
 

 تئاتر اکبر رادی یجشنواره یدورهفراخوان نخستین 
 

 :دهکننرگزارب

کل هنرهای نمایشی وزارت  ادارهبا همکاری  (بنیاد اکبر رادیهنری استاد اکبر رادی ) - موسسه فرهنگی

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تهران - 7931دی ماه  22 تا 22

 

 :همقدم

 خود های هبرنام برگزاری برای بنیاد این متولیان رادی اکبر استاد بنیاد فعالیت از دهه یک گذشت از پس اکنون

نمایشگاه عکس، پوستر و ، شناسی رادی مقالاتسمینار  نویسی، نامهنمایش خوانی، نامهنمایش مسابقات شامل که

 ها برنامه این واحدی زمان در که شدند مصمم ، بودهدر طول هر سال  و ... اسناد تصویری آثار استاد اکبر رادی

 زمان در رادی اکبر آثار و تئاتر مندان علاقه پس این از تا درآورند اجرا به رادی اکبر تئاتر یجشنواره قالب در را

-علاقه و کنندهشرکت هر نیز آن اساس بر و باشند کشور فرهنگی هایفعالیت ترینم مه از یکی شاهد مشخصی

 .یابد حضور ملی رویداد این در بتواند مندی

 

 :اهداف 

 نایرا نویسی نامهنمایش بنیان تقویت -7

 رادی اکبر استاد یها اندیشه و آثار در نگری ژرف -2

 مقالات ،خوانی نامهنمایش ،نویسی مهنانمایش تئاتر، جدید استعدادهای شناختن بهتر یا نهادن ارج -9

 و طراحی گرافیک عکاسی ،کاریکاتور ،شناسیرادی پژوهشی

 



 :جشنواره اجرایی و علمی ساختار

 :جشنواره رئیس (الف

. دشومی  تعیین جشنواره این گذاریسیاست شورای توسط رادی اکبر تئاتری هجشنوار یهدور نخستین ریاست

 اکبر استاد آثار تئاتری هجشنوار یدوره نخستین رئیس شورا، این لازم های گیریتصمیم از پس اساس این بر

 شد.خواهدفی معر رادی

 ب( دبیرجشنواره: 

 ومدیران و مسئولان دبیران،  های جشنواره،ی بخشموظف است علاوه بر نظارت و مدیریت بر کلیهدبیر جشنواره 

های جشنواره را تا پایان برگزاری آن هر بخش از این جشنواره را انتخاب و معرفی کند و امور و فعالیتهمکاران 

 به نحو شایسته و مطلوبی پیش ببرد و به سراانجام برساند. 

 شود.یاد اکبر رادی انتخاب و معرفی میی بندبیر جشنواره بر اساس انتخاب رئیس هیئت مدیره

 :جشنواره گذاریسیاست شورای (ج

 ود.بخواهد جشنواره این به مربوط امور کلان هایبرنامه و هاسیاست یدرباره گیریتصمیم شورا، این یهوظیف

 کیف و کم چنینهم د.خواهدکر تعیین را جشنواره این داوری و اجرایی و علمی هایهیئت وظایف شورا این

 .برسد گذاریسیاست شورای این تأیید به باید جشنواره نهایی   جوایز

 شوند. به صورت جداگانه معرفی می رادی اکبر تئاتر یجشنواره یهدور نخستین گذاریسیاست شورایاعضای 

 :جشنواره اجرایی شورای (د

ی امور اجرایی مربوط به دبیرخانه، هماهنگی، اداری، سالن، نمایشگاه، درباره گیریتصمیم شورا، این یهوظیف

 جشنواره خواهدبود. های اینی جلسات و نشسترسانی و کلیهسمینار، روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع

 شوند.به صورت جداگانه معرفی می نیز رادی اکبر ر تئات یجشنواره یدوره نخستین اجرایی شورای اعضای

 

 



