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بخش ھای رقابتی وجوایز دوره نخست

                                  نمایشنامه خوانی

نمایشنامه نویسی

جوایز

جوایز

                                                                                                               متقاضیان دراین بخش می توانند:
                                                                 ویدئوی اثر خودرا توسط یک دوربین مرکزی 

 بدون قطع وبرش صداوتصویردرقالب 
وبا حداک حجم ٥٠٠ مگابایت ارسال ایند
الزم به ذکر است مدت زمان خوانش حداقل

٣٠وحداک٤٥ دقیقه باید باشد

MP

جایزه نقدی ،تندیس ولوح تقدیر
به بهرتین خوانش گردان 
بهرتین خوا  نش گر  مرد
                                                                                                     بهرتین خو  ا     نش گر     زن 
و بهرتین صحنه خوان

 متقاضیان در این بخش می توانند
         آثار خود را به صورت              و

با فونت
     ارسال ایند

WORDPDF
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جایزه نقدی ،تندیس ولوح تقدیر
 به بهرتین اثرنگارش شده 

*آثار دردوبخش دانشجویی وآزاد داوری خواهد شد

٣

 تبرصه : متقاضیان می توانند با ارسال حداقل ١٥ دقیقه از کل فیلم

اجرا، اثرشان را برای بازبینی ارائه ایند،
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مدارک مورد نیاز جھت شرکت درھردو بخش جشنواره

نحوه ارسال آثار

۱.از طریق مراجعه به سایت جشنواره   

۲.ارسال  از طریق آیدی تلگرام    
                       @ferdowsmashadadmin                                

متقاضیان می توانند به یکی از دو روش باال آثارشان راارسال ایند. 

(تکمیل فرم ثبت نام،مجوزکتبی نویسنده و فیلم اثر) 

www.yun.ir/drama

    ۱-تکمیل فرم ثبت نام (تقاضای حضور) 

    ۲-مجوز کتبی نویسنده، مرتجم یا نارش(بخش ایشنامه خوانی) 

۳-ارسال فیلم اثر 
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گاه شمار

نشانی دبیرخانه
خراسان رضوی، مشهد، بلوار شهید کالهدوز، شهید کالهدوز ۳۰

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد  

۰۵۱-۳۷۲۹۱۱۱۴

info@ferdowsmashhad.ac.ir :نشانی الکرتونیکی

آخرین مهلت ثبت نام:  

ارسال فيلم(بخش ایشنامه خوانی)وایشنامه(بخش ایشنامه نویسی) ۳۰ تیر ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری جشنواره:   ۴ الی ۶ مرداد ۱۴۰۱

  

*مهلت ارسال آثار دید نخواهد شد. 
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 به نام خدا

 

 بامدادخوانی ونمایشنامه نویسی  فرم ثبت نام نخستین جشنواره تابستانه نمایشنامه

 

 حضور دربخش    نمایشنامه خوانی        نمایشنامه نویسیمتقاضی 

 آزاد                                                       دانشجویی 
 

 طالعات اثرا-1

 ............................................................اثر نام

 ........................................................نویسنده

 ...............................................گردانخوانش 

 .............................................زمان اجرامدت 

 

 اطالعات گروه-2

...................................................................................................................................................خوانشگران

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

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

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

  ................................................خوانصحنه 

 ......................................................موسیقی

 .........................................................پوستر

 خوانش گردان رزومه-3
 

 

 

  ءامضا

 تماس شماره 
 


