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 مرسوم شکل به وانیمر یابانیخ تئاتر یالمللنیب جشنواره نشدن برگزار به توجه با
 و یشینما یھنرھا کلاداره کرونا، روسیو وعیش تبعات جھت به یجار سال در

 یھنرھا انجمن یھمراھ با کردستان استان یاسالم ارشاد و فرھنگ کلاداره
 از تیحما یراستا در کردستان استان یشینما یھنرھا انجمن و رانیا یشینما
 ارتباط استمرار کردیرو با را »رانیا تئاتر ابانیخ« برنامه کشور تئاتر ھنرمندان آثار

  د. کننیم برگزار مرسوم یھاصحنه از خارج یھاشینما ژهیو به و تئاتر با شھروندان

 

 :یموضوع یھاتیاولو

 خواھند انتخاب تیاولو در ریز یکردھایرو با آثار اما باشدیم آزاد آثار دیتول موضوع
 :بود

 .یفرد و یاجتماع متناسب رفتار و کرونا روسیو وعیش مخاطرات و ھاچالش -

 .یاجتماع انسجام و وفاق -

 .یاجتماع نشاط جیترو -

 .یدوست و صلح فرھنگ جیترو -

 مناطق در موجود یبسترھا و ھایژگیو بر تمرکز با اشتغال و دیتول به توجه -
 کشور مختلف

 و ثاریا سال ھشت حماسه با مرتبط نیمضام و مقدس دفاع یھاارزش به توجه -
 )مقدس دفاع سالگرد نیچھلم به توجه با( یشینما آثار دیتول در مقاومت

 -ادیاعت از یناش یاجتماع یھابیآس درباره ییافزادانش و یبخشیآگاھ -
  طالق -یکاریب

  

 

 



 :ھابخش

 

 اجرا: الف

 یھاصحنه از خارج  یھاشینما متنوع یھاگونه از یشینما داتیتول به بخش نیا
 یحاو فشرده لوح نسخه چھار توانندیم انیمتقاض. دارد اختصاص) تاالرھا( مرسوم

. ندینما ارائه مدارک ریسا ھمراه به را خود شینما یاجرا از تیفیباک لیفا
 ارشاد و فرھنگ کلادارات یھماھنگ با جینتا اعالم زمان از منتخب یھاشینما

 در یعموم یاجرا نوبت ۵ حداقل ھااستان یشینما یھنرھا انجمن و یاسالم
 .داشت خواھند اثر دیتول محل شھر سطح

 آزاد: ۱ -الف

 ،یابانیخ( حوزه نیا گوناگون یھاقالب در یشینما اثر  ۳۰  سقف تا بخش نیا در
 أتیھ شنھادیپ به. شد خواھند انتخاب کشور سراسر از...) و ییشورا ،یطیمح

 الیر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ حداکثر و الیر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ حداقل بخش نیا آثار به انتخاب،
 .شد خواھد پرداخت اجرا نهیھز کمک

  یسنت و ینییآ یھاشینما: ۲ -الف

 سنن و رسوم ھا،نییآ عامه، فرھنگ براساس که یمتقاض آثار انیم از بخش نیا در
 باشند شده دیتول شینما ھنر یفیک یھاشاخص براساس و کشور مختلف اقوام

 حداقل بخش نیا آثار به انتخاب، أتیھ شنھادیپ به. شد خواھد انتخاب اثر ۷ حداکثر
 .شد خواھد پرداخت اجرا نهیھزکمک الیر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰حداکثر و الیر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰

  نوجوان و کودک یھاشینما: ۳ -الف

 موضوعات و لئمسا و نوجوانان و کودکان تیمحور با که است یآثار ژهیو بخش نیا
 .باشد شده دیتول نسل نیا ارتباطات و رشد ت،یترب با مرتبط

