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 9318سال  تئاتر معلولین در منطقه ایهای دستورالعمل جشنواره 

 

 مقدمه :

در راستای فعالیتهای خود در زمینه ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی کشور سازمان بهزیستی معاونت امور توانبخشی 

ربیتی اهداف ت  به توجهبا  ، و فرهنگی به معلولین و تالش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه

آن در توانمند سازی افراد معلول و کارکرد اجتماعی آن بویژه در نقش مؤثر و ارزشمند و آموزشی هنر نمایش و 

رهنگ پیشگیری از گسترش ف ،ارتقاء سطح آگاهی عمومی ، انتقال مفاهیم به مخاطبین با تاکید برتغییر نگرش جامعه

رت به صورا تئاتر معلولین  منطقه ای جشنواره های تأثیرگذار، متقابل و پویا ،ایجاد ارتباطی هماهنگ، و  ناتوانی

انی و بیماران رو ،سالمندان حرکتی، ذهنی، اختالالت بینایی، اختالالت شنوایی –افراد معلول ) جسمی  ساالنه برای

بیانی  وو محدودیت های فیزیکی   بدوراز تفاوت ها، تئاتری قابل دسترس برای همگان به منظور دستیابی به  مزمن (

کویر، کاسپین ، طلوع ، ی منطقه  6درقالب  ،برگرفته از اندیشه ای متکی بر باوری مشترک ویافتن زبانی مشترک و 

 نموده است.برنامه ریزی  وطراحی  های کشوردراستان  زاگرس، آفتاب و خلیج فارس

 اهداف : 

  عرصه های اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی و هنریدرتمامی برای معلولین برابر سازی فرصت ها  

   تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت وی در جامعه 

 درونی سازی الگوهای رفتاراخالقی ، رشد دیدگاه همدلی و ارزش های مثبت فرهنگی 

  توانمند سازی معلولین 

 ق معلولین و منزلت آنان تقویت حس مسئولیت پذیری وپرورش نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقو 

  شناخت و درک معلولین و برقراری ارتباط سالم به دور ازهرگونه تفاوت 

   تاکید بر نگرش مثبت خانواده به فرزند دارای معلولیت و کمک به شکوفایی توانایی های بالقوه وی 

  مبتنی بر فرهنگ غنی و اصیل اسالمیافراد دارای معلولیت  و تئاتر درمانی برایگسترش آموزش تئاتر- 

 ایرانی 

 ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت 

  ایجاد حس رقابت سالم بین گروههای نمایشی 

   تشویق به آفرینش هنری و افزایش همکاری میان هنرمندان تئاتر و معلولین عالقمند به هنر نمایش 

   نقش هنرهای نمایشی در مراکز توانبخشی تحت پوشش ) روزانه و شبانه روزی (تقویت و گسترش 

 

 منشوراخالقی جشنواره :

 و ، و از این رجشنواره هستند ، متولیان واقعی هنرمندان معلولکه  اندبر این باور برگزارکنندگان جشنواره

  .ندمغتنم می شمار این جشنوارهدر راحضور آنان 

 و  عدالت، احترامت نظم ، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، یابا رع برگزارکنندگان جشنواره

 .می باشند    جشنوارهدر  گروه های نمایشی معلولیناستقرار و انصاف آماده پذیرش 
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 از مهم ترین مسئولیت آنان  هنرمندان معلولباور دارند که عزت، احترام و تکریم  برگزارکنندگان جشنواره

در فرآیند ارتباطات متقابل  هنرمندان معلولحفظ شخصیت و جایگاه به تالش خود را معطوف است و تمام 

 .می نمایند

 روه گمصمم هستند تا امکانات و تسهیالت الزم را برای آسایش و آرامش و استقرار  برگزارکنندگان جشنواره

یوه ای مناسب و نوین در را با کیفیت مطلوب و به ش الزماختصاص داده و خدمات  های نمایشی معلولین

   .نان قرار دهندآاختیار 

 خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطالعات و توضیحات کافی  برگزارکنندگان جشنواره

    .را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند شرکت کنندگان درجشنوارهمورد نیاز 

  بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت  برگزارکنندگان جشنواره

است، از این رو با ایجاد تمایالت مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تالش  گروه های نمایشی معلولین

    . می پردازند ستاد برگزاری جشنوارهمجدانه و صادقانه در 

  و دیدگاه های تخصصی هنرمندان معلول و مشارکت فعال آنان دراجرا از اهداف بهره گیری ازنقطه نظرات

 جشنواره می باشد.       

