
هزینه انجام شدهتعداد

500هزینه های جاری دبیرخانه1

3100نفرهیأت انتخاب تازه های تئاتر ایران2

330نفرهیات انتخاب متون تئاتر خیابانی3

3180نفرهیات انتخاب متون نسل نو و چشم انداز4

3150نفرهیات انتخاب آثار بخش  نسل نو5

328نفرهیات انتخاب آثار مسابقه تئاتر خیابانی6

340نفرهیات انتخاب آثاربخش مرور7

345نفرهیأت داوری مسابقه تئاتر خیابانی8

330نفرهیأت داوری مسابقه عکس9

330نفرهیأت داوری مسابقه پوستر10

3150نفرهیأت داوری مسابقه بین الملل11

390نفرهیأت داوری مسابقه بخش مرور12

345نفرهیأت داوری مسابقه نمایشنامه نویسی13

350نفرهیأت داوری مسابقه جشنواره جشنواره ها14

18131نفرشورای ارزشیابی و نظارت15

23965اثرکمک هزینه آثار نسل نو16

121,190اثرکمک هزینه آثار چشم انداز17

29420اثرکمک هزینه مسابقه ایران18

15570اثرکمک هزینه آثار برگزیده مناطق19

141,305اثرکمک هزینه آثار میهمان صحنه ای20

100(برگزاری و کمک هزینه آثار)رادیو تئاتر 21

16510اثرکمک هزینه آثار جشنواره جشنواره ها22

171,050اثرکمک هزینه آثار مرورتئاتر ایران23

3390تاالرهزینه اجاره تاالرهای جشنواره24

22823,915شب/نفراسکان و پذیرایی میهمانان ایرانی و بخش ملل25

1392سال -گزارش عملکرد مالی سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

شاخصشرح عملیاتردیف

(میلیون ریال)عملکرد 



26

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

،جلسات مطبوعاتی ،کاتالوگ، سایت ، پکیج تصویری جشنواره ، 

نمایشگاه پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و تندیس و  ویژه برنامه 