 آثار به انتخاب، أتیھ شنھادیپ به. شد خواھد رفتهیپذ اثر ۱۲ سقف تا بخش نیا در
 اجرا نهیھزکمک الیر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ حداکثر و ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ حداقل بخش نیا

 .شد خواھد پرداخت

 دهیا و طرح مسابقه: ب



 آثار حوزه در تیفیباک و جذاب یھادهیا و طرح از یامجموعه به دنیرس ھدف با -
 .شد خواھد برگزار ریز طیشرا با مسابقه نیا صحنه، از خارج

 شده نگاشته دهیا و طرح نگارش اصول براساس که را خود آثار توانندیم انیمتقاض
 .ندینما ارائه بخش نیا در حضور یبرا باشد

 .دینما ارائه اثر ۳ حداکثر  تواندیم یمتقاض ھر -

 :شد خواھد اھدا ریز شرح به یزیجوا دهیبرگز یھاطرح به -

  الیر ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ مبلغ و افتخار پلمید: اول رتبه -

  الیر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ مبلغ و ریتقد لوح: دوم رتبه -

   الیر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ مبلغ و ریتقد لوح: سوم رتبه -

 ھمراه به دهیبرگز آثار الزم، طیشرا احراز صورت در و داوران أتیھ نظر به بنا -
 توسط یشینما یھادهیا مجموعه قالب در منتخب یھاطرح از گرید یامجموعه
 .شد خواھد منتشر شینما انتشارات

 :یآموزش یھاکارگاه: ج

 یریگبھره با تا است نظر در یشینما یھاگروه و ھنرمندان ییافزادانش یراستا در
 نیا با متناسب یآموزش یھاکارگاه ،یرحضوریغ صورت به یمجاز یفضا امکانات از

 .شود برگزار و یزیربرنامه ییاجرا یھاوهیش

 .شد خواھد اعالم متعاقبا ھاکارگاه نیا از یمندبھره نحوه و زمان -

 

 :ضوابط و طیشرا

 یھنرھا انجمن یھماھنگ با ستیبایم منتخب آثار ،ییاجرا یھابخش در -
 یاجرا نوبت ۵ حداقل استان یاسالم ارشاد و فرھنگ کلاداره و استان یشینما

 و مدارک و دھند انجام اثر دیتول محل شھر سطح در روز ۳ حداقل در یعموم
 .ندینما یبارگذار تئاتررانیا پرتال در برنامه نیا ژهیو صفحه در را اجرا مستندات

 یاستان پرتال در اجرا خبر نکیل -اجرا یغیتبل موارد -اجرا هیدییتأ: شامل مستندات(
 )اجرا از عکس قطعه چند – تئاتررانیا



 دییتأ و اجرا انیپا از پس یمابق و دهیبرگز آثار یمعرف از پس نهیھزکمک اول قسط -
 .شد خواھد پرداخت مستندات

 یابانیخ تئاتر یالمللنیب جشنواره ادوار در نیا از شیپ دینبا یمتقاض یھاشینما -
 .باشند کرده شرکت وانیمر

 

 :تقاضا ثبت نحوه

 ژهیو بخش قیطر از یجار سال مردادماه ۵یکشنبه  خیتار از تقاضا ثبت ندیفرآ
 خواھد انجام http://theater.ir ینشان به تئاتررانیا یتارنما در »رانیا تئاتر ابانیخ«

 .گرفت

 

 )ھاشینما یریتصو نسخه ارسال(»: رانیا تئاتر ابانیخ« برنامه رخانهیدب ینشان

-وانیمر یھنر و یفرھنگ مجتمع -)ره(ینیخم امام بولوار -وانیمر -کردستان
 وانیمر یابانیخ تئاتر یالمللنیب جشنواره یدائم رخانهیدب

                     ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۶ :نمابر - ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۵ :تلفن

  ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳ :یکدپست

 ۰۲۱۶۶۷۱۰۷۰۲ :ھاجشنواره یدائم رخانهیدب

 


