
جشنواره بين المللي تئاتر فجر

جشنواره بين المللي تئاتر فجرهمزمان با دهه فجر انقالب اسالمي درسال 
1361وبصورت سراســري پايه گذاري شــد. در دوره دهم )سال 1370(سه 

نمايش از كشــور هاي ســوريه ، آذربايجان و تاجيکســتان در اين جشنواره 
حضور يافتند اما به شکل رسمي از ســال 1377و در دوره هفدهم به صورت 

بين المللي برگزار شده است. 
بخشهاي مختلف سی و پنجمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر عبارت انداز: 
نســل نو تئاتر ايران،مرور تئاتــر ايران، برگزيــدگان جشــنواره های تئاتر 
اســتانی،تئاتر ملل، مسابقه بين الملل، ميهمان،مســابقه تئاتر جوانان، تئاتر 
خيابانی، تئاتر محيطی،تئاتر شــورايی، اجراهــای آلترناتيو،بخش به عالوه 
فجر،مسابقه نمايشنامه نويسی،مسابقه و نمايشگاه عکس،مسابقه و نمايشگاه 
پوســتر و هويت بصری، كارگاه های آموزشی با اساتيد ايرانی،كارگاه آموزشی 
با اساتيد خارجی، همايش پژوهشی با محوريت »شهر و تئاتر« و »شهروندی 

و تئاتر«
دبيران جشــنواره طي سال هاي 84 تا 95 عبارتند از:حسين مسافر آستانه 
)1384(، سعيد كشــن فالح )1385(، مجيد سرســنگي)1386(، حسين 
مسافر آستانه )1387(، حســين پارسايي )1388(، محمد حيدری )1389(  
رحمت امينی )1390(،  سعيد كشــن فالح)1391( ،اسماعيل عاليزاد/ قادر 

آشنا)1392(، اردشير صالح پور )1393( ، سعيد اسدی )1394-1395(

برگزار كننده اصلي جشــنواره بين المللي تئاتر فجــر، اداره كل هنرهاي 
نمايشــي معاونت هنري وزارت فرهنگ  ارشاد اسالمي اســت. اما به عنوان 
بزرگترين جشنواره تئاتر كشــور در ادوار برگزاري خود از مشاركت نهاد ها و 

ارگان هاي مختلف بهره برده است. 
www.fitf.theater.ir: نشاني اينترنتي جشنواره

جشنواره های تئاتر استان ها
 اين جشــنواره با انگيزه ارزيابی توليدات ســاالنه تئاتر و نيز ارتقاء ســطح 
فرهنگی نمايش و ترويج آن دراستان برگزار مي شود. اين جشنواره هر ساله با 
مشاركت و هماهنگی اداره كل هنرهای نمايشی و ادارات كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نيز همراهی انجمن هنرهای نمايشی استان ها به عنوان يك رويداد 

مهم و مستقل تقويم تئاتر اســتان ها را رقم می زند. دبيران اين جشنواره ها 
مديران كل فرهنگ و ارشاد اســالمی هستند كه با تشکيل تيم های داوری و 
انتخاب از ميان آثار توليد و اجرا شده گروه های نمايشی در يك سال ،آثاری را 
برای حضور در جشنواره تئاتر استان انتخاب می كنند . از تمامی آثار راه يافته 
به جشنواره تئاتر اســتانی، گروه های منتخب به عنوان آثار برگزيده استانی 

توسط هيات داوران معرفی می شود.
برگزيدگان جشــنواره های تئاتراســتان های كشــور به مرحله انتخاب 
جشــنواره بين المللی تئاتر فجرراه پيــدا كرده و در صــورت توفيق در اين 
مرحله در بزرگترين رويدادتئاتر كشــور حاضر خواهند شد.اين مرحله پيش 
تر توسط جشــنواره های تئاتر مناطق پشتيباني مي شــد . در سال 1394با 
حذف جشنواره تئاتر مناطق،انتخاب آثار برگزيده اين بخش جهت حضور در 
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جشــنواره تئاتر فجر از طريق ارزيابی متمركز نسخه تصويری اين آثار توسط 
يك هيات انتخاب صورت گرفت و در سال 95 با برگزاری همايش برگزيدگان 
جشنواره های اســتانی كارگردانان آثار  با حضور اعضای هيات انتخاب نسخه 

تصويری آثار حاضر را به تماشا می نشستند.

جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان
نخستين جشــنواره سراســري تئاتر كودک و نوجوان با عنوان »اميد« از 
تاريخ 29 شــهريور تا چهارم مهر ماه ســال 70 در شــهر همدان برگزار شد. 
همدان تا ســال 78 ميزبان 9 دوره برگزاري جشــنواره كودک و نوجوان بود. 
سال 79 جشــنواره كودک از همدان رخت بر بســت و ارگ جديد بم ميزبان 
آن شــد. دوره هاي يازدهم و دوازدهم جشــواره طي ســال هاي 80 و 81 به 
ترتيب در زاهدان و گچساران برگزار شد. سال 85 سيزدهمين دوره جشنواره 
تئاتر كودک و نوجوان به دبيري مصطفي رحماندوســت در اصفهان بر پا شد. 
شــهر اصفهان تا هفدهمين دوره جشنواره در ســال 89 با دبيری مصطفی 
رحماندوست ميزبان جشنواره بود. از ســال 90 تا كنون جشنواره با ميزبانی 
اســتان همدان برگزار شده است. دبيری هجدهمين ، نوزدهمين و بيستمين 
جشــنواره بين المللی تئاتر كودک و نوجوان بر عهده شهرام كرمی بود. پيام 
دهکردی دبيربيست و يکمين جشــنواره بود و دوره بيست و دوم  و بيست و 

سوم )1394-1395(  با دبيری شهرام كرمی برگزار شد.
بخش هاي مختلف اين جشنواره عبارتند از: مسابقه تئاتر كودک ، مسابقه 
تئاتر نوجوان ، مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خيابانی، تئاتر بين الملل، 

مسابقه نمايشنامه نويسي ، كارگاه های آموزشی.
اطالع رساني جشــنواره بين المللي تئاتر كودک و نوجوان از طريق سايت 

ايران تئاتر به نشاني اينترنتي www.teather.ir است.

 جشنواره بين المللي نمايش عروسكي 
تهران - مبارك

نخستين دوره جشــنواره بين المللی نمايش عروســکی تهران مرداد ماه 
1368 و با دبيری  دكتر علی منتظری در تهران برگزار شــد. از ســال 1371 
)دوره چهارم( اين رويداد بصورت دو ســاالنه برگزار شد و به مرور بخش های 
مختلف از جمله كارگاه های آموزشــی و نشست های تخصصی ، نمايش های 

فضای باز ، نمايشگاه عروسك و ... به آن افزوده شد.

دبيران ادوار پيشين اين جشنواره عبارتند از : 
علی منتظری ) 1368 تا 1370 ( ، محمد حسين صوفی ) 1371 ( ، مهدی 
مسعود شــاهی ) 1373 ( ، نجفی برزگر ) 1375 ( ، حسين سليمی ) 1377 
( ، مجيد شــريف خدايی ) 1379 و 1381 ( ، خســرو نشان ) 1383 ( ، جواد 
ذوالفقاری ) 1385 ( ، رحمت اله مهرابی ) 1387 ( ، اردشير صالح پور ) 1389 

و 1391( ، مرضيه برومند )1395- 1393 ( 
در دوره پانزدهم جشــنواره خانه عروسك به عنوان محل استقرار دبيرخانه 
جشنواره و مركز فعاليت های آموزشــی و با همت دبير جشنواه و هنرمندان 

نمايش عروسکی پايه گذاری شده و بصورت مستمر در حال فعاليت است .
بخش هاي مختلف شــانزدهمين جشــنواره بين المللي نمايش عروسکي 
تهران – مبــارک ) 1395(  عبارتند از: بخش های صحنه ای )اصلی - كودک 
- بين الملل(، فضــای باز)خيابانی- رويکرد نوين به نمايش های عروســکی 

سنتی( و كارگاه های آموزشی.
 اطــالع رســاني جشــنواره بين المللــي نمايــش عروســکي تهران – 
 www.tehran :مبارک از طريق ســايت جشــنواره به نشــاني اينترنتي
info@ وارتباط از طريق نشــاني الکترونيکي mobarakfestival.com

tehranmobarak.com انجام مي شود. 