 

 بخش های مختلف جشنواره : 

   الف ـ صحنه ای

 ، شورایی ومحیطی ب ـ خیابانی

 ج ـ کودک و نوجوان

 نویسی مسابقه نمایشنامه -د            

 کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی ـ  ذ            

 

 الف ـ بخش صحنه ای 

این بخش به منظور معرفی و شناساندن گروههای نمایشی معلولین ، ایجاد زمینه رقابت سالم و باالبردن انگیزه های 

 تالش جهت ارائه نمایشهایی با کیفیت مطلوب و با رعایت استانداردهای هنری در گرایشهای مختلف نمایشنامه

صورت  به و همچنین نور ، پوستر و بروشور  نویسی ، کارگردانی ، بازیگری ، طراحی صحنه ، موسیقی ، گریم و لباس

 مسابقه ای برگزار خواهد شد . 

 ، شورایی ب ـ بخش نمایشهای خیابانی و محیطی

ی تئاتر خیابانی و محیطحوزه در توانمندی های هنری معلولین این بخش با هدف ایجاد شرایطی برای انعکاس مناسب 

طرح واجرا و با تاکید بر مضامینی مرتبط با معلولیت وبر پایه اهداف مورد تاکید در دستورالعمل  با رویکردی خالق در 

شکل رقابتی اجرا به ... ( ) میادین ، خیابانها ، پارکها ، پایانه های اتوبوس رانی و ی بازها فضاو با قابلیت اجرا در 

 خواهد شد. 
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 و تئاتر عروسکی ـ بخش کودک و نوجوانج 

درگرایشهای مختلف نمایشنامه نویسی ، کارگردانی و در این بخش از جشنواره نمایش ها به صورت رقابتی 

،بازیگری، عروسک گردانی ، طراحی صحنه ، لباس وساخت عروسک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . الزم به 

 . ه مواردذیل نیزدرحوزه کودک ونوجوان موردتوجه خواهدبودذکراست عالوه برمحورهای کلی جشنوار

  شناخت ودرک کودکان معلول توسط همساالن ، احترام به حقوق همساالن معلول و برقراری ارتباط

 سالم به دور از هرگونه تفاوت 

 تاکید برنگرش مثبت خانواده به فرزند دارای معلولیت وکمک به شکوفایی توانائیهای بالقوه وی 

  شامل : این بخش

سال  11تا  5مسابقه تئاترکودک که شامل آثار نمایشی که توسط کودکان ویا برای کودکان در گروه سنی  .1

 تولید شده باشد.

 16تا  11مسابقه تئاتر نوجوان که شامل آثار نمایشی که توسط نوجوانان و یا برای نوجوانان در گروه سنی  .1

 سال تولید شده باشد.

 نویسی نمایشنامهمسابقه -د

به منظور دستیابی به مجموعه ای از آثار نمایشی کیفی و استاندارد با بن مایه معلولیت ومسائل مرتبط با آن و خالء 

آثاری مورد پذیرش و ارزیابی قرار خواهند موجود در زمینه متون نمایشی مرتبط ، این بخش طراحی گردیده است و

 شده در فراخوان نوشته شده باشد .گرفت که با توجه به محورهای ارائه 

 تواند با حداکثر یک اثر متقاضی حضور در این مسابقه باشد.نویسی میهر نمایشنامه: 1تذکر

 خواهد شد.نتخاب برگزیده وبدون در نظر گرفتن الویت اآثار نمایشنامه به عنوان  11تعداد :  1تذکر 

ب تشخیص داده شوند ، پس از طی مراحل الزم ازسوی معاونت آثاری که از سوی هیات داوران برای چاپ مناس: 3تذکر

 امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشوربه چاپ خواهد رسید.

 

 کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصیـ  ذ

 ، تئاتر درمانی ،در این بخش جلسات آموزشی و کارگاهی پیرامون بررسی نقش نمایش در توانبخشی افراد معلول 

در کنار سایر بخش های جشنواره با حضور هنرمندان ، کارشناسان ، متخصصان و بازیگری، نمایش نامه نویسی و ... 

