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 گروه هاى نمايشى

فراخوان  مسابقه 
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با توجه به گسترش روز افزون اجراهاى تئاتر در ساليان اخير و افزايش تماشاخانه 
ها   در سراسر كشور و همچنين اهميت غير قابل انكار به عنوان يكى از اركان 
ــى به ظرفيت ها، قابليت ها و  مكمل توليد آثار، توجه اصولى گروه هاى نمايش

ويژگى هاى تبليغات مؤثر و كارآمد ضرورى به نظر مى رسد.
ــت يك پارچه بصرى  ــت حضور  خود را در هوي ــى ، بهتر اس گروه هاى نمايش
ــان  دهند و اين امر به عنوان يك نياز اساسى مستلزم معرفى اين هويت در  نش
يك چارچوب حرفه اى و همكارى با حوزه ى تخصصى طراحى گرافيك است.
تأكيد بر سامان دهى فعاليت هاى گروه نمايشى به ويژه معرفى گروه بر مبناى 
ــى اقتصاد گره  هويت كالمى و هويت بصرى، امكان فوق العاده در رونق بخش

گشايند، فرصت هاى ملى و بين المللى جهت عرضه ى آثار نمايشى است.
ــابقه  ــى تئاتر فجر، عالوه بر برگزارى مس ــنواره بين الملل ــى و پنجمين جش س
ــى، براى تأمين هويت  ــتر به روال معمول، براى ترغيب گروه هاى نمايش پوس
ــى و هنرگرافيك،  بصرى و ايجاد فرصت براى ارتباط همكارى هنرهاى نمايش
در «مسـابقه پوستر و طراحى هويت بصرى گروه هاى نمايشى» به شرح زير 

برگزار مى كند.

به نام خداوند زيبايى ها

برگزار كننده: سى و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر
دبيرجشنواره: دكترسعيد اسدى
مديرمسابقه: ابراهيم حسينى
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الف: پوستر تئاتر و رويدادهاى نمايشى

موضوعات مسابقه پوستر:
(نمايش صحنه ايى ، محيطى ، نمايش نامه خوانى ، جشنواره ، سمينار ، نكوداشت و...)

هيات داوران:
قباد شيوا ، مازيار تهرانى ، مجيد كاشانى

شرايط مسابقه:
1- شركت در مسابقه براى تمامى طراحان گرافيك آزاد است.

2- تنها آثارى مورد داورى قرار خواهند گرفت كه توسط سرپرست و يا نماينده گروه نمايشى تاييد و 
تكثير شده باشد.

3- هر متقاضى مجاز است حداكثر تا 10 اثر به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايد.
4- متقاضيان اين بخش از جشنواره مى بايست  پوستر مربوط به آثار اجرا شده در فاصله زمانى آذر ماه

 1394 تا  آذر ماه 1395 را ، تا مهلت تعيين شده به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايند. 
5- جشنواره با ذكر نام صاحب اثر ، مجاز به استفاده از آثار منتخب نهايى در قالب كتاب ، نمايشگاه و

 ديگر برنامه هاى فرهنگى است.
7- آثار ارسالى عودت داده نمى شود.

8- نمايشگاهى از آثار راه يافته به مسابقه همزمان با ايام جشنواره در خانه هنرمندان ايران برگزار مى شود.
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شيوه ارسال آثار و مدارك مورد نياز:

ــركت كنندگان برگه ثبت نام مسابقه را از سايت  www. fitf.ir (بخش فراخوان ها)  ــت ش 1--الزم اس
دريافت و پس از تكميل، به همراه فايل آثار خود به نشانى  fadjrposters35@gmail.com ارسال كنند. 

2- آثار ارسالى نبايد بيش از حجم 1 مگابايت، داشته باشند.

3- در صورت انتخاب آثار براى مسابقه و نمايشگاه ،اصل اثر با قابليت چاپى دريافت مى شود.

4- دبير خانه براى هر شركت كننده ،و در پاسخ ايميل او،پيامى خواهد فرستاد كه دريافت آثار و فرم ثبت 
نام را تائيد مى كند.اگر شركت كننده ظرف 48 ساعت چنين ايميلى دريافت نكند، بدان معناست كه آثار 

او دريافت نشده و بايد مجدد اقدام به ارسال كند.

