


به نام  خداوند  بخشنده و مهربان   

  فراخوان سي و چهارمین جشنواره 
  تئاتر استان مازندران

بـا  اسالمـــی  ارشـــــاد  و  فرهنـــگ  کل  اداره 
همـکاری انجمـن هنرهـای نمایشـی شـعبه 
مازنـدران، بـا توجـه بـه شـیوه نامـة ابالغـی 
منظـور  بـه  نمایشـی  هنرهـای  کل  اداره 
تـداوم و تثبیـت جایـگاه هنر نمایش، ارتقاء 
اسـتان  تئاتـر  هنرمنـدان  سـاالنه  تولیـدات 
و در راسـتای پشـتیبانی از تولیـد و اجـرای 
عمومـی سـاالنه، اقـدام بـه برگـزاری سـی و 
چهارمیـن جشـنواره تئاتـر اسـتان مازنـدران 

بـه صـورت رقابتـی مـی نمایـد.
 اهداف:

آگاهـی  و  تئاتـر  علمـی  بنیـه  تقویـت   -1
و  اسـتان  نمایشـی  هنرمنـدان  بخشـی 

بومـی  نویسـندگان  از  حمایـت 
2- رونـق بخشـیدن بـه اجـرای عمومـی آثـار 

نمایشـی
آگاهـی  جـوان؛  هـای  اسـتعداد  کشـف   -3
بخشـی و افزایـش بینـش فرهنگـی جامعـه 

بـا  تکیـه بـر ایـن اسـتعداد هـا  
تولیـد  بـرای  مناسـب  بسـترهای  ایجـاد   -4

بومـی  مضامیـن  بـا  نمایشـی  آثـار 
5- استفاده از بستر های فرهنگی و هنری 

برای رشـد و اعتالی فرهنگ عمومی
بخشـی  امیـد  و  نشـاط  روحیـه  ایجـاد   -6
در جامعـه بـا توجـه بـه آثـار مخـرب روانـی 

کرونـا بیمـاری  بحـران  از  ناشـی 

 اولویت های موضوعی جشنواره:
بـا  آثـار  ولـی  اسـت  آزاد  موضـوع  انتخـاب 
قـرار  انتخـاب  اولویـت  در  ذیـل  موضوعـات 

گرفـت: خواهنـد 
• پرداختن به سبك زندگي ايراني- اسالمي   
• افزایـش روحیـة نشـاط و امیـد بخشـی در 

معه  جا
• معرفی هنرمندانه مشاهیر، شخصیت ها،  

شـهدای شاخص و قهرمانان استان 
•  فرهنـگ ایثـار و شـهادت، اپیدمـی بیماری 

کرونا، مدافعین سـالمت 
و  فرهنـگ  و  خانـواده  اهمیـت  بـه  توجـه   •

اسـتان  بومـی  سـنن 

 شرایط شرکت در جشنواره:
1. جشـنواره فقـط در بخـش صحنـه ای و بـه 
صـورت رقابتـی برمبنـای شـیوه نامـه جدیـد 

برگـزار خواهـد شـد. 
2. سـی و چهارمین جشـنواره تئاتر اسـتانی  
کارگـردان  هـر  از  اثـر  یـک  میزبـان  صرفـاً 

بـود. خواهـد 
3. بـه دلیـل بحـران بیمـاری و لـزوم رعایـت 
پروتـکل هـای بهداشـتی، جشـنواره احتمـاال 
فاقد بخش جنبی و جلسـات نقد و بررسـی 
بـوده و تاکیـد مـی گـردد برگـزاری بـه صـورت 

دوره هـای گذشـته نخواهـد بود.

