تقویم اجرایی جشنواره

زمان انتشار فراخوان ۵۲ :مهرماه ۷۹۳۱
زمان آغاز تکمیل فرم های ثبت نام و بارگزاری طرح ها در وبسایت جشنواره ۷ :الی  ۷۲آبان ۷۹۳۱
جشنواره مناطق
 .۷بخش تئاتر صحنه


( ۵۲آبان  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام ،ارسال ایدهی اجرایی و خالصه طرح داستانی در سایت جشنواره



( ۵۱آبان  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان برای بازبینی



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



( ۵۹بهمن  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان در بخش مناطق



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

جشنواره سراسری و بینالملل
رقابتی
 .۷بخش تئاتر صحنه


( ۷۲آبان  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام ،ارسال ایدهی اجرایی و خالصه طرح داستانی در سایت جشنواره



( ۵۹آبان  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان



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



( ۷الی  ۷۲دی  :)۷۹۳۱بازبینی مرحله اول ( در این مرحله به انتخاب متقاضیان بازبینی بهصورت دید ن
فیلم اثر و یا حضوری خواهد بود).



( ۷۱دی  :)۷۹۳۱معرفی اسامی شرکتکنندگان پذیرفتهشده برای بازبینی نهایی



( ۷۱الی  ۵۹اسفندماه  :)۷۹۳۱ب ازبینی مرحله دوم (بازبینی تمام آثار بهصورت حضوری)



( ۵۲اسفند  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفته شدگان این بخش



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

 .۵بخش تجربههای اجرا


( ۵۲آبان  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام و ارسال طرح پیشنهادی در سایت جشنواره



( ۵۱آبان  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان اولیه



( ۷الی  ۹آذر  :)۷۹۳۱جلسه ارائه و دفاع از ایدههای اجرایی و مشخص شدن آثار پذیرفتهشده جهت
بازبینی



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



(بهمن  :)۷۹۳۱بازبینی کل اثر



( ۲الی  ۷۴اردیبهشت  :)۷۹۳۱زمان برگزاری بخش تجربههای اجرا

 .۹بخش نمایشنامهنویسی (جایزه استاد اکبر رادی )


( ۹۱دی  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبت نام و بارگذاری اصل نمایشنامه در سایت جشنواره و ارسال سه
نسخه از اثر به دبیرخانه جشنواره



( ۵۷اسفند  :)۷۹۳۱معرفی کاندیداهای این بخش



( ۷الی  ۱اردیبهشت  :)۷۹۳۱زمان برگزاری بخش نمایشنامهنویسی (جایزه استاد اکبر رادی)  -شرکت
و نمایشنامه خوانی در هفته آموزش و پژوهش بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی
ایران

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


( ۷۲آذر  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام و بارگذاری چکیده مقاله در سایت جشنواره



( ۵۲آذر  :)۷۹۳۱معرفی چکیده مقاالت پذیرفتهشده



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



( ۷۱اسفند  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبت نام ،بارگذاری و ارسال چکیده سخنرانی برای بخش سمینار
آموزشی /پژوهشی در سایت جشنواره



( ۵۷اسفند  :)۷۹۳۱معرفی کاندیداهای این بخش



( ۷الی  ۱اردیبهشت  :)۷۹۳۱زمان برگزاری بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی) -
شرکت و سخنرانی در هفته آموزش و پژوهش بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی
ایران

 .۲بخش ترجمه نمایشنامه


( ۹۱دی  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام و بارگذاری متن ترجمه شده در سایت جشنواره و ارسال سه
نسخه از ترجمه به دبیرخانه جشنواره



( ۵۷اسفند  :)۷۹۳۱معرفی کاندیداهای این بخش



( ۷الی  ۱اردیبهشت  :)۷۹۳۱زمان برگزاری بخش ترجمه در هفته آموزش و پژوهش بیست و دومین
جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران

 .6بخش مواد تبلیغاتی (عکس ،پوستر و تیزرتئاتر)

عکس:


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



( ۷اسفند  :)۷۹۳۱اعالم برگزیدگان مرحله اول (در این مرحله پانزده تا بیست نفر برای شرکت در
کارگاه تخصصی عکاسی تئاتر انتخاب خواهند شد).



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



( ۷۲الی  ۵۵اردیبهشت  :)۷۹۳۱نمایشگاه آثار منتخب

پوستر:


( ۵۱فروردین  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره



( ۵۲فروردین  :)۷۹۳۱معرفی راه یافتگان نهایی



( ۲الی  ۷۴اردیبهشت  :)۷۹۳۱نمایشگاه پوستر آثار پذیرفتهشده در جشنواره

تیزر:


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

غیررقابتی
 .۷کارگاهها و درسگفتارها


فاز اول :از  ۹۱آذر  ۷۹۳۱تا  ۷اردیبهشت ۷۹۳۱



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



فاز سوم :در ایام جشنواره ( ۲الی  ۷۴اردیبهشت )۷۹۳۱
 .۵بخش بینالملل


( ۹۱دی ماه  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام و ارسال فیلم اثر به دبیرخانه



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

 .۹بخش مدرسان


( ۷۲بهمن  :)۷۹۳۱آخرین مهلت ثبتنام در سایت جشنواره



( ۷اسفند  :)۷۹۳۱مهلت ارسال فیلم کامل اثر



( ۵۷اسفندماه  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان



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

 .4بخش جشنواره جشنواره ها و پایاننامههای برگزیده


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



( ۵۱فروردین  :)۷۹۳۱معرفی پذیرفتهشدگان



( ۲الی  ۷۴اردیبهشت  :)۷۹۳۱زمان برگزاری بخش جشنواره جشنواره ها و پایاننامههای برگزیده

