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 قسم باد بر موقع صبحگاه»

 شب که آید پی و پس ز راهبه ده

 قسم باد باری به زوج و به فرد

 «به شب چون که از آسمان کوچ کرد

 

 «فجر یسوره ،قرآن مجید»

  



 قلب زمستان را قرار داد. بهار دیگر در یت یکؤپروردگاری را که در تقدیرمان پرنور شدن دیدگانمان به ر شاکریم

ه نامیده شده است. حالیا ب «هنرمند»تئاتر در بدو زایشش در تاریخ بشر فقط با همگامی مخاطب کنشگر  یقبیله

زمین کهن ما در فجر انقالب را که نشاطی در جان تئاتر این سرزمین دمیده لذت و فخر بنگریم نو شدن ایران

این تئاتر  متعهد روزگاری پرنورتر را  نو   فصل ف شده و امیدواریم که دراست. شور و شعور و شادی قبیله مضاع

ی هنر خود زاینده که اوبخشید « انسان کامل»بخشش را به س  حیاتفَای از نَشاهد باشیم. حضرت حق گوشه

 ی سیمین صحنه به تماشا بنشیند.ی این مخلوق اشرف را بر سینهزیبنده یآفرینه خالقش شود تا

انتی تا ام رودگذارده و با عشق و ایمان پیش می ست که پای در راه حق و حقیقتاتئاتر فجر کاروانی  یجشنواره

نمای ی تمامنهاین آی ؛ماندپارد. این چرخه هرگز از گردش نمیاند به آیندگان بسرا که پیشینیان به ما سپرده

فرهنگ دارند همواره  هایی که دل در گرو  عاشقان تئاتر و آنی است. همپایی، همدلی و همراهی همهتئاتر دیار م

بوده، هست و خواهد بود. آنک که سالیان عمر این جشنواره از چهل گذشته و اولین سال دوران جدید آن است، 

ی هجوم بشی دیگر خواهد آفرید. در هنگامهر جنبَوبومهنهنرمندان عاشق تئاتر و فرهنگ این ک یحضور خالقانه

ات  جاوید  تئاتر را به نمایش صدایی خود حیبار دیگر با هم ی تئاتر، یکناباوران، ما کنار هم بر صحنهی تئاترمهه

دار تئاتر این دیار، با فرهنگ غنی خویش و مکارم اخالقی ریشه یگذاریم. همه با هم، در کنار هم، بر صحنهمی

قت است د یخویش به نیکی وفا کرده باشیم. اینک شایستهسازیم تا عهد ای یگانه میدر این سرزمین، جشنواره

ی توجهی بهتر به در سایهامیدواریم تا رویم و میهای کالن ذیل دوشادوش هم پیش که در این مسیر با اولویت

د فرهنگی بزرگ همسفرانی چهل و یکم از این رویدا یی آثار دورههور و بروز این مضامین در مجموعهظ

 :بنشینیمناظران دور و نزدیک تر به چشم همدل

 1357های ظهور و بروز انقالب زمینه •

 تئاتر ملی با توجه به شرایط زیستی مخاطب معاصر ایرانی •

این اتفاق  یمدار ما از برگزاری شایستهدوست و اخالقدار، فرهنگکه ایران سرافراز، پرشکوه، ریشه باشد

 شود.تر هنری دلشاد و افراشتهــفرهنگی

 

 

 با امید به یاری پروردگار

 کوروش زارعی

 المللی تئاتر فجربین یدبیر چهل و یکمین جشنواره

  



 های این دوره از جشنواره:بخش

 ایهای صحنهبزرگ نمایش یمسابقه

 های خیابانینمایش یمسابقه

 نویسینمایشنامه یمسابقه

 تئاتررادیو یمسابقه

 پژوهش تئاتر یمسابقه

 تئاتر ملل یمسابقه

 تئاتر و پوستر مسابقه و نمایشگاه عکس

 بخش ویژه

 

  