جشـنواره،  ایـن  در  کننـده  شـرکت  آثـار   .4
صرفـاً اختصـاص بـه آثـار و نمایشـنامه های 
ایرانـی دارد. امـا حضـور گونـه هـای مختلف 
فیزیـکال،  عروسـکی،  جملـه  از  نمایشـی 

آیینـی سـنتی و... بالمانـع اسـت.
مترجـم  نویسـنده،  کتبـی  مجـوز  ارائـه   .5
یـا ناشـر بـرای شـرکت در سـی و چهارمیـن 
از سـوی  مازنـدران  اسـتان  تئاتـر  جشـنواره 
دبیرخانـه  بـه  متقاضـی،  گـروه  و  کارگـردان 

اسـت. الزامـی  اسـتان  جشـنواره 
بـه ذکـر دقیـق  اقتباسـی، منـوط  6. متـون 
نـوع  و  اثـر  اصلـی  صاحـب  مشـخصات 
اقتبـاس، بـا اخـذ مجوز از نویسـنده یا ناشـر 
و مترجـم بـه صورتـی کـه حقـوق معنـوی و 
اثـر حفـظ شـود، می تواننـد  مـادی صاحـب 

شـیوه برگزاری و محل 
اجـــرای آثـار در مرحله 
نهایـــی به تشخیـــــص 
شـورای سیاسـتگذاری 
جشنــــــواره و مطابـــق 
با نظـــر ستاد استـــانی 
پیشـگیری و مقابلـه بـا 

کرونـا خواهـد بـود.



در بخـش رقابتـی جشـنواره حضـور داشـته 
باشـند كـه در ايـن رابطـه، تشـخيص هيـأت 
انتخـاب آثـار و دبيرخانـه جشـنواره، مـالك 
تصميـم خواهـد بـود. درصورت عـدم رعایت 
ایـن بنـد، ضمـن جلوگیـری از ادامـه حضـور 
گـروه نمایشـی در هـر مرحلـه ای از فرآینـد 
شـفاف  عـدم  ایـن  مسـئولیت  جشـنواره، 
سـازی متوجه نویسـنده و کارگردان نمايش 

خواهـد بـود. 
الزم  جشـنواره  در  شـرکت  متقاضیـان   .7
شـیوه  یـک  شـماره  فـرم  تکمیـل  بـا  اسـت 
را  خـود  آمادگـی  جشـنواره،  برگـزاری  نامـة 
جهـت ارزیابـی و حضـور در جشـنواره اعـالم 

نماینـد.
8. متقاضیـان حضـور بـا ارسـال اثـر متعهـد 
بـه پذیـرش تمامـی قوانیـن و سیاسـت های 

جشـنواره مـی شـوند. 
بایـد  جشـنواره  در  حضـور  متقاضیـان   .9
مرحله بازخوانی متن را در شورای ارزشیابی 

و نظـارت گذرانـده باشـند.
10. آثار بخش رقابتی جشنواره تئاتر استان 
شـده  تولیـد  نمایشـی  آثـار  مختـص  صرفـا 
عمومـی  اجـرای  کـه  اسـتان«  »هنرمنـدان 
لـذا  بـود.  خواهـد  رسـیده،  انجـام  بـه  آنهـا 
گروه هایی می توانند در جشـنواره اسـتانی 
حضـور داشـته باشـند کـه در فاصلـه زمانـی 
اتمـام جشـنواره اسـتانی 1400 تـا دو هفتـه 
قبـل از شـروع جشـنواره اسـتانی 1401، اثـر 
آنهـا حداقـل در پنـج نوبت به اجرای عمومی 
رسـیده باشـد. )در صورت عدم اجرا به علت 
شـیوع بیمـاری کرونـا گروه هـا بعد از حضور 
در جشـنواره بایـد اجـرای عمومـی خـود را بـه 

انجـام برسـانند(.
آثـار  عمومـی  اجـرای  تأییـد  مـالک  تنهـا   .11
نمایشـی جهـت شـرکت در جشـنواره تئاتـر 
استانی و نیز حضور در جشنواره بین المللی 
تئاتـر فجـر، درج اطالعـات آثـار نمایشـی در 
بازه زمانی اجرا در درگاه جامع سـایت ایران 
تئاتر با ذکر تاریخ اجرای عمومی اثر اسـت. 
لـذا در تهیـه و گزارش اجراهای عمومی الزم 
اسـت مولفه ها و مشـخصات کامل آثار در 

پرتال هـای اسـتانی ثبـت گـردد.

