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برگزار    كنندگان:
اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي

انجمن هنرهاي نمايشي ايران
(ITI)مؤسسه بين المللي تئاتر



سی  وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 

به احترام دستاوردهای ارزشمند دوره  های پیشین جشنواره، 

و با تمرکز بر اصالح بخشی از فرایندها، 

با هم  اندیشی دست  اندرکاران تئاتر کشور، در جهت ارتقای کیفی جشنواره این روندها را در پیش خواهد 
گرفت:

حذف تدريجی بازبينی آثار به  صورت فيلم -تئاتر، با رجوع به اجراهای زنده.	 

اصالح فرايند انتخاب آثار، با تکيه بر خرد جمعی و مراجعه به آرای طيف وسيعی از 	 
كارشناسان و مديران تئاتر.

اعتباربخشی به جوايز جشنواره با فرايند استانداردسازی موضوع داوری و كاستن تعداد جوايز، 	 
مانند ديگر جشنواره  های جهانی تئاتر.

 توجه به ظرفيت  های نوين اجرايی با حمايت از گونه  های مختلف تئاتر.	 

تالش برای هويت  يابی و كارايی اجتماعی جشنواره تئاتر فجر. 	 



بخش  های جشنواره

    1.  مرور تئاتر ايران . 1

1-1 توليدات اجرا شده در تاالرهای نمايشی كشور
نمایش هایی که در این بخش حضور خواهند یافت، باید در محدوده زماني یکم آذر1395 تا      	 

یکم مهر1396 در یکي از تاالرهاي نمایش کشور )در شهر تهران حداقل 15 اجرا و در استان  ها 
حداقل 7 اجرا( به صحنه رفته باشند. 

آثار این بخش نباید پیش تر در هیچ جشنواره استاني شرکت یافته باشند.	 

نمایش  های اجرا شده )در شهر تهران و استان ها ی کشور( که از یکم آذر1395 تا یکم مرداد1396 	 
به صحنه رفته  اند برای شرکت در این بخش، بایستی پس از ارسال پستی سه نسخه DVD اجرا 

به آدرس دبیرخانه جشنواره، حداکثر تا چهاردهم مرداد1396، درخواست خود را در سایت جشنواره 
ثبت نمایند.

نمایش  های در دست اجرا از یکم مرداد1396 تا یکم مهر1396 )در شهر تهران و استان های کشور( 	 
بایستی درخواست شرکت در این بخش را حداکثر تا تاریخ چهاردهم مرداد1396 در سایت 

جشنواره ثبت نمایند.

 گروه  های اجرایی که از یکم مرداد1396 تا یکم مهر1396 به صحنه خواهند رفت، بایستی سه 	 
نسخه DVD اجرای خود را تا حداکثر یک هفته پس از پایان اجرا، ارسال نمایند و کد رهگیری 

پستی را در سایت جشنواره ثبت نمایند.

برای اصالح فرایند انتخاب آثار این بخش و پرهیز از انتخاب از طریق بازبینی فیلم اجرا، و نیز 	 
بهره  بری از نظر گروه بزرگ  تری از هنرمندان در این امر، انتخاب نمایش  های اجرا شده در تهران 
بر اساس درخواست گروه  های نمایش، و با مراجعه به میانگین رای حداقل هفت نفر از 70 نفر 

کارشناسان و متخصصین شاخه  های مختلف تئاتر و مدیران تئاترها و تماشاخانه  ها انجام می  پذیرد. 

حداکثر 40 نمایش از این بخش به مرحله  نهایی جشنواره راه خواهند یافت.	 

گروه  های راه یافته به این بخش، بنابر ویژگی  های اجرایی و بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی 	 
جشنواره )حداقل 50/000/000 ریال و حداکثر تا سقف 120/000/000 ریال( به عنوان کمک هزینه 

دریافت خواهند کرد.

به منظور سهولت انتخاب اجرا توسط تماشاگران، و هویت  بخشی به نمایش  های پذیرفته شده در 	 
بخش مرور، و با توجه به ویژگی  ها و گرایش  های اجرایی، هر نمایش بر اساس نظر گروه اجرا، 

تعریف و نشان)آیکون(گذاری خواهد شد. این نشانه  گذاری در جدول، بروشورهای اجرا و کاتالوگ 
جشنواره آورده خواهد شد.  



           1-2- برگزيدگان جشنواره  های تئاتر استانی 

از آنجایی که بر اساس شیو ه  نامه برگزاری جشنواره  های تئاتر استانی، شرط حضور در              	 
این جشنواره  ها حداقل 7 نوبت اجرای عمومی پیش از برگزاری جشنواره  است، نمایش   های برگزیده 

این جشنواره  ها، جزو تولیدات پیشین تئاتر ایران محسوب می  شوند.

