت ویدیو آثار .88

 گیرند.  مورد پذیرش قرار نمی

 سال 23تا  86)رده سنی ب(،  سال 86تا  82سال )رده سنی الف(،  82تا  1مسابقه در سه رده سنی  .82

توانند  سال دارند نمی 23شرکت کنندگانی که باالی  شود. انجام می )رده سنی ج( برای دختر و پسر

 در این مسابقه حضور داشته باشند.
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نفر( به بخش نهایی و اجرای  81نفر )جمعاً  6ی سنی  پس از بررسی آثار دریافت شده، از هر رده .89

ایی ارسال خواهد ه یابند که بعداً برای آنها و خانواده محترمشان دعوتنامه حضوری جشنواره راه می

 شد تا در سالن محل برگزاری مسابقات حضور یابند.

 

ی غیر حضوری: مرحله داوری  

اند  یک هیئت داوری سه نفره آثار ارسالی را بررسی خواهند کرد و به نوازندگانی که بهترین اجراها را داشته .8

ی هیئت داوران بر اساس اجرای را ی حضوری مسابقه دعوت خواهند کرد. و آنها را به مرحله رای خواهند داد

ها، کنترل  ها، ریتم، تکنیک اجرایی، بیان درست و شیوا، حرکت درست انگشتان بر روی کالویه درست نت

 سرعت و داینامیکس، پُز و به طور کلی تفسیر درست قطعه خواهد بود. 

رتری برای جنسیت معیار برای سنجش نوازندگان بین دو گروه دختر و پسر کامال مساوی بوده و هیچ ب .2

 خاصی در نظر گرفته نمی شود.

کننده  شود. بنابراین هر شرکت چه آکوستیک و چه دیجیتال امتیاز محسوب نمی نوع پیانوی مورد استفاده، .9

 تواند با هر پیانویی که در اختیار دارد، حتی ارگ الکترونیکی اجرا و آثار خود را ارسال کند. می

ی دوم نیز به انتخاب خود  قطعه از قطعات کالسیک اروپا، وی اول  زد: قطعهنوا هر شرکت کننده دو قطعه می .4

توانند قطعات ایرانی و پاپ نیز اجرا کنند. هر قطعه  شرکت کننده خواهد بود. در این بخش نوازندگان می

 آید.  امتیاز است که این دو امتیاز با هم جمع شده و امتیاز نهایی شرکت کننده به دست می 03دارای 

: ژانر)نوع( قطعه و سطح آن اصالً اهمیتی ندارد و در امتیازدهی، و یک ژانر خاص برتری ی بسیار مهم نکته .0

نسبت سایر ژانرها ندارد. مالک داوری درست و تمیز اجرا کردن قطعات است. بنابراین دوستان عزیز اگر 

تا بتوانند به لحاظ فنی از پس اجرای آن تر انتخاب کنند  توانایی اجرای قطعات دشوار را ندارند، قطعاتی آسان

 برآیند.

 

 ی حضوری: مرحله

نفر، این هنرمندان برای اجرای برنامه به صورت زنده  81نفر از هر گروه سنی و جمعاً  6پس از انتخاب 

ی این عزیزان نیز دعوت به عمل خواهد  و با حضور تماشاگران دعوت خواهند شد و همچنین از خانواده
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ی دوم آزاد  ، و قطعهقطعات کالسیکی اول از  آمد. هر شرکت کننده دو قطعه خواهد نواخت: قطعه

این های خود هنرمند باشد.  از ساخته یاتواند از هر ژانر دلخواه انتخاب شود و  ی دوم می باشد. قطعه می

و مورد انتخاب هیئت ی اول ویدیوی آن ارسال شده  قطعات دقیقاً باید همان قطعاتی باشد که در مرحله

بنابراین عزیزان شرکت کننده در انتخاب آثار دقت الزم را مبذول بفرمایند زیرا داوران قرار گرفته است. 

 دقیقاً همان قطعات باید نواخته شوند. پس از ارسال، در صورت پذیرفته شدن توسط هیئت داوران، 

خواهد رسید که در آن مشخصات فردی، رزومه ی حضوری، بولتن ویژه مسابقات به چاپ  قبل از مسابقه

ی هنری و اساتید این هنرمندان برگزیده معرفی خواهند شد که در روز مسابقه در اختیار شرکت  یا سابقه

کنندگان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بولتن، جدول زمانبندی دقیق هر اجرا نوشته خواهد شد. 

