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 ۷۹۳۱مهرماه  ۵۲: زمان انتشار فراخوان

 ۷۹۳۱آبان  ۷۲الی  ۷ : زمان آغاز تکمیل فرم های ثبت نام و بارگزاری طرح ها در وبسایت جشنواره

 

 مناطق جشنواره

 بخش تئاتر صحنه .۷

 (۵۲ ۷۹۳۱ بانآ :)در سایت جشنوارهی اجرایی و خالصه طرح داستانی نام، ارسال ایدهآخرین مهلت ثبت 

 (۵۱ ۷۹۳۱ بانآ :)شدگان برای بازبینیمعرفی پذیرفته 

 (۷۲  ۷۹۳۱بهمن :)آخرین مهلت ارسال فیلم کامل اثر برای بازبینی 

 (۵۹  ۷۹۳۱بهمن :)شدگان در بخش مناطقمعرفی پذیرفته 

 (۴  ۷۹۳۱ اسفند ۷۱تا :)زمان برگزاری بخش تئاتر صحنه مناطق 

 

 المللسراسری و بینجشنواره 

 

 رقابتی

 بخش تئاتر صحنه .۷

 (۷۲ ۷۹۳۱ آبان :)ی اجرایی و خالصه طرح داستانی در سایت جشنوارهنام، ارسال ایدهآخرین مهلت ثبت 

 (۵۹ ۷۹۳۱ آبان :)شدگانمعرفی پذیرفته 

 (۷  ۷۹۳۱دی ماه :) (دقیقه ۵۱الی  ۷۲به مدت )آخرین مهلت ارسال فیلم اثر 

 (۷  ۷۹۳۱دی  ۷۲الی :) ن صورت دیددر این مرحله به انتخاب متقاضیان بازبینی به)بازبینی مرحله اول

 .(فیلم اثر و یا حضوری خواهد بود

 (۷۱ ۷۹۳۱ دی :)شده برای بازبینی نهاییکنندگان پذیرفتهمعرفی اسامی شرکت 

 (۷۱  ۷۹۳۱ اسفندماه ۵۹الی :)(صورت حضوریر بهاثبازبینی تمام آ)ازبینی مرحله دوم ب 

 (۵۲ ۷۹۳۱ اسفند :) این بخش پذیرفته شدگانمعرفی 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی :)زمان برگزاری بخش تئاتر صحنه 

 های اجرابخش تجربه .۵

 (۵۲ ۷۹۳۱ بانآ :)نام و ارسال طرح پیشنهادی در سایت جشنوارهآخرین مهلت ثبت 

 (۵۱ ۷۹۳۱ بانآ :)شدگان اولیهمعرفی پذیرفته 

 (۷  ۷۹۳۱آذر  ۹الی :)شده جهت های اجرایی و مشخص شدن آثار پذیرفتهجلسه ارائه و دفاع از ایده

 بازبینی



 

 

 (۲ ۷۹۳۱ آذر :)معرفی آثار پذیرفته شده جهت بازبینی کل آثر 

 (۷۹۳۱ بهمن :)بازبینی کل اثر 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی :)های اجرازمان برگزاری بخش تجربه 

 (جایزه استاد اکبر رادی)نویسی بخش نمایشنامه .۹

 (۹۱ ۷۹۳۱ دی :)نام و بارگذاری اصل نمایشنامه در سایت جشنواره و ارسال سه آخرین مهلت ثبت

 نسخه از اثر به دبیرخانه جشنواره

 (۵۷ ۷۹۳۱ اسفند :)معرفی کاندیداهای این بخش 

 (۷  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۱الی :)شرکت  -( جایزه استاد اکبر رادی)نویسی زمان برگزاری بخش نمایشنامه

المللی تئاتر دانشگاهی ین جشنواره بینبیست و دومو نمایشنامه خوانی در هفته آموزش و پژوهش 

 ایران

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

 (۷۲ ۷۹۳۱ آذر :)نام و بارگذاری چکیده مقاله در سایت جشنوارهآخرین مهلت ثبت 

 (۵۲ ۷۹۳۱ آذر :)شدهمعرفی چکیده مقاالت پذیرفته 

 (۷۲ ۷۹۳۱ بهمن :) آخرین مهلت بارگذاری اصل مقاله در سایت جشنواره و ارسال سه نسخه از اثر به

