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و نیز میل به تغییر و  ،جشنواره یگذشته گرفته در ادوار  شکل مونولوگ با نگاهی به سنت   یجشنواره ینهمین دوره

 -دیگر آکادمیکهمچون طبیعت هر رویداد -جشنواره  یکند. این دوره، با صدور فرخوان رسما آغاز به کار می نوخواهی

های و تثبیت تجربه، قواعد دن، با نظممرزشکنی و میل به تجربه کر ،مبتنی بر تغییر «ییروحیه دانشجو»محل برخورد 

مذکور  یغریزه و روحیه یواسطهبی انعکاس  ،. بنابراین تالش مجریان جشنوارهاست« گفتمان دانشگاه»مورد نظر  پیشین

از این جهت نه ادعای بزرگی دارد و نه اهداف سترگی را  .تمام آن پیروز مطلق نخواهد بود است و قطعا در انعکاس تام و

، حرکت به سمت نوعی های ادوار قبلتالش یتوان آن را در ادامه، ولی آگاهانه در پی چیزی است که میکنددنبال می

 نامید.« اقلیت»تئاتر 

های مستتر در دانشجو و تئاتر با تلفیقی از قابلیتهای گذشته و تجربه هب مونولوگ با توجه ینهمین جشنواره یدبیرخانه

 .کنداز دانشجویان سراسر کشور دعوت می ،با انتشار فراخوانی و ناآگاهی و نیز بیم و امید آگاه

 

 پدرام معصومی 

 دبیر نهمین جشنواره دانشگاه هنر



 های جشنوارهخشب

 

 ( اصلی ) بخش صحنه -1
جشنواره خواهد بود که با طراحی  بخش اصلی   ،بخش صحنه طبق روال ادوار پیشین جشنواره، جشنوارهدر این دوره از 

های اجرائی شود تا هم نگاه متعارف و معیار به مونولوگ را پوشش دهد و هم پذیرای تجربهجدید در دو بخش برگزار می

 .باشد

 متعارف –مونولوگ   :الف

ها مونولوگ داشته و ارزش ازی آثاری خواهد بود که تعریفی متعارف پذیراهای گذشته همانند دوره این بخش از جشنواره

 اند.های معیار تئاتر را لحاظ کردهو ویژگی

نسخه چاپ  سهمتن نمایشنامه ) ومدارک مورد نیاز  فرم شرکت در جشنواره، بایستمی متقاضیان شرکت در این بخش

 جشنواره تحویل دهند.به دبیرخانه را در مهلت مقرر ( PDF و WORD فایل حاویلوح فشرده  یک نسخه و شده

 .1396 آذر ماه 18:  مهلت ثبت نام و تحویل مدارک

 د یک اثر را در این بخش شرکت دهد.توانهر متقاضی می* 

 اجرا  - ب : مونولوگ

های اجرائی و تجربی در حوزه اجرا است و ها و ویژگیاین بخش پذیرای آثاری خواهد بود که بیشتر مبتنی بر ارزش

، ، آلترناتیودراماتیکپستهای اجرائی )آثاری که با محوریت تجربهدر آن چیره است.   (Performance)اهمیت اجرا

 گیرند.ه باشند در این بخش قرار می( تولید شدنواع تجربیات رقص معاصر و...، اضد جریان

نسخه  سه، مدارک مورد نیاز و طرح اجرائی خود ) فرم شرکت در جشنواره بایستشرکت در این بخش میمتقاضیان 

 ر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.( را در مهلت مقرPDFو  WORDلوح فشرده حاوی فایل  یک نسخه چاپ شده و

 .1396 آذر ماه 18:  مهلت ثبت نام و تحویل مدارک

 ند یک اثر را در این بخش شرکت دهد.توا* هر متقاضی می

 

 مونولوگ(نویسی )نمایشنامهمسابقه  -2
وگ طبعا تاکید بر محوریت مونولگیرد. ن متقاضی مورد قضاوت قرار میهای تولیدی دانشجویادر این بخش نمایشنامه

 مبنای پذیرش و داوری خواهد بود.

نسخه چاپ  چهار، مدارک مورد نیاز و نمایشنامه خود ) فرم شرکت در جشنواره بایستمتقاضیان شرکت در این بخش می

 ل دهند.ر به دبیرخانه جشنواره تحوی( را در مهلت مقرPDFو  WORDلوح فشرده حاوی فایل  یک نسخه شده و

 .1396ماه دی 5:  مهلت ثبت نام و تحویل مدارک

 دهد. تواند سه اثر را در این بخش شرکت* هر متقاضی می

 



 پردازی مسابقه بداهه  -3
پردازی در تاکید بر مهارت در ایدههای این دوره خواهد بود. یز از بخشپردازی نبداهه،  طبق روال ادوار گذشته جشنواره

 دهند.را تشکیل می حداقل زمان و تسلط بر بازیگری و خلق بداهه محورهای این بخش

ر به دبیرخانه فرم شرکت در جشنواره و مدارک مورد نیاز را در مهلت مقر بایستمتقاضیان شرکت در این بخش می

 جشنواره تحویل دهند.

