
 

 

 

 ولین خلیج فارستئاتر معل یامنطقهجشنواره  هفتمینفراخوان 

 بوشهر - 7931 ماهید

 

 

 ،یاهارائه خدمات رف نهیخود در زم یهاتیفعال یدر راستا بوشهراداره کل بهزیستی استان بوشهر با همکاری انجمن تئاتر معلولین 
گروه از افراد جامعه بر آن است تا با توجه به نقش  نیا یزندگ یفیسطح ک یو تالش در جهت ارتقا نیبه معلول یو فرهنگ یاجتماع

ده افراد معلول و گسترش دهن یدر جهت توانمندساز  ایمتقابل و پو رگذار،یتأث گ،هماهن یارتباط جادیدر ا شیمؤثر و ارزشمند هنر نما
 ،هرمزگان یهااستان یستیفارس را با مشارکت سازمان بهز جیخل نیتئاتر معلول یامنطقهجشنواره  نیهفتممشترک خالق،  یهایهمکار 

 .دیبرگزار نما یسال جار  ماهیدفارس در و بویراحمد و  هیلویکهگ، خوزستان

 

 :جشنواره دیتأکمورد  یمحورها

 ی، هنر ی، فرهنگیآموزش ،یاجتماع یهاعرصه یدر تمام هافرصت یو برابرساز  نیمعلول •

 تیمعلول ینسبت به افراد دارا یمنف نگرش رییو تغ یعموم یارتقاء سطح آگاه •

 یمثبت فرهنگ یهاارزشو  یهمدل دگاهید رشد ،یرفتار اخالق یالگوها یساز  یدرون •

 و منزلت آنان نیو احترام به حقوق معلول ینگرش مطلوب اجتماع و پرورش یر یپذتیمسئولحس  تیتقو •

 در جامعه یفرد معلول و کمک به مشارکت و  یاجتماع قیتلف •

 تیمعلول یافراد دارا یتوانمندساز  •

 شیعالقمند به هنر نما نیهنرمندان تئاتر و معلول انیم یهمکار  شیو افزا یهنر  نشیبه آفر قیتشو •

 

 :جشنواره یهابخش

 یاصحنه •

 یطیو مح یابانیخ •

 کودک و نوجوان •

 یسینوشنامهینمامسابقه  •

 یتخصص یهانشستو  یآموزش یهاکارگاه •



 

 

 :یاصحنه بخش

ارائه  تالش جهت یهازهیانگ باال بردنرقابت سالم و  نهیزم جادی، انیمعلول یشینما یهاگروهو شناساندن  یبخش به منظور معرف نیا
، یگر ی، بازی، کارگردانیسینوشنامهینمامختلف  یهاشیگرادر  یهنر  یاستانداردها تیمطلوب و با رعا تیفیبا ک ییهاشینما

 .برگزار خواهد شد یامسابقهبه صورت  ، پوستر و بروشورنور نیو لباس و همچن می، گریقیموس ،صحنه یطراح

 

 و اسناداجراي عمومي داشته باشند  7حداقل  یستیبایم شده رفتهیپذ یهاشینما، رخانهیتوسط دب ینیبازب جینتا از اعالمپس  :تذکر

درج اخبار  در سایت ایران تئاتر منبع معتبری برای هااستانتئاتر  پورتال .اين زمينه را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند در معتبر
 است.

 

 :یطیو مح یابانیخ یهاشینما بخش

، به ریز نیبر مضام دیتأکو با  (و ... هاپارک، هاابانیخ، هادانیم)باز  یخود را در فضا یهاشینما، یشینما یهاگروهبخش  نیدر ا
 :اجرا خواهند نمود یشکل رقابت

نن و آداب ، سمراسم ازبر گرفته  ینیمضام • نیمعلول یو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیبر گرفته از مسائل و مشکالت فرد ینیمضام •
 یامنطقهو  یو رسوم بوم

 

 :یبخش کودک و نوجوان و تئاتر عروسک 

 ،یگردانعروسک ،یگر یباز ،ی، کارگردانیسینوشنامهینمامختلف  یهاشیگرا و در یبه صورت رقابت هاشینمابخش از جشنواره  نیدر ا
 .قرار خواهند گرفت یابیعروسک مورد ارز و ساخت، لباس صحنه یطراح

 

 :بود نوجوان موردتوجه خواهد کودک و حوزه در زین لیذ ره مواردجشنوا یکل یمحورها به ذکراست عالوه بر الزم

 ارتباط سالم به دور از هرگونه تفاوت ی، احترام به حقوق همساالن معلول و برقرار کودکان معلول توسط همساالن و درکشناخت  •

 :بخش شامل نیا یوه و بالق یهایتوانائ ییبه شکوفا و کمک تیمعلول ینگرش مثبت خانواده به فرزند دارا بر دیتأک •

 .شده باشد دیسال تول 21تا  5 یکودکان در گروه سن یبرا ایو که توسط کودکان  یشیکه شامل آثار نما تئاتر کودکمسابقه  •

 .شده باشد دیسال تول 21تا  21 ینوجوانان در گروه سن یبرا ایکه توسط نوجوانان و  یشیمسابقه تئاتر نوجوان که شامل آثار نما •

