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 به نام خدا

 

 

 

 جشنواره موسیقی فجرآیین نامه برگزاری 

 

 

 

 

 مقدمه

موسیقایی  رویداد ترینبزرگترین و به عنوان باسابقه ،که در این متن به اختصار جشنواره نامیده خواهد شدجشنواره موسیقی فجر 

 گرامیداشت آن به منظورانقالب اسالمی ایران،زی شکوهمند با ایام پیرو زمانهمساله همه شود. این جشنوارهشناخته می کشور

المللی ابعاد ملی و بین با های کالن فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه هنر موسیقیو در راستای تحقق سیاست

ری این وحدت رویه در برگزاایجاد  با هدفچارچوبی به ارائه  ،با تکیه بر تجربه سالیان گذشته مستند حاضرشود. برگزار می

 باشد.نامه اجرایی میاین مستند شامل دو بخش دورنما و آیین است. پرداختهجشنواره 

 

 

 فصل اول: دورنما

 

 اهداف-الف

 اند از:عبارت جشنوارهاهداف کالن 

 موسیقی هنر های کالن فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزهتحقق سیاست .1

 فرهنگ شنیداری مخاطباناعتالی هنر موسیقی و ارتقای سلیقه و  .2

با  ایرانیغیرو آشنایی متقابل هنرمندان و مخاطبان ایرانی و  هنری-المللی از طریق گفتمان فرهنگیتوسعه روابط بین .3

 طرفینموسیقی های دستاوردها و ویژگی

 های موسیقاییها و استانداردهای کیفی گونهشناسایی و تبیین چارچوب .4
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 اندازچشم.ب

 ای با مختصات ذیل گردد:انداز خود قصد دارد تبدیل به جشنوارهچشمدر جشنواره 

 ایی کشورهای موسیقاز فعالیت ی مبتنی بر کیفیتکننده تصویرارائه .1

 اسالمی در حوزه موسیقی -رخدادی مبین فرهنگ غنی ایرانی .2

 ایفرامنطقهای و از اعتبار منطقه جشنواره برخورداری .3

 

 مأموریت. پ

 عبارت است از: جشنوارهاصلی  هایمأموریت

 قانه و استعدادهای موسیقایی کشورهای خالفعالیتو حمایت از  سازیسایی، ظرفیتشنا .1

 ارتقای سطح دانش و آگاهی موسیقایی جامعه .2

 مناسب برای بروز رخدادهای ویژه موسیقی در سطح ایران و جهان یایجاد بستر .3

 المللیهنری در سطح بین-تبادل فرهنگی .4

 

 های کلیدی جشنوارهارزش. ت

 حاکم خواهد بود: جشنوارهاخالقی، اجتماعی و هنری ذیل در فضای  هایارزش

جمهوری قوانین رسمی  اهالی موسیقی کشور است که در چارچوبجامعه و متعلق به تمامی ، رویدادی هنری جشنواره .1

هیچ تمایز و یا ترجیحی بر اساس  جشنوارهدر .کندموسیقی فعالیت می هایهمه گونهو معیارهای هنری  اسالمی ایران

 در نظر گرفته نخواهد شد.نظایر آن  ودیدگاه هنری، شهرت، جنسیت، قوم  سالیق،

 ولویتا مالک را محتوایی و معیارهای هنریعمل نموده و  ی موسیقیهاتعداد مخاطب گروه و فارغ از نام جشنواره .2

 .دهدقرار میهای خود حمایت شمولو در صورت لزوم  هاانتخاب

-های اسالمیهای هنری برآمده از انقالب اسالمی ایران و ارزشجشنواره بنا بر نام و مناسبت خود به مفاهیم و جلوه .3

 ایرانی در حوزه موسیقی نگاهی ویژه خواهد داشت.

از ها را اطالعات و فراخوانو  نمودهامی کشور طراحی ها و امکانات خود را با توجه به گستره تمسیاست جشنواره .4

 .دهدمیتمامی اهالی موسیقی کشور قرار  دسترسدر  شدهتعیینمجاری رسمی و 

و ایشان را پاسخگ سؤاالتدر ارتباط بوده و  و افکار عمومی ، جامعه موسیقیاهالی رسانه به طور منظم با جشنوارهستاد  .5

 .خواهد بود

یا موجب و  شود با بخش خصوصی نابرابر به رقابتمنجر هایی که حوزه درفعالیت  ورود و ازتا حد امکان  جشنواره .6

 .پرهیز خواهد کردفعالیت این بخش گردد،  حوزهدر  مزاحمتاخالل یا 

 متعهد موسیقایی های مختلفها و استانداردهای کیفی خاص گونهرعایت چارچوبنسبت به  می کوشد تا  جشنواره .7

