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هجدهمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر مقاومــت، 
ــه تالش هــا، رویکردهــا و آموزه هــای  ــا نگاهــی ب ب
ــدی  ــالش دارد در فرآین ــته، ت ــده دوره گذش هف
ــا  ــر تولیــد همــراه ب ــا تمرکــز ب اندیشــه ورزانه و ب
فراگیــری  و ارتباطــی دو ســویه میــان هنرمنــدان 
ــالمی  ــورهای اس ــران و کش ــتره ای ــردم در گس و م
گامــی تــازه در هویــت یابــی و کارایــی گفتمانــی، 
جریانــی و کنش ســاز فرهنگــی، هنــری و اجتماعی 

تولیــدات در جشــنواره تئاتــر مقاومــت بــر دارد.

 یادداشت دبیر

ــه  ــش از اســارت ذهــن ب ــه بی ــت همــان کادرســازی اســت،کادری ک ــر مقاوم ــی تئات ــن الملل ــن جشــنواره بی هجدهمی
موضــوع، درگیــری ذهنیــش تبدیــل موضــوع بــه اثــر هنــری باشــد. کادری کــه واژه را بشناســد و بتوانــد آن را تصویــر 
ــدا  ــس ج ــه ک ــد را از هم ــه هنرمن ــا آنچ ــد؛ ام ــد باش ــس می توان ــر ک ــبه هنری کار ه ــر ش ــه در اث ــدن بیانی ــد. خوان کن
می کنــد قــدرت تبدیــل و تَبــّدل اســت و ایــن تنهــا یــک حرکــت کوچــک بــرای یــک جشــنواره بین المللــی اســت کــه 
قــرار اســت نــام مقاومــت را یــدک بکشــد. جشــنواره ضمــن آنکــه می توانــد بــرای مردمانــی در گســتره ایــران جلــوه ای 
تــازه داشــته باشــد در کشــورهای اســامی نیــز می توانــد جایگاهــی جریــان ســاز و الگــو محــور ایجــاد نمایــد، از ایــن رو 
در ایــن دوره از جشــنواره عــاوه بــر توجــه بــه اجــرای عمومــی آثــار در اســتان خــود، تمامــی بخــش هــای جشــنواره در 
اســتان هــای مختلــف تقســیم مــی شــوند و بــه فضــل الهــی در صــورت فراهــم شــدن شــرایط دیگــر کشــورهای میزبــان 

جشــنواره ای در گســتره ایــران و کشــورهای اســامی خواهیــم داشــت.
ــا  ــداد روز و ی ــای روی ــر مبن ــد ب ــف تولی ــد ضع ــج می برن ــه آنچــه کشــورهای همســایه از آن رن ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
بــه زبــان ســاده تر تولیــد آثــاری مبتنــی بــر دغدغــه ملــی و اعتقــادی بــر پایــه مقاومــت اســامی مردمانشــان اســت و 
در برخــی از کشــورها عــدم عــدول از تئاتــر غــرب و بومــی ســازی و یــا حداقــل محتــوا محــوری بومــی نیــز مشــاهده 



می شــود. بــا ایــن اوصــاف فرصتــی بــرای دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر مقاومــت بــه وجــود آمــده اســت 
کــه نگرشــی نویــن در ارتباطــات بین المللــی و دیپلماســی فرهنگــی برپایــه مقاومــت اســامی را بــه 

معنــای واقعــی تجربــه کنیــم. 
در ایــن بیــن البتــه نبایــد از هدایــت و ترســیم راهــی مشــخص بــا موضوعاتــی بکــر غافــل بــود، فلــذا 
نیــاز اســت در همیــن راســتا رهنمودهــای امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــوان  ــه عن ــه شــکل ویترینــی، بلکــه ب ــه ب ــا مقاومــت و شــاخه هــای آن ن را در مباحــث مرتبــط ب

نقشــه راهــی منســجم و عملیاتــی پیــش رو قــرار داد.
 هنگامــی کــه حضــرت امــام خمینــی )رحمــه اهلل( جمعــه  پایانــی مــاه مبــارک رمضــان را »روز قــدس« 
ــرد  ــان می ک ــی گم ــی و بین الملل ــر سیاس ــناس و صاحب نظ ــر کارش ــاید کمت ــد، ش ــام کردن اع
کــه گفتمــان مقاومــت در آغــاز دهــه  دوم قــرن بیســت ویکم میــادی بــه گفتمــان غالــب منطقــه 
ــی و نظــام ســلطه را تحــت  ــادالت جهان ــار اســتراتژیک و ژئواســتراتژیک آن مع ــل شــود و آث تبدی

تأثیــر قــرار دهــد.
اکنـــون در هجدهمیـــن جشـــنواره بیـــن المللـــی تئاتـــر مقاومـــت و در بطـــن گام دوم انقـــاب 
اســـامی تـــاش داریـــم بـــا همراهـــی شـــما هنرمنـــدان اهـــداف متعالـــی انقـــاب را »هرچـــه 
بیشـــتر بـــه آرمـــان بزرگـــش کـــه ایجـــاد تمـــّدن نویـــن اســـامی و آمادگـــی بـــرای طلـــوع 

