ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه »ﻓﺼﻞ اﻣﯿﺪ«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ھﻤﺪان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺮﺳﻮم در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪﺟﮭﺖ ﺗﺒﻌﺎت ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ادارهﮐﻞ ھﻨﺮھﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ادارهﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه »ﻓﺼﻞ اﻣﯿﺪ« را ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﺛﺎر وﯾﮋه ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺮاھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎ در ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد و
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ.
 اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر آزاد اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮدھﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد:
 ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﻓﺮدی اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﻘﺎء ارﺗﺒﺎط ﺑﮭﯿﻨﻪ اﻋﻀﺎءﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﺄﺛﯿﺮات رﺧﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮھﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن(
 ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ارزشھﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ھﺸﺖﺳﺎل اﯾﺜﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎی اﺛﺮﮔﺬار ھﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮭﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﻓﺎع ﻣﻘﺪس(
 -ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ،رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ

 ﺑﺨﺶھﺎ:
اﻟﻒ( ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﺻﺤﻨﻪای:

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺳﻪ رده ﺳﻨﯽ »ﺧﺮدﺳﺎل«» ،ﮐﻮدک« و »ﻧﻮﺟﻮان«
اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺟﺮای آﺛﺎر ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۹۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای آنھﺎ در ﺑﮭﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداراتﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﻻر ﻣﺤﻞ اﺟﺮا )ﺑﺮای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در دورهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮدک وﻧﻮﺟﻮان )ﺑﺎھﻤﺎن ﮔﺮوه( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮش اﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی وﯾﮋه ﻣﺨﺎطﺐ »ﮐﻮدک« و »ﻧﻮﺟﻮان« ھﺮ ﮐﺪام ۱۰ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۵۰۰۰۰۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
 از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر وﯾﮋه ﻣﺨﺎطﺐ »ﺧﺮدﺳﺎل« ﻧﯿﺰ  ۵اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺛﺎرﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰۰۰۰۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺨﺎطﺐ »ﺧﺮدﺳﺎل« ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﮭﺪھﺎی ﮐﻮدک و
ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻻرھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﮭﺖ اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻋﮭﺪهﮐﺎرﮔﺮدان اﺛﺮ اﺳﺖ.
 ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ »ﮐﻮدک« و »ﻧﻮﺟﻮان« ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷اﺟﺮا و ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی»ﺧﺮدﺳﺎل«  ۵اﺟﺮا در ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم
را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای آﺛﺎرﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ب( ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان:
در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﺘﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ھﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاری ھﺮﭼﻪ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ھﻨﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ« در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ:
 ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺟﺸﻨﻮارهھﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺸﺪه
و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞ  Wordو  Pdfﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارکدر ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﺮانﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﯿﺄتداوران ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اھﺪاء ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 رﺗﺒﻪ اول  :دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی رﺗﺒﻪ دوم :ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺪ و ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی رﺗﺒﻪ ﺳﻮم :ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪیدر ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ھﯿﺄتداوران آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺎھﺸﻤﺎر:
 ﻣﮭﻠﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﺻﺤﻨﻪای :ﯾﮑﻢ ﻣﮭﺮﻣﺎه ۱۳۹۹ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ۲۰ :ﻣﮭﺮﻣﺎه ۱۳۹۹ ﻣﮭﻠﺖ ارﺳﺎل آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ۱۲ :ﻣﮭﺮﻣﺎه ۱۳۹۹ -اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ از  ۸آﺑﺎنﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺗﺎ ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹

 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹از طﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه »ﻓﺼﻞ اﻣﯿﺪ« در
ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﺮانﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://theater.irاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ) :ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر ﺻﺤﻨﻪای و ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاھﺎ(
 ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺟﺮا -ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ -ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮ اﺟﺮا در ﭘﺮﺗﺎل اﺳﺘﺎﻧﯽ )آﺛﺎراﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﺸﻮر(  ۵ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ از اﺟﺮا

 ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ:
ﺗﮭﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎدﺷﮭﺮﯾﺎر -ﺟﻨﺐ ﺗﺎﻻر وﺣﺪت -ادارهﮐﻞ ھﻨﺮھﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ -دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮارهھﺎ
ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱-۶۶۷۱۰۷۰۲:
ﻧﻤﺎﺑﺮ۰۲۱-۶۶۷۴۷۶۷۴:
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﺮانﺗﺌﺎﺗﺮhttp://theater.ir :

