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 مقدمه

 

 «معناست؟ چه به بودن معاصر هستیم؟ چیزی چه و کسی چه معاصران ما»

 آگامبن جورجو                                                                                   

 در هک ایلحظه آوردنِ  چنگ به، یابدنمی وفق آن با کامل طوربه که است فردی خویش یزمانه به متعلق فردِ

 :تواندنمی و بپیوندد ما به خواهدمی که حاضر زمان تاریکیِ  در نوری درک تواناییِ یعنی حاضری، و حی آن

 چیزی مقام در اوست، یدغدغه که کندمی درک چیزی مقام در را اشزمانه تاریکی که است کسی معاصر)

 .(سازدمی خویش درگیر را او همواره که

 آن اب نابهنگامی و جدایی نوعی خالل از که زمان با ایرابطه آن): عنوانبه بودن معاصر تعریفِ از پس آگامبن

 کور را او قرنش یا زمانه نورهای که پردازدمی کسی مقام در معاصر فیگور این توصیف به ،(شودمی وجورجفت

 اشتاریکی بلکه نورش نه که دوزدمی طورآن اشزمانه بر را خود یخیره نگاه که است کسی معاصر): اندنکرده

 سرعتِ با که است نوری همان آسمان تاریکی که دهدمی شرح اخترفیزیک به رجوع با آگامبن .(کند درک را

 نور رعتِس از بیش سرعتی با نور این منبعِ  هایِکهکشان زیرا برسد؛ ما به تواندنمی اما آید،می ما سویبه کامل

 یلحظه فهمیدنِ  همان گریزند،می حال زمانِ  تعریف درون از دائماً که هاییبالقوگی تشخیص. روندمی عقب

 .است معاصر

 به رقاد هرگز که آورد چنگ به را نوری حال، زمان تاریکی درکِ  با که نیست کسی صرفاً معاصر یعنی امر این

 به قادر و کندمی تفکیک بخش دو به و تقسیم را زمان که است کسی همچنین او نیست؛ مقصدش به رسیدن

 هاییشیوه به را تاریخ است قادر او. است هازمان دیگر با نسبت در دادنش قرار و آن دادن شکل تغییر

 گیرد،نمی نشئت وی یاراده از وجه هیچ به که( کند نقل) ضرورتی برحسبِ را آن تا بخواند نشدهبینیپیش

 اکنون تاریکیِ که نامرئی نور این که انگار. باشد پاسخگویش تواندنمی وی که است اضطراری آن مشاء بلکه

 تاریکیِ  به تا است یافته را این قابلیت سایه، این تحت گذشته، نتیجه در و افکنده گذشته بر را هایشسایه است

 .گوید پاسخ اکنون

 

 اوبریست اولریش هانس: نوشته «آینده برای هاییمانیفست» از ایبریده

 مهتدی کیوان و گنجی ایمان: ترجمه با

 



 2 

 یادداشت دبیر

 

 

 ... نیست شیاره رگم یک گویم چه من

 

را  دانشجویانای در ابتدای فراخوان بیاوریم که مقدمه دبیر، یادداشتدادن  شرح و بسط جایبه دادیم ترجیح

این گذار شاهد آثاری بدیع از دانشجوی معاصر برای رسیدن به رویکرد این دوره از جشنواره رهنمون باشد و از 

رد و نگاش میبه تاریکی زمانه با صدا و نگاه خودش شماربیدر غوغای انوار فریبنده  که یباشیم، دانشجوی

 است. مرزوبومبرای هنر این  نویدبخش هوایی تازه

 

وار مختلف با مروری بر اد تئاتر دانشگاهی ایران المللیبینمین جشنواره و یک بیستدبیرخانه و ستاد برگزاری 

 نموده است.های گذشته نکات مثبت دوره تالش در تجمیع روند برگزاری آن، بهو توجه این جشنواره 

و  تا با همکاریسعی خواهد شد  جشنواره ترهتر و سادهببرگزاری هرچه برای زمان اندک و  در این راه دشوار

ور و کش دانشگاهی، دانشجویان و اساتید سراسر تئاترهای کانونهای علمی نمایش، انجمنبا  یشترب تعامل

 م.حترم فرهنگی به این مهم دست یابیحمایت مدیران م

 

 :این دوره از جشنواره اهدافرویکرد و 

 امر معاصر و معاصر بودِگی 

  کشور تئاترهای کانون و نمایش های علمیبا انجمن هر چه بیشتر و بهتر و تعاملحضور 

 پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای عموم آثار برگزیده 

 برقراری دبیرخانه ثابت و مستقل 

 

                                                                                                                  

 1931ماه بهمن                                                                                                          

 حسین عبدالهی                                                                                                          
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 وارهنجش هایبخش

o الف( مناطق 

 رقابتی 

 تئاتر صحنه (1

 

 

o المللب( سراسری و بین 

 رقابتی 

 صحنه تئاتر (1

 های اجراتجربه (2

 نویسی )جایزه استاد اکبر رادی(نمایشنامه (9

 کرمانی( زاده ناظرپژوهش )جایزه دکتر فرهاد  (4

 عکس، پوستر و تیزر (5

 غیررقابتی 

 گفتارهاها و درسکارگاه (1

 المللبین (2

 مدرسان (9
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 الف( مناطق

 

