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 ثسوِ تعبلی
 

 اکران فيلم های رضویشيوه نامه 

 هطْس پبیترت فطٌّگ اسالهی – 2012ّوعهبى ثب سبل 
 

 «.سیٌوبگطاى است زست ظیبزی هیعاى ثِ کطَض، ایي پیططفت کلیس اهطٍظ گَین هی هي »
 هقبم هعظن ضّجطی                                                                                                                                     

        

 مقدمه:

ٍ کویتِ ثطًبههِ ضیهعی ٍ هػهَثِ ی ههَضخ      ضَضای هطَضتی 11/02/1331ٍ  03/00/1331تػویوبت هَضخ  زض اجطای
ضضهَی  ی ثط فطاگیطی ٍ تطٍیج فطٌّگ جٌه)علیِ السالم( اضی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضبضَضای سیبستگص 11/10/1331

 ّطسهبلِ   ثب ثْطُ هٌسی اظ اثعاضّبی فطٌّگی ٍ ٌّهطی تبییطگهصاض، طهطک اکهطاى فهیلن ّهبی ضضهَی       زض طَل ایبم سبل، 
 غَضت هی گیطز.ضیَُ ًبهِ ایي ثط اسبس ثطگعاضی ایي ثطًبهِ ثب ًظبضت ثٌیبز اجطای  هطاکع استبًْب ٍٍ ثب اعالم آهبزگی 

 ( اهداف1ماده 

 فطٌّگ ضضَی ثِ ظثبى ٌّط سیٌوب  تطٍیج  -

 )علیِ السالم(ضضب  ثِ ٍیژُ حضطت اهبم)علیْن السالم( ّبی زیٌی ٍ هطتجط ثب سیطُ ائوِ هعػَهیي  ثسط ٍ گستطش فعبلیت  -

  هعبغطسبظی هفبّین زیٌی -

 :برگزاری مجری( 2ماده 

 پههطزیه ّههبی سههیٌوبیی،  ،ّههبی هطزهههی اظ جیهها هَسسههبت فطٌّگههی  ایههي ثطًبهههِ ثههب ّوهههبضی ًْبزّههب  .1
 حوبیهت ثهب   ًْبزّبی عوَهی غیطزٍلتی ًظیط ضْطزاضی ّهب ٍ....  ، هسبجس،هستضعفیي ثسیج هطاکع زاًطگبّی،

 ثطگعاض هی ضَز. ازاضُ کا فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى
 ههسیطکا فطٌّههگ  ذَاّهس ثهَز کهِ اعضهب  آى تَسهط       کویتهِ ثطًبههِ ضیههعی  ثطگهعاضی طهطک ثهط عْهسُ ی      .2

 .ذَاٌّس ضساًتربة  ٍ اضضبز اسالهی استبى

 زض استبى ذَاّس ثَز. ثٌیبزًوبیٌسگی  ذبًِ یئَل زثیطیک ًفط اظ اعضب  کویتِ ثطًبهِ ضیعی العاهب هس تبصره:

 : ریزی ( کمیته برنامه3ماده 

ه    کویتِ ثطًبهِ ضیعیالف(   ٍ ثهَیژُ زض حهَظُ ی    فهیلن ٍ سهیٌوب   حهَظُ  ی ذَاّهس ثهَز کهِ زض    هتطهها اظ غهبحت ًظطًا

 غبحت ًظط ثَزُ ٍ هسئَلیت ثطًبهِ ضیعی ایي ططک ضا ثط عْسُ ذَاٌّس گطفت. زیٌی سیٌوبی

 هطکع استبى تطهیا ذَاّس ضس سیٌوبی جَاًبى( زثیطذبًِ کویتِ ثطًبهِ ضیعی زض اًجوي ة

کهِ ثهب حههن ههسیطکا     ذَاّس ثهَز  ططک اکطاى فیلن ّبی ضضَی زثیطترػػی  سیٌوبی جَاًبىضئیه اًجوي ( ج

 .اضضبز اسالهی استبى عْسُ زاض ایي هسئَلیت هی گطزز فطٌّگ ٍ

 کمیته برنامه ریزی: وظایف ( 4ماده

ُ ًطهگبّی هطاکهع علوهی ٍ زا  )پطزیه ّبی سیٌوبیی،  ّبی ضضَی اکطاى فیلنّبی  الف( اًتربة ههبى  ّهبی   ، پبیگهب
 ٍ........ ثِ غالحسیس کویتِ ، هساضسهسبجس ،هستضعفیيثسیج 

 ة( اضائِ هطَضت ّبی الظم زض ذػَظ کیفیت ٍکویت هربطجیي ثطًبهِ
 ج( تجبزل ًظط زض ذػَظ ًحَُ ی اجطای ثطًبهِ 

 (اعن اظ کَتبُ، هستٌس ٍ ثلٌس)فیلن ز( تجبزل ًظط زض ذػَظ هعیبضّبی اًتربة 
 ( ًظبضت کبها ثط اجطای هطاسن اعن اظ هحتَایی ٍ اجطاییّه
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 ( کلیات اجرا5ماده 

_ثِ غَضت هتَالی یهب غیهط هتهَالی زض طهَل ایهبم سهبل        اکطاى فیلن ّبالف( 
 ٍ ثهب اٍلَیهت    _ثجهع زّهِ کطاههت     

 ذَاّس ثَز.هٌبسجت ّبی زیٌی ثَیژُ ضضَی ٍ ثب لحبظ ضطایط آة ٍ َّایی استبى 

 ة( تعییي ظهبى ٍ ههبى ثطگعاضی ثط عْسُ کویتِ ثطًبهِ ضیعی ططک ذَاّس ثَز.

