
 

 تندیس چهاربعدی عقاب زرین
 گروه نمایش

 رثاهدا هب تهیه کننده ا بهترین نمایش عقاب زرین -1
د تندیس اهی ردیافتی ارث رد جشنواره   ردد.گ ده تقدیم می یه کنن ته هب)این تندیس با توجه هب تعدا

 بهترین کارگردان زرینعقاب  -2

 بهترین نمایش انمه عقاب زرین -3
داگر نمایش انمه توسط دانشجو، هب رشته تحرری ردآمده باشد و اگر ت   عدد بود این بخش داوری می شود. 6سابقه بیش از م د شده دانشجویی رد بخش رسالی و تأییامتون  عدا

 
 بهترین موسیقی عقاب زرین -4

د اگر تعداد آهنگسازی آاثر   ود.ش ارث رسید این بخش داوری می  6هب تعدا

 بهترین طراحی صحنه و لباس عقاب زرین -5

 بهترین چهره رپدازی  عقاب زرین -6

 بهترین نوررپدازی  عقاب زرین -7

 بهترین بازیگر مرد عقاب زرین -8

 بهترین بازیگر زن عقاب زرین -9
ازیگر از نقش داوری می شود؛ پس بش با مخاطب و ردک ردست تباط دقیق نق ساس ارربا  باشد و داوری توجه این بخش شامل دو بخش بهترین بازیگر و مکمل نمی 

 بنارباین کواته و بلند بودن نقش مدنظر هیأت داوران نمی باشد.
  



 

 تندیس چهاربعدی عقاب نقره ای
 گروه فیلم

 اهدا هب تهیه کننده ارث بهترین فیلم دانشجویی عقاب نقره ای -1
د تندیس اهی ردیافتی ارث رد جشنواره  )این تندیس  ردد.گ ده تقدیم می یه کنن ته هببا توجه هب تعدا

 بهترین کارگردان عقاب نقره ای -2
 بهترین فیلم انمه عقاب نقره ای -3
 بهترین فیلمبرداری  عقاب نقره ای -4

 بهترین تدوین عقاب نقره ای -5
 بهترین موسیقی عقاب نقره ای -6

د  اگر تعداد آهنگسازی   ود.ش ارث رسید این بخش داوری می  6آاثر هب تعدا

ربداری  عقاب نقره ای -7  بهترین صدا
گذاری  عقاب نقره ای -8  بهترین صدا

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

 ی رد چهارچوب سبک اهی فیلم هستند(ی شکل گیری ساختار اصول ام با هم ربا ح هم گی صحی فوق اراهئ می گردد )فرم و محتوا تندیس هب کارگردان ارث با شرایط 
 بهترین بازیگر مرد عقاب نقره ای -12

 بهترین بازیگر زن عقاب نقره ای -13
بازیگر از نقش داوری می شود؛ پس  قش با مخاطب و ردک ردستیق ن رتباط دق اساس ای رب توجه این بخش شامل دو بخش بهترین بازیگر و مکمل نمی باشد و داور

 کواته و بلند بودن نقش مدنظر هیأت داوران نمی باشد. بنارباین


