


برگزار کنندگان :
اداره ی کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی 

انجمن هنرهای نمایشی ایران 
    ) ITI( 22بهمن ماه تا 4 اسفند ماه 1397انستیتو  بین المللی تئاتر

  محورها و اولویت ها : 
1(توجه به دستاوردهای انقالب اسالمی با تأکید بر چهل سالگی انقالب اسالمی

2 ( توجه خالقانه به مفهوم تولید و حمایت از کاالی ایرانی
3 ( وفــاق مــلــی در مســیـر هــمــدلی و هـمــزبانـی 
4 ( نفـی خشـونت و کوشـش برای صلحی پایدار و جهانی

5 ( توجه به زمینه های فرهنگ ایرانی- اسالمی و بهره گیری از مضامین بومی و ملی 
6(  توجه به تئاتر ایــرانی انـدیشه ورز و خــالق در جـهـت توســعه ی  فـــرهنگی 

7 ( نگاه کاوشگرانه به جامعه در جـهت ترویج ارزش های دینی ، اخالق اجتماعی و فرهنگ امید
8( اهـمــیــت دادن به تـعـامالت بینافرهــنگی میـــان تـئاتر ایــران و تئــاتر ســایر مــلـل

9 ( نگاه ویژه به دستاوردهـای هــنرمندان تئاتر در اســتان ها و جـشـنواره  های استانی 
10( اهتمام به نظم و  انضباط بیشتر در برگزاری جشنواره به مثابه ی یک آیین باشکوه ملی 

به نام حضرت دوست

بخش های جشنواره 
+ تئاتر صحنه ای  

+ تئاتر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی 
+ تــئـاترمــلل
+ فـجر اسـتانی 

+ چهـل سالـگی انقالب اسالمی 
+ مسـابـقه ی نمایشـنامه  نویسی

+ مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر 

+ مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر

+ کارگــاه هـا ی آموزشی و نشســت های تخصصی 

+ همایش برگــزیدگان جشنواره های تئاتر اسـتانی  

+ به عالوه ی فجر
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به نام خـداوند خورشید و ماه
که دل را به نامش خرد داد راه

یک
 ...  جشــنواره ی بیــن المللــی تئاتــر فجــر حــاال دیگــر ســی  وهفــت ســاله شــده اســت. ســی  وهفــت ســالگی ســن بلــوغ اندیشــه  ســت؛ ســه قــدم مانــده بــه 
چهــل ســالگی ســت  ؛ ســن کمــال، ســن شایســتگی انســان بــرای بعثــت ! بگذاریــد همیــن ابتــدا ســر تعظیــم فــرود آوریــم در پیشــگاه هنرمنــدان ، مدیــران 
و دبیرانــی کــه ســی وشــش دوره بــرای ایــن شایســتگی و بلــوغ، متعهدانــه تــالش کــرده انــد. خداونــد را شــاکریم کــه امــروز پرچــم پرافتخــار ایــن میهمانــی 
بشــکوه دردســتان ماســت . امیــد دارم بــه لطــف حضــرت دوســت و یــاری و تــالش مجدانــه ی هــم دالن صدیقــم، جشــنواره ای در خــور میهمانــان بــزرگ و 

ارجمنــدش برگــزار کنیــم.
دو

مــن و بســیاری از هــم نســالنم، فرزنــد جشــنواره ی تئاتــر فجریــم و شایســته اســت اعتــراف کنیــم کــه فرصــت برکشــیدن و بالیــدن در کنــار بزرگانمــان را 
وامــدار فجریــم؛ فجــر بــه مــا جوانــان گمنــام دیــروز امــکان دیــده شــدن داد. جشــنواره ســی و هفتــم فجــر نیــز بــر آن اســت کــه بــا ایجــاد فضــای رقابتــی 
ســالم ، عــالوه بــر هیجــان بخشــیدن بــه ایــن جشــن بــزرگ بسترمناســبی بــرای بــروز اندیشــه هــای تــازه فراهــم آورد . اســتعداد هایــی کــه چــه بســا در 

هیاهــوی اجراهــای متکثــر ایــن روزهــای تئاتــر کمتــر دیــده می شــوند یــا اصــال دیــده نمی شــوند.
سه

جشــنواره ی ســی وهفتم تئاتــر فجــر مــرور محــور اســت. برآینــد اجراهــای عمومــی  اســت. ایــن گفتمــان البتــه فرصــت مغتنمی فراهــم مــی آورد بــرای نمایش 
بــه گزینــی از کهکشــان رنگیــن تئاتــر ایــران زمیــن . پــس مــا تمــام تــوان خــود را صــرف انتخاب شایســته از میــان آثــار تولید شــده کــرده و برگزاری بایســته، 
منظــم وسرشــار ازاحتــرام جشــنواره را مســوولیت مهــم خــود مــی دانیــم . در ایــن راســتا همــه  ی رشــته ها و صنــوف تئاتــر از منزلــت و جایگاهــی بــه ســزا 

برخــوردار خواهنــد بــود و تــالش بــر آنســت کــه ایــن نگــرش تــا انتهــای جشــنواره در همــه ی ســطوح جاری شــود.
چهار

جشـنواره های اسـتانی تئاتـر، بخشـی مهـم و جدایی ناپذیـر از انـدام واره ی تئاتـر فجرنـد. چـه ، هنـوز در برخـی از اسـتان های مـا چـراغ تئاتـر بـه مـدد ایـن 
جشنواره هاسـت که فروغی دارد. در جشـنواره ی سـی وهفتم تالش مجدانه ای می شـود که ارجمندی این جشـنواره ها که بخشـی مهم از روال همیشـگی تئاتر 
فجربـوده انـد ،بیشـترحفظ شـود.به عنـوان نمونه: بـا اینکه کثـرت آثارمتقاضی عمالً رویکـرد انتخـاب را از طریق ارزیابی زنده سـخت می کند، برآن هسـتیم که 

بـه احتـرام هنرمنـدان شـر کت کننـده در جشـنواره های اسـتانی، برگزیـدگان نهایی این جشـنواره ها را تـا حد امـکان از این طریـق برگزینیم.
پنج  

تجربــه ی رونــد برگــزاری چنــد ســاله ی اخیــر جشــنواره  نشــان از عالقــه ی طیــف گســترده ی هنرمنــدان تئاتــر بــه حضــور در بخــش هــای رقابتــی جشــنواره 
دارد، ایــن مهــم مــارا بــر آن داشــت تــا بــا احتــرام بــه ایــن میــل عمومــی- فــارغ از دیــدگاه هــای متفــاوت در ایــن خصــوص - جهــت برنامــه ریــزی بموقــع و 
انضبــاط بخشــیدن بــه فرآینــد برگــزاری جشــنواره ، در ســه بخــش » رقابتــی« و یــک بخــش » غیــر رقابتــی« پذیــرای آثــار باشــیم . فراینــد پذیــرش هــم بــه 

گونــه ای ســت کــه انتخــاب حضــور در بخــش هــای مختلــف از همــان ابتــدای ثبــت نــام بــه اختیــار متقاضــی خواهــد بــود. 
شش

امسال انقالب اسالمی چهل ساله می شود. این تقارن مبارک فضای سرور و جشن وارگی دوره ی سی وهفتم را دو چندان می کند پس به فال نیکش می گیریم و به 
استقبال جشن سی وهفتمین دوره ی تئاتر فجر و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی می رویم .

