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 دانشگاه دامغان -دانشکده هنر

  

 

 انجمن علمی ادبیات نمایشی دانشگاه دامغان،

 «ی تئاتر دانشگاهی باران دومین جشنواره» 

 کند. را برگزار می 

 

، ضمن تشکیل کارگاه و "جشنواره تئاتر باران"رو تحت عنوان  ی پیشِ دورهدانشگاه دامغان، از تئاتر  جشنواره

 سمینارهای آموزشی با حضور اساتید مطرح کشوری، برگزار خواهد شد.

به  ی مقدس هنر،مان و در عرصه جوییامید آن داریم که با آغاز یک دوران با شکوهِ دیگر در روزهای دانش

 ی نو و خالق، راهی کارآمد برای جهانِ پیش رویمان به نمایش بگذاریم. و با نگاه رسالتمان نیک بیندیشیم

 

ای کارآمد، پربار و آثاری  ی دانشجویان و مسئولین محترم، جشنواره امیدواریم که با یاری و هم دلی همه

 را به تماشا بنشینیم.  شایسته و با کیفیت

 «ی تئاتر بارانی دومین جشنوارهدبیرخانه»

 



 جشنوارهاهداف 

 ی آثار نمایشی ی مناسب نمایش و عرضهفراهم آوردن زمینه 

  نمایشی  یتشویق آثار برگزیدهحمایت و 

 ی هنرهای نمایشیگسترش فضای پژوهشی و مطالعاتی در عرصه 

 ی هنرهای جویان در حوزهتر اساتید و دانشایجاد فضای آموزشی کارگاهی جهت تعامل بیش

 نمایشی

 هنر دامغان و سایر دانشجویان.  رش ارتباطات بین دانشجویان دانشکدهامکان تعامل و گست 

 

 

 

 تئاتر یجشنوارههای بخش

 ایتئاتر صحنه 

 بلند ایصحنه هاینمایشالف.                 

 کوتاه  ایصحنه هایب. نمایش                

 نمایش خیابانی 

 نویسینامهنمایش 

  پژوهش 

 

 

 

 

 



 ایبخش تئاتر صحنه

 نمایش بلندالف. 

 شرایط و ضوابط شرکت در بخش نمایش بلند:

ی آگاهی و پذیرش کاربرگ ثبت نام شرکت کنندگان توسط کارگردان به منزله ارسال تکمیل و .1

ی تا پایان وقت اداری، الزامی است. )ارائه 82/11/49قوانین و رعایت تمامی اصول جشنواره تا تاریخ 

 نهادی تمرین پالتو الزامی است(پیشهای فهرست اعضای گروه و زمان

 

به ایمیل جشنواره  89/11/49فایل متن نمایشی حداکثر تا تاریخ  ارسالمتقاضیان، موظف به  .2

 هستند. 

از متن حداکثر تا  cdی مکتوب و یک ی دو نسخهچنین موظف به ارائهمتقاضیان این بخش هم .3

وب، متقاضی در این بخش شرکت داده ی متن مکتهستند. در صورت عدم ارائه 82/11/49تاریخ 

 نخواهد شد. 

 نمایش بلند: بخش روز شمار

 است. 82/11/49حداکثر زمان ارسال متن تا تاریخ  .1

 است.  50/18/49های ارسال شده زمان اعالم نتایج متن .8

 است.  40/ 59/58  ی بازبینی،برای مرحله زمان تحویل فیلم آثار .3

 اعالم خواهد شد.  11/58/49ی پایانی جشنواره حداکثر تا تاریخ آثار راه یافته به مرحله .9

 

ی جشنواره هر گونه تغییر در زمان بازبینی آثار، در موارد خاص و تنها با صالح دید هیئت داوران و دبیرخانه

 انجام خواهد شد.

 داوری:

شود. )در صورت انجام میهای کارگردانی، بازیگری )زن و مرد( و بهترین نمایش داوری این بخش در قسمت

 های طراحی صحنه، نور، صدا و ... نیز تقدیر خواهد شد.(تشخیص هیئت داوران، از برگزیدگان بخش

الزم به ذکر است نظرات تماشاگران هر نمایش به عنوان یک رای مستقل، در آراء هیئت داوران اعمال خواهد 

 از دیدگاه تماشاگران، اهدا خواهد شد. ی ویژه نیز به بهترین نمایش چنین یک جایزهشد.  هم



  

شب اجرا در سالن  0تا  3های نمایشی برگزیده )با شرایط ویژه که در آینده اعالم خواهد شد( * گروه

 شاهچراغ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دامغان خواهند داشت.

