باسمه تعالي
هنریكشور 

شيوهنامةشناساييوپشتيبانيازبرگزيدگان


مقدمه 


به استناد تبصرة مادّة  ،3تبصرة  4از مادّة  4و تبصرة مادّة  5آييننامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنریكشور» و بهه
منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشموالن آييننامه ،اين شيوهنامه تدوين و تصويب ميشود:
تعريفها 

مادّة:1


برای رعايت اختصار ،تعريفهای زير در اين شيوهنامه رعايت ميشود:
الف.بنياد:منظور بنياد ملّي نخبگان است.
ب.هنر:منظور هر يك ازشاخهههای هنهری درگهروهههای هشهتگانهة« :هنرههای نمايشهي»« ،هنرههای تسمهمي»،
«هنرهای سينمايي»« ،موسهيیي»« ،هنرههای سهنتي»« ،صهناي دسهتي»« ،معمهاری و شررسهازی» و «هنرههای
چندرسانهای» است.
ج.آييننامه :منظور آييننامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنهریكشهور ،موضهو مصهوّبة هي هتامنهای بنيهاد ملّهي
نخبگان در تاريخ  1324/7/92است.
د.فرهنگستانهنر :منظور فرهنگمتان هنر جمروری اسالمي ايران است.
هـ.برگزيدةهنری:منظور هر يك از واجدان شرايط «ممتعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» مطابق مفاد آييننامه است.
و.رويدادهنری :منظور هر يك از جشنوارهها و ممابیهههای معتبهر در زهوزة هنهر اسهتكهه بهه تيييدكميمهيون داممهي
هي تامنای بنياد رسيده باشد.
ز.نهادهنری :منظور هريك از نرادهای زرفهای ه تخصصي در زهوزة هنهر از قبيه انسمهنههای هنهری ،دانشهگاههها و
دستگاههای تخصصي ذیربط است.
ح.شورایشناسايي :منظور شورای شناسايي برگزيدگان هنری ،مطابق مفاد مادّة  4اين شيوهنامه است.
:شاخههایهنری 

مادّة2

شاخههای هنری هر يك ازگروههای هشتگانة هنر به شرح زير است:
2ـ.1هنرهاینمايشـي :شهام  :ررازهي صه،نه ،ررازهي چرهره ،ررازهي بها و نهور ،جلهوهههای سهمعي ه بصهری،
بازيگری،كارگرداني ،نمايشنامهنويمي ،عروسكگرداني ،تريهكنندگي و ساير شاخههای مرتبط
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2ـ.2هنرهایتجسمي:شام  :نیاشي ،عكاسي ،مسممهسازی،كاريكاتور،گرافيك و ساير شاخههای مرتبط
3ـ ـ.2هنرهــایســينمايي:شههام :كارگرداني ،فههيل نامهههنويمههي ،بههازيگری ،فههيل بههرداری ،ررازههي صهه،نه و بهها ،
چررهپردازی ،تدوينگری ،آهنگسازی ،عكاسي فيل  ،ممتندسازی ،پويانمهايي ،نیهد فهيل  ،ررازهي جلهوهههای
ويژه ،صدابرداری و ساير شاخههای مرتبط
4ـ.2موسيقي:شام  :موسيیي سهنتي ،آييني،كالسهيك ،اقهوا  ،مله  ،پها ،،آهنهگسهازی ،نوازنهدگي ،آواز ،رهبهری
ساختساز و ساير شاخههای مرتبط
ِ
اركمتر،
5ـ.2هنرهایسنتي:شام  :خوشنويمي ،نگارگری ،نمايشهای آييني،كتابت ،نگارگری و ساير شاخههای مرتبط 
6ـ.2صنايعدستي:شام  :نماجي سنتي ،بافتههای داری و زير اندازها ،پوشاك سنتي ،چا ،سنتي ،سهراميك و كاشهي
سنتي ،صناي دستي چرمي ،صناي دستي فلزی ،صناي دستي چوبي ،صناي دستي دريايي ،صهناي دسهتي سهنگي،
صناي دستي ممتظرفه ،رودوزیهای سنتي ،آبگينه ،سراميك ،سفالگری و ساير شاخههای مرتبط
7ـ.2معماریوشهرسازی :شام  :معمهاری سهنتي ،معمهاری نهوين ،معمهاری اسهالمي ،معمهاری معاصهر ،مرمهت ابنيهه،
معماری اسكان و ساير شاخههای مرتبط
8ـ.2هنرهایچندرسانهای :شام  :هنرهای ويديويي ،هنرهای مفرومي ،هنرههای ديسيتهال و هنرههای م،يطهي و سهاير
شاخههای مرتبط
مادّة:3شناساييبرگزيدگانهنری 


