
 

 

 
 سینمایی کمیته برنامه ریزی  کمیسیون اول صورتجلسه نشست 

 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( چهاردهمین دوره
 

 

 طباطباییجناب آقای دبیر کارگروه :  بابک رضاییرییس کارگروه : جناب آقای 
 

 هصَثبت دغتَز کبز

ّاای  تشسسی ٍ تصَیة فشاخَاى ّای پیشٌْادی تشًاهِ ّای هَضَػی دستگاُ  .1

 ػضَ جشٌَاسُ

کلیِ فساخَاى ّبی ازغبلی ثسزغی ٍ ًػبج  ثبِ   

یکػبى غببشی فساخبَاى ّبب دز ثهبی ّببی      

اّداف، هَضَعبت جشٌَازُ ، جَایص ٍ تبزیخ ّبب  

 اقدام شد.

تثادل ًظش دس خصاَ  ّوااٌّگی ٍ اػاهى ّوضهااى فشاخاَاى تشًاهاِ ّاای         .2

 هَضَػی تاتَجِ تِ جذٍل ریل :

1 
هصَب طی ًاهِ سسوی اداسات کل ٍ  آخشیي هْلت اسسال فشاخَاى

 دستگاُ ّای ػضَ جشٌَاسُ
20/8/94 

2 
اػهى سشاسشی فشاخَاى ّوضهاى تا سالشٍص هیهد حضشت اهام هَسی 

 الکاظن)ع(
 )تَصیغ فشاخَاى چاج شذُ دس سطح کشَس ٍ قشاسدادى سٍی سایت ّا (

28/8/94 

 

 

پع اش ثسزغی ّبی اًجبم شبدُ دز کویػبیَى   

جدٍل پیشٌْبد شبدُ اقبدام ٍ   هقسز شد هطبثق 

تبزیخ ّبی اختتبهیِ ّسکدام اش جشبٌَازُ ّببی   

 هَضَعی ثِ شسح ذیل اقدام شَدک

اختتبهیِ تَلیدات تلَیصیًَی زضَی  -

11/5/49 

اختتبهیِ جشٌَازُ پَیبًوبیی زضَی  -

11/5/49 

اختتبهیِ جشٌَازُ فیلن کَتبُ زضَی  -

11/5/49 

داٍساى تا ّواٌّگی تٌیاد ٍ تأییاذ  تثادل ًظش دس خصَ  ساصٍکاس اًتخاب ّیأت  .3

 هؼاًٍتْای تخصصی ٍ حَصُ ّای تخصصی

ّب داٍزاى ّیببت اًتهببة زا اش   هقسز شد اغتبى 

اش غببشهبى غبیٌوبیی   َ داٍزاى ًْبیی شْسغتبً

 ٍ جْ  اطالع ثِ ثٌیبد هعسفی ًوبیٌد. اًتهبة

ی تثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی حضَس تشگضیذگاى ٍ تکشین آًاى دس صهاى تشگاضاس  .4

 اهشاسن اختتاهیِ تشًاهِ ّای هَضَػی استاى ّ
هقسز شد اّدای جبَایص هٌبَب ثبِ ر بَز فبسد      

 هٌتهت دز جشٌَازُ ثبشد.



 

 

تثادل ًظش دس خصَ  چگًَگی تؼاهل دتیشخاًِ ّای استاًی جشاٌَاسُ تاا ًااظشاى     .5

 ػوَهی، تخصصی ٍ اسصیاتی ػولکشد

هقسز شد ًبظساى تهصصی ثِ اغتبى ّب هعسفبی   

جشبٌَازُ دز تعبهبل ثبب ًببظساى     شًَد ٍ دثیبس  

تهصصی ثبشد . الشم اغ  ًبظس عوَهی هػئَل 

 پیگیسی اهَز ًبظساى تهصصی ثبشد.

شسح ٍظبیف ًبظساى ثِ ادازات اغتبى ّب اطبالع  

دادُ شَد. ثدیْی اغ  ًبظسیي دز جلػِ داٍزاى 

 رق اعالم ًظس ًهَاٌّد داش .