پس از برگزاری جشنواره  های استانی، حداکثر دو نمایش از سوی گروه داوران هر یک از این 	 
جشنواره  ها برای شرکت در بخش مرور جشنواره فجر، معرفی خواهد شد. دبیرخانه جشنواره پس از 

بازبینی این آثار، حداکثر 15 نمایش را خواهد پذیرفت.

ضروری است سه نسخه DVD نمایش  های معرفی شده در این بخش حداکثر 15 روز پس از پایان 	 
هر جشنواره استانی، برای هماهنگی  های اجرایی، به هماهنگی تئاتر استان  ها تحویل گردد.

گروه  های راه یافته به این بخش، بنابر ویژگی  های اجرایی و بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی 	 
جشنواره )حداقل 50/000/000 ریال و حداکثر تا سقف 120/000/000 ریال( به عنوان کمک هزینه 

دریافت خواهند کرد.

           1-3- آثار دانشجويی 

     پذیرش آثار در این بخش به شرح زیر انجام می  گیرد:

چهار نمایش  صحنه  ای و یک نمایش از بخش تجربه های اجرا، معرفی شده از سوی بیستمین 	 
جشنواره بین  المللی تئاتر دانشگاهی سال 1396 و بر اساس صورتجلسه هیات داوران و مکاتبه 

دبیر جشنواره. 

گروه  های راه یافته به جشنواره در این بخش بنابر اطالعات کسب شده از ویژگی  های اجرایی نمایش، 	 
بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، )حداقل 40/000/000 ریال و حداکثر تا سقف 

80/000/000 ریال( کمک هزینه دریافت خواهند کرد. 

            2. تئاتر ملل
بخش تئاتر ملل با هدف ایجاد فرصتي براي معرفي آثار دیگر ملل جهان و زمینه سازي براي تعامالت 

میان فرهنگي برگزار مي  شود. در این بخش آثاری از گروه  های نمایشی غیر ایرانی شرکت خواهند داشت تا 
افزون بر تعامالت فرهنگی، موقعیتی برای گفتگوی رو در رو میان هنرمندان و تولیدکنندگان تئاتر ایران با 

گروه های تئاتر جهان فراهم گردد.

تولیدات مشترک گروه  های ایرانی با گروه  ها و کمپانی  های تئاتری غیر ایرانی با درخواست از سوی 	 
گروه یا کمپانی غیر ایرانی به امور بین  الملل جشنواره، برای شرکت در این بخش، بررسی خواهند 

شد.



           

              3.  ميهمان
تعدادی از گروه  های حرفه  ای و تجربی نمایش سراسر کشور برای تولید یا ارائه آثار خود، متناسب با 

شــرایط و مقدورات جشــنواره از سوی دبیر جشــنواره و با مشارکت گروه  های نمایش و تهیه  کنندگان تئاتر 
در تهران و استان های دیگر برای حضور در دوره سی  وششم جشنواره فجر دعوت خواهند شد. 

این دعوت، بر اساس پیشینه و توانایی  های کارگردان، در نظر گرفتن گونه  گونی فرم  های اجرایی و نمایشی، 
دراماتورژی و مطالعات اجرایی و تاکید بر تولید متن  های تازه ایرانی خواهد بود.

 

   (Offstage) 4. بخش خارج از صحنه             
این بخش شامل هرگونه اجرا در خارج از صحنه و بیرون از فضاهای تئاتری متعارف با رویکرد تغییر در 
قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب است که بر اساس مکان اجرا، در دسته  های زیر 

برگزار می  شود: 
-اجرا در مکان  های نامتعارف )در خیابان، اماکن تاریخی، ورزشــگاه  ها، محیط  های طبیعی، کارخانه  ها، 

اماکن متروک و...(
- اجراهای کاربردی )درحوزه  های مسئولیت اجتماعی؛ شامل اجرا با مهاجرین، سالمندان، معلولین، زندانیان، 
کودکان بیش فعال، اوتیسم، کودکان کار، روشندالن، نابینایان و....در خارج از صحنه و یا مکان های مرتبط(

)Performance Art( پرفورمنس آرت -
انتخاب آثار این بخش به این ترتیب خواهد بود:

- نمایش  های برگزیده هیات داوران دوازدهمین جشنواره بین  المللی تئاتر خیابانی- مریوان بر اساس صورتجلسه 
هیات داوران و مکاتبه دبیر جشنواره.

