


کشـور  "جشـنواره بین المللـی هنرهـای تجسـمی فجـر" به عنـوان یکـی از رویدادهـای مهـم 
پیـروزی  ایـام  بـا  هم زمـان  همه سـاله  کـه  می شـود  شـناخته  تجسـمی  هنرهـای  حـوزه  در 
ایـن  می شـود.  برگـزار  آن  گرامیداشـت  به منظـور  و  ایـران  اسـامی  انقـاب  شـکوهمند 
جشـنواره در نظـر دارد بـا ایجاد بسـتر مناسـب بـرای بروز خاقیت های هنـری و انتقال پیام 
ج نهـادن بـه هنـر معنـوی و دینـی، معرفـی و تعالـی  هنرمنـدان، زمینـه مناسـب جهـت ار
هنـر ایرانـی و اسـامی و ارتبـاط میـان هنرمنـدان معاصـر ایـران و جهـان را فراهـم سـازد.

گسـتره رشـته هـای هنرهـای  جشـنواره: جشـنواره بین المللـی هنرهـای تجسـمی فجـر در 
تجسـمی ایران برگزار می شـود و تمامی هنرمندان رشـته های تصویر سـازی، خوشنویسی، 
گرافیـک، رسـانه  کاریکاتـور،  سـفال و سـرامیک، مجسـمه ، نقاشـی ، نگارگـری ، عکاسـی، 
های جدید هنرهای تجسـمی امکان مشـارکت و رقابت را در سـطح ملی خواهند داشـت. 
»جشـنواره«   به اختصـار  فجـر  تجسـمی  هنرهـای  بین المللـی  جشـنواره  آئین نامـه  ایـن  در 

نامیـده می شـود.



کالن جشنواره عبارت اند از: اهداف 
کان فرهنگــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران در  کوشــش بــرای تحقــق سیاســت های    .1

حــوزه هنرهــای تجســمی 
2.    اعتای هنرهای تجسمی و ارتقای سلیقه و فرهنگ مخاطبان در حوزه هنرهای تجسمی

3.  ایجــاد بســتر مناســب بــرای معرفــی و پاسداشــت هنــر انقــاب اســامی و هنرمنــدان 
فعــال در ایــن حــوزه

4.  توســعه روابــط بین المللــی فرهنگی-هنــری و آشــنایی متقابــل هنرمنــدان و مخاطبــان 
گی هــای هنرهــای تجســمی  ایرانــی و غیــر ایرانــی بــا دســتاوردها و ویژ

کوشش برای حمایت از حقوق هنرمندان هنرهای تجسمی   .5

گردد: جشنواره در چشم انداز خود قصد دارد تبدیل به جشنواره ای با مختصات ذیل 
کیفیت از فعالیت ها در حوزه هنرهای تجسمی 1.  ارائه کننده تصویری مبتنی بر 

گفتمان هنرهای تجسمی ایران در جهان  گسترش دهنده زمینه های    .2

مأموریت های اصلی جشنواره عبارت است از:
اســتعدادهای  و  خاقانــه  فعالیت هــای  از  حمایــت  و  ظرفیت ســازی  شناســایی،   .1

کشــور تجســمی  هنرهــای  هنرمنــدان 
گاهی جامعه هنرهای تجسمی 2.  ارتقای سطح دانش و آ

ج نهادن به تاش هنرمندان و فعاالن هنرهای تجسمی 3.  ار
ــرای  4.  فراهــم آوری شــرایط توســعه و تحقــق رونــق اقتصــادی و ایجــاد امــکان مناســب ب

گســترش فعالیــت هــا در حــوزه هنرهــای تجســمی



کم خواهد بود: ارزش های اخاقی، اجتماعی و هنری ذیل در فضای جشنواره حا
1.  جشــنواره، رویــدادی هنــری، متعلــق به تمامــی جامعــه و اهالــی هنرهــای تجســمی 
کــه در چارچــوب  قوانیــن رســمی جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت می کنــد. در  کشــور اســت 
جشــنواره هیــچ تمایــز و یــا ترجیحــی بــر اســاس ســایق، دیــدگاه هنــری، شــهرت، جنســیت، 

گرفتــه نخواهــد شــد. قــوم و نظایــر آن در نظــر 
کشــور طراحــی  گســتره تمامــی  2.  جشــنواره سیاســت ها و امکانــات خــود را بــا توجــه بــه 
نمــوده و اطاعــات و فراخوان هــا را از مجــاری رســمی و تعیین شــده در دســترس تمامــی 