 باشد.
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 :. ضوابط کلیث

همچنین  اعالم نماید. مطابق قوانین و مقررات به مراجع ذیصالحجشنواره موظف است گزارش عملکرد خود را  .1

های مشخص و طی گزارش زمانهمبود کلیات مراحل کار و روند جشنواره را  کنندگان جشنواره موظف خواهندبرگزار

 قی برسانند.جشنواره به آگاهی جامعه موسی رسانیاطالعاز طریق پایگاه  مستند

قی های دفتر موسیموازین، مقررات و سیاست قوانین، منطبق بر باید جشنوارههای مرتبط با برگزاری کلیه فعالیت .2

 معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد  و تصویب جشنواره شورای ارزیابی یا پیشنهادبنا به ضرورت  نامهآییناین  .3

 قابل بازنگری و اصالح مجدد خواهد بود.اسالمی 
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 نامه اجراییفصل دوم: آیین

 

 ارکان جشنوارهالف.

 

 جشنواره رئیس -۱

و  ودهب جشنوارهبرگزاری  مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان نماینده حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی - تعریف-1/1

 خواهد داشت. برعهدهرا  آنریاست 

 :است ذیلبه شرح  جشنواره رئیسشرح وظایف و اختیارات  –وظایف -1/2

 تا حصول نتیجه جلسات و مدیریت و برگزاری  (3-)بنددبیرهنری  پیشنهاد شورایدعوت از اعضای  -1/2/1

 و پی گیری انتصاب یکی از گزینه ها انتصابهنری جهت بررسی و  اموربه معاون شورا های منتخب گزینهمعرفی -1/2/2

 دبیر هنری با هماهنگی و توافقاجرایی  مدیرانتصاب  -1/2/3

 جشنوارههای برنامه مرتبط با سازمانیدرونصدور مجوزهای الزم و امور اداری مدیریت امور مربوط به  -1/2/4

 ها و ادارات مرتبطسازماننهادهای دولتی و سایر نهادها، با  مورد نیاز هایمدیریت امور مربوط به هماهنگی -1/2/5

 اجرایی مدیرتعیین و تخصیص بودجه جشنواره بر اساس پیشنهاد  ،بررسی -1/2/6

 های هنری و اجرایی آنگی بین بخشمدیریت ستاد جشنواره و ایجاد هماهن-1/2/7

 جشنواره نامهآیینی کشور و رجا و ضوابط بر اساس قوانین نظارت بر اجرای جشنواره در تمامی مراحلمدیریت و -1/2/8

 و جامعه موسیقی ربطذیجشنواره به مراجع  هایبه موقع گزارشو ارسال اعالم  مدیریت و نظارت بر تهیه،-1/2/9

 

 دبیر جشنواره-۲

 .هنری جشنواره را بر عهده دارد محتوای مسئولیت دبیر: تعریف -2/1

 ، بایا تایید شورای ارزیابی (3-توسط شورای پیشنهاد دبیر )بند جشنواره پس از بررسی و پیشنهاددبیر : نحوه گزینش -2/2

 خواهد شد منصوبو حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تائید

تائید صورت عملکرد (، اعالم آمادگی شخصی و 2/4-شرایط الزم )بند تداوم احراز: دبیر هر دوره از جشنواره در صورت 1 تبصره

 آتی جشنواره انتخاب خواهد شد.ه (، برای تصدی همین مسئولیت در دور6-توسط شورای ارزیابی جشنواره )بند

 :است ذیل شرح به دبیر اختیارات و وظایف :شرحوظایف -2/3

 با تخصص های مرتبط مورد نیاز )حداکثر پنج نفر(انتخاب مشاورین  -2/3/1

 های جشنوارهفراخوانتهیه و تنظیم  -2/3/2

 هاو سفارش آن های هنری مرتبططراحی پروژه -2/3/3

 جشنواره اجرای برنامه هایتدوین و ارائه جداول  -2/3/4
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هم افزایی و کنندگان برای المللی و همچنین هنرمندان و تهیههای ملی و بینرایزنی با مدیران دیگر جشنواره -2/3/5

 مرتبط یا میهمانان های موسیقیگروه فعالیت جشنواره و دعوت از هنرمندان،گسترش دامنه و تأثیرگذاری 

 ( و مدیریت این هیأت5-ها و آثار بر اساس شرایط و ضوابط)بندانتخاب اعضای هیأت انتخاب گروه -2/3/6

 رکدامها و آثار بر اساس کیفیت و رپرتوار پیشنهادی ههای مدعو به هیأت انتخاب گروهپیشنهاد گروه -2/3/7

