
 

 

 خدا نام به

 مسابقه رشته معرفی

 وجود ماست جز ترینشخصی که احساساتمان مقابل در را ما و است زنده هنر یک است. تئاتر هفتگانه هنرهای از تئاتر یکی

 .دهدقرار می

 یا یک تئاتر توسط دهد.می نمایش تماشاگران برابر در را داستانی که است نمایشی هنرهای هایشاخه از یکی تئاتر رشته

 هنرهای اینکه از برای دارد زیادی امکانات دیگر باهنرهای مقایسه گیرد و درمی انجام سن نام به محیط یک در بازیگر چند

 .شودمی استفاده آن در معماری و ... ادبیات، نقاشی، مثل دیگر

 تئاتر رشته کاربردهای 

 کارگروهی انجام توانایی و پذیریانعطاف 

 خالقیت و نوآوری 

 جسمانی آمادگی 

 قوی حس و پویا اندیشه 

 نفسعزت افزایش 

 اجتماعی اضطراب بر غلبه 

 مسابقه موضوع 

موضوع این شاهکار  و شاهنامه سراسر پند و حکمت استاست ) وسیتحکیم ابوالقاسم فردوسی  اثر شاهنامه نامهنمایش

 (.است میالدی هفتم ی سده در ایران به هاعرب ی حمله از آغاز تا تاریخ ایران و هاافسانه ادبی،

 مسابقه برگزاری شرایط

 فیلم ارسال : اول رحلهم

 رعایت با و مناسب در فضایی را قرارگرفته اختیارشان در که  نامهنمایش متن ،نامثبت از بعد هاکنندهشرکت مرحله این در

 .یابندمی راه بعد به مرحله منتخب افراد ارزیابی پارامترهای کرده و طبق ارسال دبیرخانه برای و نمایند ضبط اخالقی شئونات

 :نمایید ارسال دبیرخانه برای و ضبط زیر محتویات با را مسابقه اصلی فیلم است موظف کنندهشرکت

 باشد. دقیقه 01حداکثر و دقیقه یک حداقل باید اول مرحله برای اجرا در دقیق زمان رعایت 

 در هنگام کنندهشرکت فرد بدن حرکات که ایگونهبه باشد واضح صورتبه باید کنندهشرکت تصویر و صدا ضبط 

 .باشد مشخص کامالً آفرینینقش حین و مونولوگ بیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


 

 

 مسابقات از حذف معنای به مسابقات حین کننده درنامثبت کنندهشرکت جایبه دیگری در مرحله دوم فرد حضور 

 .است

 گرددمی مسابقات در کنندهشرکت تیم حذف موجب جامعه عرف و اخالقیات برخالف حرکت و رفتار هرگونه . 

 در این رشته نیستند.( نامثبتنفره مجاز به  3نفره و یا 0)تیم  نفر تشکیل شود 2هر تیم باید از  -0ماده 

 از دانش آموزان دوره اول یا دوم متوسطه باشند. بهتر است( اعضای تیم همگی 0تبصره 

 باشد. -پسران یا دختران-تیم باید متشکّل از اعضای یکسان  -2ماده 

 امتیاز معیارها  جدول
 

 امتیاز ارزیابی هایسنجه ردیف
 01 لحن و بیان فن 0

 01 دیالوگ کردن حفظ توانایی 2

 01 )قوی و صاف(رسا  صدای 3

 01 بدن زبان 4

 01 خوب و واضح بیان 5

 01 صداسازی 6

 01 کلمات صحیح تلفظ 7

 01 طراحی صحنه و لباس 8

 01 و گریم پردازیچهره 9

 01 موسیقی متن 01

 

 وردنیازمکنندگان باید آثار خود را  بر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات در این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 مترهای پارا ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابیمستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود. ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 

 



 

 

 مسابقه حضوری :دوم مرحله

نامه . هر تیم باید متناسب با متن نمایش پردازندمرحله دوم به رقابت می در حضوری صورتبه اول، مرحله منتخب هایتیم

ند و وسایل صحنه را با خود به همراه ، موسیقی و لباس مناسب تهیه کاست، طراحی صحنه شدهدادهختیار تیم قرار که در ا

 بیاورد.

 است. دقیقه 31 حداکثر و دقیقه 05 حداقل گروه هر برای نمایش اجرای زمان دوم مرحله در -3ماده 

 .باشدمی یکسان مرحله دو هر در کنندگانشرکت تمامی برای برگزاری شرایط -4ماده 

 معیارها امتیاز جدول

 ارزیابی هایسنجه دیفر
حداکثر 

 امتیاز
 8 موسیقی انتخاب 0

 9 صحنه زمینهپس طراحی 2

 9 سازیماکت و صحنه طراحی 3

 01 )کلمات صحیح تلفظ( لحن و بیان فن 4

 01 دیالوگ کردن حفظ توانایی 5

 01 رسا صدای 6

 01 بدن زبان 7

 01 صداسازی 8

 01 بیان مناسب 9

 8 و گریم پردازیچهره 01

 6 طراحی لباس 00
 

 وبینارهای آموزشی    
 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهاین رشته وبینارآموزشی 

 جشنواره  در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول پس از ثبت

 

http://www.siccup.ir/