3ـ.1مستعدانبرترهنری:برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگيهای مذكور در بنهد 9هه 1آيهيننامهه و بيشهترين امتيهاز
زاص از معيارهای مادّة  3آييننامه در ميان متیاضيان باشند .سنسش معيارهای مادّة  3بر اسها جهدول  1صهور
ميپذيرد:



3ـ.2سرآمدانهنری:برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگيهای مذكور در بند 9ه 9آييننامه و بيشترين امتياز زاصه
از معيارهای مادّة  3آيهيننامهه در ميهان متیاضهيان باشهند .سهنسش معيارههای مهادّة  3بهر اسها جهدول  9صهور
ميپذيرد.
تبصرة:1دريافت دستك  922امتياز از جدول  1برای ممتعدان هنری و دستكه  422امتيهاز از جهدول  9بهرای
سرآمدان هنری ضروری است.
تبصرة :2شورای شناسايي مساز است ساير مصاديق مربوط به فعا يت نخبگاني هنری را شناسايي و برای ،ها در
میررا به بنياد پيشنراد كند.
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مادّة:4شورایشناساييبرگزيدگانهنری 


به منظور انطباق ويژگيهای متیاضي با میررا بنياد و تعيين مصاديق برگزيدگان هنری« ،شورای شناسهايي برگزيهدگان
هنری» مطابق مادّة  4آييننامه با تركيب زير تشكي ميشود:
ا ف .معاون فرهنگي بنياد (رميس شورا)
ب .معاون پژوهشي فرهنگمتان هنر
ج .يكي از معاونان نراد نمايندگي میا معظ رهبری در دانشگاهها با انتخاب رميس نراد
د .يكي از معاونان وزار فرهنگ و ارشاد اسالمي با انتخاب وزير ذیربط
هه  .يكي از معاونان وزار علو  ،ت،یيیا و فنّاوری با انتخاب وزير ذیربط
و .يكي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي ،صناي دستي وگردشگری با انتخاب رميس سازمان
ز .يكي از معاونان سازمان تبليغا اسالمي با انتخاب رميس سازمان
ح .پنج تن از صازبنظران هنری
تبصرة :1اعضای موضو اين مادّه با زك رميس بنياد منصوب ميشوند.
تبصرة :2ممؤوالن موضو بندهای «د» تا «ز» بايد مرتبط با يكي ازگروههای هنری باشند.
تبصرة:3سه تن از اعضای بند «ح» از ميان اعضای هي تعلمي رشتههای هنر و معماریِ دانشگاهها و پژوهشگاههایكشهور و
دو تن از ميان هنرمندان و هنرشناسان برجمتةكشور برای مد دو سهال بها انتخهاب و زكه رمهيس بنيهاد منصهوب
ميشوند و انتخاب و انتصاب مسدد آنان بالمان است.
تبصرة :4دبيرخانة شورا در زوزة معاونت فرهنگي بنياد تشكي مهيشهود و يكهي از مهديران ايهن معاونهت ،و يفهة
دبيری جلمههای شورا را بر عرده دارد.
تبصرة :5دبيرخانة شورا و يفة تنظي و ارسال دعو نامهها ،ثبت صور جلمهها ،ابالغ مصوّبهها و پيگيری اجرای
آنرا را بر عرده دارد .
مادّة:5كارگروهتخصصيهنری 


