
 8931 -فراخوان جشنواره تئبتر بسیج استبن مبزنذران
ّبی همذس ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى آسهبىی گبم دٍم اًمالة ٍ تحمك ثب ًگبُ ثِ ثیبًیِ اًدوي ًوبیص سبصهبى ثسیح ٌّشهٌذاى هبصًذساى

ستبًی تئبتش ثسیح سا ثب اّذاف، هَضَػبت دس ًیل ثِ فشٌّگ ٍ ٌّش ایشاًی، اسالهی تحت تؼبلین آسوبًی اسالم ًبة هحوذی )ظ( خطٌَاسُ ا

 کٌذ.ٍ همشسات هطخع ثشگضاس هی

 

 هبی جشنوارهبخش
 ایغحٌِ -1

 ّبی هحلِثچِ -2

 ًبهِ ًَیسیًوبیص -3

 

 موضوعبت جشنواره
 سبل دفبع همذس 8ًمص همبٍهت، سضبدت ٍ ایثبسگشی هشدم ضشیف هبصًذساى دس دٍساى  -1

ٍ تَلیذ آثبس دس حَصُ تئبتش  افتخبس اًمالة اسالهی ٍ دفبع همذس هبصًذساىاى دشتٌی ثش هستٌذات ٍ ٍلبیغ دٍسخلك آثبس ًوبیطی هج -2

 آییي ثَهی

 خلك آثبس ًوبیطی ثب تکیِ ثش هفبّین اسصضی ٍ ثٌیبدی ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى -3

 ّبی سایح ٍ دشّیض اص ضؼبسصدگیخلك آثبس تدشثی ٍ خاللبًِ ٍ دٍسی اص تکشاس کلیطِ -4

 ّبی اخاللی اسصش سیت دشداختي ثِ هؼضالت اختوبػی ٍخلك آثبس ًوبیطی ثب هحَ -5

 

 ای(شرایط عمومی جشنواره )بخش صحنه
دس اٍلَیت  هَضَػی اػالم ضذُذ، تَلیذ آثبس ًَ ثشاسبس اّذاف ّبی خذیثبتَخِ ثِ سٍیکشد ٍ تبکیذ خطٌَاسُ ثش ًگبسش ًوبیطٌبهِ -1

 اًتخبة خَاٌّذ ثَد.

 ًسخِ ثِ دثیشخبًِ اسسبل گشدد. 3ثِ ّوشاُ هدَص ًَیسٌذُ دس  ًوبیطٌبهِ هکتَة ثػَست کبهل ٍ تبیخ ضذُ -2

ّبی هتؼذد هحذٍدیتی ًذاضتِ ٍ تَلیذ ًوبیص تَسظ چٌدذ گدشٍُ اص ید     ّبی تَلیذ ضذُ تَسظ کبسگشداىاستفبدُ اص ًوبیطٌبهِ -3

 ثبضذ.دزیش هیًوبیطٌبهِ ثب هدَص ًَیسٌذُ اهکبى

 سیبل دشداخت خَاّذ ضذ. 000/000/10ثیٌی کو  ّضیٌِ تب سمف ثِ گشٍُ ّبی ًوبیطی دس اص هَفمیت دس هشخلِ ثبص -4

 -ثبصیگشی صى -ثبصیگشی هشد -ّبی کبسگشداًیضَد ٍ ثِ ثشگضیذگبى اٍل تب سَم ّشی  اص ثخصخطٌَاسُ ثػَست سلبثتی ثشگضاس هی -5

 ضَد.یهَسیمی ًوبیص، لَح تمذیش ٍ خبیضُ ًمذی اّذا ه -عشاحی غحٌِ -)هختع ًَیسٌذگبى استبى( ًَیسٌذگی

 

 ای(مقررات جشنواره )بخش صحنه
ثبیذ ػضَ سدبصهبى ثسدیح ثدَدُ ٍ ػضدَیت     کلیِ ضشکت کٌٌذگبى دس ّشی  اص ثخص ّبی خطٌَاسُ ثب ّش ػٌَاى ٍ هسئَلیتی هی -1

 آًبى ثِ تبییذ کبًَى ثسیح ٌّشهٌذاى ضْشستبى ثشسذ.

