آیین نامه نحوه صدور مجوز برگزاری و نظارت بر جشنواره ها و مجامع سینمایی

*فصل اول  -تعاریف :
ماده  :1جشنواره  :همايشي است که در مدتي معین و بصورت دورهاي در مکاني مشخص در کشور براي کشف
استعدادهاي جوان و ايجاد رقابت براي ارتقاء کیفیت و معرفي آثار برتر هنرمندان و اهداء جوايز به برجستهترين اثر
سینمايي و ديداري ،شنیداري و ساير فعالیتهاي فرهنگي ،هنري و نرم افزاري برگزار ميگرددMHM.
ماده  : 2جشنواره بینالمللی  :جشنوارهاي است که در بخشهاي مختلف تحت عنوان مسابقه و بخش جانبي با حضور
حداقل هفت کشور شرکتکننده برگزار مي شود.
ماده  : 3جشنواره ملی  :جشنوارهاي است که با مشارکت حداقل هفت استان کشور با فراخوان سراسري و به منظور
دريافت و ارزيابي آثار هنرمندان سراسر کشور برگزار ميشود.
ماده  :4جشنواره منطقهای :جشنوارهاي است که با مشارکت حداقل دو و حداکثر هفت استان برگزار ميشود.
ماده  :5جشنواره استانی :جشنوارهاي است که دريکي از استانهاي کشور به منظور تولید و حمايت از آثار سینمايي ،و
ديداري ،شنیداري و تقدير از برگزيدههاي فرهنگي و سینمايي آن استان برگزار ميشود.
ماده :6جشنواره محلی:جشنوارهاي است که با اولويت معرفي پاره فرهنگها دريکي از شهرها يا شهرستانهاي کشور
برگزار ميشود.
*تبصره :محتواي هر يك از جشنوارههاي فوق ميتواند موضوعي (با يك موضوع مشخص) ،تخصصي (با هدف بررسي
حرفهاي يك موضوع خاص) و يا عام باشد.
ماده  :7اثر دیداری ،شنیداری :محصولي است که در قالب فیلم ( 61 -53 -07میلیمتري ) يا ويدئو يا  CDو DVD
و يا ساير سختافزارهاي آنالوگ و ديجیتال ضبط و قابل پخش باشد.
ماده  :8مراسم مناسبتی :گردهمآيي مناسبتي شامل بزرگداشت ،نکوداشت و يادواره و نظاير آن خواهد بود که به صورت
ادواري و يا غیر ادواري برگزار ميشود.
ماده  :9شورای سیاستگذاری :متشکل از کارشناسان با تجربه و متخصص که توسط مقام ذيصالح برگزارکننده تعیین شده
و رويکردها ،سیاستها و ضوابط اجرايي جشنواره را پايهريزي و تصويب و بر فرآيند برگزاري جشنواره راهبري و نظارت مينمايد.
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ماده  :11هیأت انتخاب  :متشکل از کارشناسان با تجربه ،خبره ،صاحب نظر و متخصص هستند که با معرفي دبیر جشنواره
توسط شوراي سیاستگذاري انتخاب و طي حکمي از سوي دبیر جشنواره براي انتخاب آثار ارسالي به جشنواره جهت شرکت در
بخش مسابقه منصوب ميشوند.
ماده  :11هیأت داوران  :متشکل از حداقل  5و حداکثر  7نفر از متخصصان و کارشناسان و صاحب نظران فرهنگي و هنري،
اساتید و پیشکسوتان سینمايي است که با معرفي دبیر جشنواره توسط شوراي سیاستگذاري تعیین شده و طي حکمي از سوي
دبیر جشنواره براي انتخاب آثار برتر جشنواره به عنوان عضو هیأت داوري منصوب ميشوند و نتیجه جشنواره با داوري و راي
اکثريت آراء اعضاء تعیین ميشودMHM.
