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The Screenplay Is The Film

.فیلم همان سناریو است ]

The Script Is The Movie

better script  – bigger success
فیلم نامه بهتر ـ موفقیت بزرگتر





dfk script service

from all over the world
از سراسر جهان

3000

→ Producers
→ Distributers
→ World Sales
→ Investors
→ Writers

→ تهبه کنندگان
→ توزیع کنندگان
→ فروش جهانی
→ سرمایه گذاران
→ نویسندگان

since 1989 
1989از سال 

Scripts

فیلم نامه



▪ These film projects have overcome several hurdles

▪ have a more or less binding package

▪ are represented by a world distributor

▪ are looking for international distributors 

▪ or investors for the remaining financing beyond subsidies. 

Nevertheless: 80% of these scripts 
either do not have a fully developed story or 
the story it is inadequately adapted for film / cinema 
- often both. 



▪ .این پروژه های فیلم چندین مانع را پشت سرگذاشته اند

▪ تقریبا ساختار الزام آوری دارند

▪ توسط توزیع کنندگان جهانی به نمایش در می آیند

▪ به دنبال توزیع کنندگان بین المللی هستند

▪ یا سرمایه گذارانی برای تامین اعتبار باقیمانده فراتر از کمک مالی

درصد این متون یا داستان کامال پرورش یافته ای نداشته و یا داستان آنها تطابق مناسبی برای فیلم  یا سینما 80با این حال، 
.و یا هر دو ندارد



better script
bigger success

فیلم نامه بهت  
بزرگت  موفقیت 



Definition SUCCESS

موفقیتتعریف 



▪AUDIENCE
مخاطبی   

SUCCESS
موفقیت

Festivals | Awards | Press | Media | Marketing

فستیوال ها | جوایز | مطبوعات | رسانه | بازاریابی



▪ AUDIENCE
مخاطبی   

OVERALL COST
هزینه کلی   +25%
Pre-production | Production | Distribution

|پیش تولید            تولید | توزیع

Festivals  | Awards  | Press  | Media  | Marketing

فستیوال ها | جوایز | مطبوعات | رسانه ها | بازاریابی

SUCCESS
موفقیت



Definition 
GOOD Script | better script

تعریف
خوب فیلم نام  | بهت  فیلم نامه



• local anchoring of the story

• psychologically comprehensible characters 

• empathetic protagonists

• strong antagonistic forces

• complete story
→ missing in 80% of the international scripts we evaluate

• credibility in the context of the created universe

• story adapted | dramatised for the medium of film

• well structured narration

• convincingly elaborated main theme

• etc. …

Find more:  www.dfkfilms.com | | | www.dfkfilms.com/script-service | | | www.dfkfilms.com/training

http://www.dfkfilms.com/
http://www.dfkfilms.com/script-service
http://www.dfkfilms.com/training


• تقویت محیل داستان

• شخصیت های روانشناخت  قابل درک

• قهرمان همدل

• وهای مخالف قوی نت 

• داستان کامل

(فیلم نامه های مورد برریس مشاهده یم شود% 80که فقدان آن در )

• قابل باور بودن زمینه دنیای ساخته شده

• ه شده برای فیلم |تطبیق داستان دراماتت  

• روایت با ساختار مناسب

• مضمون مشخص و متقاعد کننده

• …و 

Find more:  www.dfkfilms.com | | | www.dfkfilms.com/script-service | | | www.dfkfilms.com/training

http://www.dfkfilms.com/
http://www.dfkfilms.com/script-service
http://www.dfkfilms.com/training


RULES ?
قوانین؟



RULES
Limited Value.

قوانین
ارزش محدود



Idea
Story

Structure
Character

Topic
Subject

Dialog
Irony 

Planting & Pay Off
Mystery

Final Impact
František “Frank” Daniel 

ایده

داستان

ساختار

شخصیت

عنوان

موضوع

دیالوگ

کنایه

کاشت و نتیجه

معما

تاثیر نهایی





IDEA
ایده



IDEA →40 
STEPS

→ایده   گام40



IDEA → 40 STEPS → STORY

ایده → گام40 → داستان







1/4



STORY-STEP-OUTLINE 
"SOME LIKE IT HOT" Billy Wilder and I.A.L. Diamond
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STORY-STEP-OUTLINE 
“THELMA AND LOUISE” script first draft revised (June 1998)



دقیقه100



Protagonist | Goal

Main character‘s steps → Goal

هرمانق | هدف

→گام های شخصیت اصلی هدف

≈40



Story ≠ Screenplay

داستان ≠ فیلم نامه



Story ≠ Screenplay

Screenplay = Film on paper.