روند و به اجرای قطعات خود خواهند  الم شده روی صحنه میکنندگان به ترتیبی که قبالً اع شرکت

ای انجام خواهد شد و بعداً در وبسایت گالری  پرداخت. از کل مراسم تصویربرداری و صدابرداری حرفه

 طنین، آپارات، یوتیوب و پیانوکالب به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 نکاتی بسیار مهم در مورد اجرای حضوری:

های فشرده و مستمر  ید با آمادگی کامل در این جشنواره شرکت کنند. تمرینشرکت کنندگان با .8

 تواند کیفیت اجرای شما را باالتر ببرد. می

و  ی این مسابقه هستند نوازندگانی که آثار آنها برای اجرای حضوری انتخاب شده است، همگی برنده .2

شرکت کننده هر گروه سنی،  6ین . اما از بلوح شایستگی و گواهی جشنواره را دریافت خواهند کرد

از طرف شرکت طنین دنیای مهر اهدا  نیز اند، جوایزی به سه نفر که امتیاز باالتری کسب کرده

 خواهد شد.

ها و بدن، آداب صحنه، نوع پوشش و پُز مناسب نیز امتیاز دارد.  فرم نشستن پشت پیانو، حرکت دست .9

 مایید.بنابراین تمام این موارد را به دقت رعایت بفر

ی خود را به طور کامل اجرا کند و اجرای خود را  ای به هر دلیلی نتواند قطعه چنانچه شرکت کننده .4

قطع نماید، امتیاز آن قطعه را به طور کامل از دست خواهد داد. بنابراین سعی کنید حتی در صورت 

 بروز اشتباه، قطعه را تا آخر اجرا کنید. 
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ی نهایی حضور داشته  چنانچه به هر دلیلی نتوانستید در مرحلهدر صورت برگزیده شدن آثار شما،  .0

 باشید، باید اعالم بفرمایید تا نفر بعدی جایگزین شود. 

ی دوم را به دلخواه از آثاری که دوست  قطعهسپس و  ی کالسیک  هر شرکت کننده ابتدا باید قطعه .6

 دارد اجرا کند.

شرکت کنندگان با تمرین قبلی در سالن حاضر شوند. در سالن، به جز پیانویی که روی صحنه وجود  .2

 دارد، پیانویی برای تمرین قرار داده نشده است. 

بعد  9ی حضوری بعداً اعالم خواهد شد. ولی ساعت برگزاری مسابقه، بین  تاریخ دقیق اجرای مرحله .1

 در سالن حضور داشته باشید. 9ما باید قبل از ساعت شب خواهد بود. بنابراین ش 3تا از ظهر 

نفر به همراه داشته باشد. دعوتنامه هایی برای او ارسال خواهد  0تواند حداکثر  هر شرکت کننده می .3

توانند دوستان، اعضای خانواده و یا اساتید آنها باشند. نفراتی که انتخاب  شد. این همراهان می

 اهنگی قبلی در سالن حضور یابند. توانند با هم اند نیز می نشده

 این جشنواره اجرای دونوازی نخواهیم داشت.در  .83

 

کنندگان لوح افتخار اهدا خواهد شد. تصاویر ضبط شده،  پس از اجرای هر سه گروه سنی، به تمام شرکت

مجدداً به هیئت داوری ارسال خواهد شد تا داوران در نهایت دقت و با کمک تصاویر )و در صورت لزوم 

خود را اعالم کنند. بنابراین در روز اجرا داوری صورت نخواهد ی اجراها( بتوانند رای  بازبینی چندین باره

و ظرف مدت   گرفت و نتایج دو هفته بعد از طریق وبسایت شرکت طنین و پیانوکالب اعالم خواهد شد

 یک هفته، جوایز از طریق پست به دست برگزیدگان نهایی خواهد رسید.
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  8931پایان فروردین آخرین مهلت ثبت نام: 

 8931آخر تیرماه آخرین مهلت ارسال ویدیو: 

 

 فرم ثبت نام 

 محل الصاق عکس         

 .................................. نام مادر: .................................. نام خانوادگی: ......................نام: .....................

