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 خستین دوره سراسری فستیوال دانشجویین 

 فیلم و تئارت

 فرهنگ و هنر جامع فجر

 سرمقاله

 انمه سردبیر

 که رب روح بشر هنر را دمید؛ هنرمند آن را شناخت و از ردون آن را هب بیرون منتقل کرد؛ و ارث هنری مصور شد.با انم خالق هنر آن

 بینند.اهی بسته خود را رب روی سن رد حال ردیافت سیمرغ میاهی طویل پشت ردبگذرد و دانشجویان بسیاری رد زمان جشنواره رد صفتئارت فجر میچهار دهه از اولین جشنواره فیلم و 

کاپوی آماده یکرد با همت مدرییت محترم واحد چهل و شش سازی ارثی از خود باشند. که این رودیگر زمان تصور کردن روهب اتمام است و رد آن زمان هب جای گذر زمان رد صف باید رد ت
 پور هب فعل تبدیل گردید.تهران سرکار خانم دکتر سوسن تقی

ستند و داستانی( و چه دانشجویان گذشته آرزو داشتند ربای شما واقعیت شود که اگر خدا بخواهد خواهد شد. این فستیوال هنری رد دو بخش فیلم )م ژپواهن گرامی، این جشنواره رد نظر دارد ات آندانش
 نمایش کار خود را آغاز کرده است که تمامی موارد رد هس پارت رد همین سایت:

 اهاه پ: تندیسالف: شرایط پذریش، ب: فرم

نید را مکتوب گردانید. که رد صورت تمایل هب اراهئ آاثر، آنآن  کت نمایید.اه را بخوانید و رب پاهی آن مشخصات رد این جشنواره هنری شر چه باید بدا

 اند.اهی هنراهی رداماتیک رد زمان تحصیل، انتخاب گردیدهلذا الزم هب ذکر است که دبیران و داوران منتخب با توجه هب مطالبات دانش ژپواهن رشته

کانی ربای راهیابی جواانن مستعد هب جشنوارهباشد که جشنواره جا اه را مصور و منتقل کردندآموخته اه، خاطرات ساختیم،  خاطره خلق کردند، آموختندآاننی که با آن المللی فیلم و تئارت فجر اهی بینمع فجر پل
 باشد.

ن                                                                                                                                                                          ا زی ز ع ن  ا ت ه ا ن پ د  ن و ا د  خ

ی                                                                                                                                                                                                       م ر ک م ی  ل ع ر ی م ا د ی س ر  ت ک دد ا  ژن
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و استوار گردد باید بیش از هر چیز مبادی و اصول خود را به صورت دقیق و منظم و عملی  یهردانش برای آنکه بر بنیان محکممقدمه   

 

 مقدمه            

هردانش، ربای آنکه رب بنیان محکمی استوار گردد، باید بیش از هر چیز، مبادی و اصول خود را هب صورت دقیق و منظم و                             
مستلزم  ،گذر از مراحل پیچیده و دشوار علم،عملی ،تنظیم و تدوین کند و رد دسترس دانش ژپواهن و جویندگان قرار دهد. رد حقیقت 

کاو ژپوهنده مبتدی را از مراحل اولیه عبور دهد و هب قله ،که با شیوه اهی منظم و صحیح راه یافتن هب مبانی آن علم است  بتواند ذهن کنج

یت کنددوردست ی داه اهی دانش و افق  .هدا

 ر ازباری ربای علم می باشدهن  

ی اریان و رتویج اهی نظام کارآمد جمهوری اسالم تهران رد راستای تحقق آرمان ۴۶از این جهت مرکز فرهنگ و هنر واحد  
داهی فرهنگی و هنری دانشجویان  اقدام هب ربگزاری ،فرهنگ و هنر با بهره مندی از ازبار هنر و هب منظور شناسایی و رشد استعدا

 . نخستین دوره سراسری فستیوال دانشجویی فیلم و تئارت فرهنگ و هنر جامعه فجر نموده است
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ف جشنواره   اهدا

 تقویت فضای رپنشاط  -1
  انگیزه فرهنگی و هنری  -2

  جلب توجه هب مسائل مهم جامعه کشور و جهان از طریق فرهنگ -3
 تقویت رد مغاریت اهی فرهنگی و هنری  -4
 رتبیت دانش ژپواهن فرهنگی و هنری  -5
داهی هنری  -6  بستر سازی ظهور استعدا

داهی جوان -7   شناسایی و معرفی استعدا
 رپدازی با بهره مندی از ازبار هنررتویج شخصیت  -8
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 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  13رد بخش دوم پذریش  -۲ رک دانشجویی هب دبیرخاهن رد بخش داوری هب رأی گذا خواهند شد و ردصورت دانشجو نبودن عنوان تندیس جشنواره با توجه هب تحویل مدا