خورشـــید والیـــت عظمـــی )ارواحنافـــداه( اســـت، نزدیـــک کنیـــم« 1

سیدوحید فخر موسوی
 دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

1. برگرفته از بیانیه گام دوم انقاب اسامی
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ــران و  ــگاری شــخصیت های برجســته و مبــارز تاریــخ معاصــر ای ــره ن ــه پرت ــژه ب  توجــه وی
جهــان و اقــوام مختلــف ایرانــی و مبــارزۀ آنهــا بــا اســتکبار، اســتعمار و اســتبداد

 توجــه بــه زندگــی، مبــارزات و ســیرۀ اخاقــی فرماندهــان شــهید دوران جنــگ تحمیلــی و 
پــس از جنــگ و بــه ویــژه ســردار ســپهبد شــهید »حــاج قاســم ســلیمانی« و مدافعــان حــرم

 انقاب اسامي و آغاز عصري تازه در جریان مقاومت اسامی در جهان
 نقــش برجســتۀ قهرمانــاِن بعــد از جنــگ؛ جانبــازان و ایثارگــران، خانــوادۀ معظــم شــهدا، 

ــان در امنیــت و توســعه ی کشــور ــان ســامت و محیط بان ــان شــهید، مدافع مرزبان
ــه پیــروزی رســیدن انقــاب اســامی و همراهــی در  ــه مــردم ایــران در ب  نقــش جهادگران

پشــت صحنــه جنــگ تحمیلــی
 مقاومت مردم ایران در ادوار مختلف تاریخ ایران

 توجه به مسئله جهاد تبیین به عنوان اقدامی هنری رسانه ای در زمینه جنگ روایت ها
 پرداخــت ویــژه و خــاص در جهــت آشناســازی و آگاهــی دادن نســبت  بــه تاریــخ گذشــته 

بــرای عبــرت و پرهیــز در اشــتباه در امــروز و آینــده ایــران اســامی

ــاس از  ــر، اقتب ــی فوق الذک ــای موضوع ــا محوره ــاط ب ــک : در ارتب ــح ی توضی
ادبیــات مقاومــت ایــران و جهــان شــامل: رمــان، داســتان کوتــاه، اتوبیوگرافــی و... 

ــت اســت. در اولوی
ــوژه های  ــان س ــش می ــاب و گزین ــهولت در انتخ ــت س ــه جه ــک : ب ــح ی توضی
مرتبــط بــا موضوعــات جشــنواره، پیوســت محتوایــی پیشــنهادی جشــنواره را 

مطالعــه بفرماییــد. 

اولویت های موضوعی:

به ترتیب زمان بندی برگزاری بخش سراسری:
 تئاتر ملل | غیر رقابتی | شهریور 1401

 رادیو تئاتر | رقابتی |  مهر 1401
 خیابانی و محیطی | رقابتی | نیمه دوم مهر 1401
 نمایشنامه نویسی| رقابتی| نیمه اول آبان 1401

 تله تئاتر | رقابتی| آبان و آذر 1401
 صحنه ای + برگزیدگان تمامی بخش ها | رقابتی| آبان و آذر 1401

بخش ها 
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تئاتر ملل
دبیرخانــه هجدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر مقاومــت بــا تمرکــز بــر جریــان ســازی و ایجــاد 
تعامــات بینــا فرهنگــی بــا دیگــر کشــورهای اســامی بخش تئاتــر ملــل را در قالــب تولیدات مشــترک و 

اعــزام گــروه هــای نمایشــی از ایــران و حمایــت از اجــرای آثــار ملــل برگــزار می نمایــد. 
در ایــن دوره، دبیرخانــه جشــنواره صرفــا حمایــت کننــده تولیــد آثــار  و اعــزام کننــده آثــار به کشــورهای 

کشــورهای دارای شــرایط میزبانــی می باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هرگونــه تعامــل اجرایــی در هــر یــک از کشــورهای میزبــان منــوط بــه شــرایط 
زمــان برگــزاری جشــنواره اســت و در صــورت هرگونــه اختــال در میزبانی کشــور مقصد برنامه متناســب 

در زمــان مقــرر اعــام خواهــد شــد.

 بخش اول بین الملل:
  آثــار منتخــب توســط مدیــر بخــش و کارشناســان مــورد ارزیابــی محتوایــی و گفتمانی قرار مــی گیرد 
و در صورتــی کــه هــر یــک از کشــورهای مقصــد شــرایط میزبانــی در زمــان مقــرر را نداشــته باشــند، آثار 

بــه یکــی دیگــر از کشــورهای فــوق و یــا بــا برنامــه ریــزی مجــدد اعــزام می شــوند.
  دبیرخانــه جشــنواره در ایــن بخــش صرفــا پذیــرای آثــار ایرانــی در قالب هــای نمایشــی متناســب بــا 

اولویــت هــای موضوعــی و بــه زبان هــای عربــی، انگلیســی و اردو خواهــد بــود.
  بــه هریــک از آثــاری کــه در ایــن بخــش حضــور پیــدا کننــد تــا مبلــغ 600/000/000 ریــال بودجــه 

تولیــد پرداخــت خواهــد شــد.
  ستاد برگزاری جشنواره از پذیرش آثار با دکور حجیم معذور است.

