
 فجر تئاتر الملليبين جشنواره

 یسرا سر صورتبه و 1631 در سالبا دهه فجر انقالب اسالمي  فجر همزمان تئاتر الملليبين جشنواره

سوریه، آذربایجان و تاجيكستان در این  یکشورهانمایش از  ( سه1631شد. در دوره دهم )سال  گذارییهپا

 است. برگزارشده الملليينب صورتبهدر دوره هفدهم  و 1633 جشنواره حضور یافتند اما به شكل رسمي از سال

، «ایران تئاتر مرور» ،«نو نسل»: از اندعبارت فجر تئاتر الملليبين جشنواره سي و چهارمين مختلف هایبخش

اني تئاتر خياب»، «مسابقه تئاتر ایران»، «المللبينمسابقه تئاتر »، «تئاتر ملل»، «توليدات تازه تئاتر ایران»

مسابقه و نمایشگاه »، «مسابقه و نمایشگاه عكس»، «نویسينمایشنامهمسابقه »، «()مهمان، مسابقه تئاتر خياباني

 «هفته تئاتر لهستان»، «آموزشي هایکارگاه»، «پوستر

 فالح کشن سعيد ،(1648) آستانه مسافر حسين :از اندعبارت 48 تا 48 هایسال طي جشنواره دبيران

محمد حيدری ، (1644) پارسایي حسين ،(1643) آستانه مسافر حسين ،(1643سرسنگي ) مجيد ،(1641)

(، اردشير 1641) آشناقادر  /زاد عالي اسماعيل (،1641) فالحسعيد کشن  (،1641(، رحمت اميني )1644)

 (1648(، سعيد اسدی )1646) پور صالح

ارشاد  نرهای نمایشي معاونت هنری وزارت فرهنگتئاتر فجر اداره کل ه الملليبيناصلي جشنواره  برگزارکننده

 هایارگانو  نهادهاجشنواره تئاتر کشور در ادوار برگزاری خود از مشارکت  ترن بزرگ عنوانبهاسالمي است اما 

 www.fitf.theater.irاینترنتي جشنواره:بهره برده است. نشاني  مختلف

 

 

 

 هااستان تئاتر یهاجشنواره

در  آن ترویج و نمایش فرهنگي سطح ارتقاء نيز و تئاتر ساالنه توليدات ارزیابي يزهگباان جشنواره این 

ارات کل اد و نمایشي هنرهای کل اداره هماهنگي و مشارکت با هرساله . این جشنوارهشوديمبرگزار  استان

 مستقل و همم رویداد یک عنوانبه هااستان نمایشي هنرهای انجمن همراهي نيز و اسالمي ارشاد و فرهنگ

 با که هستند اسالمي ارشاد و فرهنگ کل مدیران هاجشنواره این دبيران. زنديم رقم را هااستان تئاتر تقویم

 برای را یآثار ،سال یک در نمایشي یهاگروه اجراشده و توليد آثار ميان از انتخاب و داوری هایيمت تشکيل

 یهاگروه استاني، تئاتر جشنواره به یافتهراه آثار تمامي زا .کننديم انتخاب استان تئاتر جشنواره در حضور

 .شوديم معرفي داورانيئته توسط استاني برگزیده آثار عنوانبه منتخب



 فجر راه تئاتر الملليينب جشنواره انتخاب مرحله به کشور یهاتئاتر استان یهاجشنواره برگزیدگان

 مرحله ینا .شد خواهند حاضر کشور تئاتر یدادرو ینتربزرگ در مرحله این در توفيق صورت در و يداکردهپ

 مناطق، تئاتر جشنواره حذف با 4931 سال در .شديمپشتيباني  مناطق تئاتر یهاجشنوارهتوسط  پيشتر

 تصویری نسخه متمرکز ارزیابي طریق از فجر تئاتر جشنواره در حضور جهت بخش این برگزیده آثار انتخاب

 .گرفت صورت انتخاب يئته یک توسط آثار این

 نوجوان و کودك تئاتر الملليبين جشنواره

 سال مهرماه چهارم تا شهریور 14 تاریخ از «اميد» عنوان با نوجوان و کودك تئاتر یسرا سر جشنواره نخستين

 سال. بود نوجوان و کودك جشنواره برگزاری دوره 4 ميزبان 34 سال تا همدان. شد برگزار همدان شهر در 31

 دوازدهم و یازدهم هایدوره. شد آن ميزبان بم جدید ارگ و بربست رخت همدان از کودك جشنواره 34

 جشنواره دوره سيزدهمين 41 سال. شد برگزار گچساران و زاهدان در ترتيب به 41 و 41 هایسال طي جشنواره

 دوره هفدهمين تا صفهانا شهر. شد پا بر اصفهان در رحمان دوست مصطفي دبيری به نوجوان و کودك تئاتر

جشنواره با  تاکنون 41از سال  .جشنواره بود ميزبان رحمان دوستبا دبيری مصطفي  44 سال در جشنواره

تئاتر کودك  الملليبيندبير هجدهمين، نوزدهمين و بيستمين جشنواره  است. برگزارشدهميزباني استان همدان 

و یكمين جشنواره بود و دوره بيست و دوم با  بيست دبير و نوجوان بر عهده شهرام کرمي بود. پيام دهكردی

 دبيری شهرام کرمي برگزار شد.

