
(به جز فردوس)ویژه غیردانشجویان و دانشجویان سایر دانشگاه ها 



به سایت جشنواره به آدرس -1
ferdowsmashhad.ac.ir/darama_festival

.مراجعه کنید www.yun.ir/drama )یا یه اختصار، (

.  دفرم ثبت نام را دانلود کنی-2
نامِ در ادامه می بایست،  فرم ثبت

.تکمیل شده، آپلود شود

.روی ثبت نام کلیک کنید-3

http://www.ferdowsmashhad.ac.ir/darama_festival


در صفحه باز شده، فقط فیلدهای -4
.مشخص شده با رنگ قرمز را پر کنید

(نام، نام خانوادگی و  شماره همراه)

ور همچنین انتخاب نام کاربری و رمز عب
.الزامی است

ز عبور توجه داشته باشید، نام کاربری و رم)
.(دانتخاب شده، قابل بازیابی نمی باش

پس از پر کردن فیلدها ،روی ثبت نام -5
.کلیک کنید



مت راست، در این قسمت در نوار س. در ادامه به صفحه میزکاربری منتقل می شوید-6
.روی ارسال اثر کلیک کنید

.روی جدیدکلیک کنید-7



.یددر صفحه باز شده، فقط فیلدهای مشخص شده با رنگ قرمز را پر کن-8
(عنوان و  محور)

.عنوان نام اجرای نمایشنامه خوانی یا نام نمایشنامه شما می باشد
نامه نویسی در قسمت محور با انتخاب یکی از دو گزینه نمایشنامه خوانی یا نمایش

.مشخص کنید، متقاضی شرکت در کدام بخش هستید

پس از پر کردن فیلدها ، روی -9
.ذخیره کلیک کنید



.نیددر ادامه در نوار جدید،  روی فایل ها کلیک ک-10

.دکلیک کنیBrowseسپس روی -11

با استفاده از پنجره باز شده، فایل های الزم-12
.را آپلود کنید

در انتها روی دکمه ثبت -13
.کلیک کنید



.پایین همان صفحه، فایل های آپلود شده قابل مشاهده است-14
.(از موفق بودن آپلود فایل های خود اطمینان حاصل کنید )

در فایل های مورد نیاز جهت شرکت
:ند ازبخش نمایشنامه نویسی عبارت

فایل ورد نمایشنامه-1
فایل پی دی اف نمایشنامه-2
ه فرم فایل یا تصویر تکمیل شد-3

ثبت نام

در فایل های مورد نیاز جهت شرکت
:د ازبخش نمایشنامه خوانی عبارتن

خوانیفایل فیلم اجرای نمایشنامه-1
ه فرم فایل یا تصویر تکمیل شد-2

ثبت نام
ده، ناشر تصویر مجوز کتبی نویسن-3

یا مترجم


