آييننامهنحوهصدورمجوزبرگزاریونظارتبرجشنوارههاومجاام 
سينمايی



بهاستناداصليكصدوسیوهشتقانوناساسیوباتوجهبهبند12ماده1قانوناهدافووظايفوزارتفرهنگو
گذاری،برنامهريزی،ارزشيابیوارتقایکمیوکيفیمجام وجشنوارههایسينمايی،


ارشاداسالمیوبهمنظورسياست
يرابالغمیشود:

نامهبرگزاریجشنوارهها،مسابقاتومجام سينمايی،بهشرحز


آيين
*فصلاول-تعاريف:
ماده: 2جشنواره :همايشی است که در مدتی معين و به صورت دورهای در مكانی مشخص در کشور برای کشف
استعدادهایجوانوايجادرقابتبرایارتقایکيفيتومعرفیآثاربرترهنرمندانواهدایجوايزبهبرجستهتريناثر

هایفرهنگی،هنریونرمافزاریبرگزارمیگردد.


شنيداریوسايرفعاليت
سينمايیوديداری،
ایاستکهدربخشهایمختلفتحتعنوانمسابقهوبخشجانبیباحضور


جشنواره
جشنوارهبينالمللی:

ماده: 1
کنندهبرگزارمیشود.


حداقلهفتکشورشرکت
جشنوارهایاستکهبامشارکتحداقلهفتاستانکشوربافراخوانسراسریوبهمنظور

ماده: 3جشنوارهملی:
دريافتوارزيابیآثارهنرمندانسراسرکشوربرگزارمیشود.

ایاستکهبامشارکتحداقلدووحداکثرهفتاستانبرگزارمیشود.


جشنواره
جشنوارهمنطقهای:

ماده:4
كیازاستانهایکشوربهمنظورتوليدوحمايتازآثارسينمايی،و

جشنوارهایاستکهدري

ماده:5جشنوارهاستانی:
هایفرهنگیوسينمايیآناستانبرگزارمیشود.


ديداری،شنيداریوتقديرازبرگزيده
هادريكیازشهرهاياشهرستانهایکشور


ایاستکهبااولويتمعرفیپارهفرهنگ

جشنواره
ماده:6جشنوارهمحلی:
میشود.
برگزار 
*تبصره :محتوای هر يک از جشنوارههای فوق میتواند موضوعی (با يک موضوع مشخص) ،تخصصی (با هدف
بررسیحرفهایيکموضوعخاص)وياعامباشد.

ماده: 7اثرديداری،شنيداری:محصولیاستکهدرقالبفيلم( 26 -35 -77ميليمتری )ياويدئويا  CDو
سختافزارهایآنالوگوديجيتالضبطوقابلپخشباشد.
DVDويا ساير 

ماده: 8مراسممناسبتی :گردهمايیمناسبتیشاملبزرگداشت،نكوداشتويادوارهونظايرآنخواهدبودکهبهصورت
ادواریوياغيرادواریبرگزارمیشود.

متخصصکهتوسطمقامذیصالحبرگزارکنندهتعيين

شورایسياستگذاری:متشكلازکارشناسانباتجربهو

ماده: 9
هاوضوابطاجرايیجشنوارهراپايهريزیوتصويبوبرفرآيندبرگزاریجشنوارهراهبریو


شدهورويكردها،سياست
نظارتمینمايد.

ماده : 27هيأت انتخاب :متشكل از کارشناسان با تجربه ،خبره ،صاحب نظر و متخصص هستند که با معرفی دبير
جشنوارهتوسطشورایسياستگذاریانتخابوطیحكمیازسویدبيرجشنوارهبرایانتخابآثارارسالیبهجشنواره

جهتشرکتدربخشمسابقهمنصوبمیشوند.

نفرازمتخصصانوکارشناسانوصاحبنظرانفرهنگیو

ماده: 22هيأتداوران :متشكلازحداقل 5وحداکثر 7
،اساتيدوپيشكسوتانسينمايیاستکهبامعرفیدبيرجشنوارهتوسطشورایسياستگذاریتعيينشدهوطی

هنری
حكمیازسویدبيرجشنوارهبرایانتخابآثاربرترجشنوارهبهعنوانعضوهيأتداوریمنصوبمیشوندونتيجه

جشنوارهباداوریورایاکثريتآرایاعضاءتعيينمیشود.