روز شمار:
آخرين مهلت ارسال آثار:                                 95/9/25
داورى آثار:                                                 95/9/28
اعالم نتايج:                                               95/10/1
اهدا جوايز برگزيدگان همزمان با اختتاميه تئاتر فجر، خواهد بود.
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ب: هويت بصرى گرو هاى نمايشى

ــى و ضرورت توجه  با توجه به اهميت مقوله هويت بصرى در حوزه فعاليت گروه هاى نمايش
ويژه به اين امر مهم، ايجاد مسابقه طراحى هويت بصرى گروه هاى نمايشى در دومين سال 
ــنواره را شكل داده اما  بررسى و تحقيقات صورت گرفته  از گروه هاى نمايشى  پياپى در جش
ــتاندارد و  مورد نياز هويت بصرى و سازمانى  ــت كه  بسيارى از آنها فاقد اقالم اس بيانگر آنس
يك گروه نمايشى هستند، در نتيجه برگزارى اين بخش در جهت جريان سازى و آينده نگرى 
ــى بوده و دبيرخانه با فراهم نمودن  ــتر طراحان گرافيك با گروهاى نمايش وتعامل هر چه بيش
شرايطى مناسب جهت ايجاد اين تعامالت، با معرفى گروه هاى نمايشى و طراحان گرافيست 

به يكديگر اين بخش را برگزار مى نمايد.  

هيات داوران: 
ابراهيم حقيقى،امراله فرهادى ،عليرضا مصطفى زاده

اقالم ارسـالى جهت داورى(الزامى) : نشان(آرم)، رنگ سازمانى، طراحى ماكت كاتالوگ جامع، طراحى 
يونيفرم پوستر و بروشور ، طراحى يونيفرم بنرهاى صفحات مجازى ، اوراق ادارى(سربرگ،پاكت،كارت ويزيت)

و اقالم(اختيارى): طراحى يونيفرم ورودى سايت ، طراحى امضاء ، يونيفرم هداياى تبليغاتى ، بج سينه ،پرچم و...

شرايط مسابقه:

ــه در اين زمينه فعاليت  ــى ك ــده نمايش 1- كليه طراحان گرافيك و مديران هنرى گروه هاى ثبت ش
داشته، مى توانند با ارائه آثار خود شامل اقالم هويت بصرى يكى از گروه هاى نمايشى فعال در عرصه 

تئاتر به دبيرخانه، طبق شرايط ارسال مندرج در فراخوان، در اين بخش شركت نمايند. 
2- دبيرخانه جشنواره عالوه بر شركت كنندگان بند فوق، به منظور تقويت اين بخش نوپا در نظر دارد 
تعدادى از طراحان فعال و خوش فكر كه تمايل به شركت در اين بخش را داشته به گروه هاى نمايشى 

فعال و برجسته معرفى نموده و حاصل اين همكارى در مسابقه مورد ارزيابى قرار گيرد.
3- متقاضيان موظفند طبق زمانبندى جشنواره عمل نموده در غير اين صورت به تقاضاى خارج از مهلت 

مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- همزمان با ايام جشنواره نمايشگاهى از آثار راه يافته به مسابقه در خانه هنرمندان ايران برگزار مى شود.
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5- برگزار كننده حق استفاده از آثار با ذكر نام صاحب اثر درنمايشگاه، كتاب و استندهاى تبليغاتى در
 ايام جشنواره را دارد.

6- به طراحان راه يافته در نمايشگاه، كتاب مسابقه اهدا مى شود.
7- در خصوص زمان توليد آثاراقالم هويت بصرى گروه هاى نمايشى، هيچ گونه محدوديت زمانى 

وجود ندارد.
10- طراحان انتخابى، موظف به حضور درجلسه توجيحى با حضور نمايندگان گروهها ى نمايشى
، در زمان تعيين شده بوده تا از توضيحات كامل در مورد نحوه شركت در مسابقه، شرايط مسابقه

 و غيره برخوردار شوند.
(team work) توجه: طراحان گرافيك متقاضى حضور در بخش انتخابى ،مى توانند به شكل كار گروهى

در مسابقه شركت نمايند.
11- طراحان شهرستانى مى توانند با شناسايى وتعامل با گروهاى نمايشى شهر خود ، در مسابقه 

شركت نمايند.
12 -به طراحان راه يافته به نمايشگاه مبلغ 2,000,000ريال  بعنوان كمك هزينه پرداخت خواهد شد. 

 
شيوه ارسال آثار و مدارك مورد نياز:

ــايت  www. fitf.ir (بخش فراخوان ها)  ــت شركت كنندگان برگه ثبت نام مسابقه را از س 1-الزم اس
دريافت و پس از تكميل، به همراه فايل آثار خود به نشانى  fadjrposters35@gmail.com ارسال كنند. 

2- آثار ارسالى نبايد بيش از حجم 1 مگابايت، داشته باشند.

3-در صورت انتخاب آثار براى نمايشگاه،اصل اثربا قابليت چاپى دريافت مى شود.

