
 فراخوان بیستمین جشنواره
نـݡی و سنتــݡی ىݭݭݭݭݭݔ نمایش هاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݥݥݥݥ آىݪݭݔ
مهر و آبان 1400



به نام آنکه جان را فکرت آموخت
وخت به نور جان چراغ دل برافر  

نمایشــی  هنرهــاِی  انجمــن  ســنتِی  و  آیینــی  نمایش هــاِی  کانــوِن 
ایران و اداره کل هنرهاِی نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
گســترِش زمینه هــای پژوهشــی و اجرایــی و ژرفــکاوی  بــه منظــور 
کهــن  از  حفاظــت  و  ثبــت  نیــز  و   ، ایرانــی  نمایــِش  ریشــه های  در 
الگوهــاِی نمایشــِی ایــران زمیــن و بهــره بــردن از ایــن دســتاوردها 
نمایش هــای  جشــنواره  بیســتمین  تئاترملــی؛  ارتقــای  بــرای 
آثــار از  گرفتــه  الهــام  نمایش هــای  اولویــت  بــا  را  ســنتی  و   آیینــی 

گنجوی« در مهر و آبان ماه 1400 برگزار می کند.  »نظامی 
بدیهــی اســت ایــن رویــداِد ملــی بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه اجتماعــِی 
کرونــا و اولویــِت صیانــت از ســامت  ناشــی از همه گیــرِی بیمــارِی 
گراِن هنــر نمایــش بــا رعایــت همــه پروتکل هــا و  هنرمنــدان و تماشــا

دســتورات بهداشــتی برگــزار خواهــد شــد.



بخش های جشنواره
الف( نمایش های تخت حوضی)بخش ویژه استاد علی نصیریان(

اصیــل  گونه هــای  ترویــج  و  حفــظ  هــدف  بــا  جشــنواره  برگــزاری  ســتاد 
نمایش هــای تقلیــد و تخــت حوضــی، ایــن بخــش را بــا شــرایط  زیــر برگــزار 

ــد: مــی نمای

الف/1: بخش ویژه

صاحــب نظــران عرصــه نمایش هــای ایرانــی یکــی از راه هــای رســیدن بــه 
کــه بیــش  ــر ملــی را اســتفاده از ادبیــات ایــران زمیــن می داننــد، راهــی  تئات
از همــه از ســوی نمایشــگران ســنتی در شــبیه خوانی و تقلیــد تجربــه شــده 
ــنتی  ــی و س ــای آیین ــنواره نمایش ه ــتمین جش ــزاری بیس ــتاد برگ ــت. س اس
بــا عنایــت بــه ایــن تجربــه و اولویــت، بخــش ویــژه نمایش هــای تخــت 
ج  حوضــی ایــن دوره از جشــنواره را بــه نمایش هــای ملهــم از حکایــات مندر
کالســیک و قصه هــای عامیانــه ایرانــی بــا اولویــت نمایش هــای  در متــون 

گنجــوی« اختصــاص داده اســت. گرفتــه از آثــار »نظامــی  الهــام 

الف/2: بخش موضوعات آزاد

ــار از  جهــت ایجــاد تنــوع در تولیــدات بخــش تخــت حوضــی تعــدادی از آث
میــان نمایش هــای مبتنــی بــر ســایر متــون انتخــاب خواهــد شــد. موضــوع 
کــه بــا  آثــار ایــن بخــش آزاد اســت. امــا اولویــت انتخــاب بــا آثــاری اســت 
گونه هــای متنــوع نمایشــی تخــت  رویکــردی پژوهــش محــور و براســاس 

حوضــی نگاشــته وتولیــد شــده باشــد.

- متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش می تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش 
ویــژه ثبــت نــام بیســتمین جشــنواره نمایش هــای آیینــی و ســنتی بــر روی 
ــه تکمیــل فــرم تقاضــا و بارگــذاری مــدارک  ــر نســبت ب تارنمــای ایــران تئات

الزم اقــدام نماینــد.

