
 

 

دانشگاه مازندران،  انیدانشجو یهنر ،یفرهنگ ،یجشنواره علم نیچهارم رخانهیدب یکانون تئاتر دانشگاه مازندران با همکار

 کند: یمنتشر م

 

 ییتئاتر تک نفره دانشجو یجشنواره استان نینخست فراخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهنر ،یفرهنگ ،یجشنواره علم نیبه همت کانون تئاتر و در قالب چهارم ،ییدوره جشنواره تئاتر تک نفره دانشجو نینخست  

ار در استان مازندران، با انتش یشینما یآموزش هنرها نهیبهتر، در زم ینگرش جادیبر ا دیدانشگاه مازندران؛ با تاک انیدانشجو

 .کند یفراخوان رسما آغاز به کار م نیا

تان در اس یهنر تئاتر در بخش دانشگاه یتحول و بهبود فضا یبرا یعزم همگان جادیجشنواره ا ییاجرا میدوره هدف ت نیا در  

 گرید از ،یاز هنرمندان در عرصه دانشگاه یتیجو حما جادیبه مثابه ا ییبه تئاتر تک نفره دانشجو دنیبخش تیمازندران است. هو

 دوره است.  نیاهداف ا

 آورد. یاستان مازندران دعوت بعمل م یمراکزآموزش عال انیدانشجو یبا افتخار از تمام                   هجشنوار نینخست رخانهیبد

 یمیکر دیمج

 جشنواره نینخست ریدب

 



 

 

 جشنواره یها بخش

 :یبخش صحنه ا -1

ران استان مازند یمراکز آموزش عال انیآثار تک نفره دانشجو یتمام یرایجشنواره پذ رخانهیدوره از جشنواره جوانه، دب نیا در  

فره هم تئاتر تک ن یها اریبا مع دیالزاما با یو ... باشند ول "یدر باز یباز"،  "مونولوگ"در قالب  توانندیم یخواهد بود. آثار ارسال

 . دداشته باشن یخوان

ال آن به و ارس ازیمدارک مورد ن لیبعد از پر کردن فرم ثبت نام در جشنواره و تکم ستیبا یبخش م نیشرکت در ا انیمتقاض  

 خیرتا تا کیپست الکترون قیرا از طر متن نمایشنامه خود pdf ای word لینخست، در مرحله اول فا یجشنواره  کیپست الکترون

 .ندیفراخوان ارسال نما یشده در انتها دیبه آدرس ق ٩۶/ / بهمنماه7

 اثر است.  کیهر فرد مجاز به ارسال  یبخش صحنه ا در

 است. انیدانشجو یدیتول یبا متن ها تیواول یمرحله داور در

 19٩۶/ 11/ 11زمان پاسخگویی مرحله اول: 

کامل  لمیف ستیبا یجشنواره، صاحبان آثار م یبازخوان میبه مرحله دوم توسط ت افتگانیراه  یدوم: پس از اعلام اسام مرحله    

پست به  قیاز طر ٩۶/ / اسفندماه5 خینسخه، تا تار 9( در DVDنسبتا مناسب به صورت لوح فشرده) تیفیخود را با ک یاجرا

 خیبعد از تار یافتیدر یها لمیرا در قبال ف یتیجشنواره مسئول رخانهیاست که دب یهی. بدندیجشنواره جوانه ارسال نما رخانهیدب

 نخواهد داشت. ن،یمع

 دقیقه باشد. 01دقیقه و حداکثر  91هر نمایش می بایست حداقل زمان اجرای 

 11/19٩۶/ 11تاریخ پاسخگویی مرحله دوم: 

 ٩۶اسفند  17 تیلغا 11: یبخش صحنه ا یبرگزار خیتار

 دانشگاه مازندران ی: دانشکده هنر و معماریبرگزار مکان 

و  یکارگردان ،یگریباز یدر بخش ها دگانیبه برگز                ییدوره جشنواره تئاتر تک نفره دانشجو نیداوران نخست اتیه

 را اهدا خواهد کرد. یا ژهیو زهیافتخار به همراه جا پلمیصحنه د یطراح

 :یسینو شنامهیبخش نما -1

توانند بعد از پر کردن فرم ثبت نام در  یم انیمتقاض زیبخش ن نیا دراین بخش شامل جایزه ویژه نمایشنامه نویسی است. 

 جشنواره جوانه ارسال کنند. رخانهیخود را به دب یدیتول یها شنامهینما از،یمدارک مورد ن لیجشنواره و تکم

 باشد. یاثر م کیشخص مجاز به ارسال  هر

 ٩۶/ بهمنماه/ 15: یسینو شنامهیمهلت ارسال آثار بخش نما نیآخر

  .  ییجشنواره تئاتر تک نفره دانشجو نینخست هیبخش در اختتام نیا دگانیبرگز جینتا اعلام



 

 

 یمحسن سپاسی، مسعود فروتن، عبدالحرضا میرزایی،  لازم به ذکر است که آقایان: امیر رفیعی، رحیم ناظریان، عارف شریفی،

 شماسی و حمیدرضا گلمحمدی هیات داوران این جشنواره را تشکیل می دهند.

ثبت اطلاعات را از کانال جشنواره جوانه در یافت کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل جشنواره برای ثبت نام لازم است تا فرم 

 ارسال نمایید.

 19، ساختمان آپادانا، واحد 91و  90خیابان پاسداران، بین پاسداران بابلسر،  جشنواره: رخانهیدب آدرس

 07017٩777٩کد پستی: 

 javanefestival1@کانال تلگرامی دبیرخانه جشنواره: 

 javanefestival1@gmail.com :              جشنواره کیالکترون پست

 @umztheaterکانون تئاتر دانشگاه مازندران:  اب ارتباط


