
مرند  
The 16th Marand Javan Theater Festival

 جوان  

  تـئاتر  جشـنواره شانزدهمين فراخوان 
︀ ﹨﹞﹊︀ری اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن    ︋︡ ︨︣︐︀ن ﹝︣﹡ اداره ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩︫ 
 . ︡ ︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠  ︋﹩﹡︀︋︀﹫ ﹠﹥ ای و︠   ︩︮  ︣ ︗﹢ان را در دو︋  ︑︀︑ ︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره﹡︀  ︫﹩︪︀﹝﹡ و ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︣﹨︀ی

در را︨︐︀ی ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ︋﹥ ﹨︡ف ﹋︪︿ و ︎︣ورش ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︋︀﹜﹆﹢ه و ︠﹑ق ز﹝﹫﹠﹥ ای ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨︡ا️ و ﹞︀️ از ﹎︣و﹨︀ی 
︑︫ ︣︑︀︨︣︐︀ن ﹝︣﹡︡ ،  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗︢ب ﹝︀︵︉ و ا︫︀︻﹥ ﹨﹠︣ ز﹡︡ه و ︎﹢︀ی ﹡﹞︀︩ ︋︺﹠﹢ان ﹝︴﹙﹢ب ︑︣﹟ ︫︀︭︠﹥ ز︋︀ن ا︧︀︨︀ت و ︻﹢ا︵︿ ︋︪︣ی و ﹡﹫﹏ 
 ︋﹥ ر︫︡ و ︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ا﹟ ﹨﹠︣ ﹝︀﹡︡﹎︀ر اداره ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︣﹡︡ ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن و ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︣﹨︀ی 

 ﹡﹞︀︪﹩ ا︨︐︀ن ︫︀﹡︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره را در دو ︮ ︩︋﹠﹥ ای و ︠﹫︀︋︀﹡﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠︡ . 

﹝﹢︲﹢ع و ﹝﹢ر﹨︀ی ︗︪﹠﹢اره: 
 ︣︑︀︑ ︣︐︨﹢︎ و ︦﹊︻ ،(﹩﹡︀︋︀﹫︠)﹩︴﹫﹞ ای و ﹤﹠︮ ︀ی﹨ ︩︋در
﹝﹢︲﹢︻︀ت و︥ه : ا﹝﹫︡ و ﹡︪︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︀︨︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت:آ︨﹫︉ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︀﹝﹏ ا︻︐﹫︀د ︋﹥ ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ، ر︻ ️︀﹆﹢ق ︫︣و﹡︡ی و ﹝﹢︲﹢ع آزاد 
︋︩ و︥ه 
︨﹢﹝﹫﹟ ︨︀﹜﹍︣د ︫︀دت ︨︣دار ﹇︀︨﹛ ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩ و ﹨﹀︐︭︡ ︫ ︡﹫︫︨︣︐︀ن ﹝︣﹡︡ 

︗ـ﹢اـ︤ ︋ـ︩ ︮﹠ـ﹥ ای : 
︋︣﹎︤︡ه ی ﹡﹢︧﹠︡﹎﹩، ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ،︋︀ز﹍︣ی زن و ﹝︣د  ﹨︣ ﹋︡ام 10/000/000ر︀ل 

︑﹆﹢﹡ ︧︣︡﹠︡﹎﹩، ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩، ︋︀ز﹍︣ی زن و ﹝︣د ﹨︣ ﹋︡ام  5/000/000 ر︀ل 
︋︣﹎︤︡ه ی ︵︣ا︮ ﹩﹠﹥، آ﹨﹠﹍︧︀زی، ︵︣اح ﹜︊︀س ﹨︣﹋︡ام 4/000/000ر︀ل 

︗ـ﹢اـ︤ ︋ـ︩ ︠﹫ـ︀︋ـ︀﹡﹩: 
︋︣﹎︤︡ه ی ︵︣ح و ا︡ه، ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩، ︋︀ز﹍︣ی زن و ﹝︣د ﹨︣﹋︡ام 4/000/000ر︀ل 

ورودی ﹨︣﹎︣وه ا﹡︐︀ب ︫︡ه ︋﹥ ︋︩ ﹝︧︀︋﹆﹥ ︗︪﹠﹢اره ︋︀ ﹡︷︣ ﹨﹫︀ت ا﹡︐︀ب آ︔︀ر و د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︎︣دا︠️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ورودی ﹨︣﹎︣وه ا﹡︐︀ب ︫︡ه ︋﹥ ︋︩ ﹝︧︀︋﹆﹥ ︗︪﹠﹢اره ︋︀ ﹡︷︣ ﹨﹫︀ت ا﹡︐︀ب آ︔︀ر و د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︎︣دا︠️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

 ︫︣ا︳ و ﹝﹆︣رات ︫︣﹋️ در ︗︪﹠﹢اره: 
• ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︀ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ︗︪﹠﹢اره ﹝︐︺︢︎ ﹤︋ ︡︣ش ﹝﹆︣رات ︗︪﹠﹢اره ﹨︧︐﹠︡ و در︮﹢رت ﹇︊﹢﹜﹩ ﹎︣وه در ︗︪﹠﹢اره ︢︎︣ش 

   ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫︣ط ︑﹞︀﹝﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︗︪﹠﹢اره از ︨﹢ی ︨︣︎︨︣️ ︀ ﹋︀ر﹎︣دان ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا︠︐﹫︀ر ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را ︋︣ای ︠﹢د ﹝﹀﹢ظ ﹝﹩ دا﹡︡ 
• ارا﹥ ﹝︖﹢ز ﹋︐︊﹩ ﹡﹢︧﹠︡ه ︀ ﹡︀︫︣ و ﹝︐︣︗﹛ از ︵︣ف ﹋︀ر﹎︣دان و ﹎︣وه ﹝︐﹆︀︲﹩ ︱﹢ر در︗︪﹠﹢اره ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

•  ﹝︐﹢ن ﹡﹞︀︋ ﹩︪︀︡ در ︗︪﹠﹢اره ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ای ، ا︨︐︀﹡﹩ و ﹋︪﹢ری ︨︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︫︣﹋️ ﹡﹊︣ده ︋︀︫﹠︡ . 
• ﹝︐﹢ن ﹡﹞︀︪﹩ ا︣ا﹡﹩ و︋﹢﹝﹩ از او﹜﹢︗ ﹩︮︀︠ ️️ ا﹡︐︀ب ︋︣︠﹢ردار ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د، ﹝︐﹢ن ﹡﹞︀︪﹩ ︠︀ر︗﹩ ا﹇︐︊︀︨﹩ ﹡﹫︤ در ︗︪﹠﹢اره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︱﹢ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡

• ﹝︐﹢ن ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ︫︺︀ر ︨︀ل ، ﹝︱︀﹝﹫﹟ ﹝﹙﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ، ﹞︀︨﹥ د﹁︀ع ﹝﹆︡س و ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︱︀﹝﹫﹟ ا﹝﹫︡ و ﹡︪︀ط ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا︻︐﹆︀دی و ︎︣دا︠️ ︋﹥ ﹝︧﹙﹥ آ︨﹫︉ ﹨︀ی    
  ا︗︐﹞︀︻﹩ از او﹜﹢️ ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار﹡︡ . 

• ︲︣وری ا︨️ ﹎︣وه ﹨︀ی ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ︧﹡ 5﹥ از ﹝︐﹟ ﹡﹞︀︩ ︠﹢د را ︋︭﹢رت ︑︀︌ ︫︡ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︡︗ ﹩﹚﹠︨︣︎ ︦﹊︻ ﹤︺︴﹇ ﹉︡ از ﹋︀ر﹎︣دان و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م  ︱﹢ر 
    در ︗︪﹠﹢اره را ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره  ار︨︀ل و ﹢︑ ︀﹏ د﹨﹠︡ . 

• آ︔︀ر ︑﹢﹙﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره ﹨︣﹎︤ ︻﹢دت داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
• ﹎︣وه ﹨︀ی راه ︀﹡ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ﹤︐﹁︀﹩ ﹝﹙︤م ︋﹥ ﹉ ﹨﹀︐﹥ ا︗︣ای ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹞︀︩ ︠﹢د ﹨︧︐﹠︡. 

︩ ﹨︀ ︋︣ ا︨︀س ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹢︗﹢د ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.  ︀﹝﹡ ︀ن ا︗︣ای﹊﹞ ز﹝︀ن و ﹟﹫﹫︺︑ •
• ﹝﹢اردی ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه در ︵﹢ل ︋︣﹎︤اری ︗︪﹠﹢اره ︋︀ ︑﹢ا﹁﹅ ادارات ﹝﹠︀︵﹅ و د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. • ﹝﹢اردی ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه در ︵﹢ل ︋︣﹎︤اری ︗︪﹠﹢اره ︋︀ ︑﹢ا﹁﹅ ادارات ﹝﹠︀︵﹅ و د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

 ︑﹆﹢﹛ ا︗︣ا﹩ ︗︪﹠﹢اره : 
﹝﹙️ ار︨︀ل ﹝︐﹢ن ︑︀ 15 آذر ﹝︀ه 1400 ا︻﹑م ﹡︐︀︕ او﹜﹫﹥ آ︔︀ر( ﹝︐﹢ن) : 20 آذر﹝︀ه 1400
︋︀ز︋﹫﹠﹩ آ︔︀ر :﹨﹀︐﹥ آ︠︣ دی ﹝︀ه  1400
ا︗︣ا﹨︀ی ︗︪﹠﹢اره و آ﹫﹟ ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ ︋﹞﹟ ﹝︀ه 1400 ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ا︀م ا... د﹨﹥ ﹝︊︀رک ﹁︖︣ 

﹡︪︀﹡﹩ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره :﹝︣﹡︡ / ﹝﹫︡ان ﹝︀در / اداره ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︣﹡︡ 
 ︑﹙﹀﹟ : 61 666 422  (041)   ﹨﹞︣اه و وا︑︧︀پ: 0212 827 0914  
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تاالر و رستوران و سفره خانه حیدر بابا آموزشگاه تیراژه مرند  شركت حمل و نقل بين المللى  د   تان  ی  نگ و ارشاد اسال ی  اداره  ر جان  با تان آ ی ا ما ی  ر ن  د   ا ی   ورای اسال خانه فرهنگ و هنر پژوهش   