شرایط و مقررات:

ــه بهــره  ــزم ب کننــده در بخــش تخــت حوضــی مل 1- نمایش هــای شــرکت 
حوضــی  تخــت  نمایش هــای  شــده  شــناخته  چاچوب هــاِی  از   گیــری 

ــی و...( هســتند. بنابرایــن   ــازی، تقلید هــای اندرون ــازی، بقــال ب )ســیاه ب
نمایشــنامه ها پیــش از ارائــه بــه هیــات  انتخاب، توســط کارشناســان ســتاد 
برگــزاری جشــنواره گونــه شناســی می شــود و تنهــا متونــی  مــورد ارزیابــی قــرار 

کــرده باشــند. کــه ایــن شــرط را رعایــت  گرفــت  خواهنــد 

کثــر 20  2- ســقف پذیــرش آثــار در بخــش نمایش هــای تخــت حوضــی حدا
اثــر خواهــد بــود.

3- بــه گروه هــای راه یافتــه بــه بخــش ویــژه جشــنواره حداقــل 150 میلیون 
آزاد  آثاربخــش موضوعــات  بــرای  و  ریــال  کثــر 400 میلیــون  ریــال و حدا
کثــر 300 میلیــون ریــال کمــک هزینه تولید  حداقــل 150 میلیــون ریــال وحدا

پرداخــت خواهــد شــد.

کرونــا  4- نمایش هــای متقاضــی بــا توجــه بــه شــرایط همه گیــری بیمــاری 
ــا  ج از صحنــه و ب ــار خــود را بــر مبنــای ارائــه در فضاهــای خــار می تواننــد آث

اولویــت چیدمــان تخــت حــوض ارائــه نماینــد .

کارگــردان و ترکیــب اجرایــی  کــه پیــش از ایــن بــا همــان  5- نمایش هایــی 
دردوره هــای پیشــین جشــنواره نمایش هــای آیینــی و ســنتی حضور داشــته 

انــد مجــاز بــه شــرکت در جشــنواره نخواهنــد بــود.

کارگردانــان متقاضــی بــا پیشــنهاِد یکــی از نمایشــنامه هاِی  تذکــر مهــم: 
نویســِی  بازی نامــه  مســابقه  چهارمیــن  نهایــِی  بخــِش  بــه  یافتــه  راه 
نمایش هــای آیینــی و ســنتی در ســال 1399مــی تواننــد بــدون حضــور در 
مرحلــه ارزیابــی متــون در مرحلــه ارزیابــی اجــرا شــرکت نماینــد. بــرای ایــن 
کارگــردان بــه همــراه مجــوز امضــا شــده  امــر ضــروری اســت درخواســِت 
نویســنده در بخــش مربوطــه بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر بارگــذاری گردد.

• مهلــت ثبــت تقاضــاو بارگــذاری نمایشــنامه ها بــر روی تارنمــای ایــران 
تئاتــر تــا 22 خــرداد 1400  خواهــد بــود.

• نتایج ارزیابی نمایشنامه ها نیمه اول تیر ماه 1400 اعالم خواهد شد.

• ارزیابی اجرایی آثار از 15 شهریور ماه 1400 انجام خواهد شد.



 

الف/3: مرور نمایش های آیینیـ  سنتی اجرا شده در سال های 
1398 تا 1400 )یادواره زنده یاد استاد سعدی افشار(

ســتاد برگــزاری بیســتمین جشــنواره نمایش هــای آیینــی ـ ســنتی بــا هــدف 
کشــور در حــوزه نمایش هــای آیینــی- ســنتی،  کارنامــه دو ســاله تئاتــر  ارائــه 
)آثــار اجــرا شــده طــی یــک ســال و نیــم پــس از برگــزاری دوره پیشــین(، 
بخــش مــرور نمایش هــای آیینــی- ســنتی اجــرا شــده در ســال های 1398 

ــد.  ــزار می کن ــا 1400 را برگ ت

کننــده در  • نمایش هــای ایــن بخــش )بــه اســتثنای نمایش هــای شــرکت 
جشــنواره نوزدهــم( بایــد در محــدوده زمانــی 1398/5/26 تــا 1400/5/26 
در یکــی از تاالرهــای تئاتــر کشــور و یــا در قالــب شــیوه تخــت حوضــی حداقــل 

10 اجــرا داشــته باشــند. 

