
دبي���������رخ������ان��ه 
دائم���ي جشن����واره  ه���ا

ه�دف دبيرخانه دائمي جش�نواره ها اج�را، مش�اوره و حمايت از 
برگزاري تمامي جش�نواره هايي است كه اداره كل هنرهاي نمايشي 

متولي آنها محسوب مي شود.
اي�ن دبيرخان�ه در بخ�ش سياس�تگذاري و نظارت�ي برگ�زاري 
جشنواره ها، فاقد مسئوليت بوده و عمده تعهدش معطوف به سهل تر 

شدن فرآيند اجرايي برگزاري جشنواره است.
دبيرخانه دائمي جش�نواره ها سال 1366 با مديريت محمود عطار 
شروع به كار كرد.  آذرماه 85 اين مسئوليت به جالل تجنگي واگذار 

شد. پيش از آن اردشير صالح پور عهده دار اين سمت بوده است.
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اهداف:
1 - اطالع رس��اني ش��فاف و س��ريع درباره چگونگي روند برگزاري تمامي 

جشنواره هايي كه اداره كل هنرهاي نمايشي متولي آنهاست.
2 - تنظيم و داده پردازي فراخوان جش��نواره ها با هماهنگي دبير و س��پس 

برنامه ريزي بلندمدت و رعايت نظم زماني اعالم شده در آن
3 - هم��كاري در فراه��م آوردن ش��رايط توليد اثر بوي��ژه هماهنگي مكان 

تمرين، بازبيني و امور اداري براي گروه هايي كه اثر آنها پذيرفته شده است.
4 - ارتباط با گروه هاي شركت كننده در جشنواره از مرحله وصول تقاضاي 

حضور تا پايان برگزاري جشنواره
5 - هم��كاري در رفع مش��كالت گروه ه��اي تئاتري در جري��ان برگزاري 

جشنواره

6 - ايج��اد فرآيند آس��ان و منظ��م در جريان انتقال اطالع��ات به دفاتر و 
واحدهاي زيرمجموعه اداره كل هنرهاي نمايشي 

7 - هم��كاري س��تادي ب��ا جريان برگ��زاري مراس��م گش��ايش و پاياني 
جشنواره ها

8 - تهيه گزارش و توجه به امر مستندسازي از روند برگزاري جشنواره ها

شرح وظايف:
1 - تهيه، تنظيم و انتشار فراخوان با هماهنگي دبير جشنواره

2 - انتشار فراخوان از طريق سايت ايران تئاتر و شيوه هاي سنتي ارسال به 

مراكز تئاتري، ادارات فرهنگ و ارش��اد اسالمي شهرستان ها، حوزه هاي هنري 
و دانشكده هاي تئاتري

3 - ثبت و ضبط كليه آثار ارسالي
4 - تشكيل گروه هاي بازخواني و بازبيني با هماهنگي دبير جشنواره 

5 - همكاري ستادي براي انجام مرحله بازبيني و اعالم نتايج آن
6 - انجام اقدامات الزم براي حضور گروه هاي پذيرفته ش��ده شهرستاني در 

جشنواره
7 - هماهنگي با مكان هاي اجرا

8 - انجام هماهنگي براي اسكان و استقرار گروه هاي نمايشي
9 - ارتباط با نشريه خبري روزانه جشنواره جهت ارسال خبر

10 - توزي��ع اق��الم توليدي جش��نواره )كتاب جش��نواره، نش��ريه روزانه، 
نرم افزارهاي رايانه اي و ...( در ميان ش��ركت كنندگان حاضر در جش��نواره و 

ارسال آن به مراكز استان ها و شهرستان ها
11 - هماهنگي و ثبت كليه جلسات ستادي

12 - تنظيم جدول اجراي نمايش هاي جشنواره

 اعضا:
مدير: جالل تجنگي

در واحد دبيرخانه دائمي جشنواره ها پنج نيروي اجرايي در جايگاه كارشناس 
فعاليت دارند.

آييننامهبرگزاریجشنوارههایتئاتر 
 دبيرخان��ه دائم��ی جش��نواره ها - با توجه ب��ه اينكه جش��نواره های ملی و

بين الملل��ی تئاتر، تجلی گاه فعاليت های هنر نمايش هس��تند – آيين نامه ای 
جامع برای برگزاری جشنواره های تئاتر تبيين كرده است. 