 های مختلف هنری و ارائه آن به رئیس جشنوارهاز روند برگزاری جشنواره در بخش مقتضی  هایگزارش تدوین -2/3/8

 دعوت از هیات انتخاب آثار و گروه ها برای برگزاری جلسه و مدیریت جلسات مزبور -2/3/9

 :باشد ذیل شرایط بایست واجدمی جشنواره دبیر: شرایط و ضوابط -2/4

 سابقه جامعه موسیقینام و خوشاز اهالی خوش -2/4/1

 هنری و اجرایی مؤثردارای آگاهی و سابقه مفید، موفق و  -2/4/2

 ولیتئبرای تصدی این مس الزم توان و شرایط جسمانی کافی،برخورداری از زمان  -2/4/3

 های خارجی رایجیکی از زبانآشنا به  ترجیحاً -2/4/4

 

  دبیر پیشنهادشورای  -۳

شنواره جگزینه های مناسب برای تصدی مسئولیت دبیر رایزنی و انتخاب بررسی و به منظور دبیر  پیشنهاد شورای:تعریف -3/1

 شود.تشکیل می

 9امل ش شوراترکیب  تشکیل خواهد شد. رئیس جشنوارهریاست و پیگیری دعوت و : شورا و جلسات آن با نحوه گزینش-3/2

در صورت به حد نصاب نرسیدن هر  .عضو رسمیت خواهد یافت 5با حضور حداقل  شوراجلسات  و بود خواهد ذیلعضو به شرح 

 .داشتو با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد  شده مشخصبعد در اولین فرصت ممکن جلسه  ای تاریخجلسه

 به عنوان رئیس جلسه() جشنوارهرئیس  -3/2/1

 (ها بر عهده رییس جشنواره استگاهموسیقی) انتخاب دانشنمایندگان سه مرکز مهم دانشگاهی کشور در حوزه  -3/2/2

 نماینده خانه موسیقی ایران -3/2/3

 مدیرعامل انجمن موسیقی ایران -3/2/4

 هنگ و ارشاد اسالمیمعاون امور هنری وزارت فر تائیدجشنواره و  رئیساز جامعه موسیقی ایران به پیشنهاد  نفرسه  -3/2/5

 و متفاوتبا زمینه کاری متنوع  ترجیحاً

 :شرایط و ضوابط– 3/3

نسبت به  ، دبیر پیشنهاد شورایذیل، رئیس جشنواره با دعوت کتبی از اعضای  مواردهر یک از  وقوعدر صورت -3/3/1

 نمایدجدید اقدام میانتخاب دبیر 

 نامهدوره اجرایی شدن آییناولین  -الف

 انصراف دبیر -ب

 دبیر از سوی شورای ارزیابی تائیدعدم  -پ

 (2/4-نداشتن شرایط الزم )بندسلب صالحیت دبیر برای ادامه همکاری به علت  -ت
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قل دو گزینه حدا ،بعد از تشکیلهفته  2حداکثر ظرف مدت  ،انتخاب دبیر و ضوابط در چارچوب شرایط این شورا-3/3/2

 نمایدبه معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد می جشنواره دبیرمسئولیت برای تصدی 
 

 اجرایی مدیر -۴

اجرایی جشنواره را بر عهده  امور مدیریتبرنامه ریزی و کنترل فرآیندها و فعالیت ها و  مدیر اجرایی مسئولیت :تعریف -4/1

 دارد.

 در مؤثرجشنواره از میان افراد آشنا با حوزه موسیقی و دارای سابقه اجرایی مفید، موفق و  اجرایی مدیر:نحوه گزینش -4/2

 جشنواره منصوب خواهد شد. رئیسحکم  و دبیر باهماهنگیاجرای رویدادهای موسیقایی 

 :است ذیلبه شرح  اجرایی مدیروظایف :وظایف -4/3

 مدیریت امور مالی جشنواره -4/3/1

 جذب منابع مالیبینی و پیش -4/3/2

 تهیه، تدوین و پیشنهاد بودجه به رئیس جشنواره -4/3/3

 ، انتخاب و انتصاب مدیرانهای اجرایی، طراحی و تدوین ساختار و شرح وظایف کمیته های مزبورتشکیل کمیته -4/3/4

 حسن انجام کار کمیته ها ها و نظارت بر این کمیته
 

 ها و آثارگروه انتخاب هیأت -۵

بر ا در جشنواره ر کنندهشرکت ها و آثارگروهکلیه نهایی  تائیدتعیین و  مسئولیت ،آثار و هاگروه انتخاب :هیأتتعریف -5/1

