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مقدمه:
کار هــای عــادی شــده ی جهــان انداختــه و هــر آنچــه را  کــه ایــن بیمــاری مســری )کرونا(وقفــه ای بــزرگ در ســاز و  در زمانــه ای 
کــه بــه مــا یــادآور  کــرده اســت  گرفتــه و در ادامــه ایــن پرســش مــا را بــا شــکی عمیــق مواجــه  کــه قدمتــی دیرینــه دارد بــه پرســش 
خ دادن اســت شــک بورزیــم، زنــگ آغــاز بیســت و ســومین  می شــود بیــش از پیــش بــه آنچــه در جهــان پیرامون مــان در حــال ر
کــه آیــا تئاتــر  جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر دانشــگاهی بــه صــدا در آمــده و مــا نخســت ایــن پرســش برایمــان بوجــود مــی آیــد 
می توانــد در امتــداد مســیر ایــن ویــروس جهانــی، ایــن تخطــی را ادامــه دهــد و نخســت بــه موجودیــت خــودش و ســپس بــه 

کنــد و مــورد پرســش قــرار دهــد؟ موجودیــت هرآنچــه پیرامونــش عــادی بــه نظــر میرســد شــک 
کــه همیشــه و در حســاس ترین برهه هــای تاریخــی نیرویــی پیــش برنــده و پرسشــگر بــوده  آیــا تئاتــر و بویــژه تئاتــر دانشــگاهی 
کــه طبیعی نشــان داده می شــود  کنــد و بــا ر هایــی تمــام هــر آنچــه را  کــه نقشــی پیــش رو ایفــا  اســت بــاز دوبــاره امــکان آن را دارد 

بــه بــاد پرســش بگیــرد؟
کنیــم و چــه  کنــار هــم و بــا هــم مطــرح  کــه می توانیــم در  کوچکــی از بســیار پرســش هایی اســت  کوتــاه تنهــا بخــش  ایــن مقدمــه 
کنــار هــم جمــع شــویم و جشــنواره را بــا پرســش  هایــی بنیادیــن  کــه بتوانیــم در  رویــدادی بهتــر از جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی 

کنیــم. کاربــردی آغــاز  و 
دبیرخانـــه برگـــزاری بیســـتمین و ســومین جشـــنواره بیــن المللـــی تئاتـــر دانشـــگاهی ایـــران بـــا مـــروری بـــر ادوار مختلـــف ایـــن 
کانون هــای  تئاتــر  جشـــنواره و بــا رویکــرد »مســئولیت اجتماعــی«، تـــاش خواهــد نمــود تــا در ایــن دوره پیگیــر احیــاء مجمــع 
دانشــگاهی و همچنین اجرای عموم آثار برگزیده باشــد. در ایــــن راه از تمــــام فعــــاالن ایــــن عرصــــه در برگــــزاری هرچــــه بهتــــر 
کشـور و حمایـت  کانون های نمایشـی  و ســـاده تر جشـــنواره دعـــوت بـــه عمـــل مـــی آورد تـا بـا همـــکاری هـم و تعامـل بیشـتر بـا 

مدیـــران محتـــرم فرهنگـی بـه ایـــن مهـم دسـت یابیـم.

اردیبهشت ماه 1399
سید مجتبی جدی
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1( مناطق
}بخش تئاتر صحنه{

ــت دانشــجویان، جهــت  کثری ــر خواســت ا ــا ب ــران بن ــر دانشــگاهی ای ــی تئات ــومین جشــنواره بین الملل ــه بیســت و س دبیرخان
ــد: ــزار می کن ــر برگ ــرایط زی ــا ش ــه را ب ــر صحن ــش تئات ــور، بخ کش ــر  ــگاه  های سراس ــر در دانش ــای برت گروه  ه ــت از  ــی و حمای معرف

متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذکرشده تکمیل و ارسال نمایند.	 
مهلت ثبت نام و تکمیل فرم در وب سایت جشنواره از 27 اردیبهشت ماه تا پایان 10 خرداد ماه 1399 است.	 
هر متقاضی تنها مجاز به ارسال یک اثر برای شرکت در این بخش است. 	 
این بخش ویژه متقاضیان شاغل به تحصیل در دانشگاه  های همه استان ها به جز استان تهران است.	 
کامــل اثــر ارزیابــی خواهند شــد، لــذا آخرین 	  تمامــی آثــار راه یافتــه بــه ایــن بخــش در یــک مرحلــه و به صــورت فیلــم 

مهلــت ارســال فیلــم اثــر تا 15 شــهریور ماه 1399 اســت.
کــه بــا یــک دوربیــن از زاویــه دیــد 	  فیلم هــای ارســالی می بایســت به صــورت فایــل ویدئــو )بــا پســوند MP4( باشــند 

تماشــاچی بــدون بــرش )کات( و بــا لنــز ثابــت )بــدون zoom in و zoom back( تصویربــرداری شــده باشــد.
آثار پذیرفته شده در این بخش هفته اول مهر ماه 1399 اعام خواهند شد.	 
گرفت.	  کمک  هزینه تعلق خواهد  گروه  های راه یافته به جشنواره  به 
بخش مناطق بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به صورت رقابتی می شود.	 
این بخش از تاریخ 28 مهرماه لغایت اول آبان ماه 1399 برگزار می شود.	 
زمان، مکان و جزئیات برگزاری این بخش از سوی دبیرخانه جشنواره متعاقبًا اعام خواهد شد.	 
اثر یا آثار برگزیده این بخش بر اساس نظر هیأت داوران به بخش تئاتر صحنه جشنواره سراسری راه پیدا خواهند کرد.	 
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2( سراسری و بین الملل
}بخش تئاتر صحنه{

