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 باسمه تعالی

 : مقدمه

ها ها و ارزشو انتشار نگرش نییتب ازمندیسو ن کیاست که از  یهمگان تیمسئول کیاشاعه فرهنگ اقامه نماز،               

پیروزی انقالب است.  یدیتوح یهاو هماهنگ با نگرش ینید یاست که همسو با باورها ییهانهیسو مستلزم زم گریو از د

ردم بویژه جامعه . مشارکت مو اسالم در دوران معاصر بوده استشکوهمند اسالمی ، خلق شکوه معنویت برای ایران 

تداوم این  ی انقالب اسالمی ایران بوده است.هااجتماعی همواره از آرمانو نخبگانی در شئون مختلف علمی ، فرهنگی 

در ابعاد فردی، اجتماعی و ترویج مفاهیم نماز و تبیین کارکردهای آن  آرمان همواره از رسالت ها ی فعاالن فرهنگی است.

با استعانت  ستاد اقامه نماز  است. نماد های بنیادین گفتمان انقالب اسالمیاز بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی 

 یفرهنگ یدستگاهها و مشارکت بخشی ازبا همکاری  انقالب اسالمی سالگرد پیروزیدر چهل و سومین و  از الطاف الهی

 جشنواره علمی نسبت به برگزاری ،  از منظر صاحبان فکر و اندیشه و هنرو  توان ظرفیت های مردمی ازبهره گیری با و  

 اقدام می نماید . "فجر تا فجر  "با عنوان  هنری و ادبی نماز ،، فرهنگی پژوهشی 

 : اهداف (1ماده 

  رفیت های فعال و خودجوش فرهنگی ، هنری و رسانه ای در ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز بهره گیری از ظ (1-1

 اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نمازنشان دادن کارکردهای  (1-2

 به تولید و انتشار گسترده تر این آثار در جامعه نماز و کمک هنری فرهنگیحمایت از آثار فاخر شناسایی ، معرفی و  (1-3

 ماهیت : (2 ماده

 با رویکرد نمازو ادبی هنری ، فرهنگی   پژوهشی، علمی ،

  مخاطبان : (3ماده 

 هنرمندان و عالقه مندان ، دانشجویان  ، طالب  ، فرهنگیان ،اعضای هیأت علمی دانشگاهها ، پژوهشگران ،  دانش آموزان 

 :بهره برداران (4ماده 

 ن عرصه دین و فرهنگینسل نو ، عموم مردم و بویژه کنشکران و فعال

 ملی :اجرا گستره  (5ماده 
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 :زمان برگزاری  (6ماده 

  1401 لغایت بهمن  جاریسال از بهمن 

  : دستگاه اصلی و محوری (7ماده 

  سایر برگزار می شود. 387ستاد اقامه نماز به نشانی تهران، خیابان طالقانی، میدان فلسطین، پالک  توسطاین جشنواره 

 دستگاه های فرهنگی به عنوان مشارکت کننده ایفای نقش خواهند نمود.

 همکار :  دستگاهها و نهادهای (8ماده 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت ، وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،  

برادران و  مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دانشگاه ها  در نهاد نمایندگی ولی فقیهبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، 

قرب  ی، اجتماع یقرارگاه فرهنگسازمان بسیج مستضعفین ، ،  سازمان تبلیغات اسالمی سازمان صدا و سیما ،،  خواهران

  کشور کز رسیدگی به امور مساجدمرو و امور خیریه  ، سازمان اوقاف حوزه هنری،  "عج"اهلل األعظم  هیحضرت بق