کشــور قــرار می دهــد. اهالــی هنرهــای تجســمی 
ــر  کــه منجــر بــه رقابــت نابراب ــا حــد امــکان از ورود و فعالیــت در حوزه هایــی  3.  جشــنواره ت
بــا بخــش خصوصــی شــود و یــا موجــب اخــال یــا مزاحمــت در حــوزه فعالیــت ایــن بخــش 

کــرد. گــردد، پرهیــز خواهــد 
کارشناســی هنرمنــدان،  4.  جشــنواره همــواره بــا بهره منــدی از رهنمودهــا و پیشــنهادهای 
ارائــه  همچنیــن  و  تجســمی  هنرهــای  حیطــه  در  تخصصــی  نهادهــای  و  صاحب نظــران 
بــرای پاســخگویی، شــفافیت و بهبــود  بــه افــکار عمومــی، زمینــه الزم  گزارش هــای الزم 

مســتمر خــود را فراهــم می ســازد.

قوانیــن، موازیــن،  بــر  بایــد منطبــق  برگــزاری جشــنواره  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  1.کلیــه 
کشــور و سیاســت های مرکــز هنرهــای تجســمی معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و  مقــررات 

ارشــاد اســامی باشــد.
گــزارش عملکرد  کــه مطابــق قوانیــن و مقررات،  2.  متولیــان جشــنواره موظــف خواهنــد بــود 

مالــی و اجرایــی خــود بــه مراجــع ذیصــاح ارایــه دهند.
3.  ایــن آیین نامــه بنــا به ضــرورت یــا پیشــنهاد رئیــس جشــنواره و تصویــب معــاون هنــری 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی قابل بازنگــری و اصــاح مجــدد خواهــد بــود.



ارکان جشنواره عبارت است از:
1.  رئیس جشنواره

2.  شورای سیاست گذاری
3.  دبیر جشنواره

4.  هیئت انتخاب و هیات داوری 
5.  دبیر اجرائی

6.  شورای نظارت و ارزیابی

1/1-تعریـف - مدیـرکل مرکـز هنرهـای تجسـمی به عنـوان نماینـده حقوقـی وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـامی رئیـس جشـنواره بـوده و ریاسـت شـورای سیاسـت گذاری را نیـز بـر عهـده 
کـه بـا حکـم معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی منصـوب می گردد. خواهـد داشـت 

2/1- وظایف
پیگیــری  و  برگــزاری  و  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای  پیشــنهاد  و  انتخــاب   -1/2/1

شــورا مصوبــات 
2/2/1- مدیریــت امــور مربــوط بــه صــدور مجوزهــای الزم و امــور اداری درون ســازمانی 

مرتبــط بــا برنامه هــای جشــنواره
3/2/1- مدیریــت امــور مربــوط بــه هماهنگی هــای موردنیــاز بــا نهادهــای دولتــی و ســایر 

نهادهــا، ســازمان ها و ادارات مرتبــط
4/2/1- بررسی، تعیین و تخصیص بودجه و نظارت بر انجام تعهدات جشنواره

ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــل ب ــی مراح ــنواره در تمام ــرای جش ــر اج ــارت ب ــت و نظ 5/2/1- مدیری
کشــور و آیین نامــه جشــنواره ضوابــط جــاری 

ــه  گزارش هــای جشــنواره ب ــر تهیــه، اعــام و ارســال به موقــع  6/2/1- مدیریــت و نظــارت ب
مراجــع ذی ربــط و جامعــه هنرهــای تجســمی



1/2-تعریــف - تعییــن خط مشــی، برنامــه و رویکــرد محتوایــی و هنــری جشــنواره بــر عهــده 
ــده  ــورا« نامی ــار »ش ــتند به اختص ــن مس ــه در ای ک ــت  ــنواره اس ــت گذاری جش ــورای سیاس ش
و  هنرمنــدان  از  نفــر   11 تــا   9 شــامل  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای  می شــود.ترکیب 
ــردان و ...( عرصــه هنرهــای تجســمی  گ ــری دار، نمایشــگاه  گال صاحــب نظــران و فعــاالن) 
ــن  ــت ای ــای ثاب ــوان اعض ــنواره به عن ــر جش ــنواره و دبی ــس جش ــن رئی ــت. همچنی ــور اس کش
شــورا محســوب می شــوند. انتصــاب و صــدور حکــم اعضــای شــورا توســط معــاون امــور 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی انجــام خواهــد شــد. مجمــوع اعضــای شــورای 
نصــف  حداقــل  حضــور  بــا  شــورا  جلســات  باشــد.  نفــر  بیــش13  نبایــد  سیاســت گذاری 

