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 �قد�ه

 به هرساله جشنواره این. شودمی شناخته کشور هنري رویدادهاي ترینباسابقه از یکی عنوان به فجر تئاتر المللیبین جشنواره
 حاضر سند. شودمی برگزار کشور تئاتر جشنواره ترینبزرگ و تریناصلی عنوان به ایران، اسالمی انقالب پیروزي جشن مناسبت

 .است پرداخته رویداد این براي چارچوب ارائه به نسبت رویه، وحدت ایجاد هدف با و گذشته هايدوره تجربه بر تکیه با
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 �عار�ف

اجراي  اجرا شامل بخش در اسالمی -ایرانی هنر هايارزش و فرهنگ حفظ رب تأکید با تر فجرتئاالمللی بین جشنواره جشنواره:
 برگزار المللیبین و ملی سطح در ...و پژوهش ،نویسینمایشنامه شاملو بخش غیر اجرا  ... شهري ومحیطی، بیرونی،  اي،صحنه

 شود.می ندهخواالمللی تئاتر فجر به اختصار جشنواره جشنواره بین نامهآییند. در این شومی
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 دور�ما ��ل اول:

 

 ا�داف -ا�ف

 :از است عبارت جشنواره برگزاري اهداف ترینمهم

 نمایشی هنرهاي حوزه در ایران اسالمی جمهوري نظام هنري و فرهنگی کالن هايسیاست تحقق .1

 اعتالي هنر نمایش و ارتقاي سلیقه و فرهنگ مخاطبان .2
 هاي نمایشیکیفی گونهها و استانداردهاي شناسایی و تبیین چارچوب .3

 صیانت از حقوق هنرمندان و حمایت از هنرهاي نمایشی .4

هنري و آشنایی متقابل هنرمندان و مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی -المللی از طریق گفتمان فرهنگیتوسعه روابط بین .5
 هاي هنرهاي نمایشی طرفینبا دستاوردها و ویژگی

 ا�داز��م .ب

 اي با مختصات ذیل گردد:قصد دارد تبدیل به جشنواره انداز خوددر چشمجشنواره 

 هاي مشابه هنرهاي نمایشی در کشوربراي برگزاري شایسته جشنواره الگویی .1

 اسالمی در حوزه هنرهاي نمایشی -رخدادي مبتنی بر فرهنگ و هنر غنی ایرانی .2

 ايمنطقه اي و فرااز اعتبار منطقهبرخورداري جشنواره  .3

 مأ�وریت. پ

 عبارت است از: جشنوارهاصلی  هايتمأموری

 هنرهاي نمایشی کشور تولیدات معرفی .1

 هاي هنريهاي نمایشی، اصناف و انجمنگیري از حضور و مشارکت هنرمندان، گروهبا بهره تجربه تبادل و ارتباط  .2
 برتر الگوهاي معرفی و هنرمندان تالش به نهادن ارج .3
 کشور در هنري سازيجریان و تئاتر توسعه سطح دانش و آگاهی، رشد به کمک .4

 

 ورد��تا. دت

 عبارت است از:جشنواره اصلی  دستاوردهاي

 نیل به ارزشهاي فرهنگی و هنري جمهوري اسالمی ایران در حوزه هنرهاي نمایشی  .1

 تئاتر حوزه در شاغل افراد و مؤسسات ها،گروه ها،انجمن گردهمایی براي مناسب امکان و شرایط سازيفراهم .2
 هاي نمایشیهنرمندان و گروه براي هنري گريآفرینش شوق و نگیزها ایجاد .3
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 هنري استعدادهاي ظهور سازيزمینه و کار جمعی و نشاط روحیه ایجاد .4

 بازار هنرهاي نمایشی گسترشو  اقتصاديرونق  .5

 کیفیت شیوه برگزاري رویدادهاي هنرهاي نمایشی در کشور يارتقا .6

 �ی ک�یدی ���وارهارزش. ث

 حاکم خواهد بود: جشنوارهاخالقی، اجتماعی و هنري ذیل در فضاي  هايارزش

اولویت  مالك را محتوایی و عمل نموده و معیارهاي هنري نمایشیهاي تعداد مخاطب گروه و فارغ از نام جشنواره .1
هویت  انسانی و حفظ اسالمی و  توجه به موضوعات .دهدقرار میهاي خود حمایتشمول و در صورت لزوم  هاانتخاب

 .خواهد بودهاي اصلی جشنواره و کرامت انسان معاصر از دغدغه
از  ایران نظام جمهوري اسالمیهاي ها و آرمانارزش حفظ در جهتو تالش اولویت به محتوا و مضامین آثار نمایشی  .2

