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 مقدمه

ش تهیه گزارشی که در اختیار شما قرار گرفته، به منظور شرکت در ششمین دوره جشنواره ملی روی

 بخش نوشته شده است. 5این گزارش در و تنظیم شده است. 

مرکزی  عضو اصلی شورای 5متشکل از  کانون تئاتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، 

گردد. به علت پخش بودن انشگاه برگزار میدساله انتخابات آن در سطح باشد و هرالبدل( مینفر علی 2)و 

باشند. گروه تئاتر ها فعال میهایی از کانون در دانشکدههای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، شاخهدانشکده

ای همندان به این هنر در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری و برگزاری آزمونکانون نیز متشکل از عالقه

کند. در حال حاضر این گروه در حال تکمیل تیم و گزینشی برای اجراهای درون و بیرون دانشگاهی می

 باشد.تر دانشگاهی میسازی برای شرکت در جشنواره تئاآماده

ترها برای به علت ماهیت فعالیت تئاتر و فعالیت در یک گروه تئاتر، این کانون یکی از بهترین بس 

سازد. گروه ها را برای دانشجویان فراهم میهای گروهی و مشارکت در ساخت برنامهالیتافزایش توانایی فع

ها میان فعالین فرهنگی دانشگاه را پدید ترین کانونهای اجرایی کانون یکی از هماهنگتئاتر کانون و تیم

چنین تشکیل گروه گفتگو با یابد. همی کار گروهی افزایش نیز میها، این روحیهاند و با استمرار برنامهآورده

 مندان به تئاتر به وجود آورده است.اعضای کانون، فضایی سالم و فرهنگی برای صحبت و ارتقا هنری عالقه

ای و انسانی خود در قبال دانشجویان و جامعه هنری، این کانون برای عملی ساختن مسئولیت حرفه 

 کند.هنرمندان بیمار و نیازمند میور کمک به های خیریه به منظاقدام به برگزاری اجراهای خیریه و نمایشگاه

اه خواجه انشگهای فرهنگی د، کارشناس کانونکورش سلیمانی، جناب آقای مشاور کانون 

 اند.ه و حمایت کننده کانون بودهها مشاور و همراباشد که در تمامی برنامهنصیرالدین طوسی می
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 در فضای مجازی:فعالیت 

را در  بلیغات خودت، کانون تئاتر صرفه جویی در تبلیغات چاپیحفاظت از محیط زیست و منظور به  

 ادامه آمده است:متمرکز نموده و صفحات کانون در  فضای مجازی

 تلگرام:

@KNTUgram 

@TheatreKNTU 

 اینستاگرام:

@theatre.kntu 
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 مشخصات اعضای کانون:

عضو شدند.  ، یک انتخابات برگزار شد و اعضای شورای مرکزی کانون95تا شهریور  93در بازه زمانی اسفند 

 اشد:باطالعات اعضای شورای مرکزی به شرح زیر می

 (:94دوره قبلی )تا آبان 

 دبیر – رضا اولیاامین

 دبیرنایب  – محمدرضا عضدی

 نیکتا باباخانی

 رضا هدایتی

 مبینا کلهریان

 (:94دوره جاری )آغاز کار از آبان 

 کانون دبیر –سینا پهلوانی 

 ، مسئول تماشاهای گروهیکانون نایب دبیر –گیلدا رضازاده 

 های اجتماعی و تبلیغاتمسئول شبکه –آذرنوش میرزایی 

 های آموزشیها و دورهمسئول کارگاه –پور علیرضا حسین

 ل امور مالیمسئو – رضا اولیاامین

 محمدرضا عضدی
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 )به ترتیب زمان اجرا(و نمایشنامه خوانی ، تعزیهایصحنهبخش اول: اجراهای 

 /"آژیر بی صدا". نمایش  1

 کارگردان: مبینا کلهریان

 بازیگران: مبینا کلهریان، مرضیه حاتم خان، رضا هدایتی، سینا پهلوانی

 های کوتاه نیل سایمون(انتخاب و تخلیص متن: مبینا کلهریان )از مجموعه نمایش

 94ماه اردیبهشت 29زمان اجرا: 

 تئاتر دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمکان اجرا: آمفی

 نفر 90)تخمینی( حدود  تعداد مخاطبان:

 "94بهارانه "باشد، در ذیل جشن این اجرا که تولید کانون تئاتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می 

ها برگزار شد، به روی صحنه رفت. تمامی دست اندرکاران این اجرا شورای هماهنگی کانون همکاریکه با 

