
 
 

  فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان

 

  سخن دبیر:

 عرصهو هنرمندان  پیشکسوتان، اساتید، عرض سالم و ادب و احترام خدمت همه ی دانشجویان    

    نمایش عروسکی

با لطف و عنایت خداوند متعال چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی به میزبانی دانشگاه         

هنر که با وجود همه ی شرررایو و مشررکالق  ادت ررادی  راوان به همت و  همکاری مسررئولین م ترم 

به  4931بهاراس ایسررتگاه چهاردهح حرکت خود را ازاس می نماید و در  4931دانشررگاه هنر در سمسررتان 

 نمایش عروسرررکیان و عالدمندان . امید که در طول این سررربر برای همه عزیزرسرررید مق رررد خواهد

بجاست که ابتدای سخن اس صبر و شکیبایی همه  خوب و شرایسرته ای را به ارمنان بیاورد.های دسرتاورد

ین ی ادانی نمایح. سنگیننواره چهاردهح عروسرکی تشکر و ددردانشرجویان و عالدمندان به برززاری جشر

ا ری ناکحرمت مهمچنین مسئولیت مرا بر ان داشت تا دبل اس انجام هر ت میمی ارسش و مقام دانشجو و 

ین احبظ زردد. سپس به هر دیمتی و با هر کیبیتی جشنواره پرداسد  میو دانش  حبه کسب علکه در ان 

 برززار نگردد.دوره 



 
 

 جشنواره اتالف سرمایه های ادت ادی و  رهنگیطی اسریب شناسی انجام زر ته برززاری دو ساننه      

و به این معنی که عدم اسررتمرار برززاری جشررنواره ب ررورق سرراننه  را به همراه داشررته اسررت. بسرریاری

اره جشنو دو سال بعدکه برززاری ودبه ای را در بهبود و ارتقاء جشنواره بدنبال دارد ان  "سکون مطلق"

و بخش اعظح سمانبندی  و پیشرررر تی را بدنبال نخواهد داشرررت به مثابه اختراع مجدد چرخ می باشرررد

به خود اخت اص می به مقدمه چینی و  راهح نمودن شررایو نسم برای برززاری جشررنواره را جشرنواره 

بنده بعنوان دبیر جشرررنواره  .تا چرخ های سنگ سده و متودف شرررده جشرررنواره به حرکت در ایددهرد 

هنر که بانی برززار کننده جشنواره و همکاری مسئولین م ترم دانشگاه مساعدق چهاردهح عروسکی و با 

و جناب ادای دکتر اسرماعیل شربیعی رسیس م ترم دانشررکده سینما و تئاتر و رسیس  دنمذکور می باشر

 بدنبال  و اعضاء م ترم شوراشرورای سریاسرت زذاری چهاردهمین جشرنواره بین المللی تئاتر عروسکی 

پس اس جلساق متعدد انجام زر ته در نهایت ت میح بر  ،ناسرب برززاری جشنواره راهح نمودن شررایو م

 اس حالت دو ساننه خارج و ب ورق ساننه برززار زردد. ان شد تا جشنواره 

ه بر پایی دبیرخان .این بدان معناسرت که دبیر خانه جشرنواره ب ورق پویا و مستمر بردرار خواهد بود     

جلوی این دور ریزی  سمان  که اهمیت  وق العاده ای برخوردار اسررتان جهت اس ی داسمی جشررنواره اس 

زر ته شررود و بدون زسررل و ب ررورق سنجیر وار دوره دبلی جشررنواره را به دوره جدید برززاری ان پیوند 

و با مشررکالق کمتری و اس همه مهمتر با نظح و انسررجام بیشررتری دوره های بعدی جشررنواره برززار  دهد

 که این امر در این دوره اس جشنواره م قق زردیده است.د. خواهد ش

صرمیمانه که اس همه عزیزانی که برای حرکت و بقای این جشنواره تالش می نمایند در خواست می شود 