  دبیرخانــه جشــنواره  تنهــا بــه اعــزام  هنرمنــدان و گروه هــای ایرانــی متعهــد اســت کــه 20 روز قبــل 
از اعــزام پاســپورت کل گــروه خــود را بــه دبیرخانــه ارائــه دهنــد.

  بــا توجــه بــه محدودیــت موضوعــی و زمانــی آثــار ایرانــی متقاضــی پذیرفتــه شــدن در ایــن پخــش به 
منزلــه راه یافتــن به جشــنواره اســت.

  گاه شمار بخش اول:
مهلت ارسال متون: 25 تیر

اعام آثار پذیرفته شده: 5 مرداد
برگزاری بخش بین الملل اول: شهریور و مهر 1401

مدارک الزم:
  ثبت نام در سایت جشنواره و ثبت و بارگذاری اطاعات درخواستی به صورت کامل
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نکات مهم:
  برخــی آثــار بــه صاحدیــد دبیرخانــه جشــنواره جهــت اجــرا در بخــش عمومــی و پایانــی جشــنواره 
)آبــان و آذر 1401( دعــوت می شــوند و  اجــرا در  ایــن بخــش جــز تعهــدات تمامــی گرو ه هــا اســت.

  از تمامــی گــروه هــای نمایشــی حاضــر در بخــش بیــن الملــل در اختتامیــه جشــنواره تقدیــر به عمل 
ــد. می آی

  تمامــی حقوقــی مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد انعقادی 
متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد بــود و ایــن انجمن 
بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیــم اجرایــی اعــم از حضــور در دیگــر جشــنواره ها و 

اجــرای عمومــی  آن خواهــد بــود.

 بخش دوم: پیاده روی اربعین؛ موکب تئاتر مقاومت: زخم عتیق
)عراق- 16 تا 26 شهریور 1401(

  آثــار منتخــب توســط مدیــر بخــش و کارشناســان مــورد ارزیابــی محتوایــی و گفتمانــی قــرار مــی 
گیــرد و آثــار ایــن ایــن بخــش در موکــب تئاتــر مقاومــت در مســیر پیــاده روی اربعیــن اجــرا مــی شــوند 
و شــرایط اعــزام، اســکان و پذیرایــی از هنرمنــدان هــم چــون شــرایط زائــران پیــاده روی اربعیــن خواهــد 

بــود. همچنیــن اعــزام تمامــی هنرمنــدان بــه صــورت زمینــی اســت.
ــا اولویــت هــای  ــب نمایشــی متانســب ب ــار در قال ــرای آث ــه جشــنواره در ایــن بخــش پذی   دبیرخان

ــود. موضوعــی خواهــد ب
  اولویــت پذیــرش در ایــن بخــش بــا آثــاری اســت کــه بــه زبــان هــای عربــی، ترکــی، اردو، انگلیســی 

و فارســی باشــند.
  هزینــه خــروج و ایــاب ذهــاب تمامــی گروه هــای اعزامــی از مــرز ایــران بــه کشــور عــراق و بالعکــس 

بر عهــده ســتاد جشــنواره اســت. 
  ســتاد برگــزاری جشــنواره از پذیــرش آثــاری کــه در آن از دکــور حجیــم و غیرقابــل جابجایی توســط 

شــخص و همچنیــن نور پــردازی خــاص اســتفاده شــده ، معــذور اســت.
  ســتاد جشــنواره  تنهــا بــه اعــزام  هنرمنــدان و گروه هایــی متعهــد اســت کــه 15 روز قبــل از اعــزام 

پاســپورت کل گــروه خــود را بــه دبیرخانــه ارائــه دهنــد. 
نکته بسیار مهم: سقف تعداد پذیرش نفرات هر گروه بدین شرح است:

نقالی، پرده خوانی  و مقتل خوانی: 1 نفر
گروه های خیابانی: 4 نفر

رادیو تئاتر: 6 نفر
تعزیه و صحنه ای : 7 نفر
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  بــه هریــک از آثــار در قالــب نقالــی  ، پرده خوانــی، مقتل خوانــی و خیابانــی کــه در ایــن بخــش حضــور 
پیــدا کننــد تــا ســقف مبلــغ 80/000/000 ریــال بودجــه تولیــد پرداخت خواهد شــد.

  بــه هریــک از آثــار در قالــب تعزیــه، رادیــو تئاتــر و صحنــه ای کــه در ایــن بخــش حضــور پیــدا کننــد 
تــا ســقف مبلــغ 150/000/000 ریــال بودجــه تولیــد پرداخــت خواهــد شــد.

ــت هــای  ــا اولوی ــب نمایشــی متانســب ب ــار در قال ــرای آث ــن بخــش پذی ــه جشــنواره در ای   دبیرخان
ــود. موضوعــی خواهــد ب

  اولویــت پذیــرش در ایــن بخــش بــا آثــاری اســت کــه بــه زبــان هــای عربــی، ترکــی، اردو و انگلیســی 
باشند.

