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 مقدمه

طننژوث  ننیآثشی طشنن ثهزثفعژل نن بننژثواننرهنثجشنناره آثبننژررثهینن    آ ث  نن ثثجشنناره آثارننژ ثشی طشنن ث نن  

طژوثشی طش ثیاند  ثد ث هستژوثتحققثهطدهفث ثس ژس برثهسژسثهب غثید ر  ث ثثکهثهس ثول هنژههللس مهلزطرهجژیعه

شاژسنژ  ثشی طشنارهنثولنرمثد ان ثبنهثتب   ث ثترل دثدهرشثد ا ،ثجه ثث،د ثهسژساژیهث ثسادث هطبردوثجژیعه

 ثحمژ ن ثهزثفره اندثثگررنژگرنطنژوثد ثزی اهطژوثهس ی ثترسعهثرظر هثولرمثهرسژر ،شردهزهنثورصهثوارهنثرظر ه

بهثیاظر ثگسترشث  ح نهثشنی طشث ثتقر ن ثرشنژ ثه  ثجشاره آثث.شردی طمهثسژلهثبرگزه ثث، ثدهرشترل دثولمث

تعم مث قژب ثولم ثبهثطمهثسطرحثولم ث یحر ،طمچا  ثتثب  ثرظژمثایرزشثشی طشث،ولم ثی ژنثبژررهنثحرز و

خژستاژآث ثبسترثیاژسب ثبرهوثشاژسژ  ،ثیعرف ث ثتقد رثهزثشی طشارهنث ثبخش ثبهثارژ ثبژررهنثشی طشار،ث ثسژیژن

ثثبژشد.ررا  هنثشی طش ثبرترثد ثجژیعهثی 

 

 ( اختصارات1ماده 

ثس مثههللثول هژهلزطرهثجژیعهجامعه:  .1

ثگذه وثجشاره آشر هوثس ژس ثگذاری:شورای سیاست .2

 شر هوثولم ثجشاره آثشورای علمی: .3

 دب رخژرهثجشاره آثدبیرخانه: .4

 

  اهداف ( 2ماده 

 طژوثشی طش ؛دط ث ثیعرف ثهستعدهدطژوثولم ث ثترهرمادوشاژسژ  ،ثجه  .1

 ثکم ث ثک ف ثترل دهتث ثارژ ثشی طش ؛ثه تقژو .2

  طژوثولم ثنثشی طش ثبژررهن؛تقر  ث ثترسعهثظرف   .3

 طژوثولم ثبژررهنثفعژل؛ه جژدثهرا زآ،ثتشر قث ثحمژ  ثهزثفعژل   .4

 ثسژزوثتعژیلث ثطم ژ وثولم ثبژثسژ رثیرهکزثشی طش .زی اه .5

ث

 هاسیاست( 3ماده 

 ؛   ،ثهسژت دث ثشی طشارهنثطژوثشی طش هطتمژمثبهثشاژسژ  ثهستعدهدطژث ثترهرمادو .1

 ؛ ث ثگسترشثفرطاگث قژب ثسژلمثولم هطتمژمثبهثتقر  .2

 ؛بهثارژ ثشی طش ث ثترل دهتثولم ثترجهث  یآ .3

 شی طش.ثورصهثفعژل   لثهزثتجل .4
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 آثار واجد شرایط( 0ماده 

 ؛3طژوثدفژعثشدآثسطحثهرژیشژ ژن .1

 .4 ثث3ث،2یقژالتث   ثد ثتمژی ثسطرحث .2

رسب ثبهثزینژنثبرگنزه وثجشناره آ،ثث،کهثد ثد ثسژلثهخ رثدهدد ثجشاره آثشرک ثثترهنی  هثطژ  ثرژیهشژ ژنث:1 تبصره

ثدفژعثشدآثبژشاد.

