
 

 

 

 

 

 ئلا چْبرهیي جطٌَارُفراخَاى 

  
 

  ّبی ایراىثچِ کَدکبى هَسیقیٍ  تئبتر کَدکبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398زًجبى . تیر هبُ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 صحٌِ کَدکی، جْبى دٍستی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اًجوي هَسیقی هَسسِ تئبتر آزاد ثْبراى،  ثب هطبرکت رٌّگ ٍ ارضبد اسالهی استبى زًجبىکل ف ادارُ

در جبهعِ ٍ تَجِ ثِ ًیبزّبی ٍ ضبداثی ثب ّذف ایجبد ًطبط زًجبى،  استبىحَزُ ٌّری ٍ زًجبى استبى 

 ٍتئبتر  ، ثب هحَریتثب رٍیکرد خبًَادُ ٍ کَدکآهَزش اصَل ضْرًٍذی  ،وگبًیاجتوبعی هجتٌی ثر ضبدی ّ

 .ًوبیذ هیثرگسار  1398 تیرهبُدر را  ائل جطٌَارُ چْبرهیي، کَدکبى هَسیقی

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ُ                                                                                      ّبی جطٌَار ثخص 
 

  تئبتر کَدک
 ای )صًذُ( ٍ ػشٍسکی  غحٌِّبی  ًوبیص

   

 بىکَدک هَسیقی
 تک ًَازی ٍ گرٍُ ًَازی

ّبی  خَاًی سشاًِثِ ثبصخَاّذ ثَد کِ ثضسگسبالى  ًَجَاًبى ٍ، سیقی هشطکل اصکَدکبىّبی هَُ ثخص ٍیژُ گشٍایي 
 . خَاٌّذ دشداخز ٍ اجشای هَسیقی کِ سَسط گشٍُ سبخشِ ٍ سٌظین ضذُ اسز سشٍدّبی کَدکبًِ، هحلی

 

  ثخص پژٍّص
ٍ  ِّبی کَدکبً هَسد اسشفبدُ دس ثبصی ّب، آٍاّبی الالییّبی کَدکبًِ هبًٌذ  گًَِ دژٍّص دس صهیٌِ ًغوِدس ایي ثخص ّش

دژٍّص  هَسیقی دسشگبّی ایشاًی دس کویشِیب  هحلی -آهَصش هَسیقی کَدکبى ثش اسبس هَسیقی ثَهی ثشسسی
سَسط ّیبر داٍساى هؼشفی خَاٌّذ ضذ. آثبس هٌشخت ثب ًظش کویشِ دژٍّص چبح خَاّذ  اسصیبثی ضذُ ٍ آثبس ثشسشاسُ جطٌَ

 ضذ.
 

 ّبی خالق ًوبیص
ّب ثب ّوشاّی هشثیبى  ّبی کَدک ٍ دثسشبىّبی ٌّشی هْذ گشٍُ سبل اسز کِ دس11سب  6ایي ثخص ٍیژُ کَدکبى 

 اًذ. ّبی کَسبُ آهَصضی ًوَدُ ًوبیصًوبیطی اقذام ثِ سَلیذ 
 

 پردازی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى گرین ٍ چْرُ

 آهَصضی  ّبی کبسگبُهسبثقِ گشین کَدک ٍ 

 
 
 
 
 



 

 در ثخص ًوبیص قَاًیي جطٌَارُ ضرایط ٍ

 
خَاّذ ثَد کِ دس سَلیذ  ( ٍ خیبثبًیای )صًذُ ٍ ػشٍسکی غحٌِّبی ًوبیطی  گشٍُآى دسشِ اص جطٌَاسُ سئبسش ائل دس ایي دٍسُ دزیشای  - 1

 اًذ. اجشاّبی ػوَهی هٌظن داضشِخَد  هحلٍ سئبسش کَدک سبثقِ قبثل سَجْی داسًذ ٍ دس ضْش 
ی ػوَهی ّبی دزیشفشِ ضذُ طجق جذٍل جطٌَاسُ اجشا دس ضْش صًجبى ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍ ّش یک اص گشٍُ سٍص 11جطٌَاسُ ثِ هذر  - 2