شته خواهند شد. گاه جامع از داوری کنار گذا  رد دانش
 تحصیلشان گذشته باشد.  از اتمام یک سالعنوان نویسنده، تهیه کننده، کارگردان دانشجویانی که رد بخش اهی دیگر داوری می شوند می  3هب غیر از  تبصره: 
 ی این افراد الزامیست.اراهئ مدارک رد بخش داوری ربا  -     

 .تحصیل صاحب ارث )نویسنده، تهیه کننده، کارگردان( هم زمان باشدبا زمان  همزمان تولید ارث  -3
قل داستانی زمان ارث -۴ کثر     1   حدا  30حدا
قل مستند    کثر     5حدا  ۶0حدا

 DVDیا  DCPنسخه بازبینی هیأت انتخاب هب صورت  -5
 SDتحویل عکس اهی صحنه و عکس کارگردان رب روی  -۶
 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

 تحصیل انمه )تأیید دانشجویی( از واحد مربوطه با ذکر زمان -1۲
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 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 رد عنوان  9رد بخش دوم پذریش  -۲ تندیس جشنواره با توجه هب تحویل مدارک دانشجویی هب دبیرخاهن رد بخش داوری هب رأی گذا

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

 اراهئ مدارک رد بخش داوری ربای این افراد الزامیست. -                 
قل  زمان ارث -3 کثر   ۴5حدا  ۶0حدا
 و تحویل فرم ارث رد زمان مقررتکمیل -۴

5- Plot  گلیسی  ارث هب دو زبان افرسی و ان
 رد این جشنواره انمزدان عقاب زرین قبل از اختتامیه معرفی نمی شوند.  -۶
 یا     فتوکپی کارت دانشجویی      تحصیل انمه )تأیید دانشجویی( از واحد مربوطه با ذکر زمان-7
 شده دانشجو توسط دبیر بخش نمایش بازخوانی نمایش انمه مکتوب -8

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

 ردصد می تواند ارث تغییرات داشته باشد که شامل میزانسن اهی خطی حرکات بازیگران می باشد، ردصورت عدم رعایت این موضوع ارث  10از بازبینی ات داوری  -1۲
 بخش داوری جشنواره حذف می گردد.     رد      

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

 گروه فیلم

 اهدا هب تهیه کننده ارث بهترین فیلم دانشجویی عقاب نقره ای -1
 )این تندیس با توجه هب تعداد تندیس اهی ردیافتی ارث رد جشنواره هب تهیه کننده تقدیم می گردد.

 بهترین کارگردان عقاب نقره ای -۲
 بهترین فیلم انمه ایعقاب نقره  -3
 بهترین فیلمبرداری  عقاب نقره ای -۴

 بهترین تدوین عقاب نقره ای -5
 بهترین موسیقی عقاب نقره ای -۶

 ارث رسید این بخش داوری می شود. ۶اگر تعداد آهنگسازی آاثر هب تعداد 

ربداری  عقاب نقره ای -7  بهترین صدا
ری  عقاب نقره ای -8 گذا  بهترین صدا

 بهترین طراحی صحنه و لباس ای عقاب نقره -9
 بهترین چهره رپدازی  عقاب نقره ای -10
 بهترین فیلم مستند عقاب نقره ای -11

 ی فیلم هستند(تندیس هب کارگردان ارث با شرایط فوق اراهئ می گردد )فرم و محتوای صحیح هم گام با هم ربای شکل گیری ساختار اصولی رد چهارچوب سبک اه
 بهترین بازیگر مرد عقاب نقره ای -1۲

 بهترین بازیگر زن عقاب نقره ای -13
می شود؛ پس بنارباین کواته و بلند بودن نقش  توجه این بخش شامل دو بخش بهترین بازیگر و مکمل نمی باشد و داوری رباساس ارتباط دقیق نقش با مخاطب و ردک ردست بازیگر از نقش داوری 

 مدنظر هیأت داوران نمی باشد.
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 چهاربعدی عقاب زرینتندیس 

 گروه نمایش

 اهدا هب تهیه کننده ارث بهترین نمایش عقاب زرین -1
 )این تندیس با توجه هب تعداد تندیس اهی ردیافتی ارث رد جشنواره هب تهیه کننده تقدیم می گردد.

