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 های ایرانی جشنواره

 

 المللی تئاتر فجرجشنواره بين 

وبصورت سراسری پایه گذاری شد. در دوره 1631جشنواره بين المللی تئاتر فجرهمزمان با دهه فجر انقالب اسالمی درسال 

(سه نمایش از كشور های سوریه ، آذربایجان و تاجيكستان در این جشنواره حضور یافتند اما به شكل 1631دهم )سال 

 و در دوره هفدهم به صورت بين المللی برگزار شده است. 1633رسمی از سال 

ل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن هنرهای سی و ششمين جشنواره تئاتر فجر كه توسط اداره ك

(برگزار شد.شامل بخش های مرور تئاتر ایران,تئاتر ملل,مهمان,بخش خارج از  ITIنمایشی ایران و موسسه بين المللی تئاتر)

 (,بخش به عالوه فجر,بخش مسابقه تئاتر ایران و بين الملل بود. Off Stageصحنه)

ایران شامل آثاری بود كه توليدات اجرا شده در تاالرهای نمایشی كشور ,برگزیدگان جشنواره های  بخش مرور تئاتر

 تئاتر استانی و آثار دانشجویی را در بر می گرفت.

( شامل هرگونه اجرا در خارج از صحنه و بيرون از فضاهای تئاتری متعارف با رویكرد Off Stageبخش خارج از صحنه)

 قراردادهای اجرایی مكان اجرا و شكل ارتباط با مخاطب است.تغيير در 

(، مجيد 1641(، سعيد كشن فالح )1648عبارتند از:حسين مسافر آستانه ) 43تا  48دبيران جشنواره طی سال های 

(،  1611(  رحمت امينی )1641(، محمد حيدری )1644(، حسين پارسایی )1643(، حسين مسافر آستانه )1643سرسنگی)

(، 1618-1611( ، سعيد اسدی )1616(، اردشير صالح پور )1611( ،اسماعيل عاليزاد/ قادر آشنا)1611يد كشن فالح)سع

 (1613پور)فرهاد مهندس

برگزار كننده اصلی جشنواره بين المللی تئاتر فجر، اداره كل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت فرهنگ  ارشاد اسالمی 

ین جشنواره تئاتر كشور در ادوار برگزاری خود از مشاركت نهاد ها و ارگان های مختلف بهره است. اما به عنوان بزرگتر

 برده است. 

 www.fitf.theater.irنشانی اینترنتی جشنواره :

 جشنواره های تئاتر استان ها

آن دراستان برگزار این جشنواره با انگيزه ارزیابی توليدات ساالنه تئاتر و نيز ارتقاء سطح فرهنگی نمایش و ترویج  

می شود. این جشنواره هر ساله با مشاركت و هماهنگی اداره كل هنرهای نمایشی و ادارات كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و نيز همراهی انجمن هنرهای نمایشی استان ها به عنوان یک رویداد مهم و مستقل تقویم تئاتر استان ها را رقم 

 می زند.
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یران كل فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند كه با تشكيل تيم های داوری و انتخاب از ميان دبيران این جشنواره ها مد 

آثار توليد و اجرا شده گروه های نمایشی در یک سال ،آثاری را برای حضور در جشنواره تئاتر استان انتخاب می 

ان آثار برگزیده استانی توسط هيات كنند . از تمامی آثار راه یافته به جشنواره تئاتر استانی، گروه های منتخب به عنو

 داوران معرفی می شود.

برگزیدگان جشنواره های تئاتراستان های كشور به مرحله انتخاب جشنواره بين المللی تئاتر فجرراه پيدا كرده و در 

 صورت توفيق در این مرحله در بزرگترین رویدادتئاتر كشور حاضر خواهند شد.این مرحله پيش تر توسط جشنواره

با حذف جشنواره تئاتر مناطق،انتخاب آثار برگزیده این بخش جهت 1618های تئاتر مناطق پشتيبانی می شد . در سال 

حضور در جشنواره تئاتر فجر از طریق ارزیابی متمركز نسخه تصویری این آثار توسط یک هيات انتخاب صورت گرفت 

های استانی كارگردانان آثار  با حضور اعضای هيات  با برگزاری دومين همایش برگزیدگان جشنواره 13و در سال 

 انتخاب نسخه تصویری آثار حاضر را به تماشا نشستند.