 ذ داضز.خَاّ
 ّب سؼلق خَاّذ گشفز. ًوبیص ثِ گشٍُ طچْل دسغذ فشٍش ثلی – 3
 .ضَد هی دشداخزکوک ّضیٌِ  ،کبسضٌبسی سشبد جطٌَاسًُظش ثش اسبس ّبی دزیشفشِ ضذُ دس جطٌَاسُ  گشٍُثِ  – 4
ّب سا ثش  دثیشخبًِ جطٌَاسُ هسئَلیشی دس قجبل ایبة ٍ رّبة ٍ سبهیي دکَس یب لَاصم غحٌِ ًذاسد ٍ غشفب اسکبى ٍ دزیشایی اػضبی گشٍُ -5

 ػْذُ خَاّذ داضز.
لَح ضشکز دس ّوشاُ  ثِ ّذیِ ًقذی سٌذیس جطٌَاسُ ٍد ٍ ثِ ّش گشٍُ ثشسش ضَ کبس ثشسش گشٍّی اًشخبة هی 3دس آییي اخششبهیِ جطٌَاسُ  -6

  .جطٌَاسُ اّذا خَاّذ ضذ
 سَاًذ ثبضذ. ًفش هی 6 ثبال دسز ٍ سؼذاد اػضبی گشٍُ سَاًذ ضشکز ًوبیذ ّش گشٍُ فقط دس یک ثخص هی -7
 .اسز جطٌَاسُ هقشسار کلیِ دزیشفشي هٌضلِ ثِ جطٌَاسُ دس ضشکز -8

 

 ثخص ًوبیص کَدکتقَین 

 
 :آثبر ارسبل هْلت

20/3/98  

 اعالم ًتبیج ثبزثیٌی: 

25 /3/98 

 زهبى ثرگساری جطٌَارُ:

 1398تیرهبُ  22 تب 12

 

 ثخص ًوبیص هذارک الزم

 
 سکویل فشم ثجز ًبم

 سػَیش گَاّی اجشای ػوَهی 
 هجَص ًَیسٌذُ

 خالغِ ًوبیطٌبهِ
 لَح فطشدُ فیلن ًوبیصحلقِ  3

 ٍ کبسگشداى چٌذ قطؼِ ػکس ثب کیفیز هٌبست اص ًوبیص
 ًَیسٌذُ ٍ کبسگشداى ًوبیص گضیذُ سَاثق

 
 
 
 
 



 
 

  ثخص هَسیقی کَدکضرایط ٍ قَاًیي 

 
 ًَاصی ثشگضاس خَاّذ ضذ. ًَاصی ٍ گشٍُ دس دٍ ثخص سک هَسیقی کَدک
 سَاًٌذ دس ایي جطٌَاسُ ضشکز ًوبیٌذ. دس سِ سدُ سٌی ثِ ضکل صیش هی 1392سب سبل  1386هشَلذیي سبل 

 استبى زًجبى(ٍیژُ )ثخص تک ًَازی 

اص طشیق سبیز سسوی اًجوي  1398فشٍسدیي  11دس سبسیخ  ّبی ثجز ًبم ٍ فشم ّبی هخشلفقطؼبر اججبسی سبصاطالػبر کبهل دسثبسُ 

 .اػالم خَاّذ ضذ  WWW.ZANJANMA.IRهَسیقی اسشبى صًجبى 
 ی غشثی ٍ ایشاًی  سبصّبسکٌَاصی ّوِ  

 سسٌذ اص: ّبی سٌی ػجب گشٍُ
 1391 - 1392ّبی  گشٍُ سٌی الف: هشَلذیي سبل

 1389-1391ّبی  : هشَلذیي سبلگشٍُ سٌی ة
 1386-1387 – 1388گشٍُ سٌی ج: هشَلذیي 

 دثیشخبًِ جطٌَاسُ خَاّذ ثَد. هذ ًظش هٌذسج دس ضٌبسٌبهِ سَجِ: جْز سؼییي گشٍُ سٌی، سبل سَلذ

 

