ثبسمٍ تؼبلی
شیوه ناهه نظارت بر برناهه های هوضوعی جشنواره فرهنگی هنری اهام رضا علیه السالم

هقدهه:
َش فؼبلیت اجشایی ػاليٌ ثش تذيیه ساَجشدَب ي اَذاف ي ضیًٌوبمٍَبی اجشایی ضفبف ي گًیب ثٍ ساَىبسَبی وظبستی ي اسصیبثی
دس حیه اجشا محتبج است.
فؼبلیتَبی فشَىگی ي َىشی ثٍ دلیل ویفی ثًدن مؤلفٍ َب اػم اص سیبستَب ي اَذاف ي وحًٌ ثشگضاسی ي ػذم ومّی ضدذن
ثسیبسی اص ضبخصَبی اسصیبثی ثیص اص سبیش فؼبلیتَب ياثستٍ ثٍ وظبست دس حیه ثشگضاسی میثبضىذ .چٍ ثسب ػذم وظدبست ي
َمبَىگی ثیه ثشوبمٍسیضان ي مجشیبن محصًل ي وتیجٍ فؼبلیتَب سا اص اَذاف طشاحدی ضدذٌ ديس سدبصد .ثىیدبد ثدیه الم دی
فشَىگی َىشی امبم سضب (ػ یٍ السالم) ثب دسن صحیح اَمیت وظبست دس سبلَبی گزضتٍ ضیًٌ َبی وظبستی گًودبگًوی سا
دس ثشگضاسی ثشوبمٍَبی مًضًػی تجشثٍ وشدٌ است .تؼییه ي اػضام وبظشان اص مؼبيوتَبی تخصصی ،ياگزاسی وبس ثدٍ دفتدش
اسصیبثی ػم ىشد يصاست متجًع ضیًٌَبی اػمبل ضذٌ گزضتٍ ثًدٌ است.
امّب دس ديسٌ جذیذ فؼبلیتَبی ثىیبد دس وظش است تب ساَجشدی و ی استمبء ویفی جطىًاسٌَب ي فؼبلیتَب دس وظبست ثش فؼبلیتَب
ویض اػمبل گشدد ي چٍ ثسب دس وىبس اصالح ػىبيیه فؼبلیتَب ي تطبثك آنَب ثب اَذاف ثىیبد ي تىظیم سُم اػتجبسی َش یده اص
سش فصلَبی وبسی ،اصالح وحًٌ وظبست یىی اص مُمتشیه مؤلفٍ َبی مؤثش ثش سضذ ویفی جطىًاسٌَب ي فؼبلیت َب ثٍ ضمبس آیذ.
هاده  :1نظارت

وظبست ثش ثشوبمٍ َبی مًضًػی ثىیبد ثیه الم ی فشَىگی ي َىشی امبم سضب (ػ یٍ السالم) ضبمل َمٍ مشاحل اجدشای یده
فؼبلیت اص ثشسسی پیطىُبدات ياص ٍ تب تأییذ خشيجی ي اسصیبثی محصًل ي اسائٍ گضاسش وُبیی اجشای وبس میگشدد.
هاده  :2نحوه اعوال نظارت

ثىیبد ثیه الم ی فشَىگی َىشی امبم سضب ػ یٍ السالم ثب اصالح سبختبس خًد ي ثٍ وبسگیشی افدشاد صدبحت وظدش ثدشای َدش
فؼبلیت یه وفش اص وبسضىبسبن مشثًطٍ سا ثٍ ضشح ریل ثٍ ػىًان ودبظش َدش فؼبلیدت مىصدًة مدیومبیدذ ي اص يصاست متجدًع
دسخًاست مؼشفی ومبیىذٌ ومًدٌ ي افشاد تؼییه ضذٌ اص آغبص تب اوجبم امًس مًضًػی ثش فشایىذ َبی طی ضذٌ وظبست خًاَذ ومًد:
الف :فؼبلیت َبی فشَىگی :تًسط مؼبين فشَىگی ثىیبد ي ومبیىذٌ مؼبيوت فشَىگی يصاست متجًع
ب :فؼبلیت َبی َىشی :تًسط مؼبين َىشی ي ومبیىذٌ مؼبيوت َىشی يصاست متجًع
ج :فؼبلیت َبی سسبوٍ ای ي مطجًػبتی :تًسط مطبيس (سسبوٍ ي مطجًػبت) ي ومبیىذٌ مؼبيوت مطجًػبتی
د :فؼبلیت َبی پژيَطی :تًسط مذیش امًس اوتطبسات ي پژيَص ي ومبیىذٌ پژيَطگبٌ فشَىگَ ،ىش ي استجبطبت
هـ :فؼبلیت َبی سیىمبیی :تًسط مؼبيوت اجشایی ي ومبیىذٌ مؼبين يصیش ي سیبست سبصمبن سیىمبیی
و :فؼبلیت َبی لشآوی :تًسط مطبيس فشَىگی ي َىشی ثىیبد ي ومبیىذٌ مؼبيوت لشآن يػتشت يصاست متجًع
ز :فؼبلیت َبی دیجیتبلی :تًسط مطبيس سسبوٍ َبی دیجیتبلی ثىیبد ي ومبیىذٌ مشوض سسبوٍ َبی دیجیتبل يصاست متجًع

