
 

 فراخوان چهارمین سمینار تئاتر کودک و نوجوان مرکز ملی اسیتژ

بر هیچکس پوشیده جامعه اجتماعی  و ارتباطیفرهنگی، هایارتقاء سطح مهارت، در هنر نمایشتاثیر گذار  نقشبدون تردید 

با این وجود نوع تعامل مخاطب با نمایش، در پی آن تعامل وی با گروه اجرا و تبـادل بسیاری از اطالعات در خالل   .نیست

کالم بی نمایشهای نمایش، بخصوص در گیهای سخت افزاری یاری رسان به تئاتر، از اهم ویژهبدون واسطـه ،اجرای نمایش

های چالش یکی از هاخانوادهو تعامل با  کودک و نوجوانخردسال،برای مخاطبین  این میان بازخورد تماشای نمایش در. باشدمی

 . بیشتری است مطالعه و تحقیق علمینیازمند می باشد، که کشور در حوزه تئاترکودک و نوجوان  هنرمندان

در نظر  ایران ملی اسیتژمرکز  ،علمی به صورت استقالل تئاتر و کالمبیهای یب هنرمندان به تولید نمایشلذا با هدف ترغ

از کلیه عالقمندان، پژوهشگران، دانشجویان، اساتید و مربیان ا در محورهای ذیل برگزار نماید. دارد چهارمین سمینار خود ر

به دبیرخانه این سمینار ارسال  اعالم شدهموضوعات  را طبق های علمی خودشود تا پژوهشتئاترکودک و نوجوان دعوت می

جایزه نقدی تعلق اثر برتر نیز به و  رسیدهبه چاپ کتاب نمایند. آثار پژوهشگران منتخب پس از قرائت اثر در سمینار در قالب 

 خواهد گرفت.

 موضوعات مقاله ها : 

 و مخاطبان حساس  خردسال ، کودکتمرین ها و شیوه های حسی در هنرهای نمایشی برای  -1

 کودک و نوجوانخردسال، کالم برای مخاطبان استفاده از تئاتر بی ضرورت  -2

 فروش و ارتباط مستمر با تماشاچیان چگونگی استقالل تئاتر، -3

 

 سمینارگاه شمار 

  1398 آذر 10  مهلت دریافت چکیده مقاالت تا تاریخ (1     

   1398   دی 1 اعالم نتایج چکیده مقاالت پذیرفته شده تا تاریخ (2     

 1398  اسفند 21ارسال مقاالت پذیرفته شده تا تاریخ  (3     

  1399( برگزاری سمینار اردیبهشت  4     

 : شرایط عمومی

 درسمینارشرکت ارسال فرم تقاضای حضور  (1

    pdfو word صورت فایل به  چکیده مقاالتمتن ارسال  (2

  pdfو word صورت فایل به  تایپ شده از اصل مقاله )برای آثار پذیرفته شده( متنارسال  (3

 dpi 300 و با حجم   Jpgبا فرمت عکس پرسنلی شرکت کننده ارسال فایل  (4

 از سوابق کاری شرکت کننده  اییخالصه (5

 هر شرکت کننده مجاز به ارسال یک مقاله می باشد. (6



 

 ساختار مقاله:  

 چاپ و تدوین در هماهنگی منظور به خواهد شد. منتشرکتابی  شده در پذیرفته مقاالت کلیۀکاملمتنآنکه  به توجه با 

 .است الزامی مقاله ارسال و تهیه برای زیر دستورالعمل رعایت ،هامقاله مجموعه

 :باشندمی قرار این از ترتیب به مقاله هايالف: بخش
 گیرینتیجه.  6                                                     عنوان                        .1

 )اختیاری( قدردانی و تشکر.  7                                                     چکیده                        .2
 مراجع.  8                                                         مقدمه                     .3

 )به ترتیب( نمودارها و هاشکل جداول،.  9                                                      تحقیق      روش و مواد . 4
 بحث و نتایج . 5

 :مقاله ساختار مشخصات (ب
 شده(. دریافت نتایج و تحقیق روش از مختصری شرح و تحقیق انجام از اصلی هدف )بیان چکیده 

 مقاله(. فارسی های کلیدواژه مهمترین از تعدادی یهارا) کلیدی هایواژه 

 آن(. انجام دالیل و پژوهش اهمیت بیان و دیگران هایپژوهش بر کوتاه مرور موضوع، مقدمه )تشریح 

 شده(. اجراآزمونهای و تجهیزات رسیده، انجام به فعالیتهای سازی،آماده استفاده، مورد تحقیق )مواد روش و مواد 

 ن ها(.آ تحلیل و تجزیه با همراه پژوهش یافته های اهم و دستاوردها نتایج، ی)ارائه بحث و نتایج 

 پژوهش(. یافته های و ازدستاوردها کوتاه جمع بندی) نتیجه گیری 

 پژوهش(. یک رسیدن ثمر به در نها سازما یا افراد برخی های حمایت به نهادن )ارج قدردانی و تشکر 

 (.شوند معرفی می مراجع دستورالعمل، این در شده ارائه الگوی اساس بر و درمتن شده ارجاع ترتیب )به مراجع 

   ،موضوع پژوهش  بیشتر درک و اثبات به که تحقیق موضوع با مرتبط های شکل و جداول ارائۀ) شکل و نمودار جدول 

 (.کند می کمک     
 

     نکات

 ارسال نمایند.  assitej.iran@gmail.com خود را به ایمیل مرکز ملی اسیتژ ایران ( عالقمندان می توانند آثار 1     

 نمی شود.  هترتیب اثر داد ( به آثاری که خارج از شرایط عمومی و موضوعات فراخوان ارسال شود،2     

 با ایمیلیا  تماس حاصل فرمائید. و 409و  405داخلی  88715545  شماره(جهت کسب اطالعات بیشتر با  3             

assitej.iran@gmail.com  .در ارتباط باشید 

 .در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید ارایه شده در سمینارآثار  (4    
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 فرم تقاضا

 عنوان مقاله: 

 

   موضوع:

  و مخاطبان حساسخردسال ، کودک تمرین ها و شیوه های حسی در هنرهای نمایشی برای 

 ضرورت استفاده از تئاتر بی کالم برای مخاطبان کودک و نوجوان   

 ،فروش و ارتباط مستمر با تماشاچیان چگونگی استقالل تئاتر 

 

 آدرس: 

 تلفن:  

 ایمیل:  

 

 دارم.با اطالع کامل و پذیرش مفاد فراخوان مدارک پیوست را ارسال می ............................................اینجانب 

 

 امضاء / تاریخ                                                            

 

 

 

 

 