  بدیهــی اســت کــه آثــار دینــی بــه ویــژه در بخــش نقالــی، پــرده خوانــی، تعزیــه و مقتــل خوانــی بایــد 
از منابــع معتبــر و مقاتل مســتند باشــند.

مدارک الزم:
  ثبت نام در سایت جشنواره و ثبت و بارگذاری اطاعات درخواستی به صورت کامل

نکات مهم:
  برخــی آثــار بــه صاحدیــد دبیرخانــه جشــنواره جهــت اجــرا در بخــش عمومــی و پایانــی جشــنواره 
)آبــان و آذر 1401( دعــوت مــی شــوند و اجــرا در  ایــن بخــش جــز تعهــدات تمامــی گروه هــا اســت.

  از نماینــدگان تمامــی گــروه هــای نمایشــی حاضــر در بخــش بیــن الملــل در اختتامیــه جشــنواره 
تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد.

  تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد انعقــادی 
متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد بــود و ایــن انجمن 
بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیــم اجرایــی اعــم از حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و 

اجــرای عمومــی  آن خواهــد بــود. 
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بخــش رادیــو تئاتــر در ایــن دوره از جشــنواره تنهــا پذیــرای آثــاری اســت کــه اثــر خــود را بــا 
اقتبــاس از 20 کتــاب مــورد نظــر و اعامــی دبیرخانــه جشــنواره کــه توســط انتشــارات روایــت 

فتــح منتشــر شــده اســت، تولیــد نمایند.
الزم بــه ذکــر اســت، متعاقبــا نــام کتــب و خاصــه ای مناســب جهــت انتخــاب گــروه هــا در 

پیوســت محتوایــی فراخــوان منتشــر مــی شــود.

 شرایط شرکت در بخش رادیو تئاتر:
  آثار متقاضی می بایست با اقتباس از کتب اعامی تولید شوند .

  هر تهیه کننده می تواند 2 اثر را برای شرکت در جشنواره ارائه نماید.
  از هر تهیه کننده تنها یک اثر پذیرفته خواهد شد.

  تعداد آثار نهایی پذیرفته شده در این بخش حداکثر 15 اثر خواهد بود.
  آثــار انتخــاب شــده بــرای حضــور در جشــنواره مــی بایســت بــه صــورت زنــده و در حضــور 

تماشــاگران در قالــب رادیوتئاتــر اجرا شــوند.
 تمامــی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره ضمــن ضبــط اســتودیویی و پخــش از 

شــبکه هــای رادیویــی، در قالــب کتــاب صوتــی نیــز منتشــر خواهنــد شــد.
 کمــک هزینــه گــروه هــای شــرکت کننــده پــس از ارزیابــی دبیرخانــه بــرای هــر اثــر تــا 

ــال اســت. ســقف 120/000/000 ری

 جوایز بخش رادیوتئاتر:
جایزه اول نمایشنامه: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 40 میلیون ریال

جایزه دوم نمایشنامه: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال
جایزه سوم نمایشنامه: لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریال

جایزه اول کارگردانی: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 40 میلیون ریال
جایزه دوم کارگردانی: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال
جایزه سوم کارگردانی: لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریال

جایزه نفر اول بازیگری زن: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 40 میلیون ریال
جایزه نفر دوم بازیگری زن: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال
جایزه نفر سوم بازیگری زن: لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریال

رادیو تئاتر
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جایزه نفر اول بازیگری مرد: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 40 میلیون ریال
جایزه نفر دوم بازیگری مرد: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال
جایزه نفر سوم بازیگری مرد: لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریال

جایزه بهترین طراحی صدا و افکت: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال
جایزه بهترین صدابرداری: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۳0 میلیون ریال

جایزه بهترین تهیه کنندگی: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 50 میلیون ریال

جایزه ویژه راویان حماسه در این بخش به برترین اثر با نظر دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.

 نحوه ارسال آثار بخش رادیوتئاتر:
ثبت اطاعات الزم در سایت و بارگذاری متون

 ارســال 5 لــوح فشــرده یــا بارگــذاری فایــل اثــر پــس از پذیــرش متــن،  بــا  کیفیــت مناســب 
MP3 و فرمــت

  گاه شمار:
مهلت ارسال متون: 20 مرداد

اعام آثار پذیرفته شده: ۳0 مرداد
برگزاری بخش رادیو تئاتر: مهر 1401

نکات مهم:
 آثــار برگزیــده جهــت اجــرا در بخــش عمومــی و پایانــی جشــنواره )آبــان و آذر 1401( دعوت 

مــی شــوند.  اجــرا در  ایــن بخــش جــز تعهــدات تمامــی گروه هــا اســت.
  جوایــز بخــش رادیــو تئاتــر در مراســم اختتامیــه جشــنواره همزمــان با اهــدای جوایــز دیگر 

بخــش هــا، اهــدا می شــود.
  تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد 
انعقــادی متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد 
بــود و ایــن انجمــن بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیمــی اجرایــی اعــم از 

حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و پخــش رادیویــی و مجــازی آن خواهــد بــود. 
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جشــنوارۀ تئاتــر مقاومــت، از گروه هــای فعــال نمایــش خیابانــی کشــور بــرای حضــور در بخش 
نمایــش خیابانــی دعــوت بــه عمل مــی آورد.