 : محورها و موضوعات جشنواره (9ماده 

 پژوهشی: و علمی ( الف

 نماز فلسفه *

 * مسجد و نماز و نقش آن در پیروزی انقالب اسالمی 

 العالی( )مدظله ایخامنه امام وعلیه(  اهلل )رضوان خمینی امام فکری منشور در نماز *

 اسالمی حکمرانی و *نماز

 جامعه فرهنگ اصالح و *نماز

 انقالب دوم گام بیانیه و نماز *

 فقر و فساد با مبارزه در آن اقتصادی آثار و نماز *

 اسالمی تراز خانواده و نماز *

 مقدس دفاع و نماز *

 اسالمی نوین تمدن و مسجد و *نماز

 بسیجی فرهنگ اسالمی مقاومت و *نماز

 زیست محیط بهداشت حفظ و *نماز



4 
 

 اندیشی آزاد و *نماز

 های اجتماعی آسیب و * نماز

 ملی  وحدت و نماز *

 اسالمی انقالب و *نماز

 رونق تولید و نماز *

 اداری سالمت و نماز *

 * نماز و بهره وری 

 معنوی سالمت و *نماز

 هنری: و ( فرهنگیب
 

 جامعه و مدرسه در نماز و جمعه نماز و مسجد به نگاهی با *نقاشی

 نماز اقامه های صحنه از *عکاسی

 عبادت و مسجد ، نماز محتوای با * سرود 

 نمازگزاران و نماز از کوتاه های فیلم *

 پویانمایی و موشن گرافی *

 مسجد و اذان ، نماز پیرامون آثار تولید در مجازی فضای ظرفیت های سایر از استفاده و رایانه ای های بازی* 

 )رایانه ای و تلفن همراه(* نرم افزارهای کمک آموزشی نماز 

 و ابزارهای کمک آموزشی غیر دیجیتالی * بازی ها

 ادبی: ( ج
 

 نمازگزار و نماز اجتماعی نقش باب در کوتاه قصه *

 دیگران  به کمک و مسجد و نماز محتوای با نوجوانان و کودکان ویژه *قصه

 نماز اخالقی و تربیتی آثار بر تمرکز با مثنوی و غزل و قصیده قالب در حکمی *شعر

  نماز آموزش رویکرد با نوجوانان و کودکان برای روان و ساده *شعر

 نوجوانان  و ویژه کودکان نماز * شعر

 های انس کودکان به نماز * شعر ویژه کودکان با محتوای شیوه

 * دلنوشته کودکان و نوجوانان با محتوای مسجدی که من دوست دارم 

 * خاطرات شیرین از نماز فرزندان 
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 :جشنواره  قالب های (10ماده

 دانشگاهی و حوزوی ، رساله دکتری و پایان نامه های مقاالت تألیف ،  علمی و پژوهشی: -

 ، موشن گرافیک ، پویانمایی ، عکس و استوری در شبکه های اجتماعی ، پادکست کلیپ هنری:فرهنگی و  -

 فیلم نامه نویسینمایشنامه نویسی و ،  ، قصه شعر ، داستان ادبی: -

 تلفن همراه( و ای رایانه) بازی و ابزار های کمک آموزشی دستی و دیجیتالی :آموزشی سرگرمی و -

 : اجرای جشنوارهنحوه  (11 ماده

 .می باشد  و کشوریمرحله استانی و شامل دو این جشنواره به صورت ملی  

 : جشنوارهارکان  (12ماده 

 سیاستگذاری شورای -

 ملی و استانی  حدر دو سطستاد برگزاری  -

 یو استان یمرکز یتخصص یها تهیکم -

 اجرایی مرکزی و استانی دبیرخانه -

 جشنوارهارکان 

 

 شورای سیاست گذاری

↓ 
                                                  ↓                                                                                                             ↓ 

 سطح استانی                                                                                        سطح ملی                                                

                                         ↓                                                                                                 ↓ 

   ↓                  ↓                 ↓                ↓           ↓                ↓              ↓               ↓              ↓                 ↓ 

دبیرخانه 

 مرکزی
        کمیته پشتیبانی کمیته علمی ستاد برگزاری

کمیته تبلیغات 

و اطالع 

 رسانی

 کمیته پشتیبانی کمیته علمی ستاد برگزاری  رخانهیدب    

 کمیته تبلیغات 

اطالع  و

 رسانی
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 : سیاستگذاری شورای اعضای ( 12-1

 )رئیس شورا(کشور نماز اقامه ستاد مقام قائم -

 )عضو شورا ( منای ستاد اقامه نمازأهیأت  منتخب -

 (و دبیر جشنواره عضو شورا)ستاد اقامه نماز  پژوهش و آموزش،  فرهنگ معاون -

 (برگزاری جشنواره ملی ستاد دبیرو  )عضو شورامعاون برنامه ریزی نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز  -

