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  گروهي هنرهایفرم داوری رشته های بخش 
 :" گروهي هنرهاي"بخش ششم:-6-9
  ایتئاتر صحنه -2محلي و ملي( )سرود  -1 

 سرود -1-6-9
 تربیتي رویکرد با آموزشي و اجتماعي موضوع: فرهنگي، .1

 به استان میزبان کشوری ارسال نماید.  DVDیا  CDباید اثر خود را در قالب های اول استان مي*گروه

حداکثر  ملي هاي داوري رشته سرودشاخص  ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 داور

  11 ها و فواصل )کوک(صحیح خواني ملودی  1

  11 همسرایي و هماهنگي  2
  11 درک و اجرای صحیح ریتم  3

  11 حجم و رنگ صدایي مطلوب  4

  11 پولیفوني() چندصدایي  1

  11 حس/دینامیک/موزیکالیته  6
  11 بیان و حس  7

  11 های آواز گروهيصداسازی و تکنیک  8

9 

بر
ره

 

  11 هدایت مناسب گروه و توجه به فنون رهبری

  1 انتخاب مناسب قطعه و توجه به محدوده صوتي 11

  11 آداب صحنه/لباس/چینش مناسب و آراستگي گروه 11

12 

ي
یق

وس
م

 

  11 زیبایي ملودی

  11 های آهنگسازی(هارموني/ارکستراسیون/تکنیک) تنظیم 13

  11 تناسب و پیوند صحیح شعر و موسیقي 14

11 

عر
ش

 

  11 های ادبي(عروض و قافیه و آرایه بیان، زبان،) تکنیک

  11 تخیل و تصویر( پیام، محتوا،) مضمون 16

 لذا صرفاً جمع شده و تقریبي است.نظر گرفتهگیری داوران در امتیازات عددی برای سهولت تصمیم 

 اساس اجماع نظر بندی در پایان برگیری نهایي مالک عمل نبوده و رتبهعددی امتیازات برای تصمیم
 داوران مشخص و رأی نهایي انشاء خواهد شد.

  اولویت اصلي برای انتخاب داوران است و گروهي که اجرای( 8تا  1کیفیت خواندن گروه )موارد 
صرف برخورداری از امتیاز باال در بخش موسیقي و شعر حائز رتبه نخواهند مطلوبي نداشته باشد به

 شد.

 دشومي توصیه. )نمایند ارائه اجرا برای متفاوت سرود دو باید کشوری مرحله به یافتهراه های*گروه 
 گردد( ارائه محلي کار یک و ملي کار یک
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امتیاز  امتیاز محلي() هاي داوري رشته سرودشاخص ردیف

 داور
  9 (و روان بودن اثر خلق ملودی، عدم اقتباس)خالقیت  1

های بامعنا، با توجه به ساختار قطعه، رعایت فرم موسیقیایي در تکمیل جمله 2

 سنتي، ملي محلي(،) فولکلور

11  

  8 ی صدایي همسرایانتهیه و تنظیم آهنگ بر اساس گستره 3

ها و موسیقي فولکلور منطقه و پایبندی به اصالت آوایي ترانه تسلط و آگاهي بر 4

 های روستایي و محلي(جهت ترانه) هاملودی

11  

تسلط و آگاهي بر ردیف موسیقي دستگاهي ایران و موسیقي مقامي و رعایت آن  1

 در ساختار قطعه

11  

  11 همسرایانی سني رعایت سطح دشواری و پیچیدگي قطعه با عنایت به رده 6

و ( تلفیق شعر و موسیقي) تناسب ساختار ریتمیک قطعه با اصول شعر 7
 هماهنگي مضمون شعر با فضای دستگاهي قطعه

11  

رعایت اصول سازبندی ارکستراسون متناسب با نوع موسیقي در قطعات فولکلور،  8
 سنتي و ملي

8  

  11 صدایي(چندصدایي و تک) بافت صدایي گروه 9

  21 هارمونیک() صورت چندصدایياجرای قطعه به 11
  11 قطعه( تمپو) رعایت ریتم و تندای 11
و  شدهی صدایي تعریفتوانمندی اعضای گوه در اجرای صحیح قطعه در گستره 12

 ژوست خواندن() ی صدایي متعارفرعایت محدوده

 21  

  11 و اکسپرسیون( رعایت حالت دروني و بیروني قطعه )رعایت نوآنسهای صدایي 13

سونوریته(، همچنین ) فصاحت و بالغت در اجرای قطعات توسط همسرایان 14

 های محلي )در قطعات فولکلور(تسلط اعضا بر گویش

11  

  11 آواز گروهي بدون همراهي ساز() صورت وکاپالاجرای قطعه به 11
  11 ...(ترتیب و  لباس،) رعایت آداب صحنه متناسب با ساختار قطعه 16

  211 جمع
 مالحظات:

 است. نفر 11افراد یک گروه حداکثر  -دقیقه 7مدت اجرای سرود حداکثر  -1

عنوان مربي و یا هر عنوان دیگر در باید دانشجو معلم باشند و حضور آقایان بهاعضای گروه کلیه  -2

 های سرود خواهران ممنوع است.گروه
 جداگانه برگزیده شعر و ترانه -سرپرست و رهبر گروه –کننده تنظیم –ساز آهنگبهترین همچنین  -3

 خواهند شد(.

 ايتئاتر صحنه-2-6-9

تربیتي. )موضوعات فاقد محتوای فرهنگي و تربیتي از  رویکرد با آموزشي و اجتماعي موضوع: فرهنگي، .1

 دور مسابقات حذف خواهند شد(

 میزبان کشوری طرح ارسال نماید.به استان  DVDیا   CDهای برتر استان در قلب *فیلم گروه

 ايهاي داوري رشته تئاتر صحنهشاخص

 

حداکثر 

 امتیاز

 نمره داور
  11 موضوع
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 الف ( نمایشنامه
  11 دراماتیک ساختار

  11 پردازیشخصیت

 بازیگری( ب

  8 بدن
  8 بیان

  8 پذیری و انتقال حسنقش

 کارگرداني( ج
 

  7 ارتباط بازیگر با بازیگر

  7 انتخاب درست بازیگران

میزانسن هماهنگي نور، صحنه، گریم، 

 بازیگر

8  

 د( عوامل فني
  9 (طراحي لباس و صحنه )دکور

  1 پردازیچهره

 
  4 نورپردازی

  4 موسیقي و افکت

  2 پوستر، بروشور، سایر تبلیغات

  111 جمع کل

 
 :تذکرات

 پوستر ر،بروشو) تبلیغاتي اقالم لباس، و صحنه طراحي نمایشنامه، کارگرداني، بهترین برتر نفرات -1

 .شد خواهند برگزیده جداگانه و بازیگر گردانعروسک ،...(و
 .است دقیقه 41 حداکثر و 11 حداقل( عروسکي نمایش و ایصحنه تئاتر) نمایش اجرای زمان -2

 .است نفر 11 حداکثر عوامل همراه به گروه در کنندگانشرکت تعداد -3

 آقایان حضور و باشند دانشجویان بین از لزوماً عوامل سایر و بازیگران کارگردان،( اجرایي عوامل -4
 .است ممنوع بالعکس و هاخانم نمایش اصلي عوامل عنوانبه

 