 شرایط شرکت در بخش خیابانی:
 هــر کارگــردان مجــاز بــه ارســال حداکثــر ســه طــرح و ایــده اســت کــه در صــورت تصویــب 
بیــش از یــک اثــر، فقــط یکــی از آثــار هــر کارگــردان در مرحلــۀ اجــرا مــورد ارزیابــی )بازبینی( 

ــرار خواهــد گرفت. ق
ــداد  ــی و تع ــای کل ــه فض ــوری ک ــه ط ــوده ب ــل ب ــد کام ــالی بای ــای ارس ــده و طرح ه  ای
شــخصیت ها قابــل دریافــت باشــد. طــرح و ایده هــای خاصــه و ناقــص از رونــد ارزیابــی کنــار 

ــوند. ــته می ش گذاش
ــال  ــغ 150/000/000 ری ــا مبل ــش، ت ــن بخ ــه ای ــه ب ــای راه یافت ــک از گروه ه ــه هری   ب

کمک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد.
 بــا توجــه بــه رویکــرد »کیفیت محــور« جشــنواره، آثــار ارســالی نباید قبــاً در جشــنواره های 
تئاتــر خیابانــی شــرکت کــرده باشــند و بایــد مختص ایــن جشــنواره تولید و اجرا شــده باشــند.

 معیــار ارزیابــی تازگــی و خاقانه بــودن طــرح و ایــده و ملمــوس بــودن توجــه بــه اولویــت 
هــای موضوعــی جشــنواره اســت.

 ارائــۀ مجــوز کتبــی نویســنده و طــراح اثــر الزامــی اســت و در صــورت نداشــتن مجــوز، طرح 
مــورد ارزیابــی قــرار نخواهــد گرفت.

 پــس از ارزیابــی طــرح و ایــده و اعــام برگزیــدگان نهایــی، گروه هــای پذیرفته شــده بایــد 
آثــار خــود را بــا کیفیــت و تصویربــرداری مناســب و در قالــب لــوح فشــرده و در ۳ حلقه ارســال 

کننــد. محدودیتــی در اســتفاده از چنــد دوربیــن وجــود نــدارد. 
  ارزیابی اجراها )مرحله ی بازبینی( در این بخش از طریق فیلم خواهد بود.

 آثــار بخــش تئاتــر خیابانــی در هریــک از مراحــل ارزیابــی طــرح تــا اجــرا و مرحلــۀ نهایــی، 
به طــور مســتقل مجــزا و از ســوی داوران مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد گرفــت.

 جوایز بخش خیابانی:
طرح و ایده،کارگردانی ،بازیگری مرد و بازیگر زن:

اول: 60 میلیون ریال

خیابانی و محیطی
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دوم: 40 میلیون ریال
سوم: ۳0 میلیون ریال

طراحی صحنه و فضا، طراحی لباس، موسیقی، تبلیغات و اطاع رسانی رسانه ای و مجازی:
برگزیده: 40 میلیون ریال

تقدیر: 20 میلیون ریال

جایزه ویژه سردار آسمانی در این بخش به برترین اثر با نظر دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.

  گاه شمار:
مهلت ارسال طرح و ایده: ۳1 تیر 1401

-اعام نتایج ارزیابی : 15 مرداد 1401
مهلت ارسال فیلم نمایش در قالب لوح فشرده:۳0 مرداد 1401

ارزیابی آثار: شهریور 1401
اجرای آثار منتخب : نیمه دوم مهر 1401

 نحوه ارسال آثار بخش خیابانی :
ثبت اطاعات الزم در سایت و بارگذاری متون

ارسال سه حلقه لوح فشرده فیلم اثر در مرحلۀ ارزیابی اجرا )بازبینی(

نکات مهم:
 آثــار برگزیــده جهــت اجــرا در بخــش عمومــی و پایانــی جشــنواره )آبــان و آذر 1401( دعوت 

مــی شــوند.  اجــرا در  ایــن بخــش جــز تعهــدات تمامــی گروه هــا اســت.
  جوایــز بخــش خیابانــی در مراســم اختتامیــه جشــنواره همزمــان بــا اهــدای جوایــز دیگــر 

ــود. ــدا می ش ــا،  اه بخش ه
  تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد 
انعقــادی متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد 
بــود و ایــن انجمــن بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیمــی اجرایــی اعــم از 

حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و پخــش رادیویــی و مجــازی آن خواهــد بــود. 
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جشــنوارۀ تئاتــر مقاومــت، بــه منظــور حمایــت از نمایشنامه نویســان صاحــب تکنیــک ایــران و 
دیگــر کشــورها و همچنیــن تثبیــت و تقویــت ایــن نــگاه کــه تئاتــر مقاومــت می توانــد منشــا 
درام هــای برجســته در عرصــه داخلــی و بیــن المللــی باشــد؛ از کلیۀ نمایشنامه نویســان کشــور 
و همچنیــن عاقه منــدان جــدی عرصــۀ درام نویســی دعــوت می کنــد بــا توجــه بــه محورهــا 
ــچ جشــنواره ای حضــور  ــن در هی ــش از ای ــه پی ــاری ک ــۀ آث ــا ارائ ــای جشــنواره ب و اولویت ه
نیافته انــد، در ایــن رقابــت شــرکت کننــد. بخش نمایشــنامه نویســی ایــن دوره از جشــنواره نیز 
بــه صــورت بیــن المللــی برگــزار مــی شــود و دبیرخانــه جشــنواره پذیرای نمایشــنامه نویســان  

ایــران و دیگــر کشــورها  در قالــب محورهــای موضوعــی مطــرح شــده، اســت.
همچنیــن دبیرخانــه از نمایشــنامه خوانــی آثــار برگزیــده و تقدیــری در ایــن بخــش منــوط بــه 

اجــرا در یکــی از اســتان هــای کشــور حمایــت مــادی و معنــوی می کنــد.

 شرایط شرکت در بخش نمایشنامه نویسی:
  هر نویسنده حداکثر دو اثر را می تواند به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.

  در صــورت اقتباســی بــودن اثــر، مجــوز اخاقــی و قانونــِی اقتبــاس از نویســندۀ اثــِر مبــدا و 
یــا ناشــر، بایــد ضمیمــۀ متــن بــه دبیرخانــه ارائــه شــود.

  نمایشــنامه ها بایــد در دو فرمــت Word و PDF  در ســایت جشــنواره در بخــش 
شــوند. بارگــذاری  نمایشنامه نویســی 

  آثار برگزیده در قالب مجموعه کتاب نمایشنامه توسط دبیرخانه چاپ می شود.

  معیار ارزیابی آثار ملموس بودن توجه به اولویت های موضوعی جشنواره است.
  از نمایشــنامه خوانــی آثــار برگزیــده و تقدیــری ایــن بخــش در شــهر محل زندگی نویســنده 

تــا ســقف ۳0/000/000 ریــال حمایــت مالــی می شــود.

 جوایز بخش نمایشنامه نویسی:
رتبه اول: 200 میلیون ریال
رتبه دوم: 150 میلیون ریال
رتبه سوم: 100 میلیون ریال

تقدیر )به تشخیص داوران(: 50 میلیون ریال

نمایشنامه نویسی + نمایشنامه خوانی
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جایزه ویژه راویان حماسه در این بخش به برترین اثر با نظر دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.

  گاه شمار:
مهلت ارسال آثار: ۳0 شهریور 1401
-اعام نتایج ارزیابی : ۳0 مهر 1401

نمایشنامه خوانی آثار برگزیده: آبان 1401

 نحوه ارسال آثار بخش نمایشنامه نویسی :
ثبت اطاعات الزم در سایت و بارگذاری متون

* نویســندگان آثــار پذیرفتــه شــده جهــت نمایشــنامه خوانــی اثــر خود مــی بایســت در ابتدای 
هفتــه اول آبــان مــاه بــا دبیرخانه جشــنواره هماهنگــی هــای الزم را انجــام دهند.

نکات مهم:
  جوایــز بخــش خیابانــی در مراســم اختتامیــه جشــنواره همزمــان بــا اهــدای جوایــز دیگــر 

ــود. ــدا می ش ــا،  اه بخش ه
   تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبق قــرارداد 
انعقــادی متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد 
بــود و ایــن انجمــن بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیمــی اجرایــی اعــم از 

حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و پخــش رادیویــی و مجــازی آن خواهــد بــود. 
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تلــه تئاتــر تلویزیونــی جشــنواره تئاتــر مقاومــت در ایــن دوره بــه شــکلی کامــا تولیــدی برگزار 
مــی شــود و تمامــی آثــاری کــه در ایــن بخــش شــرکت خواهنــد کــرد بایــد صرفــا بــرای اولین 
بــار بــا توجــه بــه رویکردهــای موضوعــی جشــنواره هجدهــم تهیــه وتولیــد شــوند . در ایــن 
بخــش تــاش اســت کــه جریــان تولیــد تلــه تئاتر بــرای بــار دیگــر در  قــاب تلویزیون و شــبکه 

نمایــش خانگــی بــه شــکلی جــدی و حرفــه ای زنــده شــود.

 شرایط شرکت در بخش تله تئاتر:
  هــر تهیــه کننــده تنهــا مــی تواند یک اثــر بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال نمایــد. )کارگردان 
اثــر منــوط بــه معرفــی مجــری طــرح  یــا مدیــر تولیــد مــی توانــد بــه عنــوان تهیــه کننــده اثر 

ــد( نیز باش
  در صــورت اقتباســی بــودن اثــر، مجــوز اخاقــی و قانونــِی اقتبــاس از نویســندۀ اثــِر مبــدا و 

یــا ناشــر، بایــد ضمیمــۀ متــن بــه دبیرخانــه ارائــه شــود.
  معیار ارزیابی آثار ملموس بودن توجه به اولویت های موضوعی جشنواره است.