 ای:های صحنهنمایش بزرگ یبخش مسابقه

ری است که برای جشنواره تولید ای مختص آثاهای صحنهبزرگ نمایش یدر این دوره از جشنواره بخش مسابقه

شده بازبینی و شمار  اعالمکه مطابق گاهگردند صورت مستقیم به دبیرخانه ارسال میه شوند. این آثار یا بمی

 ها به دبیرخانه معرفی خواهند شد.های تئاتر استانیدگان جشنوارهعنوان برگزپذیرفته و یا به

 

 شرایط:

 شوند:ورت مستقیم به دبیرخانه ارسال میصه آثاری که ب

 ها نباید تاکنون اجرای عمومی شده باشند.این نمایش •

د به صحنه شمار به دبیرخانه ارسال شوند که بدیهی است تا برگزاری جشنواره نبایمطابق گاهمتون این آثار باید  •

 ارگذاری شوند.ب fitf.irجشنواره به نشانی در سایت  ها بایداین نمایشنامهاست  گفتنیرفته باشند. 

 حضور در بازبینی را خواهند داشت.دبیرخانه قرار بگیرند مجوز  تأییدمتونی که مورد  •

 ها به صورت حضوری بازبینی خواهند شد.نمایش •

 

 ها:های تئاتر استانبرگزیدگان جشنواره

اند آثاری را برای شرکت در این بخش استان خود معرفی شده یی جشنواره از بین آثاری که برگزیدهدبیرخانه

 به انتخاب خود دعوت خواهد کرد.

های استانی انطباق با شرایط شرکت در جشنوارهدر صورت ، هااین نمایشبرای اجرای عمومی  یداشتن سابقهن •

 مانع است.بال

طبق شرایط مندرج در  آذرماه 15گان خود را حداکثر تا ی استانی باید فیلم آثار برگزیدهاهای جشنوارهدبیرخانه •

 نام که در سایت جشنواره موجود است بارگذاری کنند.فرم ثبت

صورت حضوری بازبینی ه کنند بایی را که امتیاز باالتری کسب میهنمایشهای ارسالی، دبیرخانه از بین فیلم •

 خواهد کرد.

 



 شمار:گاه

 1401 ماهشهریور 31های ارسال مستقیم به دبیرخانه: متون بخش نمایشارسال  آخرین مهلت

 1401مهرماه  20اعالم نتایج متون ارسال مستقیم به دبیرخانه: 

 1401ماه دی 15آذرماه لغایت  15مستقیم(: از ی آثار )ارسال بازبینی حضور

 1401ماه آذر 20ها: برگزیدگان استانهای اعالم نتایج بازبینی فیلم

 1401ماه دی 15لغایت  ماهآذر 20بازبینی حضوری آثار برگزیدگان استانی: 

 1401ماه دی 20اعالم نتایج نهایی: 

 

 هیئت انتخاب متون ارسال مستقیم:

 حسینسین فداییح •

 شهرام کرمی  •

 اعظم بروجردی •

 

 هیئت بازبینی حضوری آثار:

 حسینعلی شوندی •

 محمدرضا آزاد •

 مصطفی موتورچیسیدمحمد •

 

 .ریال تعلق خواهد گرفت 000/000/600یافته به این بخش تا سقف یک از آثار راه به هر

 

 جوایز:



 ریال 000/000/200برگزیده:  ریال 000/000/100تقدیر:  طراحی پوستر و بروشور:

 ریال 000/000/200 برگزیده: ریال 000/000/100گریم: تقدیر: 

 ریال 000/000/200برگزیده:  لریا 000/000/100حی صحنه: تقدیر: طرا

 ریال 000/000/200برگزیده:  ریال 000/000/100طراحی لباس: تقدیر: 

 ریال 000/000/200برگزیده:  ریال 000/000/100موسیقی: تقدیر: 