- نمایش برگزیده بخش »تجربه  های اجرا« بیستمین جشنواره بین  المللی تئاتر دانشگاهی سال1396          
بر اساس صورتجلسه هیات داوران و مکاتبه دبیر جشنواره.

- دو اثر برگزیده جشنواره های پرفورمنس، با تشخیص دبیرخانه جشنواره.
- دو اثر از اجراهای گذشته، به انتخاب دبیرخانه جشنواره.

- چهار اثر از تولیدات تازه )میهمان( به انتخاب دبیرخانه جشنواره.

دبيرخانه جشنواره فقط در بخش اجراهای كاربردی، پذيرای پيشنهاد ات خواهد بود.
پیشــنهاد دهندگان می بایســت تا تاریخ 14مرداد1396، صرفا از طریق ثبت در درگاه ویژه این بخش 

طرح خود را در فرم ثبت درخواســت جشنواره بارگذاری کنند.

- آثاری با ویژگی  های این بخش که از آذر 1395 تا یکم مهر1396به اجرا در آمده  اند می  بایست بر اساس 
گاه شمار این فراخوان نسبت به ارسال سه نسخه DVD اجرا و تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره 

اقدام کنند. 
- هماهنگی و اخذ موافقت برای بهره  گیری از مکان  ها و محیط  های اجرایی اعم از گالری  ها، موزه  ها و اماکن 

مورد نظر گروه های اجرایی به عهده گروه اجرا خواهد بود.
- کمک هزینــه نمایش  هــای راه یافته به این بخش بر اســاس هر اجرا و بــا توجه به توانایی حداکثری 



حمایت جشــنواره، ارزیابی و تعیین خواهد شد. 

- در این بخش به کارگردان دو اجرای برتر، اعتبار مالی ویژه برای تولید نمایش در سال بعد، اهدا خواهد 
شد.

              5. بخش به  عالوه فجر

تئاترها و تماشــاخانه  های عالقمند به حضور در این بخش، که در جدول اصلی جشــنواره قرار 	 
نمی  گیرند، می  توانند درخواست خود را برای قرار گرفتن در جدول اجراهای این بخش حداکثر تا 

تاریخ سی  ویکم شهریور1396 به دبیرخانه ارسال نمایند.

دبیرخانه جشنواره با همکاری انجمن صنفی تماشاخانه  داران، پس از بررسی شرایط بر حسب 	 
ظرفیت موجود در جدول این بخش، تعدادی از تئاترهای تهران را جهت همکاری برخواهد گزید.

شرایط عمومی و اختصاصی این بخش در فراخوانی تخصصی از طریق سایت جشنواره به آدرس  	 
 WWW.FITF.THEATER.IR منتشر خواهد شد.



 بخش  های رقابتی

دبیرخانه جشــنواره از میان تمامی آثار راه یافته به جشــنواره، آثاری را برای حضور در مســابقه 
تئاتر ایران و مســابقه تئاتــر بین  الملل برمی  گزیند.

سقف پذیرش آثار برای هر کدام از دو مسابقه حداکثر 18 نمایش خواهد بود.	 

پذیرش نمایش در جشنواره به معنای الزام حضور در بخش  های رقابتی نیست.	 

               6. بخش مسابقه تئاتر ايران 

این بخش در برگیرنده نمایش های ایرانی با این ویژگی ها است:

- آثار کارگردان  هایی که تا پیش از این حداکثر دو نمایش را کارگردانی و به اجرای عمومی 
گذاشته  اند.

نمایش  هــای ایــن بخش از میان آثار پذیرفته در بخش  های ســه گانه مرور و بخش ميهمان 	 
)در صورت درخواســت کارگردان در فرم درخواســت شرکت( برگزیده خواهند شد.

هیات داوران در این بخش، 9جایزه را به برگزیدگان اهدا خواهند نمود:	 

• دو تندیس و جایزه ویژه هیات داوران، برای دو گروه یا نمایش برگزیده. اولویت برای کسب 	
این جوایز،  نوآوری و کیفیت اجرا در دسته  بندی  ها )آیکون های( تعریف  شده است.

• هفت تندیس و جایزه انفرادی، به تشخیص و رای هیات داوران.	



             7. بخش مسابقه بين  الملل 
این بخش شامل نمایش  هایی با این ویژگی است:

دربرگیرنده آثار کارگردان  هایی است که سه نمایش یا بیشتر از آن را کارگردانی و به اجرای عمومی 	 
گذاشته باشند.

