
 
 یبخش پژوهش را با ابراز خرسند یهیاول ج  ینتا ،یتئاتر دانشگاه یالمللنیب جشنواره نیکمیو  ستیب یرخانهیدب

. الزم به ذکر است که از کندیاعالم م ریبه شرح ز ده،یرس یهادهیچک یفیو ک یمحترم داوران از رشد  کم ئتیه

 خیتا تار ستیبایم یشده که پژوهشگران گرام انتخاب دهیچک ۱۶تعداد  رخانه،یبه دب دهیرس یدهیچک ۴۷مجموع 

 ی. داورندیارسال نما رخانهینموده و سه نسخه آن را به دب یجشنواره بار گذار تیاسفند اصل مقاله را در سا ۲۵

پژوهش اعالم خواهد شد.  یدر هفته هیجهت  ارا یقطع ج  یانجام شده و نتا نیفرورد انیبخش تا پا نیا ییمرحله نها

 اند.به عهده داشته یریو خانم دکتر آزاده شاهم زادیعل اکبریو عل یاسد دیدکتر سع انیبخش را آقا نیا یوردا

 عنوان مقاله نام نویسنده ردیف

 شیهابیها در جسنگ شنامهیاز نما یو مکان : خوانش تیمهاجرت، هو احسان آجورلو ۱

 بررسی جنون در آثار ساعدی با خوانشی فوکویی  مرضیه حبیبی ۲

3 
سعیدرضا 

 شانسخوش

ی کارکردها، جُستاری در گستره« خوانینمایشنامه»یی نورسیدهسنجش  پدیده

 ها و چیستیسنجه

 افزایش جمعیت تئاتری و خصوصی سازی تئاتر فرشته رازقی ۴

 ندیگو یبار دروغ م نیاشباح ا مجتبی رسولخانی ۵

 بیضایی پس از مهاجرت به آمریکاهای بهرام تأثیر دیاسپورا در نمایش محمدرضا رسولی ۶

  فاطمه سلجوقی ۷

بازنمایی مشارکت سیاسی زنان در دوره مشروطه در ادبیات نمایشی معاصر ایران 

)مطالعه موردی نمایشنامه های ندبه، خواب در فنجان خالی، شهادتخوانی قدمشاد 

 مطرب در طهران، شب سیزدهم(

  پویا شهرابی 8
ی اشخاص، کارگردانان و بررسی حضور فعاالنه یا منفعالنهحضور در غیاب مفاهیم : 

 (۱39۶تا  ۱3۶0های پردازان  بزرگ  جهان در ایران)در بین سالنظریه

  مهسا شیدانی 9
و فرآیند حقیقت: آسیب شناسی مفهوم سوژه و رخداد در تفکر طبقه ی  "بدیو"

 "راد محمد رضایی" بررسی موردی نمایشنامه ی فعل متوسط ایرانی با

  مهسا شیدانی ۱0
و نسبت  "بهمن فرسی"وضعیت استثنایی: کارکرد فرم و محتوای نمایشنامه ی موش 

 آن با تاریخ معاصر ایران

  دانیال قاسمی پور ۱۱
های خصوصی و دولتی و دسترسی حاشیه/مرکزنشینان به توزیع شهری تماشاخانه

 تئاتر شهرزادتئاتر: بررسی موردی پردیس تئاتر تهران و پردیس 

  هدی کرمی ۱۲
جهان بینی رمانتیسیسم تندرکیا با نگاهی بر  تطبیقی در باب -پژوهشی تحلیلی

 واگنری

 های محمد یعقوبینامهتحلیل سبک زندگی از منظر جورج زیمل در نمایش  پریسا کیومرثی ۱3

 در کرمانشاهمقایسه کیفیت زندگی زنان هنرمند و غیر هنرمند   نیره مردی ۱۴

 بررسی نقد تئاتر در محیط آنالین امید مشهدی ۱۵

 بازنمایی جامعه پیش و پس از انقالب در آثار محمود استاد محمد پوریا موسوی ۱۶

 