 ترهرادثد ثجشاره آثشرک ثکااد.ثی ثهزثچژپثشدآث ثچژپثرشدآکل هثیقژالتثهومثرر سادگژنثث:2 تبصره
 

 ارکان جشنواره( 5ماده 

 گذه و؛س ژس ثشر هو .1

 ؛شر هوثولم  .2

 خژره.دب ر .3

 

 گذاریشورای سیاست

 هس .ثجشاره آک نثد ثهیر ثثگ روگذه وث ثتصم مگذه و،ثبژالتر  ث ک ثس ژس شر هوثس ژس ث(6ماده 
ث

 گذاریسیاست شورای و اختیارات وظایف (7ماده 

   زوثک نثجشاره آ؛ثگذه وث ثبررژیهس ژس  .1

  طژوثجشاره آ؛طژث ثدستر هلعملرژیهتأ  دثا    .2

 برثحس ثهرجژمثهیر ثولم ث ثهجره  ثجشاره آ؛ک نثرظژ تث .3

 هوثجشاره آ.بر س ثگزه شثومل ردثد  آ .4

 

 گذاریاستیس یشورا یاعضا بیترک( 8ماده 

 ؛  ئ سثشر ه ثید رثجژیعه .1

 ؛یعژ نثشی طشث دب رثشر ه  .2

 ؛ ثترب  ثیعژ نثایرزش .3

 ؛یعژ نثتبل غث ثهیر ثفرطاا  .4

 ؛ ئ سثشی طشاژآ .5

  ثصژحباظرهنثحرز و.ثفض ثرفرثهزثثد  .6

هرتخنژ ثث ئ سثشنر ه ثتأ  دثثگذه ودب رثشر هوثس ژس د ثرفرثهزثفض ث ثصژحباظرهنثحرز و،ثبهثش شاهژدثث:1 تبصره

 .شرردی 
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 گذاریاختیارات رئیس شورای سیاست( وظایف و 9ماده 

   ژس ث ثهده آثجلسژت؛ .1

ث سژر ثبهثهوضژء؛تع   ثدستر ثجلسژتث ثهو مثزیژنثانثبهثدب رثشر هثجه ثه  ع .2

 .گذه ووثس ژس حس ثهجرهوثیصربژتثشر هثرظژ تثبر .3

ثهرجنژمثدهدآث ثقنر ث هبرگزه وثجلسنژتثد ثیروندثیثیرظفثهس ثدورتثهزثهوضژث ثگذه ووثس ژس دب رثشر ه: 1 تبصره

 دب رخژرهثهب غثرمژ د.ثیصربژتثشر هث هثبهثصر تثی تر ثبهثشر هوثولم ث 

ث

 شورای علمی

 .هس ثجشاره آارژ ث ثهرتخژ ثبرگز دگژنثثولم بر س ث ثه ز ژب ث،ثیرجعثجشاره آولم ثثشر هو (14ماده 
 

 شورای علمی و اختیارات وظایف (11ماده 

 گذه و؛طژوثه ز ژب ث ثده  وثارژ ثبهثشر هوثس ژس طژث ثدستر هلعملرژیهش شاهژدثا    .1

 ؛ه ز ژب ثبرثهسژسثر ژزطژده  وث ثطژوثتع   ثگر آ .2

 ه ز ژب ؛ثثده  وث ثطژوتأ  دثص ح  ث ؤسژوثگر آ .3

 ؛ ژب  ثه زثوده  ثوطژگر آثوشدآثترسطث ؤسژثشاهژد شثژبژن ه زث  ص حثد  تأ .4

 ؛ ژب  ثه زثوده  ثوطژ ثومل ردثگر آث ژب ه زث،وده  ثاد یرهحلث ثفرهثه کلثد  أرظژ تث ثت .5

 ؛دب رخژرهبهثثهزثسروثدب رثولم ثجه ثه سژلثجشاره آثولم ثومل ردگزه شثث ثتأ  دثبر س  .6

 .تأ  دثبرگز دگژنثرهژ  ثجشاره آ .7

 