 )عضو شورا ( نمازاقامه  ستاد پشتیبانیاداری ، مالی و  معاون -

 و با استقبال از حضور : 

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ای اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر -

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ای پرورش و آموزش وزارت وزیر -

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ای علوم ، تحقیقات و فناوری وزیر -

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزیر -

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ایرئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  -

 یا نماینده تام اإلختیار )عضو شورا ( وسیما صدارئیس سازمان  -

 اوقاف و امور خیریه یا نماینده تام اإلختیار )عضو شورا ( سازمان رئیس -

 )عضو شورا (رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها  -

 )عضو شورا ( اریتام اإلخت ندهینما ای اسالمی تبلیغات سازمان رئیس -

 )عضو شورا (  "عج"مسئول قرارگاه فرهنگی ، اجتماعی قرب حضرت بقیه اهلل األعظم  -

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور )عضو شورا ( -

 )عضو شورا (معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین  -

 هنری سازمان تبلیغات اسالمی )عضو شورا ( حوزه رئیس -

 )عضو شورا ( مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  -

 ()عضو شورا تعلیم و تربیت کودک ملی رئیس سازمان  -

 )عضو شورا ( معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز مدیریت حوزه های علمیه -

 )عضو شورا (و تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران فرهنگی  معاون -

 کارشناسان و صاحب نظران مدعو -

 تبصره: 

 ظرفیت آنان بالمانع می باشد.الحاق سایر دستگاه ها و نهادها با موافقت شورای سیاست گذاری به منظور بهره مندی از 
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 :سیاستگذاری شورای اختیارات و وظایف

 جشنواره برنامه ریزی و راهبری -

 جشنواره حاکم برهای  ارزشتعیین اصول  -

  جشنوارهفرایند برگزاری  از و ارزیابینظارت  -

 جشنوارهپشتیبانی و حمایت مادی و معنوی  -

 سیاستگذاری و جهت دهی کالن -

 سهم اجرایی دستگاه ها و نهادهای همکارتعیین  -

 

 

 

 ( ساختار اجرایی جشنواره : 13ماده 

 ملیسطح  (  اولبخش 

 وظایف ترکیب اعضاء مسئول عنوان 

  ستاد برگزاری

 معاونت

 ،یزیبرنامه ر

ی ابینظارت و ارز

 ستاد اقامه نماز

 یابینظارت و ارز ،یزیبرنامه ر عاونم -

 معاون فرهنگ ، آموزش و پژوهش -

 مدیران برنامه ریزی و نظارت ستاد -

   شورای اقامه نماز یا نمایندگان دبیران  -

 ختیار دستگاه های همکارتام اإل

 