برای بررسي تخصصي درخواستهای دريافتي در زوزههای مختلف هنر« ،كارگروه تخصصي هنری» با تركيهب
زير تشكي ميشود:
ا ف .دبير شورای شناسايي برگزيدگان هنری (رميسكارگروه)
ب .نمايندة فرهنگمتان هنر (به انتخاب معاون پژوهشي فرهنگمتان هنر)
ج .نمايندة نراد نمايندگي میا معظ رهبری در دانشگاهها (به انتخاب عضو متنا رِ نراد در شورا)
د .نمايندة وزار فرهنگ و ارشاد اسالمي (به انتخاب عضو متنا رِ وزار در شورا)
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هه  .نمايندة وزار علو  ،ت،یيیا و فنّاوری (به انتخاب عضو متنا رِ وزار در شورا)
و .نمايندة سازمان ميراث فرهنگي ،صناي دستي وگردشگری (به انتخاب عضو متنا رِ وزار در شورا)
ز .دو تن از صازبنظران هنری در هر يك ازگروههای هشتگانة هنر (به انتخاب بنياد)
تبصرة :1اعضایكارگروه با زك رميس شورای شناسايي برای مد دو سال منصوب ميشهوند و انتخهاب مسهدد
آنان بالمان است.
تبصرة :2اعضای بند «ز» بر اسا

گروههای هشتگانة هنری (مسموعاً شانزده تن) انتخاب ميشوند و در هر جلمه

به تناسبِ پروندههای مورد بررسي ،اعضای مرتبط در جلمه شركت ميكنند.
تبصرة :3دبيرخانةكارگروه در بنياد تشكي ميشود و و يفهة دريافهت درخواسهتهها ،ارزيهابي او يهة آنرها ،تطبيهق
مدارك با میررا و ارامة نتايج به شورا را برعرده دارد.
مادّة:6فرايندشناسايي 


5ه .1رميس بنياد هر سا ه تعداد برگزيدگان هنری را در دو ردة «ممتعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» اعال ميكند.
5ه .9بنياد ارالعا مربوط به متیاضيان را گردآوری و ساماندهي ميكند.
5ه .3كارگروه تخصصي هنری  ،ممتندا دريافتي را با میررا تطبيق و امتياز هر يك از متیاضهيان را تعيهين و بهه
شورای شناسايي اعال ميكند.
5ه .4شورای شناسايي ،پس از بررسي نتايج ،واجدان شرايط را تعيين و به رميس بنياد پيشنراد ميكند.
5ه .5بنياد بر اسا

رفيت ساالنه ،برگزيدگان نرايي را تعيين و معرفي ميكند.

تبصرة :1متیاضيان از رريق نرادهای هنری يا به صور فردی ميتوانند در اين فرايند وارد شوند .

تبصرة :2برگزيدگان پس از دستك هفت سال از آخرين انتخاب ،ميتوانند دوباره در فراينهد ارزيهابي شهركت كننهد.
برای اين افراد ،بهجز پيشينة ت،صيلي و تخصصهای علمهي در زمينهة هنهر ،تنرها فعا يهتههای جديدشهان مهورد
ارزيابي قرار خواهدگرفت.
مادّة:7پشتيباني 


7ـ.1مستعدانبرترهنری :به منظور هدايت و تمري ممير رشد و ارتیای ممتعدان برتر هنری ،تمريال زير بهه نها «جهايزة
كمالا ملك» ،بهگراميداشت شين هنری «مرزو م،مد غفاری (كمالا ملك)» ،به آنان اعطا ميشود :

ا ف .تمريال مادّی برای بررهمندی از م،ضر استادان رشتههای تخصصي هنری
ب .اعتبار ما ي برای تيمينكمكهزينة «خلق آثار هنهری»« ،راهانهدازیكارگهاهههای هنهری»« ،عضهويت در مسهام
هنری داخلي و خارجي»« ،خريد آثار هنری»« ،شركت در مسام هنری داخلي» و ساير موارد مشابه
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ج .درنظرگرفتن امتياز در جدول جايزههای ت،صيلي دانشسويان صازب استعداد برتر
د .درنظرگرفتن امتياز در جدول تمريال دانشآموختگان برتر دانشگاهي
هه  .تمريال فرهنگي و رفاهي :شام كمك هزينة سفرهای زيارتي،گردشگری ملّي ،تمريال بيمه و مشابه آن