 الزامی است. منطقه ای صاحب نظران برپا خواهد شد . الزم به ذکر است که این بخش در کلیه جشنواره های

 جشنواره  : اجرای مراحل

ستی مدیر کل بهزی ریاستی جشنواره با تشکیل دبیرخانه بایبرنامه ریزی اجرا :تشکیل ستاد جشنواره  .9

و  برگزاری استان و دبیری معاون توانبخشی آغاز شده و متعاقب آن در خصوص شرایط و نحوه

باتشکیل کمیته های اجرایی ، پشتیبانی وخدمات ،روابط عمومی  سازماندهی امور و هماهنگیهای الزم

 تصمیم گیری و اقدام می گردد. حراست و طالعات ،مشارکتهای مردمیری اوتبلیغات ، فناو
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هماهنگی با دفتر تخصصی سازمان وبا مالحظات استانی  و با توجه به برنامه ها:  جشنواره زمانی تقویم .2

 بهزیستی کشور نسبت به تعیین زمان بندی برگزاری جشنواره اقدام خواهد شد. 

رسانه های جمعی  و جشنواره جهت اطالع رسانی عمومی از طریق جرایددبیرخانه  : فراخوان جشنواره .3

محورهای جشنواره ،بخش های به انتشار فراخوان جشنواره اقدام می نماید که در آن ضمن اعالم 

زمان بندی مراحل جشنواره را نیز معین ،شرایط الزم جهت شرکت گروههای نمایشی مختلف جشنواره ،

، انجمن ها ، موسسات ، سازمان الزم به ذکر است اطالع رسانی مناسب به کلیه مراکز توانبخشی می کند.

 الزامی است . استان های هر منطقهدرها ، نهادها ،ادارات و مراکز مرتبط با امور هنری و نمایشی 

کلیه نمایش  فرد مجرب و علمی در زمینه هنر تئاتر بازخوانی 3هیئتی متشکل از  بازخوانی نمایش ها : .4

و نتیجه آراء خود را جهت اعالم به گروهها به دبیرخانه  ههای ارسالی به دبیرخانه جشنواره را انجام داد

  د کرد .نجشنواره اعالم خواه

 خواهد بود کهنظران و کارشناسان حوزه تئاتر  نفر از صاحب 3این هیأت متشکل از  بازبینی نمایش ها : .5

با توجه به جدول زمان بندی شده توسط دبیرخانه جشنواره، نمایش  وکارشناس رابط هنری  با همراهی

ر دو  دادخواهند را مورد بازبینی قرار  توسط هیات بازخوان مورد تائید قرارگرفته هاهایی را که متون آن

 د کرد . ناعالم خواهبه دبیرخانه جشنواره را ایج نتپایان 

 حضور یک نفر از هیئت بازخوان در بازبینی نمایش ها  الزامی است. تذکر : 

د نخواهاز افراد صاحبنظر و برجسته در زمینه هنر تئاتر نفر  3متشکل از این هیأت  داوری نمایش ها : .6

 د داد . نانجام خواه های نمایشیمعلولیت گروه به تفکیکبود و داوری کلیه نمایش های جشنواره را 

وله مقهنرنمایش و آشنا با متخصصینمی بایستی از  انبازخوان ، بازبین و داور های هیأت تذکر: اعضای

 معلولیت باشند ، 

    :اقدامات اجرایی 

 بدنبال تشکیل ستاد جشنواره و اجرای مراحل فوق ، اقدامات اجرایی زیر مورد انتظاراست: 

ی ، پشتیبان حراست،  داوریتبلیغات ، فن آوری اطالعات ، تشکیل کمیته های اجرایی ،  روابط عمومی و .1

  و مشارکت های مردمی

 انتشار فراخوان  .1

 مناسب سازی شده جهت اجرای نمایش ها نمایشی انتخاب سالنهای  .3

 تنظیم جدول زمانی دریافت آثار نمایشی ، بازخوانی ، بازبینی  و داوری .4

 شنواره توسط کمیته انتخاب و داوریبازخوانی و بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه ج .5