کــه  کشــور  • نمایش هــای دانشــجویی تولیــد شــده در دانشــکده های تئاتــر 
کــن  ــا اما ــا الهــام از نمایش هــای آیینــی ـ ســنتی تولیــد شــده و در تاالرهــا ی ب
کتبــی یــک  دانشــگاهی در ایــام ذکــر شــده اجــرا شــده باشــند بــا معرفــی 
اســتاد راهنمــا )اســاتید واحدهــای آشــنایی بــا تعزیــه، شــیوه های نمایــش 
در ایــران، اجــرای کارگاهــی نمایش هــای ایرانــی، نمایــش در ایــران، خیمــه 
ــای  ــا اســتاد راهنم ــی ی ــش ایران ــا نمای ــط ب ــایر دروس مرتب ــازی و س شــب ب

ــند.  ــش باش ــن بخ ــور در ای ــی حض ــد متقاض ــه( می توانن پایان نام

• سقف پذیرش آثار در این بخش 7 نمایش خواهد بود.

و  ریــال  میلیــون   100 حداقــل  بخــش  ایــن  یافتــه  راه  گروه هــای  بــه   •
کمــک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد. کثر150میلیــون ریــال بــه عنــوان  حدا

• متقاضیــان ایــن بخــش مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه بخش مشــخص شــده 
ــذاری مــدارک الزم  ــه ثبــت تقاضــا و بارگ ــر نســبت ب ــران تئات در تارنمــای ای

اقــدام نماینــد.

• مهلــت ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر تــا 
تاریــخ 30 مــرداد مــاه 1400 خواهــد بــود.

 ب( مجالس شبیه خوانی 
)یادواره زنده یاد استاد هاشم فیاض( 

ترویــج  و  جدیــد  مجالــس  تولیــد  باهــدف  جشــنواره  برگــزاری  ســتاد   
نمونه هــای اصیــل شــبیه خوانــی ایــن بخــش را بــا مشــخصات زیــر برگــزار 

ــد: ــی نمای م

 ب/1: مجالس نو

کــه براســاس متــون ادبــی یــا وقایــع تاریخــی  ایــن بخــش بــه مجالســی 
توســط تعزیــه ســرایان معاصــر ســروده شــده باشــند، اختصــاص خواهــد 

داشــت.

ب/2: مجالس غریب

کنــون در دوره هــای  کــه تا گــروه از مجالــس غریــب  ایــن بخــش پذیــرای آن 
پیشــین جشــنواره اجــرا نشــده اند خواهــد بــود.

کثــر  گروه هــای راه یافتــه ایــن بخــش حداقــل 100 میلیــون ریــال و حدا • بــه 
150 میلیــون ریــال کمــک هزینــه  پرداخــت خواهــد شــد.

ــروه اجرایــی در ادوار پیشــین  گ ــردان و  گ ــا همــان شــبیه  ــه ب ک • مجالســی 
ــه شــرکت در ایــن دوره نیســتند. ــد مجــاز ب جشــنواره حضــور داشــته ان

• سقف پذیرش آثار در این بخش 10 مجلس خواهد بود.

• زمــان، مــکان و تعــداد اجراهــای مجالــس پذیرفتــه شــده نهایــی توســط 
گــردد. ســتاد جشــنواره تعییــن مــی 

• متقاضیــان ایــن بخــش می تواننــد براســاس زمان بنــدی تعییــن شــده 
بــا مراجعــه بــه بخــش مشــخص شــده در تارنمــای ایــران تئاتــر نســبت بــه 

ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک الزم اقــدام نماینــد.

