
 

 شرایط پذریش نمایش

 

گاه جامع علمی کارربدی بخش فرهنگ و هنر باشند. 3رد بخش پذریش اولیه یکی از  -1  عنوان )نویسنده، تهیه کننده، کارگردان( دانشجوی دانش
شته خواهد شد و ردصورت دانشجو نبودن عنوان تندیس جشنواره با  9رد بخش دوم پذریش  -2 توجه هب تحویل مدارک دانشجویی هب دبیرخاهن رد بخش داوری هب رأی گذا

شته خواهند شد(. گاه جامع از داوری کنار گذا  رد دانش
 از اتمام تحصیلشان گذشته باشد. یک سالد تبصره: هب غیر از هس عنوان نویسنده، تهیه کننده، کارگردان دانشجویانی که رد بخش اهی دیگر داوری می شوند می توانن

 اراهئ مدارک رد بخش داوری ربای این افراد الزامیست. -
قل  زمان ارث -3 کثر   45حدا  60حدا
 تکمیل و تحویل فرم ارث رد زمان مقرر -4

5- Plot گلیسی  ارث هب دو زبان افرسی و ان
 رد این جشنواره انمزدان عقاب زرین قبل از اختتامیه معرفی نمی شوند. -6
 کارت دانشجوییفتوکپی   یا  انمه )تأیید دانشجویی( از واحد مربوطه با ذکر زمان تحصیل -7
 بازخوانی نمایش انمه مکتوب شده دانشجو توسط دبیر بخش نمایش -8

 بازبینی تمام ارث توسط دبیر بخش نمایش -9
 بازبینی اولیه بدون بهره گیری از دکور و لباس -10
 بهره بگیرند. دانشجویان رد داوری اولیه می توانند از گریم و آکساسوار می توانند -11

ردصد می تواند ارث تغییرات داشته باشد که شامل میزانسن اهی خطی حرکات بازیگران می باشد، ردصورت عدم رعایت این  10از بازبینی ات داوری  -12
 موضوع ارث رد بخش داوری جشنواره حذف می گردد.

گاری با ارگان  -13 کالت لباس و دکور با سردبیر جشنواره ربای انمه ن  اهی مربوط هماهنگ شوید.ردصورت مش
 
 
 
 



 

 شرایط پذریش فیلم

 

گاه جامع علمی کارربدی بخش فرهنگ و هنر باشند. 3رد بخش پذریش اولیه یکی از  -1  عنوان )نویسنده، تهیه کننده، کارگردان( دانشجوی دانش
شته خواهند شد و ردصورت دانشجو عنوان تندیس جشنواره با توجه هب تحویل مدارک دانشجویی هب دبیرخاهن رد  13رد بخش دوم پذریش  -2 بخش داوری هب رأی گذا

شته خواهند شد(. گاه جامع از داوری کنار گذا  نبودن رد دانش
 تحصیلشان گذشته باشد.  از اتمام یک سالعنوان نویسنده، تهیه کننده، کارگردان دانشجویانی که رد بخش اهی دیگر داوری می شوند می توانند  3هب غیر از  تبصره:

 اهئ مدارک رد بخش داوری ربای این افراد الزامیست.ار  -
 زمان تولید ارث از زمان تحصیل صاحب ارث )نویسنده، تهیه کننده، کارگردان( هم زمان باشد -3
قل  داستانی زمان ارث -4 کثر   1حدا  30حدا

قل  مستند    کثر   5  حدا  60حدا
 DVDیا  DCPنسخه بازبینی هیأت انتخاب هب صورت  -5
 SDتحویل عکس اهی صحنه و عکس کارگردان رب روی  -6
 DVDتیزر ارث رد نسخه  -7
 تکمیل و تحویل فرم ارث رد زمان مقرر -8

9- Plot گلیسی  ارث هب دو زبان افرسی و ان
رد. -10 کان خارج کردن آن از جشنواره وجود ندا  پس از تحویل نسخه فیلم هب دبیرخاهن ام
 ختتامیه معرفی نمی شوند.رد این جشنواره انمزدان عقاب نقره ای قبل از ا -11

 انمه )تأیید دانشجویی( از واحد مربوطه با ذکر زمان تحصیل -12
 


