
 خلیج فبسستئبتشهعلَلیي  هٌطقِ ایجشٌَاسُ ّشتویي 

 1398 دی هبُ 1آرسلغبیت 28:صهبى

 بٌذسعببس -ّشهضگبى 

 

دس ساستبی فعبلیتْبی خَد دس صهیٌِ اسائِ خذهبت سفبّی، اجتوبعی ٍ  ّشهضگبىثْضیستی استبى  سبصهبى

فشٌّگی ثِ هعلَلیي ٍ تالش دس جْت استمبی سغح ویفی صًذگی ایي گشٍُ اص افشاد جبهعِ ثش آى است تب ثب تَجِ 

ثِ ًمص هؤثش ٍ اسصضوٌذ ٌّش ًوبیص دس ایجبد استجبعی ّوبٌّگ، تأثیشگزاس، هتمبثل ٍ پَیب دس جْت 

جطٌَاسُ هٌغمِ ای تئبتش ّطتویي  ًذسبصی افشاد هعلَل ٍ گستشش دٌّذُ ّوىبسی ّبی هطتشن خالق،تَاًن

، وْىیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ، خَصستبى،  ثَضْشثْضیستی  استبى ّبی سبصهبى سا ثب هطبسوت  خلیج فبسسهعلَلیي 

ٍی فبسس ، ّشهضگبى ، وشهبى ، یضد ، سیستبى ٍ ثلَچستبى ، خشاسبى جٌَثی ، خشاسبى سؼ

 .ثشگضاس ًوبیذ  1/10/1398لغبیت28/9/1398دستبسیخ

 :هحَسّبی هَسد تبکیذ جشٌَاسُ 

  هعلَلیي ٍ ثشاثشسبصی فشغت ّب دستوبهی عشغِ ّبی  اجتوبعی ، ،آهَصضی ، فشٌّگی ، ٌّشی 

  استمبء سغح آگبّی عوَهی ٍتغییشًگشش هٌفی ًسجت ثِ افشاد داسای هعلَلیت 

  دسًٍی سبصی الگَّبی سفتبساخاللی ،سضذ دیذگبُ ّوذلی ٍاسصش ّبی هثجت فشٌّگی 

  تمَیت حس هسئَلیت پزیشی ٍپشٍسش ًگشش هغلَة اجتوبعی ٍ احتشام ثِ حمَق هعلَلیي ٍ هٌضلت آًبى 

 ِتلفیك اجتوبعی فشد هعلَل ٍ ووه ثِ هطبسوت ٍی دسجبهع 

 تَاًوٌذ سبصی افشاد داسای هعلَلیت 

 یٌص ٌّشی ٍ افضایص ّوىبسی هیبى ٌّشهٌذاى تئبتش ٍ هعلَلیي عاللوٌذ ثِ ٌّش ًوبیص تطَیك ثِ آفش 

 

 :ّبی جشٌَاسُ   بخش

   غحٌِ ای 

 ضَسایی ٍ هحیغی خیبثبًی ، 

   وَدن ٍ ًَجَاى 

 ًَِیسی هسبثمِ ًوبیطٌبه 

  وبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ ًطست ّبی تخػػی 

 :بخش صحٌِ ای 



ایي ثخص ثِ هٌظَس هعشفی ٍ ضٌبسبًذى گشٍّْبی ًوبیطی هعلَلیي ، ایجبد صهیٌِ سلبثت سبلن ٍ ثبالثشدى اًگیضُ 

ّبی تالش جْت اسائِ ًوبیطْبیی ثب ویفیت هغلَة ٍ ثب سعبیت استبًذاسدّبی ٌّشی دس گشایطْبی هختلف 

م ٍ لجبس ٍ ّوچٌیي ًَس ، پَستش ٍ ًوبیطٌبهِ ًَیسی ، وبسگشداًی ، ثبصیگشی ، عشاحی غحٌِ ، هَسیمی ، گشی

 . ثشٍضَس  ثِ غَست هسبثمِ ای ثشگضاس خَاّذ ضذ 

 

اجشای عوَهی  7هی ثبیستی حذالل  پس اصاعالم ًتبیج ثبصثیٌی تَسظ دثیشخبًِ ، ًوبیص ّبی پزیشفتِ ضذُ  : تزکش

ضشوت  اهىبىسایٌػَست دسغی دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل ًوبیٌذ، داضتِ ثبضٌذ ٍاسٌبد هعتجشدسایي صهیٌِ سا ثِ

 داضتًخَاٌّذ سا دسجطٌَاسُ

 