 جشنواره و سایر اقالم تبلیغی تندیس  ،طراحی و تهیه پوستر  .6

 امین ایاب وذهاب افرادمعلول ووسایل حمل ونقل مناسب سازی شدهت .7

 پذیرفته شده نمایشی پرداخت کمک هزینه جشنواره به گروه های  .8
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 پیش بینی اسپانسر و حامیان جشنواره .9

 پیش بینی جوایز برگزیدگان  .11

 بازخوان ، بازبین و داورپیش بینی دستمزدهیئت  .11

اداره کل ، حراست سازمان  ،) از جمله واحدهای روابط عمومی هماهنگی های درون و برون سازمانی .11

  ارشاد اسالمی و ... (

عالیتهای تبلیغاتی و اطالع رسانی)تشکیل ستادخبری، هماهنگی با سازمان فانجام  .13

 صداوسیماوسایرموارد(

 تدارک و اجرای مراسم اختتامیه ومعرفی برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره  .14

 مستندسازی فعالیتهای جشنواره ) تهیه فیلم، عکس ، بولتن و تدوین کتابچه ( .15

                    

 :مهم  و نکات ضروری  

 استان اعزام کننده می باشد.هزینه ایاب و ذهاب گروه های نمایشی هراستان برعهده بهزیستی  .9

،  به نوع معلولیتبه جشنواره،  افراد معلول  زامعا برای هواپیما () اتوبوس، قطار،درانتخاب وسیله سفر (9-9

 .توجه شود بعد مسافت ، و نکات ایمنی 

 خواهدپرداخت جشنواره  کمک هزینه جشنواره بخش نهایی پذیرفته شده درگروه های نمایشی  کلیه به .2

دراختیاراستان قرارداده شده  وسط دفترامورتوانبخشی روزانه و توانپزشکی ت اعتباراین کمک هزینه.شد 

 واز طریق استان به گروه های نمایشی پرداخت خواهد شد. 

پس از اعالم نتایج بازبینی توسط هیات بازبین ومشخص شدن گروه های کمک هزینه جشنواره  می بایستی  (9-2

 شود. انجامنمایشی پذیرفته شده 

و کودک ونوجوان صحنه ای در بخش گروه نمایشی هربرای  89درسال مبلغ کمک هزینه جشنواره  (2-2

 می باشد  ریال 111/111/31ریال وبرای گروه های نمایشی خیابانی  111/111/51

طالق اتهیه کننده نمایش به فردی کمک هزینه هرگروه نمایشی به تهیه کننده نمایش پرداخت خواهد شد. ) ( 3-2

می شود که کلیه هزینه های ساخت و سازو تهیه تجهیزات صحنه ای و همچنین ایاب وذهاب بازیگران 

تهیه کننده می تواند کارگردان نمایش  معلول را درمدت تمرینات آماده سازی نمایش برعهده داشته است.

 . (، مراکز توانبخشی و.... باشد

 درمرحله بازبینی رد شده اند تعلق نخواهد گرفت.کمک هزینه جشنواره به گروه های نمایشی که  (4-2
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)               پایان هرمرحله از دستمزد هیات بازخوان ، بازبین و داوران جشنواره به روش ذیل محاسبه و پس .3

د خواهپرداخت  توسط استان برگزارکننده جشنواره وازمحل اعتبارجشنواره بازخوانی ، بازبینی وداوری (

 : شد

 ریال است . 111/111یک نمایشنامه  برای بازخوانیهزینه پیش بینی شده  (9-2

 ریال ( 111/111 ×تعداد نمایشنامه  ‗)دستمزد هربازخوان 

 نفرمتخصص درحوزه نمایشنامه نویسی درنظرگرفته شود.  3دراین بخش                     

 ریال است . 111/117یک نمایش  برای بازبینیهزینه پیش بینی شده  (2-3

 ریال ( 111/711 ×تعداد نمایش   ‗)دستمزد هربازبین  

 ود.درنظرگرفته شنفرکارشناس تئاتر که آشنایی کامل با مقوله معلولیت داشته باشند  3دراین بخش می بایست 

درصورت عدم آشنایی هیات بازبین نسبت به ویژگی ها وتوانمندی های معلوالن ، مطالعه وحصول آگاهی  تذکر :

کامل دراین رابطه پیش از بازبینی نمایش ها ضرورت دارد ، همچنین همراهی کارشناس رابط هنری معلولین استان 

 با هیات مذکوردرجلسات بازبینی الزامی است .

