
 ولین جشنواره ملی فرهنگی، هنری و اجتماعی پروینا

اولیییجشنوایییملا فنهنییی ننریموییی منیمیییرینوناومیییینی نعیییروفشننیییونهجتنییین  نه نو ییی ننریموییی نوناومیییینی ن

دا ایییونفنالتییییرابا نوننیییننییتییین ینوحا قنینیییلامنی وجوییینقنوننمییینو ینونه نو ییی ناهیییل نح ییین نون ییین لادفن فن ییی ن

یلا یمیی ینیییننونا ییم  ادینینا حایییم ندا ایی لفن ند مییرمنن ییمرنهمن یی  نیمییلا نیر ییلنی نیی ننویهییل یننییو

نییراینا  تیینانترنجمهیینینوننییینیلوییونافییشناییروفنا یی نوننییننییی انامن یینف نونه رنیی نونا یویینینترنجیی نییینمن

ا یییم  ادیننونیلا یمییی ینیییینیند میییرا ندا اییی لند نحهجمیییونیییینیننریموییی نوناومیییینی ننیییونهم یییل نا رن اییی ن

 .یل  وناینکال ند ن طحن را ریننراتا نه نارددنآ ن ند نعجشننردنای اا

ن:یولفمنواملا ف 

 ۳۰۱۱ا دف ها نن۱۳ههن ند فنن نآ ن :نینن

 ۳۰۱۱ ردادن نلنن۲۲ا ممنهجو:ن

کنجییوندا ایی لفن ند مییرنایینصیننییونی شییجیند ندا اییونفنییینینینن ییونوحا قنینییلامنی وجویینقنوننمیینو ینایییمناحن

ینییی نکیین نردیمننریموجیین نوننمیی نونمرنییوناینهیی نیلا میی ند نافییشندا اییونفنییینیندولمیی نمنعجیینان ییل منویینه ن

 وفییی ادنهنییی نایییرک نکممییی نوند یییمنو دیننونیلا یمییی ینیییینین یییلدن اند نحهجمیییونیییینینادن باییینهیناییی رمن

دا یییمن مندلن لایییمومن ینفایییمنهومننیییجنمن نهیییو منیمیییریبناییینهیننیییجنمنکلیییینفمنیتییی منیمریییینینیشیییلفریمن

یییی نبنین یییج،نکمییینامن وییی نکمییینا نونویییرهنونافییی فننییینن وفتردیییینینیمریییینینی  یییی منیمریییینینکییین نردی منین

اومیییینی بنه یییاللج ناومیییینی منآ یییجینیییینیناومیییینی منه یییج نحف ییی منهییی فرف منیل ییی وناومیییینی من

 یییین لادفمنیلفیییی نهنیییی منکرو یییینمنوی جیییی نون... مننریمویییی نبهیییی ی  منآداانون  ییییلامن یییی  نح یییی ا نون... نون

ن.هلضلعنآحادند نه رضن ونن نورا ندیم 

 

ن:ای اا 

 نالیییییییییییییم نامن ییییییییییییینف نونه رنییییییییییییی نا یییییییییییییم  ادینیناییییییییییییین ،نون ییییییییییییینا

 ییییییینیناومییییییینی نوننریمویییییی ا نیاییییییلفغنونیرصجییییییینونه ییییییلند مییییییرا ندا ایییییی لننییییییونن نلج 

نننج نیولف نا وجتفنن نلج نوناف ندناهج نو انطناحنورفغننضنین وننم 

ند نا یونینههن قنینینح  ا ند نن مرنن نلج نینیننریمو نوناومینی 

ن

ن

ن

 



 :واملا فنه ل ینی 

 ن ییییییییشنادنیییییییی :نایییییییی رمندا ییییییییمن مندلن لاییییییییمومن ینفاییییییییمنهومننییییییییجنمن نهییییییییو •

ایمنهشیییملینقنننیییتیمنهشیییملینقنن یییشنیمیییری:ن لاملف ییی من وناییی منعل یییمرنمنم یییممنهشیییملینقناجایییو •

ایمننیییرگمنانیییجممن وییین ارینونیییی یجیمنیتییی مننیییجنمنکلیییینفمنچیییلن منهشیییملینقن یییونل منهشیییملینقنعن چیییو

نهل جو نبنی ن لاحی 

 عژویایییی :نین ییییج،نکمیییینامن ویییی نکمییییناننییییرنا یییینان یییی نکمیییینانه رنیییی نایییی فنن ییییش •ن

 ن ییییییشنافیییییی فنونوییییییره:نافیییییی فنییییییینیناوییییییرانایییییی فمنافیییییی فنییییییینیناوییییییران ایییییی ف •

ن یییشنوفیییژف:ن یییمنف ن نییینینبورامییی ناعنجتجایییشمنورامییی ننییینحینیییینین افن یییونایمنعلفییینن یییینف منهلایییشن •

 اران منافمولاران نو.... 

 : نهیییونون ییینف نوایییملا فننیییون اییین  نحفیییرنهراو یییون ینفجییی نوهییی نک ییییناوننیییینقنونا  ییینلنآ ییین ننیییونایییجلف

https://parvinfestival.alzahra.ac.ir 
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