


نمایش های صحنه ای در یک بخش »رقابتی« )مسابقه ی بزرگ تئاتر فجر( و یک بخش »غیر رقابتی« )بخش ویژه ( اجرا 
 متقاضی حضور در یکی از بخش های مذکور  باشند  .

ً
خواهند شد و  هنرمندان در زمان ثبت نام می                                                                   توانند با هر اثر صرفا

شرایط:
کشور )در شهر تهران حداقل ۱۵ اجرا و  که از اول آبان 1398 تا پایان آبان ۱۳۹9، در یکی از تاالرهای نمایشی   آثاری 

       در استان ها حداقل 5 اجرا( اجرا شده باشند، می توانند متقاضی شرکت در بخش صحنه ای باشند.
کثر تا تاریخ  که در فاصله ی زمانی اول آبان 1398 تا پایان شهریور ۱۳۹9 اجرا شده باشند، ضروری است حدا  آثاری  

      پایان مهر ۱۳۹9 فرایند ثبت نام آن ها در سایت جشنواره انجام شود . 
کثر تا تاریخ ۵ آذر ۱۳۹9  که در فاصله ی زمانی اول مهر ۱۳۹9 تا ۳۰ آبان ۱۳۹9 اجرا می شوند ، ضروری است حدا  آثاری 

      فرایند ثبت نام آن ها در سایت جشنواره انجام شود. 
کارگردان در نهایت تنها یک اثر جهت حضور در جشنواره پذیرفته خواهد شد. در بخش صحنه ای از هر 

اسامی نمایش های برگزیده ی بخش صحنه ای، تا تاریخ 25 آذر ۱۳۹۸ اعالم خواهد شد. 

مدارک مورد نیاز: 
کیفیت از اجرا به دبیرخانه   تحویل یا ارسال ۷ نسخه لوح فشرده ی اجرا و ۱نسخه لوح فشرده، حاوی چند عکِس با 

        )از طریق پست یا به صورت حضوری(.
تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.) همراه با درج کد رهگیری اداره پست یا کد تحویل شده از سوی  دبیرخانه( 

 بارگذاری مجوز نویسنده، مترجم یا ناشر. 
  بارگذاری مستندات تاییدیه ی اجرای عمومی در سایت جشنواره )برای اجرا های تهران پروانه ی اجرای نمایش و

       برای اجراهای سایر شهرها لینک خبر پرتال استانی ایران تئاتر( 

گاه شمار:
30 مهر ۱۳۹9:

 آخرین مهلت دریافت آثار بخش صحنه ای )برای آثاری که در فاصله ی زمانِی اول آبان ۱۳۹8 تا پایان شهریور ۱۳۹9 اجرا شده باشند( .

۵ آذر ۱۳۹9:
 آخرین مهلت دریافت آثار بخش صحنه ای)برای آثاری که در فاصله ی زمانی اول مهر ۱۳۹9 تا ۳۰ آبان ۱۳۹9اجرا می شوند(.

25 آذر ۱۳۹۸:
 اعالم اسامی آثار راه یافته به جشنواره.



 1-1 بخش رقابتی )مسابقه ی بزرگ تئاتر فجر (
مسابقه ی بزرگ تئاتر فجر جشنواره ی سی  و نهم تنها در یک بخش برگزار می شود.

کثر۳2 اثر(                             ظرفیت پذیرش: )حدا
میهمان  اثر(،   ۱2 تا   ۸( استانی  جشنواره های  نهایی  برگزیده ی  نمایش های  اثر(،  کثر۱3  )حدا متقاضی  آثار  میان  از 

 . داشت  خواهند  حضور  رقابت  دراین  اثر  کثر۳۰  حدا جمعا  اثر(،  کثر7  )حدا
گاه شمار( در جشنواره حضور خواهند داشت .  ج از بازه   آثار بخش میهمان، به انتخاب یا تایید نهایی دبیر )خار

به  توجه  با  و  جشنواره  مالی  کمک های  اعطای  ضوابط  اساس  بر  بخش،  دراین  جشنواره  به  راه یافته  گروه های   
کمک هزینه دریافت خواهند  کثر دویست و پنجاه میلیون ریال،  گیهای اجرایی نمایش، حداقل صد وبیست و حدا ویژ

کرد.

رتبه بندی و جوایز مسابقه ی بزرگ تئاتر فجر 
- جایزه   ی بزرگ فجر

گروه داوران  - جایزه ی ویژه ی 
- رتبه های« برگزیده« و« برتر« برای: 

گریم،  بازیگری مرد، طراحی صحنه، طراحی نور، طراحی لباس، طراحی  بازیگری زن،  کارگردانی،  -نمایشنامه نویسی، 
آهنگسازی. حرکت،  طراحی 

گروه داوران خواهد بود.    تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها یا اضافه شدن عنوان جدید به تشخیص 

2-1بخش ویژه ) غیر رقابتی (  
کثر۲5 اثر(  ظرفیت پذیرش: )حدا

کثر۲5 اثر در این  بخش حضور خواهند داشت.   کثر 10 اثر( و جمعا حدا کثر 15اثر(، میهمان )حدا از میان آثار متقاضی )حدا
 آثار بخش میهمان، به انتخاب یا تایید نهایی دبیر )خارج از بازه گاه شمار( در جشنواره حضور خواهند داشت.

گیهای  کمک های مالی جشنواره و با توجه به ویژ گروه های راه یافته به جشنواره در این بخش بر اساس ضوابط اعطای   
کرد. کمک هزینه دریافت خواهند  کثر سیصد و پنجاه میلیون ریال  اجرایی نمایش، حداقل دویست وپنجاه  و حدا
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