هالک ما به بیابان عشق خواهد بود
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                نادر برهانی مرند
                                                                                                                                                 دبیر سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر
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1. تئاتر صحنه ای
آثــار صحنــه ای در ســه بخــش رقابتــی  )مســابقه ی تئاتــر بین الملــل ، مســابقه ی تئاتــر ایران ـ  یــک، مســابقه ی تئاتر 
ایــرانـ  دو( و یــک بخــش غیــر رقابتــی )میهمــان( در جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت. هنرمنــدان می                                                                   تواننــد 

صرفــاً متقاضــی حضــور در یکــی از مســابقه ها                                                          ی ســه گانه باشــند  .                                                                                                                                                                                                   

شرایط:
* آثاری که از اول مهر ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1396 تا                                                                                   پایان مهر ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 در یکی از تاالر ها                                                          ی نمایشی کشور )در شهر تهران حداقل 15 

اجرا و در استان ها                                                                                                                                                                            حداقل 7 اجرا( به صحنه رفته باشند می                                                                   توانند متقاضی شرکت در این بخش باشند  .                                                                                                                                                                                                  
* آثـاری کـه در فاصلـه ی زمانـی اول مهرماه 1396 تـا پایان تیر ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 به روی صحنه رفته باشـند،                                                                                                                                      می                                                                   بایسـت تا 

30 مردادمـاه 1397 فیلـم اثـر خـود را به همراه تأییدیه ی معتبـر اجرا به دبیرخانه ی جشـنواره ارائه دهند  .                                                                                                                                                                                                  
* آثــاری کــه در فاصلــه ی زمانــی اول مرداد مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           ســال 1397 تــا پایــان مهرمــاه                                                                                   ســال 1397                                                                                   روی صحنــه می                                                                   رونــد                                                                        

                                                               می                                                                   بایســت تــا 10 آبان مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 فیلــم نمایــش و تأییدیــه ی معتبــر اجــرای خــود را بــه دبیرخانــه ارائــه دهنــد  .                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* گروه هــا                                                          ی ایرانــی ای کــه تولیــدات آن هــا                                                                                                                  در دیگــر کشــورها بــه صحنــه رفته انــد بــا اخــذ تأییدیــه از اداره ی کل 

هنرهــای نمایشــی می                                                                   تواننــد                                                                                   متقاضــی شــرکت در ایــن بخــش باشــند  .                                                                                                                                                                                                   
* بــا توجــه بــه اهمیــت برگــزاری جشــنواره ها                                                          ی تئاتــر اســتان ها                                                                                                                 ، آثــار منتخــب ایــن جشــنواره ها                                                                                                                                             پــس از ارزیابــی 
نهایــی در ســتاد برگــزاری جشــنواره ی تئاتــر فجــر )کــه بــه انتخــاب کارگــردان می توانــد بــه صــورت ارزیابــی زنــده 
یــا دیــدن فیلــم اثــر باشــد (  بــرای حضــور در یکــی از ســه مســابقه ی تئاتــر بین الملــل ،                                                                                                                                      تئاتــر ایــران - یــک و تئاتــر 
ــه  ــا درخواســت کارگــردان و ب ــران - دو معرفــی خواهنــد شــد. فرآینــد انتخــاب در یکــی از این ســه مســابقه ب ای

تشــخیص ســتاد برگــزاری خواهــد بــود. 
* پایان نامه هـا                                                          ی عملـی کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـجویان رشـته ی نمایـش که در بـازه ی زمانـی ابتدای 
مهرمـاه                                                                                   1396 تـا                                                                                   پایـان تیر ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 ارزیابی و دفاع شـده باشـند نیز                                                                                   با ارسـال تأییدیه ی دانشـگاه و مدارک                                                                                   مربوطه 
می                                                                   توانند تا 30 مرداد ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 متقاضی شـرکت در یکی از سـه  مسـابقه ی بخش صحنه ای باشـند. الزاِم داشـتن 

اجـرای عمومی شـامل این تولیدات نمی شـود.
* آثــار برگزیــده ی معرفی شــده از بیســت ویکمین جشــنواره ی بین المللــی                                          تئاتــر دانشــگاهی هــم می                                                                   تواننــد بــدون 
الــزاِم داشــتن اجــرای عمومــی ،                                                                                                                                      متقاضــی شــرکت در یکــی از ســه مســابقه ی ایــن بخــش باشــند  .                                                                                                                                                                                                   بدیهــی اســت 

انتخــاب نهایــی بــه تشــخیص گــروه ارزیابــی و انتخــاب جشــنواره خواهــد بــود  .                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* در بخــش صحنــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          هــر کارگــردان می توانــد صرفــاً متقاضــی حضــور در یکــی از بخش هــا                                                          ی مســابقه ی تئاتــر 

ایــران - یــک ،                                                                                                                                      مســابقه ی تئاتــر ایــران - دو و مســابقه ی بین الملــل باشــد  .                                                                                                                                                                                                  
* نمایش های برگزیده ی                                                                                   سه مسابقه  ی بخش صحنه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          تا تاریخ 25 آذرماه 1397 اعالم خواهند شد.

مدارک مورد نیاز:
* شــش نســخه دی وی دی اجــرا و یــک نســخه ســی دی حــاوی چنــد عکــِس باکیفیــت از اجــرا می                                                                   بایســت پیــش 
از تکمیــل فــرم درخواســت، بــرای ارســال بــه دبیرخانــه ی جشــنواره بــه پســت تحویل و ســپس شناســه ی رهگیری 

پســتی در فــرم درخواســت ثبــت شــود  .                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره  .                                                                                                                                                                                                  
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گاه شمار : 
30 مرداد مــاه 1397: آخریــن مهلــت دریافــت آثــار بخــش صحنــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          )آثــاری کــه در فاصلــه ی زمانــِی اول مهرمــاه 

1396 تــا پایــان تیر مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 بــه روی صحنــه رفتــه باشــند( 
10 آبان مــاه 1397: آخریــن مهلــت دریافــت                                                                                   آثــار بخــش صحنــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          )آثــاری کــه در فاصلــه ی زمانــی اول مرداد مــاه                                                                                                                                       