 واره است.نجشاین اصول حاکم بر 

نظران و نهادهاي تخصصی ی هنرمندان، صاحبو پیشنهادهاي کارشناس هامندي از رهنمودبا بهره هموارهجشنواره  .3
بهبود مستمر خود را الزم براي هاي الزم به افکار عمومی، زمینه ه گزارشارائ همچنین در حیطه هنرهاي نمایشی و

 سازد.میفراهم 
 به منظور نمایشی هايگروه و هنرمندان تمامی براي زمینه مناسب ایجادمسئوالن برگزاري جشنواره نسبت به  .4

 باشند.متعهد و مسئول می فراخوان ضوابط اساس بر جشنواره مختلف هايبخش در ورحض

 نموده پرهیز پایتخت در جشنواره هايفعالیت تمرکز از ،الزم هايزیرساخت وجود صورت در کوشدمی جشنواره ستاد .5
منظور این ستاد  بدین .نماید فراهم رویداد این برگزاري در را متقاضی هاياستان بیشتر مشارکت زمینه و

 جشنواره رویدادهاي و هابرنامه از وطنانهم از بیشتري گستره تا نمایدمی ریزيبرنامه ايگونه بهاالمکان حتی
 .گردند مندبهره

قوانین  کشور است که در چارچوب هنرهاي نمایشیاهالی جامعه و و متعلق به تمامی رویدادي هنري  ،جشنواره .6
هیچ تمایز و یا  در جشنواره کند.فعالیت می نمایشی هايهمه گونهو معیارهاي هنري  انجمهوري اسالمی ایررسمی 

 در نظر گرفته نخواهد شد. غیره ودیدگاه هنري، شهرت، جنسیت، قوم  ترجیحی بر اساس سالیق،

یا موجب  شود و به رقابت نابرابر با بخش خصوصیمنجر هایی که در حوزهتا حد امکان از ورود و فعالیت  جشنواره .7
 .اخالل یا مزاحمت در حوزه فعالیت این بخش گردد، پرهیز خواهد کرد

 :. �وا�ط ک�یج

 کشور مرجع و مصوب فرهنگی شئون و ضوابط مقررات، قوانین، حیطه در جشنواره برگزاري و هابرنامه کلیه اقدامات، .1
 .خواهد بودمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  و

 نمایش بر نظارت و ارزشیابی شوراي از الزم مجوزهاي داراي باید جهت اجرا، جشنواره در کنندهشرکت هنري آثار .2
 .کلیه آثار در فراخوان هر دوره اعالم خواهد شد خصوص در مجوزها این اخذ روال. باشند

ب معاون و تصوی هنرهاي نمایشیجشنواره، تائید مدیرکل  گذاريسیاستنامه بنا به ضرورت یا پیشنهاد شوراي این آیین .۳
.و اصالح مجدد خواهد بود بازنگريقابلامور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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 ��ه ا��ایی��ل دوم: آی�ن

 ارکان ���واره ا�ف.

 :از است عبارت جشنواره ارکان

 رئیس جشنواره .1

 گذاريسیاست شوراي .2
 هنري دبیر .3
 جشنواره برگزاري ستاد .4

 شوراي ارزیابی جشنواره .5

 

 هرئ�س ���وار -۱

برگزاري جشنواره  به عنوان نماینده حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولیمدیرکل هنرهاي نمایشی  - تعریف -1/1
 خواهد داشت. عهده بررا  آنریاست و  بوده

 :به شرح ذیل است جشنواره وظایف و اختیارات رئیس -وظایف -1/2

 پیگیري مصوبات تا حصول نتیجهو و برگزاري  گذاريسیاست دعوت از اعضاي شوراي -1/2/1

 جشنوارههاي برنامه مرتبط با سازمانیدرونصدور مجوزهاي الزم و امور اداري مدیریت امور مربوط به  -1/2/2

 ها و ادارات مرتبطسازماننهادهاي دولتی و سایر نهادها، با  هاي مورد نیازمدیریت امور مربوط به هماهنگی -1/2/3

 تخصیص بودجه جشنواره بررسی، تعیین و -1/2/4

 نامه جشنوارهآییني کشور و و ضوابط جار نظارت بر اجراي جشنواره در تمامی مراحل بر اساس قوانینمدیریت و  -1/2/5

 تئاتر کشورربط و جامعه ذيهاي جشنواره به مراجع اعالم و ارسال به موقع گزارش مدیریت و نظارت بر تهیه، -1/2/6