کل اعضــاء رســمیت می یابــد.  به اضافــه یــک نفــر از تعــداد 
ح ذیل است: ح وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری به شر 3/2- وظایف: شر

کان برای نیل به اهداف و چشم انداز جشنواره 1/3/2- تعیین رویکردهای 
2/3/2- معرفی و پیشنهاد دبیر جشنواره 

3/3/2- بررســی و تصویــب بخش هــا و برنامه هــای اصلــی جنبــی جشــنواره بــه پیشــنهاد 
دبیــر جشــنواره

4/3/2- بررســی و تائیــد اعضــای هیــات انتخــاب و داوری پیشــنهادی دبیــر جشــنواره و 
معرفــی بــه رئیــس شــورا جهــت صــدور احــکام 

کــه  5/3/2- اتخــاذ تصمیــم در خصــوص هرگونــه موضــوع پیش بینی نشــده در آئین نامــه 
در خــال جشــنواره از ســوی رئیــس جشــنواره ارجــاع می گــردد.

4/2- شرایط و ضوابط: 
4/2//1- برحســب شــرایط و الزامــات شــورا، امــکان حضــور اعضــاء مدعــو )از میــان مدیــران 
ارشــد نهادهــای فرهنگــی و هنــری، مدیــران ارشــد دیگــر نهادهــای مرتبــط و غیــره( عــاوه 
بــر اعضــای اصلــی در شــورای سیاســت گذاری جشــنواره وجــود دارد. ایــن اعضــا فاقــد حــق 

رأی بــوده و فقــط نظــر مشــورتی خواهنــد داشــت.
شــورای  جشــنواره،  رییــس  رســمی  دعــوت  بــار  دو  از  پــس  درصورتی کــه   -2/4/2
ــا هماهنگــی  ــه هردلیــل تشــکیل نشــد، رئیــس جشــنواره موظــف اســت ب سیاســتگذاری ب
ــه تصمیم گیــری و اقــدام در جهــت انجــام وظایــف شــورا در زمــان  معــاون هنــری نســبت ب

مقــرر اقــدام نمایــد.
تعــداد  برگــزاری  بــه  نســبت  می توانــد  دوره  هــر  سیاســت گذاری  شــورای   -3/4/2
رشــته های تخصصــی هنر هــای تجســمی و زیرمجموعــه آن هــا بــرای حضــور یــا عــدم حضــور 

نمایــد. تصمیم گیــری 



گاه، مســلط بــه دانــش مدیریــت فرهنگــی و  1/3-تعریــف: دبیــر جشــنواره به عنــوان فــردی آ
گســتره هنرهــای تجســمی از میــان صاحــب نظــران و هنرمنــدان هنرهــای  هنــری و آشــنا بــه 
تجســمی انتخــاب می شــود. دبیــر جشــنواره پــس از انتخــاب توســط اعضــای شــورا توســط 
ــه معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــرای صــدور حکــم ب رییــس شــورا ب

معرفــی خواهــد شــد. 

ح ذیل است: ح وظایف و اختیارات دبیر جشنواره به شر 3/3- وظایف: شر
کلــی و بــا توجــه بــه  1/3/3- تهیــه پیــش نویــس فراخــوان جشــنواره بــر اســاس اهــداف 

کان هــر دوره و پیشــنهاد بــه شــورا رویکردهــای 
2/3/3- انتخــاب و معرفــی دبیــر هنــری، دبیــر علمــی و ســایر مدیــران ســتاد اجرایــی و 

مشــاوران جشــنواره بــه رئیــس جشــنواره به منظــور صــدور احــکام
کار تمامی مدیران ستاد اجرایی جشنواره 3/3/3- مدیریت و نظارت بر حسن انجام 

4/3/3- تشــکیل دبیرخانــه جشــنواره و اتخــاذ رویکــرد و شــیوه های بــه روز و عملیاتــی 
ــه ــرای انجــام امــور محول ب

