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 شکل به ھمدان نوجوان و کودک تئاتر یالمللنیب جشنواره نشدن برگزار به توجه با
 یھنرھا کلاداره کرونا، روسیو وعیش تبعات جھتبه یجار سال در مرسوم

 یراستا در ھمدان استان یاسالم ارشاد و فرھنگ کلاداره مشارکت با یشینما
 از تیحما ھدف با  را »دیام فصل« ژهیو برنامه کشور، تئاتر ھنرمندان آثارتوجه به 

 . کندیم برگزار نوجوان و کودک خردسال، نیمخاطب ژهیو آثار

 و خود دیتول محل شھر در ھاشینما یعموم یاجراھا از یامجموعه برنامه نیا
 .است یسینوشنامهینما مسابقه

 یموضوع یھاتیاولو: 

 شده دیتول ریز یکردھایرو براساس که یآثار حال نیا  با است آزاد آثار دیتول موضوع
 :بود خواھند انتخاب تیاولو در باشند

 نوجوانان و کودکان تیترب در خانواده اعضاء یفرد روابط نقش -

 یکنون جامعه در فرزندان و نیوالد تعامل -

 اعضاء نهیبھ ارتباط ارتقاء و خانواده انیبن استحکام در یتکنولوژ مظاھر از یریگبھره -
 خانواده

 بر دیتأک با( خانواده اعضاء ارتباط بر یجھان و یاجتماع یرخدادھا راتیتأث -
 )آن یاجتماع راتیتأث و کرونا روسیو یریگھمه

 ھشت حماسه با مرتبط نیمضام و مقدس دفاع یھاارزش انتقال به ژهیو توجه -
 شینما ھنر اثرگذار یھاکیتکن قالب در نوجوانان و کودکان به مقاومت و ثاریا سال

 )مقدس دفاع سالگرد نیچھلم به توجه با(

 اثر دیتول در کشور مختلف اقوام سنن و رسوم عامه، فرھنگ از یریگبھره -

  

 ھابخش: 

 : یاصحنه یھاشینما) الف



 »نوجوان« و »کودک« ،»خردسال«سنی  رده سه در یشینما آثار به بخش نیا
 .دارد اختصاص

 شده دیتول ۱۳۹۸ بھمن از که را خود آثار یاجرا یریتصو نسخه توانندیم انیمتقاض
 .ندینما ارسال انتخاب و یابیارز جھتاست 

 خاطر به ۱۳۹۸ سال اسفندماه و بھمن در ھاآن یاجرا که ییھاشینما: تبصره
 یاسالم ارشاد و فرھنگ کلادارات دییتأ با است شده لیتعط کرونا روسیو وعیش

 .باشند یمتقاض توانندیم) تھران شھر یبرا( اجرا محل تاالر ای استان

 و کودک تئاتر یالمللنیب جشنواره نیشیپ یھادوره در ستیباینم یمتقاض آثار -
 .باشند کرده شرکت) گروه باھمان( نوجوان

 ۱۰ کدام ھر »نوجوان« و »کودک« مخاطب ژهیو یھاشینما یبرا اثر رشیپذ سقف -
 حداقل یعموم یاجرا مستندات ارسال به منوط منتخب آثار به و بود خواھد شینما

 خواھد پرداخت اجرا نهیھزکمک عنوان به الیر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ حداکثر و ۵۰۰۰۰۰۰۰
 .شد

 آثار نیا به که شد خواھد دهیبرگز اثر ۵ زین »خردسال« مخاطب ژهیو آثار انیم از -
 پرداخت اجرا نهیھزکمک عنوان به الیر ۶۰۰۰۰۰۰۰ حداکثر و ۴۰۰۰۰۰۰۰ حداقل
 .شد خواھد

 با و یبھداشت ضوابط تیرعا به منوط »خردسال« مخاطب منتخب یھاشینما -
 و کودک یمھدھا در توانندیم ھااستان سالمت حوزه مسئول ینھادھا یھماھنگ

