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:اهداف طرح 
ي براي دانشجویان عالقه مندنوآوري ومحور، تخصص، کار گروهییشنما: یرنظییهابه مفهومیاتیعملیتوأمان مطالعاتیکینزد

:خالصه طرح
چـه بـسیار   . بایست فراگرفتـه شـود  باشد و میطلبد که اکتسابی میهایی میعضویت در یک گروه، مهارت. گذارياي است وابسته به جمع و اشتراكاي از هنر بدانیم، حرفه   آن را گونه   مایش، فارغ از این که    ن

نمـایش داراي  حرفـه . دیگران و چـه خـود خواسـته   شوند؛ چه به خواستهبه مرور زمان رانده میها در جمع،مند نمایش و یا هر حرفه گروهی دیگر هستند و تنها به علت عدم هماهنگی آن               کسانی که عالقه  
. شـوند مـی تر و مملـوء از جزئیـاتی تـازه   آمده، بیشتر، تخصصیتر شدن روز به روز آن و بنا بر نیازهاي پیشتر و همچنین تخصصیهایی که به دلیل گستردهگرایش. باشدهاي گوناگونی درون خود می    گرایش

نفـر از طریـق سـایت سـازمان اعـالم      129. در سطح دانشگاه هاي مشهد و حومه، براي شرکت در این کارگاه از عالقه مندان دعوت به عمل آمد) 92پاییز (در پیشینه این طرح پس از اعالم فراخوان عمومی  
نفـر کـه   25کلیت طرح، شیوه برگزاري کالس ها، سرفصل ها و همچنین توانمندي هاي مورد نیاز آشـنا شـدند و از میـان آنهـا     مندان در جلسه توجیهی شرکت کردند و با         نفر از عالقه   74و  . آمادگی کردند 

نویـسی، کـارگردانی و بـازیگري    هـاي نمایـشنامه  کارگاه عمومی بـه صـورت مـشترك بـراي گـرایش     20) 92زمستان (در ادامه، ) انتخاب/ پایان دوره اول . (امتیاز را کسب کردند، انتخاب شدند  % 50بیش از   
بـه مثابـه   (، گـروه  )ارتباط، تخیل و بداهـه (، هوش نمایشی )به مثابه گروه(نیاز، خود پیش: هايو با سرفصل  )ندگر کارگاه قرار نگرفت   مورد موافقت هدایت   ،گرایش طراحی، نه از نظر کیفی و نه کمی        متقاضیان  (

بـه صـورت خـصوصی بـه اجـرا رسـید و       ) از ویلیام شکسپیر(» هملت«اي و اپیزودیک در تماشاخانه فردوسی و بر اساس نمایشنامه      صحنهب یک نمایش قاب   بندي در قال  جمع. بندي برگزار شد  و جمع ) خود
) کـشف (دوره سـوم  ) 93بهـار  (در ادامـه،  ). شـناخت / ه دوم پایان دور(کتاب معرفی شد 5مقاله و   10و در این دوره،     . به دست آمد  % 88براساس نظرسنجی انجام شده، میزان رضایت هنرجویان از این دوره           

نیـاز،  پـیش : هـاي عمـومی  کارگاهسرفصل. برگزار شد) کارگاه30(ها کارگاه تخصصی براي هر یک از گرایش     10کارگاه عمومی و     20امتیاز را کسب کردند و در       % 60که بیش از    ) نفر 7حذف  (هنرجو   18با  
گونویـسی  وایـده، طـرح و گفـت   ) / کـارگردانی (شناسـی  بینـی و زیبـایی  مـدیریت، جهـان  ) / بـازیگري (بـدن، چهـره و بیـان    : هاي تخصـصی کارگاهبندي و سرفصلن و جمع  درونی، ضرباهنگ، تمری  /بیرونی

هـاي تخصـصی در سـالن شـوراي     محوطه مجتمـع دکتـر شـریعتی و کارگـاه    هاي عمومی در    کارگاه. هاي عمومی بررسی شد   مقاله معرفی شده در دوره قبل، در کارگاه        10در این دوره،    ). نویسینمایشنامه(
پایـان دوره سـوم   (خصوصی به اجـرا رسـید   به صورت پژوهشی و نیمه) اجرا3(و در فضاي باز مجتمع دکتر شریعتی "؟ "بندي این دوره در قالب نمایشی محیطی با عنوان        جمع. سازمان مرکزي برگزار شد   