مسابقه تئاتر کودك، مسابقه تئاتر نوجوان، مسابقه تئاتر خردسال، : از اندعبارت جشنواره این مختلف هایبخش

 آموزشي هایکارگاه، نویسيیشنامهنما مسابقه الملل،بينمسابقه تئاتر خياباني، تئاتر 

 اینترنتي نشاني به تئاتر ایران سایت طریق از نوجوان و کودك تئاتر الملليبين جشنواره يرساناطالع

www.teather.ir است. 

 

 

 مبارك - تهران عروسکي نمایش الملليبين جشنواره

 در ظریمنت علي دکتر دبيری با و 1634 مردادماه تهران عروسكي نمایش الملليينب جشنواره دوره نخستين

 یهابخش مروربه و شد برگزار دوساالنه صورتبه رویداد این( چهارم دوره) 1631 سال از شد برگزار تهران

 آن به...  و عروسک نمایشگاه باز، فضای هاییشنما تخصصي، یهانشست و آموزشي یهاکارگاه ازجمله مختلف

 .شد افزوده

 :از اندعبارت جشنواره این پيشين ادوار دبيران



 برزگر نجفي ،(1636) شاهي مسعود مهدی ،(1631) صوفي ينمحمدحس ،(1631 تا 1634) منتظری علي

 ذوالفقاری جواد ،(1646) خسرونشان ،(1641 و 1634) خدایي شریف مجيد ،(1633) سليمي حسين ،(1631)

 (1646) برومند مرضيه ،(1641 و 1644) پور صالح اردشير ،(1643) مهرابي اله رحمت ،(1641)

 آموزشي هایيتفعال مرکز و جشنواره دبيرخانه استقرار محل عنوانبه عروسک خانه جشنواره پانزدهم دوره در

 .است فعاليت حال در مستمر صورتبه شده و گذاری به پا عروسكي نمایش هنرمندان و جشنواره دبير باهمت و

: از اندعبارت (1641) مبارك – تهران عروسكي نمایش الملليبين جشنواره شانزدهمين مختلف هایبخش

 عروسكي هاییشنما به نوین رویكرد -خيابانيباز ) فضای ،(المللينب - کودك - اصلي) یاصحنه یهابخش

 آموزشي یهاکارگاه و( سنتي

 نشاني به جشنواره سايت طريق از مبارك – تهران عروسكي نمايش الملليبين جشنواره یرساناطالع 

از طريق نشاني الكترونيكي  ارتباط و an mobarakfestival.comwww.tehr اينترنتي

info@tehranmobarak.com  شودمیانجام. 

 

 

 

 سنتي و آیيني هاینمایش الملليبين جشنواره

 

 یسرا سر صورتبه حوضي تخت نمایش 11 حضور با و 1634 ماهینفرورد سنتي و آیيني هاییشنما جشنواره

 به بيگي فتحعلي داود و منتظری علي آقایان را دوره این اجرای و دبيری مسئوليت کارکرده به آغاز تهران در

 .داشتند عهده

 هنری رویداد این اصلي یهابخش. است برگزارشده دوساالنه صورتبه جشنواره این (دهم دوره) 1634 سال از

 یاخانهقهوه هاییشنما – ميداني هاییشنما (ایراني نمایش يحت گونه نواعا) یاصحنه هاییشنما: شامل

 وسایل و پوشاك اسناد، هاییشگاهنما ،يو سنت آیيني هاییشنما الملليينب سمينار ،خوانييهشب مجالسنقالي،

 .است ودهب نویسيیشنامهنما سابقه و تخصصي یهانشست و آموزشي یهاکارگاه و سنتي و آیيني هاییشنما

 شد مجالي _ بيگي فتحعلي داود سرپرستي به ،43 سال در سنتي و آیيني هاینمایش کانون مجدد احيای

 از بعد جشنواره این دوره سيزدهمين 43 سال. سنتي و آیيني هاینمایش الملليبين جشنواره دوباره رونق برای

 .شد برگزار تهران در ساله 3 ایوقفه
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 مختلف یهاحوزه نظرانصاحب و اساتيد حضور با سنتي و آیيني هاییشنما ملليالينب سمينار دوره پنج