 بخش تئاتر صحنه 

جهت ان، ست اکثریت دانشجویاخو بر بناالمللی تئاتر دانشگاهی ایران دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 بخش ،جز تهران و البرز(ها بههای مناطق )همه استاندانشجویی فعال در دانشگاههای معرفی و حمایت از گروه

 کند:تئاتر صحنه را با شرایط زیر برگزار می

 2۲ان تا پای ذکرشدهم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل متقاضیان باید فر 

 تکمیل و ارسال نمایند. 1931ماه بهمن

 خالصه و اجرایی یایده با همراه را خود پیشنهادنامه فرم باید بخش این در کنندگانشرکت کلیه 

 جشنواره سایت در pdf فایل صورتبه( بودن تألیفی صورت در)نمایشنامه  از ایصفحه یک طرح

 .نمایند بارگذاری

 های صورت روزانه از طریق راهنام اولیه بهشده در این بخش پس از ثبتکنندگان پذیرفتهاسامی شرکت

گردد. )با توجه به محدودیت زمانی ایجادشده، دبیرخانه برای تسهیل در ارتباطی به متقاضی اعالم می

ست دهد و فهرترین زمان ممکن مراحل ارزیابی را انجام میدانشجویان در کوتاهسازی آثار روند آماده

 (.کنداعالم می 1931ماه اسفند 2نهایی خود را جهت بازبینی 

 صورت فیلم کامل اثر بازبینی خواهند شد، لذا آخرین مهلت تمامی آثار این بخش در یک مرحله و به

 است. 193۱ماه فروردین 2۲ارسال فیلم اثر تا 

 اعالم خواهند شد. 193۱ماه فروردین 25شده در این بخش آثار پذیرفته 

 هزینه تعلق خواهد گرفت.یافته به جشنواره کمکهای راهبه گروه 

 با پسوند صورتبهبایست های ارسالی میفیلم( فایل ویدئو mp4 باشند که با یک دوربین از زاویه )

( تصویربرداری شده zoom backو  zoom inو با لنز ثابت )بدون )کات( دید تماشاچی بدون برش 

 باشد.

 صورت رقابتی خواهد بود.این بخش به 

 برگزار خواهد شد. 193۱ماه این بخش در اردیبهشت 

 .زمان، مکان و جزئیات برگزاری این بخش از جشنواره متعاقباً اعالم خواهد شد 
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 المللب( سراسری و بین

 

 بخش تئاتر صحنه 

المللی تئاتر دانشگاهی ایران با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 کند:های سراسر کشور بخش تئاتر صحنه را با شرایط زیر برگزار میهای برتر در دانشگاهگروه

 29 رشده تا پایانمتقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذک 

 تکمیل و ارسال نمایند. 1931ماه بهمن

 خالصه و اجرایی یایده با همراه را خود پیشنهادنامه فرم باید بخش این در کنندگانشرکت کلیه 

 جشنواره سایت در pdf فایل صورتبه( بودن تألیفی صورت در)نمایشنامه  از ایصفحه یک طرح

 .نمایند بارگذاری

  های صورت روزانه از طریق راهنام اولیه بهشده در این بخش پس از ثبتکنندگان پذیرفتهشرکتاسامی

گردد. )با توجه به محدودیت زمانی ایجادشده، دبیرخانه برای تسهیل در ارتباطی به متقاضی اعالم می

دهد و لیست می ترین زمان ممکن مراحل ارزیابی را انجامسازی آثار دانشجویان در کوتاهروند آماده

 کند(اعالم می 1931ماه بهمن 2۲نهایی خود را جهت بازبینی اول تا 

  1931اسفندماه  19 از های تهران و البرز در این بخشاستان کننده ازشرکتآثار بازبینی اول تمامی 

 بازبینی یا و اجرا فیلمدقیقه  2۲تا  15 ارائه آمادگی مقرر تاریخ در باید متقاضیان بنابراینخواهد بود؛ 

 .باشند داشته را زنده اجرای شیوه به

 صورت دیدن فیلم اثر و یا حضوری خواهد بود.مرحله اول بازبینی به انتخاب متقاضیان به 

 اعالم خواهد  1931شده برای بازبینی نهایی در هفته پایانی اسفندماه کنندگان پذیرفتهاسامی شرکت

 شد.

 صورت کامل و حضوری به 193۱ماه اردیبهشت 9الی  فروردین 2۱یافته به بازبینی نهایی از آثار راه

 شود.بازبینی می

 هزینه تعلق خواهد گرفت.یافته به جشنواره کمکهای راهبه گروه 

 بر  ننیاز به نور، دکور، لباس و تجهیزات نیست؛ در اصل توجه تیم بازبی ،در هر دو مرحله از بازبینی

 فرم و کیفیت آثار است.

