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یادداشت دبیر

تئاتــر دانشجویی/دانشــگاهی ایــران همــواره آغازگــر جریانهــای نــو و بیبدیــل در زمینــه
هنرهــای نمایشــی ایــن مــرز و بــوم بــوده اســت .تئاتــری کــه کنشــگران آن بــا توجــه بــه دانــش،
آ گاهــی ،خالقیــت و جسارتشــان بــه دور از جریــان تئاتــر حرف ـهای (تئاتــر رســمی ،تئاتــر مســتقر،
تئاتــر رایــج) هــر کــدام بــا ارائــه شــیوههای جدیــد اندیشــیدن و انجــام پژوهشهــای بنیادیــن،
دریچ ـهای تــازه بــه جهــان نمایــش در ایــران گشــودهاند و آثــاری بدیــع خلــق کردهانــد .یکــی
از مســائل اصلــی تئاتــر امــروز مــا توجــه بیــش از انــدازه بر«موضــوع» اســت ،کــه باعــث ایجــاد
یشــود .تاکیــد بــر تئاتــر بــه مثابــه اندیشــه از طریــق
فرمهــای تکــراری و دوری از اندیشـهورزی م 
ارائـهی فرمهــای نویــن اجرایــی در تولیــدات تئاتــر دانشــگاهی ،میتوانــد پاســخی در خــور بــرای
مســائل امــروز تئاتــر ایــران داشــته باشــد.
فرم نو

اندیشه نو

دبیرخانــه و ســتاد برگــزاری بیســتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا مــروری
بــر ادوار مختلــف ایــن جشــنواره و توجــه بــه رونــد برگــزاری آن ،تــاش در تجمیــع نــکات مثبــت
دورههــای گذشــته نمــوده اســت .بــر همیــن اســاس و بــا اهــداف ذیــل دســت بــه انتشــار فراخــوان
ایــن دوره میزنــد و در ایــن راه دشــوار از تمــام فعــاالن ایــن عرصــه در برگــزاری هرچــه بهتــر و
ســادهتر جشــنواره در ایــن زمــان انــدک دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا بــا همــکاری هــم و تعامــل
بیشــتر بــا کانونهــای نمایشــی کشــور و حمایــت مدیــران محتــرم فرهنگــی بــه ایــن مهــم دســت
یابیــم.
اهداف و رویکرد این دوره از جشنواره
• تاکید بر تئاتر به مثابه اندیشه در تولیدات تئاتر دانشگاهی
• توجــه بــر حضــور شــورای مشــورتی کانونهــای نمایــش کشــور و پیونــد هرچــه بیشــتر آن بــا
دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی
• پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای عموم آثار برگزیده
• برقراری دبیرخانه ثابت و مستقل
هر چیز که در جستن آنی آنی
دی ماه  1395خورشیدی
مهدی گمار
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

بخشهایجشنواره

بخشهای مختلف جشنواره
.1تئاتر صحن ه
.2تجربههای اجرا
.3مدرسان دانشگاه
.4برگزیدگان جشنوارههای دانشجویی
.5نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبر رادی)
.6پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)
.7عکس و پوستر تئاتر

بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

بخش تئاتر صحنه

بخشهایجشنواره

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا هــدف شناســایی ،معرفــی
و حمایــت از گروههــای برتــر در دانشــگاههای سراســر کشــور بخــش تئاتــر صحنــه را بــا شــرایط
زیــر برگــزار میکنــد:
• متقاضیــان بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت و بــر اســاس دســتورالعمل ذکــر
شــده تــا پایــان  10بهمــن مــاه  1395تکمیــل و ارســال نماینــد.
• کلیــه شــرکتکنندگان در ایــن بخــش بایــد فــرم پیشــنهادنامه خــود را همــراه بــا ایــدهی اجرایــی
و خالصــه طــرح یــک صفحـهای از نمایشــنامه(در صــورت تالیفــی بــودن) بصــورت فایــل  pdfدر
ســایت جشــنواره بارگــذاری نماینــد.

