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 معاونت فرهنگی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم                               

 

 

 

 

 

 :مقدمه

پرورش فکری کودکان و نوجوانان به حساب مهم کانون  یها تی، از فعال مخاطب تیاثرگذار در ترب یتیترب به عنوان واسطه شینما

ند عالوه بر رشد و پرورش خالقیت و هنر در میان کودکان و نوجوانان تو ن بر این باورند که نمایش میآید. بسیاری از پژوهشگرا می

تواند  های مرتبط با نمایش می ها و مهرواره شکی نیست که برگزاری جشنوارهدر این بین ها باشد.  پذیر کردن آن راهی برای جامعه

تعامل مناسب با  ،یاخالق یها فراگرفتن ارزشعالوه بر این، باید توجه داشت که  نقشی تاثیرگذار در این فرآیند داشته باشد.

های اینچنینی است. بر  جشنواره یاز دستاوردها یفرد یها و مهارت یکار گروه زهیانگ شیاعتماد به نفس و افزا شیهمساالن، افزا

، شینما» با شعار را شینما یجشنواره کشور نیهجدهمکودکان و نوجوانان  یکانون پرورش فکر یمعاونت فرهنگهمین اساس 

 قیبه کودکان و نوجوانان از طر یو تجربه زندگ میجهت انتقال مفاه ،یتیترب ای و به عنوان واسطه« ندهی، ساختن آیزندگ نیتمر

 های کشور برگزار خواهد کرد. تمامی استاندر  ش،ینما

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 سخن اول:

لذا بر آن  ردیگ ینم یجا یخاص تیهنر در محدود نیخورده و طبق نظر صاحبنظران ا وندیو تفکر پ تیبا خالق شیازآنجا که هنر نما

 ،یکامال عروسک های شیتوانند نما یکننده م شرکت های پس گروهکنیم؛  میتنظ ای حرفه نیتا جشنواره مذکور را بر اساس قوان میشد

اعضا است،  های یارائه توانمند یبرا یگاهیجا نکهیاز ا ریانتخاب به غ نیا. اورندیرا به صحنه ب یعروسک -ق زنده یتلف ایکامال زنده و 

و کارشناسان  انیرود مرب یرو توقع م نیا . ازکنندگذارد تا بتوانند هنر خود را هر چه بهتر ارائه  یآزاد م زیرا ن انیکارشناسان و مرب

 کنند.کانون ارائه  یگذار برا ریو تاث ستهیدرخور، شا یالزم را ببرند و اثر رهکانون به یتوانمند از اعضا

  جشنواره ریدب -س عبا یمشهد ریما

 نینامه هجدهم وهیفراخوان و ش

 یشینما یهنرها یجشنواره کشور
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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 :جشنواره اهداف

 ندهیساختن آ یها برا و تجربه ناشناخته یزندگ نیتمر 

 ءاعضا یو اجتماع یفرد یها و مهارت یدانش نظر شیمناسب جهت کسب و تبادل تجربه و افزا ییفراهم کردن فضا 

 اعضاء یساز داری، پرورش و پا جذب یبرا یا نهیزم جادیا 

 در همه عالقمندان زهیانگ جادیاعضا و ا قهیذوق و سل قیتشو یمؤثر برا یتیخلق موقع 

 شیهنر نما یدر راستا انهیسال یها سنجش و بازخورد آموزش یبرا یبستر جادیا 

  انیاعضا و مرب یشینما یکشف و پرورش استعدادها 

 

 شعار جشنواره:

 ندهی، ساختن آ یزندگ نی، تمر شینما

 

 شرکت کنندگان:

 ( سال 21 تا 21اعضا) 

 (سال 12تا  21 ) اعضا ارشد 

 (شینما دیبه عنوان عوامل موثر در تول ) و کارشناسان کانون انمربی 

 

 ان،یمربکنند،  تیترب یو در جهت امور تخصص ییراهنما یارشد را به درست یاعضاء و اعضا دیبا یکانون یروهاین ،یبا نگاه پرورش نکهیا لیدل هب دوره از جشنواره نیتبصره: در ا* 

سازنده و  کارگردان، طراح سنده،ینو ) فقط به عنوان عوامل پشت صحنهو  اشندگردان در اجراها حضور داشته ب عروسک ای گریبه عنوان باز توانند یکارشناسان و کارمندان کانون نم

توسط اعضاء  دیفقط با یگردان و عروسک یگریباز یها تیداشته باشند و فعال توانند حضور یطراح پوستر و بروشور و ....( م ،ورمیگر ،آهنگسازلباس، شاعر،  و صحنه عروسک، طراح

 .ارشد انجام شود یاعضا و

 