که با همه ی روحیه ی پر تالش و سراسنده ای که دارند جشنواره ای که متعلق به خودشان است را مورد 

 در برززاری جشنواره کوشا بوده اند به ثمر بنشیند. که ش همه ی کسانی حمایت درار دهند تا تال

در روس اختتامیه در جهت انتظام بخشیدن و داشتن سمان مناسب برای معر ی دبیر جشنواره پانزدهح      

 بیست که جشنواره ای در مورد ت میماق کاربردی بوده که  ادداماق و  برززاری جشنواره بعدی اس جمله

ا تاست صورق زر ته  ار زردیده اسرت زبرزسریزده دوره   قو متأسربانه  ان می زذرد وددمت اس سرال 

 انشاءاهلل در ادامه ی مسیر تودبی نداشته باشد.  



 
 

اس طر ی برززاری سرراننه ی جشررنواره سرررمایه زذاری مضرراعبی  را می طلبد که این سرررمایه  قو     

 نیروی دانشجویی بلکه بخش دابل توجه ان همت و تالش و مباحث مالی و ادت رادی را در بر نمی زیرد 

اسرت که با نگاه پیشررویی که در همه ی عرصه ها و در اینجا هنر عروسکی دارد  به حبظ و ماندزاری و 

ارتقراء این هنر کم  می نماید. لذا حضرررور هر چه تمامتر دانشرررجویان و اسررراتید و هنرمندان جامعه 

و  زیری تکنی متناسب با رویکرد جشنواره و بکارتولید و اراسه اثاری   عروسرکی در جشنواره چهاردهح و

 دارد شاهد اثاری متباوق و برجسته در جشنواره باشیح. دانشجو انتظار دشر خالدیتی که مخاطب اس 

راه انداسی و انتشار  راخوان جشنواره پانزدهح  در  در ادامه ی ت رمیح بر سراننه شردن جشرنواره با     

سه ساننه شدن جشنواره و مرگ تودف مجدد جشنواره و یا و جلوزیری اس  31-39سال جدید ت  یلی  

 دانشجویی تقویح جشنواره چهاردهح دچار تدریجی و تعطیلی کامل جشرنواره تئاتر بین المللی عروسرکی 

 موارد  وق امیدوارم دنیل انجام این ت میح دابل درک باشد.   شردزی سمانی زشته که با مطالعه

به اعتقاد اینجانب جشرنواره ی تئاتر عروسکی دانشجویی مهمترین تباوتش با دیگر جشنواره ها، اساد      

اندیشری و پیشررو بودن دانشرجویان شرکت کننده در این ردابت است که می تواند دریچه ی تاسه ای در 

نمایش عروسررکی این مرس و بوم  زشررایش نماید. لذا انتظار می رود عزیزان شرررکت عرصرره ی پیشررر ت 

 در انتخاب اثار خود حساسیت بیشتری بکار ببرند. با مطالعه ی رویکرهای جشنواره  کننده در جشنواره

     

 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در جشنواره


  کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره باید دانشجو یکی از مراکز آموزش عالی بوده و یا کمتر از یک سال از

فراغت تحصیلی آنها گذشته باشد. 

  ارائه ی اجازه نامه کتبی نویسنده یا مترجم اثر الزامی می باشد. ) به استثنای شرایط خاص و به تشخیص

دبیرخانه جشنواره( 

  بازبینی آثار، هرگونه تغییر در زمینه ی متن نمایشی و یا تعداد و ترکیب کارگردانان پس از اعالم زمان

پذیرفته نخواهد شد.



