
پوریا موسوى

نیما شهرابى

سجاد شفیعى فر

رضانادرى فرادنبه

احد خالقى

زهرا شیروانى

فائزه محمودزاده بخت آباد

احمد اولیایى

نوید قویدل

نوید قویدل

شادى امیرى

عباس حاتمى

محمد جواد رمضان حاجیلویى

محمد اوحدى حائرى

محمد اوحدى حائرى

گفتمان قدرت و مساله زدایى از تئاتر /مطالعه ى فرآیند 
تنظیم روابط قدرت با تئاتر خصوصى در ایران

بررسى سیر تاریخى تاثیر متقابل تئاتر و اخالق در غرب 
و نسبت آن با تاریخ تئاتر ایران

بررسى سیر تحول تئاتر ابتداى قرن بیستم از زاویه دید 
بدن

تاثیر ایدئولوژى بر نمایشنامه هاى موش و آرامسایشگاه نوشته ى 
بهمن فرسى با تکیه بر کتاب نظریه ى تولید ادبى از پیر ماشرى

مفهوم جابجایى قدرت در نمایشنامه هاى شکسپیر:  
مطالعه موردى شاه لیر، ژولیوس سزار و مکبث

پیدایش و سیر دگرگونى سیاه بازى در قبل و پس از انقالب 
اسالمى ایران: مطالعه اى بوردیویى بر نمایش هاى عفریته 

ماچین و بنگاه تئاترال

بررسى نقش هنر اجرا در طرح گفتمان هاى اجتماعى در 
ایران با تأکید بر کنش-گرى مخاطب

جابجایى سوژه و ابژه؛ نقض کارکرداجتماعى تئائر 
دانشجویى

خودآیینى تئاتر همچون مقاومت

بازیگرى و بنیان روان تنى اخالق و سیاست

تاثیر بازیابى خاطرات بر جسم و روان بازیگر در نقش هاى 
باور پذیر از منظر فعل و  انفعاالت  هولوگرافیک مغز انسان

رد پاى چارچوب اسکرام در روند تولیِد تئاتر استانیسالوسکى 
و گروتفسکى (با نظر به آثار "مردگان زر خرید" و "تارتوف" 

استانیسالوسکى و پروژه تئاتر عینى گروتفسکى)

پرسه زنى در مکان، زمان و زبان تئاتر دانشگاهى ایران

معمارِى آنارشیستى زبان و سیِر تسرِى آن به میزانسن در تئاتر

مشاهده و تصاحب: بررسى دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن سازِى 
گونه هاى نمایشِى ژاپن بر مبناى نظراِت د.ت سوزوکى و با مطالعه ى موردى بر 

آثاِر یوکیو میشیما و اجراى «انیشتین در ساحل» از رابرت ویلسن
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تربیت مدرس

تربیت مدرس

على محمدولى

اسماعیل شفیعى

دانشگاه نام اثرنام و نام خانوادگى
نویسنده دوممحل تحصیل

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران ضمن قدردانى از استقبال دانشجویان براى حضور و مشارکت در این دوره از جشنواره، 
چکیده مقاالت راه یافته بخش پژوهش را معرفى کرد.

*
گروه داوران بخش پژوهش جشنواره بیست و دوم متشکل از کامران سپهران، محمدباقر قهرمانى و زهرا خسروى بعد از بررسى چکیده مقاالت ارسال شده در 
این بخش؛ اسامى آثار راه یافته به بخش پژوهش را معرفى کردند. این در حالى است که هیات داوران بر اساس سیاست اتخاذ شده دبیرخانه در این دوره آثار 

را با کد رهگیرى و با حذف اسامى افراد شرکت کننده مورد ارزیابى قرار داده اند. 
*

 از میان 26 چکیده مقاله صحیح رسیده به جشنواره، 18 اثر انتخاب و براى ارسال مقاله کامل به بخش پژوهش جشنواره معرفى شدند. مهلت ارسال مقاالت 
کامل پذیرفته شدگان 15 بهمن ماه 1397 است.

ردیف

پریا انصاردزفولى

احسان آجورلو

محمدصالح سلطانى سروستانى

عوامل موثر بر نگرش نسبت به تئاتر و قصد خرید بلیت

نقش گتو در کنش شخصیت و واسازى مفهوم هویت شهرى

دستیابى به نقش به شیوه استال آدلر با تکیه بر جامعه شناسى 
پیر بوردیو
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گفتمان قدرت و مساله زدایى از تئاتر /مطالعه ى فرآیند 
تنظیم روابط قدرت با تئاتر خصوصى در ایران

بررسى سیر تاریخى تاثیر متقابل تئاتر و اخالق در غرب 
و نسبت آن با تاریخ تئاتر ایران

بررسى سیر تحول تئاتر ابتداى قرن بیستم از زاویه دید 
بدن

تاثیر ایدئولوژى بر نمایشنامه هاى موش و آرامسایشگاه نوشته ى 
بهمن فرسى با تکیه بر کتاب نظریه ى تولید ادبى از پیر ماشرى

مفهوم جابجایى قدرت در نمایشنامه هاى شکسپیر:  
مطالعه موردى شاه لیر، ژولیوس سزار و مکبث

پیدایش و سیر دگرگونى سیاه بازى در قبل و پس از انقالب 
اسالمى ایران: مطالعه اى بوردیویى بر نمایش هاى عفریته 

ماچین و بنگاه تئاترال

بررسى نقش هنر اجرا در طرح گفتمان هاى اجتماعى در 
ایران با تأکید بر کنش-گرى مخاطب

جابجایى سوژه و ابژه؛ نقض کارکرداجتماعى تئائر 
دانشجویى

خودآیینى تئاتر همچون مقاومت

بازیگرى و بنیان روان تنى اخالق و سیاست

تاثیر بازیابى خاطرات بر جسم و روان بازیگر در نقش هاى 
باور پذیر از منظر فعل و  انفعاالت  هولوگرافیک مغز انسان

رد پاى چارچوب اسکرام در روند تولیِد تئاتر استانیسالوسکى 
و گروتفسکى (با نظر به آثار "مردگان زر خرید" و "تارتوف" 

استانیسالوسکى و پروژه تئاتر عینى گروتفسکى)

پرسه زنى در مکان، زمان و زبان تئاتر دانشگاهى ایران

معمارِى آنارشیستى زبان و سیِر تسرِى آن به میزانسن در تئاتر

مشاهده و تصاحب: بررسى دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن سازِى 
گونه هاى نمایشِى ژاپن بر مبناى نظراِت د.ت سوزوکى و با مطالعه ى موردى بر 

آثاِر یوکیو میشیما و اجراى «انیشتین در ساحل» از رابرت ویلسن
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نقش گتو در کنش شخصیت و واسازى مفهوم هویت شهرى
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