 آثار: نیمخاطب

 کودک و نوجوان

 

 جشنواره: یها بخش

 عروسکی( -نمایش )زنده 

 های خالق( نمایش خالق، بازی ) اینمایش کتابخانه 

 نویسی  نمایشنامه 
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 جشنواره: یها بخشتعریف 

 ی(عروسک-)زنده شینماتعریف  -

در  یا صحنه ییدر قالب اجرا دیباشود و  می دیسال تول 21 یال 6مخاطب  یاست که برا ی، تئاتر و تئاتر عروسک یزنده عروسک شیمنظور از نما

 ایزنده و  یزبصورت با ای ،یتواند عروسک ی)م یا صحنه شیها با موضوع کودک و نوجوان در قالب نما شینما نیمتداول تئاتر باشد. ا یها وهیش

قرار خواهند  ریو مورد تقد یمعرف هر بخش هاینیشده و برتر ی( در دو بخش کودک و نوجوان داور باشد گریاز عروسک و باز یبیبصورت ترک

 .گرفت

 .شود یمسابقه نم نیشامل ا یابانیو خ یدانیم یها شینما : نکته* 

 

o ی(عروسک-)زنده شینماهای اجرای  شیوه 
 

 یعروسک شینما:  

 .باشد یعروسک یها کیاز تکن یکیحداقل  فیتعر یو دارا یا صحنه ینوجوانان که در قالب اجرا ایکودکان  یست براا یتئاتر

 صحنه:  شینما 

 .باشد گرانیباز ای گریو با حضور باز یا صحنه ینوجوانان که در قالب اجرا ایکودکان  یست براا یتئاتر

 زنده:  -یعروسک شینما 

 .و عروسک باشد گریباز نیب یقیو تلف یا صحنه ینوجوانان که در قالب اجرا ایکودکان  یست براا یتئاتر

 

o ی(عروسک-زنده) شیشرکت در بخش نما طیشرا 

 ارشد و ذکر مشخصات کامل گروه یاعضا و اعضا تیثبت شماره عضو شرکت در جشنواره و یتقاضایک شماره  و ارسال فرم لیتکم 

  پسر  ایدختر  یاعضا کیبه تفک شیعوامل نماانتخاب 

 یو عرف یفرهنگ ،ینیشئونات د تیرعا  

  نفر عضو ارشد باشند.( 1سال و  21تا  21نفر عضو  2نفره باید  6توجه به ترکیب اعضا و اعضاء ارشد در یک گروه ) در یک گروه 

  گردان به همراه مربی نفر به عنوان بازیگر و عروسک 1استفاده از حداکثر  

  کارگردان از یک نفر به عنوان استفاده 

  قهیدق 24حداکثرتا  03زمان  مدتاجرای نمایش در 

  از نور ماوراء بنفش به دلیل بروز خطرات ناشی از آن برای نوجوانان دقیقه  2بیش از استفاده عدم 

 گروه است.نکته: امکانات مورد نظرخاص در اجرا مانند نور ماورا بنفش، وسایل مخصوص صحنه و... به عهده * 

  بر خالقیت در طراحی توجه های پرهزینه و  ساخت دکورها و عروسکپرهیز از 

  1بر اساس فرم شماره  به همراه عکس و فیلم مشخصات گروهارسال 

  0های شرکت کننده در جشنواره استانی مطابق فرم شماره  فهرست نمایشکامل ارسال  

 تهیه بروشور برای نمایش 
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  شرکت در جشنوارهرعایت قوانین و ضوابط 

 است.بندی مصوب جشنواره موجب حذف آثار  کنندگان با ارسال آثار خود متعهد به پذیرش ضوابط شرکت در جشنواره هستند. عدم رعایت این قوانین، خصوصاً زمان شرکت* نکته: 

  23ارائه مجوز از سوی نویسنده یا نویسندگان برای هر اثر طبق فرم شماره 

 ده برای آثار اقتباسی مورد نیاز نیست.مجوز نویسن* نکته: 

 

o :نکات حائز اهمیت 

 بالمانع است. ازیبر اساس ن شنمای در ها و افکت یقیموس الوگ،یضبط شده همچون وکال، د یاز صداها استفاده 

 نقص در پخش صوت برعهده گروه است. ای رادیهر گونه ا 

 پشت صحنه بالمانع است.  یها تیارشد در فعال یاعضا و اعضا حضور  

 های ارسال شده )اعم از پذیرفته شده و نشده( مسترد نخواهد شد. ها و فیلم مستندات، عکس 

 در نصب دکور و فقط ندارد و را ها  ساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبلیغاتی نمایش و جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت

 .سازی صحنه گروه را یاری خواهد داد آماده

 اند امکان حضور دارند. تولید شده 71تا آذرسال  79صرفاً از ابتدای سال که های تولیدی  نمایش 

  

o ی(عروسک-)زنده شیهای رویکرد  ارزیابی  بخش نماشاخص 

 ها و اصطالحات پرکاربرد بومی  المثل ها، ضرب ها، متل ها، حکایت استفاده از ادبیات فولکلور؛ قصه 

 های چاپ شده در کانون  استفاده از کتاب 

 استفاده از بیشترین حضور اعضاء و اعضای ارشد در یک نمایش 

 استفاده خالقانه از فضای نمایشی برای انتقال پیام غیر مستقیم 

 پذیری شخصیتهای نمایش برای مخاطب  باور 

 های خالق  ها و بازی نوآوری در شکل به کارگیری اعضا در نمایش 

 ها ها در استان عمومی نمایش اجراهای 
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 (خالق یها یخالق، باز شینما )ی ا کتابخانه شینماتعریف  -

با استفاده  تگریهدا یمرب ایاعضا  دهی( با ارائه طرح و ا روزه مین کوتاه ) یبازه زمان کیو عضو محور که در  یاست گروه یتیفعال یا کتابخانه شینما

ساده و خالق ساخته شده و توسط گروه  یها عروسک ایو  یریپذ نقش ،یاز باز یریگ و با بهره *زیچ یو تئاتر ب القخ شی، نما یشینما یها یاز باز

 .دیآ یبه اجرا درم نیجلسه تمر کیجهت کشف استعداد اعضا در  ،ییاجرا

شود  یساده استفاده م یصندل کیتخت پادشاه از  یبه جا مثال یشود. برا یصحنه و لباس با حداقل امکانات انجام م لیو وسا یاکسسوار چیاست که بدون ه ی: تئاترزیچ یب فیتعر* 

 شود. یپارچه ساده به عنوان شنل استفاده م کیمبارز از  کیلباس  یبه جا ای

 

o ی ا کتابخانه شیشرکت در بخش نما طیشرا 

 شرکت در جشنواره  یتقاضایک شماره  و ارسال فرم لیتکم 

 2شماره  مکتوب طبق فرمصورت  به یا کتابخانه شینما کی یریگ شکل یارائه طرح برا وهیو شکل و ش خالقانه یها ها و طرح دهارائه ای 

 

o :نکات حائز اهمیت 

 تعداد ارائه ایده و طرح خالقانه به دبیرخانه جشنواره وجود ندارد. محدودیتی در 

 شوند. به بخش رقابت کشوری دعوت میها پذیرفته شده و شیوهترین  و خالقانه گذارترین تاثیر ،از میان آثار 

 شود. دهد اجرا می ها قرار می در بخش کشوری با اعضائی که میزبان در اختیار مربی ،ایده 

 است.های اجرای ایده و رسیدن به اجرای نهایی  داوری بر اساس ایده، شیوه 
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 نویسی بخش نمایشنامه -

مضمون و  تیتمرکز در نگارش متون و توجه به رعا جادیاست، به منظورا شینما یفکر یربنایاجرا و ز یرکن اساس شنامهیکه نما ییاز آنجا

 .شود یبخش در دو مرحله برگزار م نیساختار درست، ا

جشنواره، صاحبان  رخانهیمشاور از طرف دب یشرکت در جشنواره خواهد بود. با معرف یآثار متقاض نیاز ب شنامهینما 23اول: شامل انتخاب  مرحله

 .کرده و آماده حضور درمرحله دوم شوند تینظر کارشناس مشاور مربوطه تقو ریمتن را ز کیدرامات یها آثار فرصت خواهند داشت جنبه نیا

به عنوان  شنامهیآنها سه نما نیب بخش شرکت داده خواهند شد و از نیا الزم در راتییمرحله اول بعد ازتغ دهیبرگز یها شنامهیدوم: نما مرحله

 شد.اهدا خواهد  یینها دگانیبه برگز یزیو جوا یمعرف دهیآثار برگز

 خواهند شد. حمایت اجرا و تولید برای نمایشی هنرهای طرف انجمن از و کانون انتشارات توسط منتخب هایداوران، نمایشنامه هیئت و تایید تشخیص درصورت* نکته: 

 .شد خواهد پذیرفته نشده چاپ و جدید متونصرفاً  بخش این در* نکته: 