 
 

  در صورتی که یک اثر دارای دو کارگردان باشد )کارگردانی مشترک( باید هر دو نفر شرایط عمومی شرکت

بیش از دو نفر پذیرفته نخواهد  در جشنواره و شرایط اختصاصی هر بخش را دارا باشند. )تقاضای کارگردانی

شد.(

 .متقاضیان صرفا می توانند از جانب دانشگاه محل تحصیل و یا فراغت از تحصیل در جشنواره شرکت کنند

  تعیین مکان، زمان و تعداد اجرای آثار از اختیارات دبیرخانه جشنواره بوده و بر مبنای امکانات و شرایط

خواهد شد. تعیینبرگزاری جشنواره 

 .تکمیل و ارائه فرم شرکت در جشنواره به منزله ی آگاهی و پذیرش شرایط و قوانین جشنواره است

 .متن ها، مدارک و فیلم های ارسالی یا تحویلی مسترد نخواهند شد

 .کلیه امتیازات متن های منتشر نشده ی دانشجویان برای دبیرخانه جشنواره محفوظ می باشد

 وسک نمی توانند در  بیشتر از دو اثر متفاوت حضور داشته باشند. بازیگر و یا بازی دهندگان عر

  در صورت تداخل زمانی اجراهایی که در آن بازیگران یا بازی دهندگان عروسک  در دو اجرای متفاوت

تداخل در اجراها نخواهد داشت. و مسئولیت آن بطور کامل  مسئولیتی را هیچ گونه جشنواره حضور دارند 

ش بر می گردد.روه نمایگ به 

  در هر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود، متن اثر یا اجرا حذف

شده و مسئولیت کلیه ی عواقب و خسارات احتمالی بر عهده ی متقاضی خواهد بود.

 علق خواهد گرفتبه تمامی گروه های راه یافته به بخش رقابتی جشنواره مبلغی به عنوان کمک هزینه ت .

بدیهی است تعیین مبلغ کمک هزینه در هر بخش از اختیارات دبیرخانه جشنواره می باشد.

 .بدیع بودن و خالقیت در ارائه طرح و اجرای آثار در ارزیابی هیات های انتخاب تاثیر گذار خواهد بود

 .انتخاب آثار بر اساس طرح و ایده کارگردانی می باشد

 می تواند با دو اثر در جشنواره شرکت نماید و برای هر اثر  بطور مجزا ثبت نام انجام  حداکثر هر کارگردان

فقط با یک اثر می تواند در جشنواره حضور یابد.  هر کارگردان  دهد. لذا پس از بازبینی



 
 

  در آخرین مرحله پذیرش می باشد پیشرو  که در این امور  دانشجوی هنرمنددر راستای حفظ محیط زیست

ابه ) نوشبطری به ازای هر عضو گروه یک گروه های پذیرفته شده بایستی  اعضای آثار  به جشنواره تمامی 

از آن پس مجوز ورود و کمک هزینه  به ستاد جشنواره تحویل نمایند و )نوشابه( قوطی یا  و ویا آب معدنی (

هد شد.او سایر امتیازات شامل آنها خو

 بازدید از نمایش های راه یافته به جشنواره در قبال دریافت یک  بلیط  ؛ای حفظ محیط زیستدر راست 

 از هر تماشاگر به وی تعلق خواهد گرفت.  )نوشابه( قوطی یا  و ) نوشابه ویا آب معدنی (بطری

  دبیرخانهچنانچه موارد خاصی در این فراخوان ذکر نشده باشد، متقاضیان می توانند از طریق استعالم از 

جشنواره مراتب را جویا شوند. همچنین متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر مربوط به هر 

بخش و همچنین اطالع از عناوینی که در هر بخش مورد بررسی و داوری قرار می گیرند، به سایت جشنواره 

مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره

 
 به انضمام جشنواره(. ئه فرم شرکت در جشنواره.تکمیل و ارا(

  اصل گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از آن که خطاب به دبیرخانه جشنواره چهاردهم صــــــادر شده

.باشد. )کپی این مدارک یا برگه انتخاب واحد فاقد اعتبار است(

 )کپی مدرک نهایی فارغ التحصیلی ) برای فارغ التحصیالن.

 به پست الکتریکی  و در دو  قالب همراه فایل آن  نمایشنامه یا طرح اثر و ایده ی اجرایی به

.جشنواره ارسال فرمایید

 .مجوز کتبی از نویسنده یا مترجم اثر با ذکر تاریخ و شماره تماس ایشان

 )چکیده سوابق هنری متقاضی )کارگردان. 