 :جشنواره هایبخش

 مونولوگی مسابقه -1

 نامه نویسیشی نمایمسابقه -2

 نامه خوانیی نمایشمسابقه -3

 شناسیمقالات رادیسمینار و ی مسابقه -4

 با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی کاریکاتوری به علاوه: مسابقه -5

 اکبر رادیاستاد نمایشگاه اسناد تصویری آثار  -6

 

 مونولوگی مسابقه .1

 .شدخواهد برگزار رقابتی صورت به رادی اکبر رتئات یجشنواره یدوره نخستین مونولوگ بخش

 متقاضی نامه های مونولوگبا ارسال نماش توانندر میسراسر کشو نویسان نامهکارگردانان و نمایش

 .باشند حضور در این بخش جشنواره

 :و مقررات شرایط

 داردی اختصاص به آثار ایران بخش رقابتی مونولوگ، صرفن. 

 ها بستگی داردیت و نوآوری نمایش، خلاقتوجه به اهداف جشنواره به کیفیت پذیرش در این بخش با. 

  ه ذکر دقیق مشخصات. متون اقتباسی منوط بحاضر باشند این بخشتوانند در نیز میمتون اقتباسی 

توانند در بخش رقابتی مونولوگ می، نوع اقتباس )آزاد ، وفادارانه با نگاهی به متن و ...( صاحب اصلی اثر

  شرکت کنند.

 یا  دهدفاع شارزیابی و  )اعم از تئاتر یهای عملی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشتهنامهپایان

 .رکت در بخش رقابتی مونولوگ باشندتوانند متقاضی شو دفاع نشده( می ارزیابی

 مورد پذیرش های تئاتر شرکت کرده باشندبه اجرای عمومی درآمده باشند یا در جشنواره که آثاری ،

 .اکبر رادی قرار نخواهندگرفت ی تئاترجشنواره یدبیرخانه



 ی، دبیرخانهشده اثبات شودآثار مغایرتی با بندهای پیش گفتهای از انتخاب چه در هر مرحلهچنان 

 ی مسیر بازخواهدداشت.کننده در این بخش را از ادامهاکبر رادی، متقاضی شرکت تئاتر یجشنواره

 یک  ،، یک بازیگر زن، یک بازیگر مردنامه نویس، یک کارگردانای برگزیده و برتر برای یک نمایشهرتبه

. جوایز شدپایانی این جشنواره معرفی خواهندبود که در آیین خواهد منتخب نمایش طراح صحنه و یک

ر اث، دیپلم افتخار، لوح سپاس و جایزه نقدی است. هم چنین یاستاد اکبر رادنشان این بخش شامل 

 یمعرفوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  یاداره کل هنرهای نمایش به اجرای عمومی برای نیزبرگزیده و برتر 

 .شودمی

 یی این جشنواره نیست و دبیرخانهکننده در این بخش بر عهدههای شرکتهای اسکان و سفر گروههزینه 

 پرداخت کند. کنندههای شرکتبه گروه تواندای را نمیاین جشنواره کمک هزینه

 مدارک مورد نیاز :

 بهو سه حلقه دی.وی.دی فیلم ضبط شده از اجرای نمایش مونولوگ  نامهنمایش از هر عنوان سه نسخه ارسال *

الکترونیکی   به نشانی Wordدر قالب فایلنامه چنین ارسال نمایشنشانی دبیرخانه و هم

bonyaderadi@gmail.com  

حد اکثر در  ویخلاصه سوابق و   JPEGبه صورت فایل  نامه نویسو نمایش یک قطعه عکس کارگردانارسال  *

 bonyaderadi@gmail.comبه نشانی الکترونیکی  Wordدر فایل  کلمه 711

به نشانی الکترونیکی  JPEGبه صورت فایل  ی نمایشچند عکس با کیفیت از اجرا ارسال *

bonyaderadi@gmail.com 

نه پس از اعلام متون پذیرفته به نشانی دبیرخا ی نمایشاجرا فیلم ازبا کیفیت  .دی .وی .دی سه حلقهارسال  *