 

 جشنواره بين المللی تئاتر كودك و نوجوان

در  31شهریور تا چهارم مهر ماه سال  11از تاریخ « اميد»نخستين جشنواره سراسری تئاتر كودك و نوجوان با عنوان 

جشنواره  31دوره برگزاری جشنواره كودك و نوجوان بود. سال  1ميزبان  34ر شد. همدان تا سال شهر همدان برگزا

كودك از همدان رخت بر بست و ارگ جدید بم ميزبان آن شد. دوره های یازدهم و دوازدهم جشواره طی سال های 

اره تئاتر كودك و نوجوان به سيزدهمين دوره جشنو 41به ترتيب در زاهدان و گچساران برگزار شد. سال  41و  41

با دبيری مصطفی  41دبيری مصطفی رحماندوست در اصفهان بر پا شد. شهر اصفهان تا هفدهمين دوره جشنواره در سال 

تا كنون جشنواره با ميزبانی استان همدان برگزار شده است. دبيری  11رحماندوست ميزبان جشنواره بود. از سال 

ين جشنواره بين المللی تئاتر كودك و نوجوان بر عهده شهرام كرمی بود. پيام دهكردی هجدهمين ، نوزدهمين و بيستم

(  با دبيری شهرام كرمی و دوره 1611-1618دبيربيست و یكمين جشنواره بود و دوره بيست و دوم  و بيست و سوم )

 ( با دبيری مریم كاظمی برگزار شد.1613بيست و چهارم )

عبارتند از: مسابقه تئاتر كودك ، مسابقه تئاتر نوجوان ، مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه بخش های مختلف این جشنواره 

 تئاتر خيابانی، تئاتر بين الملل، مسابقه نمایشنامه نویسی ، تئاتر دانش آموزی كارگاه های آموزشی.

انی اینترنتی اطالع رسانی جشنواره بين المللی تئاتر كودك و نوجوان از طریق سایت ایران تئاتر به نش

www.teather.ir .است 

 

 جشنواره بين المللی نمایش عروسكی 
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 مبارك -تهران 

و با دبيری  دكتر علی منتظری در تهران  1634نخستين دوره جشنواره بين المللی نمایش عروسكی تهران مرداد ماه 

و به مرور بخش های مختلف از )دوره چهارم( این رویداد بصورت دو ساالنه برگزار شد  1631برگزار شد. از سال 

 جمله كارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی ، نمایش های فضای باز ، نمایشگاه عروسک و ... به آن افزوده شد.

 دبيران ادوار مختلف این جشنواره عبارتند از : 

( ، نجفی برزگر )  1636( ، مهدی مسعود شاهی )  1631( ، محمد حسين صوفی )  1631تا  1634علی منتظری ) 

( ، جواد ذوالفقاری )  1646نشان ) ( ، خسرو  1641و  1631( ، مجيد شریف خدایی )  1633( ، حسين سليمی )  1631

 (  1616 -1613( ، مرضيه برومند )1611و  1641( ، اردشير صالح پور )  1643( ، رحمت اله مهرابی )  1641

در دوره پانزدهم جشنواره خانه عروسک به عنوان محل استقرار دبيرخانه جشنواره و مركز فعاليت های آموزشی و با 

 همت دبير جشنواه و هنرمندان نمایش عروسكی پایه گذاری شده و بصورت مستمر در حال فعاليت است .

 های بخش: از عبارتند(  1613)  مبارك –جشنواره بين المللی نمایش عروسكی تهران بخش های مختلف شانزدهمين 

 كارگاه و( سنتی عروسكی های نمایش به نوین رویكرد -خيابانی)باز فضای ،(الملل بين - كودك - اصلی) ای صحنه

 .آموزشی های

 یت جشنواره  انجام می شود.سا طریق از مبارك –اطالع رسانی جشنواره بين المللی نمایش عروسكی تهران  

   mobaarak.theater.irبه نشانی اینترنتی:

 

 

 جشنواره  نمایشهای آیينی و سنتی

 

نمایش تخت حوضی بصورت سراسری در  11و با حضور  1634جشنواره نمایش های آیينی و سنتی فروردین ماه 

علی منتظری و داود فتحعلی بيگی به عهده تهران آغاز به كار كرد. مسئوليت دبيری و اجرای این دوره را آقایان 

 داشتند.

) دوره دهم ( این جشنواره به صورت دو ساالنه برگزار شده است . بخش های اصلی این رویداد هنری  1634از سال 

نمایش های قهوه خانه ای نقالی  -شامل : نمایش های صحنه ای ) انواع گونه های نمایش ایرانی ( نمایش های ميدانی 

لس شبيه خوانی ، سمينار بين المللی نمایش های آیينی وسنتی ، نمایشگاه های اسناد ، پوشاك و وسایل نمایش ،مجا

 های آیينی و سنتی و كارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی و مسابقه نمایشنامه نویسی بوده است .
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فتحعلی بيگی مجالی شد برای رونق ، به سرپرستی داود 43احيای مجدد كانون نمایش های آیينی و سنتی در سال 

ساله در  3سيزدهمين دوره این جشنواره بعد از وقفه ای  43دوباره جشنواره بين المللی نمایشهای آیينی و سنتی. سال 

 تهران برگزار شد.