7ـ.2سرآمدانهنری :بهمنظور تكري سرآمدان هنری و تمري ممير اثرگذاری آنرا و ا گوسازی از آنان تمريال زيهر
به نا «جايزة شريد آويني» ،بهگراميداشت شين هنری «شريد سيد مرتضي آويني» ،به آنان اعطا ميشود :
ا ف .اعتبار ما ي بهمنظور ارتیای فعا يتههای بهدي هنهری ،ترويسهي ،آموزشهي و پژوهشهي ،خلهق و انتشهار آثهار،
عضهويت در مسهام هنهری داخلهي و خهارجي ،شههركت در نمايشهگاههها و جشهنوارهههای هنهری ،داخلههي و
خارجي،كارآفريني،گمترشكارگاه هنری و موارد مشابه
ب .كمك به خريد آثار هنری سرآمدان برای موزهها ،نرادها و دستگاههایكشور
ج .امكان پذيرش ساالنه دو هنرجو /پژوهشگر با استفاده از اعتبارا بنياد
د .تمريال فرهنگي و رفاهي :شام كمك هزينة سفرهای زيارتي،گردشگری ملّي ،تمريال ممكن ،بيمه و مشابه آن
هه .اعطای تمريال برای استفاده از امكانا فرهنگي و هنری در سطحكشور (مانند شهركت در كنمهر هها،
نمايشگاهها و مشابه آن)
و .تسلي از رريق شناساندن شخصيت و فعا يتهای سرآمد هنری در مسهام عمهومي (از رريهق انتشهاركتاب
يادمان ،ترية فيل  ،مصازبه و مشابه آن)
تبصره :سیف ريا ي تمريال اين مادّه ،ساالنه از سوی رميس بنياد تعيين و با كمك نرادهای مرتبط با موضو آيهيننامهه
اعطا ميشود.
مادّة:8تصويبواجرا 


اين شيوهنامه مشتم بر يك میدمه ،هشت مادّه و سيزده تبصره پس از تيييد شورای شناسايي برگزيدگان هنری بهه
تصويب رميس بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «شيوهنامة شناسايي برگزيدگان هنهریكشهور (موضهو مصهوبة
رميس بنياد ملّي نخبگان در تاريخ  )1322/8/3و «فررست تمريال نخبگان و اسهتعدادهای برتهر هنهری» (موضهو
مصوبة رميس بنياد ملّي نخبگان در تاريخ  )1321/12/92ميشود و تا پايان سال  1322اجرا و سپس اصالزا الز
در آن اعمال ميشود.
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وسنجههایشناساييمستعدانبرترهنری 

جدول:1معيارها


رديف 

معيار 

بيشينة

سنجه 

امتياز 

در آزمون گهروه هنهر دورة

 برگزيدة آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شام :

كارشناسي زهداكثر  52نفهر

دورةكارشناسي (زداكثر  12امتياز)

32

دورةكارشناسي ارشد (زداكثر  12امتياز)

1

پيشينة

تحصيلي 

توضيح 

اول و در آزمون های ديگهر
زهداكثر  12نفهر اول ،هها

دورة دكتری (زداكثر  12امتياز)

ميشوند.

 دريافت جايزة ت،صيلي بنياد (هر سال  12امتياز)

22

در رشتة هنر

 دانشآموختة برتر مطابق ضوابط بنياد (زداكثر  92امتياز در هر دورة ت،صيلي)

22

در رشتة هنر

 دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد /نشان درجة  9هنری ( 92امتياز)

32

 دارا بودن دانشنامة دكتری تخصصي /نشان درجة  1هنری ( 32امتياز)
 دارا بودن دانشنامة كارشناسي /نشان درجة  3هنری ( 15امتياز)

در رشتة هنر

 برگزيده شدن در رويدادهای معتبر هنری (هر مورد زداكثر  15امتياز)

 همكاری در نمايش و انتشار آثار هنری برگزيده (هر مورد زداكثر  15امتياز)
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فعاليتهای  عضويت در انسمنهای معتبر هنری (هر مورد زداكثر  12امتياز)


هنری 

 همكاری در فعا يتهای پژوهشي در زوزة هنر (هر مورد زداكثر  92امتياز)
 همكاری در برگزاری رويدادهای معتبر هنری (هر مورد زداكثر  12امتياز)

 همكاری در برگزاری نمايشگاهها وكارگاههای هنری (هر مورد زداكثر  12امتياز)



2

952

همگي فعا يتها بايد در
زوزة هنر باشد.

