
 

 نشگاهیتر دافراخوان انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئا

انتخاب دبير  شناسايی و  جهت نظر دارددر  ، تحقيقات و فناوريفرهنگی و اجتماعی وزارت علوم امور اداره کل

 نمايد .تر دانشگاهی ايران اقدام جشنواره بين المللی تئا دومين و بيست

 قاتيتحق علوم، وزارت یاجتماع و یفرهنگ امور کل اداره رساندیم ارجمند هنرمندان و عالقمندان هيکل اطالع به

 به اقدام رانيا یدانشگاه ترتئا یالملل نيب جشنواره نيدوم و بيست ريدب انتخاب و شناسايی جهت ،يفناور و

 .دينما می جشنواره نيا يريدب انيمتقاض درخواست افتيدر و نام ثبت

 توانند یم دارند را یدانشگاه معتبر جشنواره نيا يريدب تيمسؤل رشيپذ به ليتما که یانيدانشجو از دسته آن

 به شنوارهج نام ثبت سامانه به مراجعه با ، کمي و ستيب جشنواره هياختتام از بعد زير طيشرا گرفتن نظر در با

 .  نماييدرا آپلود  خود يشنهاديپ يیاجرا طرح و نموده نام ثبت بهاقدام  director.iiutf.ir آدرس

 

 می باشد .  ماه خرداد 03 چهارشنبه خيتار تا اکثر حد مهلت ثبت نام 

  : یدانشگاه تئاتر یالملل نيب جشنواره رخانهيدبآدرس 

 . پنجم طبقه چهار، پالک باالور، کوچه عصر، یول راه چهار تهران،

 

 :عمومی  شرايط

 ايران.جمهوري اسالمی تابعيت بودن  ادار .1

 عدم محکوميت کيفري در محاکم قضايی جمهوري اسالمی ايران. .2

 برخورداري از حسن شهرت. .0

 عدم اشتغال همزمان به شغل دولتی يا غير دولتی تمام وقت. .4

 افيت دائم از خدمت سربازي.بودن معافيت تحصيلی يا مععدم اشتغال به خدمت سربازي و دارا  .5

 

 شرايط اختصاصی :

تحصيل در يکی از رشته هاي تخصصی هنر هاي نمايشی در دانشگاه هاي تابعه دانشجوي شاغل به  .1

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 .درج در پرونده دانشجويیو صدور حکم کميته انضباطی دانشگاه منجر به  انضباطیمحکوميت  عدم .2

 عدم سابقة مشروطی در پرونده آموزشی. .0

اجرايی در جشنواره هاي دانشجويی و غير دانشجويی در داشتن حسن سابقه در زمينه تئاتر، ) تجربه  .4

 اولويت قرار دارد(.



 

 ز طريقا پس از بررسی سوابق متقاضيان تر دانشگاهی ايرانه بين المللی تئارجشنوا دومينو   بيست دبير    •

 ادارهط توس انتخاب و، خبرگان منتخب تئاتر دانشگاهی و نمايندگان دانشجويیاساتيد و شورايی متشکل از 

 .فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معرفی خواهد شد امور کل

 ارائه مستندات براي رزومه الزامی است .   •

 .باشد یم خرداد 03 چهارشنبه خيتار تا اکثر حد خود يشنهاديپ يیاجرا طرح آپلود همراه به نام ثبت مهلت   •

 

حاصل تماس   62200265و   77167526تلفن  جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره عالقمندان می توانند 

 .نمايند

 «اداره کل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقيقات و فناوري »

 

 

 

 

 

به همراه آپلود طرح اجرايی در سامانه ثبت نام جشنواره  مهلت ثبت نام 

 می باشد .  ماه خرداد 03 چهارشنبه خيتار تا اکثر حد

  : یدانشگاه تئاتر یالملل نيب جشنواره رخانهيدبآدرس 

. پنجم طبقه چهار، پالک باالور، کوچه عصر، یول راه چهار تهران،  

director.iiutf.ir 
iiutf.ir 

info@iiutf.ir 
 

 
 يک هزارو سيصد و نود و هفت
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