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تئاتر رسدار آسامنی  رسارسیاخوان سومین جشنواره  ر ف  

3011دی ماه   31لغایت   31  

با هدف تکریم    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و و  بنیاد فرهنگی روایت فتح  انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس
جشنواره  سومین "مقاومتجبهه  و مجاهدت رسدار رسافراز اسالم مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیامنی و شهدای  شخصیت  

بخش تئاتر خیابانی،رادیو تئاتر و منایشنامه نویسی برگزار می مناید.  1را در  "آسمانیسردار  تئاترسراسری   

 محورهای موضوعی:

 *رسدار آسامنی و والیت مداری

 دفاع مقدس  *رسدار آسامنی و 

 *رسدار آسامنی و امنیت ملی

 *رسدار آسامنی و جبهه مقاومت اسالمی

 *رسدار آسامنی و شهدای مدافع حرم

 ایرانی  -*رسدار آسامنی و سبک زندگی اسالمی

 *رسدار آسامنی و نسل جوان

 *رسدار آسامنی و استکبار ستیزی

 *رسدار آسامنی و فرهنگ عاشورا 

 *رسدار آسامنی و مردم داری

 *رسدار آسامنی و شهدای ترور

 نزمام*رسدار آسامنی و ه



 روزشامر جشنواره:
 مهلت ارسال آثار:

5011ماه   ذر آ 51  

 اعالم نتایج:

5011ماه   ذر آ 12  

 تاریخ برگزاری جشنواره:

 5011دی ماه   51لغایت   51

 الف(تئاتر   خیابانی:

.برگزار می شودبه صورت رقابتی  تئاتر خیابانی سومین جشنواره ملی رسدار آسامنی    

 رشایط رشکت در بخش مسابقه ایران  تئاتر   خیابانی:

قاضی می بایست با محوریت موضوع های جشنواره تولید شوند.تآثار م-3  

اثر را برای رشکت در جشنواره ارائه مناید.  2هر کارگردان می تواند   -2  

از هر کارگردان حداکرث یک اثر پذیرفته خواهد شد.  -1  

آثار ارائه شده در جشنواره نباید پیش از این در هیچ جشنواره ای رشکت کرده باشند. -0  

خواهد بود.اثر    53تعداد آثار نهایی پذیرفته شده در بخش اصلی حداکرث   -5  

دو اثر به چهلمین جشنواره بین املللی تئاتر فجر معرفی می شوند.در بخش رقابتی  -6  

 ریال می باشد.  111/111/521دبیرخانه برای هر اثر تا سقف   پس از ارزیابی  رکننده دمک هزینه گروه های رشکت  ک  -1

 جوایز بخش  مسابقه ایران تئاتر  خیابانی:

 ریال  111/111/11تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی :جایزه نفر اول طرح و ایده

 ریال  111/111/01لوح تقدیر و جایزه نقدی جایزه نفر دوم طرح و ایده:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر سوم طرح و ایده:

 ریال  111/111/11 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول کارگردانی:

 ریال  111/111/01 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم کارگردانی:



 ریال  111/111/11 نقدی  لوح تقدیر و جایزهجایزه نفر سوم کارگردانی:

 ریال  111/111/11 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول بازیگری زن:

 ریال  111/111/01 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم بازیگری زن:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر سوم بازیگری زن:

 ریال  111/111/11 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیمرد:جایزه نفر اول بازیگری  

 ریال  111/111/01 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم بازیگری مرد:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر سوم بازیگری مرد:

 ریال  111/111/01 زه نقدیتندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایجایزه نفر اول طراحی صحنه وفضا:

 ریال  111/111/01 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول موسیقی:

 نحوه ارسال آثار بخش  تئاتر  خیابانی:

قطعه عکس    3قطعه عکس اجرا به همراه   5با کیفیت مناسب صدا و تصویر،  فیلم اثر   نسخه لوح فرشده  5متقاضیان می بایست 
کارگردان  و تکمیل فرم جشنواره  را بر ر وی لوح فرشده از طریق پست به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال منایند.                                