 ریال است .111/1151یک نمایش داوری  زینه پیش بینی شده برایه (3-3

 ریال(111/1511 ×تعداد نمایش   ‗)دستمزد هرداور  

و یک نفرمتخصص  نظردرحوزه تئاترجهت داوری نمایش ها نفرکارشناس وصاحب 3دراین بخش می بایست  

 توانبخشی بعنوان مشاور درتیم داوری درنظرگرفته شود. 

 جوایز .4

ریال برای اهدای جوایز نقدی به نفرات اول ، دوم ، سوم وتقدیرهای فردی  111/111/611مبلغ اعتبار جشنواره محل از

 که می بایستی پیش بینی شدهوگروهی دربخش های نمایش های صحنه ای بزرگسال ، کودک ونوجوان وخیابانی 

 . اهدا شودبه برگزیدگان درگرایش های ذیل توسط استان میزبان مراسم اختتامیه در

  بخش صحنه ای(  9-4

جوایز نفرات اول در گرایش های کارگردانی ، نمایشنامه نویسی ، بازیگری ) به تفکیک نوع معلولیت ( ، (  9-9-4

 جایزه نقدی ، تندیسبازیگری همراه ، طراحی صحنه ، لباس ، نور ، ماسک وگریم ، موسیقی ، پوستر و بروشور شامل 

 می باشد .  افتخارجشنواره و دیپلم 

جوایز نفرات دوم وسوم در گرایش های کارگردانی ، نمایشنامه نویسی ، بازیگری ) به تفکیک نوع معلولیت ( ( 2-9-4

جایزه نقدی و  لوح ، بازیگری همراه ، طراحی صحنه ، لباس ، نور ، ماسک وگریم ، موسیقی ، پوستر و بروشور شامل 

 می باشد . تقدیر

 و میدانی ، شورایینی بخش خیابا (2-4
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جوایز نفرات اول در گرایش های کارگردانی ، طرح وایده  ،طراحی فضا ، بازیگری ) به تفکیک نوع معلولیت  ( 9-2-4

 می باشد .    جایزه نقدی ، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار( ، بازیگری همراه ، موسیقی ، پوستر و بروشور شامل 

جوایز نفرات دوم وسوم در گرایش های کارگردانی ، طرح وایده  ،طراحی فضا ، بازیگری ) به تفکیک نوع  (2-2-4

 می باشد . جایزه نقدی و لوح تقدیر معلولیت ( ، بازیگری همراه ، موسیقی ، پوستر و بروشور شامل 

 بخش کودک و نوجوان   (3-4

شنامه نویسی ، بازیگری ) به تفکیک نوع معلولیت ( ، جوایز نفرات اول در گرایش های کارگردانی ، نمای(  9-3-4

بازیگری همراه ، ساخت عروسک و عروسک گردانی ، طراحی صحنه ، لباس ، نور ، ماسک وگریم ، موسیقی ، پوستر و 

 می باشد .   ، تندیس جشنواره و دیپلم افتخاربروشور شامل جایزه نقدی 

انی ، نمایشنامه نویسی ، بازیگری ) به تفکیک نوع معلولیت جوایز نفرات دوم وسوم در گرایش های کارگرد  (2-3-4

( ، بازیگری همراه ، ساخت عروسک و عروسک گردانی  ، طراحی صحنه ، لباس ، نور ، ماسک وگریم ، موسیقی ، پوستر 

 می باشد . جایزه نقدی و  لوح تقدیرو بروشور شامل 

به آن دسته از نمایشهایی که موضوع آنها منطبق عالوه بر برگزیدگان جشنواره ،هیئت داوران مجاز است  (3-3-4

با اهداف توانبخشی می باشند و  با در نظر گرفتن شاخصهایی چون تعداد معلولین گروه نمایشی ، موضوع نمایش ، 

نقش هنری معلولین در نمایش و کیفیت اجرای نمایش ) علی الخصوص گروه های شرکت کننده از مراکز توانبخشی 

 ی اهدا نماید.( جایزه ویژه ا

استان ها ی شرکت کننده در منطقه می بایست تمهیداتی اندیشیده تا نمایشهای برگزیده جشنواره در زمانهای  (5

مناسب و به مناسبت های مختلف در شهرستان های محل تولید و یا استانهای مجاور اجرای عموم داشته باشند 

. 