دانشجویان جهت سهولت  دقیقه بود. 15را اند و مدت اجدانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده

 ه شد.ها در نظر گرفت، پس از این مراسم سرویس برگشت برای خوابگاهخوابگاهی
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 /استاد مصطفی عبدالهی یادواره /"هفت پرده" خیریه ه خوانی. نمایشنام 2

 کارگردان: میکائیل شهرستانی

 94خردادماه  7الی  94خردادماه  5زمان اجرا: 

 تئاتر دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمکان اجرا: آمفی

 نفر 96اجرا(  3اد مخاطبان: )در مجموع تعد

  

ته شده که از روی هفت نمایشنامه معروف از استاد اکبر رادی نوش "هفت پرده"نمایشنامه خوانی 

باشد. این کار با توجه به اینکه توسط هنرجویان است، یکی از بهترین کارهای استاد میکائیل شهرستانی می

 نیز دارد. دانشجوییشود، در خود ذات میکائیل شهرستانی خوانده می

های درمانی استاد مصطفی عبدالهی آماده شد اما متاسفانه خیریه به منظور کمک به هزینهاین اجرای  

رای ادای دین به اجرا زمین را ترک گفتند. به همین دلیل این اجرا بهترین فرصت ب این استاد عبدالهی قبل از

مزمان با هسوم اجرا، استاد عبدالهی و بزرگداشت و قدردانی از زحمات این استاد بزرگ تبدیل شد. در شب 

دین طوسی به یادبودی از طرف کانون تئاتر دانشگاه خواجه نصیرالهفتمین روز درگذشت این استاد گرانقدر، 

اختیار خانواده  خانواده استاد عبدالهی تقدیم گردید. همچنین تمامی عواید حاصل از فروش بلیط این نمایش در

 استاد عبدالهی قرار گرفت.

تئاتر، -امه، فیلمشامل کتاب و نمایشننمایشگاه خیریه خوانی، ی این نمایشنامهدر مدت سه اجرا 

 قدیم شد.تو محصوالت دست ساز در ورودی سالن برقرار بود که عواید آن نیز به خانواده استاد عبدالهی 

 :تئاتر فستیوالسایت 

 1خبر

 2خبر

 تصویری_گزارش_

 ایران تئاتر:سایت 

46754http://theater.ir/fa/  

http://theaterfestival.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C/
http://theaterfestival.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C/
http://theaterfestival.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF/
http://theater.ir/fa/46754
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 این نمایش: تیوالی برگه

http://www.tiwall.com/theater/nayeshnamekhani-haftpardeh 

  

http://www.tiwall.com/theater/nayeshnamekhani-haftpardeh
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 /اربعین حسینی بزرگداشتتعزیه خوانی/ .  3

 به سرپرستی عالءالدین قاسمی، گروه شب دهمکاری از 

 94آذرماه  9زمان اجرا: 

 سیمکان اجرا: البی دانشکده مکانیک، مواد و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طو

 نفر 250تعداد مخاطبان: )تخمینی( حدود 

یکی از  که به مناسبت اربعین حسینی، کانون تئاتر تصمیم به برگزاری مراسمی ویژه گرفت. گروه شب دهم

های اجرای تعزیه در سطح ایران و جهان هستند، به دانشگاه دعوت شدند. این گروه که پس از بهترین گروه

ه تئاتر شهر تا شهر نیویورک به محبوبیت رسید، هر محرم از محوطه مجموع "شب دهم"خوانی در سریال تعزیه

شکده مکانیک، مواد و صنایع دانشگاه خواجه بی داناند. این اجرا در محوطه الآمریکا به اجرای تعزیه پرداخته

 با پرداختند.نصیرالدین طوسی برگزار شد و دانشجویان در اطراف این محوطه به تماشای این اجرای تعزیه زی

 مودند.نمشاور کانون، جناب آقای کوروش سلیمانی، قبل از شروع برنامه در توصیف محرم و تعزیه صحبت 
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 /اربعین حسینی بزرگداشت /"هنگامه". تئاتر عاشورایی  4

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره کل فرهنگی و اجتماعیبا همکاری 

 کارگردان: سهیل ساعی

 95آذرماه  10زمان اجرا: 

 تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمکان اجرا: آمفی

 نفر 45( حدود نعداد مخاطبان: )تخمینی

ی کانون برای گرامیداشت ماه محرم و صفر، با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه 

انشجویان دگرفته شد. این اجرای برای تمامی  "هنگامه"وزارت علوم، تصمیم به برگزاری اجرای عاشورایی 

