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   یتعال باسمه

                                        

 تئاتر کودک و نوجوان  یالمللنیبجشنواره  سومینبیست و فراخوان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با هدف حمایت  و «نمایش مهر، بر صحنه کودکی»المللی تئاتر کودک و نوجوان را با شعار بین جشنواره سومینبیست و 

همزمان با سالروز والدت  ۹۳۱5  ماهآذر در دان ایران اسالمیتربیت نسل آینده فرزنآموزش و از آثار هنری خالق و 

در جشنواره آزاد  کنندهشرکتموضوع و مضامین آثار  .کنددر شهر تاریخی همدان برگزار می ص(اکرم )رسول حضرت 

ای فضسنت اسالمی، فرهنگ اصیل ایرانی، خانواده، نشاط و امید در مهرورزی و اخالق و  مضموناست لیکن آثار با 

 .به شکل آثار خالقانه و پرمخاطب در اولویت انتخاب خواهد بود، جامعه

 های جشنوارهبخش

 مسابقه تئاترکودک *

 مسابقه تئاتر نوجوان *

 تئاتر خردساالنمسابقه  *

 مسابقه تئاتر خیابانی *

 خوانیو نمایشنامه نویسینمایشنامهمسابقه  *

 تئاتر مسابقه عکس و پوستر *

 المللبینتئاتر  *

 آموزیتئاتر دانش *

 تئاتر کودک و نوجوان در ایران( یصدسالگبخش ویژه ) *

 های تخصصیهای آموزشی و نشستکارگاه *
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 تئاتر کودکمسابقه  *

هایی خواهد بود. نمایش دوازده سال( تا شش کودکان –)گروه سنی ب و ج این بخش شامل آثار ایرانی ویژه مخاطبان کودک 

اجرای عمومی شده باشند امکان حضور در این بخش را خواهند داشت. این  ۹۳۱5 شهریور ۳۹تا  ۹۳۱4که از اول مرداد 

 .نمایش خواهد بود ۸حداکثر  شدهرفتهیپذشود و سقف آثار رقابتی برگزار می صورتبهبخش 

 اجرا در شهرستان( ۹۱اجرا در تهران و  ۹5)حداقل  را به همراه تأییدیه اجرای عمومی اجراشدهاثر  (cdفشرده )متقاضیان باید لوح 

معرفی اداره  ها بادر تهران توسط تاالرهای نمایش و در شهرستان اجراشدهبه دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. تأییدیه آثار 

ی نمایشی در این بخش به تشخیص کمیته هاگروه نهیهزکمکخواهد بود.  رشیپذقابلکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 .ریال خواهد بود ۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱کارشناسی انتخاب آثار حداکثر مبلغ 

 مسابقه تئاتر نوجوان *

امکان شرکت خواهند داشت.  شانزده سال( تا دوازدهنوجوانان  -)گروه سنی د در این بخش آثار ایرانی ویژه مخاطب نوجوان 

توانند متقاضی شرکت در اجرای عمومی شده باشند می ۹۳۱5 شهریور ۳۹تا  ۹۳۱4مرداد اول  تاریخ هایی که ازنمایش

 .نمایش خواهد بود ۸حداکثر  شدهرفتهیپذشود و سقف آثار رقابتی برگزار می صورتبهاین بخش باشند. این بخش 

اجرا در  ۹۱اجرا در تهران و  ۹5)حداقل را به همراه تأییدیه اجرای عمومی  اجراشدهاثر  بایست لوح فشردهمتقاضیان می

ها با در تهران توسط تاالرهای نمایش و در شهرستان اجراشدهشهرستان( به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. تأییدیه آثار 

یص ی نمایشی در این بخش به تشخهاگروه نهیهزکمکخواهد بود.  رشیپذقابلمعرفی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 .ریال خواهد بود ۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱کمیته کارشناسی انتخاب آثار حداکثر مبلغ 

 تئاتر خردساالنمسابقه  *

ی برگزار خواهد رقابتبخش تئاتر خردساالن با رویکرد نقش آموزشی هنر نمایش برای گروه سنی زیر پنج سال و به شکل 

دقیقه امکان حضور در این بخش را  ۳۱ تا ۹5 زمانمدتهای این بخش با حضور حداکثر دو بازیگر و در نمایششد. 