 ریال 000/000/200برگزیده:  ریال 000/000/100صدا: تقدیر:  طراحی و ترکیب

 سوم: یرتبه ریال 000/000/200دوم: یرتبه ریال 000/000/300اول: یبازیگری زن: رتبه

 ریال 000/000/100

سوم:  یرتبه ریال 000/000/200دوم:  یرتبه ریال 000/000/300اول:  یبازیگری مرد: رتبه

 ریال 000/000/100

 سوم: یرتبه ریال 000/000/200دوم:  یرتبه ریال 000/000/300اول:  ینمایشنامه: رتبه

 ریال 000/000/100

سوم:  یرتبه ریال 000/000/300دوم:  یرتبه ریال 000/000/400اول:  یکارگردانی: رتبه

 ریال 000/000/200

 

  



 های خیابانی:بخش نمایش

اند در رقابت قرار خواهند طور مشخص برای جشنواره تولید شدهبخش که بهمهمان، تمامی آثار این جز بخش به

 صورت مستقیم با ارسال فیلم اثر به دبیرخانه مجوز حضور در این بخش را دریافت خواهنده گرفت. این آثار یا ب

 این بخش دعوت خواهند شد. برگزیده به عنوانبههای ملی کرد و یا از طریق معرفی جشنواره

 

 ط:شرای

 جشنواره در هر مرحله مجاز به حذف اثر خواهد بود. یبدیهی است در صورت تکراری بودن اثر، دبیرخانه •

توانند با هماهنگی مدیر بخش تئاتر خیابانی، آثار های ملی میها: دبیران جشنوارهجشنواره یآثار برگزیده •

 نمایند.یکم معرفی  جشنواره چهل و یخود را به دبیرخانه یبرگزیده

فیلم اثر خود را به  ،شمارطبق گاه ،ئاتر خیابانی هستند بایدعموم هنرمندانی که متقاضی حضور در بخش ت •

 دبیرخانه اسال کنند.

 

 :در دو مرحله انجام خواهد پذیرفت ارزیابی و انتخاب آثار این بخش

 اند.که حائز امتیاز باالتری شده یآثارو معرفی  ،ط هیئت انتخابهای ارسالی توسبازبینی تمامی فیلم .1

 پیشین. یشده در مرحلهازبینی حضوری از میان آثار معرفیب .2

 

شمار( در جشنواره گاه ینهایی دبیر )خارج از بازه تأییدبه انتخاب یا  اثر( 5بخش مهمان: آثار این بخش )حداکثر 

 رقابتی حضور خواهند داشت.به شکل غیر

 

 شمار:گاه

بارگذاری موجود است در سایت جشنواره که نام فرم ثبتشرایط مندرج در طبق خود را آثار بایست ها میگروه

 (.)این زمان تمدید نخواهد شد 1401ماه آذر 1: آثار آخرین مهلت بارگذاری. کنند

 1401ماه آذر 8های ملی: ین مهلت معرفی برگزیدگان جشنوارهآخر



 1401آذرماه  20اول:  یاعالم اسامی منتخب مرحله

 1401ماه دی 15ماه لغایت دی 1از  های ارسالی منتخب:بازبینی حضوری فیلم

 1401ماه دی 15اعالم نتایج نهایی: 

 

 آثار:هیئت بازبینی فیلم 

 فاطمه رادمنش •

 مراممرتضی اسدی •

 حیدر رضایی •

 

 هیئت بازبینی حضوری:

 محمد مظفری •

 ابوالفضل همراه •

 سعید خیراللهی •

 

های جشنواره یریال و به هر یک از آثار برگزیده 000/000/250هر یک از آثار تولیدی این بخش تا سقفبه 

 هزینه تعلق خواهد گرفت.ریال کمک 000/000/150ملی تا سقف 

 

 جوایز:

 ریال 000/000/100برگزیده:  ریال 000/000/70 فضاسازی: تقدیر:

 ریال 000/000/100برگزیده:  ریال 000/000/70 تقدیر: طراحی لباس:

 ریال 000/000/100برگزیده:  ریال 000/000/70 موسیقی: تقدیر:



 ریال 000/000/100برگزیده: ریال 000/000/70 طرح و ایده: تقدیر:

سوم:  یرتبه ریال 000/000/100دوم:  یرتبه ریال 000/000/150 اول: یکارگردانی: رتبه

 ریال 000/000/70

سوم:  یرتبه ریال 000/000/100 دوم: یرتبه ریال 000/000/150 اول: یرتبهبازیگری مرد: 

 ریال 000/000/70

سوم:  یرتبه ریال 000/000/100 دوم: یرتبه ریال 000/000/150اول:  یبازیگری زن: رتبه

 ریال 000/000/70

  



 نویسی:نمایشنامهی مسابقهبخش 

رود درک  جان  این ، آنچه توقع می«شعار»و « تکریم»و « شنود»و « گفت»و « بردار»و « بگذار»همه پس از این

یعنی درام چون نوری روشنگر، چون فانوسی یکه، چون «. شودچیز از کلمه و متن آغاز میهمه»نکته است که 

 شود.و دقت آغاز مییت ؤرشود و تئاتر  قابل ای دیدنی بر صحنه گشوده میی تابیدهحلقه

بخشی  حر اساطیر، روحها، س ی شور حماسهدر نمایشنامه شکوهی است زایندهشکوه سطرهای نوشته 

شناسد و پرکشیده و ها. این شکوه، شکوه مقدسی است که شرق و غرب نمیها و درد  رهابخش  تعزیهنامهشادی

کند دعوت می« انسان»کند و از درنگ می« انسان»شود و بر زاده می« انسان»بُلند در قالب یک موج کیهانی از 

 ساز.شود انسانای میو نسخه

کید أتش و با قلم و بهالمللی تئاتر فجر آنچه رویَی بینگی  جشنوارهنویسی  گام نخست چلّدر بخش نمایشنامه

هایی نو برای انسان  کامل  ایرانی است در شود دعوت به خلق جدید نمایشنامهخطی برای توجه بیشتر کشیده می

 خواهد او را از خطوط روشن اخالق و سپیدی دور کند.میجدال با آنچه 

کند ی فرهنگی شرکت میشک قلم  او که با اشتیاق در این ضیافت زبدهگرچه این تنها یک دعوت است ورنه بی

 تواند آزادانه بر سطرهای سپید کاغذ بدود و چیزی بیافریند همرنگ خواست و قلب و ذهنش.می

ن این دوره از جشنواره، گفته و نوشته آمده تا مهر  بیشتر قاضیان  این دوره، پیش از معیّ های این مهم و یا اولویت

 روشنگر آن است.« اخالق»چیز در مسیری برود که گونه همهتر شود و اینقضاوت، بر صاحبان آثار شفاف

ای یشتر در هیچ مسابقهمندان به شرکت در این رقابت بایسته است آثار خود را بدون محدودیت تعداد که پعالقه

ی به دست یاران دبیرخانه 1401ماه حداکثر تا پایان  آبان WORDو  PDFشرکت نکرده باشد در دو قالب 

 خواهد بود. 1401ماه دی 15جشنواره برسانند و تاریخ اعالم نامزدهای این بخش نیز 

تواند و باید که بر داریم خود میسرافرازی فرهنگ و هنر سرزمین است که ایمان  آرزوی مشترک ماشک بی

 ی افراشته و در آن روز سپید.ها بایستد. به امید تماشای طلوع خورشید از آن قلهقله

 

 جوایز:

 ریال 000/000/300اول:  یرتبه

 ریال 000/000/200دوم:  یرتبه

 ریال 000/000/100سوم:  یرتبه



  



 تئاتر:رادیوی مسابقهبخش 

پای انتظارات تا پابه هستند تفکری خالق و پویاد وضوح نیازمنرادیو در سراسر جهان بهای  های رسانهسیاست

 ،کیفیت بخشند. در این راستا های تولیدی خود را تنوع ومخاطبان توسعه یابند و برنامه یمتغیر و فزاینده

یافتگی و رشد و بالندگی در ای و شاخص توسعهرسانه ییک پدیده عنوانبهکه از آن  رادیوتئاترظهور نو یگونه