گروه  های  دبیرخانه بیســت و ســومین جشــنواره بین المللی تئاتر دانشــگاهی ایران با هدف شناســایی، معرفی و حمایت از 
کشــور بخــش تئاتــر صحنــه را بــا شــرایط زیر برگــزار می کند: برتــر در دانشــگاه  های سراســر 

متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذکر شده تکمیل و ثبت نمایند.	 
مهلت ثبت نام و تکمیل فرم در وب سایت جشنواره از 27 اردیبهشت ماه تا پایان 10 خرداد ماه 1399 است.	 
هر متقاضی تنها مجاز به ارسال یک اثر برای شرکت در این بخش است. 	 
این بخش ویژه متقاضیان شاغل به تحصیل در دانشگاه  های استان تهران است.	 
ارزیابــی مرحلــه اول تمامــی آثــار شــرکت کننده از دانشــگاه  هــای اســتان تهــران در ایــن بخــش از 15 الــی 29 مــرداد 	 

مــاه 1399 اســت؛ بنابرایــن متقاضیــان بایــد در تاریــخ مقــرر آمادگــی ارائــه 15 تــا 30 دقیقــه ارزیابــی به شــیوه اجرای 
زنــده یــا بصــورت فیلم را داشــته باشــند.

ــز و تعطیلــی زود هنــگام 	  ــرای دانشــجویان عزی ــه وجــود آمــده ب ــه شــرایط ب ــا توجــه ب در ایــن دوره از جشــنواره ب
خوابــگاه هــا، دبیرخانــه جشــنواره از ارســال آثــار دانشــجویان در مرحلــه اول ارزیابــی بــه صــورت فیلــم اســتقبال 
که در جلســه  کــه درخواســت ارزیابــی فیلــم اثــر خــود را دارنــد فراهــم اســت  نمــوده و ایــن امــکان بــرای متقاضیانــی 

ارزیابــی اثــر خــود حضــور داشــته باشــند. 
کــه بــا یــک دوربیــن از زاویــه دیــد 	  فیلم هــای ارســالی می بایســت به صــورت فایــل ویدئــو )بــا پســوند MP4( باشــند 

تماشــاچی بــدون بــرش )کات( و بــا لنــز ثابــت )بــدون zoom in و zoom back( تصویربــرداری شــده باشــد.
اسامی شرکت کنندگان پذیرفته شده برای ارزیابی نهایی اول شهریور ماه 1399 اعام می شود.	 
کامل ارزیابی می شوند.	  آثار راه یافته به ارزیابی نهایی از 19 الی 23 مهرماه 1399 به صورت 
در هــر دو مرحلــه از ارزیابــی، نیــاز بــه نــور، دکــور، لبــاس و تجهیــزات نیســت؛ در اصــل توجــه تیــم ارزیابــی بــر فــرم و 	 

کیفیــت آثــار اســت.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی این بخش 28 مهرماه 1399 اعام می شود.	 
گروه  های راه یافته به جشنواره کمک  هزینه تعلق می گیرد.	  به 
گروه هــای 	  گروهــی و تشــکیل  کار  ایــن بخــش به صــورت رقابتــی اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت ویــژه جشــنواره بــه 

گروه  هــای برگزیــده توســط هیئــت داوران بــرای  گــروه به عنــوان  کثــر 7  دانشــجویی؛  عــاوه بــر جوایــز فــردی حدا
اجــرای عمــوم انتخــاب می شــوند.

این بخش از 20 آبان ماه لغایت اول آذر ماه 1399 برگزار می شود.	 
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}بخش تجربه  های اجرا{
دبیرخانــه بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا توجــه بــه شــیوه  های تجربــی و جدیــد اجرایــی و 
کــه دســت بــه تجربه  هایــی در حیطــه اجــرا در محیط هــای نامتعــارف  گســتردگی مفهــوم اجــرا ، بــا حمایــت از آثــاری  بــه علــت 

میزننــد؛ ایــن بخــش را برگــزار می کنــد:
متقاضیــان بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را به دقت مطالعه و بر اســاس دســتورالعمل ذکرشــده به همــراه فرم 	 

پیشــنهادنامه و طــرح اجرایــی خــود از تاریــخ 27 اردیبهشــت مــاه تا پایان 10 خــرداد ماه 1399 تکمیل و ارســال نمایند.
کثر مجاز به ثبت و ارسال سه اثر است.	  در این بخش هر متقاضی حدا
کارکــرد آن در ســاخت اجــرا، همچنیــن منطــق 	  معیــار پذیــرش آثــار در ایــن بخــش بــه  ضــرورت مــکان اجــرا و 

گــر، نقــش مخاطــب و تعامــل میــان ایــن دو اســت. به کارگیــری نقــش اجرا
محیط هــای 	  از  بیشــتر  خــود  اجرایــی  مــکان  پیشــنهاد  و  معرفــی  جهــت  شــرکت کنندگان  می شــود  توصیــه 

کننــد. در ایــن صــورت جشــنواره در جهــت هماهنگــی بــا دانشــگاه مربوطــه معرفــی نامــه اثر  دانشــگاهی اســتفاده 
ــر خواهــد بــود.  ــر عهــده صاحــب اث کــرده و باقــی مراحــل پیگیــری و هماهنگــی ب را صــادر 

مسئولیت اخذ مجوز های مربوطه برای مکان  های خارج از دانشگاه ها،  تمامًا بر عهده صاحب اثر است.	 
جلسه ارائه و دفاع از ایده  های اجرایی از 21  لغایت 23 تیر ماه 1399 برگزار می شود.	 
پذیرفته شدگان مرحله ارائه ایده اجرایی، هفته اول مرداد ماه معرفی می شوند.	 
کامل در یک مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرد.	  تمامی آثار در مهر ماه 1399 به صورت 
راه یافتگان نهایی این بخش در آخرین هفته مهرماه ماه معرفی می شوند.	 
گروه  های راه یافته به جشنواره کمک هزینه تعلق می گیرد.	  به 
این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود.	 
این بخش از 20 آبان ماه لغایت 1 آذر ماه 1399 برگزار می شود.	 

