
یادداشت دبیرجشنواره 
در پهنــه ی ایــران زمیــن، چهــل ســال قبــل تحولــی ژرف در قالــب انقــاب صــورت گرفــت کــه بــه ســرعت از شــکل هــای 

سیاســی فراتــر رفــت و گونــه هــای فکری-فلســفی و فرهنگــی جامعــه ی ایــران را متاثــر ســاخت.
تئاتــر بــه عنــوان نمایشــگری بــزرگ و پــر تاثیــر در آن روزگار بــه ســرعت بــه صحنــه آمــد و بازتاباننــده ی افــکار انقاب شــد، در 
بطــن و بنیــاد خــودش جریــان تحــول و نــو شــدن را تــدارک دیــد، شــاکله ای بــزرگ هــم چــون تئاتــر فجــر را مهیــا ســاخت و 

در پرتــو آن، هنرمنــدان گــرد آمدنــد و اثرهــا آفریدند.
اکنــون ســال چهلــم انقــاب رقــم می خــورد و تئاتــر پــس از انقــاب اســامی ســی و هفتمیــن جشــن خــود را بنیــان می کنــد؛ 
وقــت آن اســت تــا بــا  نگاهــی دقیــق و مــوی شــکاف، بــه گذشــته خــود بنگــرد، چرایــی اوج و فرودهایــش  را بــکاود و دســتاورد 
هــای علمــی و ملــی آن را تحلیــل و تدویــن کنــد. در ایــن راســتا بخــش بزرگداشــت چهلمیــن ســال انقــاب اســامی ذیــل 
جشــنواره ســی و هفتــم تئاتــر فجــر،  ســمینار بررســی تئاتــر پــس از انقــاب را تــدارک دیــده و فراخــوان آن را در اختیــار 
پژوهنــدگان  ایــن حــوزه قــرار می دهــد. امیــد اســت ره آورد علمــی ایــن ســمینار چــراغ روشــنگری باشــد تــا تئاتــر ایــن چهــار 
ــرای پژوهش گــران  ــا محــک علمــی،  کارکــرد هایــش را بهتــر شــناخته و فصــول مکتــوب گــران ســنگ و مدونــی ب دهــه ب

آینــده فراهــم آورد .

به نام حضرت دوست



محورهای پژوهشی
بدیهی است که محور ویژه و کلی این سمینار پژوهشی))بررسی تئاتر ایران پس از انقاب اسامی(( خواهد بود به همین جهت محور 

های پژوهشی مورد تاکید سمینار، در نسبت با همین موضوع خواهد بود که به شرح ذیل است:
- مطالعه ی نسبت میان گفتمان های مطرح در انقاب اسامی و تئاتر، در طول چهل سال حیات انقاب.

- بررسی نقش و جایگاه جشنواره ی تئاتر فجر از آغاز تا به حال
)مطالعه ی ادوار، عملکرد، سیاست گذاری و...(

- بررسی دست آوردهای تئاتر ایران، نقد وآسیب شناسی  دوره ها
ایـن محـورِ اساسـی شـامل مطالعـه ی جنبه هـای مختلـف کمـی و کیفـی می شـود کـه از میـان آن هـا می تـوان به مـوارد زیر 

اشـاره کرد:
*دست آوردها و نحوه ی عملکرد آموزش عالی و پیشادانشگاهی

* دست آوردهای علمی و پژوهشی تئاتر ایران
*بررسی نحوه ی توسعه ی سخت افزاری و نرم افزاری، همچنین توسعه ی فضاها و سالن های تئاتر

*تئاتر خصوصی
* تولد رویکردهای جدید در تئاتر )برای مثال: تئاتر مقاومت(

*توسعه ی جشنواره های تئاتر در سطح کشور
*توسعه ی نیروی انسانی در تئاتر پس از انقاب

- تحوالت شکل گرفته در نمایشنامه نویسی ، الگوهای کارگردانی، بازیگری و رویکردهای دیداری ، در تئاتر این دوران.
- انسان شناسی تئاتر پس از انقاب 

)تولد چهره های مشخص و رویکرد تحلیلی به آثارشان(
- نسبت تئاتر و علوم نظری و انسانی در تئاتر پس از انقاب

