
آئین نامه فراخوان



خندستان   

تاالر هنر )دفتر تخصصی تئاتر( وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شـــهرداری و حوزه هنری استان اصفهان،  با 
هدف بهره گیری از آثار مکتوب نمایشی و پژوهشـــی در حوزه ی کمدی و انواع  آن ،  و ضرورت تولید هر چه بیشتر در 
این گونه ی تئاتری ،  و با اعتقاد به این موضوع که ارتقای کیفی صرفا در چرخه ی تولید و ارائه به مخاطب امکان پذیر است ، 

اقدام به برگزاری سومین جایزه ی سراسری نمایشنامه نویسی در دو بخش " اصلی " و " جنبی "  نموده است.

  بخش اصلی )ویژه ی نمایشنامه نویسی( :   
الف( تالیفی
ب( اقتباسی

توضیح:   

-کلیه ی شرکت کنندگان مجاز به ارسال حداکثر 2 اثر در هر بخش می باشند.
-بررسی و ارزیابی آثار در دو مرحله ی" انتخاب" و "داوری نهایی" صورت می گیرد.

-به صاحبان آثار راه یافته به مرحله ی داوری نهایی به رسم یادبود ، "گواهی حضور" اعطا خواهد شد.
-نمایشنامه های تازه تولید شده و همچنین آثاری که زمینه و موضوع آن ها، جغرافیای اصفهان را در بر بگیرد، از اهمیت 

خاصی برخوردار خواهند بود .
-دبیرخانه ی جایزه مجاز به چاپ و ویرایش دستوری آثار برگزیده در کتاب خندستان )ویژه ی جشنواره ی تئاتر کمدی( 

خواهد بود.
- مسئولیت حقوقی آثار ارسالی به عهده شرکت کننده ها می باشد.



جایزه ها:   
آثار تالیفی:

رتبه اول( دیپلم افتخار، تندیس جشنواره ی کمدی و مبلغ 150.000.000 ریال .
رتبه دوم( دیپلم افتخار و مبلغ 120.000.000ریال . 
رتبه سوم( دیپلم افتخار و مبلغ 90.000.000 ریال .

آثار اقتباسی:
رتبه اول( دیپلم افتخار، تندیس جشنواره ی کمدی  و مبلغ 140.000.000 ریال .

رتبه دوم( دیپلم افتخار و مبلغ 110.000.000 ریال .

رتبه سوم( دیپلم افتخار و مبلغ 80.000.000 ریال .

 * در صورت تشـــخیص گروه داوری ) در هر بخش تالیفی و اقتباســـی( حداکثر 3  اثر بدون اولویت با اهدای لوح و مبلغ 
30.000.000 ریال مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



2-بخش جنبی)ویژه ی پژوهش( :   
الف( مقاله، جستار، تجربه نگاری

ب( مطالعه ی چهره ی شاخص )پرتره نگاری(

توضیح :   

-بررسی و ارزیابی آثار در دو مرحله ی "انتخاب" و "داوری نهایی" صورت می گیرد.
- به صاحبان آثار راه یافته به مرحله ی "داوری نهایی" به رسم یادبود، "گواهی حضور" اعطا خواهد شد.

-دبیرخانه ی جایزه مجاز  به چاپ و ویرایش دســـتوری آثار برگزیده در کتاب خندستان )ویژه جشنواره ی تئاتر کمدی( 
خواهد بود.

-جهت سهولت کار پژوهشگران ، مقاله ها به صورت کامل پذیرفته می شود  و ارسال چکیده  ضرورت ندارد. همچنین 
متن پژوهش باید با قلم zar و فونت 14 و در قالب دو فایل pdf و  word  ارسال گردد.

-در بند "الف" )مقاله، جستار، تجربه نگاری( توجه ویژه به تاریخ و میراث نمایشی شهر اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار 
است.

-در بند "ب" )مطالعه ی چهره شاخص – پرتره نگاری( که در این دوره اختصاص به زنده یاد "مهدی ممیزان"  نمایشنامه 
نویس برجســـته ی حوزه ی تئاتر کمـــدی اصفهان دارد، به طور ویژه، زندگی و آثار و اندیشـــه های ایشـــان مورد توجه 
قرارخواهد گرفت . در این مورد، آثار ارسالی به دبیرخانه می توانند در قالب های مختلف ) فیلم ، عکس ، متن مکتوب و ... ( 

تهیه و تنظیم شده باشند .
-مسئولیت حقوقی آثار ارسالی به عهده شرکت کننده ها می باشد.



جایزه ها :   
الف( مقاله، جستار، تجربه نگاری

اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره ی کمدی و مبلغ 50.000.000 ریال به هر اثر ، و حداکثر به 5  پزوهش  برگزیده ، 
بدون اولویت انتخاب .

ب( مطالعه ی چهره ی شاخص )پرتره نگاری(
 اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره ی کمدی و مبلغ 50.000.000 ریال به هر اثر ، وحد اکثر به 3  اثر برگزیده، بدون 

اولویت انتخاب .



-الزم به ذکر است که دبیرخانه ی جایزه در اسرع وقت گروه " انتخاب " و "    
داوری نهایی " خود را در تمامی بخش ها اعالم خواهد نمود .

زمان بندی جایزه:   

اعالم فراخوان: 1400/5/7
آخرین زمان دریافت آثار: 1400/7/15

 * این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد.
اختتامیه و اعالم نتایج: 1400/9/1 - همزمان با روز اصفهان

کسب اطالعات بیشتر:    

1- تماس با دبیرخانه: )اصفهان – میدان الله – تاالر هنر – 35660881-031   –    داخلی 3 –   سرکار خانم سلمانی (
)tallar_honar_official( :2- مراجعه به صفحه اینستاگرام تاالر هنر

khandestan- isf.ir :3- مراجعه به سایت
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