کبر رادی({ }بخش نمایشنامه نویسی )جایزه استاد ا
ــا هــدف حمایــت از تألیف  هــای دانشــجویی و  دبیرخانــه بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران ب
شناســایی اســتعداد های جــوان در حــوزه نمایشنامه نویســی و نیــز بهره گیــری صحیــح از ظرفیت هــای خوانــش آن، ایــن 

ــزار می کنــد: ــر برگ ــا شــرایط زی بخــش را در دو مرحلــه ی نمایشنامه نویســی و خوانــش نمایشــنامه ب
آثار ارسالی نباید پیش  از این چاپ و در بخش نهایی مسابقه  های نمایشنامه نویسی دیگر شرکت کرده باشند.	 
متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش می بایســت فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت مطالعــه و بــر اســاس 	 

دســتورالعمل ذکرشــده تــا پایــان 30 شــهریور مــاه 1399 تکمیــل و اثــر خــود را بارگــذاری نماینــد.
متقاضیــان در ایــن بخــش می بایســت پــس از ثبت نــام اولیــه فایــل pdf اثــر خــود را در ســایت جشــنواره بارگــذاری 	 

کننــد )فونــت 12 یــا B Nazanin ،1۴( و ســه نســخه از نمایشــنامه را هــم  زمــان تــا تاریــخ مذکــور بــه دبیرخانــه 
جشــنواره ارســال نماینــد.

کثر مجاز به ثبت و ارسال سه اثر است.	  در این بخش هر متقاضی حدا
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نامزد های نهایی این بخش 30 مهر ماه 1399 معرفی می شوند.	 
که آثارشــان در فهرســت نمایشــنامه  های برگزیده قرار دارد موظف اند با هماهنگی دبیرخانه 	  کلیه نویســندگانی 

ــر دانشــگاهی ایــران  ــزاری هفتــه آمــوزش و پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئات و در طــول برگ
گروهــی اثــر خــود جهــت معرفــی قابلیت هــای آن بنماینــد. اقــدام بــه خوانــش فــردی یــا 

کــردن فرآینــد معرفــی 	  خوانــش آثــار تنهــا بــا هــدف معرفــی ایــن آثــار انجــام میپذیــرد و هرگونــه تــاش بــرای نزدیــک 
متــن بــه اجــرای صحنــه ای غیرقابــل قبــول اســت.

این بخش به صورت رقابتی برگزار می گردد.	 
بخش نمایشــنامه خوانی از 1۴ لغایت 19 آبان ماه 1399 در هفته آموزش و پژوهش بیســت و ســومین جشــنواره 	 

بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران برگزار خواهد شــد.

کرمانی({ }بخش پژوهش )جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده 
دبیرخانــه  بیســت و ســومین جشــنواره ی بین المللــِی تئاتــر دانشــگاهی، بــا هــدف پرداختــن بــه مقولــه مســئولیت اجتماعــی 
ــِی  ــِش رقابت ــی، بخ ــی پژوهش ــای علم ــگارش مقاله  ه ــینِی ن ــتِم ماش ــه سیس ــادی ب ــی انتق ــا نگاه ــن ب ــن دوره و همچنی در ای

پژوهــش را در دو بخــِش مجــزای مقــاالت علمــی پژوهشــی )Article( و جســتار )Essay( برگــزار می کنــد.
کنــد وکاو بزنــد.  توضیــح: مقــاالت علمــی پژوهشــی فرمتــی پیشــینی دارنــد و نگارنــده بایــد در آن فرمــت دســت بــه 
کــردن مخاطــب نوشــته می شــود؛ و می تــوان  گاه  ایــن نــوع مقــاالت بیشــتر حــول تحلیــِل موضوعــی، بــه جهــت آ
ــه موضوعــات نگاهــی انتقــادی دارد، در  ــر اســت، ب کوتاه ت ــا  ــو اســت. جســتار )Essay( ام گفــت نوشــتاری آبجکتی
گــزار ه ای نوشته شــده و نوشــتاری ســوبژکتیو محســوب می شــود )نظــِر نگارنــده مســتقیمًا در آن  پاســخ بــه ســؤال یــا 
قیــد می شــود(. ضمــن اینکــه فرمــِت جســتار پیشــینی نیســت و نگارنــده بســته بــه فــرم و محتــوای ایــده ی خــود در 

انتخــاِب اســتایِل نــگارش آزاد اســت.
رویکــرِد بخــش پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بر مســئولیت اجتماعــی و پیوند آن 

بــا تئاتــر دانشــگاهی متمرکــز اســت. لــذا محور هــاِی زیــر جهــِت نــگارش مقــاالت پیشــنهاد می شــود:
تئاتر و تجربه مسئولیت اجتماعی	 
مسئولیت اجتماعی تئاتر دانشگاهی	 
نسبت تئاتر و مسئولیت اجتماعی در تاریخ معاصر ایران	 
استادان و دانشجویان پژوهشگر می توانند در این بخش شرکت کنند.	 
متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت مطالعــه و بــر اســاس 	 

