
»هفتمیــن ســمینار پژوهشــی تئاتــر مقاومــت« همزمــان بــا برگــزاری هفدهمیــن 
جشــنواره سراســری تئاتــر مقاومــت، بــه پــاس ارج نهــادن بــه تــاش 
ــر  ــان )تئات ــداد و گفتم ــن روی ــرم ای ــاز مب ــور و نی ــد کش ــگران ارجمن پژوهش
مقاومــت( بــه پژوهــش و تحقیــق مســتمر، بــه شــرح ذیــل برگــزار می شــود.

اهـداف سمـیــنــار
- مطالعه و بررسی ادبیات نمایشی مقاومت

- مطالعه تئاتر مقاومت از منظرهای مختلف در ادوار گذشته
- دستیابی به مسیر درست و اصولی برای ادامه حیات تئاتر مقاومت

محورهای سمینار        
الف( بررسی گسترۀ مقاومت در ادبیات نمایشی ایران

ب( مطالعات مستندنگاری تئاتر مقاومت در ایران
ج( رابطه نهاد تئاتر و انقاب و تاثیر این دو بر هم

د( مطالعه بینا رشته ای ادبیات نمایشی مقاومت
ه( مطالعه مفهوم مقاومت در ادبیات نمایشی جهان

و( بررسی تطبیقی ادبیات نمایشی ایران و جهان با تمرکز بر مضمون مقاومت
ز( تاثیر جشنواره های تئاتری  بر جریان سازی تئاتر مقاومت

ح( گسترۀ توجه جشنواره ها به موضوع و مفهوم مقاومت
ط( ضرورت بازنگری در سیاست ها و اهداف جشنواره

ی( آسیب شناسی جریان تئاتر مقاومت
ک( بررسی راهکارهای گسترۀ فرهنگ سازی مفهوم مقاومت با نهاد تئاتر 

شرایط پذیرش مقاله
* مقاله پیش از این در هیچ سمینار پژوهشی ارائه و منتشر نشده باشد.                        

* ساختار پژوهشی مقاله کاما رعایت شده باشد.                                                
* مقاالت الزاما محتوای پژوهشی داشته باشند.

    
توضیح: مقاالت در دو بخش پذیرفته خواهد شد:

الف( برای ارائه در سمینار  ب(  برای انتشار در کتاب مجموعه مقاالت سمینار  

مدارک الزم و نحوه ارسال آثار
- تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی www.rtfestival.ir و اخذ کد رهگیری.

- بارگذاری فایل Word و PDF چکیده مقاله در سایت جشنواره.
- بارگذاری فایل Word و PDF  مقاله پس از پذیرفته شدن چکیده درسایت جشنواره

حق تالیف
به پژوهشگرانی که مقاله ی آنها به مرحله نهایی سمینار ) برای ارائه یا انتشار( راه یابد، 

مبلغی معادل40  میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

تقویم سمینار
- مهلت ارسال چکیده مقاالت: 10 مرداد ماه 99

- اعام چکیده های منتخب: 20 مردادماه 99
- ارسال مقاالت نهایی: 15مهرماه 99

- برگزاری سمینار: پاییز 1399

نشانی دبیرخانه: میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر-  خیابان بخارست 8- پاک 16-طبقه6
www.rtfestival.ir تلفن های تماس: 88741427-88504341 |  نشانی اینترنتی
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سمینار پژوهشـی تـئـاتـر مقـاومـت

ء

ء

ء



 N a t i o n a l

 Resistance

 T h e a t e r

F e s t i v a l

فـــــراخــــــوان   هـفــتــمـــیــــن
سمینار پژوهشـی تـئـاتـر مقـاومـت


