
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یتعال بسمه

 دوره شش موفق یبرگزار تداوم در، ارس آزاد منطقه سازمان یگردشگر و یاجتماع ،یفرهنگ معاونت

 وقفه سال دو از بعد، ینوروز التیتعط امیا در ارس باز یفضا و یطیمح ،یابانیخ یها شینما جشنواره

 آثار حضور با یسنت ینیآئ و آزاد بخش دو در را جشنواره نیا دوره نیهفتم کرونا، یپاندم علت به ناخواسته

 .دینما یم برگزار یرقابت صورت به و کشور سراسر از دهیبرگز

  بخش ها و محورهای موضوعی فراخوان

 .ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی -

 مرز و مرزبانیترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  -

 .ها ملت نیب یدوست و صلح فرهنگ جیترو -

 .حمایت از تولید ملی -

 معرفی پتانسیل های  فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و گردشگری منطقه آزاد ارس. -

 .ایمنجامعه  شهر سالم -

 ژئوپارک و مناطق حفاظت شده ارس.  -

  .ینوروز یها نییآ و سنن آداب، معرفی  -

 تاثیر بحران کرونا ، مدافعین سالمت و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی  -

 ( : یرقابت)  آزاد مسابقه بخش

 هیروح تیتقو زین و کشور سراسر از خالق یشینما یها گروه قیتشو و تیحما هدف با جشنواره رخانهیدب

 یرقابت صورت به را جشنواره آزاد مسابقه بخش جشنواره مخاطبان و کنندگان شرکت نزد یشادمان و نشاط

 . کند یم برگزار

 رخانهیدب به جشنواره گاهشمار با متناسب را خود آثار توانند یم بخش نیا در حضور یمتقاض یها گروه

 یشینما اثر ۸ حداکثر زبانیم کننده، شرکت آثار هیکل یابیارز از پسه،جشنوار یبرگزار ستاد. ندینما ارسال

 .بود خواهد

 ( : یرقابت)  آزاد مسابقه بخش در شرکت یاختصاص طیشرا

 تیاولو از جشنواره محورهای موضوعی با متناسب یها شینما کنیل است آزاد شینما موضوع انتخاب  -

 .بود خواهند برخوردار انتخاب



 کرده شرکت یگرید شیهما ای جشنواره در گروه همان توسط دینبا یشنهادیپ یها طرح ای شنامهینما -

  .شد خواهد حذف مذکور شینما جشنواره، از یا مرحله هر در تخلف اثبات صورت در است یهیبد. باشند

جشنواره بمنزله پذیرش ضوابط اجرایی آن است و گروه های شرکت کننده ملزم به رعایت  حضور در -

 قوانین و مقررات و برنامه ریزی اجرایی جشنواره خواهند بود.

متناسب با نوع کار،  الیر ونیلیم شصت کمک هزینه ای تا سقف ،نمایش های منتخبپس از اعالم نتایج  -

 .شد خواهد پرداخت ه،هزینه تولید و اجرا و بعد مسافت به هر نمایش پذیرفته شد

 به جشنواره راه خواهد یافت. از هر گروه نمایشی تنها یک اثر -

 (: یرقابت) یسنت ینیآئ بخش

 بخش از یکی، مخاطبان و کنندگان شرکت نزد یشادمان و نشاط هیروح تیتقو هدف با جشنواره رخانهیدب

 . است داده اختصاص یسنت ینیآئ یها شینما به راهفنم  جشنواره یرقابت یها

 با مرتبط یشینما اثر 6 حداکثر زبانیم ره پس از ارزیابی کلیه آثار متقاضی در این بخش،ستاد اجرایی جشنوا

 .بود خواهد واره و برگرفته از فولکلور آذربایجانجشن یموضوع یها تیاولو

 (: یرقابت) یسنت - ینیآئ  بخش در شرکت یاختصاص طیشرا

 بصورت مجزا ارزیابی و داوری خواهند شد.سنتی آثار آئینی  -

 .بود خواهد یشرق جانیآذربا استان یشینما یها گروه یرایپذ صرفا   بخش نیا در جشنواره رخانهیدب -

 کرده شرکت یگرید شیهما ای جشنواره در گروه همان توسط دینبا یشنهادیپ یها طرح ای شنامهینما -

  .شد خواهد حذف مذکور شینما جشنواره، از یا مرحله هر در تخلف اثبات صورت در است یهیبد. باشند

 کمک( ییاجرا یها یژگیو و گروه اعضا تعداد اساس بر) بخش نیا در کننده شرکت یها گروه هیکل به -

 .شد خواهد پرداخت الیر ونیلیمپنجاه  تا سقف یا نهیهز

 گروه اسکان قبال در یتعهد جشنواره رخانهیدب بخش، نیا منتخب یها گروه ییایجغراف محدوده بهتوجه  با -

 .پذیرایی گروه ها بر اساس برنامه اجرا خواهد بود و داشت نخواهد ها

 جشنواره در شرکت یعموم طیشرا

در مکان و اجرا در منطقه آزاد ارس  3در صورت انتخاب متعهد به  در هر بخش از جشنواره اثر برگزیده هر -

 .خواهد بودو زمان های اعالمی از سوی دبیرخانه جشنواره 



در بخش  نفر هفت زبانیم حداکثر(  یاصل گرانیزبا تعداد با متناسب)  گروه هر یازا به جشنواره رخانهیدب -

 .داشت نخواهد شتریب تعداد حضور قبال در یتیمسئول چیه و بود خواهدنفر در بخش آئینی سنتی  10مسابقه و 

 کسسوار و ... برای گروه های شرکت کننده ندارد.امین دکور، آدبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال ت -

 شرکت در بخش های مختلف جشنواره آزاد می باشد. -

 .م پیوست فراخوان به همراه ارسال مجوز کتبی نویسندهفر لیتکم -

 .( مطلوب یصدا و ریتصو تیفیک با)  انتخاب ئتیه یابیارز یبرا  اجرا لمیف از نسخه ۵ ارسال -

لم، یا بی کیفیت بودن فی فشرده اجرا بوده و در صورت ناقصمتقاضی مسئول کیفیت مدارک ارسالی و لوح  -

 اثر نمایشی مورد ارزیابی گروه انتخاب قرار نخواهد گرفت.