دســتورالعمل ذکرشــده تــا پایــان 30 مــرداد مــاه 1399 تکمیــل و بــه همــراه چکیــده مقــاالت خــود بارگــذاری نماینــد.
کثر مجاز به ثبت و ارسال سه اثر خواهد بود.	  در این بخش هر متقاضی حدا
کلمه نباشد.	  چکیده ی مقاله بیش از 300 
کلیدی ضروری، اما برای جستار ضروری نیست.	  کلمات  ِج  برای مقاالت علمی پژوهشی در
نتایج چکیده مقاالت 20 شهریورماه 1399 اعام می گردد.	 
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کلمــه در یــک فایــل pdf تــا تاریــخ 	  پذیرفته شــدگان مرحلــه اول موظف انــد اصــل مقــاالت خــود را بیــن 3 تــا ۶ هــزار 
15 مهــر مــاه 1399 در ســایت جشــنواره بارگــذاری نماینــد و ســه نســخه از آن را هم زمــان تــا تاریــخ مذکــور بــه 

دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.
نامزد های نهایی این بخش اول آبان ماه 1399 معرفی می شوند.	 
بــا توجــه بــه ضــرورت امــر پژوهــش، دبیرخانــه عــاوه بــر محور هــای پیشــنهادی، پذیــرای موضوعــات دیگــر نیــز 	 

کــه از بهمــن مــاه 1397 بــه  عنــوان مقــاالت مســتخرج  خواهــد بــود. بــه همیــن منظــور آن دســته از پژوهش هایــی 
کارشناســی ارشــد و دکتــری تئاتــر ارائــه شــده اند در صــورت تائیــد و ارســال معرفی نامــه  از پایان نامه  هــای مقطــع 

از جانــب اســتاد راهنمــای خــود می تواننــد در ایــن بخــش حضــور داشــته باشــند.
شــرکت کنندگان در ایــن بخــش بایــد در هفتــه آمــوزش و پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر 	 

دانشــگاهی ایــران شــرکت و ســخنرانی نماینــد.
این بخش به صورت رقابتی برگزار می گردد.	 
هفتــه آمــوزش و پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران از 1۴ الــی 19 آبــان مــاه 	 

1399 برگــزار می شــود.

}بخش ترجمه{
ــر دانشــگاهی ایــران در جهــت حمایــت و ترویــج در زمینــه ترجمــه  دبیرخانــه بیســت و ســومین جشــنواره بیــن المللــی تئات

کنــد: متــون نظــری تئاتــر، ایــن بخــش را بــه شــرح زیــر برگــزار مــی 
متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش می بایســت فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت مطالعــه و بــر اســاس 	 

دســتورالعمل ذکرشــده تــا پایــان 30 شــهریور مــاه 1399 تکمیــل و اثــر خــود را بارگــذاری نماینــد.
متقاضیــان در ایــن بخــش می بایســت پــس از ثبت نــام اولیــه فایــل pdf ترجمــه اثــر مــورد نظــر را در ســایت 	 

کننــد )فونــت 12 یــا B Nazanin ،1۴( و ســه نســخه از ترجمــه اثــر را همزمــان تــا تاریــخ مذکــور  جشــنواره بارگــذاری 
بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.

نامزد های نهایی این بخش اول آبان ماه 1399 معرفی خواهند شد.	 
کرده و یک سخنرانی درباره ترجمه خود ارائه دهند.	  آثار منتخب باید در هفته پژوهِش جشنواره شرکت 
این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود.	 
بخــش ترجمــه از 1۴ لغایــت 19 آبانمــاه 1399 در هفتــه آمــوزش و پژوهش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللی 	 

تئاتــر دانشــگاهی ایــران برگزار خواهد شــد.



11فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللݡی تئاتر دانشݡݡگاهݡی ایران

}بخش رادیو تئاتر{
ــا  ــا هــدف توســعه نمایش  هــای رادیویــی و ب ــران ب ــر دانشــگاهی ای ــی تئات ــه بیســت و ســومین جشــنواره بیــن الملل دبیرخان
کارگیــری مناســب امکانــات ایــن رســانه در راســتای معرفــی و حمایــت دانشــجویان عاقمنــد بــه  رویکــردی تخصصــی و نیــز بــه 

فعالیــت در ایــن حــوزه، بخــش نمایش  هــای رادیویــی را بــا همکاری"شــبکه رادیویــی نمایــش" برگــزار می کنــد.
متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذکرشده تکمیل و ثبت نمایند.	 
مهلت ثبت نام و تکمیل فرم در وب سایت جشنواره از 27 اردیبهشت ماه تا پایان 10 خرداد ماه 1399 است.	 
هر متقاضی تنها مجاز به ارسال یک اثر برای شرکت در این بخش است. 	 
کشور است. 	  این بخش ویژه متقاضیان شاغل به تحصیل در دانشگاه  های سراسر 
ــه 	  ــا تاریــخ 30 شــهریور مــاه 1399 ب ــا فرمــت )MP4( ت ــر خــود را ب ــد فایــل صوتــی اث متقاضیــان در ایــن بخــش بای

ــه جشــنواره ارســال نماینــد. دبیرخان
هرگونه زمان بندی بعدی در این بخش پس از ارسال آثار و با مشورت شبکه رادیویی نمایش صورت خواهد گرفت.	 
کثر ۶0 دقیقه و حداقل 30 دقیقه است. 	  در این بخش مدت زمان آثار حدا
تعیین زمان ، مکان و تعداد اجرا به عهده دبیرخانه جشنواره و بر اساس امکانات موجود است.	 
این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود.	 
کمک هزینه تعلق می گیرد.	  گروه  های راه یافته به جشنواره  به 

کت صحنه، پوستر و عکس تئاتر{ }بخش ما
دبیرخانــه بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران در راســتای جذب و حمایت از دانشــجویان رشــته 
کــت  کنشــگران عرصــه تبلیغــات تئاتــر دانشــگاهی بخــش مســابقه ما گرافیــک و  طراحــی صحنــه ، عکاســان تئاتــر، طراحــان 

صحنــه، اســکیس طراحــی صحنــه، طراحــی 3D صحنــه، پوســتر و عکــس تئاتــر را بــه شــرح زیــر برگــزار می کنــد:

3D کت صحنه، اسکیس طراحی صحنه، طراحی   ما
این بخش تنها ویژه دانشجویان رشته طراحی صحنه بوده و به صورت رقابتی برگزار می شود.	 
متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش بایــد فــرم مربوطــه در ســایت جشــنواره را بــا دقــت مطالعــه و بــر اســاس دســتورالعمل 	 

ذکرشــده تــا پایــان 20 مهــر مــاه 1399 تکمیــل و آثــار خــود را همزمــان تــا تاریــخ مذکــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد.
هر متقاضی مجاز به ارسال سه اثر در این بخش می باشد.	 
اعام اسامی پذیرفته شدگان نهایی این بخش، اول آبان ماه 1399 می باشد.	 
نمایشگاه آثار این بخش هم زمان با جشنواره از 20 آبان ماه الی اول آذرماه 1399 برگزار خواهد شد.	 
این بخش بصورت رقابتی برگزار می گردد.	 
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  پوستر تئاتر
ــزار می شــود. در 	  ایــن بخــش تنهــا ویــژه پوســتر نمایــش  هــای حاضــر در جشــنواره بــوده و به صــورت رقابتــی برگ

گرافیســت می توانــد توضیحــات خــود را در طراحــی اثــر بــا توجــه بــه اثــر نمایشــی در حــد یــک  ایــن بخــش هنرمنــد 
گــراف بــه پیوســت پوســتر طراحی شــده تــا 20 مهــر مــاه 1399 بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نمایــد. پارا

اعام اسامی پذیرفته شدگان نهایی این بخش اول آبان ماه 1399 می باشد.	 
نمایشگاه آثار این بخش از 20 آبان لغایت اول آذرماه 1399همزمان با جشنواره  برگزار می شود.	 
این بخش بصورت رقابتی برگزار می گردد.	 

  عکس تئاتر
دانشــجویان عاقه منــد بــه شــرکت در ایــن بخــش می بایســت پس از تکمیل فــرم ثبت نام در ســایت جشــنواره تا تاریخ 	 

15 مهرماه 1399 مجموعه ای شــامل 8 تا 15 فریم عکس را جهت ارزیابی به دبیرخانه جشــنواره ارســال نمایند.
کارگاه 	  ــا بیســت نفــر از متقاضیــان را جهــت شــرکت در  ــار ارســالی پانــزده ت دبیرخانــه جشــنواره پــس از ارزیابــی آث

کنــد. ایــن افــراد در تاریــخ 1 آبــان مــاه 1399 معرفــی خواهنــد شــد. تخصصــی عکاســی تئاتــر انتخــاب مــی 
کارگاه تخصصــی تئاتــر بــا حضــور در بخــش نهایــی جشــنواره و ارســال 8 تــا 15 فریــم عکــس از 	  شــرکت کنندگان در 

آثــار اجراشــده مــورد داوری قــرار می گیرنــد و در پایــان برگزیــده ایــن بخــش معرفــی خواهــد شــد.
کیفیــت dpi 300 در قالــب یــک لــوح فشــرده بــه همــراه عکــس چاپ شــده بــه 	  عکســها بایــد در ابعــاد 30×20 و بــا 

دبیرخانــه جشــنواره تحویــل داده شــوند.
کــه بــه ماهیــت عکســها آســیب برســاند، تخلــف محســوب می شــود و مــورد 	  هرگونــه دخــل و تصــرف )ویرایــش( 

گــردد. تأییــد دبیرخانــه نبــوده و از بخــش مســابقه حــذف مــی 
بدیهی است دبیرخانه از پذیرش آثاری که در آنها موازین عرفی و شئونات اسامی رعایت نشده باشد معذور است.	 
نمایشگاه آثار این بخش هم زمان با اختتامیه برگزار خواهد شد و به مدت یک هفته برپا خواهد بود.	 
این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود.	 

کارگاه ها و درس گفتارها {  {
فاز اول: از  مرداد ماه 1399 تا  آبان ماه 1399	 
فاز دوم: در هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی )1۴ الی 19 آبان ماه 1399(	 
فاز سوم: در ایام جشنواره )20 آبان ماه  لغایت اول آذرماه 1399(	 
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} بخش بین الملل {
کار اســاتید برجســته بین المللی با دانشــجویان 	  اولویــت حضــور در ایــن بخــش قطعــًا با تولیدات مشــترِک حاصل 

دانشــگاه  های ایــران خواهــد بود.
کــه اجــرای آن هــا در جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی 	  تنهــا نمایش  هایــی در ایــن بخــش پذیرفتــه خواهنــد شــد 

گران داشــته باشــند. دســتاورد های علمــی و عملــی شــاخصی بــرای دانشــجویان و تماشــا
بخش بین الملل غیررقابتی بوده و از شرکت کنندگان تقدیر به عمل می آید.	 
این بخش از 20 آبان ماه لغایت اول آذرماه 1399 برگزار می شود.	 

} بخش مدرسان {
کشــور، با تکیــه بر تعامل  کــز آمــوزش عالــی سراســر  گرایش هــای نمایــش دانشــگاه و مرا کلیــه مدرســان )رســمی و مدعــو( یکــی از 

کنند: و ارتباط ســازنده میان اســاتید و دانشــجویان، میتوانند در این بخش شــرکت 
کنند.	  گروه خود را از میان دانشجویان انتخاب  که اساتید محترم،  کید دبیرخانه بر آن است  تأ
متقاضیان باید تا 15 مرداد ماه 1399 فرم ثبت نام را در سایت تکمیل و ارسال نمایند.	 
ــار ارســالی در ایــن بخــش بــه  صــورت اجــرای زنــده ارزیابــی می شــوند، بــه همیــن منظــور متقاضیــان 	  تمامــی آث