پنج دوره سمينار بين المللی نمایش های آیينی و سنتی با حضور اساتيد و صاحب نظران حوزه های مختلف نمایش 

برگزار و مقاالت ارائه شده در این سمينار در كنار  1643ی آیينی و سنتی از كشورهای مختلف جهان نيز از سال ها

 سایر كتب جشنواره به چاپ رسيده اند .

( این جشنواره با حضور نمایش هایی از سایر كشور های جهان به شكل بين المللی برگزار  1646از دوره دوازدهم ) 

 شده است .

علی منتظری ، داود فتحعلی بيگی ، محمود عزیزی ، محمد حسين ناصربخت ، حسين سليمی ، مجيد شریف  آقایان

خدایی در ادوار گذشته مسئوليت دبيری جشنواره را به عهده داشته اند . داود فتحعلی بيگی دبيری هجدهمين دوره 

 را بر عهده داشت. 1613جشنواره در سال 

 www.theater.irللی آیينی و سنتی از طریق سایت ایران تئاتر، به نشانی اینترنتی اطالع رسانی جشنواره بين الم

 است.

 

 جشنواره سراسری تئاتر رضوی

 

هنری امام رضا)ع( از  -اولين جشنواره تئاتر رضوی با نام جشنواره تئاتر دینی و به عنوان بخشی از جشنواره فرهنگی

ار شد. این جشنواره تا دوره ششم در سطح سراسری و در دوره هفتم با در مشهد برگز 41دی ماه سال  13تا  11تاریخ 

 تعریف بين المللی برپا شد.

برگزار می شوند . برگزار  -تولد حضرت معصومه )س( تا تولد امام رضا )ع(  -این جشنواره ها غالبا در دهه كرامت  

اداره كل هنرهای نمایشی و ادارات كل فرهنگ هنری امام رضا )ع( با مشاركت  -كنندگان این جشنواره بنياد فرهنگی

 و ارشاد اسالمی استان های ميزبان است .

 جشنواره های رضوی در حوزه تئاتر عبارتند از :  

جشنواره تئاتر رضوی ) بجنورد ( : مختص اجرای آثار صحنه ای و مسابقه نمایشنامه نویسی با مضامين رضوی كه  -الف

اسالمی خراسان شمالی و مشاركت نهاد های فوق برگزار می شود. این جشنواره پس از  توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد

 شكل گيری چند سال در تهران برگزار شد و سپس ميزبانی آن به استان خراسان شمالی واگذار شد .

 بندر عباس : جشنواره كودك و نوجوان و تئاتر عروسكی رضوی ) ضامن آهو ( -ب 
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های كودك و نوجوان و عروسكی با مقياس مرتبط با سيره و زندگانی امام رضا )ع( است كه  این جشنواره مختص نمایش

همه ساله در دهه كرامت در استان هرمزگان برگزار می شود . دبيری این رویداد را غالبا مدیركل وقت فرهنگ و ارشاد 

 شد . اسالمی استان به عهده دارد .دهمين دوره این جشنواره در بندر عباس برگزار

 بویراحمد و كهگيلویه –جشنواره آیين های رضوی و پرده خوانی  -ج

 این جشنواره با نگاهی پژوهش محور به دنبال احيا و ترویج سنت های نمایشی مرتبط یا مضامين رضوی است.

 یازدهمين دوره جشنواره به دبيری دكتر محمود عزیزی در بجنورد برگزار شد . 1641در سال 

بخش خوانی و پرده خوانی امكان حضور در این  -منقبت خوانی   -چاوش خوانی  -گونه های مختلف از جمله تعزیه 

 جشنواره را دارند . 

بخش های مختلف این جشنواره عبارت بود از: مسابقه ایران، مسابقه تجربی، مسابقه كودك و نوجوان و عروسكی، 

رادیو تئاتر، مجالس تعزیه،آیينی، مسابقه عكس و پوستر تئاتر دینی،پژوهش و ميهمان، خيابانی، رادیویی وتلویزیونی، 

 متون نمایشی برگزیده.

(  ، 11(، حميدرضا سوقندی)44تا  43(، محمد خزاعی )سه دوره 41دبيران جشنواره عبارتند از: مجيد سرسنگی )

 ( .13ده)( ، حسين فرخن11(،دكتر محمود عزیزی )18حسين ثابت قدم وحيد)شهریور ماه 

پایگاه اطالع رسانی جشنواره بين المللی تئاتر رضوی به نشانی 

 است.     www.khorasanshomali.shamstoos.irالكترونيكی

 

 جشنواره بين المللی تئاتر خيابانی مریوان 

 

این یادواره در و به دنبال آن برگزاری شش دوره پياپی، سرانجام  36با برگزاری اولين یادواره تئاتر مریوان در سال 

با عنوان جشنواره سراسری تئاتر خيابانی مورد تصویب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن نمایش استان قرار  41سال 

 گرفت.

