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 فراخوان نهمین همایش تئاتر صاحبدالن

 1398شهریور تا  آبان 

 

 وهاي کشور با همکاري ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانکانون تئاتر دینی اداره کل هنرهاي نمایشی 
ئاتر هاي تبنیانرا در راستاي ترویج و تقویت »دوره تئاتر صاحبدالن نهمین«انجمن هنرهاي نمایشی 

 هاي با مضامین مذهبی در سراسر کشور، برگزارهاي تولید و اجراي عمومی نمایشدینی و گسترش زمینه
 کند. می

 

 اهداف:

 با محتواي دینی و آثار نمایشی  ایجاد انگیزه و فرصت براي تولید نمایشنامه -

 تئاتر کشور هاي تئاتر دینی و استمرار آن در پیکرهتقویت بنیان -

 هاي خالقانه در ارتقاي نمایش دینی گیري از شیوهبهره -

 توجه ویژه به اجراي عمومی نمایش و ارتباط مستمر با مخاطبان در سراسر کشور -

 

 ها و رویکردهاي موضوعی:اولویت

 ) قرآنی، مفاهیم و مضامین آنقصص (هاي قرآنی داستان -

 یخیمطابق با اسناد معتبر تار (ص)سالم به ویژه پیامبر ا (ع)زندگانی و سیره عملی چهارده معصوم -

 ) خصیت و زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)(موضوعات برگرفته از شمضامین فاطمی  -

 هاي حماسه عظیم عاشورا و تأثیرات آن در زندگی معاصر)(آثار مبتنی بر وقایع و آموزه مضامین عاشورایی -

 در ایران اسالمی  مهدويو فرهنگ مضامین  -

سیاستمدارانی که  -نویسندگان -شاعران-(دانشمندان شده و موثر در تاریخ اسالمشناختههاي شخصیت -

 اند)سالم داشتهاتأثیرات ارزشمند در جریان پیشرفت 

 ها و مفاهیم دینی بر زندگی معاصرتأثیر شخصیت -
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 ها:بخش

 ايهاي صحنهالف: نمایش

اي ها و رویکردهتوجه به اولویت اي است که باهاي صحنهستاد برگزاري در این بخش پذیراي نمایش
 ی تولید شده باشند.سنااه خالقانه و مبتنی بر اصول زیباشموضوعی اعالم شده و با نگ

و پیش از این به شکل عمومی و یا  این بخش مختص آثاري است که براي این رویداد تولید شده -
 اند.حضور در جشنواره اجرا نداشته

به همراه  ایل تصویري اجراي نمایش خود راففشرده حاوي  توانند سه نسخه لوحمتقاضیان می -
 به دبیرخانه تئاتر صاحبدالن ارسال نمایند. 25/4/1398 مدارك عمومی تا تاریخ

 اي در شهر محل تولید اثر خواهد بود.هاي صحنهتذکر مهم: اجراي عمومی نمایش •
براي  هزینه ریال کمک 000/000/70به آثار منتخب این بخش براساس شرایط تولید و اجرا تا سقف -

 تعلق خواهد گرفت. اجرا 12 تعداد

 هاي خارج از صحنهب: نمایش

تر با واسطه و نزدیکاي دینی و ارتباط بیهاز نمایشمندي عموم مردم و شهروندان به منظور بهره
اتر تئستاد برگزاري در این بخش پذیراي تولیدات نمایش خارج از صحنه در اشکال مختلف  ،مخاطبان
 خواهد بود. هاي اجرایی)محیطی و دیگر گونه –(تئاتر خیابانی بیرونی 

به شکل عمومی و یا و پیش از این  رویداد تولید شدهاین این بخش مختص آثاري است که براي 
 اند.نداشتهحضور در جشنواره اجرا 

د را به همراه ایل تصویري اجراي نمایش خوفتوانند سه نسخه لوح فشرده حاوي متقاضیان می
 به دبیرخانه تئاتر صاحبدالن ارسال نمایند. 4/1398/ 25مدارك عمومی تا تاریخ

ملزم  یهاي نمایشباشد و گروهارسال تقاضا براي این بخش به منزله پذیرش ضوابط این همایش می
 به اجراي آثار خود بر اساس جدول اعالمی ستاد برگزاري خواهند بود.

 شهرهاي محل تولید اثر اجرا خواهند شد.آثار پذیرفته شده در  -

ق تعل اجرا 4براي  هزینه ریال کمک 000/000/30شده براساس شرایط اجرا تا سقف تهبه آثار پذیرف -
 خواهد گرفت.
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 نویسی:نمایشنامه ج) مسابقه

مبتنی بر مضامین  ينویسان کشور به تولید آثاراین بخش به منظور ترغیب و تشویق نمایشنامه
ار مذهبی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید متون نمایشی با مضامین و رویکردهاي مطرح شده برگز

 شود. می

مومی به همراه مدارك عبرروي لوح فشرده نمایشنامه خود را  Pdfیا  wordمتقاضیان می توانند فایل 
 به ستاد برگزاري ارسال نمایند.1398پایان شهریورماهتا 

 نویسی برگزیده شده باشند.بایست پیش از این در مسابقات نمایشنامهار ارسالی نمیآث -

 ش جوایزي به شرح زیر اهداء خواهد شد:خبراساس رأي هیأت داوران به برگزیدگان این ب -

 ریال جایزه نقدي 000/000/50نمایشنامه اول: دیپلم افتخار به همراه -

 ریال جایزه نقدي 000/000/30نمایشنامه دوم: لوح تقدیر به همراه -

 ریال جایزه نقدي 000/000/15نمایشنامه سوم: لوح تقدیر به همراه -

 مدارك عمومی:  

 تکمیل فرم تقاضاي حضور  -

بر  نویسی)(مسابقه نمایشنامهنویس و نمایشنامه و خارج از صحنه) ايهاي صحنه(نمایشسوابق هنري کارگردان  -
 تایپ شده A4روي یک صفحه 

  3×4ه عکس یک قطع -
 مجوز نویسنده براي بخش هاي الف و ب  -

 
 (ارسال مدارك): نشانی دبیرخانه

 -18پالك  –خیابان هانري کربن  -خیابان استاد شهریار –خیابان خارك  –خیابان انقالب  -تهران
 کانون تئاتر دینی  -طبقه دوم

 66721117تلفن: 
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  درفرم تقاضاي حضور 

 1398بدالنتئاتر صاحهمایش نهمین دوره 

 
در همایش تئاتر  شرکتل از شرایط مابا اطالع ک.. .......................................................................اینجانب 

 نمایم:رائه میاین رویداد به شرح زیر ا، تقاضاي خود را براي حضور در الزممدارك صاحبدالن و ارسال 

 ........... ..................................................نویسنده: ...........................................................................................:.........اثر نام
........... ....................................:ر......... شه.........................ان...است...................................................................کارگردان: 

 ............................................:دلتاریخ تو..........................):.................................................ایشرشته و گرتحصیالت (

 

 متقاضی حضور در بخش:

ÿايصحنههاي نمایش ÿهاي خارج از صحنهنمایش ÿمسابقه نمایشنامه نویسی 

 

 ............................................................................................................نشانی: ........................................................................

 .................................................................................(همراه).........: (ثابت)شماره تماس

 .......................................................................................................: نشانی الکترونیکی

 
 
 
 خانوادگینام و نام

 تاریخ

 امضاء 


