
 

 به نام خدا

 

 فراخوان
 مرحله دوم
 )پایان رویداد(

 مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان پنجمین
 کند:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می

 
ی دستاوردهای حوزهتبادل کشف استعدادهای خالق وو شناسایي مسابقه فیلمنامه و نمایشنامه کودک و نوجوان با هدف  پنجمین

رگزار ب هنر سینما و تئاتر کودک و نوجوان های مختلف در زمینهرتباطات و تبادل تجربه و ایجاد فرصت افیلمنامه و نمایشنامه نویسي ایران 

 .شدخواهد 

 

 آیین نامه مرحله دوم )پایان رویداد(

 

 موارد اعالم شده در فراخوان مرحله اول الزامی است. رعایت-1

 و.........(-فاصله گذاری -) پاراگراف بندی، با رعایت الگوی حرفه ای و شکل صحیح نگارش ارائه شود.آثار باید  -2

 نازنین تنظیم گردد. 14با فونت بصورت عمودی و و  A4صفحه در باید آثار  -3

 سانتیمتر باشد. 5/1چپ و راست(  -) باال و پایینکناره ها  نتیمتر و فاصله ازسا 1فاصله بین خطوط  -4

 سطر تایپ گردد. 20در هر صفحه حداکثر -5

 جدا خوداری نمایید.-قاب بندی تزییني و خطي  -جدول گذاری -از گذاشتن حاشیه-6

 تلفن و..... قید نگردد.-نام اثر -در هیچ جای از صفحات ارسالي )بغیر از شناسنامه و تیتر( نام نویسنده-7

 ذکر گردد. -تلفن -نام اثر -ر( نام نویسندهتیت -در صفحه اول اثر)شناسنامه-8

 ام نویسنده و نام اثر ممکن نیست.ن -اضافه و کم کردن  –اصالح  -ویرایش -تغییر-9

 عوض شده باشد ممکن نیست.تغییر و تعویض در طرح انتخاب شده با اثر کامل شده بصورتي که داستان و ایده -10

 باشد:تعداد صفحات در هربخش بشرح ذیل می -11

 صفحه 15    -حداکثر صفحات در بخش پویانمایي-*

 صفحه 15 -حداکثر صفحات در بخش فیلم کوتاه  -*

 صفحه 35   -حداکثر صفحات در بخش نمایشنامه -*

 صفحه 80-حداکثر صفحات در بخش سینمایي بلند -*

 



 

 

 الزامي است pdf ,wordبارگذاری اثر کامل شده بصورت -12

 (ارسال  نمایید. عکس مناسب)  ( dpi 300 و jpgبا فرمت ) پرسنليفایل عکس ارسال  -13

 جدا خودداری نمایید(–بي کیفیت -خانوادگي-تمام قد-نیمرخ -تزییني-هنری-کارتوني-گرافیکي-سلفي-از ارسال عکس های) 

 .بود خواهدخانه دبیر عهده بر باشد نشده بیني پیش آیین نامه و مقررات در که نکاتي مورد در نهایي تصمیم  -14

 ارسال اثر به منزله قبول تمامي شرایط و مقررات مسابقه خواهد بود.  -15

 

 زمان ارسال آثار انتخاب شده

 

 05/03/1400    24ساعت  تا    03/03/1400  صبح8از ساعت     بخش پویانمایی  :      -1      

 09/03/1400    24ساعت  تا   07/03/1400 صبح  8از ساعت      بخش نمایشنامه :    -2      

 13/03/1400    24تا  ساعت   11/03/1400 صبح   8از ساعت      بخش فیلم کوتاه:     -3 

     18/03/1400   24ساعت تا    15/03/1400   صبح 8از ساعت  بخش سینمایی بلند:    -4 

 

 www.cinema.kpf.ir: ثبت نام سایت 

 

 نکات مهم قبل از ارسال

 تاریخ ارسال تمدید نمي شود) در زمان بندی دقت نمایید(،  با توجه به رقابت حساس و مهم-1

 )قبل از ارسال مراحل را بررسي نهایي نمایید()حتي یک مورد( موجب حذف شرکت کننده مي شود. -عدم رعایت آیین نامه فوق-2

یکبار مي تواند اثر خود را ارسال نماید پس قبل از ارسال از صحیح و درست بودن فایل اثر و عکس در سیستم شرکت کننده فقط -3

 ) ویرایش و اصالح و ارسال مجدد امکان ندارد(..رایانه خود مطمن بشوید

 -امهن نوعدم رعایت آیی ابيو درصورت مغایر بودن با طرح انتخ -تمام آثار قبل از ارسال به داوری توسط کارشناس هر بخش خوانش-4

 ) دقت الزم را داشته باشید(اثر حذف مي گردد.

 آثار بدون نام اثر و نویسنده برای داوران ارسال مي گردد. -در این مرحله هم به مانند مرحله اول-5

 از ارسال چندباره ثبت نام و اثر جدا خودداری نمایید. موجب حذف از سیستم مي گردد.-6

 )دقت الزم را داشته باشید(مسولیتي ندارد.-يویرایش-خراب-اشتباهي-های  دبیرخانه از بابت ارسال فایل -7

                                                                                                                                 

http://www.cinema.kpf.ir/