 این در شدهارائه مقاالت و برگزار 1643 سال از نيز جهان مختلف کشورهای از سنتي و آیيني هاییشنما

 .انديدهرس چاپ به جشنواره کتب سایر کنار در سمينار

 الملليينب شكل به جهان یکشورها سایر از هایيیشنما حضور با جشنواره این (1646) دوازدهم دوره از

 .است برگزارشده

 مجيد سليمي، حسين ،ناصر بخت ينمحمدحس عزیزی، محمود بيگي، فتحعلي داود منتظری، علي آقایان

 .اندداشته عهده به را جشنواره دبيری مسئوليت گذشته ادوار در خدایي شریف

 اینترنتي نشاني به تئاتر، ایران سایت طریق از سنتي و آیيني الملليبين جشنواره يرساناطالع

www.theater.ir آن الكترونيكي پست و d_jashnvareha است. 

 

 

 رضوی تئاتر سری سرا جشنواره

رضا  امام هنری فرهنگي جشنواره از بخشي عنوانبه و دیني تئاتر جشنواره بانام رضوی تئاتر جشنواره اولين

 در و یسرا سر سطح در ششم دوره تا جشنواره این. شد برگزار مشهد در 41 سال ماهید 13 تا 11 تاریخ از( ع)

 .شد برپا الملليبين تعریف با هفتم دوره

. شونديم برگزار( ع) رضا امام تولد تا( س) معصومه حضرت تولد کرامت دهه در غالباً هاجشنواره این 

 ادارات و نمایشي هنرهای کل اداره مشارکت با( ع) رضا امام هنری فرهنگي بنياد جشنواره این زارکنندگانبرگ

 :از اندعبارت تئاتر حوزه در رضوی یهاجشنواره. است ميزبان یهااستان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل

 مضامين با نویسيیشنامهمان مسابقه و یاصحنه آثار اجرای مختص: (بجنورد) رضوی تئاتر جشنواره – الف

 این. گردديم برگزار فوق ینهادها مشارکت و شمالي خراسان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره توسط که رضوی

 واگذار شمالي خراسان استان به آن ميزباني سپس و شد برگزار تهران در سال چند يریگشكل از پس جشنواره

 .شد

 .شد خواهد برگزار بجنورد در عزیزی محمود دکتر دبيری به جشنواره دوره یازدهمين 1614 سال در

 بندرعباس (آهو ضامن) رضوی عروسكي تئاتر و نوجوان و کودك جشنواره - ب

( ع) رضا امام زندگاني و سيره با مرتبط مقياس با عروسكي و نوجوان و کودك هاییشنما مختص جشنواره این

 وقت مدیرکل غالباً را رویداد این دبيری. گردديم برگزار زگانهرم استان در کرامت دهه در سالههمه که است

 برگزار بندرعباس در جشنواره این دوره دهمين 1611 سال در. دارد عهده به استان اسالمي ارشاد و فرهنگ

 .شد خواهد
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 بویراحمد و کهگيلویه – يخوانپرده و رضوی هاییينآ جشنواره – ج

 .است رضوی مضامين یا مرتبط نمایشي یهاسنت ترویج و احيا دنبال به محور پژوهش نگاهي با جشنواره این

 در حضور امكان يخوانپرده و خواني بخش – خواني منقبت – يخوانچاوش – تعزیه ازجمله مختلف یهاگونه

 .رادارند جشنواره این

 و نوجوان و دكکو مسابقه تجربي، مسابقه ایران، مسابقه: از بود عبارت جشنواره این مختلف هایبخش

 تئاتر پوستر و عكس مسابقه آیيني،تعزیه، مجالس تئاتر، رادیو ،یزیونيو تلو رادیویي خياباني، ميهمان، عروسكي،

 .برگزیده نمایشي متون و پژوهشدیني،

 قندی سو حميدرضا ،(44 تا 43 دوره سه) خزاعي محمد ،(41) سرسنگي مجيد: از اندعبارت جشنواره دبيران

 (48 شهریورماه) وحيد قدمثابت ن، حسي(41)

 الكترونيكي نشاني به رضوی تئاتر الملليبين جشنواره يرساناطالع پایگاه

www.khorasanshomali.shamstoos.ir است. 