صالحکهباحكمباالترينمقاماجرايیبرگزارکنندهتعيينمیگردد.دبيرجشنوارهبايد


فردیذی
ماده :21دبيرجشنواره:
دارایحداقلمدرککارشناسیويامعادلآندررشتهمرتبطباحوزهفرهنگیوياسينمابااولويتموضوعجشنوارهو
تشخيصدارابودنصالحيتهایياد

يادارایتجربهوسابقهتخصصیدرسينماياموضوعمرتبطباجشنوارهباشد.
شدهباسازمانامورسينمايیاست.دبيرجشنوارهمسؤليتمحتوايیوتخصصیجشنوارهرابرعهدهدارد.
وبرنامههایجنبیموردنظر،

ماده :23محلبرگزاریجشنواره:مكانیاستکهبرایبرگزاریجشنوارهيامراسم
تناسبموضوعی،موقعيتیوجغرافيايیداشتهباشدوبهتأييدسازمانسينمايیبرسد.
ماده: 24برگزارکننده(صاحبامتياز)جشنواره:شخصحقوقیاعمازبخشخصوصی،دولتیويانهادعمومیغير
دولتیاستکهدرچارچوبمقرراتوزارتفرهنگوارشاداسالمیوشورایعالیانقالبفرهنگیاقدامبهبرگزاری
جشنواره میکند تا از رسانه پرنفوذ ،اثرگذار و کليد پيشرفت کشور ،سينما ،در راستای معرفی مأموريتها و اهداف
تواندجشنوارهرابرگزارنمودهومسئوليت
گيرینمايدوپسازاخذمجوزبرگزاریجشنوارهازسازمانسينمايیمی 


بهره
هدرمقابلشرکتکنندگانواشخاصثالثوتكاليفقانونیجشنوارهبرعهدهاوست .

اصلیومالیجشنوار
مؤسساتفرهنگیهنری،سينمايیوفيلمسازی(اعمتوليد،اکران،توزي وخدماتفنیو

ماده:25مجریجشنواره:
دارایمجوزفعاليتازسازمانسينمايیوصالحيتهایتخصصیموضوعجشنوارهبودهومطابق

پشتيبانیفيلمسازی)

تفاهمنامههمكاریفيمابينبرگزارکنندهوموسسهمذکور؛تماممسئوليتمحتوايیواجرايینحوهبرگزاریجشنوارهرا

برعهدهمیگيردودرخصوصعملكردخوددرمقابلسازمانسينمايیمسئولوپاسخگوست.

ماده  :26مقررات جشنواره :کليه دستورالعملها و ضوابط اجرايی حاکم بر جشنواره که قبل از اجرا پس از تصويب
گذاریجشنواره،بايدبهتصويبمقامذیصالحسازمانسينمايیبرسد.


شورایسياست

ماده:27ناظرکيفیجشنواره:کارشناسیاستکهتوسطسازمانسينمايیتعيينوبهارزيابیوکنترلکيفيتوکميت
ناظرجشنوارهمیتواند

پردازدونظرخودراطیگزارشیبهسازمانسينمايیاعالممیدارد.

محتواواجرایجشنوار 
همی
ازتمامیارکانواجزایجشنوارهوعملكردبرگزارکننده،مجری،دبيروهيأتهایانتخابوداوریجشنوارهبازرسیو

نظارتنمايدتاازمطابقتعملكردآنانباضوابطومقرارتمصوب وابالغیاطمينانحاصلنمايد.همكاریتمامی
ارکانجشنوارهباايشانالزامیاست.
ماده :28جوايزجشنواره :هدايایمادیويامعنویاستکهتوسطبرگزارکنندهجشنوارهوبنابهتشخيصهيأت
داورانومتناسبباشأن،مقاموموضوعبهبرگزيدگانهرجشنوارهاهدامیشود.