 .نواره مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشتدبیرخانه جشبدیهی است 

برای خود محفوظ می آثار برگزیده جشنواره را  رسانه ای یا انتشار دبیرخانه جشنواره حق بهره برداری -

  داند.

 .الزامی می باشد گروه یاعضا یتمام یبرا ونیناسیواکس هوشمند کارت ارائه -

 بوده و دبیرخانه فراخوان بر عهده دبیرخانه جشنوارهتصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده در  -

 .اقدام خواهد کردحسب سیاست های سازمان و مقررات جاری 

 در است یهیبد. دینما شنهادیپ جشنواره رخانهیدب به را شینما سه حداکثر تواند یم کارگردان هر:  مهم تذکر

 .بود خواهد رشیپذ قابل جشنواره مختلف یها بخش در شینما کی تنها کارگردان هر از آثار، یینها انتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : جشنواره زیجوا

 : آزاد مسابقه بخش*

  دهیا و طرح

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 2۵ : لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  اول رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20 لوح تقدیر و مبلغ : دوم رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 1۵لوح تقدیر:  سوم رتبه

 : یکارگردان

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 30 لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ :  اول رتبه

  .جایزه نقدی الیر ونیلیم 2۵ لوح تقدیر و مبلغ:  دوم رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20لوح تقدیر :  سوم رتبه

 : زن یگریباز

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20 لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ :  اول رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 1۵ لوح تقدیر و مبلغ:  دوم رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 10لوح تقدیر :  سوم رتبه

 : مرد یگریباز

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20 لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ :  اول رتبه

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 1۵ لوح تقدیر و مبلغ:  دوم رتبه

  .جایزه نقدی الیر ونیلیم 10لوح تقدیر :  سوم رتبه

 لباس و صحنه ، فضا یطراح

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 1۵ لوح تقدیر، مبلغ :  برتر رتبه

 : یقیموس

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20: لوح تقدیر و برتر رتبه

 



 : یسنت - ینیآئ بخش*

  دهیا و طرح

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 20 لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  برتر: رتبه

 : یکارگردان

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 30 لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ برتر:  رتبه

 بازیگری زن:

 جایزه نقدی. الیر ونیلیم 20 رتبه برتر: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 

 بازیگری مرد:

 جایزه نقدی. الیر ونیلیم 20 رتبه برتر: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 

 : یقیموس

 .وجه نقد الیر ونیلیم 20 : لوح تقدیر و مبلغبرتر رتبه

 لباس و صحنه ، فضا یطراح

 .جایزه نقدی الیر ونیلیم 1۵ مبلغ  ولوح تقدیر:  برتر رتبه

 : یگروه یهماهنگ

 .میلیون ریال وجه نقد 30و: لوح تقدیر اجرایی گروه برتر

 

 

 

 

 

 

 

 



 : جشنواره گاهشمار

  .ها شینما لمیف افتیدر مهلت نیآخر

 1۴00 ماه اسفندماه 10 

 ارزیابی آثار

 1۴00اسفند ماه  1۵تا  10

 .منتخب یها شینما جینتا اعالم

 1۴00 ماه اسفند1۵

 افتتاحیه جشنواره:

 .تئاتر یجهان روز با همزمان 1۴01 ماه نیفرورد ۷

 اختتامیه جشنواره

 1۴01 ماه نیفرورد 10

 

 نشانی دبیرخانه جشنواره : 

مدیریت  ۴طبقه  -ازمان منطقه آزاد ارسسسایت اداری  –جلفا  –منطقه آزاد ارس  -استان آذربایجان شرقی

 ۵۴۴1۷33۵۷1کد پستی – فرهنگی، هنری و آموزشی منطقه آزاد ارس

 0۴1313۵1۴12 -0۴1313۵1912شماره های تماس: 

 www.arasfz.irپرتال سازمان منطقه آزاد ارس: 

 araspress@پیج اینستاگرام: 

 

 

 

 

 

http://www.arasfz.ir/


 فرم شرکت در جشنواره

 هفتمین جشنواره ملی نمایش های خیابانی، محیطی و فضای باز ارس

 آئینی         فرم ارسال طرح در بخش مسابقه 

 :مشخصات متقاضی

 و نام خانوادگی نویسنده:                                      نام و نام خانوادگی کارگردان: نام

 نام اثر:                                 استان/شهر:                                  شماره ثابت:

 شماره همراه:                                 آدرس: 

 

 خالصه طرح:

 

 

 

 هدف کاربردی طرح:

 

 

 

 

اینجانب                                         کارگردان نمایش                             با امضای ذیل این فرم، تمام شرایط 

 و قوانین ارائه شده در فراخوان هفتمین جشنواره ملی نمایش های خیابانی، محیطی و فضای باز ارس را می پذیرم.

 

 نام و نام خانوادگی / اثر انگشت 

 امضاء / تاریخ           

 