• مهلت دریافت نسخه ها تا پایان خرداد ماه 1400 خواهد بود.

• نتایج ارزیابی نسخ تا نیمه اول تیر ماه 140  اعالم خواهد شد.

• ارزیابــی اجرایــی مجالــس شــبیه خوانــی در نیمــه اول شــهریور مــاه 1400 
انجــام مــی شــود.



 ج( نمایش های عروسکی سنتی
کا محمد شیرازی( )یادواره زنده یاد استاد کا

ســتاد برگــزاری جشــنواره بــا هــدف عرضــه ی منتخبــی از  نمایش هــای 
عروســکی ســنتی)خیمه شــب بــازی ،جــی جــی وی جــی، خــم بــازی، 
کنــد: صنــدوق بــازی و...( ایــن بخــش را بــا مشــخصات زیــر برگــزار مــی 

کهن:   ج/1: نگاه نو، الگوی 

کــردن اجــرای نمایش هــای عروســکی ســنتی  ایــن بخــش بــا هــدف روزآمــد 
ــده  ــای ارزن ــش قابلیت ه ــن و نمای که ــی  ــول اجرای ــا و اص ــظ بنیان ه ــا حف ب
ح قصه هــای جدید  ایــن گونــه نمایشــی بــه آثــاری اختصــاص دارد کــه بــا طــر
گونه هــای مختلــف نمایش هــای عروســکی ســنتی بــه معاصــر  درقالــب 

کهــن مــی پردازنــد. در ایــن بخــش موضــوع آزاد اســت. ســازی الگوهــای 

ج/2: بخش اجراهای اساتید:

ایــن بخــش جهــت ثبــت تجــارب و حفاظــت از اشــکال ســنتی نمایــش 
کهــن نمایشــگران ایــن عرصــه بــه اجــرای  عروســکی وبازســازی میــراث 

کســوت اختصــاص خواهــد داشــت. اســاتید وهنرمنــدان پیــش 

• ســقف پذیــرش آثــار در ایــن بخــش 7 نمایــش خواهــد بــود و بــه گروه های 
ــه  ــال ب ــر 100 میلیــون ری کث ــال وحدا پذیرفتــه شــده حداقــل 60 میلیــون ری

کمــک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد.  عنــوان 

ــخص  ــش مش ــه بخ ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــش م ــن بخ ــان ای • *متقاضی
شــده در تارنمــای ایــران تئاتــر نســبت بــه ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک 

ــد. ــدام نماین الزم اق

گزینــش  • آثــار ایــن بخــش از طریــق بررســی نســخه تصویــری نمایش هــا 
خواهنــد شــد. ضــروری اســت متقاضیــان براســاس اطالعــات آمــده در فــرم 
ثبــت نامــه در تارنمــای ایــران تئاتــر نســخه تصویــری آثــار خــود را ارســال و 

یــا بارگــذاری نماینــد.

• مهلــت ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر  تــا 
20مردادمــاه 1400  خواهــد بــود.

• فهرست آثار برگزیده تا 15 شهریور ماه 1400 اعالم خواهد شد.

 هـ( بخش نقالی وروایت های ملی
 )یادواره زنده یاد مرشد ولی اهلل ترابی(

ســتاد برگــزاری جشــنواره بــا هــدف عرضــه ی منتخبــی از آثــار حــوزه نقالــی و 
روایتگری)انــواع نقل هــای ســنتی : موســیقایی، تصویــری، نمایشــی و...( 

ایــن بخــش را بــا مشــخصات زیــر برگــزار مــی نمایــد:

کهن:  هـ/1: بخش نگاه نو، الگوی 

کــه بــه صــورت رقابتــی برگــزار مــی شــود بــه نمایش هایــی  ایــن بخــش 
ح قصه هــای غریــب و جدیــد در قالــب گونه های  کــه بــا طــر اختصــاص دارد 
ــد. در  کهــن مــی پردازن ــه معاصــر ســازی الگوهــای  مختلــف نقــل ســنتی ب

ایــن بخــش موضــوع آزاد اســت.