                                                                                                                    ســال 1397 تــا پایــان مهرمــاه                                                                                   ســال 1397 روی صحنــه می                                                                   رونــد(
30 مرداد ماه 1397:                                                                                   آخرین مهلت دریافت                                                                                   پایان نامه ها                                                          ی عملی 

ـــه  ـــه ب ـــِی راه یافت ـــا                                                          ی ایران ـــامی نمایش ه ـــالم اس ـــنواره )اع ـــه جش ـــه ب ـــار راه یافت ـــالم آث ـــاه 1397: اع 25 آذرم
ـــل (. ـــر بین المل ـــران ـ دو و                                                                                                                                                                                                   تئات ـــر ای ـــک،                                                                                                                                                                                                   تئات ـــران ـ ی ـــر ای ـــابقه ی                                                                                   تئات مس
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1-1. مسابقه ی                                                                                   تئاتر بین الملل 
ظرفیت  پذیرش:

حداکثر                                                                                   8 نمایش غیرایرانی و 15 نمایش ایرانی  

مسابقه ی تئاتر ایران  
مســابقه ی تئاتــر ایــران جشــنواره ی ســی وهفتم در دو بخــش برگــزار می                                                                   شــود : مســابقه ی تئاتــر ایــران - یــک  و 
مســابقه ی تئاتــر ایــران -                                                                                   دو  .                                                                                                                                                                                                   ایــن تقســیم بندی بــه جهــت کثــرت متقاضیــان حضــور در بخــش مســابقه ی تئاتــر 

ایــران و تنظیــم فرآینــد داوری متناســب بــا فضــای موجــود در جــدول جشــنواره                                                                                   پیش بینــی شــده اســت. 

1-2.  مسابقه ی تئاتر ایران-یک    
ایــن بخــش بــرای معرفــی هنرمنــدان خالقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تاکنــون مجــال کمتــری بــرای 
ارائــه ی توانایی هــا                                                          ی خــود بــه جامعــه ی تئاتــر داشــته اند و جشــنواره را محمــل مناســبی بــرای معرفــی و نمایــش 

ــد  .                                                                                                                                                                                                   ــود می                                                                   دانن ــا                                                           ی خ توانمندی ه

ظرفیت پذیرش :
گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواست ها                                                           حداکثر 30 اثر را برای حضور در این رقابت برمی                                                                   گزیند  .                                                                                                                                                                                                 

شرایط :
* پذیرش                                                                                   آثار                                                                                   به کیفیت ،                                                                                                                                      تنوع و نوآوری بستگی تام دارد  .                                                                                                                                                                                                  

*                                                                                   طرح اندیشه ها                                                          ی جهان شمول با تکیه بر هویت ملی و بومی                                                                                   از مهم ترین شاخصه ها                                                          ی انتخاب آثار خواهد بود  .                                                                                                                                                                                                   
* گروه هــا                                                          ی ایرانــِی پذیرفته شــده در مســابقه ی تئاتــر بین الملــل می                                                                   بایســت متــن نمایشــنامه ی خــود را بــه زبــان 

انگلیســی ترجمــه و در                                                                                    فرمــت پاورپوینــت تــا تاریــخ 10 دی مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 بــه دبیرخانــه ارائــه کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* گروه هــا                                                          ی ایرانــِی پذیرفته شــده در مســابقه ی بین الملــل می                                                                   بایســت خالصــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          از نمایــش را بــه زبــان انگلیســی 

بــرای درج در راهنمــای داوران و تماشــاگران غیرایرانــی ارائــه دهند.
* گروه هــای راه یافتــه بــه ایــن مســابقه                                                                                   بــا توجــه بــه ویژگی هــای اجرایــی نمایــش و مشــاوره ی گــروه ارزیابــی و 
انتخــاب، بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمک مالــی جشــنواره، حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثر دویســت میلیون 

ریــال کمک هزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.

رتبه بندی و جوایز مسابقه ی بین الملل 
-  جایزه   ی بزرگ  

-  جایزه ی ویژه ی داوران 
- رتبه های برگزیده  

یک نمایشنامه نویس ،                                                                                                                                      یک کارگردان ،                                                                                                                                      یک بازیگر زن ،                                                                                                                                      یک بازیگر مرد ،                                                                                                                                      یک طراح صحنه ،                                                                                                                                      یک طراح لباس، یک آهنگساز ،                                                                                                                                      
یک طراح گریم ،                                                                                                                                      یک طراح حرکت ،                                                                                                                                      یک طراح نور ،                                                                                                                                      یک طراح آرایه ها                                                          ی صوتی  .                                                                                                                                                                                                   

* تعیین برگزیده از تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن ها                                                                                                                  به تشخیص گروه داوران خواهد بود.  
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1-3.  مسابقه ی تئاتر ایران-دو 
                                                                                  ایــن بخــش بــرای حضــور هنرمنــدان باتجربــه و شناخته شــده   ای                                                                                                                                                                                                                                                          اســت کــه تمایــل دارنــد مهــارت و دســتاوردهای 

فکــری و هنــرِی جدیــد خــود را در عرصــه ی رقابــت بــه محــک داوری بســپارند  .                                                                                                                                                                                                    

ظرفیت پذیرش:
                                                                                                                                                                گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواست ها                                                           حداکثر 25                                                                                   اثر را برای حضور در این رقابت برمی                                                                   گزیند  .                                                                                                                                                                                                  

شرایط:
ــوآوری            ــت و ن ــت ،                                                                                                                                      خالقی ــه کیفی ــنواره ،                                                                                                                                      ب ــا                                                          ی جش ــا و اولویت ه ــه محوره ــه ب ــا توج ــش                                                                                   ب ــن بخ ــرش در ای * پذی

نمایش هــا                                                           بســتگی دارد  .                                                                                                                                                                                                   
* گروه هــای راه یافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــه ویژگی هــای اجرایــی نمایــش و مشــاوره ی گــروه 
ارزیابــی و انتخــاب، بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره، حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثــر 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــه دریاف ــال کمک هزین دویســت                                                                                  میلیون ری

جوایز : 
رتبه های برگزیده و برتر برای  : 

نمایشنامه نویسـی ، کارگردانـی ، بازیگـری زن ، بازیگری مـرد ، طراحی صحنه ، طراحی لباس ، آهنگسـازی ، طراحی گریم ، 
طراحـی حرکت، طراحی نـور، طراحـی آرایه های  صوتی

* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن ها                                                                                                                  به تشخیص گروه داوران خواهد بود. 