*فصلدوم–صدورمجوزونظارت:
ماده :29برگزاریهرنوعجشنوارهويامراسمسينمايیياديداری،شنيداریتوسطبرگزارکنندهصرفاًباارائهدرخواست
بهسازمانسينمايیوتشكيلپروندهوارائهمدارکالزموپسازاخذمجوزبرپايیجشنوارههایسينمايیوديداری،

شنيداریامكانپذيراست.
ماده  :17نظارت بر سياستها ،اهداف ،برنامهريزی ،عملكرد و اجرای صحيح برگزاری جشنوارهها بر عهده سازمان
سينمايیاست.
برگزارکنندهجشنوارهمیبايستحداقلچهارماهقبلازبرگزاریجشنوارهضمنتحويلتقاضایکتبیبرگزاری

ماده:12
ائهطرحتوجيهیوتكميلفرممربوطباذکررويكردها،اهدافوبرنامههایپيشنهادیجشنواره

جشنوارهنسبتبهار
اعماصلیياجنبی،وارکانوساختاراجرایاموروميزانونحوهتأمينمناب مالیجشنوارهاقدامنمودهومدارکمورد

نيازرابهسازمانسينمايیارائهدهد.هرگونهتغييردرابعادواجزایجشنوارهبايدبهصورتکتبیوحداقليكماهقبل
ازبرگزاریبهسازمانسينمايیاعالمشود.
*تبصره :2آثارديداری،شنيداریوموضوعموردنمايشدرجشنوارهبايدبابرنامهارائهشدهازسویبرگزارکننده،
مصوبسازمانسينمايی،هماهنگیداشتهباشد .برگزارکننده،دبيرومجریجشنوارهبايدحداقلدوهفتهقبلازاعالم
رسمی و عمومی منتخبين هيأت انتخاب ،جهت دريافت تأييد و مجوز اکران محدود آثار طبق جدول پيشنهادی از
سازمانسينمايیاقدامنمايد.
اتاعضایهيأتهایانتخاب

*تبصره:1برگزارکنندهجشنوارهبايدمتناسببااهدافجشنوارهتعداد،اسامیومشخص
و داوریراحداقلدوماهقبلازبرگزاریجشنوارهکتبابهسازمانسينمايیاعالمنمايد.
ماده : 11برگزارکننده ،مجری و دبير جشنواره بايد دارای تابعيت جمهوری اسالمی ايران و صالحيتهای عام و
اينآييننامهراداراباشند.

تخصصیمتناسببامفادمندرجدرمواد25،24و21

*فصلسوم-روشاجرا:
ماده  :13برگزارکننده جشنواره بايد امكانات کافی برای اداره ،اجرا و سازماندهی برنامههای تصويبی و شرايط فنی
مناسببراینمايشازقبيل:سينما،سالننمايشوامكاناتپخشتصوير،صداو...رافراهمآورد.
ماده  :14برگزارکننده جشنواره بايستی فراخوان جشنواره را که در برگيرنده موضوع ،اهداف و مقررات جشنواره،
بخش های مختلف آن و جوايز منتخبين نهايی باشد ،پس از دريافت مجوز ،حداقل سه ماه پيش از زمان برگزاری

جشنوارهمنتشرنمايد .
*تبصره :درمورد جشنوارههای بينالمللی ،برگزارکننده بايد فراخوان خود را براساس مجوز صادره سازمان سينمايی
هایرايجبينالمللیتوزي نمايد.


تدوينوحداقلبهيكیاززبان
ماده:15حداکثرزمانبرگزاریيکجشنوارهفيلمدوهفتهاست.
درجمشخصاتکاملکليهفيلمهایبلند،کوتاه،مستند،پويانمايیونماهنگشرکتدادهشدهدرجشنواره،در

ماده:16
ونشريههایمخصوصآنتوسطبرگزارکنندگانجشنوارهالزامیاست.

بروشورها،رايانما(سايت)
ماده :17برگزارکنندهجشنوارهموظفاستحداکثرظرفمدتيکهفتهپسازاتمامبرگزاریجشنوارهگزارشکاملی
از روند برگزاری و خود ارزيابی از نتايج جشنواره به همراه رأی هيأتهای انتخاب و داوری ،فيلم مراسم پايانی و
مستندسازیروندبرگزاریجشنوارهدربخشهایاصلیوجنبیوسايراقداماتازجملهاقالمتبليغاتینظيرپوسترهای

تبليغاتی،بولتن،کاالنما،برنامهوجداولزمانبندیاجرایجشنوارهرابرایضبطدرسوابقبهسازمانسينمايیتحويل

نمايد.
بايستجوايزمعينیداشتهباشدکهدرفراخوانمربوطبهاطالععمومرساندهمیشود.