  نسخه الکترونیکی آن. در قالب  پرسنلی از کارگردان اثر  عکس

 ؛ تمامی مدارک و آثار را به شــیوه ی محیط زیســت حفظ  ســتاد جشــنواره به منکور کاهش اســتفاده از کاغذ و

ی موارد همه متقاضــیان دریافت خواهد کرد.لذا و و در فرمت  (و ایمیل ،    )الکترونیکی 



 
 

ـــکــن  پــس از  فــور را ــه  بــطــور کــامــل و در یــک مــرحــلــه اس ــیــک ب ــکــتــرون ـــت ال پس

پس از  اقدام به ثبت نام نمایند.و ارسال به صورت مجازی   جشنواره،

ی مبررسی مدارک شرکت کنندگان پیامی به منزله ی تأیید و تکمیل ثبت نام به آدرس الکترونیکی شان  ارسال 

.  گردد

 رویکرد جشنواره
 

 عروســکینمایش تکنولوژی نوین در نوآوری، خالقیت و بکارگیری در این دوره اس جشررنواره      

. لذا انتظار می رود  که دانشررجویان با این رویکرد به جشررنواره ای که می باشرردم ور اصررلی جشررنواره 

 متعلق به خودشان می باشد رنگ تاسه ای ببخشند و شاهد اثاری خالدانه و شایسته باشیح. 

 موضوعات جشنواره

نواوری و خالدیت در خلق اثر. -1

استباده اس تکنولوژی در تولید اثر . -2

.شهری و سالمت ه م یو سیست و سندزی ب خالدانهنگاه  -3

موضوع اساد. -4



:بخشهای جشنواره

  عالیت خواهد داشت. سیربخش  سهدر این جشنواره 

                         بخش جنبی 

  اصلیبخش 

 بخش ویژه 

 



 
 

 بخش جنبی 

 برگزاری کارگاههای آموزشی : –الف 

کارگاه های آموزشی با حضور مهمانان در راستای به کارگیری از تکنولوژی نوین در دنیای عروسکی 

.در نکر گرفته شده است  و اساتید و صاحب نکران

فراخوان این بخش و اطالع رسانی از کارگاهها و نحوه ی ثبت نام در اطالعیه های بعدی به اطالع عزیزان 

خواهد رسید. 

 بخش اساتید ) من و استاد(:  -ب 

 زرایشدر و دانشجویان بدون م دودیت  مطرح و شناخته شده رشته عروسکیاساتید  اسبخش   این  در

تشکیل زروه و تولید اثر با توجه به رویکرد جشنواره می به  به دعوق اس جشنواره  اصو یا رشته ی خ

به اطالع عزیزان خواهد رسید. "متعادبا ثبت نام.  راخوان این بخش و ن وه پرداسند



 نمایش میدانی:  -ج 

 :عروسکهای باسیا تی    

به این بخش شده است. نگاه ویژه" حفظ محیط زیست " با توجه به اهمیت موضوع     

کنیح اس سیبایی های وصف ناشدنی برخوردار است که همه اینها اس موهبت  جهانی که در ان سندزی می  

و الطباق خداوند متعال است. با ی  نگاه زذرا به اطرا مان در می یابیح که چگونه این سیبایی ها در 

لذا جشنواره د د دارد این بخش را  با هدف به کار زیری اس  تلّی اس سباله در حال مد ون شدن است.

 اشیاء باسیا تی و تبدیل انها به عروس  و نمایش دین خود را در این راه ادا نماید.  