• منظور از قصه های غریب قصصی است که کمتر اجرا شده است

ح زیر اهدا خواهد شد: • به برگزیدگان این بخش جوایزی به شر

رتبــه نخســت: دیپلــم افتخــار ، تندیــس جشــنواره و جایــزه نقــدی بــه مبلــغ 
50/000/000 ریــال 

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 30/000/000 ریال 

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 20/000/000 ریال 

هـ/2: اجراهای اساتید: 

ایــن بخــش جهــت ثبــت تجــارب وحفاظــت از اشــکال ســنتی روایتگــری 
وبازســازی میــراث کهــن فعــاالن ایــن عرصــه بــه اجــرای اســاتید وهنرمندان 

کســوت اختصــاص خواهــد داشــت. پیــش 

• بــه آثــار راه یافتــه بخــش نقالــی و روایت هــای ملــی تــا ســقف 30 میلیــون 
کمــک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد. ریــال  بــه عنــوان 

• متقاضیــان ایــن بخــش مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه تارنمــای ایــران تئاتــر 
نســخه تصویــری آثــار خــود را ارســال و یــا بارگــذاری نماینــد.

• مهلــت ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر  تــا 
20مردادمــاه 1400  خواهــد بــود.



 و( معرکه ها،آیین ها و بازی های نمایشی
 )یادواره زنده یاد استاد محمود استاد محمد(

بــا هــدف شناســایی، حفــظ و احیای معرکه هــا، آیین ها و بازی های نمایشــی 
کــه قابلیــت اجــرا در فضــای بــاز و مکان هــای عمومــی را دارنــد، پیشــنهادات 
نمایش هــای  و  معرکه هــا  »آیین ها،بازی هــا،  گــروه:  دو  در  متقاضیــان  

میدانــی« و  » نمایش هــای قهوه خانــه ای«  پذیرفتــه خواهنــد شــد.

• در ایــن بخــش ســتاد جشــنواره پذیــرای نســخه تصویــری آثــار متقاضــی 
گروهــی از آیین ها،معرکه هــا  ــه ویــژه  ــود. آیین هــای ناشــناخته ب خواهــد ب
کــه در جشــنواره های پیشــین اجــرا  نشــده باشــند در  و بازی هــای نمایشــی 

اولویــت انتخــاب هســتند.

کهــن ایــران و خــرده  گونه هــای ارزشــمند نمایشــی  • در راســتای حفــظ 
آثــار هنــری میــان رشــته ای  آیین هــای نمایشــی اقــوام مختلــف و نیــز 
کشــور، بخــش ویــژه قهــوه خانــه نمایش هــای ایرانــی بــا  مناطــق مختلــف 
کرونــا و بــا تصمیــم ســتاد جشــنواره  توجــه بــه شــرایط ویــژه ناشــی از شــیوع 

ــزار خواهــد شــد. برگ

بــا  18 مردادمــاه1400  تاریــخ  تــا  اســت  ایــن بخــش الزم  • متقاضیــان 
مراجعــه بــه بخــش ویــژه بیســتمین جشــنواره نمایش هــای آیینــی و ســنتی 
بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر نســبت بــه تکمیــل فــرم ثبــت نــام و بارگــذاری 

مــدارک الزم اقــدام نماینــد.

گروه هــای میدانــی تــا ســقف 100 میلیــون ریــال و نمایش هــای  قهــوه  • بــه 
خانــه ای تــا ســقف 30 میلیــون ریــال کمــک هزینــه  پرداخــت خواهــد شــد.