ساله داشت. برگزاری  1این جشنواره در حالی اولين دوره كشوری خود را در مریوان سپری كرد كه سابقه ای  48سال 

ک دوره استانی، شش دوره به عنوان جشنواره منطقه غرب كشور، جشنواره تئاتر خيابانی را دو دوره در سطح شهرستان،ی

دوره جشنواره سراسری تئاتر  11مریوان ميزبان  18تا  48به رویدادی ریشه دار و تأثير گذار تبدیل كرد. از سال 

ل جشنواره بين المللی تئاتر خيابانی مریوان عنوان بين المللی به خود گرفته و با عنوان كام 11خيابانی بوده است. از سال 

 برگزار می شود.

 دبيران جشنواره  عبارتند از:  
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(، قباد 1611(، مجيد امرایی)1641(، قباد ميمنت آبادی)1641-1644(، منصور ایمانی )1648محمد حسن مهاجری )

 (1613(، سيد فاتح بادپروا)1616-1611(، رحيم جعفری)1611-1611ميمنت آبادی)

 www.theater.irطالع رسانی جشنواره سراسری تئاتر خيابانی مریوان از طریق سایت ایران تئاتر به نشانی اینترنتی ا

 است.

 

 جشنواره تئاتر خيابانی شهروند   الهيجان 

جشنواره تئاتر خيابانی شهروند الهيجان با رویكرد توجه ویژه به مضامين شهروندی و زندگی اجنماعی پس از دو دوره 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی گيالن واداره كل -برگزاری درون استانی و با حمایت مستقيم شهرداری الهيجان 

هنرهای نمایشی به یک رویداد خيابانی در گستره سراسری تبدیل شد. این جشنواره هر ساله به دبيری شهردار الهيجان و 

 گزار می شود .برنامه ریزی و اجرای انجمن هنرهای نمایشی گيالن بر

 

 فتح خرمشهر -جشنواره ملی تئاتر مقاومت

 

به همت هنرمندان خرمشهر و بصورت  33فتح خرمشهر برای نخستين بار، خرداد ماه سال  -جشنواره ملی تئاتر مقاومت

ی استانی پایه گذاری شد در سال های بعد با حمایت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و پس از آن  اداره كل هنرها

ارتقا یافت این رویداد كه ویژه آثار مرتبط با مقاومت و   -ملی -و سپس -منطقه ای -نمایشی گستره این رویداد به

دفاع مقدس است ، هر ساله در ایام مقارن با آزاد سازی خرمشهر در استان خوزستان، به ویژه شهرهای خرمشهر و 

 آبادان برگزار می گردد . 

شهریور آغاز می شود. در دوره هایی با  14معموال بازه زمانی خرداد ماه است كه از زمان برگزاری این جشنواره 

 تاخير دو ماهه از زمان مقرر برگزار شده است.

 1644( عباس بسی خاسته )  1643( ، محمد علی خيری )  1643هنرمندان و مدیرانی همچون حسين ذوالفقاری )  

(، حسين مسافر  1618( ، همایون قنوانی )  1616تا  1611سپهر )  (، سيد لطف اله 1641( ، محمد جمال پور ) 

 ( دبيری این رویداد را به عهده داشته اند .1613(، همایون قنواتی )1611آستانه)

 فتح خرمشهر: _پایگاه اطالع رسانی جشنواره ملی تئاتر مقاومت 

 www.theatermoghavemat.irو نشانی پست الكترونيكی آنinfo@theatermoghavemat.ir 

 است.

 جشنواره های منطقه ای و سراسری مورد حمایت

 اداره كل هنرهای نمایشی 
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جشنواره تئاتر دفاع مقدس مرصاد ) كرمانشاه ( ، جشنواره تئاتر كردی )سقز( جشنواره تئاتر خيابانی شهروند تبریز ) 

مقدس ، جشنواره تئاتر عربی )خوزستان ( ، جشنواره تبریزیم ( ، جشنواره نمایش های كوتاه ) ارسباران ( ، جشنواره دفاع 

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

 

 جشنواره های تئاتر سایر نهاد های فرهنگی

 

 جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه ) حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی ( 

 

 جشنواره بين المللی تئاتر دانشگاهی ایران ) وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (  

 

 هنری شهرداری تهران (  -جشنواره تئاتر شهر ) سازمان فرهنگی 

 

 جشنواره سراسری تئاتر مقاومت ) بنياد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس (  

 

 علوم ، تحقيقات و فناوری (جشنواره بين المللی نمایش عروسكی دانشجویی ) وزارت  

 

 هنری شهرداری تهران ( -جشنواره تئاتر خمسه ) سازمان فرهنگی  

 

 جشنواره سراسری تئاتر معلولين ) سازمان بهزیستی (    

 

 