 یدبستانشیپها و مراکز )مهدکودکهای غیررسمی تئاتر بخش تئاتر خردساالن با ایده اجرای نمایش در مکانخواهند داشت. 

بایست واجد شرایط اجرای آسان و بدون نیاز و آثار پیشنهادی میو با حداقل امکانات فنی برگزار خواهد شد  و آموزشی(

به امکانات فنی باشد. همچنین در ایام جشنواره با اختصاص یک سالن مناسب امکان حضور گروه مخاطبان خردسال و 

 .نمایندمتقاضیان الزم است طرح و یا نمایشنامه خود را جهت شرکت در این بخش ارسال  .دیدن نمایش مهیا خواهد شد
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 شقضاوت و داوری خواهد شد و نمای هانمایشبا ارزیابی مربیان و کارشناسان آموزشی تئاتر خردسال  مسابقهدر بخش 

قرار خواهد گرفت. شیوه اجرایی و نقش آموزشی و تربیتی در انتقال مضمون به  ریموردتقدبرگزیده در مراسم اختتامیه 

ده نمایش به عنوان آثار برگزی ششمخاطب اولویت انتخاب در این بخش است. به تشخیص شورای انتخاب حداکثر 

تعلق  اجرا هزینهکمکریال  ۱۱۱/۱۱۱/4۱های نمایشی تا سقف جهت شرکت در این بخش انتخاب خواهد شد و به گروه

 .خواهد گرفت

 مسابقه تئاتر خیابانی *

های عمومی و فضای باز و پذیرش حداکثر هشت گروه نمایشی به تئاتر خیابانی با اجرای نمایش در مکانمسابقه بخش 

الزم است سه نسخه از طرح داستانی و شیوه اجرایی نمایش را به ستاد  نمایشی هایگروه  شکل رقابتی برگزار خواهد شد.

لغ به جشنواره در بخش خیابانی به تشخیص کمیته انتخاب حداکثر مب افتهیراههای هزینه گروهجشنواره ارائه نمایند. کمک

 .ریال خواهد بود 4۱۰۱۱۱۰۱۱۱

ای شرکت کرده و یا اجرای عمومی رفته باشد. چنانچه در هر در این بخش نباید در هیچ جشنواره شدهارائهآثار  :تذکر

 .ای خالف این موضوع برای ستاد برگزاری محرز شود اثر مذکور از حضور در جشنواره منع خواهد شدمرحله

 خوانیو نمایشنامه نویسینمایشنامهمسابقه  *

شود. نویسی و تولید متون مناسب مخاطب کودک و نوجوان برگزار مینمایشنامهاین بخش در راستای توجه به حوزه 

 برگزار خواهد شد.شده متون جدید و آثار چاپبخش  دونویسی در مسابقه نمایشنامه

ودک و ک شدهچاپهای نمایشنامه. در بخش نرفته باشنداست که تاکنون اجرای عمومی  ویژه آثاری متون جدیدبخش 

در این بخش دو نمایشنامه امکان شرکت در مسابقه را خواهند داشت.  شدهچاپبه بعد  ۹۳۱۱که از سال آثاری نوجوان 

ه باثر برگزیده انتخاب و معرفی خواهد شد. همچنین در بخش متون جدید  عنوانبه شدهترجمهایرانی و دو نمایشنامه 

در صورت  و در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد یزیواجهای برگزیده اول تا سوم از سوی ستاد برگزاری نمایشنامه

های برگزیده را در ایام نمایشنامه جشنوارهستاد  .شودیمتصویب شورای علمی و انتشارات، برای چاپ آثار منتخب اقدام 

 خواهد کرد.خوانی اجرا گان در ایام برگزاری این رویداد به شکل نمایشنامهکنندجشنواره با همکاری شرکت
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 تئاتر مسابقه عکس و پوستر *

راسر و فراخوان آثار هنری هنرمندان س یالمللنیبکودک و نوجوان به شکل  یهاشینمابخش مسابقه عکس و پوستر ویژه 

د داشت. همچنین در نهای سنی با ارائه آثار خود امکان شرکت خواهدر این بخش تمامی گروهجهان برگزار خواهد شد. 