 علمی یشورا یاعضا بیترک (12ماده 

ث؛  ئ سثشر ه ثیعژ نثشی طش .1

 ؛ دب رثشر ه ث  زوث ثسژزیژردط ثهیر ثشی طش بررژیهید رثکلث .2

 ؛ید رثتحص  تثت م ل  .3

 ؛ایرختاژنث ثهستعدهدطژوثبرترید رثکلثهده آثدهرش .4

 ؛آجشاره ثرثولم دب  .5

 ؛ید رثتحص  تثت م ل بهثهرتخژ ثثترب ت  کثرفرثهزثید رهنثگر آثولم ث .6

 ؛ ئ سثشی طشاژآثهرتخژ ثبهثولم ثشی طش ثگر آثید رهنثهزث کثرفرث .7

ث.حرز وهزثفض ث ثصژحباظرهنثرفرثثد  .8
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،ثبهثش شناهژدث ئن سثشنر هوثولمن ث ثتأ  ندث ئن سثشنر هوثهوضژوثشر هوثولم دب رثولم ثجشاره آثهزثی ژنث :1 تبصره

 شرد.حقث أوثد ثجلسژتثحژضرثی ث2 ثبژثثشدآهرتخژ ثبهثصر تثسژالرهثس ژستاذه وث

ث.شرردهرتخژ ثی ث ئ سثشر ه ثتأ  دثثجشاره آثبهثش شاهژدثدب رثولم ثرفرثهزثفض ث ثصژحباظرهنثحرز وثد : 2تبصره 
 

ث.هس ش ا روث ثرظژ تثبرثهجرهوثیصربژتثشر هوثولم ثبرثوهدآث ئ سثشر هوثولم ثث(13ماده 

ثجلسژتثشر هوثولم ث هثبرثوهدآثده د.ث ثهده آثبرگزه وث ظ فهثثدب رثشر هوثولم  (10ماده   

 وظایف دبیر علمی( 15ماده 

 هزثدب رثهجره  ؛د  ژف ثگزه شث ضع  ثارژ ثد  ژفت ث .1

ث ولمنثوطنژگر آثرهن یندث،ترب تن ث ولمنثوطژگر آثرهن یدثژن هزثیث ژب  ثه زثوده  ثوطژگر آثو ؤسژثشاهژد ش .2

 ؛ثوثولم بهثشر هث ثصژحباظرهنث شی طش

 طژوثده  وث ثه ز ژب ؛گر آ ؤسژوثد  ژف ثگزه شثومل ردثهزث .3

 ؛د  أجه ثتث ولمثو ثه سژلثبهثشر هث ژب  ثه زثوده  ثوطژیاتخبژنثجشاره آثهزثگر آث هسژیثژف  د  .4

 ثثجه ثتأ  د؛ثولم بهثشر هوثثطژوثصر تثگرفتهومل ردثفعژل  ثه هئهثگزه ش .5

 دب رخژره.بهثثتأ  دثشدآثهزثسروثشر هوثولم ثه هئهثگزه شثومل ردثولم  .6

 

 های داوری و ارزیابیگروه

ثژز نینر دثرثوطنژهزثگنر آثک ند ثطنرثث،رظررفرثهزثهسژت دث ثیحققژنثصنژح ث5تژثث3بژثث ژب ده  وث ثه زثوطژگر آ (16ماده 

 .درشر یثل تش 

 های داوری و ارزیابیگروه رؤسای وظایف (17ماده  

  ؛ژب  ثه زثوده  ثجلسژتثبرگزه و .1

ثجشاره آ؛ارژ ث س دآثبهث ثتفص ل ثثهجمژل ثه ز ژب ش ا روث .2

 جه ثهرتخژ ثرهژ  ثهفرهدثبرگز دآ؛ثجشاره آولم ثثدب ربهث ثه ز ژب ثده  وثثطژوگر آه هئهثرتژ جثه ز ژب ث .3

 .شر هوثولم دب رثه هئهثگزه شثی تر ثبهث .4

 

 جشنوارهخانه دبیر

ثرمژ د.یعژ ر ثشی طشثفعژل  ثی ثز رثرظرث ثبردآجشاره آثده ثکل هثهیر ثهجره  ثدب رخژرهثوهدآ (18ماده 