تخااب ًوایٌاذُ    .6 تاشای ػضاَیت ٍ شاشکت فؼاال     کویسایَى  تثادل ًظش دسخصَ  ًا

ٍاختتاهیاااِ   چْااااسدّویي دٍسُ ٍ ًوایشاااگاُ دسکویتاااِ تخصصااای هشاسااان افتتاحیاااِ 

َاسُ تیي الوللی اهام سضاػلیِ  السهم جشٌ

جٌبة آقبی زضبیی ثعٌبَاى ًوبیٌبدُ کویػبیَى    

ِ یکوثسای ع َی  ٍ شسک  فعبل   یتهصصب  تب

 شبببگبُیًوب ٍ ِیبببٍاختتبه ِیبببافتتبر هساغبببن

ُ  دٍزُ يیچْبزدّو  اهببم  یالوللب  يیثب  جشبٌَاز

 )ع( هعسفی شدًد.زضب

 
  



 

 

 

 
 سینمایی کمیته برنامه ریزی  دوم کمیسیون صورتجلسه نشست 

 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( چهاردهمین دوره
 

 

 جناب آقای طباطباییدبیر کارگروه :  بابک رضاییرییس کارگروه : جناب آقای 
 

 

 

 هصَثبت دغتَز کبز

اػضاء اتاق ّای فکش تشاساس تشًاهاِ ّاای    تشهینتثادل ًظش دسخصَ   -1

شایَُ ًاهاِ ٍ چگاًَگی اسات ادُ اص      تاا تااصًگشی دس  هَضَػی استاى ّا 

 ظشفیت تالقَُ آى ّا تا تاکیذ تش ًشست ّای هٌظن

هقسز شد تسکیت اتبب  فکبس دز ربَشُ غبیٌوبیی     

هتٌبغت ثب ًیبشّبی غیٌوبیی ّبس اغبتبى اش ثبیي    

 ٍ صبرجٌظساى اًتهبة گسدًد.کبزشٌبغبى 

تشاکیل ًشسات ّاای هٌطقاِ ای هسا َ ى      چگًَگی تثادل ًظش تشای  -2

دتیشخاًِ ّای ًوایٌذگی ّای تٌیاد دس استاى ّا تشاسااس تقساین تٌاذی    

 گاًِ اداسُ کل اهَس استاى ّا  8هٌاطق 
 

 تْشاى، الثشص، قن، هشکضی، قضٍیي،سوٌاى 1هٌطقِ 

 هاصًذساىگیهى،گلستاى،  2هٌطقِ 

 کشدستاى،کشهاًشاُ، ّوذاى، ایهم، لشستاى 3هٌطقِ 

 یضد، کشهاى، جٌَب کشهاى، اص ْاى 4هٌطقِ 

 آرستایجاى ششقی، آرستایجاى غشتی، اسدتیل، صًجاى 5هٌطقِ 

 خشاساى سضَی، خشاساى شوالی، خشاساى جٌَتی 6هٌطقِ 

 فاسس، چْاسهحال ٍ تختیاسی، کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 7هٌطقِ

 تَشْش، ّشهضگاى، ، سیستاى ٍتلَچستاى، خَصستاى 8هٌطقِ 
 

 

هقسز شد ًشػ  هٌطقِ ای ثب تَجِ ثبِ هَضبَع   

تهصصی ثسًبهِ زیصی ٍتسجیحبً ّس غِ هببُ یب    

ثبز ثسگصاز شَد. الشم اغ  دز ایبي ًشػب  ّبب    

ر َز ٍ شسک  فعبل داشبتِ   ّب هػئَل دثیسخبًِ

 ثبشٌد.

ّو کشی تشای چگًَگی تشکیل کاسگاُ ّای آهَصشی اصحاب فشٌّگ ٍ  -3
 فشٌّگ سضَی دس استاى ّاهؼشفتی تا هحتَای هخاطة جشٌَاسُ ٌّش 

هقسز گسدید ثسگصیدگبى ادٍاز جشٌَازُ ثب هعسفبی  

اغتبى دز کبزگبُ ّبیی کِ پیشٌْبد هبی شبَد دز   

 غبشهبى غیٌوبییهشْد ثب ّوکبزی هقدظ شْس 

لی اهبم زضب)ع( تشکیل هی گبسدد  ٍ ثٌیبد ثیي الول

 شسک  ًوبیٌد.

تثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی هشاقثت ٍ صیاًت اص هؼٌَیت تشًاهِ ّاای   -4
 هَضَػی جشٌَاسُ

 ثب تدٍیي ثبَلتٌی اش  ثٌیبد ثیي الوللی اهبم زضب)ع(

ثسًبهبِ ّبب زا ثبِ    ًقبب ضعف ٍ قَت  ادٍاز گرشتِ

ثبِ اغبتبى ّبب     آى ّبب صیبً  اش هعٌَیب    هٌظَز

 اجسای ایيازغبل ٍ هدیساى کل ّس اغتبى هلصم ثِ 

 د.ًثسًبهِ گسد

پیشٌْبد هی شَد کویتِ اختتبهیِ شیسًظس هبدیساى  

 کبزگسداى ثسًبهِ تَجیِ شَد.کل تعییي ٍ 



 

 

