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 شنواره ی بین المللی تئاتر کودک و نوجوانمه ی جپیشنهادات کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه ی تئاتر برای تدوین آیین نا

 جشنواره رقابتی 

 

شورایی فنی متشکل از کارشناسان  و مشورت کانون تئاتر کودک و نوجوانبا انتخاب دبیر متخصص  .1

برای  تئاتر کودک و نوجوان خانه ی تئاترمرکز هنرهای نمایشی و کارشناسان معرفی شده کانون 

 ی جشنوارهآئین نامه  و تدوین نگارش

 ...عوامل مانند مدیر اجرائی و  حوزه ی اختیارات دبیر و سایر نمشخص کرد .2

 فراخوان شفاف و دقیق .3

 (کودک، نوجوان و خردسال)تفکیک گروه سنی آثار در داوری  .4

 ( ...و نگاه ،نگ، امکانات به دلیل تفاوت فره)عدم رقابت آثار ایرانی و خارجی  .5

 نمیشود که موارد عروسکی داوری  قیدبه صورت واضح  یادر صورت پذیرش نمایش عروسکی  .6

در صورتی که .... و  انیمیشنموزون، ساخت  حرکاترد عروسکی، گریم، شعر، اشود و یا در مو

 . ی انجام شوداین موارد را دارا باشند ، داورنمایش ها  1+ نصف 

 .شود جایگزین اعالم است ،در صورت انصراف و یا حذف نمایشی که تخلف آن ثابت شده  .7

بودن اشخاص ، عالوه بر اینکه چهره  صرفا جنبه ی ی داوری استفاده شود و نهمتخصصان برااز  .8

در این  ورحضفاکتورهائی مثل شناخت و  و اشدب و نوجوان تماشاچی تئاتر کودک متخصص داوری 

  .عرصه را دارا باشد

 آراء مردمی با توجه به تعداد ظرفیت سالن و رأی دهنگان به صورت درصد محاسبه شود و نه تعداد .9

 .،صورت گیرداست  شدهو کارشناسی اجرای عموم اعالم پذیرش آثار در گروه سنی طبق آنچه در  .11

 امیهتاعالم کاندیدا شب قبل و یا حداقل در اخت .11

حضور  یی جشنوارهدر بخش اجرانویسی آثاری که نمایشنامه  یایزه بخش مستقل ج جهت داوری .12

برای متن های جدید باشد و عالوه بر متخصصان نمایشنامه نویسی  شانساین  تاداوری نشوند دارند،

جا انداختن اقتباس و اعالم آن در . ) و نوجوان حضور داشته باشند متخصصان و نویسندگان کودک

 (متن

 



 

 

 : ...............شماره

 : ................تاریخ

 

 77842427-27: تلفن -خیابان برادران مظفر جنوب، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول، کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر : نشانی

 جشنواره غیر رقابتی 

نواره که باعث در هر استان و راه یافتن منتخبین استان ها به جشبرگزاری جشنواره تئاتر کودک  .1

 .در سراسر ایران می شودکودک  پویایی و رشد تئاتر

 بازبینی حضوری برای انتخاب و گزینش آثار توسط یک تیم ثابت .7

 

 موارد مشترک جشنواره ی رقابتی و غیر رقابتی 

ماه قبل از برگزاری جشنواره در استان ها با توجه به  9الی  6برگزاری کارگاههای آموزشی حداقل  .1

هنرمندان و مدارک آثار ارسالی آن استان  شی هر استان با توجه به درخواستنیازسنجی موارد آموز

امکانات به فرانس و گارگاههای مجازی با توجه لکنو یا برگزاری ت ...ی گذشته و در جشنواره ها

 و ارسال لوح فشرده به استان ها ... دنیای مجازی برای آموزش 

 ارائه گواهی حضور هنرمندان در جشنواره  .2

 ای گل وجوانان شرکت کننده حتی با شاخهتقدیر از حضور کودکان و ن .3

 . کمیت آن ها و نه مهم باشد کیفیت آثار خارجی دعوت شده .4

 .....(مسافت، تعداد، حمل و نقل و )کمک هزینه  فقمعیار دقیق برای تعلق گرفتن س .5

ی و تبعیض بین هبرای جلوگیری از سهم خوا)سال  3 الی 2چرخشی بودن استان برگزار کننده هر  .6

ی و نوجوان در همه گروه های استان برگزار کننده و استان های مهمان و فعال شدن تئاتر کودک 

 (سال های گذشته درن تأثیر حضور جشنواره در استا بهایران با توجه 

 (...و  مجزا ، اسکان ه تشریفاتکمیت -عدم اعتبار کارت ها -حمل و نقل)مسائل اجرائی  .7

 ...یا نویسنده ، کارگردان  جمله زی ایا بازخوان در بخش های دیگر با هر عنوان بینعدم حضور باز .8

 .بین المللی  ی جشنوارهرسانه ای در خور تبلیغات شهری و  .9

 (... عاملجهت آشنایی و ت)ی از روز اول ه های ایرانی و خارجگرو ضور تمامیح .11
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 تخلفات دوره ی بیست و پنجم 

 

 .ینه جنب شده از همدان در بخش رقابتی وحضور دو نمایش مردود  .1

. اما با ارائه ی فیلم پذیرفته شده بود نی که در بازخوانی مردود شده بودنمایش خیابایک حضور  .2

 (.و در فراخوان اعالم شود باید عمومی باشد و نه شخصیاین امکان )

 (.موارد خاص ذکر شود) 11و شهرستان  15حداقل تعداد اجرای عموم تهران  .3

 41دقیقه اعالم شده بود اما آثاری تا  21 خردسالحداکثر زمان آثار)آثار زمان توجه به مدت  .4

 (.هم اجرا شد دقیقه

 2هم در بخش تفکیک آثار کودک و نوجوان و هم خردسال که اولویت حداکثر )گنگی فراخوان  .5

 (. بود مهبازیگر نفر 5 با اما کاربازیگر اعالم شده بود نفر 

ایش های به روی به دلیل اینکه یک سانس کمتر از سایر نم)مردمی  ی اعتماد به اثر برگزیده عدم .6

 (. بودصحنه رفته 

 
 

 پاسخگویی دبیر 

 شفاف سازی بودجه -

 دلیل انتخاب داوران -

 عدم اعالم کاندیدا -

 مردوددلیل حضور نمایش ها ی  -

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