 برگزاری مستمر و منظم ستاد برگزاری -

ابالغ مصوبات شورای سیاستگذاری به دستگاههای  -

 .همکار در سطح ملی و استانی اجرایی

ریزی اجرایی برنامه همکاری با دبیرخانه مرکزی در  -

اساس سیاست ها و رویکردهای ابالغی  جشنواره بر

  .شورای سیاستگذاری

مین منابع و امکانات مورد نیاز جشنواره از منابع در أت -

 .همکاردستگاه های مشارکت اختیار و 

  دستگاههای اجرایی همکارنظارت و ارزیابی عملکرد  -

رفع موانع و مشکالت فرآیند اجرای شناسایی و  -

 .دبیرخانه مرکزی با همکاریه جشنوار

برنامه ریزی جهت  برگزاری مراسم اختتامیه استانی و  -

  .کشوری جشنواره با مشارکت دستگاههای همکار

 می باشد.جلسات ستاد برگزاری به صورت فصلی  -



8 
 

دبیرخانه 

مرکزی 

 جشنواره

معاونت فرهنگ 

آموزش و 

 پژوهش

 ستاد اقامه نماز

 ش ستاد آموزش و پژوه ، معاون فرهنگ -

 ن فرهنگی ، هنری و آموزش ستادمدیرا -

  می ستادمدیر روابط عمو  -

  .ثبت جشنواره در فهرست جشنواره های ملی -

 .تعیین محورها و صدور فراخوان جشنواره -

  .ابالغ و پیگیری مصوبات شورای سیاستگذاری -

 و مصوبات مستمر و منظم جلساتتشکیل پیگیری  -

 .، ستاد های برگزاری و کمیته هاشورای سیاستگذاری

ستاد های برگزاری و ایجاد تعامل و هماهنگی بین  -

 .تخصصی ملی و استانیکمیته های 

 ه هاکمیت رگزاری وستادهای ب ارائه گزارش اقدامات -

و رفع به صورت فصلی به شورای سیاستگذاری 

 .ی جشنوارهموانع و مشکالت در فرآیند اجرا

و  فرایند دریافت آثار ، داوری و ارزیابی  مدیریت -

 یج جشنواره.اعالم نتا

برنامه ریزی برگزاری مراسم اختتامیه  ملی و استانی  -

 .جشنواره 

برنامه ریزی برای انعکاس نتایج و دستاوردهای  -

 .جشنواره در کشور

 .دبیرخانه اجرایی در محل ستاد اقامه نماز مستقر می باشد توجه:

 کمیته علمی
     مرکز 

 تخصصی نماز قم

 مدیر مرکز تخصصی نماز قم  -

 مرکز تخصصی کارشناسان اجرایی  -

 منتخب پژوهشگران مرکز تخصصی -

 نمایندگان علمی دستگاههای همکار -

 مرحله کشوری تشکیل هیات داوری و ارزیابی آثار -

   .در دو بخش دانش آموزی و عمومی

 .اعالم نتایج برگزیدگان به دبیرخانه اجرایی -

 .ت داوریأهیکشوری تدوین بیانیه  -

 

 .دعوت از صاحب نظران علمی و حوزوی بنا به تشخیص بالمانع است توجه: -

در ارزیابی آثار واصله بنا به نوع و ماهیت آثار از داوران متخصص و مبرز موضوعی در سطح کشور -

 د. استفاده خواهد ش

 .مستقر می باشد قم دبیرخانه کمیته در مرکز تخصصی نماز-

  .روز یکبار برگزار خواهد شد 60ه هر جلسات کمیت-

 کمیته پشتیبانی

معاونت اداری ، 

 مالی و پشتیبانی

 ستاد اقامه نماز 

 

 

 معاون اداری مالی و پشتیبانی ستاد -

 ختیار دستگاههای همکار تام اإلگان نمایند -

 پیش بینی و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز بخش ملی  _

 .کمک به رفع موانع و مشکالت فرآیند اجرای جشنواره-

 .تأمین جوایز برگزیدگان کشوری-

  .ملیتأمین منابع مورد نیاز ستاد برگزاری و کمیته های  -

ایجاد سامانه اختصاصی دریافت و داوری آثار در دو -

  .بخش ملی و استانی

تأمین امکانات و منابع مورد نیاز برگزاری آیین اختتامیه  -

  .کشوری

 جلسات کمیته دو ماه یکبار برگزار خواهد شد. -
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کمیته تبلیغات 

 و اطالع رسانی

 

 

          مدیر

 روابط عمومی

 ستاد اقامه نماز

 

 
 

 
 

