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فــــراخـــوان

وخستیه جشىواره تئبتر داوشگبهی کمبل الملک
معبيوت فرَىگی داوشجًیی ،گريٌ آمًزشی َىرَبی ومبیشی بب َمکبری کبوًن تئبتر داوشگبٌ غیراوتفبعی
َىر ي معمبری کمبل الملک شُرستبن وًشُر بب َدف ارتقبء سطح کیفی تئبتر داوشگبَی ي ارتببط مًثر
تمـبشبگران بب آثبر ومـبیشی از طریق اجـراَبی عمًمی ي گـسیىش استعدادَبی داوشجًیی ،وخستیه
جشىواره تئبتر داوشگبهی کمبل الملک را برگسار می ومبید.

شرایط شرکت در جشىواره
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وبرگرداى گرٍُ هتمبضی در جشٌَارُ تئبتر داًشگبّی ووبل الوله ،ثبیذ داًشجَ ثَدُ ٍ سبیر اعضبی گرٍُ هی تَاًٌذ غیرداًشجَ
ثبشٌذ.
در ًخستیي دٍرُ جشٌَارُ تئبتر داًشگبّی ووبل الوله ،طـرفبً داًشجَیبى داًشگبُ ّبی استبى هبزًذراى حك ثجت ًبم ٍ حضَر
در جشٌَارُ را دارًذ.
شروت وٌٌذگبى در ثخش رلبثتی هی تَاًٌذ از هتَى ایراًی ٍ خبرجی جْت اجرا استفبدُ ًوبیٌذ.
هتَى التجبسی از گًَِ ّبی دیگر ادثی ّوچَى داستبى ،شعر ،حىبیت ،رهبى (ایراًی ٍ خبرجی) ٍ ...هَرد لجَل هی ثبشذ.
جشٌَارُ ثِ جسء ثخش رلبثتی ثِ تشخیض دثیر جشٌَارُ  ،هیسثبى آثبر ًوبیشی در ثخش ّبی دیگری ّوچَى هیْوبىٍ ،یژُ،
جٌجی ،ثخش تئبتر خیبثبًی ٍ دیگر گًَِّبی اجرایی ًیس هی ثبشذ.
در ًخستیي جشٌـَارُ تئـبتر داًشگبّی ووبل الوله طـرفبً آثبر طحٌِ ای هَرد داٍری ٍ اًتخـبة لرار خَاٌّذ گرفت.
ًوبیش ّبی حبضر در ثخش رلبثتی جشٌَارُ هی تَاًذ تَسظ ّوبى گرٍُ (وبرگرداى ٍ یب ثبزیگراى) در جشٌَارُ ّبی داخلی،
استبًی ،هٌغمِ ای ،سراسری ،ثیي الوللی ،طحٌِ ای ٍ ًوبیشٌبهِ خَاًی شروت وردُ ثبشٌذ.
ارائِ هجَز وتجی ًَیسٌذُ ،هترجن ٍ یب ًبشر ثرای اجرای عوَهی ٍ شروت در جشٌَارُ ثِ ٌّگبم ارائِ درخَاست از سَی
وبرگرداى الساهی است.
درخَاست ّرگًَِ اهىبًبت خبص از سَی گرٍُ ّبی ًوبیشی  ،ثِ لحبػ سبلي ٍ تجْیسات فٌی هرثَط ثِ اجرا هی ثبیست تب پیش
از ثرگساری جشٌَارُ ثِ دثیرخبًِ جشٌَارُ تئبتر داًشگبّی ووبل الوله ارائِ شَد .در غیر ایي طَرت ،دثیرخبًِ جشٌَارُ
ّیچگًَِ تعْذی در لجبل درخَاست ّبی گرٍُ ًخَاّذ داشت.
آثبری وِ هَضَع ًوبیشٌبهِ آًْب هٌغجك ثب فرٌّگ ثَهی یب ثسترّبی تبریخی ،سیبسی ،ادثی ٍ آییي ّبی فرٌّگ عبهِ ٍ الَام
ایراًی ثَدُ ،در اٍلَیت خَاٌّذ ثَد.
ستبد بزگشاری جشنواره مسئولیتی در قببل سبخت و سبس دکور ،دوخت لببس و چبپ تبلیغبت نمبیشهب نذاشته و
صزفبً خذمبت معمول نصب دکور و آمبدهسبسی صحنه را ارائه خواهذ کزد.
مذارک ،عکس ،پوستزهب ،نمبیشنبمههب و فیلم هبی ارسبل شذه (اعم اس پذیزفته شذه و پذیزفته نشذه) مستزد نخواهذ
شذ.
چنبنچه در هز مزحله ای از اًتخبة آثبر ،هغبیرتی ثب ثٌذّبی پیش گفتِ اثجبت گردد ،دثیرخبًِ جشٌَارُ تئبتر داًشگبّی ووبل
الوله ،گرٍُ ًوبیشی را از حضَر در جشٌَارُ ببس خواهذ داشت.
تصمیم گیزی در خصوص موارد پیش بینی نشذه در فزاخوان بز عهذه ستبد بزگشاری جشنواره و حسب سیبست هبی
اداری و مقزرات جبری خواهذ بود.
1