 ی این بخششده

 تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره *

 نویسنده از مجوز کتبی *

 :شمارگاه

 7931ماه  آذر 71مونولوگ: ی آثار مسابقهآخرین مهلت دریافت تاریخ 

 7931ماه دی  71 : آثار پذیرفته شدهاعلام تاریخ 
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 نویسی نامهنمایش .2

 .شد هخوا برگزار رقابتی صورت به رادی اکبر رتئات جشنواره یهدور نخستین نامه نویسینمایش بخش

 .جشنواره باشند متقاضی حضور در این بخشتوانند نامه نویسان سراسر کشور مینمایش

 :نامه نویسیی نمایشبخش مسابقه عناوین

 نامه های ایرانی با موضوع آزادنمایش  -7

 اکبر رادی استاد ورژی و اقتباس از آثارنامه های ایرانی با دراماتنمایش -2

 :شرایط و مقررات

  جشنواره و بخش مذکور به کیفیت افبا توجه به اهدنامه نویسی در بخش رقابتی نمایشآثار پذیرش، 

 .تنوع و نوآوری بستگی دارد

 ه چاپ و ب شرکت نکرده باشندنامه نویسی ت نمایشدر هیچ یک از مسابقا کنوننامه هایی که تا نمایش

 .شونددر این بخش پذیرفته مینرسیده باشند، 

 شرکت در این بخش مسابقه باشداضی متق اثر، سه اکثر حد یتواند با ارائهنامه نویس میهر نمایش. 

 ی، دبیرخانهشده اثبات شودمغایرتی با بندهای پیش گفته ،ای از انتخاب آثارچه در هر مرحلهچنان 

 .کندز بخش رقابت حذف میی مورد نظر را ا، نمایش نامهاکبر رادی ی تئاترجشنواره

 جوایز این بخش شدپایانی معرفی خواهد در آیینی هیئت داوران این بخش در این بخش آثار برگزیده .

هیئت  یاثر برگزیدهچنین ر، لوح سپاس و جایزه نقدی است. هم، دیپلم افتخانشان استاد اکبر رادیشامل 

 .رسیدبه چاپ خواهد وخواهد شد معتبر معرفی  ناشران به یکی از  داوران برای انتشار

 :مدارک مورد نیاز

 در قالب فایلنامه چنین ارسال نمایشبه نشانی دبیرخانه و همنامه نمایش* ارسال سه نسخه از هر عنوان 

PDF   به نشانی الکترونیکیbonyaderadi@gmail.com 

 711در  حد اکثر ویخلاصه سوابق و   JPEGبه صورت فایل  نامه نویسنمایش از یک قطعه عکسارسال * 

 bonyaderadi@gmail.comبه نشانی الکترونیکی  Wordدر فایل کلمه 

 تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره *
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 :گاه شمار

 7931آذرماه  71: نامه نویسینمایش یدریافت آثار در بخش مسابقهآخرین مهلت تاریخ 

 7931دی ماه  27: نامه نویسی تاریخ اعلام نامزدهای برتر نمایش

 

 :یخوان نامهنمایش  .3

دشد. خواه برگزار رقابتی صورت به رادی اکبر رتئات یهجشنواری دوره نخستیننامه خوانی نمایش خشب

 .ضی حضور در این بخش مسابقه باشندتوانند متقاهنرمندان سراسر کشور می

 شرایط و مقررات :

 دارداختصاص به آثار استاد اکبر رادی  نصرف ،نامه خوانیبخش رقابتی نمایش. 

 یشدر اجرای نما و خلاقیت، تنوع به کیفیت وجه به اهداف جشنوارهبا ت در این بخش رقابتی پذیرش آثار-

 .دارد نامه خوانی بستگی

 باشده دقیق 11 برای این بخش می بایستی نامه خوانیحد اکثر مدت زمان اجرای نمایش. 

