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بخش آثار پژوهشى

هجدهمین جشنواره

 نمایش عروسکى تهران

مبارك مبارك 13991399

شاید یکسال پیش تر کسى تصور نمى  کرد، شکل و شمایل انسان ها و حتى کره زمین با یک همه گیرى دردناك تغییر 
کند. اما یک ویروس کمتر شناخته شده از راه رسید و مهمان ناخوانده همه سرزمین ها شد. مهمانى با ویژگى هاى 
منحصر به فرد که همه چیز، از جمله صحنه هاى تئاتر را در سراسر دنیا دگرگون کرد. در پى این دگرگونى تصمیمات 
گوناگون و تدابیر مختلفى براى ادامه فعالیت هاى هنرى و نمایشــى در نقاط مختلف جهان اتخاذ شد که هر کدام 
براســاس رویکردى به حال و آینده و جنبه هاى مختلف این هنر زنده گرفته شده بود. اما همچنان سوال این است؛ 
آینده چه خواهد شــد؟ تئاتر و به طبع آن تئاتر عروســکى چه روزگارى را پیش روى خود خواهد داشت. به نظر 
مى رسد بیش از پیش، وقت آن رسیده باشد که از خود بپرسیم در دنیاى تئاتر عروسکى کجا هستیم؟ کجا بودیم و 
در آینده با چه عروسک ها و چه نوع تئاترهایى مالقات خواهیم کرد؟ ... روزگار معاصر و مشکالتش چه تهدیدها و 
فرصت  هاى متفاوت و تازه  اى را فراهم آورده که عروسک  ها و دنیاى تئاترى آنها را دگرگون خواهد کرد. نسل جوان 
فارغ از سکون فعلى و در آینده اى نزدیک به حرکت و رشد نیاز دارد بنابراین تحقیق، تالیف و پژوهش در عرصه هاى 
مرتبط مى  تواند بسترســاز رشد هنرمند و جامعه مخاطبش باشــد. از این منظر، بر آنیم تا در «هجدهمین جشنواره 
نمایش عروسکى تهران-مبارك» به سراغ حوزه هاى مهم تحقیق، ترجمه و پژوهش رفته و فرصت هاى تازه  اى براى 

بیان و ثبت ایده ها و اندیشه هاى نو در جهان هنر عروسکى فراهم آوریم. 

اهداف و رویکردها:
• تقویت بنیان هاى نظرى نمایش عروسکى ایران 

• آینده پژوهى و ارائه موضوعات و راه حل هاى کاربردى با دو رویکرد ملى و جهانى
• توجه به پژوهش هاى کاربردى- مهندسى مرتبط با عروسک و صحنه

• بررسى ویژگى ها، امکانات و مخاطرات فضاى مجازى در تولید و اجراى نمایش عروسکى؛ تهدیدها و فرصت ها
• شناسایى پژوهشگران سراسر کشور به منظور تسهیل تصمیمات کارشناسى 

• تولید منابع علمى براى تئاتر عروسکى

موضوعات:
محدودیتى در موضوع پژوهش وجود ندارد با این حال سرفصل هاى زیر در اولویت خواهند بود:

الف: نمایش عروسکى در ایران معاصر
ب: نمایش عروسکى سنتى در ایران شامل تاریخچه، صحنه و شیوه هاى اجرایى

ج: معرفى شیوه هاى نوین نمایش عروسکى در جهان 
د: بررسى جنبه هاى اجتماعى، تربیتى و آموزشى نمایش عروسکى 

هـ: فضاى مجازى، تماشاخانه اى نوین براى نمایش عروسکى 
و: تکنولوژى هاى مرتبط با عروسک و صحنه

نحوه شرکت و ضوابط:
پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و عالقمندان به نمایش عروسکى مى توانند با ارائه مقاله و پژوهش در دو بخش 
ترجمه و تألیف در این بخش شــرکت نمایند. متقاضیان ضرورى است چکیده مقاالت و پژوهش  هاى خود را در 
 tehranmobarak.theter.ir مهلت مقرر در بخش ویژه «پژوهش و تحقیق» برروى تارنماى جشنواره به نشانى

بارگذارى نموده و فرم مخصوص تقاضا را تکمیل و کد رهگیرى دریافت نمایند.
چکیده مقاالت و پژوهش  هاى پذیرفته شــده پس از داورى از سوى هیأت علمى مسابقه معرفى خواهد شد. پس 
از آن صاحبان چکیده  هاى پذیرفته شــده مى بایســت اصل مقاالت و پژوهش  هاى خود را در مهلت مقرر برروى 
تارنماى جشنواره بارگذارى نمایند. آثار پذیرفته شده پس از داورى نهایى به صورت مجموعه مقاالت و پژوهش -

هاى برگزیده منتشر خواهند شد و به برگزیدگان جوایزى اهدا مى  شود.
براى پژوهش هاى ترجمه نیازى به ارسال چکیده نیست و متقاضیان ضرورى است اصل اثر به همراه ترجمه کامل 

را بر اساس ضوابط این بخش در تارنماى جشنواره بارگذارى نمایند.