هدَاسد اػالهدی ثدِ هٌضلدِ     ُ ثَدُ ٍ ػذم سػبیدت  ّب هلضم ثِ سػبیت همشسات خطٌَاسٌّشهٌذاى هتمبضی ضشکت دس ّشی  اص ثخص -2

 ثبضذ.اًػشاف اص خطٌَاسُ هی

ستبد ثشگضاسی خطٌَاسُ دس ّش هشحلِ اص خطٌَاسُ دسغَست هطبّذُ ٍ احشاص تخغی اص فشاخَاى ٍ ضیَُ ًبهِ اخشایی تَسظ ّشی   -3

 احل خطٌَاسُ هحشٍم خَاّذ ضذ.ی هشی ّوکبسی ثب گشٍُ هؼزٍس ثَدُ ٍ گشٍُ اص اداهِّب یب افشاد اص اداهِاص گشٍُ

 

 هبی محلهبخش بچه
 ّبی همبٍهت ثسیح()کبًَى هسبخذ ٍ دبیگبُ



ّبی همبٍهت ثسیح هحالت است. ایي هشاکض ثِ خْت ٍخدَد عیدف   ّبی هسبخذ ٍ دبیگبُّبی اختوبػی هشدم کبًَىتشیي دبیگبُ یکی اص هْن

آثبس ٌّشی ثب هفبّین هَسد ٍثَق است. هفبّیوی کِ الجتِ تَسظ هدشدم خلدك   ػظیوی اص هخبعجبى دس سٌیي هختلف هشکض خَثی ثشای اسائِ 

 تَاى ًبم آى سا خشیبًی ثشآهذُ اص دسٍى هشدم ٍ ثشای هشدم ًبهیذ.ضًَذ. اتفبلی کِ هیضًَذ ٍ تَسظ هشدم ًیض دیذُ هیهی

استبى ٍ ًیض ایدبد اًگیدضُ ٍ سلبثدت سدبلن     ّبی ضْشّب ٍ سٍستبّبیّبی ٌّشهٌذاى ثسیدی دس هحلِّوچٌیي خْت هتوشکض ًوَدى فؼبلیت

 ّبی ًوبیطی دسًظش است ایي ثخص دس هَضَػبت هختلف اختوبػی ٍ دیٌی ثشگضاس گشدد.ثیي گشٍُ

 

 در بخش بچه هبی محلهشرایط و مقررات حضور
 .ًسخِ ثِ دثیشخبًِ اسسبل گشدد 3ًوبیطٌبهِ هکتَة ثِ غَست کبهل ٍ تبیخ ضذُ ثِ ّوشاُ هدَص ًَیسٌذُ دس  -1

شٍُ اص ید   گّبی هتؼذد هحذٍدیتی ًذاضتِ ٍ تَلیذ ًوبیص تَسظ چٌذ ًبهِ ّبی تَلیذ ضذُ تَسظ کبسگشداىاستفبدُ اص ًوبیص -2

 ثبضذ.دزیش هیًوبیطٌبهِ ثب هدَص ًَیسٌذُ ٍ تبییذ ستبد خطٌَاسُ اهکبى

 یبل دشداخت خَاّذ ضذ.س 000/000/5ّبی ًوبیطی دس اص هَفمیت دس هشحلِ ثبصثیٌی کو  ّضیٌِ تب سمف ثِ گشٍُ -3

ی ثسیح ٌّشهٌدذاى  ّبتیبثی ثِ هتَى ًوبیطی تؼذاد هطخػی ًوبیطٌبهِ اص عشیك کبًَىسدثیشخبًِ خطٌَاسُ ثِ هٌظَس سَْلت د -4

 دّذ.ّبی هتمبضی لشاس هیتیبس گشٍُخادسغَست تمبضب دس

ثسدیح اسدتبى دس خطدٌَاسُ     ّبی همبٍهدت ّبی هسبخذ یب حَصُشیك کبًَىثبیست اص عّبی هتمبضی دس ایي ثخص الضاهب هیگشٍُ -5

 حضَس یبثٌذ.