 اثر را تا تاریخ دهم مهرماه ارائه نمایند.  ۹۱توانند حداکثر هر بخش هنرمندان می

 مسابقه عکاسی تئاتربخش  –الف

به  ( Cd , DVD )در قالب لوح فشرده Dpi 300   تیفیباک40×30  در اندازه  jpgبایست با فرمت ها میعکس -

 دبیرخانه جشنواره تحویل گردد.

نام )بایست مشخصات کامل اجراهای عکاسی شده المللی هنرمندان میبین صورتبهبا توجه به برگزاری این بخش  -

برای دبیرخانه word ا ی pdf فایل  صورتبه (و مشخصات کامل فردی نمایش، کارگردان، سالن اجرا، شهر و کشور

 ارسال نمایند. 

 عکاسی شده باشد. ۹۳۱5تا مهر  ۹۳۱۳گردند باید حدفاصل مهر هایی که از کشور ایران ارسال میعکس -

هایی باشند که در دهند باید از نمایشآثاری که هنرمندان عکاس در داخل ایران به دبیرخانه جشنواره تحویل می -

 باشند.  اجرای عموم رفتهشده رسمی و شناختههای سالن

مشاهده عکس مذکور داوری  تهرگونه تغییر اثر که به ماهیت اصلی عکس آسیب برساند ممنوع است و در صور -

 .گرددینم

 طضوابپذیرش  منزلهبهداند و ارسال آثار به جشنواره ها را برای خود محفوظ میدبیرخانه حقوق معنوی عکس -

 جشنواره خواهد بود.

 هیچ محدودیت زمانی برای آثار هنرمندان عکاس خارج از ایران وجود ندارد. -

 گیرد.و دیپلم افتخار به نفر برگزیده تعلق می جایزه نقدی به ارزش هزار دالر به همراه تندیس جشنواره : جوایز -

ای هر عکس مبلغ به ازتئاتر کودک و نوجوان  یالمللنیببیست و سومین جشنواره به نمایشگاه  افتهیراهبه تمامی آثار  -

 شرکت در مسابقه تعلق خواهد گرفت. یالمللنیبآثار گواهی همچنین به تمامی گیرد. ریال تعلق می ۱۱۱/۱۱۱/۹

 مهرماه خواهد بود و زمان مذکور تمدید نخواهد شد. ۹۱مهلت ارسال آثار تا  -

 بخش مسابقه پوستر تئاتر – ب
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 .استگرافیکی برای هنرمندان این بخش آزاد  یهاکیتکناستفاده از تمامی در این بخش  -

 و tifبا فرمت  (DVDیا  CD)لوح فشرده یک در قالب و در اندازه حقیقی آن  ستیبایماین بخش  کنندهشرکتآثار  -

 به دبیرخانه تحویل گردد.) پرینت اثر( به همراه اصل پوستر  Jpg یا 

 آثاری را به دبیرخانه تحویل دهند ستیبایمهنرمندان داخل کشور ایران که تمایل به شرکت در این بخش را دارند  -

مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به اجرای عموم  یهاسالنبوده و در  ۱5تا مهر  ۱۳مهر  حدفاصلکه، 

 باشد. درآمده

 کننده هنرمندان غیر ایرانی وجود ندارد.هیچ محدودیت زمانی برای آثار شرکت -

ال را نیز برای جشنواره ارسمربوط به آن  خالصه داستان نمایشمشخصات و اثر با هر بایست همراه کننده میشرکت -

