
 

 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

 لطفأ مشخصات خود را بطور كامل بنويسيد  

 

 
 بطور كامل بنويسيد:سال گذشته  01وضعيت فعاليت كاري خود را طي   

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 )فارسي(:نام 
 

 نام پدر :

 شماره شناسنامه :

                   
 

 شماره ملي :

 :)فارسي(نام خانوادگي
 

 تاريخ تولد :

 محل تولد :

                   

 
 سن :            جنس:            

 :نام)انگليسي(
 

 ساير توضيحات :

 

:تلفن  

 موبايل:
                    

 

 (:)انگليسينام خانوادگي
 

                   
 

 رشته تحصيلي:  :سال اخذ مدرك  محل اخذ مدرك :

  عنوان شغلي:

 

 وضعيت استخدامي:

 

 

 محل خدمت:

 :قمير 01كد پستي 

 آدرس:
 

 

 

 E_Mail : 



 

 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

 
 ؟آيا تاكنون اثر شما در جشنواره اي شركت كرده است  

 

 

 

 

 
 ؟آيا موفق به اخذ جايزه اي شده ايد 
 

 

 

 

 

 سوابق تهيه آثارمستند

 سال توليد مدت تعداد سيستم توليد ساختار تصويربردار كارگردان نام اثر رديف
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 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

  ساير تجربه هاي حرفه اي خود را در زمينه تهيه فيلم مستند ذكر نماييد  
 

 

 

 

 

 

 
 ن هاي ديگر:سابقه عضويت در انجم 

                                 نام انجمن :                                                                                نام انجمن :  
 سال عضويت:                                      سال عضويت:  

 موقت    وابسته   پيوسته   عضويت :                     موقت    سته واب   نوع عضويت :    پيوسته  
 

 نام سه نفر كه در زمينه تهيه فيلم مستند شما را مي شناسند بنويسيد . 
  : تلفن  .0

 :  تلفن  .2

 :  تلفن  .3

 
 موقت :  وابسته   پيوسته   نوع عضويت درخواستي :           
 
 هدف و انگيزه خود را از عضويت در انجمن ذكر نماييد .  

 

 

 

 

 
  من تهيه كنندگان سينماي مستند ، ضمن تاييد صحت مطالبب ارائبه شبده درخواسبت    اينجانب........................................... با اطالع از آئين نامه عضويت در انج  

 عضويت در انجمن را دارم . 
    ء  امضاتاريخ تحويل به دبيرخانه انجمن : ..................................                                                                                  

                                                                       
 
 
  



 

 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

 شناسنامه اثر ارسالي 

 شناسنامه اثر ارسالي 

 
 
 
 
 

 مدت: تعداد : از مجموعه : نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 موضوع اثر : خالصه 

 سوابق نمايش اثر: 
 

 مدت: تعداد : از مجموعه : نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 ه  موضوع اثر :خالص

 سوابق نمايش اثر: 
 



 

 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

 ناسنامه اثر ارسالي ش

 
 ناسنامه اثر ارسالي ش

 
 
 

 مدت: تعداد : از مجموعه : نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 :خالصه  موضوع اثر 

 سوابق نمايش اثر: 
 

 مدت: تعداد : از مجموعه  نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 خالصه  موضوع اثر :

 سوابق نمايش اثر: 
 



 

 ((ويت درخواست عضفرم ))

 

 

 

 ناسنامه اثر ارسالي ش

 
 ناسنامه اثر ارسالي ش

 

 مدت: تعداد : از مجموعه : نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 خالصه  موضوع اثر :

 اثر:  سوابق نمايش
 

 مدت: تعداد : از مجموعه  نام اثر:

 سيستم مونتاژ: سيستم فيلمبرداري يا تصوير برداري: مدت زمان توليد: سال توليد :

 مجري طرح: كارگردان: تهيه كننده: سرمايه گذار:

 :سايرعوامل توليد

 خالصه  موضوع اثر :

 سوابق نمايش اثر: 
 