 

 مریوان خياباني تئاتر الملليينب جشنواره

 در یادواره این سرانجام پياپي، دوره 3 برگزاری آن دنبال به و 36 سال در مریوان تئاتر یادواره اولين برگزاری با

 نمایش انجمن و اسالمي ارشاد و فرهنگ اداره تصویب مورد خياباني تئاتر یسرا سر جشنواره عنوان با 41 سال

 .گرفت قرار استان

. داشت ساله 4 ایسابقه که کرد سپری مریوان در را خود کشوری دوره اولين حالي در جشنواره این 48 سال

 جشنواره کشور، غرب منطقه جشنواره عنوانبه دوره شش استاني، دوره یکشهرستان، سطح در دوره دو برگزاری

 جشنواره دوره 11 ميزبان مریوان 48 تا 48 سال از. کرد تبدیل يرگذارتأث و داریشهر رویدادی به را خياباني تئاتر

ته و با عنوان کامل جشنواره به خود گرف الملليبينعنوان  41از سال . است بوده خياباني تئاتر یسرا سر

 .شودميتئاتر خياباني مریوان برگزار  الملليبين

 :از اندعبارت جشنواره دبيران 

 امرایيمجيد (، 1644) آبادیقباد ميمنت  ،(1641-1644) ایماني منصور ،(1648) مهاجری محمدحسن

 (1646-1648) جعفری(، رحيم 1641-1641) آبادیقباد ميمنت  (،1641)

 اینترنتي نشاني به تئاتر ایران سایت طریق از مریوان خياباني تئاتر یسرا سر جشنواره يرساناطالع

www.theater.ir است. 
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 خرمشهر فتح _ مقاومت تئاتر ملي جشنواره

 خرمشهر هنرمندان همت هب 33 سال خردادماه بار، نخستين برای خرمشهر فتح _ مقاومت تئاتر ملي جشنواره

 مرکز ازآنپس و اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره حمایت با بعد یهاسال در شد گذارییهپا استاني صورتبه و

 با مرتبط آثار ویژه که رویداد این یافت ارتقا «ملي» سپس و «یامنطقه» به رویداد این گستره نمایشي هنرهای

 شهرهای یژهوبه خوزستان استان در خرمشهر یآزادساز با مقارن ایام در هرساله است، مقدم دفاع و مقاومت

 .گردديم برگزار آبادان و خرمشهر

با  هایيدوره. در شودميشهریور آغاز  14است که از  خردادماهبازه زماني  معمولزمان برگزاری این جشنواره 

 است. برگزارشدهاز زمان مقرر  دوماهه تأخير

 .شد خواهد برگزار 1641 سال در آستانه مسافر حسين دبيری به نوارهجش این دوره نوزدهمين

 خاسته بي عباس (1643) خيری يمحمدعل ،(1643) ذوالفقاری حسين همچون مدیراني و هنرمندان 

 این دبيری (1648) قنواني همایون ،(1646 تا 1641) سپهر اله لطف سيد ،(1644) پور جمال محمد ،(1644)

 .اندداشته عهده به را رویداد

 

 و www.theatermoghavemat.ir خرمشهر فتح _ مقاومت تئاتر ملي جشنواره يرساناطالع پایگاه

 .است info@theatermoghavemat.irآن الكترونيكي پست نشاني

 

 الهیجان –جشنواره تئاتر خیابانی شهروند 

 اجتماعی وزندگین شهروندی جشنواره تئاتر خيابانی شهروند الهيجان با رويکرد توجه ويژه به مضامي

اداره کل فرهنگ و  –درون استانی و با حمايت مستقيم شهرداری الهيجان  برگزاریپس از دو دوره 

تبديل شد  سری سراکل هنرهای نمايشی به يک رويداد خيابانی در گستره  اداره وارشاد اسالمی گيالن 

و اجرای انجمن هنرهای نمايشی گيالن  يزیربرنامهبه دبيری شهردار الهيجان و  هرسالهاين جشنواره 

 برگزار گردد.

 اداره کل هنرهای نمایشی موردحمایت سری سراو  ایمنطقه هایجشنواره

 خيابانیجشنواره تئاتر  (سقز، جشنواره تئاتر کردی )(کرمانشاه)جشنواره تئاتر دفاع مقدس مرصاد 

، جشنواره دفاع مقدس، جشنواره تئاتر (سبارانار)کوتاه  هاینمايش، جشنواره (تبريزيم)شهروند تبريز 

 بازیسياه، جشنواره (انديمشک)سرخ  هایالله، جشنواره تئاتر (خوزستان)عربی 

 فرهنگي نهادهایتئاتر سایر  هایجشنواره

 (حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی)تئاتر سوره ماه  سری سراجشنواره 

 (تحقيقات و فناوریوزارت علوم،) تئاتر دانشگاهی ايران المللیبينجشنواره 



 (سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران)جشنواره تئاتر شهر 

 (دفاع مقدس هایارزشبنياد حفظ آثار و )تئاتر مقاومت  سری سراجشنواره 

 (وزارت علوم، تحقيقات و فناوری)نمايش عروسکی دانشجويی  المللیبينجشنواره 

 (هنری شهرداری تهران –نگی سازمان فره)جشنواره تئاتر خمسه 

 (سازمان بهزيستی)تئاتر معلولين  سری سراجشنواره 

 

 

 