  ب(رادیوتئاتر:

برگزار خواهد شد. سومین جشنواره تئاتر رسدار آسامنیدر   "رقابتی"و به صورت   "اولین بار"بخش رادیو تئاتر برای   

 رشایط رشکت در بخش رادیو تئاتر:

قاضی می بایست با محوریت موضوع های جشنواره تولید شوند.تآثار م-3  

اثر را برای رشکت در جشنواره ارائه مناید.  2هر کارگردان می تواند   -2  

از هر کارگردان حداکرث یک اثر پذیرفته خواهد شد.  -1  

در هیچ جشنواره ای رشکت کرده باشند.  آثار ارائه شده در جشنواره نباید پیش از این -0  

اثر خواهد بود.  5تعداد آثار نهایی پذیرفته شده در این بخش حداکرث   -5  

ند.اجرا شو آثار انتخاب شده برای حضور در جشنواره می بایست به صورت زنده و در حضور متاشاگران در قالب رادیوتئاتر  -6  

.تولید شده باشند  3011تا سال   3111ل آثار ارائه شده می بایست در بازه زمانی سا-1  

از آثار برتر بخش رادیوتئاتر برای پخش در شبکه های رادیویی حامیت خواهد شد.-8  

 ریال می باشد.  111/111/511دبیرخانه برای هر اثر تا سقف   پس از ارزیابی کمک هزینه گروه های رشکت کننده    -1

 



 جوایز بخش  رادیوتئاتر:

 ریال  111/111/01 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه اول منایشنامه:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه دوم منایشنامه:

 ریال  111/111/21 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه سوم منایشنامه:

 ریال  111/111/01 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه اول کارگردانی:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه دوم کارگردانی:

ریال  111/111/21 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه سوم کارگردانی:  

 ریال  111/111/01 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول بازیگری زن:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم بازیگری زن:

 ریال  111/111/21 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر سوم بازیگری زن:

 ریال  111/111/01 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول بازیگری مرد:

 ریال  111/111/11 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم بازیگری مرد:

 ریال  111/111/21 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر سوم بازیگری مرد:

 ریال  111/111/11 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیطراحی صدا و افکت:بهرتین  جایزه  

ریال  111/111/11 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیصدابرداری:بهرتین  جایزه    

ریال  111/111/11 افتخار و جایزه نقدیتندیس جشنواره ، دیپلم  :بهرتین تهیه کنندگیجایزه    

 نحوه ارسال آثار بخش  رادیوتئاتر:

 نسخه فایل صوتی منایش را با فرمت  5متقاضیان می بایست  MP3 به  بر روی  لوح فرشده با کیفیت مناسب،  

                                             ارسال منایند. جشنواره دبیرخانهنشانی  را بر روی لوح فرشده از طریق پست به  و تکمیل فرم جشنواره  قطعه عکس کارگردان    3همراه   

 ج(منایشنامه نویسی:

به یمن    منایشنامه هایی با موضوعات محورهای موضوعی مورد تاکید در فراخوان و منایشنامه نویسی با هدف تولید و حامیت  بخش  
تئاتر     نوارهسومین جشنواره ملی جشدر  به صورت رقابتی  حضور منایشنامه نویسان حرفه ای تئاتر ایران و جوانان خالق و خوش آتیه  

 رسدار آسامنی برگزار خواهد شد.

 

 



 رشایط رشکت در بخش  منایشنامه نویسی:

قاضی می بایست با محوریت موضوع های جشنواره تولید شوند.تآثار م-3  

منایشنامه در این بخش حضور داشته باشد.  2می تواند با   منایشنامه نویسهر    -2  

ته و چاپ نشده  در این بخش منایشنامه هایی پذیرفته می شوند که تاکنون در هیچ جشنواره و مسابقه منایشنامه نویسی حضور نداش -1
ند.باش  

منایشنامه برتر منترش خواهند شد.  5در این بخش به انتخاب هیئت داوران   -0  

 جوایز بخش  منایشنامه نویسی:

 ریال111/111/511 تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدیجایزه نفر اول:

 ریال  111/111/01 لوح تقدیر و جایزه نقدیجایزه نفر دوم:

 ریال  111/111/01 جایزه نقدیلوح تقدیر و  جایزه نفر سوم:

 نحوه ارسال آثار بخش  منایشنامه نویسی:

تکمیل فرم جشنواره بر روی   منایشنامه نویس و  قطعه عکس  3به همراه  پی دی اف فرمتبا    لوح فرشده   نسخه0متقاضیان می بایست 
ارسال منایند.      جشنواره  لوح فرشده را از طریق پست به نشانی دبیرخانه  

           

             

6ط -36پ   -بخارست هشتم  -خیابان شهید احمد قصیر)بخارست(  -نشانی دبیرخانه: تهران  

88103021-8شامره متاس:   

3153035301صندوق پستی:   

Revayattheater.com 

sardarasemani110@ gmail.com 

rtfestival.ir 

 

تئاتر رسدار آسامنیرسارسی  سومین جشنواره  دبیرخانه    

 

 



 