شماره تماس و ایمیل خود را  ،اعم از اسم و فامیل  را خود مشخصات  ( DVD یا CD )ی لوح فشرده روباید و  نماید

 ،مایش ن هایمشخصات پوستر اسم و فامیل، شماره ملی،آدرس  پرینت و یا برگه یادداشتی شاملدرج نمایند. همچنین 

 کننده خواهد بود.(شرکت بر عهده)هزینه ارسال . ارسال نمایند ایمیل، تهیه و به همراه اثر

ش پذیر منزلهبهار از سوی هنرمندان داند و ارسال آثرا برای خود محفوظ می شدهارسالدبیرخانه حقوق معنوی آثار  -

 .استضوابط و مقررات جشنواره 

 گیرد.ینقدی به ارزش هزار دالر به همراه دیپلم افتخار به نفر برگزیده تعلق متندیس جشنواره و جایزه جوایز:  -

ب آثار منتخب در قالکت در مسابقه اهدا خواهد شد و شر یالمللنیببه نمایشگاه گواهی  افتهیراهبه تمامی آثار  -

 موافقت در برگزاری نمایشگاه است. منزلهبهشرکت در جشنواره نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. 
 

 المللتئاتر بین *

 غیررقابتی برگزار خواهد شد. همچنین نمایش و گروه منتخب صورتبهالمللی های منتخب بیناین بخش با حضور نمایش

ایران  قرار خواهد گرفت. تولیدات مشترک هنرمندان ریموردتقدالملل با انتخاب تماشاگران در مراسم اختتامیه تئاتر بین

های نوین هنر گیری از تکنیکضور در جشنواره باشند. تبادل تجربه و بهرهتوانند متقاضی حبا هنرمندان سایر کشورها می

این بخش  ارآث انتخاب در معیار ترینمهم مشترک تولیدات از حمایت و المللبین  شدهشناختههای تئاتر و معرفی گروه

 .خواهد بود

 آموزیتئاتر دانش *

 مند به هنرهای نمایشی این بخش ویژهآموزان عالقهآموزی در تربیت و آموزش دانشبا توجه به اهمیت نقش تئاتر دانش

های نمایشی در سطح شهر و استان همدان امکان شرکت در این های نمایشی استان همدان برگزار خواهد شد. گروهگروه

های مدارس برگزار خواهد های منتخب در سطح سالنضور گروهآموزی با حبخش را خواهند داشت. بخش تئاتر دانش
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لم جهت ارائه لوح فشرده فی توانندمی آموزشی مکان و مدرسه  و یا وپرورشآموزشنامه های نمایشی با معرفیشد. گروه

 .خواهد شدنمایش انتخاب  5اجرا متقاضی شرکت در این بخش باشند. در این بخش به تشخیص ستاد جشنواره حداکثر 

 تئاتر کودک و نوجوان در ایران( یصدسالگبخش ویژه ) *

ر کودک و نوجوان تئات یالمللنیبستاد برگزاری بیست و سومین جشنواره در آستانه صدسالگی تئاتر کودک و نوجوان 

بخش ویژه صدسالگی تئاتر کودک و نوجوان  ،با مشارکت و همکاری هنرمندان تئاتر و همراهی انجمن و نهادهای فعال

تاریخی، مقاالت تحقیقی و پژوهشی،  نمایشی و های ویژه این بخش شامل چاپ آثاررا برگزار خواهد کرد. برنامه

ژه این های ویخواهد بود که برنامهفعال تئاتر کودک و نوجوان علمی و نشست تخصصی و تقدیر از چهره  یشیاندهم

    ط ستاد جشنواره معرفی خواهد شد.متعاقباً توسبخش 

 های تخصصیهای آموزشی و نشستکارگاه *

تئاتر کودک و نوجوان به عنوان گردهمایی بزرگ هنرمندان و اساتید و پیشکسوتان  یالمللنیببیست و سومین جشنواره 