جشنواره  نمايشهاي آييني و سنتي
جشنواره نمايش های آيينی و ســنتی فروردين ماه 1368 و با حضور 11 
نمايش تخت حوضی بصورت سراســری در تهران آغاز به كار كرد. مسئوليت 

دبيری و اجرای ايــن دوره را آقايان علی منتظــری و داود فتحعلی بيگی به 
عهده داشتند.

از ســال 1368 ) دوره دهم ( اين جشنواره به صورت دو ساالنه برگزار شده 
اســت . بخش های اصلی اين رويداد هنری شــامل : نمايش های صحنه ای 
) انــواع گونه های نمايش ايرانی ( نمايش هــای ميدانی – نمايش های قهوه 
خانه ای نقالی ، مجالس شبيه خوانی ، سمينار بين المللی نمايش های آيينی 
وســنتی ، نمايشگاه های اسناد ، پوشاک و وسايل نمايش های آيينی و سنتی 
و كارگاه های آموزشی و نشســت های تخصصی و مسابقه نمايشنامه نويسی 

بوده است .
احياي مجدد كانون نمايش هاي آييني و سنتي در سال 86، به سرپرستي 
داود فتحعلي بيگي مجالي شــد براي رونــق دوباره جشــنواره بين المللي 
نمايشــهاي آييني و سنتي. سال 86 ســيزدهمين دوره اين جشنواره بعد از 
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وقفه اي 6 ساله در تهران برگزار شد.
پنج دوره ســمينار بين المللی نمايش های آيينی و سنتی با حضور اساتيد 
و صاحب نظران حوزه های مختلف نمايش های آيينی و ســنتی از كشورهای 
مختلف جهان نيز از سال 1386 برگزار و مقاالت ارائه شده در اين سمينار در 

كنار ساير كتب جشنواره به چاپ رسيده اند .
از دوره دوازدهم ) 1383 ( اين جشــنواره با حضور نمايش هايی از ســاير 

كشور های جهان به شکل بين المللی برگزار شده است .
آقايان علی منتظری ، داود فتحعلی بيگی ، محمود عزيزی ، محمد حسين 
ناصربخت ، حسين سليمی ، مجيد شريف خدايی در ادوار گذشته مسئوليت 
دبيری جشنواره را به عهده داشته اند . داود فتحعلی بيگی دبيری هجدهمين 

دوره جشنواره در سال 1396 را بر عهده خواهد داشت.
اطالع رساني جشــنواره بين المللي آييني و ســنتي از طريق سايت ايران 

تئاتر، به نشاني اينترنتي www.theater.ir است.

جشنواره سراسری تئاتر رضوي

اولين جشنواره تئاتر رضوي با نام جشــنواره تئاتر ديني و به عنوان بخشي 
از جشــنواره فرهنگي- هنري امام رضا)ع( از تاريخ 12 تا 17 دي ماه سال 82 
در مشهد برگزار شد. اين جشنواره تا دوره ششم در سطح سراسري و در دوره 

هفتم با تعريف بين المللي برپا شد.
 اين جشــنواره ها غالبا در دهــه كرامت - تولد حضــرت معصومه )س( تا 
تولد امام رضا )ع( - برگزار می شــوند . برگزار كنندگان اين جشــنواره بنياد 
فرهنگی- هنری امام رضا )ع( با مشاركت اداره كل هنرهای نمايشی و ادارات 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های ميزبان است .
 جشنواره های رضوی در حوزه تئاتر عبارتند از : 