جشنواره تئاتر فجر (تلویزیونی

2,775

27

مجری ، قاری ، کارگردانی ، دکور  )آیین پایانی ایران و بین الملل 

(، گل آرایی ، کلیپ ، پذیرایی و اجرای برنامه های هنری 
494

4120نفرهدایا و بزرگداشت هنرمندان28

29

 (بخش 2)خیابانی ، بین الملل ، ایران  )جوایز بخش های رقابتی 

(عکس ، پوستر 
571,460نفر

3511,731نفرعوامل اجرایی تاالرهای نمایش جشنواره30

19433نفرحق الزحمه مسئولین کمیته ها و بخش های مختلف31

32

روادید و / حق الزحمه اجرای نمایش های بخش ملل و هزینه ها 

بلیط
173,763نفر/ گروه 

1270نفردستمزد مترجمین گروه ها و میهمانان33

34

تشریفات گمرکی ترخیص بار ، ایاب ذهاب داخلی گروههای بین 

الملل ، حمل بار و خدمات کارگاهی گروههای ملل
848

35

هزینه های اسکان و پذیرایی گروهها و آماده سازی تاالرهای  

(فجر استانی)نمایشی 
208

13410اثرکمک هزینه گروههای اعزامی به فجر استانی36

3320عنوان(کتاب)هزینه ی انتشارات جشنواره 37

38
طراحی و ساخت غرفه ها ، )هزینه برپایی چهارمین بازار تئاتر ایران 

(پذیرایی و اجاره ملزومات
1140

24,786 جمع کل



هزینه انجام شدهتعداد

980هزینه های جاری دبیرخانه1

7210نفرهیات انتخاب متون تازه های تئاتر ایران2

330نفرهیات انتخاب طرح های تئاتر خیابانی3

6166نفرهیات انتخاب آثار بخش نسل نو4

336نفرهیات انتخاب آثار مسابقه تئاترخیابانی5

3117نفرهیات انتخاب آثار بخش تازه های تئاتر ایران6

7

اجراهای -برگزیدگان استانها )هیات انتخاب آثار بخش مرور 

(عمومی
256نفر

272نفرهیات انتخاب آثار بخش ملل8

345نفرهیات داوری مسابقه تئاتر خیابانی9

545نفرهیات داوری مسابقه عکس10

331نفرهیات داوری مسابقه پوستر11

6312نفرهیات داوری مسابقه ملل12

3105نفرهیأت داوری مسابقه ایران13

363نفرهیات داوری مسابقه نمایشنامه نویسی14

19139نفرشورای ارزشیابی و نظارت15

12760اثرکمک هزینه آثار نسل نو16

372,266اثرکمک هزینه آثار مرور تئاتر ایران17

131,320اثرکمک هزینه آثار تازه های تئاتر ایران18

13415اثرکمک هزینه آثار مسابقه تئاتر خیابانی19

17515اثرکمک هزینه آثار مسابقه تئاتر میهمان خیابانی20

17624اثرکمک هزینه آثار مناطق21

4430اثرکمک هزینه آثار میهمانان صحنه ای22

120(برگزاری و کمک هزینه آثار)رادیو تئاتر 23

205هزینه های جاری تاالرهای نمایشی میزبان جشنواره24

71,737تاالرهزینه اجاره تاالرهای جشنواره25

2,9503,665شب/نفراسکان و پذیرایی میهمانان ایرانی و بخش ملل26

1393سال -گزارش عملکرد مالی سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

شاخصشرح عملیاتردیف

(میلیون ریال)عملکرد 



27

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

،جلسات مطبوعاتی ،کاتالوگ، سایت ،سامانه پیش فروش بلیط، 

پکیج تصویری جشنواره ، نمایشگاه پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و 

