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جشــنواره ملی موالنا به عنوان عرصه تجلی توانمندی ها و اســتعداد های ارزشــمند 
تمام عالقمندان به صدا و گویندگی و بســتر مناســبی برای انعکاس ظرفیت های قابل 
توجه آنهاســت. این جشــنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و 
دانشــگاه دامغان برای جلب مشــارکت حداکثری دانشــگاهیان، ارتقاء روحیه نشــاط و 
پویایــی بــه ویــژه در دوران ســخت ویــروس منحــوس کروناســت. بــر ایــن اســاس ابعــاد 
محتوایــی جشــنواره تقویــت شــده و ضمــن کاســتن از جنبه های رقابتــی، بر جنبه های 

آموزشــی آن افزوده شــده اســت.

مقدمه
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الــف( تقویــت فضــای پــر نشــاط و انگیــزِه فرهنگــی و هنــری در دانشــجویان، 
کارکنــان، اعضــای هیئــت علمــی و تمــام جامعــه هنری کشــور

ب( توسعه و تقویت مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری 
ت( ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و اجتماعی

ث( شناســایی، معرفــی، اســتفاده و تجلیــل از نخبــگان خالــق و توانمنــد در 
زمینــه دکلمــه، گویندگــی، دوبلــه، گویندگــی خبــرو ســخنوری

ج( بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روشهای اجرا و گویندگی
چ( آشنایی با پیش کسوتان عرصه اجرا و گویندگی

ه( شــکل گیری و تقویــت یــک تشــکل مانــا و صنفــی همخــوان و هم پیشــه 
بــا نــام هنرمنــدان صــدا ایران

اهداف جشنواره
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1( بخش رقابتی:
1_گویندگی

)شامل: دکلمه_گویندگی تیزر تبلیغاتی_خبر_  روایت داستان(
2_دوبله

)دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم(
3_اجرا و سخنوری

بخش ویژه
ایــن بخــش ویــژه آثــار تولیــد شــده شــرکت کننــدگان در جشــنواره خواهــد 

بــود کــه در شــاخه هــای : 
1_ پادکست

2_ روایت داستان / نمایش نامه صوتی
3_ دوبله )انیمیشن و فیلم(

می توانند آثار خود را ارسال نمایند.

2( بخش غیر  رقابتی:
  كارگاه ها و دوره های آموزشی

  نشست های هم اندیشی
  نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شركت كنندگان

بخش های جشنواره
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ــرای شــرکت متقاضیــان در رشــته هــای مختلــف جشــنواره  محدودیتــی ب
ــدارد. وجــود ن

الــف( شــماره تلفــن همــراه و ایمیــل وارد شــده در فــرم توســط متقاضــی، پل 
ارتباطــی آتــی دبیرخانــه بــا شــرکت کنندگان اســت.

ب( تکمیــل و ارائــه ی فــرم شــرکت در جشــنواره بــه منزلــه ی پذیــرش کلیــه 
شــرایط و قوانین جشــنواره اســت.

پ( مطابــق آئیــن نامــه جشــنواره، در هــر زمــان عــدم صحــت مــدارك ارائــه 
شــده از جانــب متقاضــی بــرای دبیرخانــه محــرز شــود، اثــر مربوطــه حــذف 
شــده و مســئولیت کلیــه ی عواقــب آن برعهــده ی متقاضــی خواهــد بــود .

ت( تفســیر و رفــع ابهــام از مقــررات و اخــذ تصمیم نهایــی درباره موضوعات 
پیش بینی نشــده به عهده شــورای سیاســتگذاری جشــنواره اســت.

ث( در تمامــی رشــته هــای جشــنواره، آثــار راه یافتــه بــه مرحلــه پایانــی، بــا 
توجــه بــه درخواســت فــرد، گواهــی شــرکت صــادر خواهدشــد.

ج( چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشــده باشــد، در صورت درخواســت 
دانشــجویان و یــا کارشناســان ، توســط دبیرخانــه، تبییــن صــورت میگیرد و 

پــس از تصمیــم نهایــی در دبیرخانــه جشــنواره، اعــالم و اجرا خواهد شــد.
چ( دبیرخانــه مــی توانــد از آثــار راه یافتــه بــا ذکــر نــام خالــق اثــر در انتشــار 

آثــار، بــه هــر آن گونــه کــه صــالح میدانــد، اســتفاده کنــد.

شرایط عمومی شركت كنندگان:
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الــف( متقاضیــان شــرکت در جشــنواره می بایســت پیــش از اقــدام بــه 
ثبت نــام، نســبت بــه مطالعــه دقیــق مقــررات و آگاهــی از آن مبــادرت 

ــد. نماین
ب( متقاضیــان شــرکت در تمامــی بخــش هــای جشــنواره، ملــزم بــه تکمیــل 
فــرم ثبــت نــام فراخــوان کــه در آدرس molanafestival.du.ac.ir  و یــا 

کانــال تلگرامــی Molanafestival@ قــرار دارد،می باشــند.
ب( هریــک از متقاضیــان مــی بایســت اجــرای ســخنرانی و یــا فایــل صوتــی 
خــود را در تمامــی مراحــل بخــش رقابتــی بــدون تدوین،تنظیــم ،فیلتــر هــای 
صوتــی و تصویــری بــرای دبیرخانــه ارســال نماید.)ایــن شــرط بــرای بخــش آثــار 

ویــژه مســتثنا مــی باشــد.( 
پ( ارسال یک قطعه عکس )ترجیحا پشت میکروفون یا تریبون(

ت( ارسال آثار و ثبت نام در جشنواره از طریق ایمیل:
 Molanafest@yahoo.com

و شناسه کاربری تلگرام:
@Molanafestival_admin 

ســایت رســمی جشــنواره و یــا شــماره تماس هــای 09196127288 و یــا 
ــد. ــر مــی باش ــکان پذی 09016087350 ام

ج( ارســال فایــل آثــار بایــد بــه صــورت یــک فایــل zip باشــد. همچنیــن در 
صورتــی کــه فایــل ارســالی بــر روی هــر یــک ار فضــای های اپلود شــده باشــد 

میتــوان لینــک اثــر را بــه دبیــر خانــه ارســال نمــود.

نحوه شركت در جشنواره :
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زمان برگزاری

تابستان 1400

ثار مهلت ارسال آ

28 تیر ماه