شرایط: 
ــوآوری              ــت و ن ــت ،                                                                                                                                      خالقی ــه کیفی ــنواره ب ــا                                                          ی جش ــا و اولویت ه ــه محوره ــه ب ــا توج ــش                                                                                   ب ــن بخ ــرش                                                                                   در ای * پذی

نمایش هــا                                                           بســتگی دارد  .                                                                                                                                                                                                   
* گروه  هــا                                                          ی راه یافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــه                                                                                   ویژگی هــای اجرایــی نمایــش و مشــاوره ی گــروه 
ارزیابــی و انتخــاب، بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره، حداقــل هفتادمیلیــون ریــال و حداکثــر 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــه دریاف ــال کمک هزین دویســت میلیون ری

جوایز : 
رتبه های برگزیده و برتر برای  :  

نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد، طراحی صحنه، طراحی لباس، آهنگسازی ،                                                                                                                                                                                                                        طراحی                                                                                   گریم ،                                                                                                                                      
طراحی حرکت، طراحی نور، طراحی آرایه های صوتی

* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن ها                                                                                                                  به تشخیص گروه داوران خواهد بود.    
* گروه داوری از دو گروه برگزیده با پرداخت شدن مبلغ صدمیلیون ریال تقدیر به عمل خواهد آورد.
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1-4. میهمان
نمایش ها                                                          ی میهمان از میان تمام گونه ها                                                          ی نمایشی و به انتخاب دبیر در جشنواره حضور خواهند یافت. 

* ظرفیت پذیرش در این بخش حداکثر 15 اثر خواهد بود  .                                                                                                                                                                                                    
* از میان آثار بخش میهمان حداکثر 5 اثر با مشاوره ی گروه ارزیابی و انتخاب و تأیید دبیر جشنواره به یکی از سه بخش 

مسابقه ی تئاتر بین الملل ،                                                                                                                                      مسابقه ی تئاتر ایران - یک ،                                                                                                                                      یا مسابقه ی تئاتر ایران - دو معرفی خواهند شد  .                                                                                                                                                                                                   
* کمک هزینــه ی گروه هــا                                                          ی راه یافتــه بــه ایــن بخــش بــر اســاس شــرایط نمایــش و توافــق دبیرخانــه و کارگــردان 

ــر خواهــد بود  .                                                                                                                                                                                                   متغی

2. تئاتر خیابانی و دیگر گونه ها                                                          ی اجرایی 

2-1. تئاتر خیابانی 
ظرفیت پذیرش:

حداکثر                                                                                   22 اثر  
تئاتــر خیابانــی بخشــی پررونــق و جدایی ناپذیــر از جشــنواره ی تئاتــر فجــر اســت.                                                                                   بــا گســترش دیگــر گونه هــا                                                          ی 
اجرایــی ماننــد تئاتــر محیطــی ،                                                                                                                                      تئاتــر کاربــردی و هنرهــای اجرایــِی بینارشــته ای، جشــنواره ی ســی وهفتم عــالوه 
بــر آثــار خیابانــی،                                                                                   پذیــرای تعــدادی از ایــن گونه هــا                                                          ی اجرایــی نیــز                                                                                   خواهــد بــود. بــا ایــن رویکــرد، انتظــار مــی                                                                   رود 
ــه ورای تماشــاخانه ها                                                           و  ــی ک ــد؛ اجراهای ــه کنن ــری را تجرب ــا                                                          ی متنوع ت ــن عرصــه شــیوه ها                                                           و گونه ه ــدان ای هنرمن

قراردادهــای معمــول صحنــه ی تئاتــر رخ می                                                                   دهنــد  .                                                                                                                                                                                                  
آثار بخش خیابانی شامل دو گروه زیر خواهند بود: 

2-1-1.تولیدات تازه 
ــرای اجــرا در جشــنواره ی ســی وهفتم تولیــد شــده  ــاً ب ــار متقاضــی حضــور در ایــن بخــش می                                                                   بایســت صرف * آث
باشــند و پیــش از ایــن هیــچ اجــرای عمومــی یــا جشــنواره   ای                                                                                                                                                                                                                                                          نداشــته باشــند  .                                                                                                                                                                                                   در صــورت مغایــرت، در هــر مرحله   ای                                                                                                                                       

                                                                                                                   از حضــور اثــر در جشــنواره جلوگیــری خواهــد شــد  .                                                                                                                                                                                                   
* دبیرخانه ی جشنواره صرفاً پذیرای نسخه ی تصویری از اجرای اثر خواهد بود. 

2-1-2. برگزیدگان جشنواره ها                                                            
* دبیرخانــه ی جشــنواره در ایــن بخــش پذیــرای برگزیــدگان جشــنواره ها                                                          یی خواهــد بــود کــه در بــازه ی زمانــِی اول 

مهرمــاه 1396 تــا اول آبان مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 برگــزار شــده باشــند  .                                                                                                                                                                                                  
* تقاضــای حضــور آثــار در ایــن بخــش منــوط بــه معرفــی از ســوی دبیــر جشــنواره ی مربوطــه بــه همــراه                                                                                نســخه ی 

ــت  .                                                                                                                                                                                                   تصویری اجراس
* معرفــی آثــار از ســوی جشــنواره ها                                                           بــه معنــای قطعیــت حضــور در جشــنواره ی تئاتــر فجــر نیســت و ایــن امــر 

مســتلزم نظــر گــروه ارزیابــی و انتخــاب جشــنواره ی تئاتــر فجــر اســت  .                                                                                                                                                                                                   
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* از میـان آثـار پذیرفته شـده بـرای حضـور در بخش تئاتـر خیابانـی، با نظر گـروه ارزیابـی و انتخاب 
تعـدادی از آثـار بـرای حضور در » مسـابقه ی تئاتـر خیابانی« پذیرفتـه و معرفی خواهند شـد  .                                                                                                                                                                                                   

ــی و انتخــاب، و  ــی ،                                                                                                                                      مشــاوره ی گــروه ارزیاب ــه ویژگی هــای اجرای ــا توجــه ب ــه جشــنواره ب ــه ب * گروه هــای راه یافت
بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره، حداقــل چهل میلیــون ریــال و حداکثــر هشــتادمیلیون ریــال 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــه دریاف کمک هزین

جوایز : 
                                                                                  رتبه ها                                                          ی برگزیده و برتر برای : 

کارگردانی ،                                                                                                                                      طرح و ایده پردازی ،                                                                                                                                      بازیگری زن ،                                                                                                                                                                                                                        بازیگری مرد ،                                                                                                                                      طراحی فضا و ابزار نمایشی،                                                                                                                                      آهنگسازی 
* تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن ها                                                                                                                  به تشخیص گروه داوران خواهد بود.

مدارک :
* ارســال شــش نســخه دی وی دی اجــرا و یــک نســخه ســی دی حــاوی چنــد عکــس باکیفیِت اجــرا از طریق پســت 

بــه دبیرخانــه ی جشــنواره و اخــذ شناســه ی رهگیری پســتی بــرای ثبــت در فرم درخواســت .
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.