 ،است. بر این اساس انهبرند نیازمند چنین رویکردی نوآورانه و خالقق دو مدیوم تئاتر و رادیو نام میتلفی یعرصه

 یچون چند دورهاز جانب مخاطبان در ادوار مختلف، هم نمایشی و استقبال درخور یبه جهت اهمیت این گونه

تری ایش با هدف میزبانی از طیف متنوعکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نم یادارهبا مشارکت  اخیر جشنواره،

در  رادیوتئاتر ینمایشی، مسابقه آثار یعرضه تولید و نظیر رادیو درهای کممندی از ظرفیتبهره از آثار نمایشی و

 شود.المللی تئاتر فجر برگزار میبین یچهل و یکمین جشنواره

 

 :شرایط

المللی تئاتر فجر بین یوارهشنی پیش از جاچ جشنوارهاند و در هییک سال اخیر تولید شده آثاری که در صرفاً •

 توانند در جشنواره حضور داشته باشند.اند میشرکت نداشته

جشنواره  یباشد. دبیرخانه دبیرخانه است که صاحب اثر، متقاضی حضور در این بخش تأییدآثاری مورد  صرفاً •

 داند.کارگردان را صاحب اثر می

 دقیقه ارائه شوند. 45قسمتی و با حداکثر زمان در قالب یک نمایش تکآثار ضروری است  •

 میزبان یک اثر از هر کارگردان خواهد بود. جشنواره صرفاً •

 های رادیو پخشآثار ارسالی به دبیرخانه در صورت برخورداری از کیفیت مطلوب فنی و محتوایی، از شبکه •

 خواهند شد.

ت همراه با موسیقی و افک رادیوتئاترشده در جشنواره به صورت زنده و در حضور مخاطبان در قالب آثار انتخاب •

 شود.اجرا خواهند شد و داوری نیز براساس این اجرا انجام می

 اثر است. 10 ظرفیت پذیرش آثار این بخش حداکثر •

 پرداخت خواهد شد. هزینهکمک ، تا هشتاد میلیون ریالر این بخشیافته به جشنواره دهای راهبه گروه •

 

 

 



 :شمارگاه

 1401ماه دی 1: آثار و ثبت تقاضا یین مهلت ارائهآخر

 1401 ماهدی 10یافته به جشنواره: فهرست آثار راه اعالم

 

 انتخاب: هیئت

 فریبا متخصص •

 نژادسروری بهرام •

 محمودجهانشاه آل •

 

 :جوایز

طراحی صدا و افکت  نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد، صدابرداری،نمایشنامهبرای  «برتر»ی رتبه •

 زنده

 کننده()تهیه داوران برای یک گروه برگزیدههیئت یویژه یجایزه •

 ریال 000/000/150نویسی:نمایشنامه

 ریال 000/000/150کارگردانی: 

 ریال 000/000/150بازیگری زن: 

 ریال 000/000/150مرد:بازیگری 

 ریال 000/000/100صدابرداری: 

 ریال 000/000/100: زنده افکت طراحی صدا و

  



 :تئاتر پژوهشی مسابقهبخش 

بسا یست و وجوه دیگری نیز دارد که چهدور هم جمع شدن چند نفر و آماده کردن کاری برای اجرا ن تئاتر صرفاً

تاریخ قرن  ساز است.تنهایی نیز انسانهرچند این رویداد به ،ازترندسساز کارانگیز و سرگرمیاز رویداد شگفت

ها آماج ن نیز هست. چه چیزی در آزمایشگاهبلکه تاریخ پژوهش و پژوهشگرا ،بیستم فقط تاریخ اجراها نیست

اینکه بداند کیست، کجاست و آمدن و رفتن او را چه غایت و  «.به یک کالم پرورش انسان» وجوست؟جست

ی و آن را قادر ساخته که به مثابه ست. پژوهش و کار آزمایشگاهی به تئاتر کاربرد و هدفی نو بخشیدهامنظوری 

 محلی برای بیان شرافت اخالقی دیده شود. جایی برای رشد درونی یا سیاسی، محلی برای تعالی یا صرفاً