ماده  :12دبیر جشنواره :فردي ذيصالح که با حکم باالترين مقام اجرايي برگزارکننده تعیین ميگردد .دبیر جشنواره بايد
داراي حداقل مدرك کارشناسي ويا معادل آن در رشته مرتبط با حوزه فرهنگي و يا سینما با اولويت موضوع جشنواره و يا
داراي تجربه و سابقه تخصصي در سینما يا موضوع مرتبط با جشنواره باشد .تشخیص دارا بودن صالحیتهاي ياد شده با
سازمان امور سینمايي است .دبیر جشنواره مسؤلیت محتوايي و تخصصي جشنواره را بر عهده دارد.
ماده  :13محل برگزاری جشنواره :مکاني است که براي برگزاري جشنواره يا مراسم و برنامههاي جنبي مورد نظر ،تناسب
موضوعي ،موقعیتي و جغرافیايي داشته باشد و به تأيید سازمان سینمايي برسد.
ماده  :14برگزاركننده (صاحب امتیاز) جشنواره :شخص حقوقي اعم از بخش خصوصي ،دولتي و يا نهاد عمومي غیر
دولتي است که در چارچوب مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام به برگزاري جشنواره
ميکند تا از رسانه پرنفوذ ،اثرگذار و کلید پیشرفت کشور ،سینما ،در راستاي معرفي مأموريتها و اهداف بهرهگیري نمايد و
پس از اخذ مجوز برگزاري جشنواره از سازمان سینمايي ميتواند جشنواره را برگزارنموده و مسئولیت اصلي و مالي جشنواره
در مقابل شرکتکنندگان و اشخاص ثالث و تکالیف قانوني جشنواره برعهده اوست .
ماده  :15مجری جشنواره :مؤسسات فرهنگي هنري ،سینمايي و فیلمسازي ( اعم تولید ،اکران ،توزيع و خدمات فني و پشتیباني
فیلمسازي) داراي مجوز فعالیت از سازمان سینمايي و صالحیتهاي تخصصي موضوع جشنواره بوده و مطابق تفاهمنامه همکاري
فيمابین برگزارکننده و موسسه مذکور؛ تمام مسؤلیت محتوايي و اجرايي نحوه برگزاري جشنواره را برعهده ميگیرد و در خصوص
عملکرد خود در مقابل سازمان سینمايي مسؤل و پاسخگوست.
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ماده  :16مقررات جشنواره :کلیه دستورالعملها و ضوابط اجرايي حاکم بر جشنواره که قبل از اجرا پس از تصويب شوراي
سیاستگذاري جشنواره ،بايد به تصويب مقام ذيصالح سازمان سینمايي برسد.
ماده  :17ناظر كیفی جشنواره :کارشناسي است که توسط سازمان سینمايي تعیین و به ارزيابي و کنترل کیفیت و کمیت
محتوا و اجراي جشنواره ميپردازد و نظر خود را طي گزارشي به سازمان سینمايي اعالم ميدارد .ناظر جشنواره ميتواند از
تمامي ارکان و اجزاي جشنواره و عملکرد برگزارکننده ،مجري ،دبیر و هیأتهاي انتخاب و داوري جشنواره بازرسي و
نظارت نمايد تا از مطابقت عملکرد آنان با ضوابط و مقرارت مصوب و ابالغي اطمینان حاصل نمايد .همکاري تمامي ارکان
جشنواره با ايشان الزامي است.
ماده  :18جوایز جشنواره  :هداياي مادي و يا معنوي است که توسط برگزار کننده جشنواره و بنا به تشخیص هیأت داوران و
متناسب با شأن ،مقام و موضوع به برگزيدگان هر جشنواره اهداء ميشود.

*فصل دوم – صدور مجوز و نظارت:
ماده  :19برگزاري هر نوع جشنواره و يا مراسم سینمايي يا ديداري ،شنیداري توسط برگزارکننده صرفاً با ارائه درخواست
به سازمان سینمايي و تشکیل پرونده و ارائه مدارك الزم و پس از اخذ مجوز بر پايي جشنوارههاي سینمايي و ديداري،
شنیداري امکان پذير ميباشد .
ماده  :21نظارت بر سیاستها ،اهداف ،برنامهريزي ،عملکرد و اجراي صحیح برگزاري جشنوارهها بر عهده سازمان سینمايي
ميباشد.