 :، شَسایی  بخش ًوبیشْبی خیبببًی ٍ هحیطی

ٍ ثب تبویذ ثش  (... هیبدیي ، خیبثبًْب ، پبسوْب ٍ  )دس ایي ثخص گشٍّْبی ًوبیطی ، ًوبیص ّبی خَد سا دس فضبی ثبص         

 : هضبهیي صیش ، ثِ ضىل سلبثتی اجشا خَاٌّذ ًوَد 

   هضبهیٌی ثش گشفتِ اص هسبئل ٍ هطىالت فشدی ، اجتوبعی ، فشٌّگی ٍ التػبدی هعلَلیي 

  هضبهیٌی ثش گشفتِ اص هشاسن ، سٌي ٍ آداة ٍ سسَم ثَهی ٍ هٌغمِ ای 

 

 :کَدک ٍ ًَجَاى ٍ تئبتش عشٍسکیبخش  

ًَیسی ، وبسگشداًی دسگشایطْبی هختلف ًوبیطٌبهِ ٍ دس ایي ثخص اص جطٌَاسُ ًوبیص ّب ثِ غَست سلبثتی 

الصم ثِ . ،ثبصیگشی، عشٍسه گشداًی ، عشاحی غحٌِ ، لجبس ٍسبخت عشٍسه هَسد اسصیبثی لشاس خَاٌّذ گشفت 

 . روشاست عالٍُ ثشهحَسّبی ولی جطٌَاسُ هَاسدریل ًیضدسحَصُ وَدن ًٍَجَاى هَسدتَجِ خَاّذثَد

 سبالى هعلَل ٍ ثشلشاسی استجبط ضٌبخت ٍدسن وَدوبى هعلَل تَسظ ّوسبالى ، احتشام ثِ حمَق ّن

 سبلن ثِ دٍس اص ّشگًَِ تفبٍت 

 تبویذ ثشًگشش هثجت خبًَادُ ثِ فشصًذ داسای هعلَلیت ٍووه ثِ ضىَفبیی تَاًبئیْبی ثبلمَُ ٍی 

 : ایي بخش شبهل 

  12تب  5هسبثمِ تئبتشوَدن وِ ضبهل آثبس ًوبیطی وِ تَسظ وَدوبى ٍیب ثشای وَدوبى دس گشٍُ سٌی 

 .تَلیذ ضذُ ثبضذسبل 

  12هسبثمِ تئبتش ًَجَاى وِ ضبهل آثبس ًوبیطی وِ تَسظ ًَجَاًبى ٍ یب ثشای ًَجَاًبى دس گشٍُ سٌی 

 .سبل تَلیذ ضذُ ثبضذ 18تب 

 



 هسببقِ ًوبیشٌبهِ ًَیسی  : 

آى ٍ خالء  ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ هجوَعِ ای اص آثبس ًوبیطی ویفی ٍ استبًذاسد ثب ثي هبیِ هعلَلیت ٍهسبئل هشتجظ ثب

 .هَجَد دس صهیٌِ هتَى ًوبیطی هشتجظ ، ایي ثخص عشاحی گشدیذُ است

 

 :ششایط 

  آثبسی هَسد پزیشش ٍ اسصیبثی لشاس خَاٌّذ گشفت وِ ثب تَجِ ثِ هحَسّبی اسائِ ضذُ دس فشاخَاى

 .ًَضتِ ضذُ ثبضذ 

 ِثبضذتَاًذ ثب حذاوثش یه اثش هتمبضی حضَس دس ایي هسبثمِ ًَیسی هیّش ًوبیطٌبه. 

  ثشگضیذُ ٍثذٍى دس ًظش گشفتي الَیت اعالم خَاّذ ضذ آثبس ًوبیطٌبهِ ثِ عٌَاى 10تعذاد. 

  آثبسی وِ اص سَی ّیبت داٍساى ثشای چبح هٌبست تطخیع دادُ ضًَذ ، پس اص عی هشاحل الصم

 .اصسَی هعبًٍت اهَس تَاًجخطی سبصهبى ثْضیستی وطَسثِ چبح خَاّذ سسیذ

 ِخَاّذ ثَد20/8/1398ّب تب تبسیخ هْلت دسیبفت ًوبیطٌبه. 