 نامه خوانی شده باشند، مورد پذیرش پیش از این در سالن ها و تالارهای نمایشی، نمایش آثاری که

 .اکبر رادی قرار نخواهندگرفت تئاتر یجشنوارهی دبیرخانه

 نی ای، دبیرخانهشده اثبات شودمغایرتی با بندهای پیش گفته  ،ای از انتخاب آثارچه در هر مرحلهچنان 

 .ی مسیر باز خواهد داشتاز ادامهگروه اجرایی را جشنواره، 

 خوان مرد و کارگردان اثر خوان زن، نقش، نقشنامه خوانیگروه نمایش برگزیده و برتر برای یک یرتبه

نشان  جوایز این بخش شامل ندشد.معرفی خواه ر آیین پایانیبود که دخوانی شده خواهد نامهنمایش

 است. لوح سپاس و جایزه نقدی ،استاد اکبر رادی

 مدارک مورد نیاز :

در فایل کلمه  711حاکثر در  ویخلاصه سوابق و   JPEGیک قطعه عکس کارگردان به صورت فایل ارسال * 

Word   به نشانی الکترونیکیbonyaderadi@gmail.com 

 به نشانی دبیرخانه نامه خوانیی نمایشبا کیفیت از فیلم اجرا .دی .وی .سه حلقه دی ارسال *
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 تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره* 

 گاه شمار :

 7931آذرماه  71: نامه خوانینمایش یتاریخ آخرین مهلت شرکت در بخش مسابقه

 7931دی ماه  71اعلام آثار راه یافته به جشنواره: تاریخ 

 

 :شناسیرادی و سمینار مقالاتی مسابقه .4
ی کلیه .دشدخواه برگزار رقابتی صورت به رادی اکبر رتئاتی رهجشنوا ینخستین دورهی شناس رادیمقالات  بخش

 .جشنواره باشندتوانند متقاضی حضور در این بخش سراسر کشور می مندگران علاقهپژوهش
 

 :شناسیرادی مقالات یمسابقه بخش عناوین و موضوعات

 یراد اکبر استاد آثار در شناسیروایت -7

 رادی اکبر استاد آثار در فرهنگی شناسینشانه -2

 یتکوین نقد دیدگاه از رادی اکبر استاد آثار بررسی -9

 رادی اکبر استاد آثار در شهرنشینی و شهر مفهوم -4

 ادیر اکبر استاد آثار نقد در آوایی چند یا آوایی تک -1

 رادی اکبر استاد آثار دراماتورژی در الگوها و هایافتره -6

 رادی اکبر استاد های نامهنمایش کارگردانی هایشیوه -1

 هرمنوتیکی نقد دیدگاه از رادی اکبر استاد آثار تفسیر هایافق -2

 رادی اکبر استاد آثار از آزاد برداشت و اقتباس ،برداریگرته -3

 رادی اکبر ر استادآثا در روایت و شخصیت در زداییآشنایی -71

 رادی اکبراستاد  آثار در اجتماعی تحولات و ایرانی زندگی سبک -77



 جهان نمایشی ادبیات آثار با رادی اکبر استاد های نامهنمایش تطبیقیبررسی  -72

 شرایط و مقررات:

  دارداختصاص به آثار استاد اکبر رادی  صرفن ،شناسیمقالات رادیبخش رقابتی. 

  به  فراخوان ایندر پذیرش آثار در این بخش با توجه به اهداف جشنواره و موضوعات و عناوین ذکر شده

 .بستگی تام داردپژوهشی مقاله  طرحجذابیت  و ، تازگیکیفیت ، سطح علمی

 شناسی ششیو نیز انتشار در کتاب راد سمینارمنتخب هیئت داوران این بخش، برای ارائه در  مقالات 

 خواهندشد.معرفی 

  های پژوهشی، سمینارها و همایشاز مسابقات یک در هیچ در این بخش رقابتی مقالاتی که تا به حال

 ،منتشر نشده باشند های مکتوبو رسانه نشریات شرکت نکرده باشند یا درهای دیگر علمی و جشنواره

 گیرند.ی این جشنواره قرار میمورد پذیرش دبیرخانه

 ین ی اشود، دبیرخانهاثبات  شده مغایرتی با بندهای پیش گفته ،مرحله ای از انتخاب آثارچه در هر چنان