 .شوند اجرا مرتبط یھاطیمح

 عھده به منتخب آثار یعموم یاجرا جھت یشینما یتاالرھا با توافق ندیفرآ -
 . است اثر کارگردان

 یھاشینما و اجرا ۷ حداقل ستیبایم »نوجوان« و »کودک« منتخب یھاشینما -
 الزم مستندات و مدارک و باشند داشته اثر دیتول محل شھر در اجرا ۵  »خردسال«
 .ندینما ارائه را

 آثار یاجرا و یسازآماده کرونا روسیو یریگھمه طیشرا به توجه با است یھیبد -
 .بود خواھد یبھداشت یھادستورالعمل و ضوابط تابع یشینما

  



 :نوجوان و کودک موضوع با یسینوشنامهینما مسابقه )ب

 قیتشو و بیترغ نوجوان، و کودک موضوع با یسینوشنامهینما تیتقو یراستا در
 با یسن گروه نیا با متناسب یشینما متون خلق یبرا کشور توانمند ھنرمندان

 زین و تئاتر ھنر با نوجوانان و کودکان و ھاخانواده مستمر ارتباط تیتقو اندازچشم
 مسابقه« کشور نوجوانان و کودکان تیترب بر ھنر نیا بھتر ھرچه یرگزاریتأث

 .شودیم برگزار ۱۳۹۹ سال در »یسینوشنامهینما

 :ضوابط و طیشرا

 در نیا از شیپ که کنند شرکت مسابقه نیا در توانندیم ییھاشنامهینما -
 نشده رتبه حائز یالمللنیب و یسراسر یسینوشنامهینما مسابقات و ھاجشنواره

 .باشند دهینرس چاپ به و

 مدارک ریسا ھمراه به  را خود شنامهینما Pdf و Word لیفا ستیبایم انیمتقاض -
 افتیدر یریرھگ کد و نموده یارذبارگ تئاتررانیا یتارنما در شده مشخص بخش در

 .ندینما

 :شد خواھد اھداء ریز شرح به یزیجوا دهیبرگز آثار به داورانأتیھ صیتشخ به

  ینقد زهیجا الیر ۶۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ و افتخار پلمید:  اول رتبه -

 ینقد زهیجا الیر ۴۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ و دیتقد لوح: دوم رتبه -

 ینقد زهیجا الیر ۳۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ و ریتقد لوح: سوم رتبه -

 دهیبرگز یھاشنامهینما مجموعه قالب در دهیبرگز آثار داورانأتیھ دییتأ صورت در
 .شد خواھد منتشر شینما انتشارات توسط

 :گاھشمار

 ۱۳۹۹ مھرماه کمی: یاصحنه یھاشینما ارسال مھلت -

 ۱۳۹۹ مھرماه ۲۰: منتخب آثار جینتا اعالم -

 ۱۳۹۹ مھرماه ۱۲: یسینوشنامهینما مسابقه یمتقاض آثار ارسال مھلت -

 ۱۳۹۹ اسفند۱۵ تا ۱۳۹۹ ماهآبان ۸ از منتخب آثار یعموم یاجرا -

 



  

 در »دیام فصل« ژهیو بخش قیطر از ۱۳۹۹ رماهیت ۲۰  خیتار از تقاضا ثبت ندیفرآ 
 .ردیگیم انجام http://theater.ir ینشان به تئاتررانیا یتارنما

 

 اجراھا انیپا و یاصحنه آثار انتخاب از پس( :یعموم یاجرا مستندات( 

 آثار( یاستان پرتال در اجرا خبر نکیل -شینما پوستر و بروشور -اجرا هیدییتا -
  اجرا از عکس قطعه  ۵ )کشور یھااستان

 

 رخانهیدب ینشان: 

 یھنرھا کلاداره -وحدت تاالر جنب -اریاستادشھر ابانیخ -حافظ ابانیخ -تھران
 ھاجشنواره رخانهیدب -یشینما

 ۰۲۱-۶۶۷۱۰۷۰۲:تلفن

 ۰۲۱-۶۶۷۴۷۶۷۴:نمابر

 http://theater.ir :تئاتررانیا یتارنما ینشان

 