ماده  :21برگزارکننده جشنواره ميبايست حداقل چهار ماه قبل از برگزاري جشنواره ضمن تحويل تقاضاي کتبي برگزاري
جشنواره نسبت به ارائه طرح توجیهي و تکمیل فرم مربوط با ذکر رويکردها ،اهداف و برنامههاي پیشنهادي جشنواره اعم
اصلي يا جنبي ،و ارکان و ساختار اجراي امور و میزان و نحوهي تأمین منابع مالي جشنواره اقدام نموده و مدارك مورد نیاز
را به سازمان سینمايي ارائه دهد .هر گونه تغییر در ابعاد و اجزاي جشنواره بايد به صورت کتبي و حداقل يکماه قبل از
برگزاري به سازمان سینمايي اعالم شود.
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*تبصره  :1آثار ديداري ،شنیداري و موضوع مورد نمايش در جشنواره بايد با برنامه ارائه شده از سوي برگزارکننده،
مصوب سازمان سینمايي ،هماهنگي داشته باشد .برگزار کننده ،دبیر و مجري جشنواره بايد حداقل دو هفته قبل از اعالم
رسمي و عمومي منتخبین هیأت انتخاب ،جهت دريافت تأيید و مجوز اکران محدود آثار طبق جدول پیشنهادي از سازمان
سینمايي اقدام نمايدMHM.
*تبصره  :2برگزار کننده جشنواره بايد متناسب با اهداف جشنواره تعداد ،اسامي و مشخصات اعضاي هیأتهاي انتخاب و
داوري را حداقل دو ماه قبل از برگزاري جشنواره کتبا به سازمان سینمايي اعالم نمايد.
ماده  :22برگزارکننده ،مجري و دبیر جشنواره بايد داراي تابعیت جمهوري اسالمي ايران و صالحیتهاي عام و تخصصي
متناسب با مفاد مندرج در مواد  63 ، 61و  61اين آيیننامه را دارا باشند.

*فصل سوم  -روش اجراء :
ماده  :23برگزارکننده جشنواره بايد امکانات کافي براي اداره ،اجرا وسازماندهي برنامه هاي تصويبي و شرايط فني مناسب
براي نمايش از قبیل :سینما ،سالن نمايش و امکانات پخش تصوير ،صدا و  ...را فراهم آورد.
ماده  :24برگزارکننده جشنواره بايستي فراخوان جشنواره را که در برگیرنده موضوع ،اهداف و مقررات جشنواره،
بخشهاي مختلف آن و جوايز منتخبین نهايي باشد ،پس از دريافت مجوز ،حداقل سه ماه پیش از زمان برگزاري جشنواره
منتشر نمايد.
*تبصره :درمورد جشنوارههاي بین المللي ،برگزارکننده بايد فراخوان خود را براساس مجوز صادره سازمان سینمايي
تدوين و حداقل به يکي از زبان هاي رايج بینالمللي توزيع نمايد.
ماده  :25حداکثر زمان برگزاري يك جشنواره فیلم دو هفته ميباشد.
ماده  :26درج مشخصات کامل کلیه فیلمهاي بلند ،کوتاه ،مستند ،پويانمايي و نماهنگ شرکت داده شده در جشنواره ،در
بروشورها ،رايانما (سايت) و نشريههاي مخصوص آن توسط برگزارکنندگان جشنواره الزامي است .
ماده  :27برگزارکننده جشنواره موظف است حداکثر ظرف مدت يك هفته پس از اتمام برگزاري جشنواره گزارش کاملي
از روند برگزاري و خود ارزيابي از نتايج جشنواره به همراه رأي هیأتهاي انتخاب و داوري ،فیلم مراسم پاياني و
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مستندسازي روند برگزاري جشنواره در بخشهاي اصلي و جنبي و ساير اقدامات از جمله اقالم تبلیغاتي نظیر پوسترهاي
تبلیغاتي ،بولتن ،کاالنما ،برنامه و جداول زمانبندي اجراي جشنواره را براي ضبط در سوابق به سازمان سینمايي تحويل
نمايدMHM.