ی گسترش های تازه براو برای بیان حقیقت و ایجاد زمینههای نی حقیقت و پیگیری برای گشودن راهجووجست

تئاتر و هر هنر و صنعتی پویش آن بزرگ پژوهش است که بی یهای نظری و فنی وظیفهحقیقت در حوزه

 های رفته و تکرار مکرر است.راه

 

 موضوعات پژوهش:

 نسبت نمایش خالق و تئاتر انقالبی •

 های نمایش خالق و فرهنگ ملیظرفیت •

 روی نمایش ایرانی پیش  های نو  راه •

 

 :شمارگاه

 1401ماه دی 1ها: مهلت ارسال پژوهشآخرین 

 1401ماه دی 15اعالم نامزدهای این بخش: 

 

 :داورانهیئت

 باقر قهرمانیمحمد •

 بهروز بختیاری •



 حامد سقائیان •

 

 جوایز:

 ریال جایزه اهدا خواهد شد. 000/000/200مبلغ  یک پژوهش منتخب در این بخش هر 3به 

  



 تئاتر ملل: یبخش مسابقه

ست که اطالعات تکمیلی اآموزشی  ی شماری اجرا و نیز کارگاهالملل این دوره از جشنواره دربرگیرندهبخش بین

 زودی ارائه خواهد شد.هآن ب

  



 بخش مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر:

ر تئاتر و کارکرد ارزشمند هنرهای تجسمی دلی تئاتر فجر با توجه به اهمیت و الملی بینجشنوارهیکمین  و چهل

دلی مهای نمایشی و هبا گروه همکاری و همراهی هنرمندان عکاس و گرافیستسطح کیفی  یبا هدف ارتقا

 کند.مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر را برگزار می ،بیشتر

 ماهتا پایان آبان 1400 ماهزمانی اول آذر یاست که در فاصلههایی پوستر و عکس از نمایشی ش، ویژهاین بخ

 اجرا شده باشند. 1401

اعالم خواهد  fitf.irبه نشانی  از طریق سایت جشنواره این بخش متعاقباً و جوایز داورانهیئتفراخوان تخصصی، 

 شد.

 

 شرایط:

 .پیکسل )طول( 3000ی در اندازه 300dpiکیفیت ، jpg: ارسالی: فرمت استاندارد عکس •

 .مترسانتی 70و ضلع بزرگ اثر  300dpi، کیفیت jpg : فرمت:استاندارد پوستر ارسالی •

های جشنواره با ذکر نام صاحب اثر، مجاز به استفاده از آثار منتخب نهایی در قالب کتاب، نمایشگاه و دیگر برنامه

 فرهنگی است.

 

 شمار:گاه

 1401ماه دی 1: عکس و پوسترآخرین مهلت ارسال 

 1401ماه دی 15اعالم نامزدهای این بخش: 

 

 داوران:هیئت

 سیدعباس میرهاشمی •

 محمدیستمحمدرضا دو •



 مسعود نجابتی •

 

 جوایز:

 ریال جایزه اهدا خواهد شد. 000/000/100مبلغ  یک منتخب در این بخش هر عکس 3به 

 ریال جایزه اهدا خواهد شد. 000/000/100مبلغ  یک منتخب در این بخش هر پوستر 3به 

  



 بخش ویژه:

شده های ارائهجشنواره از بین آثار فاخر در راستای اولویت یاین بخش به شکل غیررقابتی و به انتخاب دبیرخانه

 بود. اثر خواهد 10شده در این بخش شود. حداکثر آثار پذیرفتهدر فراخوان برگزار می

انتخاب  های آیینیمایت از نمایشآور دارند، به منظور حخوانی، که وجهی شادیهمچنین مجالس شبیه

 شوند.می

  



 شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

نام در های ثبتاز طریق تکمیل فرم المللی تئاتر فجر صرفاًبین یدرخواست شرکت در چهل و یکمین جشنواره •

 پذیر است.های مختلف امکانسایت جشنواره برای بخش

صورت خودکار ه شده میسر است و پس از آن بهای مشخصدر تاریخ ثبت درخواست در سایت جشنواره صرفاً •

 پذیر نخواهد بود.این امر امکان

 های اجرایی الزامی است.کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر در تمامی بخش ینامهبارگذاری اجازه •

نهایی  یتواند در مرحلهبا یک اثر می فقطای، خیابانی( هر کارگردان های اجرایی )صحنهبخشدر تمامی  •

 جشنواره حضور داشته باشد.

