
  

  

  

  استاني تئاتر دانشجويي دوازدهمين دوره جشنواره

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يشـي  به همت كانون نمايش دانشكده هنرهـاي نما   " پودس "استاني تئاتر دانشجويي  دوازدهمين جشنواره

  با دبيري رسول ايرانزاد آقاميرلو برگزار ميگردد. 1396خرداد   5 لغايت 2دانشگاه نبي اكرم ( ص ) 

  



  اهداف و رويكرد جشنواره:

ــنواره   ــن دوره از جش ــرد اي ــت و رويك ــوده اولوي ــال ب ــار اورجين ــا آث ــنامه   ب ــاندن نمايش ــت و شناس و حماي

آشـنايي بـا هنـر نمايشـنامه خـواني بـا       بومي و كشوري از اهـداف اصـلي جشـنواره ميباشـد.      نويسان جوان

بسـط و گسـترش نمايشـنامه خـواني  و آشـنايي بـا آثـار فـاخر ايرانـي و خـارجي و نمايشـنامه             رويكرد بـه 

ــد.     ــنواره ميباش ــداف جش ــر اه ــز از ديگ ــان ني ــنواره در   نويس ــن دوره از جش ــي اي ــتاد اجراي ــين س همچن

راســتاي ايجــاد انگيــزه بــراي مشــاركت اكثــري دانشــجويان اســتان بــا بــاز گذاشــتن دســت ايشــان بــراي  

بخش بـازخواني را حـذف كـرده تـا بـا همراهـي و همـدلي دانشـجويان عزيـز، جشـنواره پويـا            انتخاب متن 

  و پرباري حاصل گردد.

  

  بخش هاي جشنواره:

 نمايشنامه خواني .1

 

ــابتي   - ــه صــورت رق ــن بخــش ب ــومي اي ــود و در بخــش هــاي ( نويســندگي ب ــي -خواهــد ب  -خــوانش گردان

و ، ن ) مــورد داوري قــرار خواهــد گرفــتو اعــال پوســتر -موســيقي -اكــت خــواني -خوانشــگري مــرد و زن

 اثر خواهد بود. 20سقف آثار پذيرفته حداكثر 

 فـروردين  31در سـايت ذكـر شـده بـا دقـت تـا پايـان         را متقاضيان بايد فرم ثبت نام و فـرم هـاي مربوطـه    -

 تكميل و ارسال نمايند. 1396ماه 

ــيچ ت  - ــاي پيشــين ه ــا نيســت و   همچــون دوره ه ــاتر و ســاير رشــته ه ــين دانشــجويان رشــته تئ ــايزي ب م

 .با هم به رقابت مي پردازنددانشجويان تمامي رشته هاي استان 

بـازبيني خواهـد شـد، لـذا آخـرين       "فـيلم   " قالـب در  آثار شركت كننده در ايـن بخـش در يـك مرحلـه و     -

 مي باشد. 1396ارديبهشت ماه  25مهلت ارسال فيلم اثر 

بــدون بــرش و كــات و بــالنز ثابــت  ،مــي بايســت بــا يــك دوربــين، از زاويــه ديــد تماشــاچيلي فــيلم ارســا -

 تصويربرداري شده باشد.

 اعالم خواهد شد. 1396ارديبهشت ماه  28اسامي شركت كننده پذيرفته شده در بازبيني در  -

دانشــگاه در  اجــرا بخــش، قبــل از آغــاز جشــنواره حــداقل يــك هــر كــدام از نمــايش هــاي حاضــر در ايــن -

 هاي استان خواهد داشت.

از اختيــارات دبيرخانــه جشــنواره بــوده و  و خــود جشــنواره قبــل جشــنواره يتعيــين مكــان و زمــان اجــرا -

 برمبناي امكانات و شرايط برنامه ريزي و اعالم خواهد شد.