نمایش  های این بخش از میان آثار پذیرفته در بخش  های مرور، ميهمان و ملل )در صورت 	 
درخواست کارگردان در فرم الکترونیک( برگزیده خواهد شد.

نمایش  های ایرانی پذیرفته شده در این بخش، می  بایست متن نمایش نامه خود را با برگردان انگلیسی  	 
و در فرمت powerpoint آماده کنند.

نمایش های ایرانی پذیرفته شده در این بخش، می  بایست خالصه  ای از نمایش را به زبان انگلیسی 	 
برای درج در راهنمای داوران و تماشاگران غیر ایرانی فراهم کنند. 

حداکثر 18 اثر در این بخش از جشنواره حضور خواهند یافت.	 

هیات داوران در این بخش، 9جایزه را به برگزیدگان اهدا خواهند نمود:	 

• دو تندیس و جایزه ویژه هیات داوران، برای دو گروه یا نمایش برگزیده. 	

• هفت تندیس و جایزه انفرادی، به تشخیص و رای هیات داوران.	

 



گاه شمار جشنواره
الف- بخش مرور تئاتر ايران

• 1396/5/14پایان مهلت ثبت درخواست حضور در بخش مرور تئاتر ایران	

• 1396/5/14پایان مهلت ارسال DVD اجرا در بخش مرور )نمایش هایی که از یکم آذر1395        	
تا یکم مرداد1396به اجرا درآمده باشند.(

• 1396/7/7 پایان مهلت ارسال DVD اجرا در بخش مرور )نمایش هایی که از یکم مرداد1396      	
تا یکم مهر1396به اجرا درآمده باشند.(

• 1396/6/14 اعالم اسامی پذیرفته شده در بخش مرور )نمایش هایی که از یکم آذر1395            	
تا یکم مرداد1396به اجرا درآمده باشند.(

• 1396/8/7 اعالم اسامی پذیرفته شده در بخش مرور )نمایش هایی که از یکم مرداد1396           	
تا یکم مهر1396به اجرا درآمده باشند.(

ب- برگزيدگان جشنواره های تئاتر استانی

• پایان مهلت ارسال DVD اجراهای معرفی شده در این بخش حداکثر 15 روز از پایان هر جشنواره.	

(Offstage)ج- بخش خارج از صحنه

• 1396/7/7 پایان مهلت ارسال DVD آثاری که از یکم آذر1395 تا یکم مهر1396 به اجرا در 	
آمدند.

• 1396/8/7 اعالم اســامی آثار پذیرفته شــده در این بخش که از یکم آذر1395 تا یکم مهر1396 	
به اجرا در آمدند.

• 1396/5/14 پایان مهلت ارسال پیشنهاد اجرا در بخش کاربردی	

• 1396/6/14 اعالم پیشنهادات پذیرفته شده در بخش کاربردی	



شرايط عمومي
درخواســت شــرکت در سی  وششــمین جشــنواره تئاتر فجر صرفا از طریق تکمیل فرم ثبت نام - 1

در سایت جشــنواره پذیرفته خواهد شد.

به طور اتوماتیک، ثبت درخواست  در سایت جشنواره، پس از تاریخ  های مشخص شده، امکان  پذیر - 2
نخواهد بود.

بارگذاری اجازه نامه کتبي نویسنده، مترجم یا ناشر براي ثبت اثر در تمامي بخش ها ضروري است.- 3

تعیین زمان، مکان و تعداد اجراي نمایش ها بر عهده ستاد برگزاري جشنواره و بر اساس امکانات موجود - 4
خواهد بود.

اسکان و پذیرایي گروه هاي پذیرفته شده غیر از تهران، بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.- 5

ستاد برگزاري جشنواره، مسئولیتي در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبلیغی - 6
نمایش ها نداشته و صرفا خدمات معمول نصب دکور و آماده سازي صحنه را ارائه خواهد کرد.

 فیلم اجرا می بایست با پست سفارشی ارسال شود. الزم است پیش از تکمیل فرم درخواست - 7
شرکت در جشنواره، DVD به پست تحویل گردد )به استثناء نمایش هایی که پس از یکم مرداد 

1396 اجرا می شوند.( و سپس شناسه رهگیری پستی در فرم درخواست ثبت شود.

ثبت نام و درخواست شرکت در جشنواره

نشانی دبيرخانه: تهران، خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، خيابان هانری كوربين، شماره 18، طبقه سوم، كدپستی: 
11337-34913
تلفن: 66747976-021 ،   66748045-021      فکس: 021-66747969
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