الف – جشــنواره تئاتر رضوی ) بجنورد ( : مختص اجرای آثار صحنه ای و 
مسابقه نمايشنامه نويســی با مضامين رضوی كه توسط اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی و مشاركت نهاد های فوق برگزار می شود. اين 
جشــنواره پس از شکل گيری چند سال در تهران برگزار شد و سپس ميزبانی 

آن به استان خراسان شمالی واگذار شد .
ب - جشنواره كودک و نوجوان و تئاتر عروسکی رضوی ) ضامن آهو ( بندر 

عباس :
اين جشــنواره مختص نمايش های كودک و نوجوان و عروسکی با مقياس 
مرتبط با ســيره و زندگانی امام رضا )ع( است كه همه ساله در دهه كرامت در 
اســتان هرمزگان برگزار می شــود . دبيری اين رويداد را غالبا مديركل وقت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان به عهده دارد .دهمين دوره اين جشنواره در 
بندر عباس برگزار شد .

ج – جشنواره آيين های رضوی و پرده خوانی – كهگيلويه و بويراحمد
اين جشــنواره با نگاهی پژوهش محور به دنبال احيا و ترويج ســنت های 

نمايشی مرتبط يا مضامين رضوی است.
در سال 1389 يازدهمين دوره جشــنواره به دبيری دكتر محمود عزيزی 

در بجنورد برگزار شد .
گونــه های مختلف از جملــه تعزيه – چاوش خوانــی –  منقبت خوانی – 

بخش خوانی و پرده خوانی امکان حضور در اين جشنواره را دارند . 
بخش هاي مختلف اين جشــنواره عبارت بود از: مســابقه ايران، مســابقه 
تجربي، مســابقه كودک و نوجوان و عروســکي، ميهمان، خياباني، راديويي 
وتلويزيوني، راديو تئاتر، مجالس تعزيه،آييني، مســابقه عکس و پوستر تئاتر 

ديني،پژوهش و متون نمايشي برگزيده.
دبيران جشــنواره عبارتند از: مجيد سرســنگي )85(، محمد خزاعي )سه 
دوره 86 تا 88(، حميدرضا سوقندی)90(  ، حسين ثابت قدم وحيد)شهريور 

ماه 94(،دكتر محمود عزيزی )1395(
پايگاه اطالع رساني جشنواره بين المللي تئاتر رضوي به نشاني الکترونيکي 

www.khorasanshomali.shamstoos.ir   است.

 جشنواره بين المللی تئاتر خياباني مريوان
با برگزاري اولين يادواره تئاتر مريوان در ســال 73 و به دنبال آن برگزاري 
شش دوره پياپي، سرانجام اين يادواره در سال 81 با عنوان جشنواره سراسري 
تئاتر خياباني مورد تصويب اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي و انجمن نمايش 

استان قرار گرفت.

سال 84 اين جشنواره در حالي اولين دوره كشوري خود را در مريوان سپري 
كرد كه سابقه اي 9 ساله داشــت. برگزاري دو دوره در سطح شهرستان،يك 
دوره استاني، شــش دوره به عنوان جشــنواره منطقه غرب كشور، جشنواره 
تئاتر خياباني را به رويدادي ريشــه دار و تأثير گذار تبديل كرد. از سال 84 تا 
94 مريوان ميزبان 10 دوره جشنواره سراســري تئاتر خياباني بوده است. از 
سال 91 عنوان بين المللی به خود گرفته و با عنوان كامل جشنواره بين المللی 

تئاتر خيابانی مريوان برگزار می شود.
  دبيران جشنواره  عبارتند از:

محمد حســن مهاجــري )1384(، منصــور ايمانــي )1385-1388(، 



قبــاد ميمنــت آبــادی)1389(، مجيــد امرايــی)1390(، قبــاد ميمنت 
آبــادی)1392-1391(، رحيــم جعفری)1393الــی1395(، ســيد فاتح 

بادپروا)1396(

اطالع رساني جشنواره سراسري تئاتر خياباني مريوان از طريق سايت ايران 
تئاتر به نشاني اينترنتي www.theater.ir است.