 

ری �یا�ت �ورای -۲  �ذا

 .است جشنواره گذاريسیاست شوراي عهده بر جشنواره هنري و محتوایی رویکرد و برنامه ،مشیخط تعیین :تعریف -2/1

 با آن جلسات و بود خواهد ذیل شرح بهاصلی  عضو 7 شاملجشنواره  گذاريسیاست: ترکیب شوراي نحوه گزینش -2/2
 :یابدعضو رسمیت می 5 حداقل حضور
 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمعاون هنري و -2/2/1
 (رئیس جشنواره) یهنرهاي نمایش مدیرکل -2/2/2
 هنريدبیر  -2/2/3
هاي علمی و اساتید مبرز و چهره اهالی تئاتر، میان(از  چهار نفر هنرمند شناخته شده و مورد اعتماد جامعه هنري -2/2/4

 دانشگاهی به پیشنهاد رئیس جشنواره و حکم معاون هنري)
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مدیران ارشد نهادهاي فرهنگی و هنري، مدیران از میان امکان حضور اعضاء مدعو (، شورابر حسب شرایط و الزامات  :1تبصره 

 .جشنواره وجود دارد گذاريسیاستبر هفت نفر عضو اصلی شوراي  عالوهارشد دیگر نهادهاي مرتبط، حامیان مالی و غیره) 
 ط نظر مشورتی خواهند داشت.ذکر است این اعضا فاقد حق رأي بوده و فق شایان

 
 :است ذیلبه شرح  جشنواره گذاريسیاست شورايوظایف و اختیارات : وظایف -2/3

 هنري و اجرایی راهبردهاي و هابرنامه تصویب و بررسی -2/3/1

 جشنوارهانداز چشم و اهداف به نیل براي اجرایی کالن رویکردهاي تعیین -2/3/2
 اعضاء اکثریت تصویب با رئیس جشنواره پیشنهاد هب جشنواره دبیر انتخاب -2/3/3

 ارائه شده از طرف دبیر جشنواره هايپیشنهاد و هابرنامه تصویب و بررسی -2/3/4

 شورا مصوباتاجراي  بر نظارت -2/3/5

 :و ضوابط شرایط -2/4

با  است موظف هجشنوار رئیس ،وجود نداشته باشد شورا جلسات تشکیل امکان علتی هر به که صورتی در -2/4/1
 .نماید اقدام مقرر زمان در شورا وظایف انجام جهت در اقدام و گیريتصمیم به نسبت هماهنگی معاون هنري

هر چه بهتر، پس از پایان هر دوره از جشنواره و اعالم نظر شوراي ارزیابی در مهلت مقرر، به منظور اثرگذاري  -2/4/2
 گردد.دوره آتی برگزار و تصمیمات اولیه اتخاذ می گذاريسیاستنخستین جلسه شوراي 

 

 ��ری د��ر  -۳

 جشنواره را بر عهده دارد. برگزاري یتمسئول هنري دبیر: تعریف -3/1

به عنوان فردي آگاه، مسلط به دانش مدیریت، خبره در حوزه هنرهاي نمایشی و داراي  جشنواره دبیر: نحوه گزینش -3/2
رئیس  توسطشود. دبیر جشنواره برگزیده می مدیران حوزه تئاتر یا نظرانصاحبهنرمندان، حسن شهرت و سابقه از میان 

شود. در پیشنهاد می گذاريسیاستبه شوراي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون هنري  باپس از هماهنگی  و جشنواره
 د.شوصادر می معاون هنري، حکم وي توسط شوراصورت تأیید دبیر پیشنهادي توسط 

 :است ذیل شرح به جشنوارهدبیر  اختیارات و وظایف :وظایف -3/3

 دوره هر کالن رویکردهاي به توجه با و کلی اهداف بر اساس جشنواره فراخوان تهیه -3/3/1

 هايگروه هنرمندان، معنوي و مادي حقوق قراردادها، مالی، امور بر کامل نظارتو  مدیریت امور مالی جشنواره -3/3/2
 غیره و نمایشی

 احکام صدور به رئیس جشنواره به منظور جشنواره ستاد اجرایی مدیران معرفی و انتخاب -3/3/3

 جشنواره ستاد اجرایی مدیران تمامی کار انجام حسن بر نظارتمدیریت و  -3/3/4
 ولهمح امور انجام براي عملیاتی و روزبه هايشیوه و رویکرد اتخاذ و جشنواره دبیرخانه تشکیل -3/3/5