  دبیرخانــه جشــنواره از پذیــرش آثــاری کــه پیــش ایــن تهیــه و تولیــد شــده انــد معــذور 
اســت و صرفــا پذیــرای آثــاری اســت کــه رونــد تولیــدی آن هــا تحــت نظــارت کیفی ایــن دوره 

از جشــنواره باشــد.
  بــه هریــک ازگروه هــای راه یافتــه بــه ایــن بخــش، تــا ســقف مبلــغ 2/000/000/000 ریــال 

کمک هزینــه پرداخــت خواهــد شــد.
  تهیــه کنندگانــی کــه در بخــش صحنــه ای ثبــت نــام کــرده انــد نمــی تواننــد بــا همــان 

متــن در ایــن بخــش نیــز ثبــت نــام کننــد.
 بــه تشــخیص داوران، آثــار برگزیــده دیگــر بخــش هــا کــه قابلیــت تولیــد تلــه تئاتــر دارنــد 

نیــز در ایــن بخــش مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد.

 جوایز بخش تله تئاتر:
نویسندگی، کارگردانی هنری، کارگردانی تلویزیونی، بازیگری مرد، بازیگری زن:

رتبه اول: 100 میلیون ریال
رتبه اول: 80 میلیون ریال
رتبه اول: 60 میلیون ریال

تله تئاتر
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طراحی صحنه،  موسیقی، نور، تدوین، گریم:
رتبه اول: 80 میلیون ریال
رتبه اول: 60 میلیون ریال
رتبه اول: 40 میلیون ریال

تقدیر از ۳ گروه تولید تیزر، طراحی پوستر و تبلیغات مجازی: ۳0 میلیون ریال

جایزه ویژه سرو در این بخش به برترین اثر با نظر دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.

  گاه شمار:
مهلت ارسال متون: 20 مرداد 1401

-اعام نتایج ارزیابی : 5 شهریور 1401
مهلت تولید آثار با نظارت کیفی دبیرخانه جشنواره: ۳0 مهر

پخش تلویزیونی آثار : آبان و آذر 1401

 نحوه ارسال آثار بخش تله تئاتر :
ثبت اطاعات الزم در سایت و بارگذاری متون

* تهیــه کننــدگان آثــار پذیرفتــه شــده جهــت نظــارت کیفــی اثرشــان و معرفی ناظــر کیفی از 
ابتــدای جریــان تولیــد اثرشــان می بایســت بــا دبیرخانــه هماهنگــی هــای الزم را انجــام دهند.

نکات مهم:
  جوایــز بخــش تلــه تئاتــر در مراســم اختتامیــه جشــنواره  همزمــان بــا اهــدای جوایــز دیگــر 

ــود. ــدا می ش ــا،  اه بخش ه
  تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد 
انعقــادی متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد 
بــود و ایــن انجمــن بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیمــی اجرایــی اعــم از 
حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و پخــش تلویزیونــی و شــبکه نمایــش خانگــی آن خواهــد بــود. 
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ــران، جهــت  ــر ای ــدان وگروه هــای نمایشــی تئات ــر مقاومــت، از تمامــی هنرمن جشــنوارۀ تئات
ــه عمــل مــی آورد. حضــور در بخــش صحنــه ای دعــوت ب

 شرایط شرکت در بخش تله تئاتر:
   هــر تهیــه کننــده مجــاز به ارســال یــک متن نمایشــی اســت.) کارگــردان نمایــش می تواند 

تهیــه کننــده اثر نیز باشــد.(
 بــه هریــک ازگروه هــای راه یافتــه بــه ایــن بخــش، تــا ســقف مبلــغ 500/000/000 ریــال 

ــه پرداخــت خواهــد شــد. کمک هزین
 بــا توجــه بــه رویکــرد »کیفیت محــور« جشــنواره، فقــط متونــی پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه 
قبــاً هیــچ اجرایــی از آن هــا در جشــنواره ها و تاالرهــای تئاتــر کشــور بــه روی صحنــه نرفتــه 

باشــد و در ایــن رویــداد بــرای اولیــن بــار تولیــد و اجــرا شــوند.
 معیــار حضــور آثــار در جشــنواره کیفیــت اجــرا، تطابــق و تناســب بــا اولویت هــای موضوعی، 
خاقیــت و نــوآوری و ارائــۀ یــک اثــر منســجم در قالــب یــک محصــول هنــری خواهــد بــود. 
مقصــود از محصــول هنــری عبــارت اســت از کیفیــت هنــری قابــل قبــول از جملــه طراحــی 
ــه و بهره منــدی از بازیگــران مناســب و اســتفاده از نبــوغ و خاقیــت در  ــی خاقان و کارگردان
طراحــی هنری)صحنــه، لباس،موســیقی، صــدا...( و همچنیــن طراحــی اقام تبلیغاتی مناســب 
و گویــا شــامل تیــزر، پوســتر، بروشــور، تیــزر و نحــوه انتشــار مناســب در رســانه هــای جمعــی 