 به اطالع عزیزان خواهد رسید. " راخوان این بخش متعادبا

 

 

 

 

 

  اصلیبخش 



 
 

برززار می شود.ب ورق ردابتی  دسمت با توجه به رویکردهای جشنواره  1در  این بخش

   نوجوانو تئاتر کودک  –تئاتر بزرزسال  " عروسکی ایتئاتر ص نه "

  جایزه استاد جواد ذوالبقاری(نمایشنامه نویسی(

 نمایشگاه عکس

 نمایشگاه پوستر

 

 ای صحنه تئاتر: 

صحنه ای عروسکی بزرگسال: -

 دانشجویی در  بخش صحنه ای عروسکی بزرگسالدبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی 

 برگزار می شود: ریزیط ارش بااین بخش را بصورت بین المللی 

 شرایط:

موضوع نمایشها آزاد می باشد.           -1

استفاده از تکنولوژی در تولید اثر . -2

باشد. به محیط زیست و زندگی و سالمت شهری موضوع پیشنهادی جشنواره میخالقانه نگاه       -3

متقاضیان حضور در این بخش می بایست متن و یا طرح اثر خود را به همراه ایده اجرایی ، حد اکثر تا      

 به پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند. 49اسفند  02تاریخ 

 .گروههای داخلی و بین المللی به رقابت با هم می پردازند

  تمامی آثار در یک مرحله بازبینی خواهد شد. خواهد بود. 5341تاریخ بازبینی ها هفته اول اردیبهشت 

 می باشد. 41خرداد  53لغایت  7زمان برگزاری بخش صحنه ای عروسکی بزرگساالن 

 دقیقه باشد. 72و حد اکثر  51حداقل  زمان هر اجرا 

 به آثار راه یافته در این بخش کمک هزینه تعلق می گیرد.

صحنه ای عروسکی کودک و نوجوان : -



 
 

بخش صحنه ای عروسکی کودک  در   دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی  

 برگزار می شود: زیر  ا شرایطصورت بین المللی بب این بخش  و نوجوان

 شرایط:

موضوع نمایشها آزاد می باشد.           -1

استفاده از تکنولوژی در تولید اثر . -2

به محیط زیست و زندگی و سالمت شهری موضوع پیشنهادی جشنواره می باشد.خالقانه نگاه       -3

متقاضیان حضور در این بخش می بایست متن و یا طرح اثر خود را به همراه ایده اجرایی ، حد اکثر تا      

 به پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند. 49اسفند  02تاریخ 

 به رقابت با هم می پردازند.گروههای داخلی و بین المللی 

 خواهد بود. تمامی آثار در یک مرحله بازبینی خواهد شد.  5341تاریخ بازبینی ها هفته اول اردیبهشت 

 می باشد. 41خرداد  53لغایت  7زمان برگزاری بخش صحنه ای عروسکی کودک و نوجوان  

 دقیقه باشد. 72و حد اکثر  51زمان هر اجرا  حداقل 

 یافته در این بخش کمک هزینه تعلق می گیرد.به آثار راه 

 جایزه استاد جواد ذوالفقاری(نمایشنامه نویسی( 

ه دانشجویانی ک هدف حمایت ازبا  دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی       

نمایشنامه نویسی عروسکی )جایزه استاد جواد  بخش  در عرصه نمایشنامه نویسی  عروسکی قلم می زنند

 :برگزار می نماید زیرشرایط  ذوالفقاری ( با 

 شرایط:

 .تولید نمایشنامه های عروسکی ایرانی برگرفته از مضامین و بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشور   -5

  حماسه –داستان ها  –اشعار  –پرداختن به میراث گرانبهای تاریخی، فرهنگی و ادبی ایران ) افسانه ها   -0 

 .محلی(  –رسوم و سنن بومی  –

 جشنواره در اولویت خواهد بود. دوره از  محورهای موضوعی مورد تاکید و مذکور در این   -3



 
 

در این بخش صرفا نمایشنامه های عروسکی ایرانی که تا کنون در هیچ مسابقه  نمایشنامه نویسی     -9

حائز رتبه نشده و به چاپ نرسیده باشند مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. 