 

 :کبسگبُ ّبی آهَصشی ٍ ًشست ّبی تخصصی   

دس ایي ثخص جلسبت آهَصضی ٍ وبسگبّی پیشاهَى ثشسسی ًمص ًوبیص دس تَاًجخطی افشاد هعلَل ، ًوبیص دسهبًی ،     

ثب حضَس ٌّشهٌذاى ، وبسضٌبسبى ، هتخػػبى ٍ غبحت ... ... ، تئبتشضَسایی ٍوبسگشداًی ،ثبصیگشی، ًوبیص ًبهِ ًَیسی 

 .ًظشاى ثشپب خَاّذ ضذ

 

 :ّبی جشٌَاسُ  دسبخشهذاسک عوَهی هَسد ًیبص جْت ششکت 

  تىویل ضذُ تمبضبی حضَسّبی فشم 

  اسائِ اجبصُ ًبهِ وتجی ًَیسٌذُ ، هتشجن یب ًبضش ثشای ثجت اثش دستوبهی ثخص ّب ضشٍسی است. 

  ثب اسائِ وبست ضٌبسبیی هعتجش الضاهی است  هعلَلیت ثبصیگشاى گشٍّْبی ًوبیطیاحشاص ضشایظ . 

 تػَیش وبست هلیٍی وبسگشداى ثِ ّوشاُ یه لغعِ عىس سَاثك ٌّش 

  ٍگشٍُ ًوبیطی چىیذُ سَاثك ٌّشی هتمبضی 

  دس ثخص هسبثمِ ًوبیطٌبهِ ًَیسی ولیِ آثبس هی ثبیست دس ًشم افضاسword 2007 ثب فًَتB 

Nazanin 12   ِآدسسثgmail:festivalkhalijefars98@gmail.com     ِدثیشخبًِ اسسبل ث

 .گشدد



                            فشم هشثَعِ دس سبیت جطٌَاسُ ثِ ًطبًی)تىویل فشم ضشوت دسجطٌَاسُ  

http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir )(...ثبصخَاًی،ثبصثیٌی ٍ)دسیبفت توبهی آگْی ّبی جطٌَاسُ ً ىمچنیه 

 بو آدرسبيزیستی ىرمزگان پٌرتال اداره کل در:hormozganbeh.irدس دستشس خَاّذ ثَد). 

 :ًکبت ضشٍسی 

  ًفش هی ثبضذ 12حذاوثش تعذاد افشاد دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای ّش گشٍُ ًوبیطی . 

  ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت دسپزیشش تعذاد ضشوت وٌٌذگبى ، هتَى ًوبیطی وِ اضخبظ ثبصی آى اص

 .حذًػبة ثیطتش ثبضذ پیص اص ٍسٍد ثِ هشحلِ ثبصخَاًی حزف خَاٌّذ ضذ

 ستی اص افشاد هعلَل تطىیل ضذُ ثبضٌذثبصیگشاى گشٍُ ّبی ًوبیطی هی ثبی 3/2حذالل. 

 اًتخبة ًْبیی ًوبیص ّب ثِ عْذُ ّیأت ثبصثیي جطٌَاسُ خَاّذ ثَد. 

  دس داٍسی ًوبیص ّبی جطٌَاسُ ثِ ًَع هعلَلیت گشٍُ ّبی ًوبیطی تَجِ خَاّذ ضذ ٍ دس ثخص

ٍ  (لوٌذاى حسی، جسوی حشوتی، ون تَاى رٌّی ، ثیوبساى سٍاًی ٍ سب)ثبصیگشی ّش گشٍُ اص هعلَلیت 

 . ثِ غَست جذاگبًِ ثشسسی ٍ داٍسی خَاٌّذ ضذ (ّوشاُ)ّوچٌیي ثبصیگشاى غیشهعلَل

  ٍ ِستبد ثشگضاسی جطٌَاسُ هسئَلیتی دس لجبل سبخت ٍسبص دوَس ٍ دٍخت لجبس ًوبیص ّب ًذاضت

 . غشفب خذهبت هعوَل ًػت دوَس ٍآهبدُ سبصی غحٌِ سا اسائِ خَاّذ داد

 :تقَین بشگضاسی   

 30/6/1398: سسبل هتَىهْلت ا 

 4/7/1398: اعالم ًتبیج ثبصخَاًی 

 15/9/1398لغبیت1/9/1398:صهبى ثبصثیٌی 

 17/9/1398:ثیٌیاعالم ًتبیج ثبص 

 تبسیخ ّبی اعالم شذُ بِ ّیچ عٌَاى قببل توذیذ ًخَاّذ بَد :الصم بِ رکشاست. 

   .اسسبل ًوبیٌذ festivalkhalijefars98@gmail.com :gmailآدسسگشٍّْبی ضشوت وٌٌذُ هتَى سا ثِ 

 

 :دبیشخبًِ جشٌَاسُ آدسس 

  ٍُة سبیت جطٌَاس: http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir 

 07633441606-7//09365245169: تلفي 

 14لغبیت غجح 8سبعت اص: توبس سبعت 
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