 بهترین کارگردان عقاب زرین -۲

 بهترین نمایش انمه عقاب زرین -3
 عدد بود این بخش داوری می شود. ۶هب رشته تحرری ردآمده باشد و اگر تعداد متون ارسالی و تأیید شده دانشجویی رد بخش مسابقه بیش از  اگر نمایش انمه توسط دانشجو،

 
 بهترین موسیقی عقاب زرین -۴

 ارث رسید این بخش داوری می شود. ۶اگر تعداد آهنگسازی آاثر هب تعداد 

 بهترین طراحی صحنه و لباس عقاب زرین -5

 بهترین چهره رپدازی  عقاب زرین -۶

 بهترین نوررپدازی  عقاب زرین -7

 بهترین بازیگر مرد عقاب زرین -8

 بهترین بازیگر زن عقاب زرین -9
   می شود؛ پس بنارباین کواته و بلند بودن نقش  توجه این بخش شامل دو بخش بهترین بازیگر و مکمل نمی باشد و داوری رباساس ارتباط دقیق نقش با مخاطب و ردک ردست بازیگر از نقش داوری 

 مدنظر هیأت داوران نمی باشد.
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 فرم بخش نمایش

 فیلم و تئاتر فرهنگ و هنر جامع فجرنخستین دوره سراسری فستیوال دانشجویی 

 عوامل نمایش

 نام نمایش:

 کارگردان:

 تهیه کننده:

 نمایش نامه نویس:

 مترجم:

 موسیقی:

 طراح صحنه و لباس:

 چهره پرداز:

 نورپرداز:

 بازیگران:

 مشخصات کارگردان

 نام و نام خانوادگی:

 سال تولد                 محل تولد   

 کدملی

 دانشجوی واحد:

 فارغ التحصیل واحد:

 نشانی:

 کدپستی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه:

 واتساپ:

 اینستاگرام:

 

 مشخصات تهیه کننده

 نام و نام خانوادگی:

 سال تولد                محل تولد

 کدملی

 دانشجوی واحد:

 فارغ التحصیل واحد:

 نشانی:

 کدپستی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه:

 واتساپ:

 اینستاگرام:

 

 تحویلی:نسخه 

DCP  یاDVD    - نسخه فیلم 

CD     - عکس های صفحه و عکس کارگردان 

DVD     - تیزر فیلم 

PDF     -Plot فیلم به دو زبان فارسی و انگلیسی 

 توجه:

کردن متن  adaptمتن 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 

 توسط دانش پژوه راهیابی آن بدون مجوز مترجم بالمانع است.

دیماه  10وان را می پذیرد و متعهد است نسخه بازبینی و نهایی اثر را حداکثر تا تاریخ دانش پژوه گرامی اعالم می دارد کلیه مفاد و مقررات مندرج در فراخ

 تهران نماید. 46فرم و مدارک تحویل بخش فرهنگی هنری واحد  1398

 اءامض                                                                                                                
 

 آثار راه یافته به بخش رقابت معرفی می گردند. 1398دیماه  30در تاریخ 

 1398دیماه  10توجه: تحویل فرم و مدارک 

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

 هنر جامع فجرنخستین دوره سراسری فستیوال دانشجویی فیلم و تئاتر فرهنگ و 

 عوامل نمایش

 نام نمایش:

 کارگردان:

 تهیه کننده:

 نمایش نامه نویس:

 مترجم:

 موسیقی:

 طراح صحنه و لباس:

 چهره پرداز:

 نورپرداز:

 بازیگران:

 مشخصات کارگردان

 نام و نام خانوادگی:

 سال تولد                 محل تولد   

 کدملی

 دانشجوی واحد:

 فارغ التحصیل واحد:

 نشانی:

 کدپستی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه:

 واتساپ:

 اینستاگرام:

 مشخصات تهیه کننده

 نام و نام خانوادگی:

 سال تولد                محل تولد

 کدملی

 دانشجوی واحد:

 فارغ التحصیل واحد:

 نشانی:

 کدپستی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه:

 واتساپ:

 اینستاگرام:

 نسخه تحویلی:

CD     -  کارگردانعکس 

PDF     -Plot فیلم به دو زبان فارسی و انگلیسی 

 توجه:

کردن  adaptمتن 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 

 متن توسط دانش پژوه راهیابی آن بدون مجوز مترجم بالمانع است.

دیماه  10تا تاریخ 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 

 تهران نماید. 46فرم و مدارک تحویل بخش فرهنگی هنری واحد  1398

 امضاء                                                                                                                

 1398دیماه  30تا  20توجه: زمان بازبینی 

 

 شب اجرا در سالن خسرو شکیبایی، صد در درصد برگشت فروش بلیط به صاحبین نمایش 20بهترین نمایش 
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 تقـویم جشنـواره

 بخش فیلم

 دی 10 تحویل فرم و مدارک

 دی 20 تحویل نسخه بازبینی و نهایی

 دی 30 معرفی آثار راه یافته

 دی 10 تحویل فرم و مدارک 

 بخش نمایش
 دی 29تا  20 زمان بازبینی

 دی 30 معرفی آثار راه یافته

 

 به عهده جشنواره المللیبهترین فیلم مستند و داستانی هزینه بخش بین

 شب اجرا در سالن خسرو شکیبایی صد در صد برگشت فروش بلیط به صاحبین نمایش 20بهترین نمایش 