ث



 

6 

 دبیرخانه یاعضا بیترک (19 ماده

 ؛یعژ نثشی طشث  ئ سثدب رخژره  .1

 ؛طژوثشی طش طژث ثششت بژر ید رثکلثطم ژ و .2

 ؛دب رثهجره   .3

 ؛رمژ ادآثید رثجژیعه .4

 رمژ ادآثیعژ نثایرزشث ثترب  ؛ .5

ثیعژ ر ثیتژبعثهرسژر ث ثششت بژر ؛ثرمژ ادآ .6

 ؛ ژثرمژ ادآثه شژنثید رثتحص  تثت م ل  .7

 ؛ ژثرمژ ادآثه شژنثید رثتحص  تثومری  .8

 ؛ ژثرمژ ادآثه شژنثطژوثیجژزوث ثغ رحضر وایرزشثید رثیرکز .9

 ؛رمژ ادآثهده آثکلثص ژر  .11

 .ید رث  هبطثومری  .11

 ثتأ  ندث ئن سثثدب رخژرنهبنهثش شناهژدث ئن سثثب رخژره،دث9 ثث8،ث7،ث2بادثجشاره آثهزثی ژنثهوضژوثثهجره  دب رث :1تبصره 

 شرد.حقث أوثد ثجلسژتثحژضرثی ث2شر هوثس ژستاذه وثبهثصر تثسژالرهثهرتخژ ثشدآث ثبژث
ث

 ( وظایف دبیرخانه24ماده 

 گذه و؛طژوثهجره  ثجشاره آثبهثشر هوثس ژس طژث ثدستر هلعملرژیهش شاهژدثا    .1

ثجشاره آ؛ هجرهو جه  سژزیژر  د  ن طژوطمژطاا  هرجژم     زوبررژیه .2

 هجره  ثجشاره آثهزثثفرهخرهنثتژثا   ثهختتژی ه؛ثهیر ث  زوث ثهجرهوثکل هبررژیه .3

 د  ژف ثارژ ثجشاره آ؛ث .4

 ؛ ثه ز ژب ثده  وثطژوگر آولم ث ثجلسژتثثشر هوششت بژر ثهزث .5

 ؛جشاره آثومل ردثهجره  ثدب رثهجره  ثهزثگزه شبر س ث ثتأ  دث .6

 ؛گذه وبهثشر هوثس ژس ثجشاره آ ولم ث ثهجره   ثثهود  آومل ردثگزه شثثه هئهبر س ،ثتأ  دث ث .7

 فث ثد ثچهنژ چر ثقنرهر  ث ثطژوثولم ث ثهجره ن ثد ث هسنتژوثهرجنژمث ظنژدستاژآثه تبژ ث ثتعژیلثبژثسژ رثرهژدطژث  .8

 .یقر هت

 

 ( وظایف دبیر اجرایی21ماده 

 برگزه وثجلسژتثدب رخژرهث ثش ا روثیصربژتث ثهیر ثهجره  ؛ .1

 ارژ ثد  ژفت ثبهثدب رثولم ؛ه هئهثگزه شث ضع  ث .2

 بهثدب رخژره؛هجره  ث ثه هئهثگزه شثومل ردثته هث ثتاظ مث .3

 د  ژف ثگزه شثومل ردثولم ثجشاره آثهزثدب رثولم ؛ .4

 .هوث ولم ث ثهجره   ثجشاره آث ثه هئهثبهثدب رخژرهومل ردثد  آثگزه شثتاظ مث ثته ه .5
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بنهثتصنر  ثشنر هوثتخصصن ثث12/14/1411کهثد ثتنژ   ثثبژشدتبصرآثی ث7یژدآث ثث21ه  ثدستر هلعملثیشتملثبرث

 ترسطثید رثجژیعهثتأ  دثشدآثهس .ث11/15/1411شی طشث س دآث ثد ثتژ   ث