 :تذکر

 و اسناداجراي عمومي داشته باشند  7حداقل  یستیبایم شده رفتهیپذ یهاشینما، رخانهیتوسط دب ینیبازب جینتا از اعالمپس  • 
 .ين زمينه را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايندا در معتبر



 

 

 

 :یسینوشنامهینما مسابقه

 نهیدر زم موجود خألمرتبط با آن و  و مسائل تیمعلول هیمابنستاندارد با و ا یفیک یشیاز آثار نما یامجموعهبه  یابیبه منظور دست
 .است دهیگرد یبخش طراح نی، امرتبط یشیمتون نما

 

 :شرایط
 .ارائه شده در فراخوان نوشته شده باشد یقرار خواهند گرفت که با توجه به محورها یابیو ارز رشیمورد پذ یآثار  •

 مسابقه باشد. نیحضور در ا یبا حداکثر يك اثر متقاض تواندیم یسینوشنامهینماهر  •

 اعالم خواهد شد. تیوبدون در نظر گرفتن الو دهیبه عنوان آثار برگز شنامهینما 21تعداد  •

 یمعاونت امور توانبخش یاز سو مراحل الزم  ی، پس از طداده شوند صیچاپ مناسب تشخ یبرا داورانئتیه یکه از سو  یآثار  • 
 .دیچاپ خواهد رس کشور به یستین بهزسازما

 .خواهد بود 2037ماه  آبان 01 خیتا تار هاشنامهینما افتیمهلت در •

 

 :یتخصص یهانشستو  یآموزش یهاکارگاه

 ،یگر یازب ،ی، کارگردانیدرمان شی، نماافراد معلول یدر توانبخش شینقش نما یبررس رامونیپ یو کارگاه یبخش جلسات آموزش نیدر ا 
 .برپا خواهد شد نظرانصاحب، متخصصان و ، کارشناسانو ... ...با حضور هنرمندان یسینوشنامهینما

 

 :جشنواره یهابخشدر جهت شرکت  ازین مورد یعموم مدارک

 حضور یشده تقاضا لیتکم یهافرم •

 .است یضرور  هابخش یدر تمامثبت اثر  یناشر برا ای، مترجم سندهینو یکتب نامهاجازهارائه  •

 .است یمعتبر الزام ییبا ارائه کارت شناسا یشینما یهاگروه گرانیباز تیمعلول طیاحراز شرا •

 یکارت مل ریو تصوقطعه عكس  كیكارگردان به همراه  یسوابق هنر  •

 یشینما و گروه یمتقاض یسوابق هنر  دهیچک •

 پیرو تا کیو به صورت  B Nazanin 21فونت با  word 1117 افزارنرمدر  ستیبایمآثار  هیکل یسینوشنامهینمادر بخش مسابقه  •
 .ارسال گردد رخانهیحلقه لوح فشرده به دب کیشود و در سه نسخه به همراه  یگذار شمارهو 

 .در دسترس خواهد بود Sirangnews.ir  پرتال فرهنگی هنری استان بوشهر فرم مربوطه در در جشنوارهفرم شركت  لیتکم •



 

 

 

 :یضرور نکات
 نیبازب ئتیه صیتعداد به تشخ نیا نکهی. ضمن ااستنفر  21 یشیهر گروه نما یحداکثر تعداد افراد در نظر گرفته شده برا •

 .است شیجشنواره قابل افزا

 .شده باشند لیاز افراد معلول تشک یستیبایم یشینما یهاگروه گرانیبازدو سوم  حداقل •

 .جشنواره خواهد بود نیبازب ئتیهبه عهده  هاشینما ییانتخاب نها •

 تیهر گروه از معلول یگر یتوجه خواهد شد و در بخش باز یشینما یهاگروه تیجشنواره به نوع معلول یهاشینما یدر داور  •
 یهمراه( به صورت جداگانه بررسمعلول ) ریغ گرانیباز نیو همچن (و سالمندان یروان مارانی، بیذهن توانکم ،یحرکت یجسم ،ی)حس
 .خواهند شد یو داور 

 وخدمات معمول نصب دکور  صرفا  نداشته و  هاشینمادکور و دوخت لباس  وسازساختدر قبال  یتیجشنواره مسئول یستاد برگزار  •
 .صحنه را ارائه خواهد داد یساز آماده

 جهت ورود هااستان نیا نیآزاد نخواهند داشت و منتخب نامهشینما ،اندنمودهبرگزار  یکه جشنواره استان ییهااستاندر خصوص  •
 .قرار خواهند گرفت ینیمجدد مورد بازب یامنطقهبه جشنواره 

 :یبرگزار میتقو

 2037شهریورماه  01مهلت ارسال متون:  •

 2037مهرماه  21: یبازخوان جیاعالم نتا •

و  کندیمنمایشی اعالم  یهاگروهستاد برگزاری جشنواره نتایج بازخوانی متون دریافت شده را حداکثر یک هفته بعد از دریافت به )
 (.رساندیممهرماه نتایج کلی به اطالع عموم  21

 2037نیمه دوم آذرماه : ینیزمان بازب •

 2037 ماهید 2 :ینیبازب جیاعالم نتا • 

 2037 ماهید 23الی  21: جشنواره یبرگزار  •

 :جشنواره رخانهیدب آدرس
 بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، اداره کل بهزیستی استان بوشهر، دبیرخانه تئاتر معلولین استان بوشهر
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