 جشنواره مختلف هايبخش عملکردهاي و هابرنامه خصوص در رسانه اصحاب و هنرمندان به پاسخگویی -3/3/6

 هاي جشنوارهفراخوان ضوابط دقیق اجراي بر نظارت -3/3/7
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 رئیس جشنواره و گذاريسیاست شوراي به جشنواره برگزاري روند از گزارش ارائه و تهیه -3/3/8
 جشنواره مختلف هايبخش داوري و انتخاب شوراهايو مدیریت  بانتصا ،تعیین -3/3/9
 هاي مرتبط مورد نیاز با هماهنگی رئیس جشنوارهانتخاب مشاورین با تخصص -3/3/10
 هاي جشنوارهتدوین و ارائه جداول اجراي برنامه -3/3/11
 هاي مدعو به شوراي انتخابپیشنهاد گروه -3/3/12
 رئیس جشنواره به جشنواره پیشنهاد بودجه هارائ و ، تدوینتهیه -3/3/13
 هاي مالیبینی و جذب منابع و حمایتپیش -3/3/14

 :و ضوابط شرایط -3/4

 و راهگشا خصوص این در تذکرات و مذاکرات و باشد نداشته رضایت هنري دبیر عملکرد از رئیس جشنواره هرگاه -3/4/1
 جشنواره مصالح اساس بر و اقدامدبیر  انفصال نسبت به هنري معاون مشورت با تواندمی رئیس جشنواره، نشود واقع مؤثر

ذکر است رئیس جشنواره در  شایان .نماید واگذار دیگري فرد بهمسئولیت را  گذاريسیاست شوراي هماهنگی باو 
 د داشت.هاي دبیر هنري را بر عهده خواهحدفاصل انفصال دبیر پیشین تا انتخاب دبیر جدید کلیه وظایف و مسئولیت

 مانع است.البنامه با رعایت شرایط مندرج در این آیین دوره چند یا یک براي جشنواره دبیرمجدد  انتصاب -3/4/2
موظف به  هنري رویداد این شئون تمام مسئول عنوان به ،حکم صدور و مسئولیت پذیرش زمان از جشنواره دبیر -3/4/3

 .خواهد بود ییبرنامه ریزي، اجرا، مدیریت ، نظارت و پاسخگو

 

 ���واره ���اری  �تاد -۴

بر عهده  هنريریزي و اجراي جشنواره را تحت نظارت و مدیریت دبیر ستاد برگزاري جشنواره مسئولیت برنامه تعریف: -4/1
 دارد.

بر  غیره)(مانند مدیر اجرایی، مدیر امور مالی و  ستاد برگزاري جشنواره دهندهتشکیلهاي مدیران بخش: نحوه گزینش -4/2
 گردد.صادر میتوسط رئیس جشنواره و احکام آنان  دبیر جشنواره انتخاب پیشنهاداساس تجربه و توانایی با 

 ریزي و اجراي جشنواره را بر عهده دارند.ستاد برگزاري جشنواره کلیه امور مربوط به برنامه: وظایف -4/3

 مذاکره با نخست وهله در موضوع جشنواره دبیر و جشنواره ستاد مدیران میان اختالف هرگونه بروز صورت در :2تبصره 
 ارائه و بررسی پروژه ناظر عنوان به )رئیس جشنوارههنرهاي نمایشی ( مدیرکلدر حضور  مشکل، رفع عدم صورت در و طرفین
 .شد خواهد راهکار

 

 �ورای ارزیا�ی ���واره - ۵

 ارزیابی گردانندگان آن را بر عهده دارد.شوراي ارزیابی وظیفه نظارت بر جشنواره و : تعریف -5/1

شود. ترکیب شورا هنري تشکیل می زمان با آغاز به کار دبیر هنري جشنواره از سوي معاون: این شورا همنحوه گزینش -5/2
 عضو رسمیت خواهد یافت: 5با حضور حداقل  آنجلسات  بود وعضو به شرح ذیل خواهد  9شامل 
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 هنري نماینده معاون امور -5/2/1

 مشاور برنامه ریزي و نظارت راهبردي معاونت امور هنري  -5/2/2

 نماینده خانه تئاتر کشور -5/2/3

 شوراي نظارت و ارزیابی اداره کل هنرهاي نمایشینماینده  -5/2/4

 هنرهاي نمایشی ایراننماینده انجمن  -5/2/5

 هنري چهار نماینده از بین اهالی تئاتر به انتخاب معاون امور -5/2/6

 عملکرد جشنواره و مدیران منتخب آن را بر عهده دارد. ارزیابی: شوراي ارزیابی جشنواره، وظیفه وظایف -5/3

 عملکرد شوراي ارزیابی جشنواره تابع موارد ذیل است: :شرایط و ضوابط -5/4

هاي همان دوره و دوره بعدي آن هیچ منافع، فعالیت، همکاري و یا ارتباط کاري با جشنواره نبایداعضاي این شورا  -5/4/1
 داشته باشند.