کارگــردان و ترکیــب اجرایــی در ادوار پیشــین  کــه بــا همــان  • آثــار نمایشــی 
جشــنواره حضــور داشــته انــد مجــاز بــه شــرکت در ایــن دوره نخواهنــد بــود.

• در صــورت برگــزاری حضــوری جشــنواره ســقف پذیــرش نفــرات بــرای 
حضــور در جشــنواره در بخــش نمایش هــای میدانــی 12 نفــر خواهــد بــود.

بــا آیین هــا، معرکه هــا و بازی هــای نمایشــی  • در ایــن بخــش اولویــت 
کــه بــر مبنــای پژوهــش و تحقیــق در  فرهنــگ عامــه اقــوام و مناطــق  اســت 

کشــور تولیــد شــده باشــند. مختلــف 

• مهلــت ثبــت تقاضــا و بارگــذاری مــدارک بــر روی تارنمــای ایــران تئاتــر تــا 
18 مــرداد مــاه 1400 خواهــد بــود.

 ز( جوانه های نمایش ایرانی )ویژه کودک و نوجوان(
)بخش ویژه استاد هنگامه مفید(

بــا هــدف حفــظ و ترویــج نمونه هــای اصیــل  برگــزاری جشــنواره  ســتاد 
کهــن بــه نســل جدیــد ایــن  نمایش هــای آیینــی وســنتی و انتقــال تجربــه 
کشــور و بــا اولویــت  بخــش را بــا توجــه ویــژه بــه شــرایط شــیوع بیمــاری در 
ح زیــر برگــزار  کــودکان و نوجوانــان و هنرمنــدان  بــه شــر صیانــت از ســالمت 

مــی نمایــد:

کــودکان و نوجوانــان: درایــن بخــش نقــاالن وقصــه  ز/1: نقــل وروایتگــری 
گــون نقــل ســنتی  گونا گیــری از اشــکال  ــا بهــره  کــودک ونوجــوان ب گویــان 

اجراخواهنــد داشــت. 

ز/2: شــبیه خوانــی: درایــن بخــش  مجالــس آشــنا و غریــب شــبیه خوانــی 
کــودکان و نوجوانــان عالقه منــد )تحــت  گــروه هایــی متشــکل از  توســط 

نظــارت اســاتید ایــن عرصــه ( اجــرا خواهنــد داشــت.

از فرهنــگ وادبیــات  ملهــم  بــا موضوعــات  نقالــی  و  ز/3: قصه گویــی 
کــودک: ایــن بخــش توســط روایتگــران  عامیانــه ایــران ویــژه مخاطبــان 

کــودکان اجــرا خواهدشــد. بزرگســال وبــرای 

ز/4: نقاشــی و عروسک ســازی بــا موضوعــات ملهــم از فرهنــگ و ادبیــات 
ــام جشــنواره هــرروز تحــت نظــر اســاتید  ــه ایــران: ایــن بخــش درای عامیان

کــودکان ونوجوانــان حاضــر اجــرا خواهــد شــد. وبامشــارکت 

جوانه هــای  مختلــف  بخش هــای  در  شــده  پذیرفتــه  هنرمنــدان  بــه   •
نمایــش ایرانــی هدایایــی تقدیــم خواهــد شــد.

کثــر 15  • در بخش هــای نمایشــی، مــدت زمــان  آثــار مــی بایســت حدا
دقیقــه باشــند.

ــروری  ــد. ض ــی دان ــر م ــئول اث ــا را مس ــده تقاض کنن ــت  ــنواره ثب ــتاد جش • س
ایــن موضــوع درخصــوص حضــور  بــه  بــا توجــه  اســت والدیــن محتــرم 

فرزنــدان خــود در ایــن بخــش اقــدام نماینــد.

• متقاضیــان مــی تواننــد تــا تاریــخ 16 مــرداد مــاه 1400 بــا مراجعــه به بخش 
مشــخص شــده در تارنمــای ایــران تئاتــر نســبت بــه ثبــت تقاضــا و بارگذاری 

مــدارک اقــدام نمایند.