 دلییمِ ثبضذ. 30ٍ حذاکثش  15هذت صهبى ّش اثش دس ایي ثخص حذالل  -6

 ّب دس ایي ثخص ثبیذ ت  خٌسیتی )ثشادس یب خَاّش( اخشا ضذُ ٍ لبثل اخشا دس هسبخذ ٍ فضبی ثبص ّن ثبضٌذ.ًوبیص -7

کیفی آثبس دس ایي ثخص اص سَی دثیشخبًِ خطٌَاسُ یکی اص کبسضٌبسبى هَسد تبییذ اًدوي ًوبیص سبصهبى  ثِ هٌظَس استمبء سغح -8

 گشدد.ی ثبصخَاًی هؼشفی هیّبی دزیشفتِ ضذُ دس هشحلِثسیح ٌّشهٌذاى خْت هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی ثِ گشٍُ

 

 ُّبی هحلِضوبس ثخص غحٌِ ای ٍ ثچِگب 

  98تیش  10هْلت اسسبل هتي 

  98هشداد  10ّبی دزیشفتِ ضذُ ٍ اػالم ًوبیطٌبهِهؼشفی 

 98ّبی ًیوِ اٍل آثبى ثبصثیٌی ًوبیص 

 98آثبى  20ّبی ثشگضیذُ ثشای خطٌَاسُ استبًی ست ًْبیی گشٍُیاػالم ل 

  ُ98ثشگضاسی هشحلِ ًْبیی خطٌَاسُ استبًی تئبتش ثسیح آرس هب 

 

 بخش نمبیشنبمه نویسی
 ُالف( هسبثمِ ًوبیطٌبهِ ًَیسی کَتب

 ة( هسبثمِ ًوبیطٌبهِ ًَیسی ثلٌذ

 گشدد.ی هستٌذات تبسیخ ضفبّی ثشگضاس هیتَلیذ هتَى دفبع همذس ثشدبیِ -ی کبسگبُ آهَصضیهٌذاى ثِ ضیَُایي ثخص ثشای ػاللِ

 همشسات ثخص ًوبیطٌبهِ ًَیسی

سی ٍ تدبسیخ ضدفبّی هؼشفدی ضدذُ     ّبی ادثیبت دبیدذا ّبی خَد سا ثش اسبس کتبةًبهِثبیست ًوبیصٌّشهٌذاى دس ایي ثخص هی -1

 تَسظ دثیشخبًِ ثِ ضشح ریل تَلیذ ًوبیٌذ:

 صیٌت ثبثکی حسي یَسف ًَضتِ (1

 صیٌت ثبثکی خٌگ فشخٌذُ ًَضتِ (2

 آرس ّوتی صًذگی یؼٌی ّویي ًَضتِ (3

 ػلی اکجش خبٍسی ًژاد ضکَفِ ّبی ثْبستبسیخ ًَضتِ (4

 صیٌت ثبثکی آسوبى هي ًَضتِ (5

 حبج ػوشاى ًَضتِ  (6

  تَاًٌذ ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ هشاخؼِ ًوبیٌذ.هتمبضی خْت دسیبفت کتبثْبی فَق هیتجػشُ: ٌّشهٌذاى 

 ثِ آدسس دثیشخبًِ اسسبل ًوبیٌذ. ثش اسبس هَاسد ریلخَد سا  عشحثبیست سِ ًسخِ اص ٌّشهٌذاى هتمبضی هی -2



الدذام ثدِ ًگدبسش ًوبیطدٌبهِ      ّبی دزیشفتِ ضذُّبی سسیذُ تَسظ استبد ساٌّوب هَسد تبییذ لشاس گشفتِ ٍ ًَیسٌذگبى عشحعشح -3