 خواهدکرد.حذف  در این بخش رقابت را از بخش این ی متقاضیجشنواره، مقاله

 وایز .     جپایانی این جشنواره از سوی هیئت داوران معرفی خواهدشددر آیین  ی این بخشی برگزیدهمقاله

 . ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی استنشان استاد اکبر رادیاین بخش شامل 

 تأیید نهایی هیئت داوران پس از  شناسیپس از ارائه در سیمنار رادی برگزیده ی مقالاتاصل و چکیده

 .شدششم کتاب رادی شناسی منتشر خواهددر جلد  این بخش

 :مدارک مورد نیاز

ی جشنواره و ارسال چکیده و اصل به نشانی دبیرخانه پژوهشی ی چکیده و اصل مقالهسه نسخه از  ارسال *

 bonyaderadi@gmail.comبه نشانی الکترونیکی    Wordدر قالب فایلی پژوهشی  مقاله

در فایل کلمه  711حد اکثر در  ویخلاصه سوابق و   JPEGبه صورت فایل  گرپژوهشیک قطعه عکس  ارسال *

Word  

 تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره *

 :شمارگاه

 7931ماه بان آ 73شناسی: ی مقالات رادیچکیدهآخرین مهلت دریافت تاریخ 
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 7931آذرماه  91شناسی: تاریخ دریافت اصل مقالات رادی

 7931ماه دی  29: شناسیتاریخ برگزاری سمینار رادی

 

 با عنوان لبخند با شکوه آقای رادی کاریکاتوری مسابقه پلاس )+(: .5

، آن یی کاریکاتور در ساختار نخستین دورهی این جشنواره با عنوان مسابقهتجربه قرار گرفتن بخش به علاوه

ین ر نخستاین بخش د نشان می دهد.جشنواره  یدورهاین را در اهمیت هنرهای دیگر را برای فعالیت بینا فرهنگی 

ت را ، جایگاه کاریکاتوریس. برگزاری بخش رقابتی کاریکاتورشودرقابتی برگزار می جشنواره به صورت ی ایندوره

. در گذاری این هنر تأکید خواهدکرداین عرصه و نیز هنرمتدان تئاتر نشان خواهدداد و بر ارزشبرای هنرمندان 

ی و رابطه هنر کاریکاتورتر و شناخت بهتر و بیشارتقا  بر رادی نیز به منظوراکنخستین دوره جشنواره تئاتر استاد 

 تری گذاشته خواهدشد.نامه به محک بیشآن با تئاتر  و نمایش

 شد .و منتشرخواهد  اعلام ی این بخشن از سوی دبیرخانهاین بخش متعاقب شمارشرایط شرکت و گاه* 

 

 رادی اکبر استاد آثار تصویری اسناد عکس و نمایشگاه .6

ضرورت  اکبر رادی، تئاتر یجشنواره یو اسناد تصویری در نخستین دوره ، پوستر، طراحیبرگزاری نمایشگاه عکس

غیر رقابتی برگزار جشنواره به صورت از دوره  این . این بخش دردهدنشان می این جشنوارهحضور این بخش را در 

م ه ناد تصویری آثار استاد اکبر رادیو اس ، پوستر، طراحینمایشگاه عکس . برگزاری بخش غیر رقابتیمی شود

آورد و هم موجبات آشنایی ها و شخصیت استاد اکبر رادی را گرد هم میدیشهناثار خلق شده در ارتباط با آثار، آ

 هکلی تصویریاسناد  وطراحی، گرافیک اسی، عک بخش در. سازدنسل امروز را با هنرمندان این عرصه فراهم می

 این خوانی نامهنمایشو  ایصحنه آثار از یا اندکرده عکاسی رادی اکبر استاد آثار یا شخصیت از کهی عکاسان

 طراحی رادی اکبر استاد هایاندیشه و آثار مورد در هاییکتاب یا نامهنمایش جلد طرح و بروشور پوستر، هنرمند

تئاتر اکبر  یجشنواره یدر نخستین دوره غیر رقابتی بخشن ای مقرراتشرایط و  اساس بر توانندمی ،اندکرده

 .کنند شرکت رادی

 

 



 : مقررات و شرایط

  است آزاد هنرمندان تمامی برای بخش این در شرکت. 