• اســامی شــرکت کننــدگان پذیرفتــه شــده در ایــن بخــش پــس از ثبتنــام اولیــه بصــورت روزانــه
یگــردد( .بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی ایجــاد
از طریــق راههــای ارتباطــی بــه متقاضــی اعــام م 
شــده ،دبیرخانــه بــرای تســهیل در رونــد آمادهســازی آثــار دانشــجویان در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن مراحــل ارزیابــی را انجــام میدهــد و لیســت نهایــی خــود را جهــت بازبینــی اول تــا 13
بهمــن مــاه  1395اعــام میکنــد).
• بازبینــی اول تمامــی آثــار شــرکت کننــده از اســتانهای تهــران و البــرز در ایــن بخــش  10اســفند
مــاه  1395خواهــد بــود؛ نحــوهی انجــام آن پــس از ثبتنــام اولیــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.
بنابرایــن متقاضیــان بایــد در تاریــخ مقــرر آمادگــی ارائــه فیلــم اجــرا ،و یــا بازبینــی بــه شــیوه اجــرای
زنــده را داشــته باشــند.
• بازبینــی اول تمامــی آثــار ارســالی از شهرســتانها در ایــن بخــش بصــورت فیلــم خواهــد بــود ،لــذا
آخریــن مهلــت ارســال فیلــم اثــر (بــه مــدت  20الــی  30دقیقــه) تــا  10اســفند مــاه  1395میباشــد.
• اســامی شــرکتکنندگان پذیرفتــه شــده در بازبینــی نهایــی در دهــه آخــر اســفند مــاه  1395اعــام
خواهد شــد.
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بخشهایجشنواره

• آثــار راه یافتــه بــه بازبینــی نهایــی در دهــه آخــر فروردیــن مــاه  1396بصــورت کامــل و حضــوری
بازبینــی میشــود بجــز آثــار ارســالی از شهرســتانها کــه بصــورت فیلــم کامــل اثــر خواهــد بــود.
• به گروههای راه یافته به جشنواره کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.
• در هــر دو مرحلــه از بازبینــی نیــاز بــه نــور ،دکــور ،لبــاس و تجهیــزات نیســت؛ در اصــل توجــه تیــم
بازبیــن بــر فــرم و کیفیــت آثــار اســت.
• فیلمهــای ارســالی میبایســت در فرمــت ویدئــو ( بــا پســوند  ) vobباشــند کــه بــا یــک دوربیــن
از زاویــه دیــد تماشــاچی بــدون بــرش و کات و بــا لنــز ثابــت ( بــدون  zoom inو ) zoom back
تصویربــرداری شــده باشــد.
• ایــن بخــش بصــورت رقابتــی خواهــد بــود و عــاوه بــر جوایــز فــردی حدا کثــر  5گــروه بــه عنــوان
گروههــای برگزیــده انتخــاب میشــوند.

بخش تجربههای اجرا

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا توجــه بــه شــیوههای
تجربــی و جدیــد اجرایــی و بــه علــت وســعت مفهــوم اجــرا بــا حمایــت از آثــاری کــه دســت بــه
تجربههایــی در حیطــه اجــرا میزننــد؛ ایــن بخــش را برگــزار میکنــد:
• متقاضیــان بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــه دقــت مطالعــه و بر اســاس دســتورالعمل
ذکــر شــده بــه همــراه فــرم پیشــنهادنامه و طــرح اجرایــی خــود تــا پایــان  15بهمــن مــاه 1395
تکمیــل و ارســال نماینــد.
• معیــار پذیــرش آثــار در ایــن بخــش بــه ضــرورت مــکان اجــرا و کارکــرد آن در ســاخت اجــرا،
همچنیــن منطــق بــه کارگیــری نقــش اجرا گــر ،نقــش مخاطــب و تعامــل میــان ایــن دو اســت.
• توصیــه میشــود شــرکتکنندگان جهــت معرفــی و پیشــنهاد مــکان اجرایــی خــود بیشــتر از
محیطهــای دانشــگاهی اســتفاده کننــد .در غیــر اینصــورت هماهنگیهــای مربــوط در مــکان
انتخابــی بــه عهــده متقاضــی خواهــد بــود.
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بخشهایجشنواره

• تمامی آثار در دهه آخر اسفند ماه  1395بصورت کامل در یک مرحله بازبینی خواهند شد.
• به گروههای راه یافته به جشنواره کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.
• ایــن بخــش بصــورت رقابتــی خواهــد بــود و از میــان شــرکت کننــدگان یــک اثــر بعنــوان برگزیــده
معرفــی خواهــد شــد.