ریزی و جدول اجراهای جشنواره ی برنامهنشده دربارهبینیستاد برگزاری جشنواره با توجه به مشکالت پیش •

 نمایش خواهد بود.متعهد به هماهنگی حضور هر بازیگر فقط در دو  صرفاً

ها( در جشنواره، شایسته ها و کمپانی)هنرمندان، مدیران جشنواره با توجه به حضور احتمالی مهمانان غیرایرانی •

)باالنویس  اظ فرمایندکننده برای تسهیل ارتباط آثارشان با این مخاطبان تدارک الزم را لحهای شرکتاست گروه

 .انگلیسی، چاپ اقالم تبلیغاتی و...(

جشنواره تا حد امکان تغییر نکرده و تمدید  یبندی یادشده از سوی دبیرخانهآثار براساس زمان یمهلت ارائه •

 نخواهد شد.

 های متقاضی باید از کیفیت مناسب برای ارزیابی برخوردار باشد.شده از نمایشهئ)فیلم( ارا تصویری ینسخه •

شده، مسئولیتی متوجه ارائه یو تصویری نسخه در صورت هر گونه نقص و نامناسب بودن کیفیت صوتی •

ای را برای بهره بردن از چند جشنواره محدودیت ویژه یهمچنین دبیرخانه .جشنواره نخواهد بود یدبیرخانه

تصویری نمایش،  ینسخه یشود برای تهیهکند، اما توصیه میها لحاظ نمیدوربین برای تصویربرداری نمایش

 های تئاتری اثر را بیشتر نشان دهد توجه فرمایند.متقاضیان گرامی به شرایطی که بتواند خصلت

ستاد برگزاری جشنواره و براساس امکانات موجود خواهد  یها بر عهدهعیین زمان و مکان و تعداد اجرای نمایشت •

 جشنواره عمل کنند. یدبیرخانهریزی شده طبق برنامههای پذیرفتهگروهضروری است بود و 

 جشنواره است. یدبیرخانه یشده بر عهدههای استانی پذیرفتهاسکان و پذیرایی گروه •

ها وساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبلیغاتی نمایشستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت •

 ه خواهد داد.ئحنه را اراسازی صخدمات معمول نصب دکور و آماده نخواهد داشت و صرفاً



نشده مسترد نخواهد شده و پذیرفتهشده اعم از پذیرفتههای ارائهها و فیلمنامهها، پوسترها، نمایشمدارک، عکس •

 شد.

یافته را با توجه به های راهگروه یهزینهگروه ارزیابی و انتخاب هر بخش، کمک یجشنواره با مشاوره یدبیرخانه •

 نماید:میموارد ذیل مشخص 

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

 تعداد عوامل اجرایی گروه

 شرایط ایاب و ذهاب گروه

 سطح کیفی آثار و تعداد اجراها در جشنواره

های گذاریاثر خود متعهد به پذیرش ضوابط و سیاست یهئهای مختلف جشنواره با اراکنندگان در بخششرکت •

 موجب حذف آثار خواهد شد. ،بندی مصوب جشنوارهزمان خصوصاً ،. عدم رعایت این ضوابطشوندجشنواره می

مندان به حضور در جشنواره و چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد، موضوع از طریق استعالم عالقه •

 تصمیم ستاد جشنواره اعالم و اجرا خواهد شد.

شناسد و مسئولیت گروه بر عنوان صاحب اثر و سرپرست گروه میرا بهستاد برگزاری جشنواره کارگردان نمایش  •

 ایشان خواهد بود. یعهده
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