 

o یسینو شنامهیبخش نماشرکت در بخش  طیشرا 

 شرکت در جشنواره  یتقاضایک شماره  و ارسال فرم لیتکم 

  اثر از سوی هر نویسنده به دبیرخانه جشنواره 0ارسال حداکثر 

 در صورت اقتباسمشخصات منبع اقتباس به همراه نمایشنامه  ارسال 

  های مذهبی و تاریخی نمایشنامهذکر منبع در 

 همراه با تاریخ و امضای نویسنده در آخرین صفحه نمایشنامه ذکر شماره صفحه، جلدها و وجود  آرایی نمایشنامه ضرورت صفحه 

  در متن نمایشنامه 22فونت نازنین رعایت 

  با محتوای   لوح فشرده یکارسالPDF  فرم شرکت در مسابقه  نمایشنامه به همراه 

 

o ات حائز اهمیت:نک 

 می باشدبالمانع های انجمن هنرهای نمایشی نگارش شده است  که در کارگاههای گروهی  ارسال نمایشنامه . 

 .برگزیدگان نهایی این بخش در اختتامیه جشنواره کشوری دعوت و تقدیر خواهند شد 

 کانون باشد های ها اقتباس از کتاب دستاوردهای نشر، نمایشنامه شود جهت معرفی پیشنهاد می. 
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 جشنواره: یسطوح برگزار

 .شود کشوری برگزار میو استانی سطح  دوجشنواره در 

 

  بخش استانی: -

 کنند. نمایش از هر استان به مرحله بعد راه پیدا می 0متقاضیان در هر استان پس از گذراندن جشنواره استانی و انتخاب

o :ارکان دبیرخانه استانی  

 کانون استان یفرهنگمعاون : مدیر اجرایی -

 ( یشینما شیبرگرا دیتاک ) یکارشناس هنر: مسئول دبیرخانه -

 .شود یم یمعرف یمرکز رخانهیهنر توسط دب نیبه ا یو آگاه یشیشخص با توجه به سوابق نما نیا: ناظر -

 استان یعموم کارشناس روابط حایترج: عمومی روابط -

 .فرهنگی باشد، کارشناس مسئول فرهنگی، هنری، ادبی مدیر اجرایی استان استتبصره: در صورتی که استان فاقد معاون * 

 

o :مراحل اجرا 

 مرتبط با معرفی ارکان دبیرخانه استانی  4شماره  تکمیل و ارسال فرم 

 های مختلف اجرایی تشکیل دبیرخانه جشنواره استانی و کمیته 

 برگزاری جشنواره در سطح استان 

  شمار توسط مدیر اجرایی و اعالم آن به دبیرخانه مرکزی  مطابق گاهتعیین زمان جشنواره استانی 

  کانونی و هنرمندان  ترکیبی از کارشناسان کانونی و غیر ) نفر از کارشناسان حوزه نمایش 0متشکل از  یهیئت داوران استانتعیین

 .شاخص استان( که با نمایش حوزه کودک و نوجوان آشنایی کامل داشته باشند

 یب زیر در خصوص داوران استانی:رعایت ترک 

 یک داور با گرایش نمایش عروسکی -

 بازیگری( ) ای یک داور با گرایش نمایش صحنه -

 یک داور دارای سابقه نویسندگی یا کارگردانی تئاتر -

های مذکور تحصیالت آکادمیک یا تجربه اجرایی  رسند که در زمینهمیداور به تایید دبیرخانه مرکزی  0داور توسط استان معرفی شده و از میان داوران انتخابی استان،  4تبصره: * 

 قابل قبول داشته باشند.

  به از سوی مدیر اجرایی جشنواره استان به صورت رسمی  6طبق فرم شماره ها  ترکیب هیأت داوران جشنواره در استانپیشنهاد

 دبیرخانه و دریافت تاییدیه دبیرخانه
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  کننده در نظر گرفته شده است های شرکتبرای تمامی گروهکه  9های مندرج در فرم شماره داوری بر اساس شاخصانجام 

 1طبق فرم شماره  انتخاب برگزیدگان استان بر اساس نتایج داوری 

 .با توجه به اهمیت موضوع داوری، حضور ناظر داوری ستاد در جشنواره استانی ضروری است* نکته: 

  کل استان توسط دبیرخانه استان با امضای مدیر کنندگان و منتخبین شرکتو لوح تقدیر  دیپلم افتخار ،گواهی حضورتنظیم 

 تومان باشد.بیش از یک میلیون نباید تواند به صورت نقدی و غیر نقدی بوده و سقف جوایز نقدی   هدیه برگزیدگان می* 

 سازی مراحل کار و ثبت تجارب استانی توسط دبیرخانه استان  مستند 

 صورتجلسات، تبلیغات، داوری، جشنواره و...( ) ریزی و اجرا در استان ارایه شود رود در این گزارش فرآیند برنامه می انتظار* 