ــد. ــاده نماین ــاه 1399آم ــا 15 مهرم ــود را ت ــش خ ــت نمای می بایس
آثار راه یافته به جشنواره در تاریخ اول آبان 1399 معرفی خواهند شد.	 
دبیرخانــه ایــن دوره از جشــنواره از طرح هــای خاقانــه و ایده  هــای اجرایــی مشــترک میــان مدرســان و دانشــجویان 	 

اســتقبال می نمایــد، بدیهــی اســت معیــار ارزیابــی، فرآینــد تمریــن و رونــد آموزشــی و پژوهشــی آثــار اســت.
گرامی تقدیر به عمل می آید.	  بخش مدرسان غیررقابتی بوده و از اساتید 
این بخش از 20 آبان ماه لغایت اول آذرماه 1399 برگزار می شود.	 
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} بخش جشنواره جشنواره ها و پایان نامه  های برگزیده {
دبیرخانــه بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــه  منظــور درک بهتــر و عینی تــر از وضعیــت 
جامعــه ی تئاتــر دانشــگاهی امــروز و دســتاورد های آن و همچنیــن معرفــی و حمایــت از پایان نامه  هــای برگزیــده دانشــجویی، 

ایــن بخــش را بــا شــرایط زیــر برگــزار می کنــد:
کــه در بــازه ی زمانــی بهمــن مــاه 1397 الــی شــهریور مــاه 	  تنهــا آثــاری از ســوی جشــنواره پذیرفتــه خواهنــد شــد 

1399 دفــاع شــده باشــند.
متقاضیــان بایــد تــا 20 مهرمــاه 1399 ســه نســخه فیلــم اثــر خــود را بــه همــراه برگــه تأییدیــه دفــاع بــه دبیرخانــه 	 

جشــنواره ارســال نماینــد.
ــر دانشــگاهی 	  ــده جشــنواره  هــای معتب ــار برگزی ــر از میــان آث کثــر شــش اث در بخــش جشــنواره جشــنواره هــا حدا

ــه آن جشــنواره هــا معرفــی شــده باشــند، انتخــاب مــی شــود. ــه از ســوی دبیرخان ک کشــور  سراســر 
بدیهــی اســت آثــار معرفــی شــده از ســوی جشــنواره  هــای معتبــر دانشــگاهی مجــددا توســط دبیرخانــه جشــنواره 	 

بیســت و ســوم ارزیابــی می شــود.
اعام اسامی پذیرفته شدگان نهایی این بخش اول آبان ماه 1399 می باشد.	 
این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار می گردد .	 
این بخش از 20 آبان ماه لغایت اول آذرماه 1399 برگزار می شود.	 
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شرایط و ضوابط عمومی متقاضیان شرکت در جشنواره
ــا دانش آموختــه پــس از بهمــن مــاه 1397 یکــی از 	  ــد دانشــجو ی کلیــه متقاضیــان شــرکت کننده در جشــنواره بای

کشــور باشــند. )بــه غیــر از بخــش مدرســان( کــز آمــوزش عالــی سراســر  مرا
هــر متقاضــی تنهــا می توانــد خواســتار حضــور در یکــی از بخش هــای جشــنواره باشــد و می بایســت در هــر بخــش 	 

تنهــا یــک اثــر را بــه دبیرخانــه ارســال نمایــد. )بــه غیــر از بخش هــای تجربه هــای اجــرا، نمایشنامه نویســی، پژوهــش، 
کــت صحنــه، عکــس و پوســتر تئاتــر( ترجمــه،  ما

آثــار ارســالی در بخــش مناطــق و سراســری نبایــد پیــش از ایــن در جشــنواره  های تئاتــر دانشــجویی و دانشــگاهی 	 
کل هنرهــای نمایشــی اجــرا شــده باشــند. و جشــنواره های تقویــم اداره 

در این دوره از جشنواره هیچ تمایزی میان دانشجویان رشته تئاتر و دیگر رشته ها نیست.	 
جشــنواره بیســت و ســوم مرحلــه ی ارزیابــی متــون و طــرح  هــای اجرایــی در بخــش مناطــق و سراســری را حــذف 	 

نمــوده و نیــازی بــه بارگــذاری متــون و طــرح  هــای نمایشــی بــرای ایــن بخــش هــا نیســت.
ــًا در 	  ــت حتم ــی بایس ــران م ــتان ته ــز اس ــه ج ــور ب کش ــر  ــای سراس ــتان  ه ــل در اس ــه تحصی ــاغل ب ــجویان ش دانش

بخــش مناطــق و دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در اســتان تهــران نیــز مــی بایســت حتمــًا در بخــش تئاتــر 
کــه در بخــش مربــوط به  صحنه)سراســری( جشــنواره ثبــت نــام و شــرکت نماینــد. بدیهــی اســت بــه آثــار متقاضــی 

خــود ثبــت نــام نکــرده انــد، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
کامــل اثــر را بــرای ارزیابــی 	  شــرکت کنندگان بخــش مناطــق بــر اســاس تقویــم اجرایــی اعام شــده می بایســت فیلــم 

در یــک مرحلــه بــه آدرس دبیرخانــه ارســال نماینــد.
گروهــی از منتقدیــن، هنرمنــدان و برگزیــدگان ادوار مختلــف مــورد نقــد و 	  آثــار حاضــر در جشــنواره، هــرروزه توســط 

بررســی قــرار می گیــرد. )شــرکت در ایــن جلســات بــرای عمــوم آزاد اســت(
گــر شــرکت کنند ه ای انصــراف دهــد یــا اثــر او در بخــش مــورد نظــر رد شــده باشــد، می توانــد بــر طبــق 	  بدیهــی اســت ا

گاهشــمار جشــنواره در بخش هــای دیگــر شــرکت نماید.
کلیــه متقاضیــان در هنــگام ثبت نــام در ســایت جشــنواره ملزم هســتند گواهی اشــتغال به تحصیل و یا کپــی مدرک 	 

