
 فراخوان                                      

            فیروزکوه دیار کهن نوروزی های آئیین و نمایشیسراسری هنرهای  جشنواره نخستین       

 79فروردین  6الی  79اسفند  52                              

 

 انجمن و فیروزکوه اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره همکاری با تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

و بزرگداشت  نوروزی های آئین و فرهنگ اعتالی و حمایت هدف با فیروزکوه شهرستان و استان نمایشی هنرهای

اتر در قالب تولید آثار نمایشی نخستین جشنواره سراسری هنرهای نمایش و آیین های نوروزی ئروز جهانی ت

 برگزار می نماید.

 :  درجشنواره پذیرش مقررات و شرایط                             

 

 سراسر کشور امکان حضور در این جشنواره را دارند. نمایشی های گروه کلیه .1 

  اجرای گروه های برگزیده بصورت خیابانی و کارناوال در سطح شهرستان میزبان خواهد بود..2

 .گرفت خواهد صورت نمایش اجرای فیلم بازبینی طریق از آثار انتخاب و بررسی.3

 .باشد می نوروز و بهار،شادی،امید جشنواره موضوعی های اولویت.4

 .شد نخواهد مسترد ؛ ارسالی مذکور نمایش از نسخه یک با همراه فیلم و مدارک .5

 نظر مورد نمایش شود؛ محرز دبیرخانه برای متقاضی جانب از شده ارائه مدارک صحت عدم که زمان هر در .6

  شده حذف جشنواره از

 .بود خواهد متقاضی ی عهده به آن عواقب مسئولیت و

 کمک عنوان به لایر 25.222.222 مبلغ تا گروه شرایط اساس بر جشنواره به یافته راه های گروه ی کلیه به.7

 .باشد می دبیرخانه اختیارات هزینه؛از کمک مبلغ تعیین است بدیهی ؛ فت گر خواهد تعلق اجرا هزینه

 . است جشنواره وقوانین شرایط پذیرش منزله به جشنواره در حضور فرم ؛ ارائه و تکمیل.8

 خواهد موجود امکانات اساس بر جشنواره برگزاری ستاد عهده بر ها نمایش اجرای تعداد و مکان ، زمان تعیین. 9

 .بود
 ًوبیش آئیٌی ٍ عرٍسکی جسٍ اٍلَیت ّبی جشٌَارُ هی ثبشذ. .10 
 ثیرخبًِد تصوین هطبثق ٍ هتقبضی استعالم طریق از هَضَع ثبشذ، ًشذُ رکر فراخَاى ایي در خبصی هَارد چٌبًچِ.11 

   اعالم ٍ اجرا خَاّذ شذ.

 ثرگسار هی گردد.در شْرستبى  6/1/98ئبتر در تبریخ رٍز جْبًی تثرگساری ثب  سهبىاختتبهیِ جشٌَارُ ّو .12 

ًَثت اجرا خَاٌّذ داشت.)ستبد جشٌَارُ از ّر گرٍُ هیْوبى ثِ هذت  3اقبهت،. گرٍُ ّبی ثرگسیذُ در رٍز تعییي شذُ 13  

 رٍز هیسثبًی خَاّذ کرد( 2

 



 : نیاز مورد مدارک                                           

  حضَر تقبضبی شذُ تکویل فرم. 1 

  گرٍُ کبراى اًذر دست ٍ ثبزیگراى اسبهی ٍ کبرگرداى عکس ٍ سَاثق ٍ ًوبیش داستبى خالصِ ارسبل. 2 

  هتقبضی گرٍُ شْرستبى اسالهی ارشبد ٍ فرٌّگ ادارُ از ًبهِ هعرفی. 3 

 تصَیر ٍ صذا هطلَة کیفیت ثب ًوبیش اجرای فشردُ لَح ًسخِ سِ.  4

  

 :  جشنواره اجرایی تقویم                                                            

 

 1397 اسفٌذ 15 هذارک ٍ آثبر ارسبل هْلت .آخریي1

 97 اسفٌذ 17 جشٌَارُ ثِ یبفتگبى راُ اعالم.2  

 ( هی ثبشذ.29/12/97الی  25/12/97) اجرای آثبر گرٍُ ّبی راُ یبفتِ 6/1/1398 الی 25/12/1397 جشٌَارُ ثرگساری. 3

 :جوایس                                                                               

 
حضَر اّذا خَاّذ شذ ٍ ّسیٌِ ی ٍرٍدی ثِ کلیِ گرٍُ ّب تعلق گَاّی گرٍُ ّبی راُ یبفتِ ثِ جشٌَارُ لَح تقذیر ٍ ثِ کلیِ 

 خَاّذ گرفت.

 ضوٌب کلیِ آثبر تَسط داٍراى هٌتخت هردهی هَرد سٌجش ٍ ارزیبثی قرار خَاّذ گرفت.

 ریبل 000/000/25:  گرٍُ اٍل

 ریبل 000/000/20گرٍُ دٍم : 

 ریبل 000/000/15گرٍُ سَم : 

  

 

 :  جشنواره دبیرخانه نشانی 
 ٌّری فرٌّگی هجتوع – ی فرهبًذار رٍثرٍی - ادارات سبیت –(ع) علی اهبم هیذاى – فیرٍزکَُ شْرستبى تْراى استبى 

  3981817678:  کذپستی  021 -  76442921:   ًوبثر ٍ لفيت -  جشٌَارُ دثیرخبًِ – آفریٌش

 

  



 

 

            فیروزکوه دیار کهن نوروزی های وآئیین نمایشیسراسری هنرهای  جشنواره نخستینفرم تقاضای حضور در 

 8971 فروردین/  79 اسفند – فیروزکوه                                             

 

 ثرای را خَد تقبضبی ًیبز هَرد هذارک ارسبل ثب فراخَاى شرایط از کبهل اطالع ثب  ایٌجبًت   

 .ًوبین هی اعالهی...................................................................  درحضَر

 : ...................................................... ًَیسٌذُ: .......................................................................................  اثر عٌَاى

: تَلذ تبریخ:....................................................... رکرگرایش( بث) تحصیالت:.....................................................................................شْر

 .(شًَذ رکر تفکیک ثِ.....  ٍ عکس-  -CD  -  DVD ، ًوبیشٌبهِ)  شذُ ارسبل هذارک ..........................................................

 : ..................................... ّوراُ تلفي: ..........................................  ثبثت توبس تلفي 

 : ......................................................... پستی دقیق ًشبًی  

 : ............................................... الکترًٍیکی پست

                         

   

      :                        خبًَادگی ًبم ٍ ًبم                                          

 :  اهضبء                    :   تبریخ                                                         

                        

 

  فرهبًذاری رٍثرٍی – ادارات سبیت( ع) علی اهبم هیذاى - فیرٍزکَُ شْرستبى – تْراى استبى : دبیرخانه  نشانی 

 3981817678:  کذپستی  021 -  76442921 ًوبثر ٍ تلفي   - جشٌَارُ دثیرخبًِ – آفریٌش ٌّری فرٌّگی هجتوع 

 

 

 

                                                                          

 

 