هرجشنوارهمی
ماده:18
ماده :19برگزارکنندهموظفاستبرآورد،عملكردومناب تأمينمالیجشنوارهراقبل(بههنگامارائهتقاضاوتكميل
فرممربوط)وپسازبرگزاریجشنوارهبهسازمانسينمايیاعالمنمايد.
صدورمجوزدورههایبعدیيکجشنوارهعالوهبراحرازسايرشرايطمقرردرايندستورالعملوضوابطمورد

ماده:37
وبرگزاریمطلوبدورههایقبلباتأئيدناظر

نظرسازمانسينمايی،منوطبهدريافتمستنداتمذکوردرماده 17
کيفیسازماناست.
هایبلندسينمايیکهقراراستدرجشنوارهایبهنمايشدرآيد،برگزارکنندهومجریبايدبرای


کليهفيلم
ماده:32
تكرارنمايشازتهيهکنندهفيلممجوزکتبیکسبنمايند.

شانبراینمايشبرگزيدهنمیشوند،حداکثرده27روز

کنندگانیراکهفيلمهاي


برگزارکنندهجشنوارهبايدتهيه
*تبصره:
قبلازتاريخشروعجشنوارهبهصورتکتبیمطل سازد.

ماده :31انتخابيکفيلمجهتشرکتدريکجشنوارهنبايدمنوطبهسپردنيکنسخهازفيلممزبوربراینگهداری
دربايگانیجشنوارهياهربايگانیديگریمربوطبهجشنوارهتوسطبرگزارکنندهباشد.
چنانچهبهداليلیالزمباشدبخشهايیازفيلمحذفوياتغييردادهشود،مراتببايدبهصورتمكتوبدر

ماده: 33
زمانانتخابفيلمياحداقلدوهفتهپيشازشروعجشنوارهبهتهيهکنندهفيلماعالموموافقتویاخذشود.درصورت

مخالفتتهيهکنندهباتغييراتپيشنهادی،ویمحقخواهدبودتافيلمخودراازجشنوارهخارجکند .

پسازاعمالتغييراتدرپايانجشنواره،فيلمبايدبهصورتاوليهوبااضافهکردنبخشهایحذفشدهبه

*تبصره:
مالکآنمستردگردد.
بايستهمهفيلمهایمنتخببراینمايشرابيمهنمودهوحداقلخساراتپرداختی


برگزارکنندهجشنوارهمی
ماده:34
کنندهفيلمرادربيمهنامهمشخصنمايد.


بهتهيه
ماده  :35چنانچه تهيهکننده فيلم مدعی خسارت از برگزارکننده جشنواره بابت نسخه تحويلی فيلم باشد ،میبايست
موضوعراحداکثرظرفدوهفتهپسازدريافتفيلمبهبرگزارکنندهاطالعدهدودرصورتبروزهرگونهاختالفبه
مراج قضايیذیصالحمراجعهنمايد.
ماده  :36برگزارکننده جشنواره میتواند بخش کوتاهی از فيلمهای مختلف را با هدف تبليغات به صدا و سيمای
يهکنندهوتعهداتالزمراازصداو
جمهوریاسالمیايرانامانتدهد.دراينخصوصالزماستمجوزکتبیراازته 
سيمایجمهوریاسالمیاخذنمايد.
مسئوليتحفظونگهداریازفيلمهادرتماممدتیکهدراختيارجشنوارهاست،ازجملهمدتیکهبهصداو

ماده:37
سيمایجمهوریاسالمیايرانامانتدادهمیشود،برعهدهبرگزارکنندهومجریجشنوارهاست.