ــخ ايميل او،پيامى خواهد فرستاد كه دريافت آثار و فرم  ــركت كننده ،و در پاس 4-دبير خانه براى هر ش
ثبت نام را تائيد مى كند.اگر شركت كننده ظرف 48 ساعت چنين ايميلى دريافت نكند، بدان معناست 

كه آثار او دريافت نشده و بايد مجدد اقدام به ارسال كند.
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توجه: شركت كنندگان بخش مسابقه انتخابى ابتدا فرم تقاضاى حضور در مسابقه را از سايت 
جشـنواره  دريافت كرده و پس از تكيمل به ايميل ذكر شـده ارسـال كنند . دبيرخانه از طريق 

ايميل  شرايط حضور در مسابقه را به متقاضيان  اطالع رسانى خواهد نمود.

روز شمار مسابقه:

آخرين مهلت ثبت نام متقاضيان بخش مسابقه انتخابى ، 9 آذر ماه 
(برگزارى نشست توجيهى با شركت كنندگان مسابقه طراحى هويت بصرى و گروههاى نمايشى جهت هماهنگى و 

معرفى طراحان به گروههاى نمايشى 13آذر ماه ساعت 11 صبح در سالن كنفرانس تئاتر شهر)

آخرين مهلت ارسال آثار    5 دى ماه
انتخاب و داورى آثار        8 دى ماه
اعالم نتايج                  11 دى ماه

اهدا جوايز برگزيدگان همزمان با اختتاميه تئاتر فجر خواهد بود.

جوايز هر دو بخش:
نفرات اول           تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و جايزه نقدى              20,000,000ريال
نفرات دوم           لوح تقدير و جايزه نقدى                                  15,000,000ريال
نفرات سوم          لوح تقدير و جايزه نقدى                                 12,000,000 ريال 

نشانى دبيرخانه : خيابان انقالب ، خ شهريار ، خ هانرى كربن ، پالك 18، طبقه سوم
شماره تماس : 66748045          فكس : 66747976
شماره همراه پاسخگويى سئواالت: 6993  853  0903

fadjrposters35@gmail.com    



فرم تقاضاي حضور در مسابقه پوستر
سى و پنجمين جشنواره بين المللي تئاترفجر-1395

اينجانب .................................................... با اطالع كامل از مفاد و شرايط فراخوان با ارسال مدارك مورد نياز 
تقاضاي خود را براي حضور درمسابقه پوستر با آثار ذيل  اعالم مي نمايم.

مکان اجرا تاریخ اجرا   نام کارگردان  نام منایششامره فایل

تعداد آثار ارسالي:.......................... .شهر:.................ميزان تحصيالت (با ذكر رشته و گرايش)...................................................... 

نشاني دقيق پستي: .................................................................................................................................

تلفن ثابت:......................................................   تلفن همراه:................................................................. 

                                                                                                                                                      پست الكترونيك:................................................................................................................................
     تاريخ و امضاء      

fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد.پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى    fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد. پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى  



فرم تقاضاي حضور در مسابقه هويت بصرى
سى و پنجمين جشنواره بين المللي تئاترفجر-1395

اينجانب .................................................... با اطالع كامل از مفاد و شرايط فراخوان با ارسال مدارك مورد نياز 
تقاضاي خود را براي حضور درمسابقه هويت بصرى گروه هاى نمايشى با آثار ذيل  اعالم مي نمايم.

نام گروه نمايش:..............................................نام سرپرست گروه:................................................................

توضیحاتنام اقالم ارسالیشامره فایل

تعداد آثار ارسالي:..................شهر:..........................ميزان تحصيالت (با ذكر رشته و گرايش)...........................................................
نشاني دقيق پستي: ...................................................................................................................................

تلفن ثابت:.......................................................... تلفن همراه:.................................................................. 

پست الكترونيك:....................................................................................................................................    
                                                                                                                                                تاريخ و امضاء      

fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد.پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى    fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد. پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى   



فرم تقاضاى حضور در بخش مسابقه انتخابى هويت بصرى گرو هاى نمايش
(جهت معرفى به گروهاى نمايشى)

نام خانوادگى :...................................................... نام:.........................................................
ميزان تحصيالت: ............................................................ رشته تحصيلى:.........................
شماره ثابت: ........................................ شماره همراه:.........................................................
پست الكترونيك:................................................................................................................
بيوگرافى:.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
توضيحات:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ــاء:    ــخ امض تاري

fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد.پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى    fadjrposters35@gmail.com   ايميل كنيد. پس از تكميل كامل فرم فوق به نشانى  