اهداف:
1 - اعتالی هنر تئاتر در كشور

2 - معرفی فعاليت های يكساله تئاتر كشور
3 - توسعه فرهنگ ايرانی - اسالمی

4 - كشف استعدادهای خالق در حوزه هنر نمايش
5 - تبادل دانش و فنون هنر نمايش در  سراسر كشور يا در سطح بين الملل

6 - ايجاد فضای رقابتی برای ارتقاي سطح كيفی آثار نمايشی
اركان برگزاری

الف( شورای سياستگذاری:
اين ش��ورا به تدوين سياس��ت های كلی برگزاری جشنواره، تعيين اهداف و 
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برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای جشنواره خواهد پرداخت.
اين شورا مركب از معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدير 
كل هنرهای نمايشی، دبير جشنواره و دو يا سه نفر هنرمند يا صاحب نظر در 

زمينه هنرهای نمايشی به پيشنهاد مدير كل هنرهای نمايشی خواهد بود.
ب( دبير جشنواره:

تمامی امور جش��نواره با نظ��ارت كامل دبير و تحت مس��ئوليت وی انجام 
می ش��ود. دبير جشنواره به جز اعضاي شورای برگزاری، می تواند از شخص يا 

اشخاصی به عنوان قائم مقام، مدير اجرايی يا دستيار ويژه بهره گيرد.
ج( شورای برگزاری:

اين شورا مجموعه ای از مسئوالن كميته های برگزاری جشنواره و تا حدودي 
همسو با ساختار اداری اداره كل هنرهای نمايشی است. 

بخش های جشنواره
1 - آث�ار ايرانی كه ب�ا اهداف زير تنها برای حضور در جش�نواره ها 

آماده سازی می شوند:
الف( چش��م انداز تئاتر ايران در س��ال پس از برگزاری جشنواره به منظور 

توليد آثار جديد و تأمين نياز اجرای عمومی تئاتر كشور در  همان سال 
ب(  ايجاد فضايی جهت بروز خالقيت های نمايشی در ساختار و محتوا 

ج( توج��ه ب��ه تولي��د آثار موضوعی متناس��ب ب��ا موضوع جش��نواره و در 
جش��نواره های ملی و بين المللی بنا به وقايع مهم سياسی - اجتماعی سال يا 

بنا به ضرورت و تشخيص دبير جشنواره 
2 - آث�ار ايران�ی ك�ه پيش از برگ�زاری جش�نواره، تولي�د و اجرا 

شده اند:
الف( مرور تئاتر ايران، شامل آثاری كه در تهران و شهرستان اجرای عمومی 
داش��ته اند، معموالً انتخاب آثار شهرس��تانی برای حضور در چنين بخشی  در 
جشنواره های بين المللی، پس از اجرای عمومی و گذر از جشنواره های استانی 
و منطقه ای صورت مي گيرد. در جش��نواره های موضوعی و ملی نيز به صورت 

مستقيم از طريق دبيرخانه جشنواره مورد نظر اقدام می شود.
ب( جشنواره جشنواره ها 

اين بخش كه معموال در جش��نواره های بين المللی جای می گيرد، ش��امل 
آثاری  است كه در جشنواره های معتبر برگزار شده در طول سال، روي صحنه 

رفته و به نوعی برگزيده اين جشنواره ها هستند.
3 - آثار خارجی حاضر در جشنواره 

الف( آثار مربوط به بخش تئاتر ملل يا بخش مسابقه بين الملل جشنواره ها 
ب( ساير آثار

4 -  بخشی كه می توان از آن به عنوان بخش غير اجرايی يا جنبی 

ي�اد كرد و در دوره های مختلف بنا به نظ�ر دبير هر دوره در فراخوان 
جشنواره معرفی می شود:

 - مسابقه نمايشنامه نويسی )توليد متون نمايشی(
 - نمايشنامه خوانی 

 - مسابقه عكس و پوستر 
 - بخش پژوهش

 - برگزاری كارگاه های آموزشی و همايش های تخصصی 
 - برگزاری نمايشگاه عكس و پوستر 

 - بازار تئاتر ايران 
 - مسابقه نمايش های راديو و تلويزيونی

 - جايزه مردمی 
5 - آثار خيابانی كه شيوه انتخاب آنها در فراخوان جشنواره اعالم 

مي شود.