 رایگان بود.
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 /"شازده کوچولو"خیریه خوانی . دومین اجرای قصه 5

 کارگردان: میکائیل شهرستانی

 94آذرماه  26 زمان اجرا:

 تئاتر دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمکان اجرا: آمفی

 نفر 346تعداد مخاطبان: 

خوانی صهق خیریه پس از موفقیت چشمگیر اولین اجرای خواجه نصیرالدین طوسی کانون تئاتر دانشگاه 

استی شاهکاری راین اجرا که به  ، تصمیم به برگزاری دومین اجرای آن گرفت.93در آذرماه سال  شازده کوچولو

بسیاری ار دانشجویان به  جذبدن و شباشد باعث عالقه مند از میکائیل شهرستانی و گروه هنرمندش می

اجراهای ر حاوی بلیط تخفیف فیلم و تئاتر، بروشوفرهنگی  یبسته کانون تئاتر و هنر تئاتر شده است.

 به مخاطبان اهدا گردید. اجرا بروشورو  طح شهرس

یع دستی در ئاتر، و صنات-محصوالت فرهنگی شامل کناب، فیلم، فیلماز  اینمایشگاه خیریه

نرمندان بیمار هتمامی عواید حاصل از بلیط فروشی و نمایشگاه خیریه تقدیم یکی از  ورودی سالن برقرار بود.

 )به پیشنهاد مشاور کانون جناب سلیمانی و استاد شهرستانی( شد.
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 برگه تیوال این اجرا:

http://www.tiwall.com/theater/shazdehkouchoulo 

 

  

http://www.tiwall.com/theater/shazdehkouchoulo
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 /"خط قرمز". نمایش  6

 آرزو جاللی کارگردان:

 پورفر، اسما غالمآرزو جاللی، حمیدرضا فهیمی، رعنا منصور رضایی، سینا فاتح بازیگران:

 95اردیبهشت  29 زمان اجرا:

 سالن سفیر، دانشکده هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مکان اجرا:

 نفر 80)تخمینی(  تعداد مخاطبان:

باشد و تمام اعضای این اجرا از دانشجویان حاصل تالش گروه تئاتر کانون می "خط قرمز"نمایش  

ایر س همکاری)با ه مناسبت روز جوان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند. این اجرا در مراسمی ب

باشد به ه تولید گروه تئاتر کانون میدر دانشکده هوافضا اجرا شد. این نمایش کهای دانشکده هوافضا( کانون

 ها نیز اجرا خواهد شد.ای در سایر دانشکدهصورت دوره

  است.های کانونی جشنواره نیز شرکت داده شده این اجرا در بخش اجراهای گروه 
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 دو اجرا /"استند آپ کمدی". اجراهای  7

 کننده: محمدرضا عضدیاجرا 

قرار گرفت. در  مه کانون تئاتری اجرای طنز در برناها، برنامهراستای همکاری کانون با سایر تشکلدر  

موضوعات  این اجراها که با توجه به موضوع مراسم مورد نظر طراحی شده بودند، هدف سرگرم کردن و گفتن

 را شدند:اجرا توسط جناب آقای عضدی طراحی و اجد. دو مهم و بعضاً دشوار برای مطرح کردن بو

رفتار صحیح  آداباجرایی با موضوعاتی همچون : (های جدید)جشن ورودی "94مهرنامه "مراسم  -

/ مدت اجرا  های دانشگاهها و محیطآشنا کردن دانشجویان جدید با فضادر دانشگاه و همچنین 

 دقیقه 25

رکت ش، این مسابقهدر )مربوط به انجمن علمی مکانیک(:  "دقیقه 3ارائه پژوهش در "مسابقه  -

برای داوران و ی خود را پایان نامه یا رسالهمقاله، دقیقه فرصت دارند تا موضوع  3کنندگان 

به  را، آقای عضدی در نقش یکی از شرکت کنندگاناین اجحاضرین در سالن توضیح دهند. در 

با د روی صحنه رفت که بدون توجه به موضوع و زمان مسابقه، در مورد مسائلی همچون برخور

 20جرا: امدت /  94آذرماه  23/ تاریخ اجرا:  ت خود، به صورت طنز، صحبت کرد.اساتید و خاطرا

 دقیقه
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 بخش دوم: تماشای گروهی تئاتر

رش در راستای گست 1393 تئاتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از مهرماه سال کانون 