 از نگاه مخاطبان و از نگاه دوران خواهد بود. ،داوري در دو بخش -

ــده ايــن  3حــداكثر  - ــر برگزي ــد و اجــراي   اث ــه جهــت حمايــت از تولي بخــش از جشــنواره از طــرف دبيرخان

 نمايش به مديريت فرهنگي دانشگاه نبي اكرم ( ص ) معرفي خواهد شد.



 

 بخش نمايش راديويي .2

  

بـه  اولويـت بـا نمايشـنامه هـاي اورجينـال ميباشـد و        اين بخش به صـورت رقـابتي برگـزار مـي گـردد و      -

تنـديس، لـوح تقـدير و جـايزه نقـدي و بـه اثـر منتخـب، لـوح تقـدير و            اثر برتر در اين بخش بـه تناسـب،  

  جايزه نقدي تعلق خواهد گرفت.

 31متقاضــيان بايــد فــرم ثبــت نــام و فــرم هــاي مربوطــه را در ســايت ذكــر شــده بــا دقــت تــا پايــان     -

 تكميل و ارسال نمايند. 1396ماه  فروردين

ــراي ارســال آخــرين مهلــت   - ــا   ب ــب فايــل صــوتي ب ــار پيشــنهادي در قال ســه نســخه ضــبط شــده از آث

ــت  ــت     mp3فرم ــا فرم ــنامه ب ــتن نمايش ــخه از م ــك نس ــا  wordو ي ــا   pdfي ــاه   20ت ــت م ارديبهش

  مي باشد. 1396

  اعالم خواهد شد. 1396ارديبهشت ماه  23اسامي آثار پذيرفته شده در   -

، از طريـق دبيرخانـه جشـنواره بـه صـورت      رقابـت بـراي ارائـه نسـخه     پذيرفتـه شـده   امكان ضـبط آثـار    -

  خواهد شد. محدود فراهم

دقيقـه باشـد تـا امكـان حضـور در ايـن بخـش فـراهم          25 الـي  دقيقـه  10مدت زمان آثار بايد حـداقل    -

  شود.

در طـول ايـام جشــنواره بـر اسـاس جـدول تنظـيم شـده اجراهـا، تقــديم          اه يافتـه بـه جشـنواره    آثـار ر   -

  تماشاگران مي شود.

 داوري در دو بخش از نگاه مخاطبان و از نگاه دوران خواهد بود.  -

  در استفاده از آثار دريافتي صاحب اختيار خواهد بود. دبيرخانه جشنواره  -

  

 كارگاه ها و نشست هاي تخصصي .3

 

 دوره جشنواره با هدف توجه به امر آموزش برگزار مي كند.دبيرخانه دوازدهمين  -

آمـوزش نمايشـنامه خـواني بعـد از مرحلـه ي ثبـت نـام در دانشـگاه          تخصصـي  كارگاه هـا و نشسـت هـاي    -

 برگزار خواهد شد. هاي استان

ــحنه     - ــنامه نويســي ( ص ــول نمايش ــاي تخصصــي اص ــاي و نشســت ه ــاه ه ــين اكارگ ــويي ) در ح ي و رادي

 برگزار خواهد شد برگزاري جشنواره

متقاضيان شركت در ايـن كارگـاه هـا و نشسـت هـاي تخصصـي مـي بايسـت بـا توجـه بـه فراخـوان هـايي               -

 كه در اين رابطه از طرف دبيرخانه منتشر و اطالع رساني مي شود، اقدام به ثبت نام نمايند.

  



  شرايط عمومي شركت در جشنواره

كــي دانشــگاه هــا و يــا مراكــز موسســه آمــوزش  كليــه متقاضــيان شــركت در جشــنواره بايــد دانشــجوي ي  -

 عالي استان باشند.  

هر متقاضي مي تواند بـراي شـركت در هـر يـك از بخـش هـاي جشـنواره، تنهـا يـك اثـر را بـه دبيرخانـه              -

 پيشنهاد دهد، اما شركت در چند بخش بالمانع مي باشد

ــ  - ــه حــذف ب ــا توجــه ب ــون در بخــش اصــلي ب ــت مت خالصــه داســتان و ، ارســال جشــنواره ازخواني و درياف

 رويكرد اثر الزامي ميباشد.