بخش مدرسان

کلیــه مدرســان (رســمی و مدعــو) یکــی از گرایشهــای نمایــش دانشــگاه و مرا کــز آمــوزش عالــی
سراســر کشــور ،بــا تکیــه بــر تعامــل و ارتبــاط ســازنده میــان اســاتید و دانشــجویان ،مــی تواننــد در
ایــن بخــش شــرکت کننــد:
• تاکید دبیرخانه بر آن است که اساتید محترم گروه خود را از میان دانشجویان انتخاب کنند.
• تمامــی آثــار ارســالی در ایــن بخــش بــه صــورت فیلــم اجــرای اثــر بازبینــی میشــوند ،بــه همیــن
منظــور گروههــای شــرکت کننــده فیلــم اجــرای نمایــش خــود را در  3نســخه بصــورت لــوح فشــرده
تــا  20فروردیــن مــاه  1396بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.
• پــس از انجــام مراحــل بازبینــی ،آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره در پایــان فروردیــن  1396اعــام
خواهــد شــد.
• به گروههای راه یافته به جشنواره کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.

بخش برگزیدگان جشنوارههای دانشجویی

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــه منظــور ایجــاد پیونــد
هرچــه عمیقتــر میــان دیگــر جشــنوارههای دانشــجویی کشــور و همچنیــن معرفــی و حمایــت از
پایاننامههــای برگزیــده دانشــجویی ،ایــن بخــش را بــا شــرایط زیــر برگــزار میکنــد:

بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

بخشهایجشنواره

• آثــار ارســالی میبایســت از برگزیــدگان یکــی از جشــنوارههای دانشــجویی کشــور باشــد کــه در
اختتامیــه جشــنواره تحــت ایــن عنــوان از ســوی داوران برگزیــده و بــه دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر
دانشــگاهی معرفــی شــده باشــد.
• تنهــا آثــاری از ســوی جشــنواره پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه در آخریــن دوره یکــی از جشــنوارههای
دانشــجویی (در بــازهی زمانــی خــرداد  1395الی اســفند  )1395حضور داشــته باشــند.
• ایــن برگزیــدگان بایــد قبــل از پایــان ســال جــاری ســه نســخه فیلــم از اثــر ارســالی خــود را بــه
همــراه معرفینامــه از دبیرخانــه مبــدا بــه دبیرخانــه جشــنواره بیســتم ارســال نماینــد.
• این بخش بصورت غیر رقابتی برگزار میگردد.

بخش نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبر رادی)

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا هــدف حمایــت از
تالیفهــای دانشــجویی و شناســایی اســتعدادهای جــوان در قلمــرو نمایشنامهنویســی
کشــور و نیــز بهرهگیــری صحیــح از ظرفیتهــای خوانــش آن ،ایــن بخــش را در دو مرحلــهی
نمایشنامهنویســی و خوانــش نمایشــنامه بــا شــرایط زیــر برگــزار میکنــد:
• آثــار ارســالی نمیبایســت پیــش از ایــن چــاپ و در بخــش نهایــی مســابقههای نمایشــنامه
نویســی دیگــر شــرکت کــرده باشــند.
• متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش میبایســت فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت
مطالعــه و بــر اســاس دســتورالعمل ذکــر شــده تــا پایــان  25اســفند مــاه  1395تکمیــل و اثــر خــود
را بارگــذاری نماینــد.
• متقاضیــان در ایــن بخــش میبایســت پــس از ثبــت نــام اولیــه فایــل  pdfاثــر خــود را در ســایت
جشــنواره بارگــذاری کننــد (فونــت  12یــا  Bnazanin ، 14یــا  )lotusو ســه نســخه از نمایشــنامه را
همزمــان تــا تاریــخ مذکــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.

بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

جشنواره
های
• اعالم پذیرفته شدگان نهایی این بخش در دهه اول اردیبهشتبخش
خواهد گرفت.
صورت
1396

• کلیــه نویســندگان کــه آثارشــان در فهرســت نمایشــنامههای برگزیــده قــرار دارد موظفنــد بــا
هماهنگــی دبیرخانــه جشــنواره و در طــول برگــزاری جشــنواره اقــدام بــه خوانــش فــردی یــا
گروهــی اثــر خــود جهــت معرفــی قابلیتهــای آن بنماینــد.
• خوانــش آثــار تنهــا بــا هــدف معرفــی ایــن آثــار انجــام مــی پذیــرد و هرگونــه تــاش بــرای نزدیــک
کــردن فرآینــد معرفــی متــن بــه اجــرای صحنـهای غیرقابــل قبــول اســت.
• به کاندیداهای راه یافته به جشنواره مبلغی جهت حق التالیف تعلق خواهد گرفت.
• این بخش بصورت رقابتی برگزار میگردد.

بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــه منظــور معرفــی و حمایــت
از پژوهشــگران برگزیــده و نیــز بــا هــدف تولیــد و ارائــه پژوهشهــای برتــر ،ایــن بخــش را در دو
حــوزه اســاتید و دانشــجویان برگــزار میکنــد و انتشــار آثــار برگزیــده را در اولویــت فعالیتهــای
انتشــاراتی خــود قــرار میدهــد .بــه همیــن منظــور بــا الهــام از نــام جشــنواره و آسیبشناســی
شــرایط موجــود محــور پیشــنهادی خــود را جهــت نــگارش مقــاالت علمــی پژوهشــی بــه شــرح
زیــر اعــام م ـیدارد.
مطالعه تاثیرات متقابل دانشگاه و تئاتر امروز ایران
دهه ( 60بین سالهای  1361تا )1370
دهه ( 70بین سالهای  1371تا )1380
دهه  ( 80بین سالهای  1381تا )1390
• متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت مطالعــه
و بــر اســاس دســتورالعمل ذکــر شــده تــا پایــان  25بهمــن مــاه  1395تکمیــل و بــه همــراه چکیــده
مقــاالت خــود بارگــذاری نماینــد.
• نتایج چکیده مقاالت  30بهمن ماه  1395اعالم میگردد.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

بخشهایجشنواره

• پذیرفتهشــدگان مرحلــه اول موظفنــد اصــل مقــاالت خــود را ( حدا کثــر  8000کلمــه) در یــک
فایــل  pdfتــا تاریــخ  15فروردیــن مــاه  1396در ســایت جشــنواره بارگــذاری نماینــد ،و ســه نســخه
از آن را همزمــان تــا تاریــخ مذکــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.
• بــا توجــه بــه ضــرورت امــر پژوهــش ،دبیرخانه عــاوه بر محور پیشــنهادی ،پذیــرای موضوعات
دیگــر نیــز خواهــد بــود .بــه همیــن منظــور آن دســته از پژوهشهایــی کــه از خــرداد  1394بــه بعــد
بــه عنــوان مقــاالت مســتخرج از پایاننامههــای مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری تئاتــر ارائــه
شــدهاند در صــورت تاییــد و ارســال معرفــی نامــه از جانــب اســتاد راهنمــا خــود میتواننــد در ایــن
بخــش حضــور داشــته باشــند.
• شــرکت کننــدگان در ایــن بخــش بایــد در همایــش علمــی و پژوهشــی کــه در ایــام جشــنواره
یگــردد شــرکت و ســخنرانی نماینــد.
برگــزار م 
• به کاندیداهای راه یافته به جشنواره مبلغی جهت حق التالیف تعلق خواهد گرفت.
• این بخش بصورت رقابتی برگزار میگردد.

بخش عکس و پوستر تئاتر

دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران در راســتای جــذب و حمایــت
از عکاســان تئاتــر و طراحــان گرافیــک بخــش مســابقه عکــس و پوســتر تئاتــر را بــه شــرح زیــر
برگــزار میکنــد.

بخش عکس

• متقاضیــان شــرکت در ایــن بخــش میتواننــد پــس از تکمیــل فــرم ثبــت نــام در ســایت جشــنواره
تــا تاریــخ  30بهمــن مــاه  1395مجموع ـهای شــامل  8تــا  15فریــم عکــس را بــه دبیرخانــه
جشــنواره ارســال نماینــد.