 با پسوند صورتبهبایست های ارسالی میفیلم( فایل ویدئو mp4 باشند که با یک دوربین ) از زاویه

( تصویربرداری شده zoom backو  zoom inو با لنز ثابت )بدون  (کاتدید تماشاچی بدون برش )

 باشد.
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 های عنوان گروهگروه به 5صورت رقابتی خواهد بود و عالوه بر جوایز فردی حداکثر این بخش به

 شوند.برگزیده انتخاب می

  برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11این بخش از 

 

 های اجرابخش تجربه 

جدید اجرایی  جربی وهای تبه شیوه المللی تئاتر دانشگاهی ایران با توجهدبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

 زنند؛ این بخشهایی در حیطه اجرا میمفهوم اجرا با حمایت از آثاری که دست به تجربه و به علت گستردگی

 کند:را برگزار می

 دقت مطالعه و بر اساس دستورالعمل ذکرشده به متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را به

 تکمیل و ارسال نمایند. 1931ماه بهمن 25امه و طرح اجرایی خود تا پایان نهمراه فرم پیشنهاد

 ضرورت مکان اجرا و کارکرد آن در ساخت اجرا، همچنین منطق معیار پذیرش آثار در این بخش به

 کارگیری نقش اجراگر، نقش مخاطب و تعامل میان این دو است.به

 های پیشنهاد مکان اجرایی خود بیشتر از محیطکنندگان جهت معرفی و شود شرکتتوصیه می

های مربوط در مکان انتخابی به عهده متقاضی صورت هماهنگی دانشگاهی استفاده کنند. در غیر این

 خواهد بود.

 1931ماه اسفند 9و  2های اجرایی که در شدگان نهایی پس از جلسه ارائه و دفاع از ایدهپذیرفته 

 شوند.برگزار خواهد شد معرفی می

 صورت کامل در یک مرحله بازبینی خواهند شد.به 193۱ماه تمامی آثار در نیمه دوم فروردین 

 هزینه تعلق خواهد گرفت.یافته به جشنواره کمکهای راهبه گروه 

 عنوان برگزیده معرفی کنندگان یک اثر بهصورت رقابتی خواهد بود و از میان شرکتاین بخش به

 خواهد شد.

 برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11 این بخش از 

 

 

 

 

 



 ۱ 

 نویسی )جایزه استاد اکبر رادی(بخش نمایشنامه 

نشجویی و های داالمللی تئاتر دانشگاهی ایران با هدف حمایت از تألیفدبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

انش های خوگیری صحیح از ظرفیتبهرهنویسی کشور و نیز شناسایی استعدادهای جوان در قلمرو نمایشنامه

 کند:نویسی و خوانش نمایشنامه با شرایط زیر برگزار میی نمایشنامهآن، این بخش را در دو مرحله

 ت نویسی دیگر شرکهای نمایشنامهچاپ و در بخش نهایی مسابقه ازاینپیشبایست آثار ارسالی نمی

 کرده باشند.

 سایت جشنواره را با دقت مطالعه و بر اساس  بایست فرم مربوطه درمتقاضیان حضور در این بخش می

 تکمیل و اثر خود را بارگذاری نمایند. 1931اسفندماه  25العمل ذکرشده تا پایان دستور

 نام اولیه فایل بایست پس از ثبتمتقاضیان در این بخش میpdf  اثر خود را در سایت جشنواره

زمان تا نمایشنامه را هم ( و سه نسخه ازlotusیا  B Nazanin، 14یا  12بارگذاری کنند )فونت 

 تاریخ مذکور به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

  معرفی خواهند شد. 193۱ماه فروردین 2۲نامزدهای نهایی این بخش 

 اند با هماهنگی های برگزیده قرار دارد موظفکلیه نویسندگانی که آثارشان در فهرست نمایشنامه

المللی تئاتر دبیرخانه و در طول برگزاری هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره بین

 های آن بنمایند.دانشگاهی ایران اقدام به خوانش فردی یا گروهی اثر خود جهت معرفی قابلیت

 دپذیرد و هرگونه تالش برای نزدیک کردن فرآینخوانش آثار تنها با هدف معرفی این آثار انجام می 

 ای غیرقابل قبول است.معرفی متن به اجرای صحنه

 التألیف تعلق خواهد گرفت.یافته به جشنواره مبلغی جهت حقبه کاندیداهای راه 

 گردد.صورت رقابتی برگزار میاین بخش به 

 در هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین  193۱ماه اردیبهشت 14الی  ۲خوانی از بخش نمایشنامه

 المللی تئاتر دانشگاهی ایران برگزار خواهد شد.جشنواره بین

  



 ۲ 

 زاده کرمانی( بخش پژوهش )جایزه دکتر فرهاد ناظر 

 و ارزش نهادن به دانشجویِ معاصر المللیِ تئاتر دانشگاهی، با هدفی بینبیست و یکمین جشنواره دبیرخانه

پژوهشی، بخشِ رقابتیِ پژوهش را در های علمی همچنین با نگاهی انتقادی به سیستمِ ماشینیِ نگارش مقاله

 کند.( برگزار میEssay) جستار( و Articleدو بخشِ مجزای مقاالت علمی پژوهشی )

مقاالت علمی پژوهشی فرمتی پیشینی دارند و نگارنده باید در آن فرمت توضیح: 

بزند. این نوع مقاالت بیشتر حول تحلیلِ موضوعی، به جهت  کندوکاودست به 

توان گفت نوشتاری آبجکتیو است. جستار شود؛ و میآگاه کردن مخاطب نوشته می

(Essayاما کوتاه ) سؤالتر است، به موضوعات نگاهی انتقادی دارد، در پاسخ به 

نگارنده  شود )نظرِو نوشتاری سوبژکتیو محسوب می شدهنوشتهای یا گزاره

گارنده و ن شود(. ضمن اینکه فرمتِ جستار پیشینی نیستمستقیماً در آن قید می

 ی خود در انتخابِ استایلِ نگارش آزاد است.بسته به فرم و محتوای ایده

امر »المللی تئاتر دانشگاهی ایران، رویکردِ بخش پژوهش، ذیلِ رویکردِ کلیِ بیست و یکمین جشنواره بین

