
اداره کل هنرهاي نمایشی رادیو و رادیو نمایش



نمایش رادیویی در ایران با قدمتی بیش از هفتاد ســـال یکی از فراگیرترین و مؤثرترین گونه ها در عرصــــه 

هنرهاي نمایشـی درکشـور به شمار می رود. همکاري جشـنواره بین المللی تئاتر فجر و رادیو در برپایی بخش 

نمایش هاي رادیویی که به صورت رقابتی خواهد بود، امسال نیز ادامه یافته و امید است با مشـارکت هنرمندان 

عزیز این بخش با کیفیتی بیش از پیش برگزار شود.
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1- رویکردها و محوره اي این بخش

1-1 /  رونق تولید ملی

1-2 /  وحدت و همدلی

1-3 /  صلح جهانی

1-4 /  ترویج فرهنگ ایثار

1-5 /  معرفی چهر ههاي موفق انقالب اسالمی در هم هي عرصه ها . 



1-شرایط

2-1 / دبیرخان هي جشنواره صرفا کارگردان را صاحب اثر میداند و تقاضاي حضور در جشنواره ضرورتا باید ازسوي ایشان انجام 

شود.

2-2 / جشنواره صرفا میزبان یک اثر از هرکارگردان خواهد بود.

2-3 / آثار ارسالی به دبیرخانه در صـورت برخورداري از کیفیت مطلوب فنی و محتوایی، از شـبکههاي رادیویی پخش خواهند 

شد.

2- 4 / آثار انتخاب شده در روزهاي برگزاري جشـــنواره به صورت زنده و در حضــــور مخاطبان در قالب رادیو تئاتر همراه با 

موسیقی و افکت اجرا می شوند و داوري آثار نیز بر اساس این اجرا در جشنواره انجام می شود. 

5 / از تاریخ تولید اثر نباید بیشتر از 2 سال گذشته باشد. - 2

2-6 / سی و هشتمین جشنوار هي بین المللی تئاتر فجر از بین آثار متقاضی، پذیراي10 اثر براي شرکت در جشنواره خواهد بود.

2-7 / به هریک از آثار راه یافته به جشنواره حداکثر مبلغ 20/000/000  میلیون ریال کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.



3-نحو هي  ارسال آثار:

3-1 /  ارسال یا تحویل4 نسخهcdیا dvdهر اثر از طریق پست یا به صورت حضوري(نام اثر/نام صاحب اثر/شماره تماس

بر روي لوح فشرده درج شود)

3-2 /  تکمیل فرم درخواست درسایت جشــــنواره (همراه با درج کد رهگیري اداره پســــت یا کد تحویل داده شده ازسوي 

دبیرخانه)

رتبه بندي وجوایز:

جایزه هیات داوران براي یک گروه برگزیده

تقدیر هیات داوران از بازیگري /  کارگردانی /  تهیه کنندگی / نویسندگی

گاه شمار جشنواره:

30 آبان 1398:  آخرین مهلت انجام فرایند ثبت نام

20 آذر 1398:  اعالم آثار راه یافته به جشنواره

اعالم برگزیدگان:  اختتامیه جشنواره
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