 باشد رادی اکبر استاد شخصیت و آثار به مربوط بایست می ارسالی آثار. 

 کند ارسال اثر 17 تا است مجاز کننده شرکت هر ،این بخش غیر رقابتی در. 

 استاد  آثار و شخصیت با مرتبط آثار یا اثر توانندمی کنندگانشرکت د.ندار تاریخی محدودیت ارسالی آثار

 .دکنن ارسال د،باش گذشته هایسال ط بهمربو که را رادی اکبر

 باشند داشته مطابقت جشنواره مقررات و موازین با باید ارسالی آثار تمامی. 

 آرشیو رادی اکبر استاد بنیاد در نکنند، پیدا راه جشنواره نمایشگاه اسناد تصویری این بخش هب که آثاری 

 .شود نگهداری جاآن در اثر خالق نام ذکر با رادی اکبر استاد آثار یموزه تأسیس از پس تا شودمی

 و دباش ن(کپش) توضیحات خط دو دارای بایدن حتم یا سندی عکس هر ،غیر رقابتی بخشاین  در 

 اکبر استاد آثاری دهششناخته هایشخصیت و نامهنمایش متن محتوای با ارسالی هایعکسن ترجیح

 .باشد مرتبط رادی

 و نگاریپرتره شامل رادی اکبر استاد با مرتبط و اسناد تصاویر 

  برنامه و آثار با مرتبط ذیل شرح به که را خود آثار توانندمی و طراحان انعکاساین بخش غیر رقابتی  در-

 :کنند ارسال جشنوارهی این خانهبه دبیر است، رادی اکبر استاد به مربوط های

 ها،تنکوداش ،هاسخنرانی گوناگون، هایستنش و مراسم ها،نمایش یصحنه پشت تمرین و :مستندنگاری (1

 و ... هاخوانی نامهنمایش ها، جشنواره

 اندرفته صحنه روی به رادی اکبر استاد هاینامهاز نمایش ی کههاینامه خوانیتئاترها یا نمایش اسی ازعک (2

 .اندشده خوانی امهننمای یا

 مدارک مورد نیاز :

به نشانی الکترونیکی   jpgو فرمت  911، رزولیشن  ارسال آثار با قابلیت چاپ )قطع اثر اورجینال( *

 bonyaderadi@gmail.com 

و یک قطعه عکس وی به صورت فایل  Wordدر فایل کلمه  711حد اکثر در  طراحارسال بیوگرافی عکاس یا  *

JPEG  به نشانی پست الکنرونیکی bonyaderadi@gmail.com 

 تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره* 
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 :شمارگاه

 7931آذرماه  71آخرین مهلت دریافت آثار بخش نمایشگاه عکس و اسناد تصویری استاد اکبر رادی : 

 7931دی ماه  22 تا 72و اسناد تصویری استاد اکبر رادی :  ، پوسترزمان برپایی نمایشگاه عکس

 

 :اکبر رادی تئاتر یجشنواره ینخستین دورهعمومی  مقررات و شرایط

  به لحاظ سالن و تجهیزات فنی مربوطخوانی نامهمایشو نهای نمایشی فنی مورد نیاز گروهشرایط امکاناتی 

ی این جشنواره اعلام امکانات فنی سالن اجرا خواهدبود که از سوی دبیرخانه دارابودن بر اساسبه اجرا 

 یجشنواره برعهدهنامه خوانی منتخب هر نمایش یا نمایشخواهدشد. در غیر این صورت امکانات مورد نیاز 

 کننده خواهدبود.های شرکتگروه

 ا و هبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس، چاپ تبلیغات نمایشستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در ق