  استان از سوی هزینه برگزاری جشنواره استانی تقبل 

 

o  برتر انتخاب آثارشیوه: 

  به همراه لوح فشردهبرتر  نمایش 0از هر استان (DVD  ) ها نمایش که لوح فشرده این کند مرحله راه پیدا مینمایش اجرا شده به این 

 به دبیرخانه ارسال شود. 1مشخصات هر گروه طبق فرم شماره و  1و گزارش مکتوب ناظر و امضا مدیر اجرایی باید طبق فرم شماره 

 کند. ای راه پیدا می صحنه نمایش برتر به مرحله پایانی جهت اجرا 22ها توسط هیئت انتخاب بازبینی شده و  های برتر استان نمایش 

 

o :نکات قابل توجه 

  ضرورت دارد.نمایش منتخب کشوری  22بروشور و پوستر برای تهیه 

 اجرای عمومی در  4شوند که حداقل  ای به منظور شرکت در بخش نهایی به شرطی انتخاب می یافته به مرحله صحنه های راه نمایش

 همراه با فیلم و عکس به دبیرخانه مرکزی ارسال شود. 7فرم شماره باید بر اساس اجرا این سطح شهر یا استان داشته باشند و تاییدیه 

 این تاییدیه . های اجرا شده با دو امضا در استان توسط مدیر استان و نماینده انجمن در استان قابل پذیرش خواهد بود تاییدیه نمایش

 ، حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسالمیی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاز سوی شورای ارزشیابی و نظارت هنرهای نمایش اجرا اگر

 .نیز باشد مورد پذیرش است

 صورت به ( 2313* 2223با حداقل کیفیت )باید از هر نمایش )توسط تک دوربین(  های تهیه شده فیلم HD  7*26با اندازه قاب 

 به دبیرخانه ارسال شود.  DVDصورت فایل در قالب به

  ها با نصب یک میکروفن بر روی صحنه که تمام صدای بازیگران و صدا پیشگان را به صورت مفهوم ضبط کند باید  نمایشصدای

 شود.ضبط کند   همزمان با صدایی که دوربین به صورت خودکار ضبط می

 .شدنی است به صورت همزمان با یک میکروفن در هنگام ضبط تصویر انجامعمل این نکته: * 

 اصالح اندازه   ، زوم یا زوم بک به اندازه قاب صحنه بدون حرکتباید ها اندازه قاب دوربین باید ثابت باشد و دوربین  ایشدر تمام نم ،

 فیلم بگیرد.و... باالی سر 

 و یا هرگونه مونتاژ تلویزیونی باشدقطع شدن )کات( صورت پیوسته و بدون  هفیلم اجرا باید ب. 
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  استانی ضبط شود.فیلم اجرا باید در جشنواره 

 منجر به حذف به نکات مربوط به فیلمبرداری ها ندارد و عدم توجه  ها در استان جشنواره مسئولیتی در قبال ضبط نامناسب اجرای گروه

 شود. از رقابت میها  گروه

 است.کننده  شهری به عهده استان شرکت شهری و بین ای درون یافته به مرحله صحنه های راه نقل گروه و حمل 
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 بخش کشوری: -

های مختلف  برگزیدگان در بخشدر نهایت به رقابت پرداخته و ها در سطح کشور با یکدیگر  استاننمایش برگزیده  22 ،آثار انتخابپس از 

است اجرا شده  یها شینما تیفیک اثر، صرفاً 22 نیمالک انتخاب او  شوند یانتخاب م یمرکز رخانهیبخش توسط دب نیداوران ا شوند. تقدیر می

 نیمنتخب برایو  خواهند شد یمعرف هیبرنامه اختتامدر  یبر اساس داوراین بخش  یینها دگانیبرگزاست. انتخاب  ئتیبر اساس نظر هانتخاب، و 

؛ همچنین این برگزار خواهد شد یشینما یبرتر هر رشته توسط انجمن هنرها دیبا حضور اسات یمرحله کارگاه تخصصاین جشنواره در 

خواهند داشت و در کنار آن بسترسازی مناسب از سوی ستاد جهت اجرای  برگزیدگان امکان اجرای نمایش در یکی از مراکز منتخب کانون را

 گیرد. ها نیز صورت می های برگزیده در استان نمایش

o (یعروسک-)زنده شینما جوایز: 

 جایزه عنوان

 تومان ونیلیم 0 کودک دهیبرگز شینما

 تومان ونیلیم 0 نوجوان دهیبرگز شینما

 تومان ونیلیم 2 اول یگریباز دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 اول یگردان عروسک دهیبرگز