• اســامی پذیرفتــه شــدگان مرحلــه اول تــا  5اســفند  1395اعــام میگــردد (.در ایــن مرحلــه بــه 10
نفــر مجــوز عکاســی از آثــار نمایشــی جشــنواره بیســتم اهــدا میشــود).
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

بخشهایجشنواره

• در مرحلــه بعــد برگزیــدگان بــا حضــور در جشــنواره و ارســال  8تــا  15فریــم از آثــار اجــرا شــده مــورد
داوری قــرار میگیرنــد و در پایــان برگزیــده ایــن بخــش معرفــی میگــردد.
• عکسهــا بایــد در ابعــاد  20×30و بــا کیفیــت  dpi 300در قالــب یــک لــوح فشــرده بــه همــراه
عکــس چــاپ شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره تحویــل داده شــوند.
• هرگونــه دخــل و تصــرف (ویرایــش) کــه بــه ماهیــت عکسها آســیب برســاند ،تخلف محســوب
یشــود و مــورد تاییــد دبیرخانــه نبــوده و از بخــش مســابقه حــذف میشــود.
م 
• عکاســان در مرحلــه ثبــت نــام بایــد از آثــاری عکاســی کــرده باشــند کــه مجــوز اجــرای عمــوم آنهــا
توســط اداره کل هنرهای نمایشــی تایید شــده باشــد.
• دبیرخانــه از پذیــرش آثــاری کــه در آنهــا موازیــن عرفــی و شــئونات اســامی رعایــت نشــده
باشــد معــذور اســت.
• نمایشگاه آثار این بخش همزمان با جشنواره برگزار خواهد شد.
• این بخش بصورت رقابتی برگزار میشود.

بخش پوستر تئاتر

• ایــن بخــش تنهــا ویــژهی پوســتر نمایشهــای حاضــر در جشــنواره بــوده و بــه صــورت رقابتــی
برگــزار میشــود .در ایــن بخــش هنرمنــد گرافیســت میتوانــد توضیحــات خــود را در طراحــی اثــر
بــا توجــه بــه اثــر نمایشــی در حــد یــک پارا گــراف بــه پیوســت پوســتر طراحــی شــده تــا پایــان 5
اردیبهشــت  1396بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کنــد.
• نمایشگاه آثار این بخش همزمان با جشنواره برگزار خواهد شد.

بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

شرایط و ضوابط جشنواره

شرایط و ضوابط عمومی متقاضیان شرکت در جشنواره

• کلیــه متقاضیــان شــرکت کننــده در جشــنواره بایــد دانشــجو یــا دانشآموختــه پــس از خــرداد
مــاه  1394یکــی از مرا کــز آمــوزش عالــی سراســر کشــور باشــند( .بــه غیــر از بخــش مدرســان)
• هــر متقاضــی تنهــا میتوانــد خواســتار حضــور در یکــی از بخشهــای جشــنواره باشــد و
میبایســت در هــر بخــش تنهــا یــک اثــر را بــه دبیرخانــه ارســال نمایــد( .بــه غیــر از بخشهــای
نمایشنامهنویســی و پژوهــش ،عکــس و پوســتر تئاتــر)
• آثار ارسالی نباید پیش از این در بخش نهایی جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت کرده باشند.
• در جشــنواره بیســتم هیــچ تمایــزی میــان دانشــجویان رشــته تئاتــر و دیگــر رشــتهها نیســت،
امــا در صــورت تمایــل آثــار معرفــی شــده از کانونهــای نمایــش دیگــر مناطــق کشــور (بــه غیــر از
دانشــگاههای تهــران و البــرز) در بخــش جایــزه ویــژه کانونهــای نمایــش بصــورت مجــزا داوری
خواهنــد شــد.
• جشــنواره بیســتم در مرحلـهی بازخوانــی آثــار بیشــتر بــر ایــدهی اجرایــی کارگردانان توجــه دارد،
لــذا نیــازی بــه ارســال متــن کامــل نمایشــی نیســت .از ایـنرو آن دســته از آثــاری کــه دارای متــن
نمایشــی تالیــف شــده هســتند بایــد طبــق دســتورالعمل مربوطــه خالصــه طــرح یــک صفح ـهای
از نمایشــنامه را در ســایت جشــنواره بارگــذاری نماینــد .بدیه ـی اســت آثــار نمایشــی چــاپ شــده
نیــازی بــه ارســال نیســت.
• شــرکت کننــدگان بخــش مناطــق بــر اســاس زمانهــای اعــام شــده میبایســت فیلــم اثــر را در
تمــام مراحــل بازبینــی بــه آدرس دبیرخانــه ارســال نماینــد.
• آثــار اجــرا شــده در ایــام جشــنواره هــر روزه توســط گروهــی از هنرمنــدان و برگزیــدگان ادوار
مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار میگیــرد( .شــرکت در ایــن جلســات بــرای عمــوم آزاد اســت)
ی اســت ا گــر شــرکتکنندهای انصــراف دهــد یــا اثــر او در بخــش مــورد نظــر رد شــده باشــد،
• بدیهـ 
میتوانــد بــر طبــق گا هشــمار جشــنواره در بخشهــای دیگــر شــرکت نمایــد.

بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

شرایط و ضوابط جشنواره

• کلیه متقاضیان در هنگام ثبت نام در ســایت جشــنواره ملزم هســتند گواهی اشــتغال به تحصیل
و یــا کپــی مــدرک دانشآموختگــی ،مجــوز نویســنده ،مترجــم و یــا ناشــر اثــر پیشــنهادی خــود را در
ســایت جشــنواره بارگــذاری نماینــد( .بدیهــی اســت بــدون داشــتن اصــل ایــن مــدارک مجــوز بازبینــی
یگــردد)
مرحلــه اول و یــا ارزیابــی اثــر در هیــچ بخشــی بــرای متقاضــی صــادر نم 
• پــس از اعــام نتایــج اولیــه هرگونــه تغییــر در شــرایط درخواســتی( نــام نمایــش ،تعویــض کارگــردان،
درخواســت کارگــردان مشــترک دیگــری و  )...تنهــا بــا هماهنگــی دبیرخانــه امــکان پذیــر اســت.
• در صورتیکــه دو کارگــردان بــه صــورت مشــترک اثــری را بــه دبیرخانــه پیشــنهاد دهنــد هــر دو
بایــد شــرایط عمومــی شــرکت در جشــنواره و شــرایط اختصاصــی بخــش مــورد نظــر را دارا باشــند.
الزم بــه ذکــر اســت تعییــن دانشــگاه مبــدا بــه عهــده متقاضــی اســت.
• بــا توجــه بــه مشــکالت بــه وجــود آمــده در ســنوات گذشــته بــه خصــوص در مــورد آثــار ارســالی
از شهرســتانها دبیرخانــه جشــنواره تاکیــد میکنــد در هــر زمــان تناقضــی در مــدارک ارســالی
متقاضــی احــراز گــردد ،اثــر مــورد نظــر حــذف میگــردد.
• تعییــن مــکان ،زمــان و تعــداد اجــرای آثــار حاضــر در جشــنواره از اختیــارات دبیرخانــه جشــنواره بــوده و بــر
مبنای امکانات و شــرایط برگزاری جشــنواره تعیین خواهد شــد .دبیرخانه جشــنواره مســئولیتی در قبال
هماهنگی بازیگران و عوامل مشترک در میان نمایشها در مراحل مختلف اعم از بازبینی و اجرا ندارد.
ی اســت کــه ایمیــل و شــماره تلفــن همــراه وارد شــده در فــرم ثبــت نــام توســط متقاضــی
• بدیه ـ 
پــل ارتباطــی دبیرخانــه بــا شــرکتکنندگان اســت؛ لــذا متقاضیــان در ثبــت ایمیــل و تلفــن همــراه
خــود دقــت فرماینــد.
• به موجب برنامهریزی صورت گرفته در اجرای نمایشها ،سقف زمان آثار  90دقیقه است.
• تاریــخ ارســال آثــار در بخشهــای مختلــف جشــنواره غیرقابــل تمدید اســت از ایـنرو متقاضیان
میبایســت در زمــان تعییــن شــده اقــدام نمایند.
• تکمیــل و تاییــد فــرم جشــنواره بــه منزلــه آ گاهــی و پذیــرش قوانیــن و رعایــت تمامــی مقــررات
جشــنواره اســت.
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گاهشمار جشنواره