ــا نيســت و      - ــاتر و ســاير رشــته ه ــين دانشــجويان رشــته تئ ــايزي ب ــيچ تم ــاي پيشــين ه همچــون دوره ه

 دانشجويان تمامي رشته هاي استان با هم به رقابت مي پردازند.

ــه تحصــيل     - ــواهي اشــتغال ب ــام در ســايت جشــنواره، گ ــت ن ــام ثب ــي بايســت در هنگ ــان م ــه متقاظي ، كلي

 خالصه داستان و رويكر اثر را بارگذاري نمايند.

ــات و      - ــاي امكان ــوده و برمبن ــنواره ب ــه جش ــارات دبيرخان ــنواره از اختي ــراي جش ــان اج ــان و زم ــين مك تعي

 شرايط برنامه ريزي و اعالم خواهد شد.

ــراي     - ــب متقاضــي ب ــه شــده از جان ــين نامــه جشــنواره، در هــر زمــان عــدم صــحت مــدارك ارائ مطــابق آئ

ــ ــر عهــده ي متقاضــي    دبيرخان ــب آن ب ــه ي عواق ــوق حــذف شــده و مســئوليت كلي ــر ف ه محــرز شــود، اث

 خواهد بود.

 شماره تماس وارد شـده در هنگـام ثبـت نـام پـل ارتبـاطي دبيرخانـه بـا شـركت كننـدگان بـوده، بنـابراين             -

 متقاضيان در مشخص كردن تلفن همراه و تلفن ثابت خود دقت فرمايند.

 در جشنواره به منزله ي پذيرش شرايط و قوانين جشنواره است. تكميل و ارائه ي فرم شركت -

 تصميم گيري در خصوص موارد پيش بيني نشده بر عهده دبيرخانه و الزم االجرا خواهد بود. -

 

  

  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در جشنواره:

 تكميل فرم الكترونيكي مشخصات فردي -

 تكميل فرم الكترونيكي مشخصات اثر  -

 گواهي اشتغال به تحصيلبارگذاري  -

 pdfارسال خالصه داستان و رويكرد اثر بصورت فايل  -

 ثار اورجينال و بخش نمايش راديوييمجوز نويسنده براي آ -

  

  

  



  گاه شمار دوازدهمين جشنواره:

  

 :مسابقهبخش اصلي  .1

 

  1396فروردين  31ال فرم هاي مربوطه: ارس نام و مهلت ثبت

  1396ارديبهشت  25مهلت ارسال آثار براي بازبيني: 

  

 بخش نمايش راديويي .2

  

  1396فروردين  31و ارسال فرم هاي مربوطه: مهلت ثبت نام 

  1396ارديبهشت  20مهلت ارسال نسخه ضبط شده به همراه متن: 

  

 كارگاه ها و نشست هاي تخصصي .3

  

  فراخوان اين بخش از سوي دبيرخانه منتشر و اطالع رساني خواهد شد.

  

  1396خرداد ماه  4الي 2زمان برگزاري جشنواره:  _

  1396ماه  خرداد 5زمان برگزاري اختتاميه جشنواره:  _

  

  راه هاي ارتباط با دبيرخانه هفدهمين جشنواره :

   WWW.ucna.ac.irسايت دانشگاه  @PODES_festival   اينستاگرام پيج  @PODES_festival تلگرام كانال 

  Podestheaterfestival@gmail.com يميل:ا  09145307787تلفن دبيرخانه: 

  51385-1488صندوق پستي: 

  

 - موسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص) -1283نشاني: تبريز، خيابان راه آهن، بعد از چهارراه خطيب، پالك

            .تئاتر پودس دبيرخانه دوازدهمين جشنواره -حياط نمايش 