السالم(  )علیِزض اذتیبض ثٌیبز ثیي الوللی فطٌّگی ٌّطی اهبم ضضب ٍ ... ( هستٌسات ثطگعاضی ایي هطاسن اعن اظ عهه، فیلن ج

  طاض ذَاّس گطفت.
 

 ( شیوه برگزاری:6ماده 

 سبیط ضْطّبی استبى ثطگعاض گطزز . هطکع ٍ هی تَاًس ثِ ًسجت ًیبظ زضضضَی  اکطاى فیلن ّبی( الف

) زض سطح  اسبتیس في زض اهط سیٌوب یبکبضضٌبسبى  اظ ًفط 1اکطاى ّب ّطیک اظ غَضت اههبى زض زض ضبیستِ است ( ة

 حضَض یبثٌس.کطَضی ٍ یب استبًی( 

زض حَظُ فطٌّهگ ضضهَی اظ کوهک ثٌیهبز ٍ حوبیهت      ج( استبى هٌترت  هیتَاًس ثطای ضٌبسبیی فیلن ّبی تَلیسی 

 .سبظهبى سیٌوبیی کطَض ثطذَضزاض گطزز

َاهها آى هحفهَظ       تبصره: حق ًوبیص فیلن ثطای غبحت ایط هحفَظ ثَزُ ٍ زض غَضت اکطاى حقهَ  ههبزی ٍ هعٌهَی ع

س ثَز. َّا  ذ

 هی ضَز.فیلن ّبی ضضَی ضبها فیلن ثلٌس،کَتبُ،تلِ فیلن، فیلن هستٌس ٍ پَیبًوبیی ضضَی ز(

 فیلن ّبی تَلیهسی سهیٌوبیی سهبل ّهبی اذیهط ٍ جطهٌَاضُ فهیلن ضضَی،جطهٌَاضُ تلهِ فهیلن ٍ ًوبٌّهگ ضضهَی              (هّ

 ٍ جطٌَاضُ پَیبًوبیی ضضَی زض الَیت اکطاى  طاض زاضًس.

زض غَضت ًیبظ، ًطست ّبی ًقس فیلن  ثب حضَض هٌتقساى سیٌوبیی ٍ کبضضٌبسبى حَظُ فطٌّگ ضضهَی کهِ ثهِ لحهبظ      ٍ(

 ایی ثِ ایي هَضَعبت هسلط ّستٌس ٍ ّن چٌیي عَاها تَلیسی فیلن ثطگعاض هی ضَز.هحتَ

 ثطسٌس. کویتِ ثطًبهِ ضیعیثِ تػَیت اعضب   ًوبیصاظ  جا  هٌترت  فیلن ّبی ضبیستِ است اسبهی( ظ

  ( منابع مالی7ماده 

کویتِ ثطًبهِ ضیعی عالٍُ ثط حوبیت ازاضُ کا فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى تالش ذَاّس کطز تب زض جْت اضتقب  

 استفبزُ ًوبیس.  اکطاى فیلوْبسطح کیفی ثطًبهِ اظ هطبضکت ّطچِ ثیطتط ًْبزّبی هطزهی زض ثطپبیی 

 ضضَی ثِ طَض هطرع زض سقف  هطاضزاز ثطگهعاضی ثطًبههِ هَضهَعی      اکطاى فیلن ّبیکوک ثٌیبز ثطای  :تبصره

 .جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب )علیِ السالم( ثیص ثیٌی ذَاّس ضس

 .ثَزذَاّس  ططک کویتِ ثطًبهِ ضیعی ثطعْسُ یًظبضت ثط حسي اجطای هطاسن ( 8ماده 

ثهِ  کویتِ ثطًبههِ ضیهعی   تػَیت چٌبًچِ هَاضزی زض ایي ضیَُ ًبهِ شکط ًطسُ ٍ هَضز اذتالف ثبضس ایي اهط ثب  (9ماده 

 سطاًجبم ذَاّس ضسیس.

 سهتبز هطکهعی تَسهعِ ظههبًی     زض 20/10/1331ٍ زض تهبضید  تهسٍیي  تجػهطُ   3ٍ هبزُ   10زض  ایي ضیَُ ًبهِ (11ماده 

 .هَضز تبییس  طاض گطفتثطًبهِ ّبی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب )علیِ السالم( 

 
 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(


