
 
 

 فراخوان

 «ونوجوان تئبترکودک ببمحوریت  ، اسالمشهر تئبتر فصل»

 بِ تَجِ ، درًوبیش شگفتی ٍ ًَآٍری عٌصر بِ تَجِ رٍیکرد بب اسالهشْر تئبتر فصل ًخستیي

 ٍ هٌسجن ٍ درست سبختبر بِ ٍیژُ تَجِ ٍ ًوبیش ٌّر اصلی ارکبى از یکی عٌَاى بِ هخبطب

 .شذ خَاّذ برگسار ًوبیشٌبهِ دراهبتیك ٍجَُ

. اسالهشْر شْرستبى اسالهی ارشبد ٍ فرٌّگ ی ادارُ ّوکبری بب ًوبیشی ٌّرّبی اًجوي

 هیکٌذ برگسار را  اسالهشْر تئبتر فصل ی دٍرُ ًخستیي

 : اّذاف

 ّب ًوبیش عوَم اجرای بِ بیشتر ّرچِ تَجِ -

 اسالهشْر شْرستبى سطح در هستعذ ٍ جَاى استعذادّبی کشف -

 : هقررات

 هیببشذ تببعِ شْرّبی اسالهشْرٍ شْرستبى ٌّرهٌذاى برای فقط فراخَاى ایي -

 ببشٌذ کردُ شرکت ّوبیشی ٍ جشٌَارُ ّیچ در ًببیذ ایي از پیش ّب ًوبیش -

 داستبى ی خالصِ هیتَاًٌذ ّستٌذ هشخصی ًوبیشٌبهِ فبقذ کِ کبرگبّی اجراّبی هتقبضیبى -

 تحَیل دبیرخبًِ بِ صحفِ دٍ در حذاقل را اثر اجرای شیَُ ٍ طرح بب ّوراُ را ًظر هَرد رٍایت یب

 دٌّذ

 خَاٌّذ افتتبحیِ رٍزّبی طَل در اجرا یك اسالهشْر تئبتر فصل بِ یبفتِ راُ ّبی ًوبیش توبم-

 .داشت

 عوَم اجرای شب سی حذاکثر ٍ پبًسدُ حذاقل اسالهشْر تئبتر فصل بِ یبفتِ راُ ّبی ًوبیش -

 داشت خَاٌّذ

 



 
 

 : جشٌَارُ در شرکت جْت الزم هذارک

 کبرگرداى عکس قطعِ دٍ -

 کبرگرداى رزٍهِ -

 ًَیسٌذُ از کتبی هجَز -

 ًوبیشٌبهِ طرح یب شذُ تبیپ ی ًبهِ ًوبیش ًسخِ دٍ -

 پیشٌْبدی طرح یب ًوبیشٌبهِ فبیل حبٍی فشردُ لَح ًسخِ یك -

 : جشٌَارُ گبّشوبر

 0931هبُ شْریَر01 پیشٌْبدی طرح یب ٍ ًوبیشٌبهِ ارسبل هْلت آخریي -

 0931شْریَرهب01ُ آثبر ببزخَاًی ًتبیج -

 0931هبُ آببى03ّب ببزبیٌی شرٍع-

 پیبهبرص هیالدحضرت) آرر4 بب ّوسهبى ، برگسیذُ آثبر عوَم اجرای ٍ ّوبیش ی افتتبحیِ -

 .برگسارهیشَد(

 : ّسیٌِ کوك

 .گرفت خَاّذ تعلق تَلیذ ّسیٌِ کوك اسالهشْر تئبتر فصل بِ یبفتِ راُ ّبی ًوبیش توبهی بِ

 : جَایس

 اّذا ای ٍیژُ ی جبیسُ توبشبگراى ی برگسیذُ ًوبیش بِ اسالهشْر تئبتر فصل ی دبیرخبًِ - 

 .کرد خَاّذ

 دفتر صبرهی، شْیذ فرٌّگسرای.  01 کَچِ اًتْبی. قبئویِ شْرک. اسالهشْر: دبیرخبًِ آدرس

 .اسالهشْر شْرستبى ًوبیشی ٌّرّبی اًجوي