گاه شمار بخش آثار تالیفى: 
- مهلت بارگذارى چکیده آثار تا تاریخ 30 آذرماه 1399 برروى تارنماى جشنواره.

- اعالم نتایج چکیده آثار پذیرفته شده تا تاریخ 11 دى ماه 1399
- بارگذارى اصل آثار پذیرفته شده تا تاریخ 10 بهمن 1399

- برگزارى سمینار به صورت مجازى دهه اول اسفند ماه 1399

گاه شمار بخش آثار ترجمه شده:
- بارگذارى اصل و ترجمه اثر تا تاریخ 10 بهمن ماه 1399 برروى تارنماى جشنواره.

شرایط عمومى:
.Word و  Pdf تکمیل فرم تقاضاى حضور در سمینار و بارگذارى چکیده اثر بر روى تارنماى جشنواره در قالب فایل -

- هر شــرکت کننده، مى تواند صرفاً با ارائه یک اثر در بخش تألیف و دو اثر در بخش ترجمه متقاضى حضور باشد. بدیهى 
است در مرحله نهایى از هر متقاضى تنها یک اثر پژوهشى در بخش تألیف و یک اثر در بخش ترجمه امکان حضور خواهد 

داشت.

ساختار آثار تالیفى:
مقاله علمى- پژوهشى
مقاله علمى- ترویجى

گزارش پژوهش تجربه هاى عملى و اجرایى 
(ویژه مقاالت علمى - پژوهشى)

با توجه به انتشــار مقاالت برگزیده و به منظور هماهنگى در تدوین و چاپ مجموعه مذکور رعایت دســتورالعمل زیر براى 
تدوین و ارسال مقاالت ضرورى است.

الف: بخش بندى مقاالت:
1. عنوان 2. چکیده 3. مقدمه و پیشینه پژوهش 4. مواد و روش پژوهش (بدنه پژوهش) 5. نتیجه گیرى 6. تشکر و قدردانى 

(اختیارى) 7. ارجاعات 8. جداول، شکل ها و نمودارها (به ترتیب)
ب: مشخصات ساختارمقاله:

* (چکیده) بیان هدف اصلى ازانجام تحقیق و شرح مختصرى ازروش پژوهش و نتایج دریافت شده، بین 200 تا 250 کلمه.
* واژگان کلیدى (پنج تا هفت واژه مهم مقاله)

* (مقدمه) تشریح موضوع، مرورکوتاه بر پژوهش  هاى دیگران و بیان اهمیت پژوهش و دالیل انجام آن.
* (مواد و روش پژوهش) مواد مورد استفاده،آماده سازى، فعالیت هاى به انجام رسیده، تجهیزات وآزمون هاى اجراشده.

* (نتایج و بحث) ارائه نتایج، دستاوردها و اهم یافته هاى پژوهش همراه با تجزیه وتحلیل آنها.
* (نتیجه گیرى) جمع بندى کوتاه ازدستاوردها و یافته هاى پژوهش.

* (تشکر و قدردانى ) ارج  نهادن به حمایت هاى برخى افراد یا سازمان ها در به ثمر رسیدن یک پژوهش.
* (ارجاعات) به ترتیب ارجاع شده در متن و بر اساس الگوى ارائه شده در این دستور العمل، مراجع معرفى مى  شوند.

* (جدول، نمودار و شــکل) ارائۀ جداول و شــکل  هاى مرتبط با موضوع پژوهش که به اثبات و درك بیشترموضوع پژوهش 
کمک مى کند.

* تعداد کلمات نبایستى از 4000 کلمه کمتر و یا از 8000 کلمه بیشتر باشد.

نشست هاى پژوهشى:
از آنجا که طرح موضوعات تازه میان صاحب نظران همواره مى تواند راه گشــاى طیف وســیعى از نمایشگران، عالقمندان و 
پژوهشــگران حوزه تئاتر عروسکى باشد لذا در نظر است تا در راستاى اهداف و رویکردهاى جشنواره هجدهم سه نشست 

تخصصى به صورت مجازى برگزار گردد که تاریخ و موضوعات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.  

Tehranmobarak.theater.ir   :نشانى تارنماى جشنواره
نشانى دبیرخانه جشنواره:  تهران- خیابان استاد شهریار – خیابان هانرى کربن- کوچه مهبد – پالك 10 – طبقه دوم

تلفن: 021-66756496
دبیرخانه دائمى جشنواره ها:  خیابان استاد شهریار- جنب تاالر وحدت- اداره کل هنرهاى نمایشى- ساختمان شماره2- طبقه اول

تلفن:021-66710702