گاه شمار: 
15 آبان ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397: پایان مهلت ارسال آثار )تولیدات تازه / برگزیدگان جشنواره ها                                                           ( 

25 آذرماه 1397: اعالم آثار راه یافته به جشنواره. 

2-2. دیگر گونه ها                                                          ی اجرایی   
ظرفیت پذیرش : حداکثر14 اثر 

* ایــن بخــش شــامل هرگونــه هنرهــای اجرایــِی بینارشــته   ای                                                                                                                                                                                                                                                          و اجــرا در فضاهــای غیرآشــنای تئاتــری می                                                                   شــود 
کــه                                                                                   بــا رویکــرد تغییــر در قراردادهــای اجرایــی ،                                                                                                                                      مــکان اجــرا و شــکل ارتبــاط بــا مخاطــب رخ می                                                                   دهنــد.

آثار بخش دیگر گونه ها                                                          ی اجرایی شامل دو گروه زیر خواهند بود: 

2-2-1. تولیدات تازه  
ــرای اجــرا در جشــنواره ی ســی وهفتم تولیــد شــده  ــاً ب ــار متقاضــی حضــور در ایــن بخــش می                                                                   بایســت صرف * آث
باشــند و پیــش از ایــن هیــچ اجــرای عمومــی یــا جشــنواره   ای                                                                                                                                                                                                                                                          نداشــته باشــند  .                                                                                                                                                                                                   در صــورت مغایــرت ،                                                                                                                                      در هــر مرحله   ای                                                                                                                                       

                                                                                                                   از حضــور اثــر در جشــنواره جلوگیــری خواهــد شــد  .                                                                                                                                                                                                   
* دبیرخانه ی جشنواره در این گروه پذیرای نسخه ی تصویری از اجرا یا پروپوزال اجرایی خواهد بود  .                                                                                                                                                                                                   

* متقاضیانــی کــه از طریــق ارائــه ی پروپــوزال اجرایــی مایــل بــه حضــور در جشــنواره هســتند ضــروری اســت تــا 
ــه ی  ــد.                                                                                                                                                                                                   دبیرخان ــدام کنن ــایت جشــنواره اق ــوزال در س ــل پروپ ــذاری فای ــرای بارگ ــخ اول شــهریور ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 ب تاری
جشــنواره از تاریــخ 20 شــهریور ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 بــر اســاس جــدول زمان بنــدی، از ایــن متقاضیــان بــرای تشــریح و دفــاع 

از پروپــوزال دعــوت خواهــد کــرد  .                                                                                                                                                                                                   
* در صــورت پذیــرش پروپــوزال ،                                                                                                                                      ضــروری اســت متقاضیــان فیلــم اثــر خــود را تــا اول آبان مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 بــه دبیرخانــه 

ــه کنند.                                                                                                                                                                                                   ارائ
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تبصــره: در صــورت تشــخیص گــروه ارزیابــی و انتخــاب ،                                                                                                                                      آثــاری کــه امــکان ارائــه ی آن هــا                                                                                                                  بــه صــورت فیلــم در این 
مرحلــه وجــود نداشــته باشــد از اجــرای بنــد فوق مســتثنا هســتند  .                                                                                                                                                                                                   

* متقاضیـان حضـور در گـروه تولیدات تـازه ی دیگر گونه ها                                                          ی اجرایی کـه از طریق ارائه ی فیلم اجـرا تمایل به حضور 
در جشـنواره دارنـد ضـروری اسـت تا تاریخ اول آبان مـاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 فیلم اثر را به دبیرخانه ارسـال کنند.                                                                                                                                                                                                   

2-2-2.  آثار اجراشده  
* دبیرخانه ی جشنواره در این گروه پذیرای نسخه ی تصویرِی اجرا خواهد بود  .                                                                                                                                                                                                  

* آثــاری کــه در بــازه ی زمانــِی اول مهر مــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1396 تــا 30 مهرمــاه 1397 اجــرا شــده باشــند می                                                                   تواننــد متقاضــی 
حضــور در ایــن گــروه باشــند  .                                                                                                                                                                                                   

* ارائه ی مستندات اجرا ) بروشور، پوستر، عکس و ... ( با قید زمان و مکان مشخص الزامی است  .                                                                                                                                                                                                  
ــا نظــر گــروه  * از میــان آثــار پذیرفته شــده بــرای حضــور در بخــش دیگــر گونه هــا                                                          ی اجرایــی، ب
ــی«  ــا                                                          ی اجرای ــر گونه ه ــابقه ی دیگ ــور در »مس ــرای حض ــار ب ــدادی از آث ــاب، تع ــی و انتخ ارزیاب

پذیرفتــه و معرفــی خواهنــد شــد  .                                                                                                                                                                                                   
ــا                                                           و  ــا                                                           ،                                                                                                                                      موزه ه ــم از گالری ه ــی اع ــا                                                          ی اجرای ــا                                                                                                                                                                            و محیط ه ــری از مکان ه ــرای بهره گی ــت ب ــی و اخــذ موافق * هماهنگ
دیگــر اماکــن مــورد نظــر بــه عهــده ی گــروه اجرایــی خواهــد بــود و دبیرخانــه ی جشــنواره تنهــا معرفی نامه هــا                                                          ی 

رســمی جهــت ارتبــاط بــا مراجــع مربوطــه را صــادر و بــه گروه هــا                                                           ارائــه خواهــد کــرد.
* گروه هــای راه یافتــه بــه جشــنواره در ایــن بخــش بــا توجــه بــه ویژگی هــای اجرایــی و مشــاوره ی گــروه ارزیابــی و 
انتخــاب، بــر اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی جشــنواره، حداقــل چهل میلیــون ریــال                                                                                   و حداکثــر هشــتادمیلیون 

ریــال کمک هزینــه دریافــت خواهنــد کــرد.
جوایز : 

* به چهار گروه برتر این بخش تندیس جشنواره و جایزه ی نقدی                                                                                   تعلق خواهد گرفت.
* بنــا بــر ماهیــت اصالح گرایانــه ی تئاتــر شــورایی و کاربــردی، این گونــه آثــار ارزیابــی نخواهنــد شــد، امــا جهــت 
ــن  ــا                                                          ی شــاخص حاضــر در ای ــه گروه ه ــژه ب ــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          وی ــی ،                                                                                                                                      کمک هزین ــه ی                                                                                   اجرای ــن گون ــت ای ــداوم فعالی تشــویق و ت

بخــش تعلــق خواهــد گرفــت.
* بنا به تشخیص گروه داوری، امکان اهدای جوایز دیگری نیز وجود دارد.

