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 «اناننوجوبرای تئاتر ملی همایش »فراخوان 

با توجه به آمار و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی  ، آموزشدفتر پژوهش

، نگذاراغیب سیاستربا هدف تو تئاتر نوجوان  پایین تولید آثار در حوزه

همایش ملی تئاتر »ر ای تئاتر کشوحرفه متخصصان، دانشگاهیان و جامعه

ای و محوریت توجه به جایگاه دوران رشتهرا با رویکرد میان« اننانوجو

 -های علمینوجوانی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری نشست

 کند. تخصصی برگزار می

 ای ویژه نوجوانان ایرانی است.موضوع اصلی این همایش توجه به تئاتر حرفه

 

 نااننوجو محورهای فراخوان همایش ملی تئاتر برای

اسالمی )تشویق و  -های تئاتر نوجوان در جامعه ایرانیضرورت و . اهمیت۱

 ای تئاتر کشور برای تولید آثار نمایشی برای نوجوانان(ترغیب جامعه حرفه

های فرهنگی کشور )با توجه به گذاری. جایگاه تئاتر نوجوان در سیاست۲

ای تئاتر نوجوان در های حرفهو گروه تجربه سایر ملل ،اسناد باالدستی

 ( کشورهای دیگر

ی . تئاتر نوجوان، هویت ملی، جامعه و فرهنگ )نوجوان و پیشرفت جامعه۳

های مقابله با های زندگی و شیوهپذیری، آموزش مهارتاسالمی، جامعه-ایرانی

 جهانی سازی(

 . تئاتر نوجوان و دوران نوجوانی ۴

 پسند نوجوان ایرانی در تئاتر نوجوان شناسی، ذائقه و. مخاطب۵

ها و عوامل محتوا و فرم هنری در شناسی در تئاتر نوجوان )ویژگی. زیبایی۶

 ها و تمایزهای تئاتر نوجوان با تئاتر کودک و بزرگسال(تئاتر نوجوان، تفاوت

 . اقتباس از متون کهن و ادبیات داستانی و رمان تئاتر نوجوان۷



تئاتر نوجوان )رابطه تئاتر نوجوان با تعلیم و تربیت، . آموزش و پرورش و ۸

 نظام آموزش و پرورش کشور و متون درسی(

. وضعیت تئاتر نوجوان )بررسی علل عدم رشد و توسعه کمی و کیفی تئاتر ۹

 نوجوان در ایران(

 ها، فضای مجازی و تئاتر نوجوان. فناوری۱۱

 

 گاهشمار همایش:

 شهریور ۱5مهلت ارسال چکیده مقاالت تا 

 شهریور ۲۱های ارسالی تا اعالم نتیجه بررسی چکیده

 مهر ۲۱ها تا مهلت ارسال مقاله

 مهر ۳۱اعالم مقاالت منتخب تا 

 ۱0۱۱ آبانزمان برگزاری همایش: 

 

 شرایط عمومی:

از طریق ثبت نام در سایت در همایش و ارسال چکیده مقاالت . شرکت ۱

 .گیردصورت می namayesh.orgبه نشانی:  انتشارات نمایش

رعایت  و های دیگرت در همایشعدم شرک عنوان محور انتخابی، . ارائه۲

 نامه نگارش مقاالت الزامی است.شیوه

 خواهد شد.برتر از سوی انتشارات نمایش منتشر  . آثار۳

 

 های ارتباط با دبیرخانه همایش:راه

 ۱۲۱00۷500۹0 تلفن دبیرخانه:

 info@namayesh.org ایمیل:

 