 1کوتاه ب. نمایش

 های کوتاه:شرایط و ضوابط شرکت در بخش نمایش

ی آگاهی و پذیرش کاربرگ ثبت نام شرکت کنندگان توسط کارگردان به منزله ارسالتکمیل و  .1

ی تا پایان وقت اداری، الزامی است. )ارائه 82/11/49قوانین و رعایت تمامی اصول جشنواره تا تاریخ 

 نهادی تمرین پالتو الزامی است(های پیشفهرست اعضای گروه و زمان

به ایمیل جشنواره  89/11/49سال فایل متن طرح نمایشی حداکثر تا تاریخ متقاضیان، موظف به ار .2

 هستند. 

از متن حداکثر تا  cdی مکتوب و یک ی دو نسخهچنین موظف به ارائهمتقاضیان این بخش هم .3

ی متن مکتوب، متقاضی در این بخش شرکت داده هستند. در صورت عدم ارائه 82/11/49تاریخ 

 نخواهد شد. 

 ر بخش نمایش کوتاه:شما روز

 است. 82/11/49حداکثر زمان ارسال طرح تا تاریخ  .1

 است.  50/18/49ی دوم )بازبینی حضوری( های راه یافته به مرحلهزمان اعالم نتایج متن .8

 است.  40/ 59/58 ی بازبینی،برای مرحله تحویل فیلم آثار زمان  .3

 اعالم خواهد شد.  11/58/49ی نهایی جشنواره حداکثر تا تاریخ آثار راه یافته به مرحله .9

ی جشنواره هر گونه تغییر در زمان بازبینی آثار، در موارد خاص و تنها با صالح دید هیئت داوران و دبیرخانه

 انجام خواهد شد.

 داوری

 داوری این بخش با انتخاب بهترین نمایش از دیدگاه تماشاگران انجام خواهد شد. 

 

 .دارد تعلق آثار نو و خالق که حداکثر زمان اجرای آن ده دقیقه باشد، به بخش این .1



 1نمایش خیابانی بخش

 خیابانی:نمایش شرایط و ضوابط بخش 

ی آگاهی و پذیرش کاربرگ ثبت نام شرکت کنندگان توسط کارگردان به منزلهارسال تکمیل و  .1

-تا پایان وقت اداری، الزامی است. )ارائه  82/11/49قوانین و رعایت تمامی اصول جشنواره تا تاریخ 

 نهادی تمرین پالتو الزامی است(های پیشی فهرست  اعضای گروه و زمان

 به ایمیل دبیرخانه هستند. 89/11/49متقاضیان موظف به ارسال طرح نمایشی، تا تاریخ  .2

 داکثر تا تاریخی مکتوب از طرح، حی دو نسخهچنین موظف به ارائهمتقاضیان این بخش هم .3

ی طرح مکتوب، متقاضی در این بخش شرکت داده نخواهد هستند. در صورت عدم ارائه 82/11/49

 شد. 

 خیابانی:نمایش روزشمار بخش 

 است. 82/11/49حداکثر زمان ارسال طرح تا تاریخ  .1

 است.  50/18/49ی دوم )بازبینی حضوری( های راه یافته به مرحلهزمان اعالم نتایج متن .8

 است.  40/ 59/58  ی بازبینی،برای مرحله زمان تحویل فیلم آثار .3

 اعالم خواهد شد.  11/58/49ی نهایی جشنواره حداکثر تا تاریخ آثار راه یافته به مرحله .9

 

ی جشنواره هر گونه تغییر در زمان بازبینی آثار، در موارد خاص و تنها با صالح دید هیئت داوران و دبیرخانه

 شد.انجام خواهد 

 داوری:

 داوری این بخش با معرفی بهترین نمایش، انجام خواهد شد. 

 

 های شیوه و ها شکل در باز، فضای در اجرا برای ویژه طور به که دارد تعلق آثاری به بخش این .1

 .شده باشند طراحی گوناگون

 



 نویسینامهبخش نمایش

 نویسی:نامهشرایط و ضوابط شرکت در بخش نمایش

 هستند.  82/11/49برگ شرکت در جشنواره تا تاریخ  کار و ارسال موظف  به تکمیلمتقاضیان،  .1

 12/18/49از آثارشان حداکثر تا تاریخ  cdی مکتوب و یک ی دو نسخهمتقاضیان موظف به ارائه .2

 1هستند.