و  برنامه هــا  خصــوص  در  رســانه  اصحــاب  و  هنرمنــدان  بــه  پاســخگویی   -5/3/3
جشــنواره مختلــف  بخش هــای  عملکردهــای 

6/3/3- نظارت بر اجرای دقیق ضوابط فراخوان های جشنواره
گــزارش از رونــد برگــزاری جشــنواره بــه شــورای سیاســت گذاری و  7/3/3- تهیــه و ارائــه 

رئیــس جشــنواره
8/3/3- تدوین و ارائه جداول اجرایی و زمان بندی فعالیت های جشنواره

9/3/3- تهیه، تدوین و ارائه پیشنهاد بودجه جشنواره به رئیس جشنواره
10/3/3- پیش بینی و جذب منابع و حمایت های مالی

کلیه جلسات انتخاب و داوری 11/3/3- حضور در 



4/3- شرایط و ضوابط: 
کلیــه اطاعــات، اخبــار، مواضــع و برنامه هــای جشــنواره توســط رئیــس و  دبیــر   -1/4/3

جشــنواره، اطــاع رســانی خواهــد شــد.
2/4/3- هــرگاه رئیــس جشــنواره یــا دو ســوم از اعضــای شــورای سیاســتگذاری از عملکــرد 
کــرات و تذکــرات در ایــن خصــوص راهگشــا و مؤثــر واقــع  دبیــر رضایــت نداشــته باشــد و مذا
نشــود، رئیــس جشــنواره می توانــد بــا مشــورت معــاون هنــری نســبت بــه انفصــال دبیــر 
ــئولیت  ــت گذاری مس ــورای سیاس ــی ش ــا هماهنگ ــنواره و ب ــح جش ــاس مصال ــر اس ــدام و ب اق
گــذار نمایــد. شــایان ذکر اســت رئیــس جشــنواره در حدفاصــل انفصــال  را بــه فــرد دیگــری وا
کلیــه وظایــف و مســئولیت های دبیــر را بــر عهــده  دبیــر پیشــین تــا انتخــاب دبیــر جدیــد 

خواهــد داشــت.
بــا رعایــت شــرایط  یــا چنــد دوره  یــک  بــرای  3/4/3- انتصــاب مجــدد دبیــر جشــنواره 

اســت. بامانــع  آیین نامــه  ایــن  در  ج  منــدر
4/3/4- انتخاب دبیر جشنواره از میان اعضای شورای سیاست گذاری بامانع است.

ــئول  ــوان مس ــم، به عن ــدور حک ــئولیت و ص ــرش مس ــان پذی ــنواره از زم ــر جش 4/4/3- دبی
نظــارت و  اجــرا، مدیریــت،  برنامه ریــزی،  بــه  رویــداد هنــری موظــف  ایــن  تمــام شــئون 

پاســخگویی خواهــد بــود.

1/4-تعریــف - هیــأت انتخــاب، مســئولیت بررســی درخواســت های هنرمنــدان سراســر 
ــر اســاس ضوابــط و  ــار را ب ــر مبنــای فراخوان هــای و جشــنواره انتخــاب اولیــه آث ــه ب ک کشــور 

ــده دارد. ــر عه ــنواره ب ــات جش امکان
گزینــش: هیــات انتخــاب بــه پیشــنهاد دبیــر و تائیــد شــورای سیاســت گذاری  2/4- نحــوه 

توســط رئیــس جشــنواره منصــوب می گــردد. 

بــر  1/5-تعریــف - هیــأت داوری، مســئولیت داوری نهائــی و معرفــی نفــرات برگزیــده را 
اســاس ضوابــط و امکانــات جشــنواره بــر عهــده دارد.

گزینــش: هیــات داوری بــه پیشــنهاد دبیــر و تائیــد شــورای سیاســت گذاری  2/5- نحــوه 
توســط رئیــس جشــنواره منصــوب می گــردد 



کنتــرل فرآیندهــا و امــور محولــه دبیــر  1/6- تعریــف: دبیــر اجرایــی مســئولیت برنامه ریــزی و 
جشــنواره را بــر عهــده دارد.