مدارک :
* ارســال شــش نســخه دی وی دی اجــرا و یــک نســخه ســی دی حــاوی چنــد عکــس باکیفیِت اجــرا از طریق پســت 

بــه دبیرخانــه  و اخــذ شناســه ی رهگیری پســتی بــرای ثبــت در فرم درخواســت 
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره 

گاه شمار : 
1 شهریور ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 : آخرین مهلت بارگذاری پروپوزال اجرایی برای حضور در گروه تولیدات تازه 

20 شهریور ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 : آغاز جلسات بررسی پروپوزال اجرایی تولیدات تازه 
1 آبان ماه                                                                                                                                                                                                                                                           1397: آخرین مهلت دریافت نسخه ی تصویری پروپوزال اجرایِی تأییدشده 

ــازه )از  ــرای حضــور در گــروه تولیــدات ت ــار ب ــری آث ــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 : آخریــن مهلــت دریافــت نســخه ی تصوی 1 آبان م
طریــق فیلــم ( و آثــار اجراشــده  .                                                                                                                                                                                                   
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3. تئاتر ملل  
                                                                                  بخــش تئاتــر ملــل بــا هــدف ایجــاد فرصتــی بــرای معرفــی آثــار دیگــر ملــل جهــان و زمینه ســازی بــرای تعامــالت 
فرهنگــی برگــزار می شــود. در ایــن                                                                                                                                                                      بخــش آثــاری از گروه هــای نمایشــِی غیرایرانــی شــرکت خواهنــد داشــت تــا 
عــالوه بــر تعامــالت فرهنگــِی ذکرشــده، مخاطبــان و هنرمنــدان تئاتــر ایــران بــا خصلت هــا و ویژگی هــای تئاتــر 

ســایر ملــل بیشــتر آشــنا شــوند.

شرایط: 
* شرایط حضور نمایش های این بخش و رویکرد جشنواره در فراخوان بین المللی جشنواره ارائه شده است  .                                                                                                                                                                                                   

* از میان آثار حاضر در بخش تئاتر ملل، حداکثر 8 اثر برای حضور در مسابقه ی تئاتر بین الملل معرفی خواهند شد.
* آثار حاضر در این بخش می                                                                   توانند شامل اجراهای صحنه ای ،                                                                                                                                      تئاتر خیابانی و دیگر گونه ها                                                          ی اجرایی باشند  .                                                                                                                                                                                                   

ــه ی  ــه ارائ ــا کمپانی هــا                                                           و گروه هــا                                                           ی تئاتــری غیرایرانــی، تنهــا مشــروط ب تبصــره: همــکاری گروه هــا                                                          ی ایرانــی ب
ــه عنــوان نمایــش متقاضــی  ــه امــور بین الملــل جشــنواره، ب درخواســت از ســوی گــروه یــا کمپانــی غیرایرانــی ب
شــرکت در بخــش تئاتــر ملــل، بررســی خواهــد شــد. بدیهــی اســت تشــخیص ایــن امــر مبتنــی بــر هویــت گــروه یا 

کمپانــی پیشــنهاددهنده بــر مبنــای اطالعــات و اســناد ارائه شــده توســط ســتاد                                                                                   جشــنواره خواهــد بــود.

4. فجر استانی 
ــا  ــا هــدف گســترش فعالیت هــای نمایشــی در اســتان ها                                                                                                                                                                           ، ب ــر فجــر ب ــی                                          تئات ســی وهفتمین جشــنواره ی بین الملل
ــزار  ــتان ها                                                                                                                                                                            برگ ــی از اس ــع                                                                                   در برخ ــه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          جام ــالمی ،                                                                                                                                      برنام ــاد اس ــگ و ارش ــی ادارات کل فرهن ــکاری و هماهنگ هم
می کنــد.                                                                                   ایــن برنامــه شــامل اجــرای عمومــی آثــار برگزیــده ی اســتانی )مشــخصاً گروه هــا                                                          ی برگزیــده ی اســتانِی 
دوره هــا                                                          ی 36 و 37 جشــنواره ی تئاتــر فجــر (، کارگاه هــا                                                          ی آموزشــی و نمایشــگاه عکــس ،                                                                                                                                      پوســتر و کتاب تئاتر اســت. 

ــزار می                                                                   شــود  .                                                                                                                                                                                                    ــان برگ ــاه                                                                                                                                                                                                                                                           1397 در اســتان ها                                                                                                                                                                           ی میزب ــن بخــش در نیمــه ی دوم دی م                                                                                   ای

5.  چهل سالگی انقالب اسالمی 
ــه مناســبت فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی  ــه ی جشــنواره ی ســی وهفتم در نظــر دارد                                                                                   ب دبیرخان

ــد.                                                                                                                                                                                                                                                                                      ــزار کن ــژه   ای                                                                                   برگ ــا                                                          ی                                                                                   وی برنامه ه
* رادیو تئاتر 

    +  فراخوان این بخش با هماهنگی مسئوالن رادیو متعاقباً اعالم می                                                                   شود. 
* حمایت از تولید چند اثر                                                                                   صحنه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          و محیطی 

* برگزاری نمایشگاه پوستر  و                                                                                                                                      عکس تئاتر بعد از انقالب
* سمینار بررسی تئاتر بعد از انقالب اسالمی

   +  فراخوان سمینار متعاقباً اعالم خواهد شد  .                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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6 . مسابقه ی                                                                                   نمایشنامه نویسی
                                                                                                                                                                     ایـن بخـش بـا هـدف تولیـد نمایشـنامه های ایرانـِی برگرفتـه از مضامیـن و بنیان هـا                                                                                                                 ی فرهنگـی و اجتماعی کشـور 
برگـزار می شـود. پرداختـن                                                                                   بـه میـراث گران بهای تاریخـی، فرهنگـی، ادبی و دینی                                                                                   ایران )افسـانه ها،                                                        اشـعار، داسـتان 

هـا                                                                                                                 ، حماسـه، رسـوم و سـنن بومـی- محلی( و همچنیـن محورهای موضوعـِی مورد تأکیـد و مذکور در فراخـوان این 
جشـنواره در اولویـت خواهد بود.

شرایط : 
* در ایــن بخــش نمایشــنامه های ایرانــی ای کــه تابه حــال در هیــچ مســابقه ی نمایشنامه نویســی ای حایــز رتبــه نشــده و 

به چــاپ نرســیده باشــندپذیرفته می شــوند.
*  هر نمایشنامه نویسی می تواند با ارائه ی حداکثر دو اثر، متقاضی حضور در این مسابقه باشد.

