
 فراخوان «گزارش پژوهش»
 
 

دانشگاهی مـرتبط بـا حـوزه تئـاتر و غیرهاي دانشگاهی و  دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش، با هدف معرفی پژوهش
داشـت نوشـتاري/گفتاري عرضهگزارش پژوهش  کند.  برگزار می  1400ي «گزارش پژوهش» را در سال  هنرهاي نمایشی، برنامه

دهـد. در ایـن ارائـه میترین زمان ممکن به مخاطب هدف خود  ا در کوتاه پژوهشی مفصل ر  هايیافتهکوتاهی است که محتوا و  
 ايدقیقـه 10 يارائـهگیري از ابزارهاي مکمل و یاریگري چون صـوت، تصـویر و پاورپوینـت، در با بهره   گرپژوهشداشت  عرضه
نشسـت   قالب  در  این برنامه  ند.کگزارش میوهش خود را  ژپ  هاي احتمالی، به پرسش  يپنج دقیقه  پاسخگویی  و  ي تحقیق فشرده 

  مندان قرار خواهد گرفت.طریق فضاي مجازي در اختیار عالقهاجرا و صوت و تصویر آن نیز از  پژوهشی
به چاپ خواهد رسید و عالوه بر انتشـار عمـومی بـه   اي با همین عنواندر قالب کتابچه  ها نیزاین گزارش  ينوشتاري  نسخه

رسمی از سوي انتشارات نمـایش بـه  طوربهپژوهش انجام شده،  ایجاد فرصت خریداريموضوع، براي معرفی و رویکرد و  ر  فراخو
 ي مطالعاتی پژوهش ارسال خواهد شد.حوزه  دولتی مرتبط باغیرهاي دولتی و ها و بخشنهادها، سازمان

ــ ــه الکتـنسخ ــتکی گزارشـرونی ــات نشس ــویر جلس ــوت و تص ــا و ص ــه ــایش  یهاي پژوهش ــارات نم ــایت انتش در س
www.namayesh.org .بارگذاري خواهد شد 

به نشست پژوهشی دعوت خواهد نمود. در هـر   براي ارائه  تعدادي را برگزیده و  ، هاي رسیده شوراي پژوهشی از میان گزارش
 چهـار نشسـتِ شود. تـا پایـان سـال جـاريمی  عرضهگزارش پژوهش برگزیده به صورت حضوري    15نشست پژوهشی حداکثر  

 متعاقباً اعالم خواهد شد.ها آن شده است که تاریخ برگزاري ریزيبرنامه » گزارش پژوهش« 
به انتخاب شوراي پژوهشی و آراي مخاطبان از سه پژوهش برتر تقدیر بـه عمـل ها،  در پایان سال و پس از برگزاري نشست

 منتشر خواهد شد.آمده و نسخه کامل پژوهش در قالب کتاب توسط انتشارات نمایش 
 

 شرایط 
کـه اي را  هاي میان رشتهگیرد و پژوهشیهاي مرتبط با هنرهاي نمایشی ایران و جهان را در بر ماین برنامه پژوهش •

 .شودشامل میزند نیز هاي دانشی را به مطالعات تئاتر پیوند میحوزه  سایر
 .هاي مرتبط با تئاتر ایران در اولویت پذیرش خواهند بودپژوهش •
 هاي انجام شده در پنج ساله اخیر تا زمان اعالم این فراخوان را ارائه خواهد شد.در این برنامه گزارش پژوهش •
در ایـن برنامـه پـذیرفتنی   ، هاي بنیادین، کاربردي، تحلیلی، مروريهاي پژوهش، از جمله پژوهشي گونهگزارش همه •

  است.
هاي تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـرا نامهپایان  علمی وهاي اعضاي هیئتپژوهش  ، ي دانشگاهیدر حوزه  •

 پذیرفته خواهند شد.
هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد گرفت که اصول و اسلوب علمی و پژوهشی پژوهش  دانشگاهیغیري  در حوزه  •

 .ه باشندداد نگارشی خود مورد توجه قراررا در فرایند کاري و 
 گیرد.قالب کتاب یا رساله) را دربر مینخواهد بود و تنها نوشتار بلندتر از مقاله (در  ی مقالهگزارش پژوهش شامل معرف •
 واژه باشد و بر اساس ساختار ذکر شده در همین فراخوان تنظیم شود. 6000م گزارش نباید بیش از حج •
 تهیه نماید.  PowerPointبایست اسالیدهاي می دهنده هاي منتخب ارائهي حضوري گزارشبراي ارائه •

 
 



 :نگارش گزارش پژوهشارائه و   ساختار
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 مقدمه .2
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 مختصر محتواي پژوهش يئهارو ا هافصل پژوهش: معرفی يبدنه يفشرده  .9

 ي اصلی پژوهشهایافته .10
 هاي کاربردِ این پژوهشها و زمینهعرصه .11
 پژوهش  اینارائه  جامعه یا سازمان هدف .12
 ایمیل، وب سایت شخصی (در صورت وجود) و شماره تماس در پایان گزارشدرج  .13

 
 و فرایند:  بنديزمان
 خواهد بود.  1400مرداد  10وهش حداکثر تا تاریخ گزارش پژ فرصت ارسال •
اطـالع  1400مـرداد  25هاي چهارگانه تـا تـاریخ نشستبندي ارائه در  ها و برنامه زماننتایج بررسی و انتخاب گزارش •

 رسانی خواهد شد.
ري ضـرو ارسـال نماینـد. info@namayesh.org از طریق ایمیـل  Pdfو    Word  قالببایست در دو  ها میگزارش •

 است در قسمت موضوع ایمیل عبارت «گزارش پژوهش» ذکر شود.
 150مختصر و حـدا اکثـر در    طوربهحصیلی و پژوهشی خود را  ي تبایست معرفی فردي و پیشینهمی  گرامی  متقاضیان •

هـاي پـژوهش درج و ي گزارشارسال نمایند. این پیشـینه در کتابچـه Word ي در قالبواژه به صورت فایل جداگانه
 منتشر خواهد شد.

 معرفی خواهد شد. 1400ي شایسته تقدیر و چاپ در اسفندماه سه پژوهش برگزیده  •
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