
 مدارک الزم 

 :اثر موسیقایی با کالم .1.1

 :مدارک الزم .1.1.1
 pdf, rtf, docx, docارائه اشعار و کالم تا فزهتهای  (  الف 

 .حسة هورد رضایتناهه صاحة اثز الشاهی است (ب 

 .در صورتی که اثز ته ستانهای غیزفارسی تاشذ ارائه تزجوه فارسی اس دارالتزجوه رسوی الشاهی است (ج 

 

 :اثر صوتی .1.2

 

 :مدارک الزم .1.2.1
  هگا تایت10حجن   و حذاکثز mp3, wav, wma, aacفایل صوتی تا فزهت های (   الف 

 .تعهذناهه هتقاضی هثنی تز رعایت تواهی حقوق صاحثاى اثز (   ب 

 . عزح جلذ آلثوم هوسیقی (         ج 

 :اجرای زنده موسیقی .1.3

 :مدارک الزم .1.3.1
 :تکنوازی و گروههای داخلی (   الف 

تکویل فزم درخواست فعالیت تکنواسی هوسیقی و گزوه هوسیقی، ته هوزاه لوح فشزده تصویزی اس اجزا  .1
 .(شاهل حذاقل یک قغعه)

در صورت هثثت تودى نظز کارشناسی، حسة هورد ارائهی شعز، تزانه و کالم تزای تائیذ اس عزیق ساهانه  .2
 (.4/ 1عثق تنذ)شعز، تزانه و کالم  دفتز هوسیقی 

، فزم (شاهل دو فزم فهزست قغعات و درخواست کارشناسی اجزای سنذه هوسیقی)ارائهی فزم قغعات  .3
و لوح فشزدهی کل قغعات ته صورت تصویزی، عکس دست جوعی اس اعضای  (شاهل دو فزم)تعهذ 

 .گزوه و تکویل فزم تانک اعالعات توسظ سزپزست گزوه
تکویل فزم های درخواست فعالیت تکنواسی هوسیقی و گزوه هوسیقی، اعالع رسانی اجزای سنذه، فهزست  .4

قغعات هورد نظز اجزا، درخواست کارشناسی اجزای سنذه، تعهذناهه اجزای سنذه هوسیقی و تعهذ در 
 .(کنسزت)خصوص هنذرجات عزح پوستز اجزای سنذه 

 .لوح فشزده صوتی و تصویزی قغعات هورد نظز تزای اجزای سنذه .5

 :تکنوازی و گروه خارجی (ب 

 .سواتق هنزی  .1

 .تصویز گذرناهه اعضاء  .2

 .فهزست قغعات گزوه ته هوزاه یک حلقه لوح فشزده تصویزی اس قغعاتی که درخواست اجزا دارنذ .3

 : آثارتصویری موسیقایی1 .4

 : مدارک الزم.1
تکویل فزم درخواست کارشناسی آثار تصویزی هوسیقایی سایز فزم های هزتوط هنذرج در سایت دفتز هوسیقی  (الف 

(Music.farhang.gov.ir.) 



 . نسخه لوح فشزده اثز تصویزی هوسیقایی3ارسال  (ب 

 .حسة هورد  ارسال تصویز رضایتناهه صاحثاى اثز (ج 

 .ارائه هجوس صوتی اثز (د 

 
 

 