هایی با عنوان فرهنگ تئاتر و آشنایی بیشتر مخاطبین با آثار ارزشمند سطح شهر، اقدام به هماهنگی برنامه

 کرد. "تماشای گروهی تئاتر"

وسط یکی از )یک هفته در میان( برگزار شد، یک نمایش که پیشتر ت هابرنامه که چهارشنبهدر این 

د انتخاب اعضای کانون تئاتر مشاهده شده و موضوعش مورد تایید و مناسب دانشجویان تشخیص داده شده بو

جهت  تخفیف و تسهیالتیماهنگی با مدیر روابط عمومی آن نمایش و ایجاد هشد و پس از صحبت و می

به  مندانی که پس از انتشار فراخوان هر برنامه، آمادگی خود را اعالم کرده بودند راحضور دانشجویان، عالقه

 ها می برد.تماشای این نمایش

ها، بخشی از مخاطبین برنامه، در اکثریت این برنامهتسهیالت برای دانشجویان ساکن خوابگاه: 

 نیز در نظر گرفته شد.وابگاه خها سرویس برگشت به آن بودند که برای خوابگاهدانشجویان ساکن 

تر گفتگو از برگزاری این برنامه، گسترش روح تئاتر و ایجاد رونق فرهنگی و بازشدن بس هدف اصلی

ها برای ههمچنین این برنام اشای یک نمایش ارزشمند تعریف شد.در سطح دانشگاه از طریق تجربه جمعی تم

 اند.وقات فراغت دانشجویان نیز طراحی شدهسازی ابسترسازی و بهینه

مه در بین حاضرین در برنا جلسات گفتگوییپس از تماشای هر برنامه نیز،  جلسات نقد و بررسی:

گرفت که خود منجر به تضارب آرا و آشنایی بیشتر مخاطبین با فضای گفتگو و فضای مجازی شکل می

 شد.های دیگر حاضرین در برنامه میاندیشه

اجرا شد، به  1395 تا انتهای شهریور 1393 که در بازه اول اسفند "تماشای گروهی تئاتر"های مهرناب

 تفکیک روز و نمایش و میزان مخاطبین و مکان اجرا به قرار زیر است:
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شماره 

 برنامه
 زمان برنامه مکان اجرا نام نمایش/کارگردان

تعداد 

 مخاطبین

 16 1393هفدهم اسفند تماشاخانه باران نیامهرداد کوروش /"آخرین نامه" 1

 25 1394نهم اردیبهشت تماشاخانه ایرانشهر یوسف باپیری /"کامنت" 2

 5 1394بیست و پنجم شهریور تماشاخانه باران سازاناشکان تفنگ/"آتن، مسکو" 3

4 
ن حسی /"جویی هملتمجلس انتقام"

 جمالی

تاالر سایه مجموعه 

 تئاتر شهر
 5 1394اول مهر

 9 1394هشتم مهر تاالر حافظ عباس جمالی /"دریا زدگی" 5

 16 1394بیست و دوم مهر تماشاخانه سنگلج سیدمحمد مساوات /"بیضایی" 6

 35 1394بیست و هفت آبان تماشاخانه ایرانشهر حمیدرضا آذرنگ /"هاهتلی" 7

 5 1394شانزدهم آذر تاالر محراب کهبد تاراج /"جوادیه" 8

 10 1394بیست و هشتم بهمن تاالر مولوی اصغر دشتیعلی /"متاسطاز" 9

 7 1394پنجم اسفند تماشاخانه ایرانشهر جونصیر ملکی /"کرگدن" 10

11 
افشین  /"خاطرات هنرپیشه نقش دوم"

 زمانی
 7 1394نوزدهم اسفند تماشاخانه سنگلج

 61 1395فروردینبیست و پنجم  تماشاخانه سنگلج کوروش سلیمانی /"ناگهان پیت حلبی" 12

 9 1395اول اردیبهشت تاالر مولوی لگیساحمد  /"های مردههویت پروانه" 13

14 
های اثر پرتوهای گاما بر روی گل"

 نوروزیمحسن حاج /"همیشه بهار

تماشاخانه استاد 

 زادهفنی
 17 1395هشتم اردیبهشت

 4 1395اردیبهشتپانزدهم  خانه نمایش غالمرضا عربی /"فصل بهار نارنج" 15

 8 1395بیست و دوم اردیبهشت تماشاخانه ایرانشهر سید محمد مساوات /"یافت آباد" 16

17 
 /"در باب تفریحات سالم و غیرسالم"