ح( هشتمین  سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی 

فراخــوان تخصصــی ایــن ســمینار بــا هــدف  دعــوت از تمامــی پژوهشــگران 
ــالم  ــا" اع ــنتی  متعاقب ــی- س ــای آیین ــوزه نمایش ه ــی در ح ــی و خارج داخل

خواهــد شــد.

شرایط و ضوابط:

بررســی های  از  پــس  مجــازی(  )حضــوری  جشــنواره  برگــزاری  شــیوه   .1
نهایــی از ســوی ســتاد جشــنواره اعــالم خواهــد شــد.

2. آثــار صحنــه ای برگزیــده جشــنواره )بــه انتخــاب ســتاد برگــزاری وبــا نظــر 
گرفــت.  دبیــر جشــنواره( بــرای اجــرای عمومــی مــورد حمایــت قــرار خواهنــد 
ــار از  ــرای زمــان و مــکان اجــرای ایــن آث ــا مدیــران تاالرهــا ب فراینــد توافــق ب
کارگــردان نمایــش انجــام و حمایــت از آثــار مذکــور پــس از اخــذ ایــن  ســوی 

گرفــت. توافــق انجــام خواهــد 

3. در صــورت اجــرای حضــوری آثــار، ســتاد برگــزاری جشــنواره صرفــًا خــود را 
متعهــد بــه هماهنگــی حضــور هــر بازیگــر و نوازنــده در دو اجــرای متفــاوت، 

می دانــد.

4. شــرکت کنندگان در بخش هــای مختلــف جشــنواره بــا ارســال اثــر خــود 
متعهــد بــه پذیــرش قوانیــن و سیاســتگذاری های جشــنواره هســتند. عــدم 
رعایــت ایــن قوانیــن بــه ویــژه زمان بنــدی جشــنواره موجــب حــذف آثــار 

خواهــد شــد.

5. ســتاد جشــنواره بــا رعایــت حقــوق معنوی آثار پذیرفته شــده مجاز بــه ارائه 
نمایش هــا در بســترهای مجازی دارای مجوزهــای قانونی خواهد بود.

کارگــردان می توانــد  6. در حــوزه نمایش هــای صحنــه ای و میدانــی هــر 
صرفــا"در یکــی از بخش هــای جشــنواره حضــور داشــته  باشــد. بخــش مــرور 

از ایــن قاعــده مستثناســت.

کامــل الزامــی اســت. در صــورت  7. ارائــه و بارگــذاری مــدارک بــه شــکل 
وجــود نقــص، تقاضــای حضــور ثبــت نخواهــد شــد.

8. ســتاد برگــزاری جشــنواره مســئولیتی در قبــال ســاخت و ســاز دکــور، 
دوخــت لبــاس و چــاپ مــواد تبلیغــی نمایش هــا نداشــته و صرفــًا خدمــات 

کــرد. معمــول نصــب دکــور و آماده ســازی صحنــه را ارائــه خواهــد 

9. ســتاد برگــزاری جشــنواره بــه تشــخیص کمیتــه انتخــاب در هــر بخــش و 
کــرد:  گــروه را مشــخص خواهــد  بنــا بــه مــوارد زیــر کمــک هزینــه 

الف( نیازهای ضروری صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی و...

ب( تعداد عوامل اجرایی مؤثر در اجرای گروه

تأمیــن  منظــور  بــه  شهرســتانی  گروه هــای  بــرای  مســافت  بعــد  ج( 
ذهــاب و  ایــاب  هزینه هــای 

د( سطح کیفی و تعداد اجراها در جشنواره

ج نشــده باشــد، موضــوع از طریــق  10. چنانچــه مــوردی در فراخــوان در
اســتعالم عالقه منــدان حضــور در جشــنواره و تصمیــم ســتاد برگــزاری اعــالم 

و اجــرا خواهــد شــد.
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