
 مصداق فضایى چرخه فرهنگى هنرهاى نمایشى به تفکیک عناصر چرخه 

پژوهش                        آموزش                     آفرینش                     تولید                          توزیع                       عرضه                       مصرف                           تبلیغات 

نهادهاي علمي 	•
پژوهشي

کتاب خانه ها	•
خانه و محل کار	•

مراکز آموزش رسمي	•
مراکز آموزش 	•

غیررسمي
مراکز آموزش آزاد 	•

غیررسمي

مراکز آموزش رسمي	•
مراکز آموزش 	•

غیررسمي
مراکز آموزش آزاد 	•

غیررسمي

کارگاه دکور، لباس 	•
و نمایش

آرشیوهاي لباس، 	•
دکور و لوازم صحنه

-

تکایا و فضاهاي باز 	•
شهري

تاالر خاص نمایش، 	•
مجتمع تئاتر، 

تاالرهاي جانشین 
تئاتر

 مکان هاي 	•
روباز اجراي 

نمایش)آمفي تئاتر(

تاالر ویژه نمایش، 	•
مجتمع هاي تئاتر، 
تاالرهاي جانشین 

تئاتر
مکان هاي روباز 	•

اجراي نمایش 
)آمفي تئاتر(

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ 	•
حرفه اي

مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي	•
موزه هاي تخصصي	•

کلیه مصادیق چرخه فرهنگى هنرهاى نمایشى

مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

پژوهش

پژوهش گر
منتقد
استاد
مدیر

پژوهش
مدیریت

نقد

کتاب خانه ها
نهادهاي علمي پژوهشي

خانه و محل کار

آموزش
مدرس
مدیر

پرسنل خدمات و پشتیباني

خدمات پشتیباني
آموزش

کسب مهارت

مراکز آموزش رسمي
مراکز آموزش غیررسمي

مراکز آموزش آزاد غیررسمي

آفرینش
ایده پرداز

نمایشنامه نویس
ویراستار

خالقیت
ایده پردازي

نگارش

خانه و محل کار
آتلیه



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

تولید

تهیه کننده
کارگردان
بازیگردان

عروسک گردان
تعزیه گردان

دستیارهاي فني و حرفه اي
طراح و تولیدکننده عروسک

بازیگر
طراحان صحنه، لباس، گریم، نور و صدا

مدیریت
کارگرداني
بازیگرداني

عروسک گرداني
تعزیه گرداني

طراحي و تولید
بازیگري
تمرین

کارگاه دکور، لباس و نمایش
آرشیوهاي لباس، دکور و لوازم صحنه

انبارهاتوزیع
بسته بندي، نگهداري و پخشبنگاه هاي توزیع

انبارداران،
مدیر، خدمات پشتیباني

عاملین توزیع

عرضه
صاحبان سالن هاي نمایش

مدیربرنامه ریزي
مدیر اجرا

سفر و اجراي مجدد
نمایش
اجرا

مدیریت

تکایا و فضاهاي باز شهري
تاالر خاص نمایش، مجتمع تئاتر، 

تاالرهاي جانشین تئاتر
مکان هاي روباز اجراي 

نمایش)آمفي تئاتر(

مراجعه کننده و مخاطبمصرف
دیدن و شنیدنعالقه مندان به هنرهاي نمایشي

تاالر ویژه نمایش، مجتمع هاي تئاتر، 
تاالرهاي جانشین تئاتر

مکان هاي روباز اجراي نمایش
)آمفي تئاتر(

تبلیغات 

مدیر، برنامه ریز
طراح آگهي، پوستر و بروشور

سفارش دهنده و سفارش گیرنده
خدمات پشتیباني

جذب و درج آگهي
اطالع رساني و برپایي رویدادهاي فرهنگي: 
برگزاري نمایشگاه و جشنواره، افتتاحیه، 

کارگاه و سمینار

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ حرفه اي
مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي



با توجه به جداول فوق مهمترین فضاهاى چرخه فرهنگى هنرهاى نمایشى عبارتند از:

مجتمع های  تئاتر       آمفی تئاتر و مکان های روباز نمایش  ●
اتاق های تعویض لباس        تکایا ●
کتاب خانه تخصصی      مکان برپایی جشنواره های تئاتر ●
مراکز آموزشی     موزه تخصصی  ●