 هنري امورمعاون گزارش و نظر نهایی خود را حداکثر تا دو هفته پس از پایان جشنواره کتباً و مستقیماً به  ،شورا -5/4/2
 اعالم خواهد کرد.

الزم جهت انتخاب  شرط ،شوراهاي این جشنواره در هر دوره بر اساس بررسیهنري صورت عملکرد دبیر  تائید -5/4/3
 آتی جشنواره خواهد بود. هبراي دور هنري مجدد دبیر

) در 5/2مجاز خواهد بود در صورت عدم معرفی نماینده توسط هریک از نهادهاي مذکور (بند  هنري امورمعاون  :3تبصره 
همچنین در شورا دعوت نماید. یک نفر جایگزین به  از بین افراد واجد شرایط مرتبط ، بنا بر صالحدید خودده روز کاريمهلت 

اقدام در زمان مقرر  گیري و اعالم نتیجهنسبت به تصمیم دایشان بای نباشد،تشکیل جلسات شورا  به هر علتی امکانکه صورتی 
 .نمایند

 

 بندیب. �قو�م و زمان

 برگزار سالیانه و متوالی شکل به ایران اسالمی شکوهمند انقالب پیروزي بزرگداشت مناسبت به فجر تئاتر المللیبین جشنواره
ترین زمان به ایام دهه در نزدیک گذاريسیاستدقیق این جشنواره با توجه به ایام تقویمی و نظر شوراي  بنديزمان. دشومی

 .خواهد شدهاي جشنواره اعالم تعیین و از طریق فراخوان

 

 �ی ���وارهپ. ��ش

 جشنواره، هنري هايبرنامه از وطنانهم از بیشتري گستره منديبهره و پایتخت رد اجرایی هايبرنامه از تمرکززدایی منظور به
 ارشاد و فرهنگ کل ادارات رایزنی با باشد داشته را کشور شهرهاي و هااستان سایر در اجرا امکان که رویداد این از هاییبخش

 .ودشمی برگزار شهرها آن در همکاري تفاهم عقد و میزبان هاياستان اسالمی
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با ارائه باید  جشنواره فراخوانرسد. جشنواره در قالب فراخوان در هر دوره به اطالع عموم مخاطبان میهاي ها و رشتهبخش
 به ،باشد داشته وجود کشور سراسر از متقاضیان براي اقدام امکان مناسب به صورتی که زمان در و بوده شفاف و جزئیات روشن

 .گیرد قرار رسانه اصحاب و نمایشی هايگروه هنرمندان، دسترس در و منتشر سراسري و عمومی صورت

 �ت. ��آیند

 فراخوان اعالم خواهد شد. هاي جشنوارهطی فراخوان جشنواره. فرآیند، شرایط و ضوابط ارسال و پذیرش آثار در هر دوره از 1
 کافی دقت با آن مفاد تمام است ضروري و شدبامی دوره آن االجرايالزم مصوبات و اجرایی ضوابط حکم در دوره هر عمومی

 .باشند داشته کامل بندي پاي آن مفاد تمام به جشنواره ارکان نیز اجرا مرحله در و شود تهیه

 . سایر فرآیندهاي مربوط به جشنواره در صورت نیاز تعیین و توسط روابط عمومی جشنواره اعالم خواهد شد.3

 

 . �مایت ما�یث

 و تعیین نمایشی هنرهاي کل اداره سالیانه بودجه قالب در و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط وارهجشن برگزاري اعتبار
 .خواهد بود متغیر مرتبط هايهزینه و جشنواره مختلف هايبخش تعدد و گستردگی به بسته اعتبار این میزان. گرددمی تأمین

مشارکت و حمایت نسبت به جذب  ایران اسالمی جمهوري تمقررا و قوانین چارچوب در مجاز است دبیر هنري: 4تبصره 
 .اقدام نمایدهاي مالی 

 

به  27/3/97  در تاریخکه تبصره است  4و بخش 11فصل،  2مشتمل بر  فجر تئاتر جشنواره برگزاري نامهآیین
 .خواهد بودرسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا  فرهنگ و ارشاد اسالمی یروزتصویب 

 

 


