فرم بخش نمایش
نخستین دوره سراسری فستیوال دانشجویی فیلم و تئاتر فرهنگ و هنر جامع فجر
عوامل نمایش

مشخصات کارگردان

مشخصات تهیه کننده

نام نمایش:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

کارگردان:

سال تولد

تهیه کننده:

کدملی

کدملی

نمایش نامه نویس:

دانشجوی واحد:

دانشجوی واحد:

مترجم:

فارغ التحصیل واحد:

فارغ التحصیل واحد:

موسیقی:

نشانی:

نشانی:

طراح صحنه و لباس:

کدپستی:

کدپستی:

چهره پرداز:

تلفن ثابت:

تلفن ثابت:

نورپرداز:

تلفن همراه:

تلفن همراه:

بازیگران:

واتساپ:

واتساپ:

اینستاگرام:

اینستاگرام:

محل تولد

محل تولد

سال تولد

نسخه تحویلی:
CD

 -عکس کارگردان

PDF

 Plot-فیلم به دو زبان فارسی و انگلیسی

توجه:
متن نمایش ارائه شده مؤلف آن ایرانی باشد و نسخه آن به چاپ رسیده باشد مجوز نویسنده جزء ملزومات است اما اگر متن ترجمه
باشد با  adaptکردن متن توسط دانش پژوه راهیابی آن بدون مجوز مترجم بالمانع است.
دانش پژوه گرامی اعالم می دارد کلیه مفاد و مقررات مندرج در فراخ وان را می پذیرد و متعهد است نسخه بازبینی و نهایی اثر را
حداکثر تا تاریخ  10دیماه  1398فرم و مدارک تحویل بخش فرهنگی هنری واحد  46تهران نماید.
امضاء
توجه :زمان بازبینی  20تا  30دیماه 1398
بهترین نمایش  20شب اجرا در سالن خسرو شکیبایی ،صد در درصد برگشت فروش بلیط به صاحبین نمایش

فرم بخش فیلم
نخستین دوره سراسری فستیوال دانشجویی فیلم و تئاتر فرهنگ و هنر جامع فجر
عوامل فیلم

مشخصات کارگردان

مشخصات تهیه کننده

نام فیلم:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

کارگردان:

سال تولد

تهیه کننده:

کدملی

کدملی

فیلم نامه نویس:

دانشجوی واحد:

دانشجوی واحد:

مدیرتصویربرداری:

فارغ التحصیل واحد:

فارغ التحصیل واحد:

تدوین:

نشانی:

نشانی:

موسیقی:

کدپستی:

کدپستی:

صدابرداری:

تلفن ثابت:

تلفن ثابت:

صداگذاری:

تلفن همراه:

تلفن همراه:

طراح صحنه و لباس:

واتساپ:

واتساپ:

چهره پرداز:

اینستاگرام:

اینستاگرام:

محل تولد

محل تولد

سال تولد

بازیگران:

نسخه تحویلی:
 DCPیا DVD

 -نسخه فیلم

CD

 -عکس های صفحه و عکس کارگردان

DVD

 -تیزر فیلم

PDF

 Plot-فیلم به دو زبان فارسی و انگلیسی

دانش پژوه گرامی اعالم می دارد کلیه مفاد و مقررات مندرج در فراخوان را می پذیرد و متعهد است نسخه بازبینی و نهایی اثر را
حداکثر تا تاریخ  20دیماه  1398تحویل بخش فرهنگی هنری واحد  46تهران نماید.
امضاء
در تاریخ  30دیماه  1398آثار راه یافته به بخش رقابت معرفی می گردند.
توجه :تحویل فرم و مدارک  10دیماه 1398

بهترین فیلم مستند و داستانی هزینه پخش بین المللی به عهده جشنواره