و مجــازی و...
 ارائــۀ مجــوز کتبــی نویســندۀ اثــر همــراه متــن نمایشــی الزامــی اســت و در صورت نداشــتن 

مجــوز، نمایش نامــه مــورد ارزیابــی قــرار نخواهــد گرفــت.
 تمامــی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره بایــد حداقــل 7 و حداکثــر 15 اجــرای 
عمــوم را پیــش یــا بعــد از برگــزاری جشــنواره داشــته باشــند؛ در ایــن امــر دبیرخانه جشــنواره 

نهایــت همــکاری را بــا گــروه هــای نمایشــی خواهــد داشــت.
ــورد  ــن، م ــی مت ــۀ ارزیاب ــا در مرحل ــی آن ه ــن نمایش ــه مت ــی ک ــک از گروه های ــه هری  ب
قبــول واقــع شــود، پــس از گذشــت جلســات اولیــۀ تمریــن و محــرز شــدن تولیــد اثــر توســط 
کارشناســان و در آســتانۀ بازبینــی، جهــت آماده ســازی نمایــش تــا مبلــغ ۳0/000/000 ریــال 

ــد شــد. ــه پرداخــت خواه کمک هزین
ــه   در صــورت پذیرفتــه شــدن گــروه نمایشــی در مرحلــۀ نهایــی جشــنواره، ایــن مبلــغ ب

صحنه ای
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عنــوان قســط اول کمــک هزینــه محســوب خواهــد شــد.
 ارزیابی اجراها )مرحله ی بازبینی( به صورت زنده و در محل تولید اثر خواهد بود.

 جوایز بخش صحنه ای:
نویسندگی، کارگردانی هنری، کارگردانی تلویزیونی، بازیگری مرد، بازیگری زن:

رتبه اول: 100 میلیون ریال
رتبه اول: 80 میلیون ریال
رتبه اول: 60 میلیون ریال

طراحی صحنه،  موسیقی، نور، گریم، تیزر، طراحی پوستر و تبلیغات مجازی:
رتبه برگزیده: 50 میلیون ریال

به تشخیص هیات داوران 1 تا ۳ تقدیر: ۳0 میلیون ریال

جایزه ویژه سرو در این بخش به برترین اثر با نظر دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.

  گاه شمار:
مهلت ارسال متون: 20 مرداد 1401

-اعام نتایج ارزیابی : 10 شهریور 1401
بازبینی نهایی با نظارت کیفی دبیرخانه جشنواره: 10 مهر

اجرای آثار : آبان و آذر 1401

نکات مهم:
 آثــار برگزیــده جهــت اجــرا در بخــش عمومــی و پایانــی جشــنواره )آبــان و آذر 1401( دعوت 

ــوند. می ش
  تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی آثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی جشــنواره طبــق قــرارداد 
انعقــادی متعلــق بــه انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایت فتــح خواهد 
بــود و ایــن انجمــن بــه عنــوان ســرمایه گــذار اثــر متولــی هرگونــه تصمیمــی اجرایــی اعــم از 

حضــور در دیگــر جشــنواره هــا و پخــش رادیویــی و مجــازی آن خواهــد بــود.  
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  مجــدداً تاکیــد می شــود معیارهــای اصلــی ارزیابــی در ایــن دوره  از جشــنواره، کیفیــت آثــار 
هنــری، رزومــۀ کارگــردان و گــروه نمایشــی و از همــه مهم تــر تولیــدات جدیــد خواهنــد بــود.

 دریافت کد رهگیری هنگام ثبت اثردر سایت الزامی است. 
 متقاضیــان بخش هــای صحنــه ای، خیابانــی و بخــش دوم بیــن الملــل )پیــاده روی اربعیــن( 

تنهــا در یکــی از ایــن دو بخــش امــکان شــرکت دارنــد.
ــش   ــررات بخ ــرایط و مق ــا ش ــر ب ــک اث ــای ی ــر ویژگی ه ــنواره، اگ ــه از جش ــر مرحل  در ه

ــد شــد. ــار گذاشــته خواه ــۀ جشــنواره کن ــرت داشــته باشــد از گردون مربوطــه مغای
 هزینــه ایــاب و ذهــاب گــروه هــای نمایشــی جزئــی از کمــک هزینــه تولیــد آثــار اســت و 

هزینــه جداگانــه ای بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه نمی شــود.
 دبیرخانــۀ جشــنواره در برنامه ریــزی جــدول اجراهــا، متعهــد بــه چینــش جــدول بــر مبنای 
حضــور بازیگــران در حداکثــر دو نمایــش خواهــد بــود و مســئولیتی در برابــر حضــور بازیگــران 

در بیــش از دو نمایــش نخواهــد داشــت.

راه های ارتباط با دبیرخانه جشنواره
نشــانی دبیرخانــه: میــدان آرژانتیــن- خیابــان شــهید احمــد قصیــر-  خیابــان بخارســت 8- 
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