 کٌٌذ.هی

ًگبسش ٍ تػَیت ًوبیطٌبهِ عی خلسبت کبسگبّی ثػَست حضَسی ٍ غیشحضَسی اص عشح تب هتي ثب ّذف ایذُ یدبثی ٍ هضدٌَى    -4

 گشدد.تمَیت سٍیکشد دساهبتی  خبعشات ٍ هتَى دفبع همذس صیش ًظش ٍ هطبٍسُ استبد ساٌّوب اًدبم هی -دشداصی

تَاًٌدذ  ّبی دیطٌْبد ضذُ داضتِ ثبضٌذ، هدی داسًذ ثذٍى حضَس دس کبسگبُ تَلیذ ًوبیطٌبهِ ثشاسبس کتبة ًَیسٌذگبًی کِ توبیل -5

 سِ ًسخِ تبیخ ضذُ ثِ ّوشاُ لَح فطشدُ ًوبیطٌبهِ سا ثِ آدسس دثیشخبًِ اسسبل ًوبیٌذ.

 بیطٌبهِ ثِ چبح خَاّذ سسیذ.ّبی ثشتش دس اص اًدبم هشاحل لبًًَی اص سَی دثیشخبًِ دس لبلت کتبة هدوَػِ ًوًوبیطٌبهِ -6

 گشدد.خلذ کتبة ثٌب ثِ تطخیع دثیشخبًِ اّذا هی 20ثِ ًفشات ثشتش ایي ثخص ٍخِ ًمذ، لَح تمذیش ٍ تب سمف  -7

ی داٍسی اص ًظش لبًًَی ٍ حمَلی دس اختیبس سبصهبى ثسیح ٌّشهٌذاى استبى هبصًذساى ّبی دزیشفتِ ضذُ دس هشحلِکلیِ ًوبیطٌبهِ -8

 تَاًذ دس استجبط ثب چبح ٍ تَصیغ آى تػوین گیشی الصم سا اتخبر کٌذ.ت ٍ سبصهبى هیلشاس خَاٌّذ گشف

ٍ    ثبیست ػالٍُ ثشکلیِ هتمبضیبى حضَس دس ثخص کبسگبّی هی -9 اسسدبل عدشح کبهدل ًوبیطدٌبهِ، هدَاسد       تکویدل فدشم دیَسدتی 

 دسخَاستی ریل سا ًیض ثِ دثیشخبًِ اسسبل ًوبیٌذ:

( عشح کبهدل ًوبیطدٌبهِ ثدب ًگدبسش     د  ( خالغِ لػِ ج    ّبی ًوبیصضخػیت ( ًبمة الف( ًبم کتبة هَسد ًظش

 دلیك سٍیذاد ّب ٍ لػِ هَسد ًظش

 ثبضذ.هی 98سبل  تیش 15دس ایي ثخص تب  عشحهْلت اسسبل 

 ثبضذ.هی 98ضْشیَس  20 )ًوبیطٌبهِ ًَیسبى آصاد( هْلت اسسبل اثش ثشای ًَیسٌذگبى خبسج اص کبسگبُ

ّدب ثدِ کدبًَى ثسدیح     فت فشم ثجت ًبم ٍ اعالػبت ثیطتش، ثِ سبصهبى سیح ٌّشهٌذاى استبى هبصًدذساى ٍ دس ضْشسدتبى  ٌّشهٌذاى خْت دسیب

 ٌّشهٌذاى ضْشستبى خَد هشاخؼِ ًوبیٌذ.

 سبصهبى ثسیح ٌّشهٌذاى استبى هبصًذساى -عجمِ دٍم -هدتوغ فشٌّگی ٌّشی اسضبد -هیذاى اهبم )سُ( -آدسس دثیشخبًِ: سبسی

 01133367079تلفي توبس: 

 09397232391ضوبسُ ّوشاُ: 