 .1396بهمن ماه  21:  مهلت ثبت نام و تحویل مدارک

 

 توضیحات

 التحصیلی آنها گذشته باشد.یک سال از فارغحداکثر بایست دانشجو بوده و یا متقاضیان حضور در جشنواره می 

  منتشر و یا اجرا شده باشند.آثار متقاضی تمامی بخش ها نباید پیش از این 

  و هماهنگی با تعیین زمان و مکان اجرا به عهده دبیرخانه است و ستاد اجرایی تا حد امکان سعی بر همکاری

 گروه اجرایی را دارد.

 تمامی تالش خود را برای سهولت در این اما  ، دبیرخانه هیچگونه تعهدی برای اسکان گروه های شهرستانی ندارد

 کار خواهد گرفت.ه امر ب

 اره است.تکمیل و ارائه فرم ثبت نام به منزله پذیرش تمامی شرایط ، قوانین و زمانبندی جشنو 

 

 مدارک مورد نیاز

 دین شرایط.پی مدرک تحصیلی برای واجاشتغال به تحصیل و یا ک گواهی 

 .کپی کارت دانشجویی 

  عکس.یک قطعه 

 ا صاحب ایده برای بخش های الف و ب.ارائه مجوز نویسنده و ی 

 

 آدرس دبیرخانه

 تهران : خیابان سرهنگ سخایی . بعد از تقاطع سی تیر . دانشگاه هنر 

 دفتر کانون نمایش . دبیرخانه نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر

 دبیر اجرایی 09355977233شماره های تماس : 

 1136813518کد پستی : 

 * درصورت ارسال با پست روی بسته درج شود . کانون نمایش . دبیرخانه نهمین جشنواره مونولوگ

 gmail.commonofest@9ایمیل : 

 https://t.me/monologue9thکانال تلگرام : 

 9thmonologueصفحه اینستاگرام : 



 اره مونولوگ دانشگاه هنرفرم تقاضای حضور در نهمین جشنو

 

گاه .......................................... اینجانب .......................................................... دانشجوی رشته ........................................ دانش

 .......................................................... تقاضای حضور در نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر را دارم .دانشکده 

 ..................................................شماره تماس ................................................... ایمیل ........................................................

 

 بخش مورد نظر :

   نام اثر ..................................................... Oمونولوگ . اجرا   نام اثر ............................................... . Oمونولوگ . متعارف 

 Oبداهه پردازی  ....................................................... .نام اثر ..... Oنمایشنامه نویسی ) مونولوگ ( 
 می بایست فرم جداگانه تنظیم بفرمایند . ) مونولوگ (* متقاضیان محترم برای شرکت دادن هر اثر در بخش نمایشنامه نویسی 

 مدارک ضمیمه :

 Oگواهی اشتغال به تحصیل  -

 Oکپی مدرک فارغ التحصیلی ) برای واجدین شرایط (  -

 Oکپی کارت دانشجویی  -

 Oیک قطعه عکس  -

 

 شرایط و قوانین :

 متقاضیان حضور در جشنواره می بایست دانشجو بوده و یا حداکثر یک سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد . -

   نمایشنامه نویسی ( نباید پیش از این منتشر –مونولوگ . اجرا  –آثار متقاضی تمامی بخش ها  ) مونولوگ . متعارف  -

 و یا اجرا شده باشند .

 تعیین زمان و مکان اجرا به عهده دبیرخانه است و ستاد اجرایی تا حد اماکن سعی بر همکاری با گروه اجرایی را دارد . -

اما تمامی تالش خود را برای سهولت در این امر دبیرخانه هیچگونه تعهدی برای  اسکان گروه های شهرستانی ندارد ،  -

 به کار خواهد گرفت .

دبیرخانه نهمین جشنواره مونولوگ در صورت رعایت نکردن هر کدام از شرایط و قوانین جشنواره توسط فرد متقاضی  -

 اثر مربوطه را در هر بخش ، از جشنواره خارج خواهد کرد .

 

....................... با مطالعه کامل شرایط جشنواره تمامی قوانین نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر اینجانب ..........................

 را می پذیرم و به این قوانین پایبند هستم . 

 

 

 امضاء .      