 هزار تومان 933 دوم یگریباز دهیبرگز

 هزار تومان 933 دوم یگردان عروسک دهیبرگز

 هزار تومان 433 یگریباز یریتقد

 هزار تومان 433 یگردان عروسک یریتقد

 هزار تومان 433میلیون و  2 کودک شنامهینما دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 کودک یکارگردان دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 نوجوان شنامهینما دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 نوجوان یکارگردان دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 لباس یطراح دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 میگر دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 شاعر دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 یقیموس دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 و ساخت عروسک یطراح دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 پوستر و بروشور یطراح دهیبرگز

 انتخاب یشورا ژهیو زهیجا
  را اعضا شیکه کل نما ستا یا زهیجا

 .سال( انجام داده باشند 29تا  23)
 تومان ونیلیم 4

 

 

  

o ای کتابخانه شینما جوایز: 

 جایزه عنوان

 تومان ونیلیم 2   یا کتابخانه شینما نیتمر نیبهتر

 تومان ونیلیم 2 یا کتابخانه شینما دهیا نیبهتر

 تومان ونیلیم 2    یا کتابخانه شینما یاجرا نیبهتر

 

o نویسی: نمایشنامه جوایز 

 جایزه عنوان

 تومان ونیلیم 1 اول    شنامهینما دهیبرگز

 هزار تومان 433میلیون و  2 دوم شنامهینما دهیبرگز

 تومان ونیلیم 2 سوم شنامهینما دهیبرگز

 



11 
 

 شمار جشنواره: گاه

 عروسکی -بخش نمایش زنده 

 71 مرداد نامه ارسال فراخوان و شیوه

 71 شهریور 03الی  شهریور24 هیئت داوران استانیاعضاء و ارکان دبیرخانه استانی و معرفی 

 71 ذرآ 03الی  مهر 2 زمان برگزاری مرحله استانی

 71 دی 4تا آذر  03 های برگزیده استانی مهلت ارسال لوح فشرده و فرم گروه

 71 دی 03الی  دی 4 جشنواره دبیرخانه مرکزیدر  انتخاب آثار

 71 بهمن 24 یافتگان به جشنواره کشوری اعالم اسامی راه

 77 فروردین 17الی  16 زمان برگزاری جشنواره کشوری

 ای بخش نمایش کتابخانه

 71مهر  03تا  ارسال طرح و ایده 

 71 بهمن 24 یافتگان به جشنواره کشوری اعالم اسامی راه

 77 فروردین 17الی  16 مرحله اجرا و داوری

 77 فروردین 17الی  16 های برگزیده در جشنواره کشوری طرح معرفی

 نویسی بخش نمایشنامه

 71 مهر 03تا  ها ارائه نمایشنامه

 71ماه  آذر 2تا  های دوره اول ارزیابی و اعالم برگزیده

 71 دی 13تا  های نهایی های برگزیده و تحویل نمایشنامه مشاوره به نمایشنامه

 77 فروردین 17الی  16 نمایشنامه در جشنواره کشوریهای  اعالم برگزیده

 

 

 

 

  

  

 تذکر مهم:

 به دلیل فشردگی زمان بندی در بخش داوری و بازبینی آثار زمان به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

 

 :یشینما یهنرها یجشنواره کشور نیهجدهم یمرکز رخانهیدب ینشان

  یو هنر یادب یها نشیآفر تیریمد - حجاب ابانیخ - یدکتر فاطم ابانیخ - تهران

 229 یداخل 31211792111 -7:تلفن
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 :های پیوستشرح فرم

 شرح فرم شماره فرم

 تقاضای شرکت در جشنواره 2

 های استانی مشخصات گروه 1

 کننده در جشنواره استانی های شرکت نمایش 0

 ای طرح ایده و شیوه اجرا نمایش کتابخانه 2

 اعضاء دبیرخانه استانمعرفی ارکان و  4

 معرفی داوران استان 6

 های داوری شاخص 9

 معرفی برگزیدگان مرحله استان 1

 ها تاییدیه اجرا نمایش 7

 تاییدیه نمایشنامه 23
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 کشوری هنرهای نمایشیجشنواره هجدهمین در  شرکتتقاضای  2فرم شماره 

 مرکز:                                            : شهرستان                                             : استان

 مربی سرپرست:                                                

 عنوان اثر:

 (: در صورت اقتباس ) منبع با ذکر نویسنده

 : نویسنده

 مقطع تحصیلی:                                             20/   /             : متولد سال                                               کارگردان:

 

 شرکت در بخش:

  نویسی نمایشنامه     ای  نمایش کتابخانه      عروسکی( -نمایش )زنده

 یا نمایشنامه:ای  خالصه طرح یا ایده نمایش کتابخانه

 

 

 

 در صورتی که مطلبی به توضیح نیاز دارد مرقوم بفرمایید:

 

 

                                                                                                نشانی: 

 کد پستی:

 تلفن تماس ثابت:                                                                             : همراه تلفن تماس

کامل از شرایط و مفاد فراخوان و پذیرش قوانین جشنواره، مدارک مورد نیاز، آمادگی خود را جهت با اطالع                                   : اینجانب

 کنم. اعالم می                  حضور در بخش           
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 2071های استانی هجدهمین جشنواره کشوری نمایش مشخصات گروه 1فرم شماره 

 پسر :          دختر :  تعداد اعضای ارشد:            تعداد اعضا: مرکز:                                 استان:

 مدت زمان اجرا:  شیوه اجرا:  نوجوان   مخاطب: کودک نام نمایش:

 در صورت اقتباس(: ) منبع با ذکر نویسنده :نویسنده

 خالصه نمایش:

 اعضای گروه:

 

 طرح و ساخت عروسک:                                                :دهیطرح و ا :                                                                کارگردان

 :طراح پوستر و بروشور          :                       شاعر                                طراح لباس:                       طرح و ساخت دکور:

 شماره عضویت نقش گان شهیها و صدا پ گردان عروسک گران،یباز

    

    

    

    

    

    

    

 شود  پخش میبه صورت ضبط شده )پلی بک(                                    شود   زنده اجرا می موسیقی:         به صورت

این موارد برای  الزم است

 هر گروه ارسال شود.

 قطعه عکس از دکور نمایش 0 2

 ها از فاصله نزدیک گردان ها یا بازیگران نمایش به همراه عروسک عکس از تمام عروسک 1

 هر صحنه یک عکس(  ) های مختلف اجرای نمایش در صحنه عکس از 0

 است.  یالزام یشده به جشنواره استان یمعرف یها شیاز نما کیهر  یفرم برا نیا لیتکم

 خواهد شد. یعدم ارسال به منزله انصراف از شرکت تلق
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 .................................. استان های تهیه شده در فهرست نمایش 0 فرم شماره

 کارگردان نویسنده مرکز نام نمایش ردیف
تعداد 

 اعضا

تعداد 

اعضای 

 ارشد

 شیوه  اجرا
مدت 

 نمایش

تعدادکل 

 افراد

2 
 

 
        

1 
 

 
        

0 
 

 
        

2 
 

 
        

4 
 

 
        

6 
 

 
        

9 
 

 
        

1 
 

 
        

7 
 

 
        

23 
 

 
        

 توضیحات:

 

  



16 
 

 .................................. ای استان طرح ایده و شیوه اجرا نمایش کتابخانه 2فرم شماره 

 سال تولد:                                                               نام و نام خانوادگی:                                                        

 پست سازمانی:                                                                  تحصیالت و گرایش:                     

 مرکز:                                    استان:                                                                         

 نوجوان  مخاطب اثر: کودک                               عنوان ایده:                                                                      

 مدت زمان اجرا:

 ایده طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشانی:

 همراه:تلفن 

 تلفن ثابت:

 پست الکترونیکی:
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 .................................. معرفی ارکان و اعضاء دبیرخانه استان 4فرم شماره 

 عنوان
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصیلی
 شماره همراه محل خدمت سابقه کار

شماره تماس 

 ثابت دبیرخانه

پست الکترونیکی 

 دبیرخانه

      مدیراجرایی

  
      مسئول دبیرخانه

      ناظر استانی

      روابط عمومی

 

 امضاء مدیرکل استان                                                                               امضاء معاون فرهنگی استان                                                           
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 ..................................معرفی داوران استان  6شماره  فرم

 پست الکترونیکی شماره همراه شغل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

       

 رزومه داور:

 

 

 

 پست الکترونیکی شماره همراه شغل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

       

 رزومه داور:

 

 

 

 پست الکترونیکی شماره همراه شغل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

       

 رزومه داور:

 

 

 

 

 پست الکترونیکی شماره همراه شغل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

       

 رزومه داور:

 

 

 

 

 پست الکترونیکی شماره همراه شغل رشته تحصیلی تحصیلیمدرک  نام و نام خانوادگی ردیف

       

 رزومه داور:

 

 

 

 

 

 امضا مدیر اجرایی جشنواره استان                                                                       امضا مدیر کل استان
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 های داوری  شاخص 9فرم شماره 

 نام نمایش:

 مرکز:                        استان:                                 

 مدت اجرا:

 نویسنده:

 کارگردان:

 :                           تعداد اعضا ارشد: تعداد اعضا

 نکات مهم در نمایش جمع  امتیاز امتیاز های  ارزیابیمالک بخش

مه
شنا

مای
ن

 

  24  2 موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع امتیاز:

 

 نام داور:

 

 

  0 پردازی داستان

  0 پردازی شخصیت

  1 ساختار زبان نمایش گفتگوها و....

