
            ارقام به میلیون ریال

نمایشیتعداد

5150نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار برگزیده جشنواره های استانی1

375نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار بخش مرور استان ها 2

70140نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار بخش مرور تهران3

3200نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری مسابقه تئاتر ایران 4

6150نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری جایزه ادبیات نمایشی فجر5

20363نفرجشنواره تئاتر فجر-شورای ارزشیابی و نظارت6

151,425اثرجشنواره تئاتر فجر-برگزیده استان ها - کمک هزینه آثار 7

155,300اثرجشنواره تئاتر فجر-میهمان صحنه ای -کمک هزینه آثار 8

452,695اثرجشنواره تئاتر فجر-مرور تئاتر ایران و دانشجویی-کمک هزینه آثار 9

201,485اثرجشنواره تئاتر فجر-مرور و مسابقه بخش آف استیج-کمک هزینه آثار 10

462جشنواره تئاتر فجر-هزینه جاری تاالرهای نمایشی میزبان جشنواره11

31,000سالنجشنواره تئاتر فجر-هزینه اجاره تاالرها و مکان های جشنواره12

565(فجر استانی)هزینه های اسکان و پذیرایی گروهها و آماده سازی تاالرهای نمایش 13

181,345اثرکمک هزینه گروههای اعزامی به فجر استانی14

جشنواره تئاتر فجر- برنامه به عالوه فجر15
/ موسسه 

سالن
101,190

151,150جوایزجشنواره تئاتر فجر-هزینه برگزاری و جوایز جایزه ادبیات نمایشی ایران 16

357510,370نفر شبجشنواره تئاتر فجر-(ایرانی و بخش ملل)اسکان و پذیرایی میهمانان 17

31277نفرجشنواره تئاتر فجر-هیئت داوران و انتخاب و رابطین بخش خارج از صحنه 18

6132نفرجشنواره تئاتر فجر-هیئت انتخاب بخش بین الملل19

3162,595نفرجشنواره تئاتر فجر-عوامل اجرایی تاالرهای نمایش جشنواره 20

5334نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری بخش بین الملل21

22
هزینه های گمرکی ، ایاب و ذهاب داخلی گروههای بین الملل وخدمات کارگاهی،ساخت دکور 

جشنواره تئاتر فجر-اجراهای گروههای بخش بین الملل
1,151

385,700نفر/گروهجشنواره تئاتر فجر-حق الزحمه اجرای نمایش های بخش بین الملل23

384,508نفر/گروهجشنواره تئاتر فجر-هزینه های روادید گروهها و بلیط هنرمندان بخش بین الملل24

20264نفرجشنواره تئاتر فجر-دستمزد مترجمین گروهها و میهمانان و زیرنویس25

116جشنواره...هزینه های برپایی کارگاههای آموزشی بین المللی شامل دستمزد استادان،پذیرایی و 26

600(مجری،قاری،کارگردانی،دکور،کلیپ،پذیرایی و برنامه های جنبی)آیین  پایانی27

4211نفرجشنواره تئاتر فجر-هدایا و  بزرگداشت هنرمندان28

461,515نفرجشنواره تئاتر فجر(آف استیج،ایران و بین الملل،عکس،پوستر )جوایز بخش های رقابتی 29

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

حمایت و گسترش هنرهای نمایشی 

                                                     1396/12/29 ماهه منتهی به 12                                                                                                                     گزارش 

شاخصفعالیت/  عنوان برنامه ردیف
96عملکرد 



            ارقام به میلیون ریال

نمایشیتعداد

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

حمایت و گسترش هنرهای نمایشی 

                                                     1396/12/29 ماهه منتهی به 12                                                                                                                     گزارش 

شاخصفعالیت/  عنوان برنامه ردیف
96عملکرد 

30
طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی ،جلسات مطبوعاتی ،کاتالوگ،  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

جشنواره تئاتر -(سایت پکیج تصویری جشنواره ، نمایشگاه پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و تندیس

فجر

4,200

291,910نفرجشنواره تئاتر فجر- نفر 29حق الزحمه مسئوالن کمیته در بخشهای مختلف 31

1,428هزینه های جاری دبیرخانه32

115,348رویدادکمک به برگزاری هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی33

