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 نخستین جشنواره هنرهای رادیویی الرستاننامه آیین
 جنوب فارس یهاشهرستان یژهو

 

 و دوبله الرستان یندگیانجمن گو

 

 

 اهداف جشنواره
ستعدادها ،جشنواره یاز برگزار و دوبله الرستان یندگیانجمن گو هدف به هنرمندان حاضر در  یگذارموجود و ارزش یکشف ا

ستان فارس  ستجنوب ا صاحبان آثار برتر با همکار ینا در .ا سا یجشنواره  ستان به  شاد الر  یمراجع معرف یراداره فرهنگ و ار

خاص  یشو گو یآثار محل یتتقو ،جشوونواره ینا یگردهدف  .یندتجربه نما یهنر یمتفاوت را در جامعه یتا حضووورشوووند می

 .مردم جنوب فارس است

 

 جشنواره یهامحور
 . استو آزاد  یبخش رقابت دو یدارا جشنواره

از  یکیتوانند فقط در یکنندگان مشوورکت اسووت. یوییراد یداتو تول یسووندگینو یندگی،گو یهارشووتهشووام   یبخش رقابت

 .یندشرکت نما یبخش رقابت یهارشته

 یتمام اسووت. یخوانیشو نما یندگیگویسووندگی، نو، داسووتان، شووعرهای در قالب یمحل یهایشگومخصوووص  بخش آزاد

  در این بخش شرکت کنند. توانندیکنندگان مشرکت

 

 شرکت در جشنواره یحوهن
ستبایکنندگان مشرکت تمامی شماره  ی شان، از طریق تلگرام با  سال آثار شنواره و ار شرکت در ج با  ۰۹۹۰۷۲۴۹۹۷1برای 

شرکت شند.  شنواره در تماس با سال میج شماره ار شان را به این  ضوعات و وکنند، کنندگان کد بخش مورد نظر های متن مو

بعد از ضبط آثار بر اساس مواد دریافت شده، باید آنها را از طریق تلگرام به همین گردد. جشنواره برای آنها ارسال می مورد نظر

 ارسال کنند. gmail.com95duble.lar@یا از طریق ایمی  به آدرس شماره 

 

 آثارمهلت ارسال 
 است. 1۳۹۵اسفندماه  اول یخکنندگان جهت ارسال آثار فقط تا تارمهلت شرکت

 

 ی شرکت در هر بخش به شرح زیر است:جزییات نحوه

 

 :گویندگیبخش 
 ۰۹۹۰۷۲۴۹۹۷1به شماره از طریق تلگرام  1 عددارسال  .1

 متن شام  چند بخش مختلف خوانش یافتدر .۲

 .کندخوانش مربوطه اجرا و ضبط  یپرا با ت تمام متن بایستیم یندهگو .۳

 gmail.com95duble.lar@و یا از طریق ایمی  به آدرس از طریق تلگرام به همین شماره ضبط شده  ی ارسال فا. ۴

سالی: صات فایل ار شخ شود سکوت یدارا یطمح یکدر  باید ضبط م یورب، ر، اکواز قبی  )ییرات گونه تغیچو بدون ه انجام 

 یت آماده شود.مگابا ۴با حجم  یتانها mp3با فرمت  ...( و بم و یرز، صدا یرز یقیموس
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۲ 

 

 

 

 :نویسندگیبخش 
 ۰۹۹۰۷۲۴۹۹۷1به شماره از طریق تلگرام  ۲ عددارسال  .1

 یسندگیموضوعات مربوط به بخش نو یافتدر .۲

سندهنو .۳ ستبایم ی شته در دو یتانها ی سندگینو یهابخش از ر شته. یدشرکت نما ی سندگینو یهار ش ی  ،دکلمه ،رعشام  

 است. یوییراد یهایشنماو  طنز یهانوشته

فا .۴ ی  ی ارسووووال  فا یا  به آدرس   های() ی   یا از طریق ایم ماره،  به همین شووو ته شووووده از طریق تلگرام  نوشووو
duble.lar95@gmail.com 

 یزسا b nazaninبا فونت   word ی فا یکبه صورت مجزا در قالب  ها در هر موضوع بایدنوشته  مشخصات فایل ارسالی:

صله خطوط  1۴ شک 1.۵و فا شود.  یو رنگ م سال ی هر فاتایپ  صفحه  یدبا فرمت باال با یار شد.  A4حداکثر دو   ی نام فابا

word ها به ی فا یدبا ،بود یسندگیرشته نو کننده خواهان شرکت در دواگر شرکت .کننده باشدنام شرکتشام   یدبا یارسال

 و ارسال گردد  ینامگذار یرشک  ز

 طنز( یهانوشته-یمیشعر(   )کر-یمی)کر

 

 :یوییراد تولیداتبخش 
 ۰۹۹۰۷۲۴۹۹۷1به شماره از طریق تلگرام  ۳ عددارسال  .1

 یوییراد یداتمربوط به تول یشینامه و متن نماینیآ یافتدر .۲

 خوانش مربوط یپبا ت. اجرا و ضبط تمام متن ۳

 gmail.com95duble.lar@از طریق تلگرام به همین شماره و یا از طریق ایمی  به آدرس ضبط شده  ی ارسال فا. ۴

سالی: صات فایل ار شخ ست نفره ۳حداکثر  یششام  نما یوییراد یداتتول  م سال م یکه براا  یداتدر تول گردد.یشما ار

با فرمت  یدبا یارسال ی فا .ستبا خود اعضا نیز کار یبندجمعو است صدا آزاد یرز یهایقیموسو  یتیشخص یسازیپت ،یوییراد

mp3  باشد. یقهدق ۴و حداکثر زمان 

 

 :بخش آزاد
و یا از طریق ایمی  به آدرس  ۰۹۹۰۷۲۴۹۹۷1شوووماره به  طریق تلگرام ازانند آثار خود به زبان محلی را تومندان میعالقه

@gmail.com95duble.lar سال کنند. آثار می ستان، شعرهای قالبتوانند در ار سندگی، نو، دا  یخوانیشو نما یندگیگوی

 توانند در آن شرکت کنند.باشند. این بخش غیر رقابتی است و همه می
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