  0 خالقیت در متن

نی
ردا

رگ
کا

 

 03  1 انتخاب ایده خالق مناسب با نمایش

  9 شیوه اجرا و تناسب آن با متن

  1 جذابیت اجرا

  9 گروههماهنگی بین عوامل 

یا 
ی 

دان
گر

ک 
وس

عر

ی
گر

زی
با

 

 13  2 )صداسازی مناسب( بیان

  2 بدن و حرکت

  2 میمیک و احساسات

  2 بداهه و تخیل

  2 خالقیت در ارائه شخصیت

نه
صح

ی 
را

اج
 و 

حی
را

ط
 

 23  1 طراحی متناسب با موضوع و شیوه اجرای نمایش

  1 انتخاب مصالح و مواد مناسب

  1 پردازی خالقیت در صحنه

  1 استفاده از نور، رنگ و سایر عوامل

  1 نقش طراحی صحنه در القا مفاهیم متن نمایش

ک
وس

عر
ت 

اخ
 س

ی و
اح

طر
 

 23  1 تناسب ساخت عروسک با موضوع و شیوه اجرا

  1 ساخت خالق عروسک

  1 تناسب عروسک با اجزای صحنه 

  1 پذیری و حرکت عروسکقابلیت انعطاف 

  1 استفاده از رنگ و لباس مناسب عروسک

قی
سی

مو
 

 23  1 استفاده خالق از ابزار موسیقی

  1 تناسب آالت موسیقی با موضوع نمایش

  1 استفاده از موسیقی جذاب و هماهنگ با متن

  1 نقش موسیقی نمایش در پیشبرد قصه نمایش

  1 و اجراهماهنگی در پخش 

ور
وش

بر
 

 4  1 تناسب بروشور با موضوع نمایش

  2 تناسب بروشور با گروه سنی

  2 ادبیات بروشور

  2 خالقیت در طراحی و اجرای بروشور
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 ..................................معرفی برگزیدگان مرحله استان  1فرم شماره 

 کارگردان نویسنده نام نمایش ردیف
گروه سنی 

 مخاطب

 

 شیوه اجرا

 

 مدت اجرا
تعداد بازیگران یا 

 ها گردان عروسک
 امتیاز تعداد کل گروه

2          

1          

0          

 توضیحات: 
 امضاء داور:

 

 

 امضاء داور:

 

 

 امضاء داور:

 

 

 امضاء ناظر جشنواره:  

                                                              

 

 اجرایی جشنواره استان:                                                           امضاء مدیر

 

 

 امضا مدیرکل استان:

 

 

 موارد به همراه فرم ارسال شود نیالزم است ا

 دهیبرگز یها شینما 1شماره  فرم

 دهیبرگز یها شیاز نما کیهر  یها عکس

 نامه وهیمشخص در ش تیفیبا ک DVD عدد کی

 دهیبرگز یها شیاز نما کیهر  یبرا سندهیمجوز نو 23شماره فرم 
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 ها نمایش یتاییدیه اجرا 7فرم شماره 

 

 ...... .................................... ...... و کارگردانی.................................... ...... به نویسندگی....................شود نمایش ................ گواهی می

...... ....................مجموعه ................ ...... زیر.......................... در سالن .......................................... تا ....................................از تاریخ ................

...... عدد تماشاچی ....................و از این نمایش تعداد ................ بلیط فروشی( داشته است ...... اجرای عموم )....................به تعداد ................

 ...... تومان بوده است.  ....................مبلغ ................ ی،...... تومان.................................... اند و مبلغ درآمد کل نمایش با بلیط کردهدیدن 

 

 

 مهر و امضا سالن                                       

 

 

 امضای نماینده انجمن استان                              

 

 

 امضای مدیر کل استان
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 تاییدیه نمایشنامه 23فرم شماره 

 

 ...... رضایت خود را جهت اجرای این نمایش توسط .......................... نویسنده نمایش ....................................اینجانب ................

...... و هجدهمین جشنواره کشوری هنرهای نمایشی کانون ....................شهر................برای اجرا در  ..........................آقا/ خانم ................

...... برای ....................لذا این فرم به عنوان مجوز متن نمایش ................کنم.  میپرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نویسنده اثر اعالم 

 .است...... .................................... آقای/ خانم

                               

 امضای نویسنده نمایش 

 

 نام و نام خانوادگی نویسنده:

 شماره تماس ) همراه(:  

 شماره تماس ثابت: 

 نشانی:

 

  

 

 

 