17,420رویداد(همدان)المللی تئاترکودک و نوجوانکمک به برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین34

334,757رویدادالمللی تئاتر استانیکمک به برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین35

14,421رویداد(مریوان)المللی تئاتر خیابانی کمک به برگزاری دوازدهمین جشنواره بین36

1996رویداد(صاحبدالن)کمک به برگزاری هشتمین همایش دینی37

1412رویدادکمک به برگزاری نوزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت بزرگداشت فتح خرمشهر در خوزستان38

39
تئاتر رضوی خراسان شمالی، آیین )کمک به ارتقای کیفی جشنواره های فرهنگی و هنری رضوی

(های رضوی کهگیلویه و بویر احمد، تئاتر کودک و نوجوان و عروسکی هرمزگان
3271رویداد

40
تئاتر تجربه دانشگاه تهران ، تئاتر الله های سرخ )حمایت از برگزاری سایر جشنواره های نمایشی 

اندیمشک، تئاتر دانشگاهی ایران ، تئاتر ارسباران، سیاه بازی مازندران ،چرخ و فلک ، بسیج ، 

(شرهانی ایالم، مهر کاشان ، ضرب و نقل کاشان ، کمدی شوشتر ، شهروند الهیجان

122,401رویداد

41
راهنمایان فرهنگی، گریم، نور، )هزینه های پشتیبانی تولیدات نمایشی در تاالرهای تحت پوشش 

(...صوت و خدمات فنی و اداری و
39,300

26470اثرحمایت از تولید و اجرای برنامه های تئاتر خیابانی42

43
حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات برنامه های نمایشی در قالب پایگاه اطالع رسانی ایران تئاتر و 

...پرتال های استانی 
4,503

44
حمایت از تولید و اجرای عمومی توسط گروههای دارای پروانه بزرگ ، متوسط و کوچک در 

استانها
31012,467اثر

3600عنوان(پژوهشی–علمی )کمک به انتشارات فصلنامه تئاتر 45

122,223عنوانکمک به انتشارات مجله نمایش46

201,695جلد(آموزشی ، تالیفی و ترجمه)کمک به انتشار کتب تخصصی هنرهای نمایشی 47

2318کارگاهکمک به برگزاری کارگاههای آموزشی48

54,140موردحمایت از اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی49

858های تخصصیکمک به تامین و اهدای کتب و اقالم صوتی و تصویری نمایشی به انجمن ها و کانون50



            ارقام به میلیون ریال

نمایشیتعداد

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

حمایت و گسترش هنرهای نمایشی 
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شاخصفعالیت/  عنوان برنامه ردیف
96عملکرد 

کمک به برگزاری جشنواره ها و مسابقات نمایشنامه نویسی51
/ مسابقه

جایزه
1300

3196سازمانITI،کانون جهانی منتقدان تئاتر،(یونیما)کمک به عضویت در مجامع جهانی 52

53
کمک به اعزام  گروه های نمایشی  و برنامه های نمایشی به مجامع و جشنواره های بین المللی و هفته 

های فرهنگی
201,137گروه

54
کمک به اعزام هنرمندان به مجامع و جشنواره های بین المللی با هدف ایجاد تعامل و شکوفایی 

استعداد های هنری جوان

گر/جشنواره

وه
5336

33870شعبهکمک به توسعه فعالیت شعب انجمن  هنرهای نمایشی ایران55

1351موردکمک به کانون تخصصی تئاتر خیابانی56

1452موردکمک به کانون ملی منتقدان57

1247موردکمک به کانون تخصصی نمایش های آیینی و سنتی58

1379موردکمک به خانه عروسک59

حمایت از توسعه فعالیت موسسات تئاتر حرفه ای تهران و استانها60
/ موسسه

سالن
338,700

1,880...حمایت از هنرمندان در قالب هدایا ، بزرگداشت و 61

15,912کمک به خانه تئاتر62

حمایت از تولید و اجرای نمایش های سنتی و آیینی63
نمایش 

(عنوان)
213,100

24941,941اثرحمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی در تاالرهای دولتی ، عمومی و خصوصی64

1500اثرحمایت از عرضه آثار نمایشی در قالب شبکه نمایش خانگی65

11,619رویدادکمک به برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی مبارک66

233,526 جمع