- مطالعه ی تئاتر پس از انقاب از منظر علوم میان رشته ای 
)نشانه شناسی،روایت شناسی، زبان شناسی،مطالعات رسانه و....(

- بررسی وضعیت شکل های مختلف نمایشی، در مقطع پس از انقاب 
)مطالعه ی وضعیت تئاتر خیابانی، اپرا، نمایش عروسکی، پرفورمنس و انواع تجربه های نوین در فرم های اجرایی(

- اقتصاد تئاتر 
)مطالعه ی اقتصاد تئاتر در حوزه های خصوصی و دولتی(

- بررسی نسبت تئاتر پیش و پس از انقاب 



بخش بندی آثار:
آثار ارائه شده در سمینار می توانند شامل دو دسته به شرح ذیل باشند:

* الزم به ذکر است که تعیین بخش مورد نظر در فرم شرکت در سمینار توسط متقاضی ضروری ست.

+ بخش الف : ارائه ی مقاالت علمی-پژوهشی

شرایط:  
متقاضیان شرکت در این سمینار می توانند طبق زمان بندی درج شده در متن  فراخوان، از طریق درگاه رسمی سی و هفتمین 

جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر،  ثبت نام  و  چکیده ی اثر را بارگذاری نمایند.
همچنین پس از اعام نتایج بررسی چکیده ها و آثار پذیرفته شده جهت ورود به مرحله ی داوری،پژوهشگران  باید اصل مقاله ی خود 

را از طریق درگاه اینترنتی جشنواره بارگذاری کنند.
*چند نکته

- یادآور می شود چنانچه  تعداد نویسندگان مقاله بیش از یک نفر باشند، ثبت نام تنها باید از سوی نویسنده ی مسئول صورت گیرد.
- در تمامی مراحل، نگارش مقاله باید طبق شیوه نامه ی درج شده در فراخوان صورت گیرد.

- مقاله ی ارائه شده به دبیرخانه ی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر نباید پیش از این به هیچ همایش، سمینار و یا  
یکی از ژورنال های علمی ارائه شده باشد.

- در صورت عدم رعایت قوانین  - به خصوص عدم صحت اطاعات ارائه شده- در هر مرحله ای از جریان برگزاری سمینار، دبیرخانه 
حق حذف اثر را دارد. لذا در درجه ی اول نویسنده ی مسئول و سپس باقی نویسندگان، مسئول صحت تمامی اطاعات ارائه شده 

هستند
- مقاالت برتر، بنابر رای و تشخیص هیات داوران سمینار به چاپ خواهد رسید. 

- متقاضیان باید اثر خود را به دو صورت )DOC و PDF ( در درگاه جشنواره بارگذاری کنند.



شیوه نامه ی نگارش
* مقاله به ترتیب باید شامل عنوان، چکیده )حداکثر ۸ - ۱۲ سطر و تا ۳۰۰ کلمه(، کلید واژه ها)حداکثر تا پنج کلمه(،  درآمد، بحث 
و بررسی و نتیجه گیری باشد. الزم به ذکر است دبیرخانه ی جشنواره از پذیرش مقاله های بلند بیش از ۲5 صفحه A4 معذور است. 

* - راهنمای استفاده از قلم ها )fonts( در نگارش مقاله :
  B Nazanin /16 / Bold  :عنوان مقاله

 B Nazanin / 10 :نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان به فارسی
Times New Roman / 10  :آدرس ایمیل نویسنده/ نویسندگان

B Nazanin / 12 :متن فارسی مقاله
Times New Roman / 11 :کلمات التین

B Nazanin /  12 / Bold :سر تیتر ها
 B Nazanin/11 / Bold :تیتر های فرعی

 B Nazanin /10 :توضیحات جدول و تصاویر
  B Nazanin /10 :متن جدول

B Nazanin-Times New Roman /10 : پی نوشت
   B Nazanin /12 :منابع فارسی

 Times New Roman / 11  :منابع انگلیسی



*مشخصات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی( به صورت میان نویس و با یک خط فاصله، زیر عنوان نوشته شود. همچنین 
آدرس ایمیل ایشان به همان صورت و پس از ذکر نام و نام خانوادگی، یک خط پایین تر درج می شود.

دیگر مشخصات، مانند : مرتبه ی علمی، رشته ی تحصیلی، دانشگاه و یا مرکز علمی، به عاوه ی شماره تماس، در همان صفحه ی 
چکیده، به صورت پانویس درج  شود.