ای که بر باید دقیقه الزاماًاما ناگزیر باید بپذیریم اگر قرار باشد راجع به موضوعی حرف بزنیم،  است، «معاصر

ایم: ایم را به نحوی انتقادی درک کنیم. بدین منظور دو رویکردِ اصلی برای این دوره در نظر گرفتهآن ایستاده

 شود:االت پیشنهاد میکه محورهایِ کلیِ زیر جهتِ نگارش مق «جشنوارگی»و  «امرِ معاصر»

 رانیدر ا تجربی تئاتر 

 هیتئاتر مرکز / حاش 

 رانیمتوسط در ا یتئاتر و طبقه 

 

  واهد کلی انجام خ صورتبهتوانند در این بخش شرکت کنند. داوری دانشجویان پژوهشگر میو اساتید

 شد.

  متقاضیان حضور در این بخش باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت مطالعه و بر اساس

تکمیل و به همراه چکیده مقاالت خود بارگذاری  1931ماه بهمن 25دستورالعمل ذکرشده تا پایان 

 نمایند.

 کلمه نباشد. 9۲۲ی مقاله بیش از چکیده 

 ضروری، اما برای جستار ضروری نیست. برای مقاالت علمی پژوهشی درجِ کلمات کلیدی 

  گردد.اعالم می 1931ماه اسفند 1نتایج چکیده مقاالت 
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 در یک فایل  هزار کلمه 1تا  9 را بیناند اصل مقاالت خود شدگان مرحله اول موظفپذیرفتهpdf  تا

زمان تا تاریخ در سایت جشنواره بارگذاری نمایند و سه نسخه از آن را هم 1931ماه اسفند 25تاریخ 

 مذکور به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 پیشنهادی، پذیرای موضوعات دیگر نیز  هایبا توجه به ضرورت امر پژوهش، دبیرخانه عالوه بر محور

عنوان مقاالت به بعد به 1935هایی که از خرداد خواهد بود. به همین منظور آن دسته از پژوهش

 اند در صورت تائید و ارسالهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تئاتر ارائه شدهنامهمستخرج از پایان

 توانند در این بخش حضور داشته باشند.نامه از جانب استاد راهنما خود میمعرفی

 للی المهفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره بین درکنندگان در این بخش باید شرکت

 شرکت و سخنرانی نمایند.تئاتر دانشگاهی ایران 

 التألیف تعلق خواهد گرفت.یافته به جشنواره مبلغی جهت حقبه کاندیداهای راه 

 گردد.صورت رقابتی برگزار میاین بخش به 

  در هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره  193۱ماه اردیبهشت 14الی  ۲بخش پژوهش از

 المللی تئاتر دانشگاهی ایران برگزار خواهد شد.بین

زد. پرداتئاتر و دانشگاه می یمسئلهبخش پژوهش در این دوره در پی برگزاری سمیناری است که در آن به 

چه قصد مطرح کردن آن را دارند، ای آز آنتوانند با ارسال چکیدهدر این بخش تمام دانشجویان و اساتید می

نِ چکیده، دبیرخانه مت جزبهی خود بپردازند. بدیهی است در این قسمت در روز سمینار به پرزنت کردنِ مقاله

 شود:دیگری را از نگارنده درخواست نخواهد کرد. محورهای زیر جهت شرکت در این سمینار پیشنهاد می

 یاتر دانشگاهئ[ تایو ] ییاتر دانشجوئت! 

 هاو فرصت هابیاتر: آسئو ت هینظر 

 ها برای بخش سمینار:ارسالِ چکیده بندیزمانشرایط و 

  ِجشنواره سایتوببایست فرمِ مربوطه در میآموزشی/ پژوهشی متقاضیانِ حضور در بخشِ سمینار 

 PDFفایلِ  صورتبهسخنرانیِ خود را  و چکیده دستورالعمل مشخص تکمیلرا با دقت و بر اساسِ 

 تحویلِ دبیرخانه دهند. 1931ماه اسفند 25دی تا پایان روز در سه حلقه سی

 توانند در این بخش شرکت کنند.هم دانشجویان و هم اساتید می 

 ی خود را پرزنت کنند.های منتخب باید در هفته پژوهشِ جشنواره شرکت کرده و مقالهچکیده 

 در این بخش گواهی معتبر از سوی وزارت علوم اهدا خواهد شد. کنندگانشرکتدر پایانِ سمینار به 

 

 بخش پوستر، عکس و تیزر تئاتر 



 1۲ 

المللی تئاتر دانشگاهی ایران در راستای جذب و حمایت از عکاسان دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

یزر تئاتر را عکس و ت تئاتر، طراحان گرافیک و کنشگران عرصه تبلیغات تئاتر دانشگاهی بخش مسابقه پوستر،

 کند:به شرح زیر برگزار می

 پوستر تئاتر

 ود. شصورت رقابتی برگزار میهای حاضر در جشنواره بوده و بهی پوستر نمایشاین بخش تنها ویژه

تواند توضیحات خود را در طراحی اثر با توجه به اثر نمایشی در در این بخش هنرمند گرافیست می

به دبیرخانه جشنواره ارسال  193۱اردیبهشت  19 شده تاوست پوستر طراحیه پیحد یک پاراگراف ب

 کند.

 برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11از زمان با جشنواره نمایشگاه آثار این بخش هم 

 

 تئاتر عکس

 شنواره جنام در سایت بایست پس از تکمیل فرم ثبتمند به شرکت در این بخش میدانشجویان عالقه

فریم عکس را جهت ارزیابی به دبیرخانه  15تا  ۲ای شامل مجموعه 1931ماه اسفند 15تا تاریخ 

 جشنواره ارسال نمایند.

  دبیرخانه جشنواره پس از ارزیابی آثار ارسالی ده تا پانزده نفر از متقاضیان را جهت شرکت در کارگاه

 نماید.تخصصی عکاسی تئاتر انتخاب می

 فریم  15تا  ۲کنندگان در کارگاه تخصصی تئاتر با حضور در بخش نهایی جشنواره و ارسال شرکت

 گیرند و در پایان برگزیده این بخش معرفی خواهد شد.مورد داوری قرار می اجراشدهعکس از آثار 

 9۲۲و با کیفیت  2۲×9۲ها باید در ابعاد عکس dpi شده در قالب یک لوح فشرده به همراه عکس چاپ

 به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شوند.

 شود و مورد ها آسیب برساند، تخلف محسوب میهرگونه دخل و تصرف )ویرایش( که به ماهیت عکس

 شود.تأیید دبیرخانه نبوده و از بخش مسابقه حذف می

 شد نشده باها موازین عرفی و شئونات اسالمی رعایت بدیهی است دبیرخانه از پذیرش آثاری که در آن

 معذور است.

 زمان با اختتامیه برگزار خواهد شد و به مدت یک هفته برپا خواهد بود.نمایشگاه آثار این بخش هم 

 شود.صورت رقابتی برگزار میاین بخش به 

 

 

 تیزر تئاتر
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 ها و جذب فضای مجازی در معرفی نمایش تأثیرو های ارتباطی راهسعه تو شد فناوری،با توجه به ر

دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در نظر دارد این بخش را برای  ،تماشاگر

 معرفی هرچه بهتر آثار و مخاطب به شرح زیر برگزار نماید:

 ثرشان را ا تبلیغاتیتوانند حداکثر دو نمونه از فایل تیزر شدگان در بخش نهایی جشنواره میپذیرفته

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 193۱اردیبهشت  19تا تاریخ 

 .این بخش مختص آثاری است که در جدول نهایی جشنواره حضور دارند 

  رقابتی برگزار خواهد شد. صورتبهاین بخش 

 

 

 

 گفتارهاها و درسکارگاه 

( شده است. interdisciplinary) ایرشته بیناتئاتر امروزِ ما خواسته یا ناخواسته درگیرِ مفهوم 

کند. به همین منظور ظهورِ ژانرهای مختلف بر صحنه نیازِ آموزش و پژوهش در این امر را نیز طلب می

برگزار  ایبینارشتهگفتارهایی را حولِ محورهایِ ها و سلسله درسدر این بخش قصد داریم کارگاه

ه تئاتر نوارجش و تاریخِ دقیق برگزاری این بخش در فرصت مقتضی توسط دبیرخانه اتکنیم. موضوع

 خواهد شد. رسانیاطالعدانشگاهی اعالم و 

  193۱اردیبهشت  ۱تا  1931بهمن  29فاز اول: از 

 ( 193۱اردیبهشت  14الی  ۲فاز دوم: در هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی) 

 ( 193۱اردیبهشت  25الی  11فاز سوم: در ایام جشنواره) 

  193۱آذر  25الی  11فاز چهارم: از 

 

 

 

 

 

 

 

 المللبخش بین 
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 ی با المللاولویت حضور در این بخش قطعاً با تولیدات مشترک که حاصل کار اساتید برجسته بین

 های ایران خواهد بود.دانشجویان دانشگاه

 ها در جشنواره تئاتر دانشگاهی هایی در این بخش پذیرفته خواهند شد که اجرای آنتنها نمایش

 رای دانشجویان و تماشاگران داشته باشند.دستاوردهای علمی و عملی شاخصی ب

 آید.میکنندگان تقدیر به عمل الملل غیررقابتی بوده و از شرکتبخش بین 

  برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11این بخش از 

 

 بخش مدرسان 

ه سراسر کشور، با تکیهای نمایش دانشگاه و مراکز آموزش عالی کلیه مدرسان )رسمی و مدعو( یکی از گرایش

 توانند در این بخش شرکت کنند:بر تعامل و ارتباط سازنده میان اساتید و دانشجویان، می

 .تأکید دبیرخانه بر آن است که اساتید محترم گروه خود را از میان دانشجویان انتخاب کنند 

  را در سایت تکمیل و ارسال نمایند. نامثبتفرم  1931ماه اسفند 2۲متقاضیان باید تا 

 ن اقاضیمتشوند، به همین منظور صورت فیلم اجرای اثر بازبینی میتمامی آثار ارسالی در این بخش به

الی  1931ماه اسفند 2۲از  صورت لوح فشردهفیلم اجرای نمایش خود را در سه نسخه بهبایست می

 نمایند.به دبیرخانه جشنواره ارسال  193۱ فروردین 25

 با پسوند صورتبهبایست های ارسالی میفیلم( فایل ویدئو mp4 باشند که با یک دوربین از زاویه )

( تصویربرداری شده zoom backو  zoom inدید تماشاچی بدون برش )کات( و با لنز ثابت )بدون 

 باشد.

