
 به نام خداوند جان و خرد

 

(بزرگداشت استاد احمد دامود فراخوان اولين رويداد نمايشنامه نويسي و پژوهشي جايزه بزرگ قلم البرز

٩٩مهروآذر  

شيوع بيماري كرونا و لزوم صيانت   به لحاظ در سال جاري  با توجه به عدم امكان برگزاري دهمين جشنواره تئاتر استاني البرز

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي البرز با همكاري انجمن نمايش استان در   ، آن ازسالمت  هنرمندان نمايش و مخاطبان

راستاي تقويت بسترهاي نمايشنامه نويسي و ترغيب نمايشنامه نويسان استان اولين رويداد نمايشنامه نويسي را با عنوان جايزه 

گ قلم (استاد احمد دامود) را برگزار مي كند. بزر  

 بخش هاي جشنواره: 

نمايشنامه نويسي( رقابتي) -   

(رقابتي) پژوهش - 

:موضوعات نمايشنامه نويسي  

 -جهش توليد

نقش مدافعان سالمت در پيشگيري از شيوع بيماري كرونا  - 

سليماني)(جايزه بزرگ سردار شهيد قاسم ايثار و شهادت و هشت سال دفاع مقدس - 

 -حجاب و عفاف

 -موضوعات آزاد

بخش نمايشنامه نويسي شراط و مقررات :  

مجاز به ارسال حداكثر دو اثر در اين بخش خواهد بود. هر نويسنده - 

 -الويت پذيرش با آثاري است كه براي حضور در اين جشنواره (رويداد) توليد شده است(آثا ر اورجينال )

ارسال گردد. آدرس ذيل به نامه شركت در جشنواره و همراه فرم تقاضا   Pdf نمايشنامه ها بايد  تك پرده اي وبصورت– 

www.namayeshealborz@gmil.com 



 

 جوايز بخش نمايشنامه نويسي: 

ريال  ٠٠٠/٠٠/٣٠*رتبه اول:  

ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠*رتبه دوم:  

ريال٠٠٠/٠٠٠/١٠*رتبه سوم:  

: بخش پژوهش   

:بخش مي توانند با تحقيق در آثار يكي از نمايشنامه نويسان برتر ايرانمتقاضيان شركت در اين   

احمد دامود،اكبر رادي،داوود فتحعلي بيگي،محمد چرمشير،محمد يعقوبي،محمد امير يار  احمدي، عبدالحي شماسي ،  شهرام 

 كرمي،هاله مشتاقي نيا 

ارسال نمايند.ل آدرس ذيبه  به همراه فرم شركت در بخش پژوهش  صفحه ٥در حداقل    pdf   با فرمت  پژوهش ها    

www.namayeshealborz@gmil.com 

 

 جوايزبخش پژوهش: 

ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠رتبه اول :  

ريال  ٢٠/ ٠٠٠/٠٠٠رتبه دوم:  

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠رتبه سوم:   

 

 گاهشمار: 

٩٩آبان ٣٠مهلت ارسال متون   

٩٩ نيمه دوم آذر ماهاعالم نتايج ارزيابي :  

بدليل شيوع بيماري كرونا متعاقبا اعالم مي گردد. مراسم اختتاميه:   

 

 



 .  
 

 

 بنام خالق هنر 

 

 جناب آقاي مقدم  

 دبير محترم جايزه بزرگ قلم البرز

  
  با سالم و احترام 

  
  ...... تحصيلي.........................    مدرك  ........... ...............ملي  ..  كدفرزند.................... ........ ...........................اينجانب

  
  قلم استان البرز ( بزرگداشت استاد احمد دامود ) در با آگاهي از شرايط و ضوابط مندرج در فراخوان جايزه بزرگ 

  
  ......................... با نمايش ..........................  ، متقاضي حضور در بخش نمايشنامه نويسي  ٩٩سال  

  
  بخش پژوهش با عنوان .......................................................... 

  
  

  شماره تماس:
  

  پست ا لكترونيكي: 
  

                 امضاء                                                                                                              