گروه هر گروه می باشد ، که تعداد عوامل اصلی  3تان حداکثرتعداد گروه های نمایشی پذیرفته شده از هراس (6

.الزم به ذکراست نفر باشد 11نبایستی بیش از ، بازیگران ، طراح نور،صحنه ، گریم وموسیقی  نشامل کارگردا

مورد بررسی قرارخواهد گرفت و پس از  توسط هیات بازبینلیست ارائه شده توسط کارگردانان درروز بازبینی 

 . خواهد شدبه امضاء کارگردان رسیده ودردبیرخانه جشنواره نگهداری وسط آنان تائید نهایی ت

پذیرش  میهمانان درهتل براساس لیست نهایی تائید شده توسط هیات بازبین که ازسوی دبیرخانه ارائه ( 9-6

 خودداری  می شود ."می گردد صورت خواهدگرفت وازپذیرش نفرات اضافه اکیدا

 بایستی ، مدیریت استان اعزام کننده میهرگونه بی نظمی ناشی از حضورنفرات اضافهدرصورت بروز  (2-6

 پاسخ گو باشد .

 اطالع رسانی (7

به  معلولین پایگاه اطالع رسانی تئاترکلیه مراحل اجرای جشنواره می بایست در ( 9-7

 انعکاس داده شود.   http://disabledtheaterfestival.behzisti.irآدرس
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می بایستی   عمومی از برگزاری جشنواره و شرکت فعال گروه های نمایشی ، هراستان آگاهی منظوربه ( 2-7

  و انتشارفراخوان اقدام نماید . اطالع رسانی به هماهنگ با دبیرخانه جشنواره نسبت

دفترامورتوانبخشی می بایستی هماهنگی های الزم را درکلیه مراحل اجرا با درهرمنطقه ستاد برگزاری جشنواره  (8

 و توانپزشکی انجام دهد.

 مقررات عمومی :

  الزامی است.با ارائه کارت شناسایی معتبر  یشرایط معلولیت بازیگران گروههای نمایشاحراز  

 نمایشی می بایستی از افراد معلول تشکیل شده باشند.  های بازیگران گروه 3/1حداقل 

  نفر می باشد.  11حداکثر تعداد افراد در نظر گرفته شده برای هر گروه نمایشی 

  ، از حدنصاب آن  اشخاص بازیمتون نمایشی که با توجه به محدودیت درپذیرش تعداد شرکت کنندگان

 د شد.نباشد پیش از ورود به مرحله بازخوانی حذف خواه بیشتر

 درفراخوان در الویت انتخاب قرار خواهند گرفت .  آثار ارسالی بر اساس محورهای ارائه شده 

 .اقتباس از آثار خارجی در صورت همسویی با اهداف و محورهای جشنواره بالمانع است 

 .انتخاب نهایی نمایش ها به عهده هیأت بازبین جشنواره خواهد بود 

  در بخش بازیگری در داوری نمایش های جشنواره به نوع معلولیت گروه های نمایشی توجه خواهد شد و

( و همچنین و سالمندان  بیماران روان ،جسمی حرکتی، کم توان ذهنی  حسی،هر گروه از معلولیت )

 به صورت جداگانه بررسی و داوری خواهند شد.  )همراه(بازیگران غیرمعلول

  قبلاجرای عمومی   7کلیه گروه های نمایشی پذیرفته شده دربخش نهایی جشنواره می بایستی حداقل 

به دبیرخانه جشنواره  زمان و مکان آن ،با قید تعداد اجرا  آن راتأیید و گواهی داشته ازشرکت در جشنواره 

 . داشتنخواهند را شرکت درجشنواره امکانارائه دهند درغیراینصورت 

 و مربیان هنری معلولینبازیگران  ،برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی ویژه کارگردانان 

 الزامی است.  درجریان برگزاری جشنواره

  نجشنواره بین المللی تئاترمعلولینمایش برای ورود به  مجوزانتخابه ای تئاترمعلولین قطمنهای جشنواره 

  نخواهند داشت . را

 