 مدیر  روابط عمومی ستاد اقامه نماز -

کل روابط عمومی دستگاه های مدیران  -

 مشارکت کننده

د انعکاس عملکر تشکیل ستاد رسانه ای به منظور -

 .تمامی بخش های جشنواره

برگزاری نشست خبری، مستندسازی فعالیت ها و   -

 .استانی اقدامات اجرایی جشنواره در سطح ملی و

تبلیغات و اطالع رسانی جشنواره به شکل گسترده در  -

 .فضاهای مجازی و حقیقی

 .جهت پوشش خبریتعامل با اصحاب رسانه  -

تهیه و توزیع ویژه نامه و بولتن خبری جشنواره  -

 .ترجیحا به صورت الکترونیکی

 .روز یکبار برگزار خواهد شد 60جلسات کمیته هر  -

 : سطح  استانی (بخش دوم 

 وظایف ترکیب اعضاء مسئول عنوان 

ستاد 

برگزاری 

 استان

 استاندار

 اعضای شورای اقامه نماز استان

 مرحله  مطلوب و مؤثر اجرای منظور به عملیاتی ریزی برنامه -

 .جشنواره استانی

 از گیری بهره با استان در جشنواره( استانی)  اول مرحله اجرای -

 .استان اجرایی های ظرفیت تمامی

  .استانی مرحلهبزگزاری  نیاز مورد انسانی نیروی و مالی منابع تأمین  -

 .استانی  مرحله کنندگان شرکت و برگزیدگان از تقدیر -

  .جشنواره برگزاری فرایند در مرکزی  دبیرخانه با همکاری -

 استانی مرحله زاریبرگ فرایند از ای دوره های گزارش رائها -

 .مرکزی دبیرخانه به جشنواره

 

 

 توجه :

 ی به صورت فصلی برگزار خواهد شد.جلسات ستاد برگزار -

دعوت از سایر دستگاه ها و صاحب نظران حوزه های علمی و اجرایی ، عالوه بر ترکیب مصوب اعضاء  -

 .استان بنا به تشخیص رئیس ستاد برگزاری استان بالمانع است

تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای مراسم اختتامیه جشنواره در سطح استان بنا به زیست بوم و  -

 می باشد.استان ستاد برگزاری  رئیس  شرایط موجود به عهده
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دبیرخانه 

اجرایی 

 استان

مدیر ستاد اقامه نماز 

 استان

 اقامه نماز استان مدیر ستاد -

نظارت   کارشناسان برنامه ریزی - 

و ارزیابی و فرهنگی و آموزشی ستاد 

 اقامه نماز استان

 .برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد برگزاری استان -

 .ابالغ و پیگیری مصوبات ستاد برگزاری استان -

 .تعامل و هماهنگی بین کمیته های استانیایجاد  -

صورت  ارائه گزارش اقدامات کمیته های استانی جشنواره به -

انعکاس موانع و مشکالت در  مرکزی وفصلی به دبیرخانه 

فرآیند اجرای جشنواره به رییس ستاد برگزاری استان و دبیر 

 .اجرایی جشنواره

 بی و داوریدریافت آثار جشنواره  و آماده سازی برای ارزیا -

اعالم نتایج مرحله استانی و ارسال آثار منتخب به دبیرخانه  -

 .در موعد مقرر مرکزی 

ا عهده مدیر استان مسؤلیت آن ردبیرخانه اجرایی استان در محل ستاد اقامه نماز استان مستقر بوده و  توجه:

جامع  به صورت بومی برای ترونیکی الکدریافت آثار و ارزیابی و داوری آن از طریق سامانه دار خواهد بود. 

دریافت آثار با حجم  باال به  .ا دبیرخانه اجرایی استان می باشدهر استان پیش بینی گردیده و مدیریت آن ب

 .پستی نیز به دبیرخانه استان بالمانع است صورت ارسال

 کمیته علمی
رئیس دانشگاه دولتی 

 استان

 

رئیس دانشگاه های دولتی، پیام 

، جهاد دانشگاهی اسالمی  ادنور، آز

 و حوزه علمیه برادران و خواهران 

اطالع رسانی فراخوان در مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی،  -

 . حوزوی و ...

در دو بخش دانش آموزی و ت داوری و ارزیابی آثار تشکیل هیأ -

 .عمومی

 .اعالم نتایج برگزیدگان در سطح استان -

 .هیات داوری در سطح استانتدوین و انتشار بیانیه  -

 .استانیبیانیه استانی جشنواره به دبیرخانه تهیه و ارسال  -

 .روز یکبار برگزار خواهد شد 45جلسات کمیته هر   -

کمیته 

 پشتیبانی

رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه 

 ریزی استان

رئیس سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی استان

معاون توسعه مدیریت و  -

 منابع استانداری 

نماینده دستگاههای عضو  -

 ستاد برگزاری استان

 