* مهلت بارگذاری نمایشنامه )پی دی اف و با فونت زر شماره ی 14 ( و ثبت نام الکترونیکی تا                                                                                   تاریخ اول مهرماه 1397خواهد بود.
* تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره

* پــس از بررســی مرحلــه ی نخســتیِن آثــار ،                                                                                                                                      7 نامــزد دریافــت جایــزه در ایــن بخــش تــا تاریــخ 15 آذرمــاه                                                                                   1397 اعــالم 
ــاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ســال جــاری                                                                                   توســط  ــه، در دی م ــر اســاس برنامــه ی ارائه شــده از ســوی دبیرخان ــر ب ــن هفــت اث خواهنــد شــد. ای

نویســنده  نمایشــنامه خوانی، و نقــد و بررســی خواهنــد شــد. 
* بــه نویســنده ی                                                                                   هریــک از هفــت                                                                                   نمایشــنامه کــه بــرای نمایشــنامه خوانی دعــوت می                                                                   شــوند مبلــغ ده میلیــون ریــال به 

عنــوان کمک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد.
* ســه اثــر برگزیــده ی نهایــی مســابقه، بــر اســاس نظــر گــروه داوران ،                                                                                                                                      جوایــزی به شــرح زیــر در اختتامیه ی جشــنواره ی 

ســی وهفتم دریافــت خواهنــد کــرد:
+ رتبه ی نخست                                                                                                                                                                       صدمیلیون ریال 
+ رتبه ی دوم                                                                                                                                                                       هشتاد                                                                                   میلیون ریال 
+ رتبه ی سوم                                                                                                                                                                                                                                                          شصت میلیون ریال

* سه نمایشنامه    ی برگزیده پس از طی مراحل الزم، از سوی انتشارات نمایش به چاپ خواهند رسید. 

گاه شمار : 
1 مهرماه 1397: پایان مهلت بارگذاری نمایشنامه )پی دی اف و با فونت  زر شماره ی 14 (

15 آذر ماه 1397: اعالم                                                                                   هفت نامزد دریافت جایزه 
دی ماه 1397: برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی 

4 اسفند ماه 1397: اعالم سه اثر برگزیده در اختتامیه ی جشنواره.

7.                                                                                   مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر  
                                                                                  تـداوم برگـزاری مسـابقه و نمایشـگاه عکس در سـال های گذشـته منجر به ارتقـای جایگاه عکس و عکاسـان تئاتر در 

حـوزه ی تبلیـغ و معرفـی تئاتر شـده اسـت. در این دوره نیز مسـابقه و نمایشـگاه عکس تئاتر برگزار می شـود.
* دبیرخانــه ی جشــنواره تنهــا پذیــرای عکــس نمایش هایــی خواهــد بود کــه اجــرای آن هــا                                                                                                                  )عمومی و جشــنواره ای( 

در بــازه ی زمانــی اول مهرمــاه 1396 تــا پایــان مهرمــاه 1397 بوده باشــد.
* فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً اعالم خواهد شد  .                                                                                                                                                                                                   
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8. مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر
همچــون مســابقه و نمایشــگاه عکــس، تــداوم برگــزاری مســابقه ی پوســتر تئاتــر ،                                                                                                                                      جایــگاه طراحــی پوســتر را بــرای 
ــا داده اســت. در جشــنواره ی  ــاط کشــور ارتق ــدان گرافیســت و گروه هــای نمایشــی گوناگــون، در اقصــا نق هنرمن
ســی وهفتم نیــز بــه منظــور تعالــی ایــن امــر و شــناخت بهتــر و بیشــتر تأثیــر متقابــل هنــر نمایــش و هنرهــای 

تجســمی، مســابقه و نمایشــگاه پوســتر برگــزار خواهــد شــد.
 * محــدوده ی زمانــِی مــد نظــر بــرای آثــار متقاضــی مربــوط بــه نمایش هــا و رویدادهایــی اســت کــه در فاصلــه ی 

اول مهرمــاه 1396 تــا پایــان مهــر 1397 اجــرا یــا برگــزار شــده باشــند.
* فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً از طریق سایت جشنواره اعالم خواهد شد.

9.  کارگاه ها                                                           ی آموزشی و نشست ها                                                          ی تخصصی   
کارگاه هــا                                                           و نشســت ها                                                          ی تخصصــی جهــت آشــنایی هنرمنــدان تئاتــر ایــران بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی تئاتــر 
جهــان برگــزار خواهــد شــد  .                                                                                                                                                                                                   ایــن کارگاه هــا                                                           بــا مشــارکت گروه هــا                                                           و مدیــران تئاتــر و کمپانی هــا                                                          ی ایرانــی و خارجــی 

برگــزار و جزئیــات برنامــه و چگونگــی ثبت نــام متقاضیــان متعاقبــاً اعــالم خواهــد شــد.  

10.  همایش برگزیدگان جشنواره ها                                                          ی تئاتر                                                                                   استانی
ایــن همایــش مختــص شــرکت کنندگان و برگزیــدگان جشــنواره ها                                                          ی اســتانی اســت                                                                                   و پیــش از جشــنواره برگــزار 

خواهــد شــد  .                                                                                                                                                                                                   جزئیــات و برنامه هــا                                                          ی تکمیلــی متعاقبــاً اعــالم خواهــد شــد  .                                                                                                                                                                                                  

11.  به عالوه ی فجر
ــداوم  ــرورت ت ــنواره ،                                                                                                                                      ض ــر جش ــد دوره ی اخی ــاختار چن ــر« در س ــالوه ی فج ــش »به ع ــن بخ ــرار گرفت ــه ی ق تجرب
برنامه ریزی شــده ی حضــور ایــن بخــش را در جشــنواره ی بین المللــی                                          تئاتــر فجــر نشــان می                                                                   دهــد. ایــن بخــش در 

ــا تغییــرات و شــرایطی جدیــد برگــزار خواهــد شــد. دوره ی ســی وهفتم نیــز ب
* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این بخش متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد  .                                                                                                                                                                                                  
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شرایط عمومی 
* درخواســــت شــــرکت در ســی وهفتمین جشــــنواره ی بین المللــی                                          تئاتــر فجــر صرفــاً از طریــق تکمیــل فــرم 

ثبت نــام در ســایت جشــــنواره پذیرفتــه خواهــد شــد.
* ثبت درخواست در سایت جشنواره پس از تاریخ ها                                                          ی مشخص شده، به طور خودکار امکان نا پذیر خواهد بود  .                                                                                                                                                                                                  
* بارگذاری اجازه نامه ی کتبي از نویسنده، مترجم یا ناشر اثر براي ثبت اثر در تمامي بخش ها                                                           ضروری است  .                                                                                                                                                                                                  

* آثــاری کــه پیــش از ایــن در جشــنواره  ی تئاتــر فجــر حضــور داشــته اند تنهــا در صــورت تغییــر کارگــردان و گــروه 
اجرایــی می                                                                   تواننــد در ایــن دوره از جشــنواره نیــز حضــور داشــته باشــند  .                                                                                                                                                                                                   

ــر  ــی، ه ــا                                                          ی اجرای ــر گونه ه ــی و دیگ ــر خیابان ــه ای ،                                                                                                                                      تئات ــای صحن ــم از اجراه ــی اع ــا                                                          ی اجرای ــام بخش ه * در تم
ــی جشــنواره حضــور داشــته باشــد. ــه ی نهای ــد در مرحل ــر می                                                                   توان ــک اث ــا ی ــا ب ــردان تنه کارگ