جشنواره تئاتر خيابانی شهروند   الهيجان 
جشــنواره تئاتر خيابانی شهروند الهيجان با رويکرد توجه ويژه به مضامين 
شــهروندی و زندگی اجنماعی پــس از دو دوره برگزاری درون اســتانی و با 
حمايت مســتقيم شــهرداری الهيجان – اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گيالن واداره كل هنرهای نمايشی به يك رويداد خيابانی در گستره سراسری 

تبديل شد. اين جشنواره هر ساله به دبيری شهردار الهيجان و برنامه ريزی و 

اجرای انجمن هنرهای نمايشی گيالن برگزار می شود .

جشنواره ملي تئاتر مقاومت _ فتح خرمشهر
جشــنواره ملي تئاتر مقاومت _ فتح خرمشهر براي نخستين بار، خرداد ماه 
سال 77 به همت هنرمندان خرمشــهر و بصورت استانی پايه گذاری شد در 

سال های بعد با حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و پس از آن  اداره كل 
هنرهای نمايشي گستره اين رويداد به " منطقه ای  " و سپس " ملی" ارتقا يافت 
اين رويداد كه ويژه آثار مرتبط با مقاومت و دفاع مقدس اســت ، هر ساله در ايام 
مقارن با آزاد سازی خرمشهر در استان خوزستان، به ويژه شهرهای خرمشهر و 

آبادان برگزار می گردد . 
زمان برگزاری اين جشــنواره معموال بازه زمانی خرداد ماه اســت كه از 28 
شــهريور آغاز می شود. در دوره هايی با تاخير دو ماهه از زمان مقرر برگزار شده 

است.
نوزدهمين دوره اين جشنواره به دبيری حسين مسافر آستانه در سال 1395 

برگزار خواهد شد .
 هنرمندان و مديرانی همچون حســين ذوالفقــاری ) 1386 ( ، محمد علی 
خيری ) 1387 ( عباس بی خاسته ) 1388 ( ، محمد جمال پور ) 1389 (، سيد 
لطف اله ســپهر ) 1390 تا 1393 ( ، همايون قنوانی ) 1394 (، حسين مسافر 

آستانه)1395( دبيری اين رويداد را به عهده داشته اند .
www. :پايگاه اطالع رساني جشــنواره ملي تئاتر مقاومت _ فتح خرمشهر
info@و نشــاني پســت الکترونيکــي آنtheatermoghavemat.ir

theatermoghavemat.ir است.

جشنواره های منطقه ای و سراسری مورد 
حمايت اداره كل هنرهای نمايشی

جشنواره تئاتر دفاع مقدس مرصاد ) كرمانشاه ( ، جشنواره تئاتر كردی ) سقز( 

جشنواره تئاتر خيابانی شهروند تبريز ) تبريزيم ( ، جشنواره نمايش های كوتاه 
) ارســباران ( ، جشــنواره دفاع مقدس ، جشــنواره تئاتر عربی )خوزستان ( ، 

جشنواره تئاتر الله های سرخ ) انديمشك ( ، جشنواره سياه بازی.

جشنواره های تئاتر ساير نهاد های فرهنگي
 جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه ) حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی (

 جشــنواره بين المللی تئاتر دانشــگاهی ايران ) وزارت علوم ، تحقيقات و 
فناوری ( 

 جشنواره تئاتر شهر ) سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران ( 
 جشــنواره سراســری تئاتر مقاومت ) بنياد حفظ آثــار و ارزش های دفاع 

مقدس ( 
 جشنواره بين المللی نمايش عروسکی دانشجويی ) وزارت علوم ، تحقيقات 

و فناوری (
 جشنواره تئاتر خمسه ) سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران (

 جشنواره سراسری تئاتر معلولين ) سازمان بهزيستی (   

|1396 جشنواره های ايرانی