بــا حــوزه هنرهــای  آشــنا  افــراد  میــان  از  اجرایــی جشــنواره  گزینــش: دبیــر  نحــوه   -2/6
تجســمی و دارای ســابقه اجرایــی مفیــد، موفــق و مؤثــر در اجــرای رویدادهــای هنرهــای 

تجســمی بــه پیشــنهاد دبیــر و تاییــد رئیــس جشــنواره منصــوب خواهــد شــد.
ح ذیل است: ح وظایف و اختیارات دبیر اجرایی به شر 3/6- وظایف: شر

کلیه امور اجرائی و خدمات جشنواره 1/3/6- انجام 
2/3/6 - انجام موارد ارجاعی از سوی دبیر جشنواره و دبیرخانه

4/3/6- مدیریت امور اداری جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره
5/3/6- اجرای مفاد قوانین مرتبط و آئین نامه ها

6/3/6- تهیه لوازم و ملزومات و امکانات موردنیاز دبیرخانه جشنواره 
7/3/6- انجام امور تشریفات، تدارکات و پشتیبانی جشنواره

1/7- تعریف:شورای ارزیابی وظیفه ارزیابی عملکرد اجرایی و مالی جشنواره را بر عهده دارد.
کار دبیــر جشــنواره از ســوی معاونــت  گزینش:ایــن شــورا هم زمــان بــا آغــاز بــه  2/7- نحــوه 
ح ذیــل  امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشکیل شــده و ترکیــب آن بــه شــر

ــود: خواهــد ب
1/2/7- معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

2/2/7- مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون امور هنری
یــا هنرمنــدان هنرهــای  از فعــاالن  از معاونــت هنــری و  دو نفــر  3/2/7-یــک نماینــده 

تجســمی بــه انتخــاب معــاون امــور هنــری 
3/7- شرایط و ضوابط:

کــه هیــچ منافــع، فعالیــت، همــکاری و یــا  1/3/7- اعضــای ایــن شــورا مجــاز نیســتند 
باشــند. بــا جشــنواره  داشــته  کاری  ارتبــاط 

ــان جشــنواره  ــا یــک مــاه پــس از پای ــر ت کث ــزارش و نظــر نهایــی خــود را حدا گ 2/3/7- شــورا 
کــرد. کتبــًا و مســتقیمًا بــه معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعــام خواهــد 

ــر اســاس بررســی های ایــن  3/3/7- تائیــد صــورت عملکــرد دبیــر جشــنواره در هــر دوره ب
شــورا شــرط الزم جهــت انتخــاب مجــدد دبیــر بــرای دوره آتــی جشــنواره خواهــد بــود.



ایــران  اســامی  انقــاب  پیــروزی شــکوهمند  ایــام  مناســبت  بــه  1-جشــنواره همه ســاله 
ــه ایــام  ــا توجــه ب ــن جشــنواره ب ــود. زمان بنــدی  دقیــق ای ــت آن برگــزار می ش ــی داش گرام و 
تقویمــی و مصالــح جشــنواره در نزدیک تریــن زمــان بــه ایــام دهــه فجــر توســط شــورای 
اعــام می گــردد. از طریــق فراخوان هــای جشــنواره  و  تعییــن  سیاســت گذاری جشــنواره 

2- شورای سیاستگذاری هر ساله تا پایان خرداد انتخاب خواهد شد  
3-فراخوان جشنواره تا پایان شهریور ارسال خواهد شد 

طــی  جشــنواره  از  دوره  هــر  در  آثــار  پذیــرش  و  ارســال  ضوابــط  و  شــرایط  فرآینــد،   .1
شــد. خواهــد  اعــام  جشــنواره  فراخوان هــای 

2- فراخــوان عمومــی هــر دوره در حکــم ضوابــط اجرایــی و مصوبــات الزم االجــرای آن دوره 
کافــی تهیــه شــود و در مرحلــه اجــرا نیــز  می باشــد و ضــروری اســت تمــام مفــاد آن بــا دقــت 

کامــل داشــته باشــند. ارکان جشــنواره بــه تمــام مفــاد آن پــای بنــدی 
2. ســایر فرآیندهــای مربــوط بــه جشــنواره در صــورت نیــاز تعییــن و توســط روابــط عمومــی 

جشــنواره اعــام خواهــد شــد.

آیین نامــه برگــزاری جشــنواره بین المللــی هنرهــای تجســمی فجــر مشــتمل بــر 2 فصــل، 7 
کــه در تاریــخ  .../.../97 بــه تصویــب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی رســید  بخــش اســت 

و از تاریــخ ابــاغ الزم االجــرا خواهــد بــود.