داستان ≠ فیلم نامه
فیلم نامه = .فیلم بر روی کاغذ



Story ≠ Screenplay

Screenplay  = Film on paper.
Film = Action

داستان ≠ فیلم نامه
فیلم نامه = .فیلم بر روی کاغذ

فیلم = عمل



Story  ≠ Screenplay

Treatment =

Screenplay  = Film on paper

Film = Action

Film on paper
without dialogue



داستان ≠ سناریو

تریتمنت =

سناریو = .فیلم بر روی کاغذ

فیلم = عمل

فیلم بر روی کاغذ بدون دیالوگ



AUDIENCE
مخاطب



AUDIENCE - less stupid than film people & critics.
مخاطب ها ـ حماقت کمتری در مقایسه با فیلم سازان و منتقدان دارند



AUDIENCE - less stupid than film people & critics.
مخاطب ها ـ حماقت کمتری در مقایسه با فیلمسازان و منتقدان دارند

AUDIENCE - make | complete  the film. 
مخاطب ـ ساخت یا تکمیل فیلم



AUDIENCE – less stupid than film people & critics.
مخاطب ها ـ حماقت کمتری در مقایسه با فیلم سازان و منتقدان دارند

AUDIENCE – make | complete  the film.
مخاطب ـ ساخت و تکمیل فیلم

AUDIENCE – pay for the film.
.مخاطب ـ برای فیلم هزینه میکند



“Don’t bore, don’t 
bore people – which is 
a very difficult thing. 
If you have anything 
worthwhile to say, you 
should be very sure 
that it is wrapped in 
chocolate paper – so 
they will swallow it.”

Billy Wilder



خسته نکنید، مردم را خسته "
.  این بسیار دشوار است-نکنید 

اگر حرف ارزشمندی برای گفتن 
دارید، باید مطمئن باشید که در 

-کاغذ شکالتی پیچیده شده است 

. تا مخاطب آن را ببلعند
Billy Wilder



Charles Brackett & Billy Wilder

“Directing is all the fun. Writing is misery, writing is sweat, 
writing is hard labour. The fun is to be on the set if you have 
a good script and if you are lucky enough to have outstanding 
actors. That’s the real fun, that’s the thing to do.”       Billy Wilder<

“Directing is all the fun. نوشن مصیبت است ـ نوشتن عرق ریختن است
.نوشتن کار سختی است



“Directing is all the fun. Writing is misery, writing is sweat, 
writing is hard labour. The fun is to be on the set if you have 
a good script and if you are lucky enough to have outstanding 
actors. That’s the real fun, that’s the thing to do.”       Billy Wilder



، نوشتن مصیبت است، نوشتن عرق ریختن است. کارگردانی بسیارسرگرم کننده است"
ی لذت این است که فیلمنامه خوبی داشته باشید و به اندازه کاف. نوشتن کار سختی است

. دخوش شانس باشید که بازیگران برجسته ای داشته باشید، و فیلمتان روی صحنه باش

«.این کاری است که باید انجام داد. لذت واقعی همین است



“Directing is all the fun. Writing is misery, writing is 
sweat, writing is hard labour. The fun is to be on the 
set if you have a good script and if you are lucky enough 
to have outstanding actors. That’s the real fun, that’s 
the thing to do.”       Billy Wilder

نوشن مصیبت است نوشتن عرق ریختن است .
.نوشتن کار سختی است



Yılmaz Güney in prison on Imralı
Island

یلماز گونی در زندانی در جزیره ایمرالی



Yılmaz Güney in prison on Imralı Island
یلماز گونی در زندانی در جزیره ایمرالی



یلماز گونی در زندانی در 
جزیره ایمرالی



RELEVANCE
ارتباط





story-step-outline 

de-dramatize the script in order to re-

construct the story behind

داستان ـ گام ـ شیوه

به منظور بازسازی داستان پشت پرده، فیلم نامه را از حالت دراماتیزه خارج کنید



داستان ـ گام ـ شیوه

به منظور بازسازی داستان پشت پرده، فیلم نامه را از 

حالت دراماتیزه خارج کنید



NO
INTER
PRETA
TION

story-step-outline 

de-dramatize the script  
in order to

re-construct the story behind



بدون 

تفسیر

داستان ـ گام ـ شیوه

به منظور بازسازی داستان پشت پرده، فیلم نامه را از 

حالت دراماتیزه خارج کنید



WHAT‘S THE GOAL?

هدف چیست؟



European screenwriters waste
50 % 

of the potential of their stories. 

.درصد پتانسیل داستان های خود را تلف می کنند50فیلم نامه نویسان اروپایی 



There is no good film based on a weak screenplay.

.هیچ فیلم خوبی بر اساس یک فیلم نامه ضعیف وجود ندارد



European filmmakers shoot far too early.

.فیلم سازان اروپایی خیلی زود وارد فیلم برداری می شوند



Time  &  Money   → QUALITY

زمان و پول           → کیفیت



Time  &  Money  &   RESPECT

احترامزمان و پول و 



Don‘t shoot films based on weak scripts.

.فیلم هایی که فیلم نامه ضعیفی دارند را فیلم برداری نکنید

Keep asking: What‘s the goal?

؟هدف چیست: همواره بپرسید



www.dfkfilms.com

Translation
Hemn Xaledi & friends


