
 به نام خدا

 بنیاد رودکی   های موسیقی مجلسیگروهفراخوان  فرم ثبت نام   

   : سرپرست گروهاطالعات  

 محل الصاق      ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

      عکس    :                     محل تولد                         شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد                        تاریخ تولد: 

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

    

 اطالعات گروه: 

  اکتت   سپتت  سکستت  کوئینتت   کوارتت   تریو       نام گروه: 

 رپرتوار پیشنهادی: 

 :نام آهنگساز     : نام قطعه            

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 



   :هاتعداد اجرا     : )سال( سابقه فعالیت 

 محل و تاریخ سه اجرای آخر: 

1- 

2- 

3- 

 آثار منتشر شده: 

 

 : ساز یا آواز(ذکر   همراهبهگروه )نام و نام خانوادگی  اعضاء

1- 2- 3- 4- 

    

5- 6- 7- 8- 

    

 : ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی گروه آدرس سایت/ اینستاگرام/ 

 

 توضیحات گروه: )حداکثر سه سطر( 

 

 

 

فایل حداکثر    * )هر  فایل مجزا  تا سه  از یک  را  گروه  کارهای  فایل   3نمونه  به صورت  تصویری  دقیقه(  های 

  مشاهده قابل  )  فراخوانفرم  قسمت مربوطه  مگابایت در    20اکثر  و حجم حد   MP4جداگانه هرکدام با فرمت  

 آپلود نمایید.  (new.bonyadroudaki.com یبه نشان ی رودک  ادیبن تیدر وبسا

   



 :اعضای گروهتکمیلی اطالعات 

 )به تعداد اعضای گروه این قسمت تکمیل شود( 

در    Zipدر قالب یک فایل  عکس شامل تمام اعضای گروه  یک    همراهبه  هر یک از اعضافردی    هایعکس  *

فراخوان    قسمت فرم  نشانی  مربوطه  به  رودکی  بنیاد  وبسایت  در  (  new.bonyadroudaki.com)موجود 

 د. شو بارگزاری 

1-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

2-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام                       نام:           

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک: 

 

 

    



3-    

 الصاق محل     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

4-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

5-    

 محل الصاق                        ام پدر:  نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   



6-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

7-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تاریخ تولد:                       

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   

8-    

 محل الصاق     ام پدر:                     نخانوادگی:                      نام:                                  نام

عکس          محل تولد:                                             شماره شناسنامه:                شماره ملی:   

    زن    جنسیت: مرد  تولد:                       تاریخ 

 تلفن ثابت:                         تلفن همراه:   

 نشانی: 

 پست الکترونیک:   