 فریبرز کریمی
 8 1395بیست و نهم اردیبهشت تاالر مولوی

18 
کهبد  /"سوگواری قبل از مصیبت"

 تاراج
 6 1395سی تیر تاالر محراب

 5 1395سوم شهریور تماشاخانه دراما میکائیل شهرستانی /"شاعر" 19

 جیران باریکانی/"مرغسی" 20
خانه هنر جمعیت 

 امام علی
 8 1395بیست و چهارم شهریور
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 ها و نهادها: همکاری با سایر کانونسومبخش 

 ها: همکاری با شورای هماهنگی کانون94. نوروزنامه  1

 ها(: همکاری با شورای هماهنگی کانون"صداآژیر بی ")نمایش  94. بهارانه  2

 : همکاری با سایت تیوال"هفت پرده" خیریه . نمایشنامه خوانی 3

/  های علمیها و انجمنهای جدید(: همکاری با شورای هماهنگی کانون)جشن ورودی 94. مهرنامه  4

 "استند آپ کمدی"اجرای 

استند آپ " همکاری با انجمن علمی دانشکده مکانیک / اجرای :"دقیقه 3ارائه پژوهش در "مسابقه .  5

 "کمدی

 وریقیقات و فنا: همکاری با اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تح"هنگامه"نمایش .  6

شگاه خواجه : همکاری با جهاد دانشگاهی واحد دان"شازده کوچولو"قصه خوانی دومین اجرای خیریه .  7

 نصیرالدین طوسی، صندوق توسعه هنر، گروه هنر و تجربه، و سایت تیوال

را با همکاری : این اجمی / اجرای طنزهای عل: همکاری با انجمن94اهی . جشنواره حرکت درون دانشگ 8

روند نه میاین اجرا گروهی تحت عنوان اجرای زنده موسیقی به روی صحکانون تئاتر به روی صحنه رفت. در 

 خواند.ا میو فقط خواننده بدون موسیقی شعری ر نوازندو هیچ کدام موسیقی نمی که در واقع بازیگر هستند

 دقیقه 13خواند. / مدت اجرا: ه اشتباه میخوان نیز همراه گروه است که شعرها را بیک دکلمه

 ها و انجمن اسالمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: همکاری با شورای هماهنگی کانون95. نوروزنامه  9

 انشکده هوافضاهای فرهنگی د(: کانون"خط قرمز". جشن روز جوان )نمایش  10

 نشریه:

 مارهش 5های فرهنگی(/ )کانون "کاف"مطالب و تنظیم سرویس نشریه تهیه 
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 های آتی کانونبخش چهارم: برنامه

زایش کمی و کیفی ن، سعی در افریزی مدوکانون تئاتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با برنامه 

های خود و خدمت کردن به هنر تئاتر و کشف و پرورش استعدادهای هنری در دانشگاه دارد. به همین برنامه

 باشند:ر دست اجرا میدهای آتی کانون به شرح زیر منظور برنامه

با  "ای بر تئاترکارگاه مقدمه"ها با ها و دورهرگاهشروع این کا های آموزشی:ها و دوره. برگزاری کارگاه 1

های بازیگری، کارگردانی، و باشد و پس از آن، دورهمی 95تدریس جناب آقای کوروش سلیمانی در مهرماه 

 تئاتر شورایی برگزار خواهد شد.

تئاترهای  تماشاهای گروهی بهترین فضا برای جذب مخاطبان و گفتگو و نقد . استمرار تماشاهای گروهی: 2

ها، باعث تقویت و تربیت فعالین فرهنگی در حوزه تئاتر باشد و استمرار این فعالیتبرجسته در سطح شهر می

 شود.می

دهای تن استعدابه منظور یاف های مستمر:استعدادها با تولید نمایشنامه خوانی و پرورش . کشف 3

ان برای هنری در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی و همچنین شکوفا ساختن و آماده سازی بازیگر

اقدام به جذب و  های مستمرای، کانون تئاتر قصد دارد تا با فراخوان و تولید نمایشنامه خوانیاجراهای صحنه

 پرورش استعدادها کند.

های یک کانون تئاتر، شرکت و موفقیت در مام تالشحاصل ت های تئاتر:. شرکت در جشنواره 4

های پیش رو و باشد. برای این منظور گروه تئاتر کانون با تمرکز بر جشنوارههای تئاتر دانشجویی میجشنواره

 ستند.مشاوره و راهنمایی گرفتن از اساتید تئاتر کشور، مشغول تمرین و تولید تئاترهای ارزشمند ه
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