28(هـا  کارگـاه تخصـصی بـراي هـر یـک از گـرایش      14کارگاه عمـومی و  28امتیاز را کسب کردند و در % 70که بیش از ) نفر8حذف (هنرجو 10با ) حضور(دوره چهارم ) 93تان تابس(در ادامه،   ). کشف/ 
و ) نمایـشنامه، مـتن و اجـرا   (نیاز، شخصیت، موقعیـت و فرآینـد نمایـشی    پیش: هاي عمومیسر فصل کارگاه. برگزار شد) گر برگزار نشدکارگاه کارگردانی، بنا به نبود هنرجو کافی و صالحدید هدایت      ) (کارگاه

وود، یرهولد، کوپـو، چخـوف، برشـت، لیتـل    نظام بازیگري استانیسالوسکی، مه(شده جهان نظام شناخته12بررسی ): تر ادامه یافت  هاي دوره قبل که تخصصی    عالوه بر سرفصل  (هاي تخصصی   سرفصل کارگاه 
، چخـوف ، ایبـسن،   بوشـنر ،  گوتـه ، مولیر،   کالدرون، شکسپیر،   سنکایستوفان،  آر،  سوفوکل(سبک جهان   نویس صاحب نمایشنامه 25بررسی  ) / بازیگري) (وسکیچایکین، بروك، گروتوفسکی، باربا و استانیه      متد،

محـور بـه شـیوه   هاي تخصصی، شـیوه پژوهـشی و کنفـرانس    در کارگاه ). نویسینمایشنامه) (و کین  دونامک،  رضا،  ممتیچ، پینتر، و ، روژه دورنمات، یونسکو، میلر،    بکت،  برشت،  لورکامترلینک، پیراندلو، ژاري،    
دي ایـن دوره در قالـب   بنـ جمـع . ، و بـا همـاهنگی آقـاي یوسـفی برگـزار شـد      )2سینا واقع در چهارراه دکترا، ابن(هاي عمومی و تخصصی در مؤسسه آموزشی ابوریحان   کارگاه. آموزشی دوره قبل اضافه شد    
نمـایش دو  (دوره پـنجم  ) 93پـاییز  (در ادامـه،  . تا در دوره بعد، دوره نهایی، بازنویسی شود و به اجرا براي عموم مخاطبین در سطح مشهد برسد. به انجام رسید» دو بز «اي با عنوان    نگارش کارگاهی نمایشنامه  

هـاي نهـایی و   جهـت همـاهنگی  ... اکنون آماده یک هفته تمرین روزانه بـا دکـور و   را کسب کردند و در تعداد مورد نیاز جلسات تمرین برگزار شد و هم          امتیاز% 80که بیش از    ) بدون حذف (هنرجو   10با  ) بز
و . باشـند صحنه به گروه اضافه شـدند؛ کـه غالبـا دانـشجو مـی     پشتنفر دیگر به عنوان عوامل اجرایی و     30همچنین، نزدیک به    . باشدآبان، در تماشاخانه فردوسی می     1مهرماه تا    25هفت شب اجرا از تاریخ      

اکنـون کـارگردان ایـن    مدرس و یا در حقیقت هدایت گر این کارگاه، کـه هـم  . باشدماه کارگاه نمایش در سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوي می     9بندي نهایی   اي، جمع دقیقه 90این اجراي   
کارشناس نمایش در گرایش ادبیات نمایشی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، دانشجوي کارشناسی ارشد نمـایش در گـرایش کـارگردانی دانـشکده      (ي سید عرفان شیرنگی     باشد، آقا نمایش نیز می  

.میباشد) هنر و معماري دانشگاه تربیت مدرس تهران

فردوسی مجتمع دکتر شریعتیتاالر :مکان اجرا 1/8/93الی 25/7/93:زمان اجرا
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