 بر عهده دارد.ضوابط و امکانات جشنواره  اساس

 یأتهترکیب اعضای . مشخص خواهند شد و تأیید رئیس جشنواره به پیشنهاد دبیر هنری هیأتاعضای این :نحوه گزینش -5/2

 خواهد بود: ذیلبه شرح آثار  و هاگروه انتخاب

 ها و آثار()رئیس هیأت انتخاب گروه جشنواره دبیر -5/2/1

 مدیر اجرایی جشنواره -5/2/2

 از جامعه دانشگاهی موسیقی نفریک  -5/2/3

 کنندگی موسیقیحوزه نشر و یا تهیهیک نفر از  -5/2/4

 های هنری به غیر از موسیقیسایر رشته هنرمندان یک نفر از  -5/2/5

 یک نفر از جامعه منتقدان و پژوهشگران موسیقی -5/2/6

 های مختلف موسیقیاز گونه ترجیحاًدان سه نفر موسیقی -5/2/7

بر عهده دارد. این  را کننده در جشنوارههای شرکتنهایی گروه تائیدوظیفه تعیین و  ،ها و آثارگروه انتخاب هیأت:وظایف-5/3

 :شوددو بخش ذیل میوظیفه شامل 

های جشنواره به نای فراخوانهای موسیقی سراسر کشور که بر مبهگرو هنرمندان و هایدرخواست تائیدبررسی و  -5/3/1

 دبیرخانه ارسال شده است.

  اس پیشنهادهای دبیرهای مدعو جشنواره بر اسگروه تائیدبررسی و  -5/3/2
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 شورای ارزیابی جشنواره - ۶

 را بر عهده دارد. گردانندگان آنعملکرد ارزیابی  نظارت بر جشنواره و شورای ارزیابی وظیفه:تعریف -6/1

جشنواره از سوی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  زمان با آغاز به کار دبیرهماین شورا :نحوه گزینش -6/2

 خواهد بود: ذیلبه شرح  آنترکیب تشکیل شده و 

 نماینده معاون امور هنری -6/2/1

 مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون امور هنری -6/2/2

 نماینده کانون صنفی ناشران -6/2/3

 نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی -6/2/4

 ترجیحا از تخصص ها و گونه های مختلف موسیقی سیقی به انتخاب معاون امور هنری،نماینده از بین اهالی مو سه -6/2/5

 .را بر عهده داردآن  بر عملکرد جشنواره و مدیران ارزیابی وظیفه شورای ارزیابی جشنواره،:وظایف -6/3

 عملکرد شورای ارزیابی جشنواره تابع موارد ذیل است: -شرایط و ضوابط -6/4

 داشته باشند. هیچ منافع، فعالیت، همکاری و یا ارتباط کاری با جشنواره مجاز نیستند کهاعضای این شورا  -6/4/1

 هنری معاون اموربه  مستقیماًو  کتباًپس از پایان جشنواره  یک ماهشورا گزارش و نظر نهایی خود را حداکثر تا  -6/4/2

 اعالم خواهد کرد. اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 شرط الزم جهت انتخاب مجدد دبیر شوراهای این جشنواره در هر دوره بر اساس بررسی صورت عملکرد دبیر تائید -6/4/3

 آتی جشنواره خواهد بود. هبرای دور

 

 بندیب. تقویم و زمان

قیق د بندیشود. زمانو گرامی داشت آن برگزار می ایران انقالب اسالمی شکوهمندهمه ساله به مناسبت ایام پیروزی  جشنواره

از و  جشنواره تعیین رئیسترین زمان به ایام دهه فجر توسط این جشنواره با توجه به ایام تقویمی و مصالح جشنواره در نزدیک

 گردد.اعالم میهای جشنواره طریق فراخوان

 

 های جشنوارهپ. بخش

لف های مختبخشرسد. اطالع مخاطبان می به مربوطهای در هر دوره به وسیله فراخوان جشنواره موسیقی فجرچگونگی برگزاری 

 اعالم خواهد شد. هافراخواناز طریق در هر دوره و بر همین اساسجشنواره نیز 
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 هات. فرآیند

 اعالم خواهد شد. های جشنوارهطی فراخوان جشنواره. فرآیند، شرایط و ضوابط ارسال و پذیرش آثار در هر دوره از 1

 اعالم خواهد شد. روابط عمومیتوسط  ی مربوط، از جمله گردش مالی جشنواره، با دستور رییس جشنواره و . سایر فرآیندها2

 

به  ۳3/۳/99  تاریختبصره است که در  ۱ بخش و 9فصل،  ۲فجر مشتمل بر  موسیقی جشنواره برگزاری نامه آیین

 رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بود. تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 