گاهشمار جشنواره
بخش تئاتر صحنه
• ( 10بهمــن  :)1395آخریــن مهلــت ثبــت نــام ،ارســال ایــدهی اجرایــی و خالصــه طــرح داســتانی
در ســایت جشــنواره
• ( 13بهمن  :)1395معرفی پذیرفتهشدگان
• ( 10اسفند  :)1395بازبینی اول و آخرین مهلت ارسال فیلم اثر (به مدت  20الی  30دقیقه)
• (دهه آخر فروردین  :)1396بازبینی حضوری
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396زمان برگزاری بخش صحنه

بخش تجربههای اجرا
• ( 15بهمن  :)1395آخرین مهلت ثبت نام و ارسال طرح پیشنهادی در سایت جشنواره
• (20بهمن  :)1395معرفی پذیرفتهشدگان
• (دهه آخر اسفند) :بازبینی کل اثر
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396زمان برگزاری بخش تجربههای اجرا

بخش مدرسان
• (20فروردین  :)1396آخرین مهلت ارسال فیلم کامل اثر
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396زمان برگزاری بخش مدرسان

بخش برگزیدگان جشنوارههای دانشجویی
• (  25اســفند  :)1395آخریــن مهلــت ارســال ســه نســخه فیلــم از اثــر خــود بــه همــراه معرفــی نامــه
از دبیرخانــه مبدا
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396زمان برگزاری بخش برگزیدگان جشنوارههای دانشجویی

بخش نمایشنامهنویس (جایزه استاد اکبر رادی)
• ( 25اســفند  :)1395آخریــن مهلــت ثبــت نــام و بارگــذاری اصــل نمایشــنامه در ســایت جشــنواره
و ارســال ســه نســخه از اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره
• (دهه اول اردیبهشت  :)1396معرفی کاندیداهای این بخش
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بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)
• ( 30بهمن  :)1395آخرین مهلت ثبت نام و بارگذاری چکیده مقاله در سایت جشنواره
• ( 5اسفند  :)1395معرفی پذیرفته شدگان
• ( 15فروردیــن  :)1396آخریــن مهلــت بارگــذاری اصــل مقالــه در ســایت جشــنواره و ارســال ســه
نســخه از اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره
• (دهه اول اردیبهشت  :)1396معرفی کاندیداهای این بخش
• ( 15ای  21اردیبهشت  :)1396شرکت و سخنرانی در همایش علمی و پژوهشی جشنواره

عکس

بخش عکس و پوستر تئاتر

• ( 30بهمــن  :)1395آخریــن مهلــت ثبــت نــام در ســایت جشــنواره و ارســال  8تــا  15فریــم عکــس
بــه دبیرخانه جشــنواره
• ( 5اســفند  :)1395اعــام برگزیــدگان مرحلــه اول( در ایــن مرحلــه بــه  10نفــر مجــوز عکاســی از
آثــار نمایشــی جشــنواره بیســتم اهــدا خواهــد شــد)
• ( 21اردیبهشت  :)1396ارسال  8تا  15فریم عکس از نمایش های حاضر در جشنواره بیستم
• ( 23اردیبهشت  :)1396داوری نهایی بخش اصلی
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396نمایشگاه آثار
پوستر
• (  5اردیبهشت  :)1396آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره
• (دهه اول اردیبهشت  :)1396داوری
• ( 15الی  21اردیبهشت  :)1396نمایشگاه آثار
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ارتباط با دبیرخانه جشنواره

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی

• تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات فردی
• تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات اثر و بخش پیشنهادی
• تکمیــل فــرم پیشــنهادنامه بــه همــراه ایــدهی اجرایــی و خالصــه طــرح
نمایشــنامه بصــورت pdf
• تصویــر گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل یــا فراغــت از آن کــه خطــاب بــه
دبیرخانــه جشــنواره بیســتم باشــد.
• تصویر مجوز نویسنده ،مترجم یا ناشر اثر

ارتباط با دبیرخانه جشنواره

نشــانی دبیرخانــه :تهــران خیابــان انقــاب  .روبــروی پــارک دانشــجو
ابتــدای کوچـهی شــهید بــاالور  .ســاختمان شــماره یــک معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه هنــر .پــاک. 4
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