ــم جــدول  ــزی و تنظی ــاره ی برنامه ری ــه مشــکالت پیش بینی نشــده درب ــا توجــه ب ــزاری جشــنواره ب * ســتاد برگ
اجراهــای جشــنواره، صرفــاً متعهــد بــه هماهنگــی حضــور هــر بازیگــر حداکثــر در دو                                                                                   نمایــش  خواهــد بــود.
*                                                                                   بارگذاری تأییدیه ی اجرای عمومی                                                                                   برای آثار صحنه   ای                                                                                                                                                                                                                                                          با قید تعداد اجرا، سالن اجرا و زمان آن ضروری است  .                                                                                                                                                                                                   

* در بخــش صحنــه   ای تأییدیــه ی اجــرا در تهــران بــا مهــر تماشــاخانه و شــورای ارزشــیابی و نظــارت بــر نمایــش 
و در شهرســتان ها                                                                                                                                                                            بــا تأییدیــه ی اداره ی کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان و درج لینــک خبــر پرتــال اســتانی 

ایران تئاتــر قابــل پذیــرش خواهــد بــود  .                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* اخذ مجوز شورای ارزشیابی و نظارت )مشخصاً جهت اجرای جشنواره ( برای کلیه ی آثار الزامی است  .                                                                                                                                                                                                   

* گروه هــا                                                          ی پذیرفته شــده در تمامــی بخش هــا                                                                                                                                             بــه منظــور آســانی انتخــاب بــرای تماشــاگران و هویت بخشــی بــه 
ــف و نشــانه )آیکون ( گذاری  ــی تعری ــای اجرای ــا                                                           و ویژگی ه ــر اســاس گونه ه ــش خــود را ب ــا، می                                                                   بایســت نمای اجراه
ــف از  ــد. تعاری ــد ش ــنواره آورده خواه ــوگ جش ــرا و کاتال ــورهای اج ــدول ،                                                                                                                                      بروش ــانه گذاری در ج ــن نش ــد  .                                                                                                                                                                                                   ای کنن

طریــق                                                                                   ســایت جشــنواره در دســترس اســت  .                                                                                                                                                                                                  
ــی  ــرای ارزیاب ــب ب ــت مناس ــد از کیفی ــی می                                                                   بای ــای متقاض ــالی از نمایش ه ــم( ارس ــری )فیل ــخه ی تصوی  * نس
ــده،  ــری نســخه ی ارائه ش ــی و تصوی ــت صوت ــص و نامناســب بودن کیفی ــه نق ــد. در صــورت هرگون ــوردار باش برخ
مســئولیتی بــه عهــده ی دبیرخانــه ی جشــنواره نخواهــد بــود. همچنیــن                                                                                   دبیرخانــه ی جشــنواره محدودیــت ویــژه   ای 
ــه می                                                                   شــود  ــا توصی ــد؛ ام ــا                                                           لحــاظ نمی کن ــرداری نمایش ه ــه در تصویرب ــن و زاوی ــد دوربی ــردن از چن ــرای بهره ب ب
بــرای تهیــه ی نســخه ی تصویــری نمایــش، متقاضیــان گرامــی بــه شــرایطی کــه بتوانــد خصلت هــا                                                          ی تئاتــرِی اثــر را 
بیشــتر نشــان دهــد توجــه فرماینــد. نســخه ی تصویــری نمایــش می                                                                   توانــد از اجــرای عمومــی یا اجــرا در جشــنواره، 
یــا اجرایــی ویــژه بــرای تصویربــردارِی باکیفیت تــر ضبــط شــده باشــد. در ضمــن کارگــردان اثــر می                                                                   توانــد تأکیدهــا 
ــدای  ــد و در ابت ــه کن ــری تهی ــه صــورت تصوی ــش ب ــر دیده شــدن نمای ــرای بهت و توضیحــات الزم و راهگشــا را ب

نســخه ی اثــر قــرار دهــد  .                                                                                                                                                                                                  
* تعییــن زمــان، مــکان و تعــداد اجــرای نمایش هــا بــر عهــده ی                                                                                   ســتاد برگــزاری جشــنواره و بــر اســاس امکانــات 

موجــود خواهــد بــود.
* اسکان و پذیرایی از گروه های استانِی پذیرفته شده بر عهده ی دبیرخانه ی جشنواره خواهد بود.

* ســـتاد برگـــزاری جشـــنواره مســـئولیتی در قبـــال ساخت وســـاز دکـــور، دوخـــت لبـــاس ،                                                                                                                                      تأمیـــن سیســـتم صوتـــی 
ـــازی  ـــور و آماده س ـــب دک ـــول نص ـــات معم ـــاً خدم ـــت و صرف ـــد داش ـــا نخواه ـــی نمایش ه ـــالم تبلیغ ـــاپ اق و چ

ـــد داد. ـــه را خواه صحن
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* مـــدارک، عکس هـــا                                                           ،                                                                                                                                      پوســـترها، نمایشـــنامه ها و فیلم هـــای ارسال شـــده )اعـــم از پذیرفته شـــده و 
ــد. ــد شـ ــترد نخواهـ ــده( مسـ پذیرفته نشـ

* دبیرخانــه  ی جشــنواره بــا مشــاوره ی گــروه ارزیابــی و انتخــاب هــر بخــش ،                                                                                                                                      کمک هزینــه ی گروه هــای راه یافتــه را 
بــا توجــه بــه مــوارد زیــر مشــخص می                                                                   کنــد:

  + نیازهای ضروری صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی و  .                                                                                                                                                                                                  ..
  + تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب

  + سطح کیفی آثار و تعداد اجراها در جشنواره.
ــط و  ــرش ضواب ــه پذی ــد ب ــود متعه ــر خ ــال اث ــا ارس ــنواره ب ــف جش ــای مختل ــرکت کنندگان در بخش ه * ش
ــنواره  ــوب جش ــدی مص ــاً زمان بن ــط خصوص ــن ضواب ــت ای ــدم رعای ــتند. ع ــنواره هس ــت گذاری های جش سیاس

ــد شــد. ــار خواه موجــب حــذف آث
ــق اســتعالم از عالقه منــدان حضــور در  ــن فراخــوان درج نشــده باشــد، موضــوع از طری * چنانچــه مــواردی در ای

جشــنواره و تصمیــم ســتاد برگــزاری جشــنواره اعــالم و اجــرا خواهــد شــد.
* مهلــت ارائــه ی آثــار بــر اســاس زمان بنــدی یادشــده از ســوی دبیرخانــه ی                                                                                   جشــنواره به هیچ وجــه تغییــر نخواهــد 

کــرد و تمدیــد نخواهد شــد  .                                                                                                                                                                                                   
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