کی از اهداف یهای تخصصی و علمی است. و آموزش و برگزاری نشست نظرتبادلفعال این گونه نمایشی فرصتی برای 

صی های تخصو تجربه و آموزش هنرمندان در حوزه نظرتبادلمهم جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ایجاد فرصت برای 

که با  دهای تخصصی خواهد بوهای آموزشی و نشستهای مهم در طول برگزاری جشنواره، کارگاهتئاتر است. از برنامه

 های پژوهشی با موضوعاتبخش نشست .شودیمدعوت از پیشکسوتان و اساتید و هنرمندان داخلی و خارجی برگزار 

. دجشنواره و با دعوت از اساتید و هنرمندان و پژوهشگران طی ایام جشنواره با عنوان نشست تخصصی برگزار خواهد ش

وی ستاد از س متعاقباًاز هنرمندان متقاضی  نامثبتگونگی های آموزشی و چهای تخصصی و کارگاهموضوعات نشست

 جشنواره اعالم خواهد شد.

نظر به اهمیت حوزه پژوهش و انتشارات تئاتر کودک و نوجوان ستاد جشنواره از مقاالت پژوهشی و تحقیقی در این 

در  تاد جشنواره اقدام نمایند وتوانند جهت ارائه آثار خود به سو پژوهشگران می سندگانینونماید. بخش استقبال می

نواره جش موردتوجهآثار با موضوعات در ایام جشنواره صورت تصویب اثر پیشنهادی جهت انتشار آن اقدام خواهد شد. 

 .به شکل کتب مختلف علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد
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 شمار جشنواره گاه *

  13/6/3131مهلت ارسال لوح فشرده آثار متقاضی در بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه نوجوان تا تاریخ  

 42/7/3131های برگزیده بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه نوجوان تا تاریخ ارزیابی و معرفی نمایش 

   6/1/3131و تئاتر خردساالن تا تاریخ اجرایی در بخش مسابقه تئاتر خیابانی ایده زمان ارسال طرح داستانی و  

 43/1/3131تا تاریخ خردساالن های برگزیده بخش مسابقه تئاتر خیابانی و تئاتر معرفی طرح  

 13/6/3131های برگزیده بخش مسابقه تئاتر خیابانی و تئاتر خردساالن تا تاریخ مهلت دریافت لوح فشرده طرح  

 31/6/3131تا تاریخ نویسی حداکثر زمان ارسال آثار بخش مسابقه نمایشنامه  

  37/7/3131تا تاریخ  یآموزدانشزمان و تاریخ ارسال آثار بخش تئاتر   

  1/8/3131تا تاریخ الملل آموزی و بینهای بخش تئاتر دانشنمایشمعرفی  

  31/7/3131تا تاریخ حداکثر زمان شرکت در مسابقه عکاسی و پوستر تئاتر  

 

 

 

 

 



                                             
                    

8 

 

   جهت شرکت در جشنواره و مدارک عمومی مقررات *

های تئاتر شهر همدان تعیین تاریخ، زمان، مکان و ساعت  اجرا بر عهده ستاد با توجه به شرایط و امکانات سالن -۹

 برگزاری خواهد بود.

 و اسامی گروه را به ستاد جشنواره معرفی نمایند.تعداد عوامل های متقاضی گروهها الزم است در همه بخش -2

 برای شرکت در جشنواره الزم است فرم اطالعت فردی و گروهی تکمیل شود.همچنین 

ری و آموزی پنج نسخه لوح فشرده تصویدر بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان و تئاتر دانش -۳

 به آدرس دبیرخانه در مهلت مقرر ارسال شود. تیفیباک

 شدهپیاتدر بخش مسابقه تئاتر خیابانی و مسابقه تئاتر خردساالن سه نسخه نمایشنامه و یا طرح داستانی و اجرایی  -4

ه های دیگر شرکت کردارسال شود. آثار این بخش نباید تاکنون اجرای عمومی رفته و یا در جشنوارهو خوانا 

 باشند. 