هابايدبرابراطالعاتمندرجدرفرمهایدرخواستحضوردرجشنوارهفقطدرمدتبرگزاریجشنوارهو

ماده : 38
فيلم
در شهری که جشنواره درآن برگزار میشود ،نمايش داده شود .هرگونه نمايش اضافی به هر صورت و هر عنوان،
بايستبامجوزکتبیازسازمانسينمايیوتهيهکنندهفيلموياازنمايندهقانونیاوياازتوزي کنندهمجازفيلم


می
صورتپذيرد.چنانچهباتوافقطرفيننمايشبيشازسهبارباشدالزماستقراردادهایفيمابينبرگزارکنندهجشنواره
کنندهفيلمتنظيمگرددوميزانونحوهپرداختدرآمدحاصلهبهتهيهکنندهفيلممشخصگردد.


وتهيه
هایفيلمارائهشدهبهجشنوارهحداکثردوهفتهپسازپايانجشنواره،بايدبهتهيهکنندهيانماينده

ماده :39
نسخه
قانونیویدرقبالاخذرسيدتحويلشود.



*فصلچهارم–داوری :
ماده :47دبيرجشنوارهبايدموافقتکتبیکليهداورانرابرایداوریدرجشنوارهپيشازصدورحكمداوریازايشان
گذاریاحكامآنانراصادرنمايد.


اخذکندوپسازاخذموافقتکتبیداوران،باتأييدشورایسياست
ماده:42داورانموظفندهويتنامزدهایمنتخبجشنوارهراتاپايانکارداوریواعالمنتيجهحفظنمايند.
اينرایقطعیوتغييرناپذيراستوهيچکسمجاز

یبااکثريتمطلقاعضاءتعيينمیشود.

ماده :41رأیهياتداور
بهتغييروتصرفدرآننخواهدبود.
*تبصره  :پسازاتمامداورینهايی،هيأتداوریموظفاستگزارشکتبیخودرامشتملبرمستنداتداوریبه
مجریودبيرجشنوارهارائهنمايد.
مشارکتمديرعاملمؤسسهفرهنگی،هنریوسينمايی،مجریجشنواره،دبير،مشاوردبيرودستياراناو،

ماده: 43
داوران،اعضایهيأتمديره،سهامدارانيااشخاصیکهدرزمرهکارکنانآنشرکتيامؤسسهمجریباشندوبستگان


درجهاولودومداوراندرجشنوارهبالمان استامامجازبهدريافتجايزهعنوانآثاربرترنخواهندبود.
برداریتجاریازفيلمهایبخشمسابقهباشند .


اعضاءهيئتداورینبايدبهنحویمرتبطباتوليديابهره
ماده:44
*فصلپنجم– متفرقه :
کليهتصميماتاصلیوروندبرگزاریجشنوارهمیبايستثبتومستندسازیتصويریوبهسازمانسينمايی

ماده:45
ارائهشود.
نامه،قوانينمرتبط،مندرجاتفراخوان


هایجشنوارهازجملهمسئوليتناشیازاجرایاينآيين

کليهمسئوليت
ماده:46
صالحبرگزارکنندهجشنوارهمیتواندقسمتیازاختياراتخودرابامصوبه


برعهدهبرگزارکنندهومجریاست،مقامذی
ياستگذاری،طیحكمیبهمجریودبيرجشنوارهتفويضنمايد .
شورایس 
مسؤليتهایمجریودبيرجشنوارهراف مسئوليتبرگزارکنندهنخواهدبود.

*تبصره:
ماده :47چنانچهاشخاصحقيقیوحقوقیمبادرتبهبرگزاریجشنوارهبدونکسبمجوزازسازمانسينمايینمايند،
موضوعتوسطسازمانسينمايیازسویمراج ذیصالحقانونیپيگيریخواهدشد.
*تبصره :چنانچه ناظرکيفی جشنواره تخلف برگزارکننده ،مجری يا دبير جشنواره را از مفاد مندرج در اين آييننامه
گزارشدهدومراتبتخلفبهتأئيدسازمانسينمايیبرسد،همزمانبابرگزاریجشنوارهمجوزمزبورلغوخواهدشدو
ضمنبرخوردقانونیبامتخلفينبرایدورههایبعدنيزمجوزارائهنخواهدشد.


اينآييننامهدريکمقدمه5،فصل47 ،مادهو9تبصرهذيلآندرتاريخبيستوهشتمبهمنماهسال هزارسيصد

ونودوسهبهتصويبوزيرفرهنگوارشاداسالمیرسيدوازاينتاريخالزماالجراست.


