
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخستین جشواره نمایش نامه نویسی استان زنجان

 

انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان  

و رشد االی ایرانی ، اسالمی و شناسایی  ودر راستای تقویت نمایش نامه نویسی و ترویج فرهنگ  

 استعداد ها در این حوزه برگزاری می کند.

 موضوع جشنواره :

 .   موضوع نمایش نامه ها آزاد می باشد 

))پرداخت به مضامین ملی ، مذهبی ، بهره گیری از دست مایه های فرهنگی ، بومی و ارزش 

های انقالب و دفاع مقدس ، با استفاده ی صحیح از عناصر تشکیل دهنده درام در اولویت خواهند 

 بود.((

 ضوابط شرکت در جشنواره : شرایط و 

که ، چاپ نشده باشند و در هیچ جشنواره یا این جشنواره پذیرای آن دسته از متون است    -1

 مسابقه نمایش نامه نویسی شرکت نکرده باشند.

 دو اثر در جشنواره شرکت کند.  با  حداکثرهر نمایشنامه نویس می تواند  -2

شده جشنواره   تکمیلنمایش نامه نویسان محترم ، جهت حضور در جشنواره می بایست فرم    -3

از نمایش نامه مورد نظر را تا زمان تعیین شده ، به   PDFو یک فایل  نسخه چاپی    1به همراه  

 دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.



 جوایز جشنواره :

به نمایش نامه های برگزیده با ذکر اولویت دیپلم افتخار ، لوح سپاس و جایزه نقدی اهدا خواهد 

برگزیده حمایت شد و توسط انجمن هنر های نمایشی استان زنجان جهت چاپ و انتشار آثار  

 خواهند شد.

 مهلت ارسال آثار : 

 99بهمن ماه   15

 آیین اختتامیه و اعالم برگزیدگان اهداء جوایز :

 99بهمن ماه   20

 نشانی دبیرخانه نخستین جشنواره نمایش نامه نویسی استان زنجان : 

فتر انجمن )زنجان ، خیابان شیخ فضل اهلل نوری ، فرهنگسرای امام خمینی )ره( ، طبقه اول ، د

 هنر های نمایشی استان زنجان(

 تماس گرفته یا در )واتس آپ( پیام دهید.   09371185890جهت هماهنگی می توانید با شماره   

 

 

 

 



 فرم درخواست شرکت در نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی استان زنجان

 شهرستان ....................... اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 

 با سالم و احترام 

نمایش نامه ................ به نویسندگی .......................    PDFبه پیوست یک نسخه چاپی و یک فایل  

 به حضور تقدیم می گردد.

مایش نامه فوق در نخستین خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی الزم جهت حضور ن

 جشنواره نمایش نامه نویسی استان زنجان معمول نمایند .

 

 تاریخ :                                           

 امضاء نویسنده :                                                     

 

استان زنجان می باشد   نویسی توجه : تکمیل و ارائه این درخواست به منزله پذیرش کلیه مقررات دبیرخانه نخستین جشنواره نمایش نامه

 . 