دانش آموختگــی، مجــوز نویســنده، مترجــم و یــا ناشــر اثــر پیشــنهادی خــود را در ســایت جشــنواره بارگــذاری نمایند. 
)بدیهــی اســت بــدون داشــتن اصــل ایــن مــدارک مجــوز ارزیابــی اثــر در هیــچ بخشــی بــرای متقاضــی صادر نمی گــردد(

کارگــردان، درخواســت 	  پــس از اعــام نتایــج اولیــه هرگونــه تغییــر در شــرایط درخواســتی )نــام نمایــش، تعویــض 
ــا هماهنگــی و موافقــت دبیرخانــه امکان پذیــر اســت. کارگــردان مشــترک دیگــری و ...( تنهــا ب

کارگــردان به صــورت مشــترک اثــری را بــه دبیرخانــه پیشــنهاد دهنــد هــر دو باید شــرایط عمومی 	  کــه دو  در صورتــی 
شــرکت در جشــنواره و شــرایط اختصاصــی بخــش مــورد نظــر را دارا باشــند. الزم بــه ذکــر اســت تعییــن دانشــگاه 

مبــدأ بــه عهــده متقاضــی اســت.
بــا توجــه بــه مشــکات بــه وجــود آمــده در ســنوات گذشــته به خصــوص در مــورد آثــار ارســالی از شهرســتانها دبیرخانه 	 

گــردد، اثــر موردنظــر حــذف می گــردد. کیــد می کنــد در هــر زمــان تناقضــی در مــدارک ارســالی متقاضــی احــراز  جشــنواره تأ
تعییــن مــکان، زمــان و تعــداد اجــرای آثــار حاضــر در جشــنواره از اختیــارات دبیرخانــه جشــنواره بــوده و بــر مبنــای 	 
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امکانــات و شــرایط برگــزاری جشــنواره تعییــن خواهــد شــد. دبیرخانــه جشــنواره مســئولیتی در قبــال هماهنگــی 
بازیگــران و عوامــل مشــترک در میــان نمایشــها در مراحــل مختلــف اعــم از ارزیابــی و اجــرا نــدارد.

کــه ایمیــل و شــماره تلفــن همــراه وارد شــده در فــرم ثبت نــام توســط متقاضــی پــل ارتباطــی آتــی 	  بدیهــی اســت 
دبیرخانــه بــا شــرکت کنندگان اســت؛ لــذا متقاضیــان در ثبــت ایمیــل و تلفــن همــراه خــود دقــت فرماینــد.

گرفته در اجرای نمایش ها، سقف زمان آثار 90 دقیقه است.	  به موجب برنامه ریزی صورت 
تاریــخ ارســال آثــار در بخش هــای مختلــف جشــنواره غیرقابــل تمدیــد اســت ازایــن رو متقاضیــان می بایســت در 	 

زمــان تعیین شــده اقــدام نماینــد.
تمامــی آثــار برگزیــده جشــنواره در صــورت معرفــی بــه جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر و اجــرای عمــوم می بایســتی 	 

کننــد، در غیــر ایــن صــورت معرفی نامــه ایشــان از طــرف دبیرخانــه باطــل می گــردد. ماهیــت دانشــجویی خــود را حفــظ 
گاهــی و پذیــرش قوانیــن و رعایــت تمامــی مقــررات جشــنواره 	  تکمیــل و تأییــد فــرم جشــنواره به منزلــه آ

کرونــا( بــر عهــده  گیــری دربــاره مــوارد پیــش بینــی نشــده )تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا  بــوده و تصمیــم 
دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

تقویم اجرایی جشنواره

جشنواره مناطق
} بخش تئاتر صحنه {

)10 خرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره	 
کامل اثر برای ارزیابی	   )15 شهریور 1399(: آخرین مهلت ارسال فیلم 
)1 مهر 1399(: معرفی پذیرفته شدگان در بخش مناطق	 
)28 مهر لغایت 1 آبان 1399(: زمان برگزاری بخش مناطق	 

جشنواره سراسری و بین الملل
  رقابتی

} بخش تئاتر صحنه {
)10 خرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره	 
 )15 مرداد 1399(: آخرین مهلت ارسال فیلم اثر )به مدت 15 تا 30 دقیقه(	 
ــورت 	  ــی به ص ــان ارزیاب ــاب متقاضی ــه انتخ ــه ب ــن مرحل ــه اول )در ای ــی مرحل ــرداد 1399(: ارزیاب ــت 29 م )15 لغای

دیــدن فیلــم اثــر و یــا حضــوری خواهــد بــود.(
)1 شهریور 1399(: معرفی اسامی شرکت کنندگان پذیرفته شده برای ارزیابی نهایی	 
)19 لغایت 23 مهر 1399(: ارزیابی مرحله دوم )ارزیابی تمام اثر به صورت حضوری(	 
)28 مهر 1399(: معرفی پذیرفته شدگان این بخش	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: زمان برگزاری بخش تئاتر صحنه	 



17فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللݡی تئاتر دانشݡݡگاهݡی ایران

} بخش تجربه  های اجرا {
)10 خرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام و ارسال طرح پیشنهادی در سایت جشنواره	 
)21 لغایت 23 تیر 1399(: جلسه ارائه و دفاع از ایده  های اجرایی جهت ارزیابی	 
کل اثر	  )هفته اول مرداد 1399(: معرفی آثار پذیرفته شده جهت ارزیابی 
کل اثر	  )مهر 1399(: ارزیابی 
)20 آبان لغایت 1 آذر 1398(: زمان برگزاری بخش تجربه  های اجرا	 