تثادل ًظش تشای ایجاد ًظاام پیشاٌْادات تاشای تشًاهاِ ّاای هَضاَػی ٍ        -5
 است ادُ اص ایذُ ّای هشدهی دس استاى ّا

ایجببد   ضبوي دثیسخبًِ ّبی هَضَعی جشبٌَازُ  

اش قجیبل اًجوبي   ازتجبب ثب رَشُ ّببی تهصصبی   

غیٌوبی جَاى ، آهَششگبُ ّبی غیٌوبیی، شسک  

غیٌوبیی ٍ هَغػببت فسٌّگبی ٍ ٌّبسی ٍ    ّبی 

غبیس ٌّسهٌداى غیٌوبیی تجبدل ًظبس ٍ تشبسی    

دز ًشػب  ّببی    ًتببی   هػبعی داشتِ ثبشٌد ٍ

 فصلی هٌطقِ ای ثحث ٍ ثسزغی شَد.

 

 پژٍّش هحَسی دس تَلیذ آثاستثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی  -6

ایجبد پل ازتجبطی هٌبغت ثیي ثهی ّبی  -1

ًظسی ثب ثهی ّبی ٌّسی ثسقساز شَد. اعن 

اش ازغبل پطٍّی ّبی ثسگصیدُ ثسای 

فیلوػبشاى ، تْیِ ثػتِ ّبی هحتَایی ٍ 

ازغبل ثسای غٌی غبشی فکس ٍ اًدیشِ 

تْیِ تَغط ثٌیبد ٍ )ٌّسهٌداى غیٌوبیی 

  (ازغبل تَغط دثیسخبًِ جشٌَازُ

ظ دز شهیٌِ آزشیَ تقَی  غبی  شوع تَ -1

 آثبز ثسگصیدُ جشٌَازُ

تثادل ًظش دسخصَ  اًتخاب یک حذیث اص حضشت اهام سضاػلیِ السهم  -7

تا هَضَػات هَسدًیاص سٍص جاهؼِ هثتٌی تش سیشُ سضَی تِ ػٌَاى هحتَای 

 هؼشفتی تخش ٍیژُ فشاخَاى ّای تشًاهِ ّای هَضَػی تا قشاسدادى 

 اسههی تا سٍیکشد اقتصاد هقاٍهتیجایضُ هت اٍت دس ساستای سثک صًذگی 

هقسز شد غج  شًدگی ثعٌَاى یکی اش ثهی ّبی 

جشٌَازُ قساز گیسد. ثدیْی اغب  فیلوػببش هبی    

تَاًد دز ّسکدام اش ثهی ّبی جشٌَازُ شبسک   

کٌد ، جْ  تٌَیس افکبز ههبطت ردیث هسثبَب زا  

 دز تیتساض فیلن اغتفبدُ ًوبید.

ثثات ًاام ٍ پازیشث آثااس اص طشیاق       اهکاى سٌجی ٍ چگًَگیتثادل ًظش  -8
 ساهاًِ الکتشًٍیکی پشتال شوس تَس

پیشٌْبد هی گسدد تکویل فسم ثج  ًببم ایٌتسًتبی   

دز فساخَاى ّبی زشتِ ّبی تهصصبی غبیٌوبیی   

دز غبی  غبهبًِ الکتسًٍیکی شوع تَظ الصاهی 

ثَدُ ٍ کد زّگیسی غبهبًِ ثِ ّوساُ هبدازک الشم  

ایفبب   بضبی هتقجْ  شسک  دز جشٌَازُ تَغبط  

 گسدد.

 تؼاهاال تااا تثااادل ًظااش دسخصااَ  ساااصٍکاسّای تؼشیاا  شااذُ تااشای   -9
تشًاهِ ّای هَضاَػی  هؼاًٍت ّای تخصصی ٍ حوایت ّای هضاػ  اص 

 استاى ّا

تجبدل ًظس هػتوس دز طَل غبل ثیي دثیسخبًِ ّبی 

تهصصی ٍ غبشهبى غیٌوبیی دز قبلت ًشػ  ّب 

خبص هَضَعی ٍ جلػبت فصلی دز جْ  ازتقبب   

 روبی  ّبی ه بعف اش ثسًبهِ ّب صَزت پریسد. ٍ

ّوچٌیي پیشٌْبد گسدید ثب تجبدل ّسچِ غبسیعتس  

تفبّن ًبهِ ّببی اغبتبًی شهیٌبِ تشبکیل کویتبِ      

غیٌوبیی اغتبى ّوَاز شدُ تب ًػج  ثِ پی گیسی 

هػبئل ههتلف جشٌَازُ دز اغتبى اّتوبم ثیشتسی 

 ثِ عول آید.
 