 ضرایط عوَهی
غَسر ِ ث یک قطؼِ ثش اسبس لیسز آثبس اججبسی ٍ یک قطؼِ ثِ اخشیبس، طجق گشٍُ سٌی ٍ سبص هشثَطِف اسز کٌٌذُ هَظ ّش ضشکز -1

ای  غحٌِ دس ثخص اجشای ذ. دس غَسر دزیششیب سحَیل دًّوَدُ ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ دسز  MP4ثب فشهز   DVDفبیل سػَیشی
 دقیقِ خَاّذ ثَد. 11جطٌَاسُ، حذاکثش صهبى اجشا 

 سز.ا الضاهی DVDًبم خبًَادگی، سبص هشثَطِ ٍ سبل سَلذ ثش سٍی : دسج ًبم ٍسَجِ
 د.ضَاسائِ  ّیبر اًشخبةفیلن اجشا ثبیذ ثذٍى ٍیشایص سػَیشی ٍ غَسی )غذاگزاسی( ٍ ثب چْشُ قبثل سطخیع ثشای  -2
 ساّیبثی غَسر دس ٍ اسسبل دثیشخبًِ ثِ اخشیبسی قطؼِ یک ٍ اججبسی غَسرِ ث قطؼِ یک اسز هَظف ج ٍ ة سٌی گشٍُ دس ًَاصًذُ ّش -3
 .ًوبیذ اجشا غحٌِ سٍی سا قطؼبر ّوبى ای غحٌِ ثخص ثِ

 اسز.( سهبًشیک کالسیک، ثبسٍک،) ّبی دٍسُ اص یکی ًَاصًذُ، اًشخبة ثِ ًظش هَسد سبص سدشسَاس اص قطؼِ یک اجشای: اججبسی قطؼِ
 اسز. اخشیبسی قطؼِ دٍ ّش الف، سٌی گشٍُ دس

 

 در ثخص تک ًَازیزم جْت ثجت ًبم هذارک ال
 سکویل فشم الف 

  ثْبساى آصاد سئبسش هَسسِ ثِ ًبم: قبئن کَیضؼجِ  سجبسرًضد ثبًک  1733158411 سیبل ثِ حسبة ضوبسُ 311111فیص ٍاسیضی ثِ هجلغ 
 د( ضَ دسج)ثخص اطالػبر ٍاسیض کٌٌذُ ٍجِ دس فیص ثبًکی ثبیذ کبهل 

 فیلن اجشا
 کالم ثبضٌذ. سکٌَاصی ثبیذ ثیسَجِ : قطؼبر اجشا ضذُ دس ثخص 

 جَایض ثخص سک ًَاصی: 
 ّذیِ غیشًقذی –لَح سقذیش  –: سٌذیس جطٌَاسُ ثشگضیذُ اٍل

 ّذیِ غیشًقذی –دٍم: لَح سقذیش  ثشگضیذُ
 ّذیِ غیش ًقذی  –سَم: لَح سقذیش  ثشگضیذُ

 خشداد 31جذیذ سب سبسیخ  کشجی ثِ ّوشاُ فبیل سػَیشیغَسر ِ سَجِ : ّشگًَِ سغییش دس اجشای قطؼبر دس سٍص اجشای غحٌِ ای ثبیذ قجال ث
 . ضَد جشا، ااخز هَافقز دثیشخبًِ ثِ غَسر کشجی ثِ اطالع دثیشخبًِ سسیذُ ٍ دس اص 1398

 

http://www.zanjanma.ir/


 
 

 ثخص گرٍُ ًَازی )سراسری(

 
 :ضَد ثخص گشٍُ ًَاصی ثِ دٍ صیش گشٍُ سقسین هی

 اجشای هَسیقی سَسط گشٍُ کَدک الف(

 اجشای هَسیقی ثشای کَدکبى ة(

 .اسزّب  اًشخبة قطؼبر دس اخشیبس گشٍُ
یب اص ًغوِ ّبی کَدکبًِ ثَهی هحلی اسشبى خَد اسشفبدُ  ضذُ ثبضٌذ سَجِ: دس صیش گشٍُ هَسیقی )ة( آثبسی کِ سَسط گشٍُ سبخشِ ٍ سٌظین