* منابع مورد استفاده در متن )همچنین جدول ها و نمودار ها( در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی،نام نویسنده 
)نویسندگان( به شرح زیر آورده شود: 

 کتاب: نام خانوادگی، نام. تاریخ انتشار، نام کتاب ، نام و نام خانوادگی مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر . 
مقاله ی منتشر شده در نشریه: نام خانوادگی، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ،شماره ی نشریه، شماره ی صفحات .

 مقاله ی ترجمه شده در نشریه: نام خانوادگی، نام،سال انتشار، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم، نام نشریه،  دوره ، شماره ی 
نشریه، شماره ی صفحات .

 پایگاه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله، نام نشریه ی الکترونیکی ، دوره، تاریخ مراجعه به سایت .
 * درمورد مقاله هایی که از پایان نامه استخراج شده اند ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده ی دوم و نویسنده ی مسئول مقاله 
ذکر شود و در مورد مقاالتی که به صورت مشترک توسط بیش از یک پژوهشگر تألیف شده است ذکر نام نویسنده ی مسئول الزامی 

است .
* ارجاع های درون متن مقاله، )بین پرانتز(: )نام خانوادگی، سال، شماره ی صفحه/ صفحات( نوشته شود. در مورد منابع غیر فارسی، 

همانند منابع فارسی عمل شود و معادل التین کلمات در پایان مقاله بیاید. 
* نام کتاب ها در داخل متن به صورت )سیاه و مورب قلم شماره ی ۱۱( و نام مقاله ها، در داخل گیومه قرار گیرد.



+ بخش ب : نگارش آزاد
این بخش شامل یافته های علمی در اشکال نگارشی غیر از ساختار علمی-پژوهشی است. پژوهشگران در این بخش می توانند 

در قالب مقاالت علمی-تخصصی، مروری و... به ارایه ی نظرات و دستاوردهای پژوهشی خود مطابق با محورهای سمینار  بپردازند.
** نکات ویژه: 

- سمینار پژوهشی جشنواره ی سی و هفتم در این بخش، از پژوهش هایی که با رویکرد تاریخی، به جمع آوری و ارائه ی اسناد و مدارک 
تئاتر پس از انقاب پرداخته اند، استقبال می کند.

- دبیرخانه ی سیمنار ))بررسی تئاتر ایران پس از انقاب اسامی(( از ترجمه ی مقاالتی که با محورهای ارائه شده در فراخوان 
همخوانی داشته باشد، حمایت می کند.

شرایط پذیرش :
* در این بخش ارسال آثار به صورت تک مرحله ای خواهد بود. متقاضیان شرکت در این سمینار می توانند طبق زمان بندی درج 
شده در متن  فراخوان، از طریق درگاه رسمی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر،  ثبت نام کرده و اثر خود را به طور 

کامل بارگذاری نمایند.
* نوشتارهای ارسالی نباید قبًا  در هیچ نشریه ای به چاپ رسیده باشند. همچنین بدیهی است که ارائه ی همزمان به سمینار، نشریه 

و یا همایشی به جز سمینار سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، ناقض قوانین شرکت در این سمینار است.



زمان بندی ارسال آثار و برگزاری همایش
مهلت ارسال چکیده )مقاالت علمی-پژوهشی( :۳۰ مهرماه 97

اعام  چکیده های پذیرفته شده: ۲۲ مهرماه 97
مهلت ارسال اصل مقاله ها)بخش علمی ،پژوهشی و نگارش آزاد( : ۱۰ آذرماه 97

اعام مقاله های برگزیده جهت سخنرانی: دی ماه 97

برگزاری همایش: نیمه ی دوم دی ماه 97

*یادآور می شویم؛ نحوه ی برگزاری،تاریخ دقیق جلسات سمینار و  تغییرات احتمالی در روند اجرایی، از طریق وبسایت و دیگر 
شبکه های ارتباطی دبیرخانه ی جشنواره، اطاع رسانی می شود.

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقاب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانري کوربن، کوچه مهبد، پاک ۱۰، طبقه اول

کد پستی: ۱۱۳۳7۳49۱۳
تلفن:  66754696 - 667۰۰۸۲۰ 

WWW.FITF.IR  :وب سایت