جشنواره تئاتر فجر-(تندیس 

2,499

28

مجری ، قاری ، کارگردانی، دکور، گل آرایی ، کلیپ )آیین پایانی 

(،پذیرایی و اجرای برنامه های هنری
528

29

خیابانی ،بین الملل، ایران ، عکس ، پوستر ، )جوایز بخش رقابتی 

(نمایش نامه نویسی
751,698نفر

2802,156نفرعوامل اجرایی تاالرهای نمایشی جشنواره30

19605نفرحق الزحمه مسولین کمیته ها در بخش های مختلف31

4200بزرگداشت پیشکسوتان تئاتر32

51,098گروهحق الزحمه اجرای نمایش های بخش ملل33

12304نفر/ گروه هزینه روادید و بلیط میهمانان و گروه های بخش ملل34

1297نفردستمزد مترجمین گروهها و میهمانان و زیرنویس35

36

هزینه برپایی کارگاههای آموزشی بین المللی شامل دستمزد استادان 

...، پذیرایی و 
128کارگاه

37

هزینه های ترخیص بار و ایاب و ذهاب داخلی میهمانان ، حمل بار 

و خدمات کارگاهی گروههای ملل
812

2111عنوان(کتاب)انتشارات جشنواره 38

24,600

هزینه انجام شدهتعداد

967هزینه های جاری دبیرخانه1

3105نفرهیأت انتخاب متون تازه های تئاتر ایران2

345نفرهیأت انتخاب طرح های تئاتر خیابانی3

345نفرهیأت انتخاب آثار بخش نسل نو4

345نفرهیأت انتخاب آثار مسابقه تئاترخیابانی5

3108نفرهیأت انتخاب آثار بخش تازه های تئاتر ایران6

375نفر(برگزیدگان استان ها)هیأت انتخاب آثار بخش مرور7

375نفر(اجراهای عمومی  )هیأت انتخاب آثار بخش مرور 8

120نفرهیأت انتخاب آثار بخش ملل9

جمع کل

1394سال -گزارش عملکرد مالی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

شاخصشرح عملیاتردیف

(میلیون ریال)عملکرد 



360نفرهیأت داوری مسابقه تئاتر خیابانی10

360نفرهیأت داوری مسابقه عکس11

5219نفرهیأت داوری مسابقه ملل12

5250نفرهیأت داوری مسابقه ایران13

3105نفرهیأت داوری مسابقه نمایشنامه نویسی14

32208نفرشورای ارزشیابی و نظارت15

14490اثرکمک هزینه  نسل نو16

362315اثرکمک هزینه مرور تئاتر ایران17

101240اثرکمک هزینه تازه های تئاتر ایران18

13480اثرکمک هزینه مسابقه تئاتر خیابانی19

8280اثرکمک هزینه میهمان تئاترخیابانی20

151823اثرکمک هزینه میهمان صحنه ای21

63هزینه های جاری تاالرهای نمایشی میزبان جشنواره22

111120تاالرهزینه ی اجاره تاالرهای جشنواره23

39705275شب/ نفر اسکان و پذیرایی میهمانان ایرانی و بخش ملل24

25

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

،جلسات مطبوعاتی ،کاتالوگ، سایت ،سامانه پیش فروش بلیط، 

پکیج تصویری جشنواره ، نمایشگاه پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و 