وسنجههایشناساييسرآمدانهنری

جدول:2معيارها
رديف 

معيار 

1

آفرينشآثار

سنجه

بيشينة
امتياز

توضيح

 ابدا سبك يا شيوة نو در آثار هنری (زداكثر  32امتياز)

 خالقيت و نوآوری در خلق و اجرای آثار (زداكثر  32امتياز)
 بهكارگيری آموزهها و مؤ فههای فرهنگ بومي در خلق آثار (زداكثر  15امتياز)

هنری

 بررهگيری از مفاهي و آموزههای ديني و اخالقي در خلق آثار (زداكثر  15امتياز)

 بهكارگيری نمادها ،سبكهای اصي و نشانههای فرهنگ اسالمي ه ايراني در خلق آثار (زداكثر  15امتياز)

152

همة فعا يتها
بايد در زوزة هنر
باشد.

 بهكارگيری فنّاوریها ،ابزار و رسانههای نوين در آفرينش آثار (زداكثر  15امتياز)

 بيان مناسب در انتیال مفاهي (هماهنگي صور و م،توای آثار) (زداكثر  12امتياز)

 بررهگيری از مضامين تاريخي ،فرهنگي و ادبيِ ايران و جران در آثار (زداكثر  12امتياز)
 نمايش و انتشار آثار هنری در سطح ملّي و بينا مللي (زداكثر  32امتياز)

9

اشتهارهنری

 انتشار آثار هنری در موزهها و مراكز معتبر هنری (زداكثر  32امتياز)

 برگزيده شدن در رويدادهای معتبر هنری (هر رويداد زداكثر  32امتياز)

122

ههههههههه

 عضويت در مسام هنری ملّي و بينا مللي (زداكثر  92امتياز)
 تالش برای ازيا ،نگرداری و بررهبرداری از تاريخ ،فرهنگ و ميراث هنری تمدن اسالمي ه ايراني (زداكثر  15امتياز)

3

تالشبرای
گسترشو
ارتقایهنر 

 تالش برای توسعة هنر اسالمي ه ايراني (زداكثر  12امتياز)

 تالش برای رشد فرهنگ بومي و هويت ديني (زداكثر  12امتياز)
 تيسيس/عضويت در انسمنهای هنری داخلي/خارجي (هر مورد زداكثر  15امتياز)

82

ههههههه

 بمط ارزشهای اسالمي و آموزههای اخالقي و معنوی از رريق فعا يتهای هنری (زداكثر  12امتياز)
 نگارشكتاب ت،یيیي در زوزة هنر (هركتاب زداكثر  92امتياز)
 ترجمه /تص،يح /تطبيق /ويرايش /نید آثار هنر (هر مورد زداكثر  15امتياز)

فعاليتهای


4

برجستة
پژوهشي،
آموزشيو

ترويجي 

 تربيت شاگردان و هنرمندان مبرّز در زوزة هنر (هر مورد زداكثر  15امتياز)

 نظريهپردازی در زوزة هنر به ويژه هنرهای اسالمي ه ايراني (هر مورد زداكثر  32امتياز)
 فعا يتهای آموزشي و پژوهشي در زوزة هنر (هر مورد زداكثر  12امتياز)

همة فعا يتها

152

 همكاری مؤثر در برگزاری رويدادهای معتبر هنری ( هر مورد زداكثر  12امتياز)

بايد در زوزة هنر
باشد.

 فعا يت ممتمر در آموزش هنر و برگزاری كارگاههای هنری ( هر مورد زداكثر  12امتياز)
 برگزاری نمايشگاههای هنری ( هر مورد زداكثر  12امتياز)
 كمب عنوان ممتعد برتر هنری (زداكثر  12امتياز)

5

تخصصعلمي
درزمينةهنر

 كمب دانشنامة دكتری تخصصي /نشان درجة  1هنری ( 32امتياز)
 كمب دانشنامة كارشناسي ارشد /نشان درجة  9هنری ( 92امتياز)
 كمب دانشنامة كارشناسي /نشان درجة  3هنری ( 15امتياز)
7

دانشنامه دريكي از

32

رشتههای هنری
،ا ميشود.
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