شورای برگزاری
1 - دبيرخانه

2 - ارزيابی و انتخاب آثار  
3 - روابط عمومی و تبليغات 

4 - امور بين الملل
5 - پژوهش و انتشارات 

6 - توليد متون
7 - پشتيبانی و مالی 

8 - فنی 
9 - بخش های موضوعی و جنبی متناسب با جشنواره مورد نظر

10 - حراست 

شرح وظايف شورای برگزاری
1_ دبيرخانه 

الف( ثبت و ضبط تمامي آثار ارسالی 
ب( هماهنگی و ثبت جلسات شورای برگزاری 

ج( تهيه و تنظيم جداول نمايش های شركت كننده در جشنواره 
ه( هماهنگی با گروه های نمايش در تمامی موارد 

2 - ارزيابی و انتخاب آثار 
الف( انتخاب اعضای هيأت های مختلف انتخاب آثار 
ب( انتخاب آثار خارجی با هماهنگی امور بين الملل 

ج( نظ��ارت بر حس��ن اجرای نمايش های جش��نواره با هماهنگی ش��ورای 
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ارزشيابی و نظارت بر نمايش اداره كل هنرهای نمايشی 
3 - پژوهش و انتشارات 

الف( برنامه ريزی و هماهنگی در برگزاری بخش هايی كه رويكرد پژوهش��ی 
دارند همانند نمايشنامه خوانی، كارگاه های آموزشی و همايش های تخصصی 

ب( نظارت و برنامه ريزی برای چاپ آثار پژوهشی جشنواره 
4 - روابط عمومی و تبليغات 

الف( اطالع رسانی در مورد فرآيند برگزاری جشنواره 
ب( پيگي��ری و نظارت بر طراحی و چاپ اقالم تبليغاتی جش��نواره ش��امل 

پوستر، بليت، الواح، تنديس ها و ...
ج( برگزاری جلسات مطبوعاتی 

د( مستندسازی جشنواره )عكس، فيلم، بولتن و كاتالوگ(
ه( تعامل با خبرنگاران و رسانه ها و ايجاد شرايط مناسب برای پوشش خبری 

جشنواره 
5 - امور بين الملل 

الف( ارسال فراخوان و دريافت آثار 
ب( پيگي��ری مربوط به حض��ور گروه های خارجی در اي��ران ) ويزا، بليت، 

تشريفات گمركی و ...(
ج( ارائ��ه نيازهای فنی گروه ها به كميته فنی و نظارت بر حس��ن انجام كار 

در اين حوزه 

6 - پشتيبانی و مالی 
الف( پيگيری تأمين نيازهای مالی واحدهای مختلف جشنواره 

ب( تأمين هتل مناسب جهت اسكان ميهمانان داخلی و خارجی 
ج( تأمين نيازهای گروه های خارجی شامل ساخت و ساز و اياب و ذهاب 

7 - فنی 
الف( هماهنگی و نظارت بر تجهيز تاالرهای نمايش��ی جش��نواره )نور، صدا 

و گريم(
ب( هماهنگ��ی با امور بين الملل و پش��تيبانی در مورد تأمين نيازهای فنی 

گروه های خارجی 
8 - هماهنگی تئاتر استان ها 

الف( هماهنگی با دبير جشنواره در انتخاب داوران جشنواره های منطقه ای 
به عنوان يكی از خروجی های آثار شهرستانی برای حضور در جشنواره 

ب( ارائه فهرس��ت گروه های برگزيده شهرستانی جش��نواره های منطقه ای 
جهت حضور در جشنواره های بين المللی 

9 - خيابانی 
الف( برنامه ريزی و هماهنگی مكان های اجرای نمايش های خيابانی 

ب( ارتباط با گروه های خيابانی جشنواره 
10 - حراست

الف( هماهنگی های الزم با نيروهای انتظامی و س��ازمان های مرتبط جهت 
اجرای نمايش های خيابانی 

ب( كنترل و نظم دهي به تاالرهای نمايشی 
ج( ايجاد زمينه برخورد متناسب و شايسته با هنرمندان و تماشاگران 

د( تأمين امنيت اجرايی هنرمندان  
***

مشكالت:
 - نقص داده هاي دبيرخانه اي

بيش��تر متقاضيان شركت در جش��نواره ها - با توجه به امكان ريزش برخي 
از آثار در مرحله بازبيني – در پر كردن فرم شركت در جشنواره سهل انگاري 
نش��ان مي دهند. دبيرخانه دائمي جش��نواره ها نيز ابزار اجراي��ي براي اعمال 

ضرورت تكميل دقيق فرم ها را در اختيار ندارد.   
 - حضور بازيگران مشترك در نمايش هاي پذيرفته شده از سوي جشنواره 

كه موجب اخالل در تنظيم جدول زمان بندي اجراي نمايش ها مي شود.
 - طراحي و انتشار ديرهنگام پوستر جشنواره ها