ماده  :28هر جشنواره ميبايست جوايز معیني داشته باشد که در فراخوان مربوط به اطالع عموم رسانده ميشود.
ماده  :29برگزارکننده موظف است برآورد ،عملکرد و منابع تأمین مالي جشنواره را قبل ( به هنگام ارائه تقاضا و تکمیل فرم
مربوط) و پس از برگزاري جشنواره به سازمان سینمايي اعالم نمايد.
ماده :31صدور مجوز دوره هاي بعدي يك جشنواره عالوه بر احراز ساير شرايط مقرر در اين دستورالعمل و ضوابط مورد
نظر سازمان سینمايي ،منوط به دريافت مستندات مذکور در ماده  10و برگزاري مطلوب دورههاي قبل با تأئید ناظر کیفي
سازمان است.
ماده  :31کلیه فیلمهاي بلند سینمايي که قرار است در جشنوارهاي به نمايش درآيد ،برگزارکننده و مجري بايد براي
تکرار نمايش از تهیهکننده فیلم مجوز کتبي کسب نمايند.
*تبصره :برگزارکننده جشنواره بايد تهیهکنندگاني را که فیلم هايشان براي نمايش برگزيده نميشوند ،حداکثر ده 11
روز قبل از تاريخ شروع جشنواره به صورت کتبي مطلع سازد .
ماده  :32انتخاب يك فیلم جهت شرکت در يك جشنواره نبايد منوط به سپردن يك نسخه از فیلم مزبور براي نگهداري
در بايگاني جشنواره يا هر بايگاني ديگري مربوط به جشنواره توسط برگزارکننده باشد.
ماده  :33چنانچه به داليلي الزم باشد بخش هايي از فیلم حذف و يا تغییر داده شود ،مراتب بايد به صورت مکتوب در
زمان انتخاب فیلم يا حداقل دو هفته پیش از شروع جشنواره به تهیهکننده فیلم اعالم و موافقت وي اخذ شود .درصورت
مخالفت تهیهکننده با تغییرات پیشنهادي ،وي محق خواهد بود تا فیلم خود را از جشنواره خارج کند.
*تبصره :پس از اعمال تغییرات در پايان جشنواره ،فیلم بايد به صورت اولیه و با اضافه کردن بخشهاي حذف شده به
مالك آن مسترد گرددMHM.
ماده  :34برگزارکننده جشنواره ميبايست همه فیلمهاي منتخب براي نمايش را بیمه نموده و حداقل خسارات پرداختي
به تهیه کننده فیلم را در بیمه نامه مشخص نمايد.
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ماده  :35چنانچه تهیهکننده فیلم مدعي خسارت از برگزارکننده جشنواره بابت نسخه تحويلي فیلم باشد ،ميبايست موضوع را
حداکثر ظرف دو هفته پس از دريافت فیلم به برگزارکننده اطالع دهد و در صورت بروز هر گونه اختالف به مراجع قضايي
ذيصالح مراجعه نمايد.
ماده  :36برگزارکننده جشنواره ميتواند بخش کوتاهي از فیلمهاي مختلف را با هدف تبلیغات به صدا و سیماي
جمهوري اسالمي ايران امانت دهد .در اين خصوص الزم است مجوز کتبي را از تهیه کننده و تعهدات الزم را از صدا و
سیماي جمهوري اسالمي اخذ نمايد.
ماده  :37مسئولیت حفظ و نگهداري از فیلمها در تمام مدتي که در اختیار جشنواره است ،از جمله مدتي که به صدا و
سیماي جمهوري اسالمي ايران امانت داده ميشود ،بر عهده برگزارکننده و مجري جشنواره ميباشد.
ماده  :38فیلمها بايد برابر اطالعات مندرج در فرمهاي درخواست حضور در جشنواره فقط در مدت برگزاري جشنواره و
در شهري که جشنواره درآن برگزار ميشود ،نمايش داده شود .هرگونه نمايش اضافي به هر صورت و هر عنوان ،ميبايست
با مجوز کتبي از سازمان سینمايي و تهیه کننده فیلم و يا از نماينده قانوني او يا از توزيع کننده مجاز فیلم صورت پذيرد.