کبر رادی( { } بخش نمایشنامه نویسی )جایزه استاد ا
ــه 	  ــال س ــنواره و ارس ــایت جش ــنامه در س ــل نمایش ــذاری اص ــام و بارگ ــت ثبت ن ــن مهل ــهریور 1399(: آخری )30 ش

نســخه از اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره
کاندیدا های این بخش	  )30 مهر 1399(: معرفی 
کبــر رادی( - شــرکت و 	  )1۴ لغایــت 19 آبــان 1399(: زمــان برگــزاری بخــش نمایشنامه نویســی )جایــزه اســتاد ا

نمایشــنامه خوانــی در هفتــه آمــوزش و پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران

کرمانی( { } بخش پژوهش )جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده 
)30 مرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام و بارگذاری چکیده مقاله در سایت جشنواره	 
)20 شهریور 1399(: معرفی چکیده مقاالت پذیرفته شده	 
)15 مهــر 1399(: آخریــن مهلــت بارگــذاری اصل مقاله در ســایت جشــنواره و ارســال ســه نســخه از اثــر به دبیرخانه 	 

جشنواره
کاندیدا های این بخش	   )اول  آبان 1399(: معرفی 
کرمانــی( - شــرکت و 	  )1۴ لغایــت 19 آذر 1399(: زمــان برگــزاری بخــش پژوهــش )جایــزه دکتــر فرهــاد ناظــر زاده 

ســخنرانی در هفتــه آمــوزش و پژوهــش بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران

} بخش ترجمه {
)30 شــهریور 1399(: آخریــن مهلــت ثبت نــام و بارگــذاری متــن ترجمــه شــده در ســایت جشــنواره و ارســال ســه 	 

نســخه از ترجمــه بــه دبیرخانــه جشــنواره
کاندیدا های این بخش	  )اول آبان 1399(: معرفی 
)1۴ لغایــت 19 آبــان 1399(: زمــان برگــزاری بخــش ترجمه در هفته آموزش و پژوهش بیســت و ســومین جشــنواره 	 

بین المللــی تئاتر دانشــگاهی ایران
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} رادیو تئاتر {
)10 خرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره	 
)30 شهریور 1399(: آخرین مهلت ارسال فایل صوتی اثر	 
مراحــل بعــدی ایــن بخــش، پــس از هماهنگــی بــا شــبکه رادیویــی نمایــش، بــه اطــاع دانشــجویان شــرکت کننده 	 

بخــش می رســد.

کت صحنه ،عکس و پوستر تئاتر { } بخش ما
:3D کت صحنه، اسکیس، طراحی   ما

)20 مهر 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره و ارسال آثار  به دبیرخانه جشنواره	 
)اول آبان 1399(: معرفی راه یافتگان نهایی 	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: نمایشگاه آثار پذیرفته شده در جشنواره	 

  عکس:
)15 مهر 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره و ارسال 8 تا 15 فریم عکس به دبیرخانه جشنواره	 
کارگاه 	  )اول آبــان 1399(: اعــام برگزیــدگان مرحلــه اول )در ایــن مرحلــه پانــزده تــا بیســت نفــر بــرای شــرکت در 

ــر انتخــاب خواهنــد شــد.( تخصصــی عکاســی تئات
) 30آبان 1399(: ارسال 8 تا 15 فریم عکس از نمایش های حاضر در جشنواره بیست و سوم	 
 )اول آذر لغایت 7 آذر1399(: نمایشگاه آثار منتخب	 

  پوستر:
)20 مهر 1399(: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره	 
)اول آبان 1399(: معرفی راه یافتگان نهایی 	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: نمایشگاه پوستر آثار پذیرفته شده در جشنواره	 



19فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللݡی تئاتر دانشݡݡگاهݡی ایران

  غیررقابتی

کارگاه ها و درس گفتارها {  {
فاز اول: از مرداد 1399 لغایت 1 آبان 1399	 
فاز دوم: در هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی )1۴ لغایت 19 آبان 1399(	 
فاز سوم: در ایام جشنواره )20 آبان لغایت اول آذر 1399(	 

} بخش بین الملل {
)30 شهریور 1399(: آخرین مهلت ثبت نام و ارسال فیلم اثر به دبیرخانه	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: زمان برگزاری بخش بین الملل	 

} بخش مدرسان {
)15 مرداد 1399(: آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره	 
)15 مهر 1399(: ارزیابی اثر به صورت اجرای زنده	 
)اول آبان 1399(: معرفی پذیرفته شدگان	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: زمان برگزاری بخش مدرسان	 

} بخش جشنواره جشنواره ها و پایان نامه  های برگزیده {
)20 مهر 1399(: آخرین مهلت ثبت نام و ارسال سه نسخه فیلم اثر به دبیرخانه	 
)اول آبان 1399(: معرفی پذیرفته شدگان	 
)20 آبان لغایت اول آذر 1399(: زمان برگزاری بخش جشنواره جشنواره ها و پایان نامه  های برگزیده	 
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مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی
تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات فردی	 
تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات اثر و بخش پیشنهادی	 
تکمیل فرم پیشنهادنامه به همراه ایده ی اجرایی به صورت pdf برای بخش تجربه  های اجرا	 
که خطاب به دبیرخانه جشنواره بیست و سوم باشد.	  گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از آن،  تصویر 
تصویر مجوز نویسنده، مترجم یا ناشر اثر	 

ارتباط با دبیرخانه جشنواره
آدرس: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، باشگاه فرهنگی اجتماعی دانشجویان

تلفن تماس: 0939-185-0365
www.iiutf.ir :وب سایت

info@iiutf.ir :ایمیل جشنواره
international@iiutf.ir :ایمیل بخش بین الملل

mojtabajaddi@yahoo.com :ایمیل دبیر جشنواره
@iiutf :کانال تلگرام جشنواره