  پیش بینی و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز اجرای جشنواره -

 .در سطح استان

 .کمک به رفع موانع و مشکالت فرآیند اجرای جشنواره -

 .مرحله استانیتامین جوایز برگزیدگان  -

 .برگزاری مراسم اختتامیه استانپشتیانی از  -

 

 

 .دبیرخانه کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد -

 .دعوت از دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس ستاد برگزاری استان بالمانع است -

  .روز یکبار برگزار خواهد شد 45جلسات کمیته هر  -
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 :تقویم اجرایی جشنواره  (14ماده 

 مرحله زمانی  به شرح ذیل برگزار خواهد شد : 5این جشنواره در 

 شامل : 1400اسفند  10بهمن  لغایت  20از ( مرحله اول 

 گذاری در مرکز  تشکیل شورای سیاست -

 تشکیل ستاد برگزاری در مرکز و استان ها   -

 تشکیل کمیته های تخصصی در مرکز و استان ها  -

 : شامل 1401 آذر 20لغایت   1400بهمن 25از  ( مرحله دوم 

  صدور فراخوان و اطالع رسانی در سطح کشور -

  آذر( 20از اول اردیبهشت لغایت ) شرکت کنندگان استان دریافت آثار -

 شامل :  1401 بهمن 5آذر تا  20( ازمرحله سوم 

 دی ( 20آذر لغایت  20) ازبه دبیرخانه مرکزی  برگزیدگان مرحله استانیارزیابی و داوری آثار و معرفی  -

 بهمن ( 5دی لغایت  20از  )  برگزیدگان کشوریارزیابی آثار منتخب استان ها و تعیین و معرفی  -

 

کمیته 

تبلیغات و 

اطالع 

 رسانی

صدا و مدیر کل 

 سیمای مرکز استان

 

 اسالمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد -

 تبلیغات اسالمی  مدیر کل -

 حوزه هنری استانرئیس -

 شهردار مرکز استان  -

قرارگاه فرهنگی فرماندهی  -

 اجتماعی خاتم االوصیاء )ص(

تشکیل ستاد رسانه ای به منظور برگزاری نشست های خبری، -

اقدامات اجرایی جشنواره در سطح استان سازی فعالیت ها و  مستند

 .و شهرستان ها

تبلیغات محیطی و اطالع رسانی جشنواره به شکل گسترده در  -

 .فضاهای مجازی و حقیقی

 .تعامل با اصحاب رسانه جهت پوشش خبری -

تهیه و توزیع ویژه نامه و بولتن خبری جشنواره در سطح استان و  -

 .ترجیحا به صورت الکترونیکی

نعکاس عملکرد ستاد برگزاری و سایر کمیته های اجرایی در سطح ا -

 .استان

 توجه؛ 

 .دبیرخانه کمیته در صدا و سیمای مرکز استان مستقر می باشد -

 .دعوت از دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس ستاد برگزاری استان بالمانع است -

 روز یکبار برگزار خواهد شد. 45هر جلسات کمیته  -
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 : شامل 1401 بهمن 22تا  بهمن  5 ( ازمرحله چهارم  

 برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان در استان ها  -

 برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان کشوری در تهران  -

برگزاری مراسم اختتامیه استانی و کشوری متناسب با شرایط کشور از حیث ویروس کرونا به صورت حضوری یا  تبصره :

 مجازی خواهد بود .

  1401اسفند  20لغایت بهمن  22( از مرحله پنجم 

 جشنواره برگزیده  آثار  معرفی و حمایت مادی و معنوی از -

 ارزیابی دستاوردهای جشنواره در سطح ملی و استانی  -

 بازنگری واصالح :  ( 15ماده

 خواهد بود. سیاستگذاریتصویب شورای با اصالح در این آیین نامه  هرگونه بازنگری و

جلسه شورای  و  ................. تاریخ دراری جشنواره ذسیاستگورای جلسه شدر  تبصره 2 وماده  15 در اجرایی  این آیین نامه

 و قابل اجرا می باشد. قرار گرفت بمورد تصوی .......امه نماز استان در تاریخ ..........اق