12. فرآیند ثبت نام برای حضور در جشنواره 
از طریـق درگاه جامـع تئاتـر اسـتانی انجـام 
می گیـرد و گـروه هـای نمایشـی متقاضـی، 
شـرکت  درخواسـت  فـرم  اسـت  ضـروری 
درگاه  در  را   )  1 شـماره  )فـرم  در جشـنواره 
اسـتانی نیـز تکمیـل نماینـد. )فـرم شـماره 1 
مـالک برنامـه ریـزی هـای آتـی خواهـد بود(.

13. بنـا بـر تشـخیص هیـات داوران حداکثر 
هنرهـای  کل  اداره  بـه  نمایشـی  اثـر  دو 

شـد. خواهـد  معرفـی  نمایشـی 
بـه  و معرفـی  آثـار  انتخـاب  تبصـره: معيـار 
دبيرخانـه جشـنواره تئاتـر فجـر، برخـورداري 
در  و  اسـت  تخصصـي  و  فنـي  کیفیـت  از 
توسـط  شـرایط  ایـن  احـراز  عـدم  صـورت 
داوران  هیـأت  کننـده،  شـرکت  گروه هـای 
مختـار اسـت هیـچ گزینـه ای بـرای انتخـاب 

باشـد. نداشـته 
انتخـاب  از  14. چنانچـه در هـر مرحلـه ای 
بـا  مغایرتـی  جشـنواره،  برگـزاري  يـا  آثـار 
بندهـای فراخـوان در مـورد هريـك از آثـار 
دبیرخانـه  شـود،  مشـاهده  شـركت كننده 
دائمـی تئاتـر اسـتان گروه نمایشـی متخلف 
را از ادامـه رونـد جشـنواره و مراحـل بعـدي 

داشـت. بـاز خواهـد 
نشـده،  بینـی  پیـش  مـوارد  بـرای  توجـه: 
کل  اداره  مشـورت  بـا  جشـنواره  دبیرخانـه 
هنرهـای نمایشـی بـا توجـه بـه شـرایط غیـر 
تصمیـم  اتخـاذ  موجـود  بینـی  پیـش  قابـل 
بـه  ملـزم  منتخـب  هـای  گـروه  و  نمـوده 

باشـند. مـی  آن  رعایـت 

مدارک مورد نیاز:
•  تکمیل فرم شماره یک 

•  مجوز کتبی نویسنده یا ناشر
•  خالصه سوابق هنری کارگردان

•  یک قطعه عکس پرسنلی کارگردان
•  خالصه نمایش به صورت تایپ شده

)متقاضیـان پـس از تکمیـل فرم شـماره یک 
و بارگـذاری مـدارک بـاال در در درگاه جامـع 
ایـران تئاتـر، بایـد کلیـه مـدارک را به صورت 
ارسـال  جشـنواره  دبیرخانـه  بـه  فیزیکـی 

نماینـد(.



 گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: 

10 آبان ماه 1401
 10 تـا  مـرداد  پنجـم  تاریـخ  از  )متقاضیـان 

آدرس: طریـق  از  تـا  دارنـد  مهلـت  آبـان 
www.mazandaran.theater.ir

نسـبت بـه تکمیـل فـرم شـماره یـک اقـدام 
نماینـد( )قابـل ذکـر اسـت ایـن سـامانه تنها 
مـاه  آبـان   10 روز  اداری  سـاعت  پایـان  تـا 
فعـال و پـس از آن از دسـترس هنرمنـدان 

جهـت ارسـال آثـار خـارج خواهـد بـود(.

تاریخ بازبینی:   پانزدهم آبان ماه 1401
اعالم اسامی برگزیدگان حضور در جشنواره:  

20 آبان ماه 1401
تاریخ برگزاری جشنواره: 

26 الی 29 آبان ماه 1401 
 

 آدرس دبیرخانه: 
سـاری ، میـدان امـام خمینـی )ره(، ابتـداي 
بلـوار دانشـگاه، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی مازنـدران
واحـد هنرهـای نمایشـی، دبیرخانـه دائمـی 

جشـنواره تئاتـر اسـتان
کد پستی : ۳۸۷۹۴ –۴۸۱۵۸

تلفن تماس : 333۶۲۰۲۲–333۶۲۰۰۷    