 د شد.نخواه معرفی 193۱فروردین  9۲ تاریخ یافته به جشنواره درآثار راه 

 های اجرایی مشترک میان مدرسان و های خالقانه و ایدهدبیرخانه این دوره از جشنواره از طرح

فرآیند تمرین و روند آموزشی و پژوهشی  ،است معیار ارزیابی نماید، بدیهیدانشجویان استقبال می

 آثار است.

 تعلق خواهد گرفت. هزینهکمکیافته به جشنواره های راهبه گروه 

  آید.میتقدیر به عمل  اساتید گرامیبخش مدرسان غیررقابتی بوده و از 

  برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11این بخش از 

 

 

 های برگزیدهنامهبخش مرور آثار دانشجویی و پایان 
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از وضعیت ر تعینیو درک بهتر منظور المللی تئاتر دانشگاهی ایران بهدبیرخانه بیست و یکمین جشنواره بین

های برگزیده نامهو همچنین معرفی و حمایت از پایانو دستاوردهای آن ی تئاتر دانشگاهی امروز جامعه

 کند:دانشجویی، این بخش را با شرایط زیر برگزار می

 1931ی زمانی خرداد الی اسفندماه تنها آثاری از سوی جشنواره پذیرفته خواهند شد که در بازه 

 باشند. اجرای عمومی یا دفاع شده

 سه نسخه فیلم اثر خود را به همراه سوابق اجرای عمومی و یا  1931اسفندماه  25باید تا  متقاضیان

 برگه تأییدیه دفاع به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 گردد.صورت غیررقابتی برگزار میاین بخش به 

  برگزار خواهد شد. 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11این بخش از 

 

 سمپوزیوم تئاتر دانشجویی/ دانشگاهی 

 های تئاتر دانشگاهی جریاندانشجویان، اساتید و تر میان در راستای تعامل هرچه بیشتر و سازنده

ر المللی تئاتهای پیشنهادی بیست و یکمین جشنواره بینترین بخشاز مهم برپایی این بخش

صورت فردی، گروهی و دانشگاهی، با توجه دانشگاهی ایران است. فضا، محیط و امکانات این رویداد به

 به پیشنهادهای متقاضیان و مقدورات جشنواره در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

  و  ترهشایستتئاتر دانشگاهی در برگزاری هر چه  کنشگرانبدیل خالق و بی هایپیشنهاددبیرخانه از

 نماید.تر این بخش استقبال میعلمی

  193۱ ماهفروردین 21ها به دبیرخانه در سایت جشنواره و ارسال ایده و برنامه نامثبتآخرین مهلت 

 خواهد بود.

  شود.برگزار می 193۱ماه اردیبهشت 25الی  11سمپوزیوم تئاتر دانشجویی/ دانشگاهی 
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 شرایط و ضوابط عمومی متقاضیان شرکت در جشنواره

 یکی  1935آموخته پس از خردادماه کننده در جشنواره باید دانشجو یا دانشکلیه متقاضیان شرکت

 از مراکز آموزش عالی سراسر کشور باشند. )به غیر از بخش مدرسان(

 بایست در هر بخشهای جشنواره باشد و میخواستار حضور در یکی از بخشتواند هر متقاضی تنها می 

نویسی و پژوهش، عکس، های نمایشنامهتنها یک اثر را به دبیرخانه ارسال نماید. )به غیر از بخش

 پوستر و تیزر تئاتر(

 ر شرکت گهای تئاتر دانشجویی و دانشگاهی دیآثار ارسالی نباید پیش از این در بخش نهایی جشنواره

 کرده باشند.

 ها نیست.در این دوره از جشنواره هیچ تمایزی میان دانشجویان رشته تئاتر و دیگر رشته 

 ی اجرایی کارگردانان توجه دارد، لذا بیشتر بر ایده ،ی بازخوانی آثارجشنواره بیست و یکم در مرحله

ری که دارای متن نمایشی تألیف رو آن دسته از آثانیازی به ارسال متن کامل نمایشی نیست. از این

ای از نمایشنامه را در سایت شده هستند باید طبق دستورالعمل مربوطه خالصه طرح یک صفحه

 شده نیازی به ارسال ندارند.است آثار نمایشی چاپ جشنواره بارگذاری نمایند. بدیهی

 م کامل اثر را برای بایست فیلشده میکنندگان بخش مناطق بر اساس تقویم اجرایی اعالمشرکت

 بازبینی در یک مرحله به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.