چنانچه با توافق طرفین نمايش بیش از سه بار باشد الزم است قراردادهاي فيمابین برگزارکننده جشنواره و تهیهکننده
فیلم تنظیم گردد و میزان و نحوه پرداخت درآمد حاصله به تهیهکننده فیلم مشخص گرددMHM.
ماده  :39نسخههاي فیلم ارائه شده به جشنواره حداکثر دو 2هفته پس از پايان جشنواره ،بايد به تهیهکننده يا نماينده
قانوني وي در قبال اخذ رسید تحويل شود.

*فصل چهارم – داوری :
ماده  : 41دبیر جشنواره بايد موافقت کتبي کلیه داوران را براي داوري در جشنواره پیش از صدور حکم داوري از ايشان
اخذ کند و پس از اخذ موافقت کتبي داوران ،با تأيید شوراي سیاستگذاري؛ احکام آنان را صادر نمايد.
ماده  :41داوران موظفند هويت نامزدهاي منتخب جشنواره را تا پايان کار داوري و اعالم نتیجه حفظ نمايند.
ماده  :42رأي هیات داوري با اکثريت مطلق اعضاء تعیین ميشود .اين راي قطعي و تغییر ناپذيراست و هیچکس مجاز به
تغییر و تصرف در آن نخواهد بود.
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*تبصره :پس از اتمام داوري نهايي ،هیأت داوري موظف است گزارش کتبي خود را مشتمل بر مستندات داوري به
مجري و دبیر جشنواره ارائه نمايد.
ماده  :43مشارکت مدير عامل مؤسسه فرهنگي ،هنري و سینمايي ،مجري جشنواره ،دبیر ،مشاور دبیر و دستیاران او،
داوران ،اعضاي هیأت مديره ،سهام داران يا اشخاصي که در زمره کارکنان آن شرکت يا مؤسسه مجري باشند و بستگان
درجه اول و دوم داوران در جشنواره بالمانع است اما مجاز به دريافت جايزه عنوان آثار برتر نخواهند بود.
ماده  :44اعضاء هیئت داوري نبايد به نحوي مرتبط با تولید يا بهرهبرداري تجاري از فیلمهاي بخش مسابقه باشند.

*فصل پنجم – متفرقه :
ماده  :45کلیه تصمیمات اصلي و روند برگزاري جشنواره ميبايست ثبت و مستندسازي تصويري و به سازمان سینمايي
ارائه شود.
ماده  :46کلیه مسئولیتهاي جشنواره از جمله مسئولیت ناشي از اجراي اين آيیننامه ،قوانین مرتبط ،مندرجات فراخوان
بر عهده برگزارکننده و مجري است ،مقام ذيصالح برگزارکننده جشنواره ميتواند قسمتي از اختیارات خود را با مصوبه
شوراي سیاستگذاري ،طي حکمي به مجري و دبیر جشنواره تفويض نمايد.
*تبصره :مسؤلیتهاي مجري و دبیر جشنواره رافع مسئولیت برگزارکننده نخواهد بود.
ماده  :47چنانچه اشخاص حقیقي و حقوقي مبادرت به برگزاري جشنواره بدون کسب مجوز از سازمان سینمايي نمايند،
موضوع توسط سازمان سینمايي از سوي مراجع ذيصالح قانوني پیگیري خواهد شدMHM.
*تبصره :چنانچه ناظرکیفي جشنواره تخلف برگزارکننده ،مجري يا دبیر جشنواره را از مفاد مندرج در اين آيیننامه
گزارش دهد و مراتب تخلف به تأئید سازمان سینمايي برسد ،همزمان با برگزاري جشنواره مجوز مزبور لغو خواهد شد و
ضمن برخورد قانوني با متخلفین براي دورههاي بعد نیز مجوز ارائه نخواهد شد.
اين آيیننامه در يك مقدمه 5 ،فصل 47 ،ماده و  9تبصره ذيل آن در تاريخ بیست و هشتم بهمن ماه سال هزار
سیصد و نود و سه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رسید و از اين تاريخ الزماالجراست.
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