تبصره  :1دس صًست تذاخل صمبوی ثشخی فؼبلیت َب ي ػذم امىبن حضًس احذی اص اػضبء تیم وظبست ي تطدخیص ضدشيست،
فشدی ریصالح ثٍ پیطىُبد وبظشیه ي تبییذ مذیشػبمل ثٍ مجشی جطىًاسٌ ي فؼبلیت َبی مًضدًػی مؼشفدی ي يی وسدجت
تُیٍ گضاسش مًسدی الذام خًاَذ ومًد .گضاسش و ی طجك سيال مطخص ثؼذی ثبیذ تًسط تیم وظبست تُیٍ گشدد.
هاده  :3حیطه نظارت

الف :وظبست ثش فشآیىذَبی اص ی اػم اص تج یغبت ي اطالع سسبوی ،ثجت وبم ضشوت وىىذگبن ،دسیبفت آثبس ي ...
ب :وظبست ثش ػم ىشد دثیش تخصصی َش ثشوبمٍ مًضًػی
ج :وظبست ثش اوتخبة ي ػم ىشد َیئت دايسان َش ثشوبمٍ مًضًػی
د :وظبست ثش يیژٌ ثشوبمٍ َب ،ومبیطگبٌ َب ي اختتبمیٍ ي ...
هـ :تأییذگضاسش وُبیی
تبصره  :1ثشای َش یه اص مًاسد فًق دس صًست ویبص وسجت ثٍ تطىیل ومیتٍَبی تخصصی ،دػًت اص صبحجىظشان ،ثشگضاسی
گشدَمبییَبی تًجیُی ي  ...ثٍ تطخیص گشيٌ وظبست ي تأییذ مذیشػبمل محتشم ثىیبد الذام خًاَذ گشدیذ.
هاده  :4ضوانت اجرا

دس تفبَم وبمٍ َبی مىؼمذٌ ،مطبسوت وىىذگبن دس ثشگضاسی فؼبلیت َب ي ثشوبمٍ َبی مًضًػی َمىبسی ثب گشيٌ وظدبست سا
تأییذ ي گضاسش مشثًطٍ حذالل  2مشح ٍ (مًضًع مبدٌ  )3ثٍ استحضبس َیئت مذیشٌ ثىیبد خًاَذ سسیذ.
تبصره  :1دس صًست ثشيص مطىل جذی امىبن تذيیه ي اسائٍ گضاسش مًسدی گشيٌَبی وظبست ثٍ َیئت مذیشٌ ثب تطدخیص
مذیشػبمل ثىیبد ثالمبوغ می ثبضذ.
تبصره  :2گضاسضبت اسسبل ضذٌ تًسط دثیش ،دثیش تخصصی ي تیم وظبست دس پشداخت حمبیت َبی مبلی ي ویض سُم اػتجبسی
َش جطىًاسٌ دس سبل ثؼذ مؤثش يالغ خًاَذ ضذ.
تبصره :3گضاسش دثیشان ي تیم وظبست اص طشیك َیئت مذیشٌ ثٍ استحضبس سیبست محتشم َیئت امىبء يصیش محتشم فشَىگ ي
اسضبد اسالمی خًاَذ سسیذ ي دس اوتخبة مذیشان ومًوٍ مؤثش خًاَذ ثًد.
هاده  :5گسارش تین نظارت

گضاسش تیم وظبست جمغ ثىذی ضذٌ ي تًسط مذیشػبمل ثىیبد حذالل دس دي مشح ٍ ریل ثٍ َیئت مذیشٌ اسائٍ می ضًد.
الف :ثؼذ اص اوؼمبد تفبَم وبمٍ ي دس حیه ثجت وبم دايط جبن
ب :ثؼذ اص ثشگضاسی اختتبمیٍ ي دسیبفت گضاسش
هاده :6ایه ضیًٌ وبمٍ دس  6مبدٌ ي  5تجصشٌ دس َیئت مذیشٌ ثىیبد مطشح ي دس تبسیخ  1336/11/26ثٍ تصدًیت سسدیذٌ ي اص
ایه تبسیخ الصم االجشا میثبضذ.
بنیاد بین الوللی فرهنگی هنری اهام رضا علیه السالم