 )اي��ن تأخي��ر معموالً ب��ه دليل نامش��خص ب��ودن حاميان مال��ي صورت
مي گيرد.(

 - تاخير در تهيه اقالم تبليغي جشنواره كه طراحي آن برگرفته از طراحي 
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پوستر است. )اين كاستي نيز متأثر از عدم انتشار به موقع پوستر است.(
 - نزدي��ك بودن زمان برگ��زاري برخي از جش��نواره ها و تداخل در بخش 

دريافت آثار 
 - مع��دود ب��ودن تعداد كارمندان و در نتيجه افزايش فش��ار كار نيروها در 

مواقع همزماني روند آماده سازي مقدمات برگزاري جشنواره ها

راهكارها:
 - انتشار فراخوان جشنواره ها حداقل يك سال قبل از برگزاري

 - هم��كاري هنرمن��دان و اعالم روش هاي قاعده مند در روند كامل س��ازي 
داده ها از سوي گروه هاي نمايشي

 - ايجاد محدوديت در پذيرش نمايش هايي كه بازيگر مشترك دارند
) اطالع رساني در اين مورد مي بايست خيلي  زودتر از شروع تمرين ها انجام 

شود.(
 - افزايش نيروهاي اجرايي دبيرخانه

تحوالت:
پس از متمركز شدن جشنواره هاي مختلف كه برخي از آنها دچار وقفه شده 
بودند )همچون جشنواره تئاتر كودك و نوجوان( يا رضوي )كه برگزاري آن به 

عهده دبيرخانه جشنواره فرهنگي هنري امام رضا)ع( بود(.
 - يكسان سازي ساختار و فرم تقاضاي شركت در جشنواره )از سال 85(

 - انتش��ار فراخ��وان – قب��ل از مرحله چ��اپ و تكثير - از طريق س��ايت 
ايران تئاتر. 

اين شيوه اطالع رساني كه در راستاي هدف شفاف سازي اطالعات و جلوگيري 
از درج خبرهاي غلط و شايعه سازي صورت گرفته است، در نظم بخشي به روند 

آماده سازي آثار متقاضيان جشنواره، بسيار موثر بوده است.
  - ارس��ال فراخوان به آدرس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي شهرستان ها

)از سال 86(
اتخاذ اين سياست به منظور جلوگيري از تبعات شيوه زمان بر مرسوم اداري 
در ادارات كل اس��تان بوده اس��ت؛ شيوه اي كه بيش��تر گرفتار سهل انگاري و 
كاس��تي بخش اداري مراكز در امر نامه نگاري و اطالع رساني به موقع مي شود 
و به مرور زمان گروه هاي تئاتري بويژه در شهرس��تان ها سايت ايران تئاتر را به 
عنوان س��هل ترين و مطمئن ترين منبع دريافت اطالعات برگزاري جشنواره ها 

شناخته اند.
 - دريافت و بايگاني فايل word متون نمايش��ي – نس��خه DVD – آثار 
متقاضيان ش��ركت در جشنواره )از سال 86(. اين نسخه ها مي توانند در حكم 

سندي براي استفاده مراجعه كنندگان و پژوهشگران باشند.

 - اع��الم نتايج مراحل مختلف جش��نواره زودتر از زم��ان مقرر و از طريق 
سايت ايران تئاتر، به منظور برنامه ريزي گروه هاي نمايشي در رسيدن به مرحله 

توليد
 - انتش��ار نتايج جشنواره ها از طريق س��ايت به عنوان سندي رسمي براي 
بيش��تر ادارات كل كاربرد دارد. به كار گرفتن اين شيوه كه در راستاي تسريع 
در امر اطالع رس��اني صورت گرفته است، در برنامه ريزي ادارات كل براي ارائه 

همكاري هاي الزم به گروه هاي نمايشي بسيار مثمرثمر بوده است.
  - بايگان��ي مت��ون پذيرفت��ه ش��ده در مرحل��ه بازخوان��ي جش��نواره ها

)از سال 86(
  - آرش��يو و بايگان��ي لمينت پوس��تر تمامي جش��نواره هاي برگزار ش��ده

)از سال 84( 
 - بايگاني فراخوان تمامي جشنواره هاي برگزار شده )از سال 84(

- اطالع رس��اني دقيق تر همچ��ون درج آدرس و تلفن س��الن ها در جداول 
اجرايي و بليت ها

 - طراحي فراخوان جشنواره ها در قالب دفترچه )از سال 86(
)اين گونه طراحي كه اولين بار براي فراخوان بيس��ت و ششمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر به دبيري مجيد سرسنگي استفاده شد، همواره استقبال 

متقاضيان را به همراه داشته است. (
 - بخش بندي متنوع جشنواره ها به نسبت گذشته
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