 هرروزه توسط گروهی از منتقدین، هنرمندان و برگزیدگان ادوار مختلف مورد  ،آثار حاضر در جشنواره

 گیرد. )شرکت در این جلسات برای عموم آزاد است(نقد و بررسی قرار می

 ر تواند بانصراف دهد یا اثر او در بخش مورد نظر رد شده باشد، میای کنندهاست اگر شرکت بدیهی

 های دیگر شرکت نماید.شمار جشنواره در بخشطبق گاه

 نام در سایت جشنواره ملزم هستند گواهی اشتغال به تحصیل و یا کپی کلیه متقاضیان در هنگام ثبت

نهادی خود را در سایت جشنواره آموختگی، مجوز نویسنده، مترجم و یا ناشر اثر پیشمدرک دانش

ست بدون داشتن اصل این مدارک مجوز بازبینی یا ارزیابی اثر در هیچ بارگذاری نمایند. )بدیهی ا

 گردد(بخشی برای متقاضی صادر نمی

  پس از اعالم نتایج اولیه هرگونه تغییر در شرایط درخواستی )نام نمایش، تعویض کارگردان، درخواست

 پذیر است.دیگری و ...( تنها با هماهنگی و موافقت دبیرخانه امکانکارگردان مشترک 

 صورت مشترک اثری را به دبیرخانه پیشنهاد دهند هر دو باید شرایط که دو کارگردان به در صورتی

عمومی شرکت در جشنواره و شرایط اختصاصی بخش مورد نظر را دارا باشند. الزم به ذکر است تعیین 

 هده متقاضی است.دانشگاه مبدأ به ع
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 ا هخصوص در مورد آثار ارسالی از شهرستانبا توجه به مشکالت به وجود آمده در سنوات گذشته به

کند در هر زمان تناقضی در مدارک ارسالی متقاضی احراز گردد، اثر دبیرخانه جشنواره تأکید می

 گردد.موردنظر حذف می

  جشنواره از اختیارات دبیرخانه جشنواره بوده و بر تعیین مکان، زمان و تعداد اجرای آثار حاضر در

مبنای امکانات و شرایط برگزاری جشنواره تعیین خواهد شد. دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال 

 ها در مراحل مختلف اعم از بازبینی و اجرا ندارد.هماهنگی بازیگران و عوامل مشترک در میان نمایش

 نام توسط متقاضی پل ارتباطی آتی لفن همراه واردشده در فرم ثبتاست که ایمیل و شماره ت بدیهی

 کنندگان است؛ لذا متقاضیان در ثبت ایمیل و تلفن همراه خود دقت فرمایند.دبیرخانه با شرکت

 دقیقه است. 3۲ها، سقف زمان آثار ریزی صورت گرفته در اجرای نمایشموجب برنامهبه 

 در  بایسترو متقاضیان میف جشنواره غیرقابل تمدید است ازاینهای مختلتاریخ ارسال آثار در بخش

 شده اقدام نمایند.زمان تعیین

 منزله آگاهی و پذیرش قوانین و رعایت تمامی مقررات جشنواره است.تکمیل و تأیید فرم جشنواره به 

 اجرای عموم فجر و تئاتر المللی تمامی آثار برگزیده جشنواره در صورت معرفی به جشنواره بین

نامه ایشان از طرف یمعرف صورت ینا، در غیر بایستی ماهیت دانشجویی خود را حفظ کنندمی

 گردد.دبیرخانه باطل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمار جشنوارهگاه

 

 الف( مناطق
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 بخش تئاتر صحنه .۶

 (2۲  آخرین مهلت ثبت1931بهمن :)ی اجرایی و خالصه طرح داستانی در سایت نام، ارسال ایده

 جشنواره

 (2 معرفی 1931 اسفند :)برای بازبینی شدگانپذیرفته 

 (2۲  آخرین مهلت ارسال فیلم کامل اثر برای بازبینی193۱فروردین :) 

 (25  معرفی 193۱فروردین :)در بخش مناطق شدگانپذیرفته 

  (: زمان برگزاری بخش تئاتر صحنه مناطق193۱)اردیبهشت 

 

 المللب( سراسری و بین

 

 رقابتی

 بخش تئاتر صحنه .۶

 (29 آخرین مهلت ثبت1931ماه بهمن :)ی اجرایی و خالصه طرح داستانی در سایت نام، ارسال ایده

 جشنواره

 (2۲  معرفی پذیرفته1931بهمن :)شدگان 

 (12  2۲الی  15(: آخرین مهلت ارسال فیلم اثر )به مدت 1931اسفند )دقیقه 

 (19  بازبینی مرحله 1931اسفند  25الی :)صورت اول )در این مرحله به انتخاب متقاضیان بازبینی به

 دیدن فیلم اثر و یا حضوری خواهد بود.(

 (2۱  (: بازبینی مرحله دوم )بازبینی تمام اثر به193۱اردیبهشت  9فروردین الی)صورت حضوری 

 (11  زمان برگزاری بخش 193۱اردیبهشت  25الی :) صحنهتئاتر 

 های اجرابخش تجربه .۵

 (25  آخرین مهلت ثبت1931بهمن :)نام و ارسال طرح پیشنهادی در سایت جشنواره 

 (2۲  معرفی پذیرفته1931بهمن :)شدگان اولیه 

 (2  جلسه ارائه و دفاع از ایده1931اسفند  9و :)شده جهت های اجرایی و مشخص شدن آثار پذیرفته