 دبیرخانه جشنواره

 (۷۱  ۷۹۳۱اسفند :)نام، بارگذاری و ارسال چکیده سخنرانی برای بخش سمینار آخرین مهلت ثبت

 پژوهشی در سایت جشنواره/ آموزشی

 (۵۷ ۷۹۳۱ اسفند :)معرفی کاندیداهای این بخش 

 (۷  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۱الی :) ( زاده کرمانی جایزه دکتر فرهاد ناظر)زمان برگزاری بخش پژوهش- 

المللی تئاتر دانشگاهی ین جشنواره بینبیست و دومشرکت و سخنرانی در هفته آموزش و پژوهش 

 ایران

 نمایشنامه بخش ترجمه .۲

 (۹۱ ۷۹۳۱ دی :)در سایت جشنواره و ارسال سه نام و بارگذاری متن ترجمه شده رین مهلت ثبتآخ

 به دبیرخانه جشنواره ترجمهنسخه از 

 (۵۷ ۷۹۳۱ اسفند :)معرفی کاندیداهای این بخش 

 (۷  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۱الی :) ین بیست و دومدر هفته آموزش و پژوهش ترجمه زمان برگزاری بخش

 شگاهی ایرانالمللی تئاتر دانجشنواره بین

 

 (تئاترعکس، پوستر و تیزر)بخش مواد تبلیغاتی  .6

 :عکس

 (۷۲ ۷۹۳۱ بهمن :)فریم عکس به دبیرخانه  ۷۲تا  ۱نام در سایت جشنواره و ارسال آخرین مهلت ثبت

 جشنواره



 

 

 (۷  ۷۹۳۱اسفند :) نفر برای شرکت در  تا بیست در این مرحله پانزده)اعالم برگزیدگان مرحله اول

 .(کارگاه تخصصی عکاسی تئاتر انتخاب خواهند شد

 (۷۹  ۷۹۳۱اردیبهشت :) بیست و دومهای حاضر در جشنواره فریم عکس از نمایش ۷۲تا  ۱ارسال 

  (۷۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۵۵الی :)نمایشگاه آثار منتخب 

 :پوستر
 (۵۱  ۷۹۳۱فروردین :) جشنوارهآخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 

 (۵۲  ۷۹۳۱فروردین :) معرفی راه یافتگان نهایی 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی :)شده در جشنوارهنمایشگاه پوستر آثار پذیرفته 

 :تیزر

 (۹۱ ۷۹۳۱ فروردین :)آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 

 

 

 غیررقابتی

 

 گفتارهاها و درسکارگاه .۷

 ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷تا  ۷۹۳۱ آذر ۹۱از : فاز اول 

 (۷۹۳۱اردیبهشت  ۱الی  ۷)در هفته آموزش و پژوهش تئاتر دانشگاهی : فاز دوم 

 (۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی  ۲)در ایام جشنواره : فاز سوم 

 المللبینبخش  .۵

 (۹۱ ۷۹۳۱ دی ماه :)نام و ارسال فیلم اثر به دبیرخانهآخرین مهلت ثبت 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی :) المللبخش بینزمان برگزاری 

 بخش مدرسان .۹

 (۷۲ ۷۹۳۱ بهمن :)نام در سایت جشنوارهآخرین مهلت ثبت 

 (۷ ۷۹۳۱ اسفند :) مهلت ارسال فیلم کامل اثر 

 (۵۷ ۷۹۳۱ اسفندماه :)شدگانمعرفی پذیرفته 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی :)زمان برگزاری بخش مدرسان 

 های برگزیدهنامهو پایانبخش جشنواره جشنواره ها  .4

 (۵۱  ۷۹۳۱اسفند :)نام و ارسال سه نسخه فیلم اثر به دبیرخانهآخرین مهلت ثبت 

 (۵۱  ۷۹۳۱فروردین :)شدگانمعرفی پذیرفته 

 (۲  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۷۴الی) : های برگزیدهنامهو پایانزمان برگزاری بخش جشنواره جشنواره ها 