بر روی لوح  (word)و فایل آن در محیط  شدهپیتانویسی سه نسخه از اثر به شکل در بخش مسابقه نمایشنامه -5

 الزم است سه نسخه از کتاب ارسال گردد. شدهچاپهای ارسال شود. همچنین در این بخش و نمایشنامهفشرده 

در )و نویسنده  (آموزیو دانش ای و خیابانی و خردساالن)در بخش صحنهارسال یک قطعه عکس پرسنلی کارگردان  -6

 (نویسیبخش مسابقه نمایشنامه

 یک نسخه بروشور نمایش در بخش مسابقه تئاتر کودک و تئاتر نوجوان -7

های مسابقه کودک و مسابقه نوجوان و تئاتر کاغذ برای بخشخالصه نمایش حداکثر در یک صفحه  -۸

 آموزی و مسابقه تئاتر خردسالدانش

 (آموزی)بخش مسابقه کودک، مسابقه نوجوان، تئاتر دانشاز اجرا  تیفیباکیک عدد لوح فشرده شامل چند عکس  -۱

کز و یا مدیریت مدرسه و مر وپرورشآموزشتائیدیه اجرای عمومی )مسابقه کودک و مسابقه نوجوان( و تائیدیه  -۹۱

 آموزیعلمی برای معرفی نمایش در بخش تئاتر دانش

ل ای و خیابانی به شکنویسی و کارگردان در بخش صحنهخالصه سوابق هنری نویسنده در بخش نمایشنامه -۹۹

 در یک صفحه شدهپیتا

 های جشنواره ضروری است.ارائه مجوز کتبی نویسنده برای حضور در تمامی بخش -۹2

وسط ستاد شده ت خوانی اثر ارائهنویسی به منزله قبول برگزاری نمایشنامهدر بخش مسابقه نمایشنامهشرکت  -۹۳

 جشنواره خواهد بود.

 بر عهده ستاد جشنواره خواهد بود.  نشدهینیبشیپگیری در خصوص موارد تصمیم -۹4
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 فرم تقاضای حضور

 «تئاتر کودک و نوجوان یالمللنیببیست و سومین جشنواره »

 5931همدان آذرماه 
 

 ..............................................................................................نویسنده: ....................................................................................................اثر:عنوان

  ..............................................................................................:گروهنام  ...............................................................................................کارگردان:

  ..................................................................................................شهرستان:

   ................................................................................................................سن:

   ..............................................................................................حصیالت:ت

  ..............................................................................................کدپستی: ..........................................................................................................نشانی:

   .............................................................................................همراه:تلفن  .................................................................................................ثابت:تلفن

  ...........................................................................پست الکترونیک: 

 متقاضی شرکت در بخش:

  تئاتر کودکمسابقه         مسابقه تئاتر نوجوان             تئاتر خردساالنمسابقه 

 مسابقه تئاتر خیابانی    خوانیو نمایشنامه نویسینمایشنامهمسابقه   مسابقه عکس و پوستر 

 آموزیتئاتر دانش  

تئاتر  یالمللنیبو سومین جشنواره از مفاد و مقررات بیست بااطالع .................................................................................................... جانبنیا

 هستم.کودک و نوجوان مدارک درخواستی را ارسال و متقاضی شرکت در جشنواره 

 

 تاریخ و امضاء
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  :نشانی دبیرخانه

المللی واره بینجشن یدائمسینمایی شهید آوینی، دبیرخانه  یفرهنگهمدان: بولوار بعثت، مجتمع جنب پارک مردم، مجتمع 

 تئاتر کودک و نوجوان

  ۱۸۹۳25۹2۹۹۸و  ۱۸۹۳۸۳۸6۱۹۸شماره تماس:     65۹6۱۳۳6۳4کدپستی: 

 children.ir-info@festival پست الکترونیک: 

 children.ir-www.festivalسایت جشنواره : 
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