 ٍ اهشیبص ٍیژُ داسًذ.داٍسی ثَدُ  دس اٍلَیزًوَدُ ثبضٌذ، 
 ثبضٌذ. ثبیذ ثبکالمآثبس دس ثخص گشٍُ ًَاصی 

 15قطؼِ جْز ثبصثیٌی ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ سب سبسیخ  3ثب حذاقل  MP4ثب فشهز DVD ّش گشٍُ هَظف اسز فبیل سػَیشی سا دس قبلت 
 .دٌّذسحَیل  1398خشداد هبُ 

 دقیقِ ثبضذ. 61حذاکثش ٍ  45سَجِ: هذر صهبى اجشای گشٍُ ّبی دس ثخص غحٌِ ای جطٌَاسُ ثبیذ حذاقل 

 

 ًَازی گرٍُ ثخص در ًبم ثجت جْت الزم هذارک

 
 د )هخػَظ گشٍُ ًَاصی( ثِ ّوشاُ کذی کبسر هلی ٍ ضٌبسٌبهِ ّوِ اػضب –ج  –ّبی ة  سکویل فشم

 ِ غَسر سبیخ ضذُاسائِ اضؼبس ّوِ قطؼبر ثب کالم ث
 سز.ا الضاهیسػبیز کبهل حجبة ٍ دَضص اسالهی ثشای اػضب دس اجشای غحٌِ ای، 

  .ًفش خَاّذ ثَد 5دسز کن سؼذاد اػضبی گشٍُ 
دثیشخبًِ جطٌَاسُ، فؼبلیز   ّبی اًشخبة ضذُ ثشای اجشای غحٌِ ای هی سَاًٌذ دس اص سؼییي ضذى صهبى اجشا ٍ ثب  اخز هجَص کشجی اص گشٍُ

 آغبص ًوبیٌذ. ثشٍضَس ٍ ...( سا –خَد دس صهیٌِ سجلیغبر )دَسشش 
 .اسزّش گشٍُ ساُ یبفشِ ثِ ثخص اجشای غحٌِ ای دس غَسر ًیبص، هجبص ثِ اسشفبدُ اص یک ًَاصًذُ غیشثَهی ثِ ػٌَاى ًَاصًذُ ی هیْوبى 

اضؼبس ٍ ... دثیشخبًِ جطٌَاسُ  –قطؼبر  –ًذ جْز اػوبل ّش گًَِ سغییش دس اػضب ا یبفشِ ثِ ثخص اجشای غحٌِ ای هَظف ّبی ساُ سَجِ: گشٍُ
 غَسر کشجی اخز ًوبیٌذ.ِ ث هَافقز دثیشخبًِ سا 1398خشداد هبُ  31سر کشجی هطلغ ًوَدُ ٍ سب سبسیخ غَِ سا ث

 اسز.ضشکز دس جطٌَاسُ ثِ هٌضلِ دزیشفشي کلیِ هقشسار جطٌَاسُ 
 خَاّذ سسیذ. سبسیخ ٍ ًحَُ اسکبى گشٍُ ّبی دزیشفشِ ضذُ ضْشسشبًی ثِ اطالع سشدشسشبى گشٍُ ّبی ساُ یبفشِ ثِ ثخص اجشای غحٌِ ای

هَجت حزف فشد یب گشٍُ هَسد  سَجِ: ّشگًَِ هغبیشر ٍ ًبّوبٌّگی ثب سشبد ثشگضاسی جطٌَاسُ دس اطالػبر فشدی یب گشٍّی ضشکز کٌٌذگبى
 .ش خَاّذ ضذًظ

 دزیش خَاّذ ثَد. دس ثخص گشٍُ ًَاصی، ٍسٍد ثِ سبلي فقط ثب سْیِ ثلیز اهکبى
 .هٌذاى خَاّذ سسیذ ثِ اطالع ػالقِ 1398سیش هبُ  3ًحَُ فشٍش ثلیز اص طشیق ساُ ّبی اسسجبطی سشبد جطٌَاسُ اص سبسیخ 

  
 