 بازبینی

  (: بازبینی کل اثر193۱)نیمه دوم فروردین 

 (11  زمان برگزاری بخش تجربه193۱اردیبهشت  25الی :)های اجرا 

 نویسی )جایزه استاد اکبر رادی(بخش نمایشنامه .۹

 (25  آخرین مهلت ثبت1931اسفند :) نام و بارگذاری اصل نمایشنامه در سایت جشنواره و ارسال سه

 نسخه از اثر به دبیرخانه جشنواره

 (2۲  معرفی کاندیداهای این 193۱فروردین :)بخش 



 1۱ 

 (۲  زمان برگزاری بخش نمایشنامه193۱اردیبهشت  14الی :) )شرکت  -نویسی )جایزه استاد اکبر رادی

المللی تئاتر دانشگاهی و نمایشنامه خوانی در هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره بین

 ایران

 زاده کرمانی( بخش پژوهش )جایزه دکتر فرهاد ناظر .4

 (25  آخرین م1931بهمن :)نام و بارگذاری چکیده مقاله در سایت جشنوارههلت ثبت 

 (1  معرفی 1931اسفند :) شدهپذیرفتهچکیده مقاالت 

 (25  آخرین مهلت بارگذاری اصل مقاله در سایت جشنواره و ارسال سه نسخه از اثر به 1931اسفند :)

 دبیرخانه جشنواره

 (25  آخرین مهلت ثبت1931اسفند :) ارسال چکیده سخنرانی برای بخش سمینار نام، بارگذاری و

 آموزشی/ پژوهشی در سایت جشنواره

 (2۲  معرفی کاندیداهای این بخش193۱فروردین :) 

 (۲  زاده ناظر(: زمان برگزاری بخش پژوهش )جایزه دکتر فرهاد 193۱اردیبهشت  14الی  )کرمانی- 

المللی تئاتر دانشگاهی شرکت و سخنرانی در هفته آموزش و پژوهش بیست و یکمین جشنواره بین

 ایران

 بخش عکس و پوستر تئاتر .۲

 عکس:

 (15 آخرین مهلت ثبت1931 اسفند :) فریم عکس به دبیرخانه  15تا  ۲نام در سایت جشنواره و ارسال

 جشنواره

 (25  اعالم برگزی1931اسفند :) برای شرکت در کارگاه نفر  تا پانزده دهدگان مرحله اول )در این مرحله

 (.د شدنخواه تئاتر انتخابعکاسی تخصصی 

 (29  ارسال 193۱اردیبهشت :)های حاضر در جشنواره بیست و یکمفریم عکس از نمایش 15تا  ۲ 

 (24  داوری نهایی بخش 193۱اردیبهشت :)عکس 

 (25  193۱اردیبهشت  91الی :)منتخب نمایشگاه آثار 

 پوستر:
 (19  آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره193۱اردیبهشت :) 

 (11  نمایشگاه پوستر آثار 193۱اردیبهشت  25الی :)در جشنواره شدهپذیرفته 

 تیزر:

 (19  آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره193۱اردیبهشت :) 

 

 

 

 غیررقابتی



 1۲ 

 

 گفتارهاها و درسکارگاه .۶

  193۱اردیبهشت  ۱تا  1931بهمن  29فاز اول: از 

 ( 193۱اردیبهشت  14الی  ۲فاز دوم: در هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی) 

 ( 193۱اردیبهشت  25الی  11فاز سوم: در ایام جشنواره) 

  193۱ آذر 25الی  11فاز چهارم: از 

 المللبینبخش  .۵

 (25  آخرین مهلت 1931اسفند :)نام و ارسال فیلم اثر به دبیرخانهثبت 

 (11  زمان برگزاری بخش بین193۱اردیبهشت  25الی :)الملل 

 بخش مدرسان .۹

 (2۲  آخرین مهلت ثبت1931اسفند :)نام در سایت جشنواره 

 (2۲  مهلت ارسال فیلم کامل اثر193۱فروردین  25الی  1931اسفند :) های و ایده و یا ارائه پیشنهادها

 اجرایی

 (9۲  193۱فروردین :) شدگانپذیرفتهمعرفی 

 (11  زمان برگزاری بخش مدرسان193۱اردیبهشت  25الی :) 

 های برگزیدهنامهبخش مرور آثار دانشجویی و پایان .4

 (25  آخرین مهلت ثبت1931اسفند :)نام و ارسال سه نسخه فیلم اثر به دبیرخانه 

 (11  زمان برگزاری بخش 193۱اردیبهشت  25الی :)های برگزیدهنامهمرور آثار دانشجویی و پایان 

 سمپوزیوم تئاتر دانشجویی/ دانشگاهی .۲

 (21  آخرین مهلت 193۱فروردین :)در سایت جشنواره نامثبت 

 (11  زمان برگزاری سمپوزیوم تئاتر دانشجویی/ دانشگاهی193۱اردیبهشت  25الی :) 

 

 

 

 

 

 

 

 نام الکترونیکی:مدارک مورد نیاز جهت ثبت
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 تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات فردی 

 تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات اثر و بخش پیشنهادی 

 صورتبه نمایشنامه طرح خالصه و اجرایی یایده همراه به پیشنهادنامه فرم تکمیل pdf 

 باشد. و یکم ه خطاب به دبیرخانه جشنواره بیستگواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از آن، کتصویر 

 اثر ناشر یا مترجم نویسنده، وزمج تصویر 
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