 .14متقبضیبن حضور در جشنواره الزم است هذارن ریل را حذاوثر تب هْلت تعییي شذُ ثِ دثیرخبًِ جشٌَارُ تئبتر داًشگبّی
ووبل الوله هستمر در حَزُ هعبًٍت فرٌّگی داًشجَیی داًشگبُ غیراًتفبعی ٌّر ٍ هعوبری ووبل الوله شْرستبى ًَشْر
ارسبل ًوبیٌذ.
الف) فرم تکویل شذُ شرکت در جشٌَارُ ،یک قطعِ عکس ٍ خالصِ سَابق ٌّری بِ ّوراُ گَاّی
اشتغال بِ تحصیل کارگرداى
ب) تصَیر یک ًسخِ هتي ًوایشٌاهِ بِ ّوراُ هجَز کتبی ًَیسٌذُ ،هترجن یا ًاشر
ج) یک حلقِ لَح فشردُ با کیفیت از اجرای عوَهی ًوایش
د) هعرفی تواهی عَاهل ًوایش بْوراُ رکر ٍظایف آًْا

گبه شمبر جشىواره :
هْلت ارسال آثار 30 :خردادهاُ 89
بازبیٌی زًذُ آثار 4 :تا  6تیرهاُ 89
برگساری جشٌَارُ 89 :تا  00تیرهاُ 89

فرم شرکت در جشىواره
ثب اعالع وبهل از هفبد هٌذرج در فراخَاى ًخستیي جشٌَارُ تئبتر
ایٌجبًت
داًشگبّی ووبل الوله ًَشْر ٍ لجَل ولیِ شرایظ رور شذُ ،ثِ عٌَاى وبرگرداى ًوبیش
از داًشگبُ
ثِ ًَیسٌذگی
ثِ آدرس
ضوي ارسبل هذارن رور شذُ در فراخَاى ،هتمبضی شروت در جشٌَارُ فَق هی
ٍ شوبرُ توبس
ثبشن.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تبریخ

اهضبء

آدرس دبیرخبوه:
وًشُر ،خیبببن فرديسی جىًبی ،میدان کبرگر ،خیبببن رازی ،داوشگبٌ غیراوتفبعی َىر ي معمبری کمبل الملک
وًشُر ،پالک 06
ياحد معبيوت فرَىگی داوشجًیی ،دبیرخبوٍ جشىًارٌ تئبتر داوشگبَی کمبل الملک
کد پستی ۳۹۱۸۹– ۴۹۷۸۳ :
تلفه تمبس  ۸1۴۴۹۴10 – ۸1۴۴6۸۸۸- ۸1۴۴1۱۸۷ - ۸1۴۴۸۴۱۸ :فکس ۸1۴۴۷۴1۹ :پیش شمبرٌ6۱۱ :
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