جشنواره تئاتر فجر-(تندیس 

3107

26
مجری ، قاری ، کارگردانی ، دکور ، گل آرایی ،  )آیین پایانی

(کلیپ ، پذیرایی و اجرای برنامه های هنری 
650

4200نفرهدایا و بزرگداشت هنرمندان27

28
خیابانی ، بین الملل ، ایران ، عکس ،  )جوایز بخش های رقابتی 

(پوستر ، نمایشنامه نویسی 
581415نفر

2821923نفرعوامل اجرایی تاالرهای نمایش جشنواره29

22938نفرحق الزحمه مسئولین کمیته ها در بخش های مختلف30

135431اثرحق الزحمه اجرای نمایش های بخش ملل31

191689نفر/ گروه هزینه روادید و بلیط گروه ها و میهمانان بخش ملل32

14108نفردستمزد مترجمین گروه ها و میهمانان و زیرنویس33

34
هزینه های برپایی کارگاه های آموزشی بین المللی شامل دستمزد 

.....استادان ، پذیرایی و 
4171کارگاه

35
هزینه های گمرکی ، ترخیص بار و ایاب ذهاب داخلی میهمانان 

ملل ، حمل بار و خدمات کارگاهی گروههای ملل
963



36
هزینه های اسکان و پذیرایی گروه ها و آماده سازی تاالرهای 

نمایشی فجر استانی
850

201075اثرکمک هزینه گروه های اعزامی به فجر استانی37

4500عنوان(کتاب)انتشارات جشنواره 38

39

چاپ  ) روزه گروههای نمایشی شامل هزینه های 2برگزاری سمینار 

و ارسال فراخوان ، چاپ پوستر و اقالم تبلیغی و اطالع رسانی ، 

ارسال مراسالت ، تدوین و چاپ کاتالوگ سمینار ، هزینه های 

افتتاحیه ، حق الزحمه دبیر علمی و هیأت داوری مقاالت ، ستاد 

اجرایی ، مجری و رئیس جلسات ، حق الزحمه سخنرانان سمینار ، 

(...اسکان و پذیرایی میهمانان ، ایاب و ذهاب و 

200

34,693

هزینه انجام شدهتعداد

1534هزینه های جاری دبیرخانه1

5100نفرهیأت انتخاب طرح های تئاتر خیابانی2

375نفرهیأت انتخاب آثار بخش نسل نو3

5155نفرهیأت انتخاب آثار مسابقه تئاتر خیابانی4

5200نفر(برگزیدگان استان ها )هیأت انتخاب آثار بخش مرور5

3110نفرهیأت انتخاب آثار بخش مرور6

6130نفرهیأت داوری مسابقه تئاتر خیابانی7

360نفرهیأت داوری مسابقه عکس8

385نفرهیأت داوری مسابقه پوستر9

5100نفرهیأت داوری مسابقه ملل10

390نفرهیأت داوری مسابقه نمایشنامه نویسی11

5120نفرهیأت داوری مسابقه جوانان12

20391نفرشورای ارزشیابی و نظارت13

10650اثرکمک هزینه آثار نسل نو14

151670اثرکمک هزینه آثار میهمان صحنه ای15

454010اثرکمک هزینه آثار مرور تئاتر ایران16

20740اثرکمک هزینه آثار مرور بخش محیطی17

جمع کل

1395سال -گزارش عملکرد مالی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

شاخصشرح عملیاتردیف

(میلیون ریال)عملکرد 



10420اثرکمک هزینه آثار مسابقه  بخش محیطی18

1050گروهکمک هزینه نمایشنامه خوانی19

70هزینه های جاری تاالرهای نمایشی میزبان جشنواره20

2780تاالرهزینه ی اجاره تاالرهای جشنواره21

27007047شب/ نفر اسکان و پذیرایی میهمانان ایرانی و بخش ملل22

10590تاالر/موسسهکمک هزینه بعالوه فجر23

24

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

،جلسات مطبوعاتی ،کاتالوگ، سایت ،سامانه پیش فروش بلیط، 

پکیج تصویری جشنواره ، نمایشگاه پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و 

جشنواره تئاتر فجر-(تندیس و ویژه برنامه تلویزیونی 

4836

25
مجری ، قاری ، کارگردانی ، دکور ، گل آرایی ،  )آیین پایانی 

(کلیپ ، پذیرایی و اجرای برنامه های هنری 
710

4141نفرهدایا و بزرگداشت هنرمندان26

27
خیابانی ، بین الملل ، ایران ، عکس ،  )جوایز بخش های رقابتی 

(پوستر ، نمایشنامه نویسی 
1032156نفر

3062531نفرعوامل اجرایی تاالرهای نمایشی جشنواره28

231300نفرحق الزحمه مسئولین کمیته ها در بخش های مختلف29

25هزینه های برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی30

106936گروهحق الزحمه اجرای نمایش های بخش ملل31

212774گروه/ نفر هزینه های روادید و بلیط گروه ها و میهمانان بخش ملل32

20273نفردستمزد مترجمین گروه ها و میهمانان و زیرنویس33

34
هزینه های برپایی کارگاه های آموزشی بین المللی شامل دستمزد 

.....استادان ، پذیرایی و 
463کارگاه

35
هزینه های گمرکی ، ترخیص بار و ایاب ذهاب داخلی  ، حمل بار 

و خدمات کارگاهی گروهای ملل
1510

36
هزینه های اسکان و پذیرایی گروه ها و آماده سازی تاالرهای 

(فجر استانی)نمایشی 
1134

201555اثرکمک هزینه گروه های اعزامی به فجر استانی37

4125عنوان(کتاب)هزینه های انتشارات جشنواره 38



39

چاپ و  ) روزه شهر و تئاتر شامل هزینه های 2برگزاری سمینار 

ارسال فراخوان ، چاپ پوستر و اقالم تبلیغی و اطالع رسانی ، ارسال  

مراسالت ، تدوین و چاپ کاتالوگ سمینار ، هزینه های افتتاحیه ، 

حق الزحمه دبیر علمی و هیأت داوری مقاالت ، ستاد اجرایی ، 

مجری و رئیس جلسات ، حق الزحمه سخنرانان سمینار ،حق التالیف 

(... مقاالت برگزیده ، اسکان و پذیرایی میهمانان ، ایاب و ذهاب و 

380

1047(....پذیرایی ، اسکان ، ترانسفر و )همایش برگزیدگان تئاتر استانها 40

46,673 جمع کل