هر نمایشنامه نویسی می تواند حد اکثر با سه اثر در جشنواره شرکت کند.  -1

می شود و با خوانی  نمایشنامه  در ایام جشنواره اپ خواهد رسید وآثار منتخب هیئت داوران  به چ -6

 قرار خواهد گرفت. اثر مورد نقد و بررسی نویسنده  حضور

به  41 اردیبهشت  52حد اکثر تا تاریخ  نمایشنامه های خود را متقاضیان حضور در این بخش می بایست 

  پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند.

 نمایشگاه عکس

  اعالم خواهد شد.  "فراخوان این بخش متعاقبا     

 نمایشگاه پوستر 

با هدف حمایت از طراحان گرافیکی  دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی     

 نمایشگاه پوستر را با شرایط ذیل برگزار می نماید: بخش 

 شرایط:

        د.می باش "جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی طرح پوستر پانزدهمین  "آثار موضوع    -1

هر طراح با دو اثر امکان حضور در این بخش را دارد.ین بخش بصورت رقابتی برگزار می شود و ا -2

در قالب یک لوح و سپس فایل آن با فرمت  نموده پوسترها باید در اندازه ی واقعی خود چاپ     -3

 به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شوند.  فشرده 

ن المللی تئاتر عروسکی دانشجویا آثار شرکت کنندگان پس از داوری در نمایشگاه پوستر جشنواره بین -9

به نمایش گذاشته خواهد شد.

دبیر خانه به آثار خود را   41اردیبهشت  52متقاضیان حضور در این بخش می بایست حد اکثر تا تاریخ      

 نمایند. ارسالجشنواره 

زمان برگزاری نمایشگاه پوستر جشنواره ی بین المللی تاتر عروسکی دانشجویی هفتم لغایت هفدهم خرداد 

 می باشد. 41



 
 

 بخش ویژه

: دقیقه ای 1عروسکی  -

ن در های نوی با توجه به  ظهور شیوهدبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی  

حوزه ی تئاتر عروسکی جشنواره جهت آشنایی دانشجویان با این شیوه ها در نکر دارد تولید و اجرای تئاتر 

 برگزار نماید: زیر دقیقه ای را با استفاده از اشیاء با شرایط  1

 شرایط:

موضوع نمایشها آزاد می باشد.   -1

ولی محدودیتی در شیوه ی اجرایی وجود ندارد. در شیوه اجرایی اولویت با تئاتر اشیاء می باشد -2

   استفاده دقیقه ای در یک روز و در یک سالن  پیش بینی شده است لذا  1با توجه به اینکه چند اجرای     -3

بهینه و خالقانه از دکور ، نور پردازی و عروسک  در تولید اثر باید مورد توجه قرار گیرد که از شرایط انتخاب 

 ن  نیز می باشد.هیئت داورا

حدکثر زمان اجرا برای هر اثر پنج دقیقه می باشد و باید از شرایط الزم برای  یک اجرای کامل برخوردار    -9

باشند.

تمامی عزیزانی که در سایر  بخشهای جشنواره نیز شرکت نموده اند بدون محدودیت در  این بخش      -1

می توانند حضور داشته باشند و جداگانه ثبت نام به عمل آورند. 

متقاضیان حضور در این بخش می بایست متن و یا طرح اثر خود را به همراه ایده اجرایی ، حد اکثر تا      

 به پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند. 49 اسفند 02تاریخ 

 می باشد. 41خرداد  53لغایت  7دقیقه ای  1زمان برگزاری بخش صحنه ای عروسکی 

 خواهد بود. تمامی آثار در یک مرحله بازبینی خواهد شد.  5341تاریخ بازبینی ها هفته اول اردیبهشت 

ساختمان معاونت  -کوچه باالور –تقاطع ولی عصر  -خیابان انقالب –دبیرخانه دائمی جشنواره: تهران 

 طبقه اول  –فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر 

 

 



 
 

پست الکترونیکی جشنواره:                       

 محمد تقی پور

 المللی عروسکی دانشجوییدهمین جشنواره بین دبیر چهار
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