 .............. ............سن دقیق: .......................... ............................شماره شناسنامه یا کارت ملی: 

 .................................... نام استاد یا آموزشگاه: ..........................شهر و استان محل سکونت: ................

(: ستالزامی اآدرس دقیق محل سکونت، کد پستی )

................................................................................................................................................. 

 .......................شماره تلفن ثابت و همراه: ................................................................................

 :تعهدنامه

اینجانب ....................................... با مشخصات باال، داوطلب شرکت در سومین دوره مسابقات کشوری 

پذیرم. همچنین  باشم و متعهد می شوم که تمام شرایط حاکم بر این مسابقه و نظر هیئت داوران را می پیانوی طنین می

مسابقه حضور یابم. هرگونه سالن محل در  خواهد شدتاریخی که تعیین  صورت پذیرفته شدن، دردر شوم متعهد می

  تخلف من از شرایط مسابقه باعث حذف من از روند مسابقه خواهد شد.

 امضا .........................
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 ی ثبت نام: شیوه

 ی مسابقه به طور کامل نامه ی شیوه مطالعه .8

 فیش واریزی و ارسال آن به شماره  پرکردن فرم ثبت نام، ضمیمه کردن عکس و .2

 از طریق تلگرام. )فرم را اسکن کنید یا از روی آن عکس بگیرید.( 33929612313

 خواهد بود. 8931مهلت ثبت نام تا پایان فروردین ماه  .9

بالفاصله پس از ارسال مدارک خواسته شده و دریافت تاییدیه ثبت نام، به تمرین روی قطعات  .4

فرصت دارید تا آثار خود را ارسال نمایید.  8931خواسته شده و دلخواه بپردازید. تا پایان تیرماه 

 پس از این تاریخ هیچ اثری بررسی نخواهد شد. 

 

 

 برای هر سه گروه سنی: رپورتوار اجراییی  نمونه

را با هماهنگی با استاد خود  کالسیک یکی از این قطعاتفراخور توانایی خود،  هبشرکت کنندگان محترم 

ویا اینکه ویدیوی خود را  انتخاب کنند و پس از تمرین و ضبط ویدیویی برای ادمین پیانوکالب ارسال نمایند

آپلود نموده و لینک آن را ارسال نمایند. )در صورت آپلود در آپارات یا یوتیوب،  یوتیوبیا  آپاراتدر وبسایت 

ی دوم به دلخواه از هر ژانر دلخواه انتخاب و اجرا شود. حجم  قطعه محدودیتی برای حجم ویدیو وجود ندارد.(

مالً مشخص باشد. ی نوازنده کا مگا بایت باشد. کیفیت صدا و تصویر مناسب، و چهره 03ویدیو نباید بیش از 

اطالعات نوازنده )نام و نام خانوادگی، سن دقیق، شهر، نام استاد یا آموزشگاه( باید ابتدای ویدیو گفته شود و 

  یا به صورت زیرنویس درج گردد.

ی دیگر از ژانر کالسیک را بنوازید. این  توانید هر قطعه : اجرای این قطعات زیر الزامی نیست و شما میتذکر

 قط به عنوان نمونه معرفی شده اند.قطعات ف
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 سال( 81تا  1گروه سنی الف ) نمونه برای قطعات

Czerny, Opus 599, No. 66 

 

 

Czerny, Opus 599, No. 62 
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Schubert, Waltz in Bm 
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

12 
 

Ecossaise 

 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

13 
 

 

  

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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 سال( 86تا  81) بگروه سنی  نمونه برای قطعات

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

16 
 

 

  

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

17 
 

Mozart C Major Sonata 

  

 

 

 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

22 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

23 
 

  



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

24 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

25 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

26 
 

 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

27 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

28 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

29 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

31 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

32 
 

 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

33 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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 سال( 12تا  86) جگروه سنی  نمونه برای قطعات

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

35 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

41 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

44 
 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  

45 
 

 

 



، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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، تهران8931مردادماه ی کشوری پیانوی طنین،  سومین جشنواره  
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 ی رسمی پیانوهای سی بکشتاین در ایران و خاورمیانه گالری پیانوی طنین، تنها نماینده

 

 

 

 

 


