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 کبًَى ادة ٍ ٌّر مجری طرح:

 

 جطٌَارُ تئبتر کَتبُ عنوان طرح:     

 

        سیبست ٍ اجتوبع                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            دیي ٍ لرآى       سرفصل فعالیت:

 فَق ثرًبهِ        گردضگری علوی فرٌّگی             هحرٍهیت زدایی              ادة ٍ ٌّر                            
 

 اهداف طرح :

 ارتمبی سطح آهَزضی ٍ تجرثی عاللِ هٌذاى تئبتر از طریك ثرگساری جطٌَارُ، فضبی رلبثتی ٍ همبیسِ ای 

 کبرّبی تئبتری داًطجَیبى دیگر داًطگبُ ّب آضٌب ضذى عاللِ هٌذاى تئبتر ثب فضبی ٌّری ٍ ًوًَِ

 ایجبد تعبهل ثیي داًطجَیبى عاللِ هٌذ ثِ تئبتر سبیر داًطگبُ ّبی ضْر ثب داًطجَیبى فردٍسی
 

 : خالصه طرح

سی ٍ ثب سطح کطَر ثِ هیسثبًی کبًَى تئبتر داًطگبُ فردٍ در ٍ 48جطٌَارُ تئبتر کَتبُ داًطگبُ فردٍسی هطْذ ثرای اٍلیي ثبر در سبل 

ثرگسار « ي فستیَال تئبتر کَتبُ ٍ جطي َّیت ثخطی ًوبیص گًَِ ّبی ایراًیاٍلی»ّوکبری ًْبدّبی داخل ٍ خبرج از داًطگبُ ثب عٌَاى 

در سطح ضْر هطْذ ثرگسار  19ٍ سَهیي دٍرُ آى در اسفٌذ  19سبلِ ٍ آى ّن در سبل  7ضذ. دٍهیي دٍرُ ایي جطٌَارُ ثب تبخیری 

ثِ ایي سبثمِ ٍ ثب ّذف ترٍیج ٍ حوبیت از تئبتر داًطجَیی ٍ هعرفی تئبتر کَتبُ ثِ عٌَاى رسبًِ ای خالق کِ ثب پرداختي  ب تَجِث گردیذ.

ثٌب ثِ ایي سبثمِ ٍ ثب ّذف ترٍیج ٍ حوبیت از تئبتر . ثِ اصل هطلت ٍ هبجرا، حرفص را الَیت ثٌذی کردُ ٍ ثِ رٍی صحٌِ هی آٍرد

ثِ عٌَاى رسبًِ ای خالق کِ ثب پرداختي ثِ اصل هطلت ٍ هبجرا، حرفص را الَیت ثٌذی کردُ ٍ ثِ رٍی  داًطجَیی ٍ هعرفی تئبتر کَتبُ

صحٌِ هی آٍرد، کبًَى تئبتر داًطجَیبى داًطگبُ فردٍسی هطْذ ٍ کبًَى ادة ٍ ٌّر سبزهبى داًطجَیبى الذام ثِ ثرگساری چْبرهیي دٍرُ 

 ثخص هی ضَد: اجرا، پَستر، ًوبیطٌبهِ ًَیسی ٍ ّوِ 3است. ایي جطٌَارُ ضبهل جطٌَارُ تئبتر کَتبُ در سطح  ضْر هطْذ ًوَدُ 

هتمبضیبى ٍ اعضبی گرٍُ ّبی ضرکت کٌٌذُ در جطٌَارُ ثبیذ داًطجَی یکی از هراکس آهَزش عبلی هطْذ یب ٍاحذ ّبی ٍاثستِ ثِ آى 

ًوبیص ّبی صحٌِ ای کِ از ًظر هذت زهبًی، ًَیسٌذگی ٍ کبرگرداًی هتٌبست ثب رسبًۀ تئبتر کَتبُ طراحی ضَد. هَضَع ایي ثبضٌذ. 

« اهبم  رضب )ع(»ٍ « هجعث پیبهجر اسالم»ٍ « افسبًِ ّبی ضبٌّبهِ فردٍسی»ثخص از جطٌَارُ آزاد هی ثبضذ اهب از آثبری کِ  ثب هَضَع 

 دثیرخبًِ جطٌَارُ تمذیر ٍیژُ خَاّذ ضذ. آهبدُ ضذُ ثبضٌذ، ثِ تطخیص

از فعبلیي سبثك تئبتر داًطگبُ فردٍسی ٍ از افراد ضٌبختِ  امیر نجفی، رضا احمدی و مهدی ضیاء چمنیداٍراى ایي جطٌَارُ آلبیبى 

 ضذُ تئبتر هطْذ هی ثبضٌذ.
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