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 «گی تئاتر کودک و نوجوان در ایرانصدسال»همایش  نویسیفراخوان مسابقه مقاله

 

همدان، با همکاری بنیاد نمایش كودك در استقبال از صد  المللی تئاتر كودك و نوجوانجشنواره بین بیست و سومین

 كند.ی برگزار میسینومقالهسابقه را با برگزاری م« صد سالگی تئاتر كودك و نوجوان در ایران»سالگی این هنر همایش 

 بررسی به و بوده «پژوهشی» صرفاً باید کودکی صحنه بر مهر، نمایش جشنواره شعار راستای در مقاالت موضوع 

همچنین  بود. نخواهد «آموزشی» مقاالت پذیرای همایش، بپردازد.بنابراین ایران در كودك تئاتر «تاریخچه» از بخشی

سهولت كار هنرمندان و پژوهشگران، پذیرای مقاالت به شکل كامل بوده و ارسال موضوع و یا ستاد جشنواره به جهت 

 چکیده اثر برای شركت در مسابقه ضرورت ندارد.

 جریان آغازگران« »ایران در كودك تئاتر گیریشکل هایزمینه«  »بانباغچه ادیزندهتحلیل آثار  » است: عبارت پیشنهادی موضوعات

 تئاتر گیریشکل در آن نقش و فکری پرورش كانون« »كودك و نوجوان تئاتر در اولیه رویکردهای و موضوعات« »یرانا كودك تئاتر

 و كودك تئاتر توسعه« »نویسی در ایراننمایشنامه و كودك تئاتر توسعه« »و نوجوانكودك  تئاتر ووپرورش آموزش« »نوجوانكودك و 

 و كودك تئاتر« »آموزش در ایران یمسئله و كودك تئاتر توسعه« »ترجمه در ایران جریان و ودكك تئاتر توسعه« »پژوهش در ایران مسئله

تئاتر خیابانی برای « »نوجوان و كودك تئاتر و اسالمی انقالب« »اسالمی انقالب از پیش كودك تئاتر ارزیابی« »عروسکی تئاتر و نوجوان

ی آموزشی هاروشتاریخچه، وضعیت كنونی،  -های كودك و نوجوان در ایرانمایشی تئاتر و نهاآموزشگاه« »كودك و نوجوان در ایران

 ادبیات از اقتباس و كودك تئاتر)تئاتر و نوجوان بر كودك مکتوب ادبیات تأثیر« »نوجوان و كودك تئاتر بر ایران شفاهی ادبیات تأثیر« »و...

 و كودك تئاتر« »دینی در ایران مضامین و نوجوان و كودك تئاتر« »نوجوان و كودك تئاتر در جنگ تجلی« »(نوجوان و كودك مکتوب

 انتشار جریان ارزیابی« »هاشهرستان در نوجوان و كودك تئاتر« »هاجشنواره و نوجوان و كودك تئاتر« »آموزیدانش نمایش و ایران نوجوان

 تئاتر« »نوجوان و كودك نمایش فعال هایگروه ناسیبازش« »نوجوان و كودك تئاتر در اجرایی هایشیوه« »نمایشی در ایران هایكتاب

 بهزیستی،) تربیتی و آموزشی مراكز با تعامل و نوجوان و كودك تئاتر« »خصوصی و دولتی نهادهای و ایران نوجوان و كودك

 و كودك تئاتر شناسیآسیب« »جهان و ایران نوجوان و كودك تئاتر موجود وضع مقایسه« »در ایران ...(و هاخانهكتاب سراها،فرهنگ

« ایران نوجوان و كودك تئاتر حوزه در نقد ریتأث« »موجود امکانات و هاتوانایی ایران، نوجوان و كودك تئاتر فعلی نیازهای« »ایران نوجوان

 و كودك تئاتر عیتوض« »ایران نوجوان و كودك تئاتر یگریمتول و مدیریت« »نشر در ایران یمسئله و نوجوان و كودك نمایشی ادبیات»

 تئاتر« »ایران نوجوان و كودك تئاتر جهانی بازتاب« »ایران نوجوان و كودك تئاتر شناسی مخاطب« »عالی آموزش مراكز در ایران نوجوان
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 تئاتر االنفع آثار و زندگی به نگاهی« »در ایران نوجوان و كودك تئاتر یآینده اندازچشم« »المللیبین ارتباطات و ایران نوجوان و كودك

 «بان تا امروزایران، از باغچه نوجوان و كودك

 خواهند معرفی اختتامیه مراسم در سوم تا اول برگزیده آثار  بود. خواهد ماهآبان اول تاریخ تا مقاالت ارسال مهلت 

  كتاب کی در برگزیده مقاالت همچنین گرفت. خواهد تعلق تقدیر لوح و نقدی جوایز برگزیدگان از هریک به و شد

 شد. خواهد رونمایی و چاپ جشنواره ایام  در و منتشر

 از پس آن مکان و زمان شد. خواهد برگزار اساتید و هنرمندان پژوهشگران، حضور با و تهران در حضوری همایش 

 شد. خواهد اعالم آن تاریخ متعاقباً كه بوده جشنواره

فایل صورتبه باید مقاالتword وpdf  ایمیل آدرس به ، تماس یهاتلفن و نویسنده یچندخط هرزوم با همراه 

theatrekoodak100@gmail.com شود. ارسال 

 به جشنواره سایت و 831 داخلی 10833583880 و 10830303180 تماس شماره با جشنواره دبیرخانه نیهمچن 

 بود. خواهد مندانعالقه سؤاالت پاسخگوی children.ir-www.festival آدرس
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