 تقَین ثخص هَسیقی کَدکبى

 

 1398خرداد هبُ  15هْلت ارسبل آثبر : 

 1398خرداد هبُ  20اعالم ًتبیج ثبزثیٌی : 

 1398تیر هبُ  22 تب  12تبریخ ثرگساری جطٌَارُ : 
 



 

 پردازی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى گرین ٍ چْرُ
 

 هَاد فشهَالسیَى اص اغَلی ٍ ػلوی اسشفبدُ آهَصش دشداصی، چْشُ سضشِػالقوٌذاى  هْبسر اسسقب ایي ثخص ثب ّذف
 ضَد. ثشگضاس هی کَدک غَسر ثش دشداصی چْشٍُ ًحَُ  گشین

 

  ضرایط ٍ قَاًیي در ثخص گرین
 

 آغبص خَاّذ ضذ. 1398ثْطز  اسدی 1ثخص اص سبسیخ  ثجز ًبم ثشای ایي
 اسز. دزیش اهکبى ًبم ثجز هشاحل سکویل ثب آهَصضی ّبی کبسگبُ ضشکز دس هسبثقِ گشین ٍ
 هشحلِ ثِ سا آى ثبیذ کٌٌذگبى ضشکز ٍ خَاّذ ضذ اػالم داٍساى کویشِ ٍ ثشگضاسی سشبد سَسط ضشایط ثخص سقبثشی گشین

 .ثشسبًٌذ اجشا
 ّسشٌذ. داٍساى کویشِ سَی اص اػالهی گشین اجشای ٍ سجک ًَع اجشای ثِ هلضم یسقبثش ثخص دس کٌٌذگبى ضشکز

 فشاخَاى سخػػی ایي ثخص هشؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ.
 

 

 

 ّبی ارتجبط ثب دثیرخبًِ جطٌَارُ ٍ کست اطالعبت ثیطتر راُ

 

 طجقِ 127 پالک عبرف سبختوبى رضت درٍازُ هیذاى ثِ ًرسیذُ سعذی راُ چْبر زًجبى ًطبًی:

 4514698669. کذپستی  4 ٍاحذ اٍل

 

 09190619055 : ثخص تئبترضوبرُ توبس 

 baharan_theater@ :ایٌستبگرام

  https://t.me/baharantheaterتلگرام:

 

 09919468700هَسیقی:  ثخص توبس ضوبرُ

 http://zanjanma.irسبیت اًجوي هَسیقی استبى زًجبى: 

 https://t.me/zanjanmusicassociationتلگرام: 

 @zanjan.musicassociation ایٌستبگرام:

 

 09100248194: گرین ثخص توبس ضوبرُ

 
 

http://zanjanma.ir/
https://t.me/zanjanmusicassociation


 

 ائل جشنواره چهارمینمشخصات فردی   فرم ثبت

 

 تحصیلی و هنری اطالعات ای اطالعات شناسنامه

  دبیرستبى یب دانشگبه تحصیلی رشته  نبم

  آهوزشی هرکس نبم  خبنوادگی نبم

 هنری تخصصی مذارک  پذر نبم

 -1  تولذ تبریخ

 -2  تولذ هحل شهر
 -3  فعلی سکونت هحل شهر

  هوراه توبس شوبره  ثببت توبس شوبره

  تلگراهی هوراه شوبره  هلی کذ

  نشبنی پست الکترونیکی سکونت هحل نشبنی

  

 

 فرم درخواست حضور در جشنواره

 

 ................ اینجبنب ..................................................................... از گروه تئبتر .................................

 توبیل دارم در بخش:

            عروسکی             خیبببنی                ای : صحنهتئبتر کودک

 نوازی                              ؛ گروههوسیقی کودک           نوازی ؛ تکهوسیقی کودک

 هب(  هب و دبستبى هبی خالق)ویژه ههذکودک نوبیش پردازی                   گرین و چهره

 حضور داشته ببشن.

 ویژه بخش تئبتر کودک/ نبم نوبیشنبهه:                        نویسنذه یب هترجن:

 

 نبم خبنوادگی کبرگرداى . تبریخ . اهضبءنبم و 

 

 