 های نمایشی ندارد.اسکان گروه

  های ارسال شده ها و فیلمنمایش نامه، اسناد تصویری، کاریکاتورها، ها، پوسترهامدارک، عکسهیچ یک از

 .و پذیرفته نشده( به این جشنواره مسترد نخواهد شد)اعم از پذیرفته شده 

 تاد سگذاری، ی شورای سیاستدر فراخوان بر عهده نشدهبینیگیری در خصوص موارد پیشتصمیم

 بود.جاری خواهداداری و مقررات  هایبرگزاری جشنواره و حسب سیاست

 و متقاضیان حضور در جشنوارهتوسط  و مدارک آثار نامناسب ارسال مقابل در جشنوارهی این دبیرخانه 

 .ندارد مسئولیتی گونه هیچ ارسال مسیر در دیدگی آسیب

 محیطی،) تبلیغاتی و رسانی اطلاع انتشاراتی، نمایشگاهی، امور در منتخب آثار از است مجاز برگزارکننده 

  .کند استفاده آن از پس ، جشنواره و نمایشگاه برگزاری زمان در ی(ا رسانه و مجازی فضای
 دریافت اعلام عدم صورت در. کند اعلام متقاضی به را اثر دریافت است موظف جشنواره ی ایندبیرخانه 

 ارسال ن آثار متقاضیمجد باید و است وصول عدم معنی به ساعت، 27 از پس برگزارکننده سوی از اثر

 .شود

 که به صورت فایل  جشنوارهدر شرکت متقاضیان های عکسJPEG  عنوان لوگو، آرم، فاقد باید، است 

 .باشند عکس روی بر عکاس نام و عکس

 



 :جشنواره پایانی آیین

رقابتی  هایبخش در جداگانه داوری   هایهیئت توسط آثار داوری از پس شده، مانجا هایریزیبرنامه براساس

 یهدور نخستین پایانی آیین( ، و کاریکاتور شناسیرادی مقالات ،خوانی نامهنمایش نویسی، نامهنمایش، )مونولوگ

و  هنر و هنگفر یخانواد ر،تئات هنرمندان حضور با جاری سال ماه دی 22 در رادی اکبر تئاتر یجشنواره

 .خواهدشد برگزار ای جمعینمایندگان رسانه
 

 

 های ارتباطی با جشنواره: نشانی و راه

 bonyaderadi@gmail.com :دبیرخانه الکترونیکی پستنشانی 

طبقه دوم،   ،، فرهنگسرای ارسباران، خیابان جلفاتهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان: رخانهنشانی دبی

 اکبر رادی ی جشنواره تئاترنخستین دورهی دبیرخانه

 13733293411 – 771داخلی:   -    22212272-21تلفن: 

 

  رادی اکبر  تئاتری هجشنوار یدوره نخستین در شرکت تقاضای فرم

ی /  عکس / پوستر /  کاریکاتور / اسناد شناسرادی مقالات  /یخوان نامهنمایش/ نامه شنمای نمایش / نام -7

  تصویری :

 :هنرمند نام -2

 :تولد محل و تاریخ -9

 :تحصیلات میزان  -4

 :الکترونیکی نشانی -1

 :کار محل یا منزل نشانی -6

 : همراه تلفن -1

 تلفن ثابت : -2

نامه نمایش .......... /ی نویس نامهنمایش /...........    مونولوگ بخش در شرکت متقاضی  .....................................جانباین

اسناد  ............   /   ......... / پوستر  عکس /...........   کاریکاتور /............     مقالات رادی شناسی    /..............      خوانی
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 شرایط و مفاد از اطلاع با رادی اکبر تئاتر جشنواره یدوره نخستین ............     اکبر رادی استاد تصویری آثار

 به نسبت و دارممی اعلام جشنواره این در شرکت برای را خود تقاضای ، لازم مدارک ارسال با و آن فراخوان

 .شوممی متعهد آن مقررات

 نام و نام خانوادگی :                                         تاریخ :                             امضاء :

 

 

 