ی نهایی، موظف به خوانش متن منتخب در روزهای جشنواره هستند. )این آثار راه یافته به مرحله .3

 یخ بعدتر اعالم خواهد شد.(تار

ی دانشگاه نامهچنین در دفتر نمایشدر صورت امکان توسط ناشران موفق و همسه اثر برگزیده،  .4

 ، چاپ و نشر خواهد شد.  دامغان 

 

 

 

 بخش پژوهش

 شرایط و ضوابط شرکت در بخش پژوهش:

ی آگاهی و پذیرش گر به منزلهتکمیل و تایید کاربرگ ثبت نام شرکت کنندگان توسط پژوهش .1

 الزامی است.   50/18/49قوانین و رعایت تمامی اصول جشنواره تا تاریخ 

 هستند. 14/18/49ی مقاله تا تاریخ موضوع و چکیده ارسالمتقاضیان، موظف به  .8

از آثارشان حداکثر تا تاریخ  cdی مکتوب و یک ی دو نسخهمتقاضیان این بخش موظف به ارائه .3

 8هستند. 81/51/40

 کلمه با رعایت اصول نگارشی باشد.  0555ی پژوهشی باید حداکثر در الهمق .9

 تخصصی دانشجویی چاپ و نشر خواهد شد. آثار برگزیده در نشریه .0

 

 ی جشنواره هستند.ها موظف به ارسال پستی آثار به دبیرخانه.           متقاضیان سایر دانشگاه8و1

 



 کارگاه آموزشی

آموزشی با دعوت از اساتید مطرح کشوری، ستاد برگزاری و سمینارهای ضمن نظر به برگزاری کارگاه 

 1340را حداکثر تا اواخر فروردین ماه  و سمینارها تئاتر باران، اطالعات و شرایط شرکت در کارگاه جشنواره

 اعالم خواهد کرد.

 

 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در جشنواره:

 های جشنواره الزامی است.موازین ملی و دینی در تمام بخشرعایت اصول و  .1

نمایش خیابانی لند و نمایش کوتاه( و ای )نمایش بهای نمایش صحنهشرکت در بخش .8

جشنواره برای تمام دانشجویانِ در حال تحصیل دانشگاه دامغان آزاد است. )الزم به ذکر 

 شد.( است انتخاب آثار بر اساس کیفیت کلی اثر انجام خواهد

 التحصیالن رشته های ادبیات نمایشی و تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشکدهشرکت فارغ .3

 پذیر است.امکانهنر دانشگاه دامغان، 

 نویسی و پژوهش به صورت بین دانشگاهی است. نامهرقابت در بخش نمایش .4

حداکثر دو ها  با در نظر داشتن پذیرش نهایی در هر متقاضی امکان شرکت در تمامی بخش .0

 بخش را دارد.

 ارسال فیلم آثار تای و نمایش خیابانی، موظف به اهای تئاتر صحنهکنندگان بخششرکت .0

 هاست.ی انصراف آنزمان مقرر هستند. عدم حضور، به منزله

ی نهایی جشنواره، در یافته به مرحلهای و بخش خیابانی راههای بخش صحنهتبلیغات گروه .7

تا حداکثر دو روز بعد از اعالم »پرست/کارگردان گروه به دبیرخانه ی سرصورت مراجعه

 انجام خواهد شد.   به صورت رایگان« نتایج

ها موظف به توجه به های اعالم شده وجود نخواهد داشت، لذا گروهامکان تمدید زمان .2

 های مشخص شده در فراخوان هستند.زمان

 

 

 



ی هنرهای ی جشنوارهئاتر و پوستر تئاتر توسط دبیرخانه* شرایط و ضوابط شرکت در دو بخش عکاسی ت

 تجسمی و نمایشی )انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال(اعالم خواهد شد.

 

 

 

 

 

  نمایشی ادبیات علمی انجمن

 دامغان دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت

 شهرستان دامغان -ی فرهنگ و ارشاد اسالمیاداره

 دامغان دانشگاه هنر دانشکده

 انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال 

du@gmail.com. namayesh 

www.namayesh.du.ir 

 

 

 

انجمن علمی ادبیات   -دانشگاه دامغان -شهرستان دامغان -ی جشنواره: استان سمنان* نشانی دبیرخانه

 ی اولطبقه -ی دوساختمان شماره -نمایشی

 3071091107کدپستی: 
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