ثسمٍ تؼبلٓ

آيين نامة شناسايي برگزيذگان هنري كشور
مقذمه

ثٍ مىظًس تحمك َذف ثىٕبد ملّٓ وخجگبن دس صمٕىّ سٕبستگزاسْ ي ثشوبمٍسٔضْ ثشاْ ضىبسبَٔٓ ،ذأت ،حمبٔت
مبدّْ ي مؼىًْ وخجگبن ،جزة ،حفظ ي ثكبسگٕشْ ي پطتٕجبوٓ اص آوبن دس جُت تًسؼّ ػلمٓ ي متًاصن كطًس ي
ثب تًجٍ ثٍ ثىذ  7-4مبدِّ  4إٓٔه وبمّ احشاص استؼذادَبْ ثشتش ي وخجگٓ ،أه إٓٔهوبمٍ ثشاْ ضىبسبٔٓ ثشگضٔذگبن
َىشْ كطًس تذئه مٓضًد:
مادّة  :1تعريف برگزيذگان

 -1-1نخبة هنري :اص صمشِ افشادْ است كٍ ثش اسبس ريق ،خاللٕت سشضبس ي تالش خًد ي ثٍ تطخٕص جبمؼّ
متؼُذ َىشْ ثٍ جبٔگبَٓ ياال ي ٔكتب دس ثٕه َمگىبن دست ٔبفتٍ است .مُمتشٔه ضبخصٍَبْ وخجّ َىشْ
ػجبست است اص:
الف -حشكت پٕطشي ي مؼطًف ثٍ كمبل ي تؼبلٓ اسالمٓ دس آثبس اي دس طًل صمبن مطًُد ثبضذ.
ة -ثٍ تإٔٔذ جبمؼّ َىشْ دس آفشٔىص آثبس َىشْ ،صبحت سجك ي لشٔحّ مىحصش ثٍ فشد ثبضذ ي دس حبل حبضش
دس آن ضبخّ َىشْ جشٔبن سبص ي الگً ثبضذ.
ج -احًال ي آثبس اي متضمه تخلك ثٍ ادة اسالمٓ ،التضام ػملٓ ثٍ وظبم اسالمٓ ي إٓٔه ملّٓ ثبضذ.
د -دس محذيدِ سىٓ ثبالتش اص  35سبل ثبضذ.
 -2-1مستعذ برتر هنري :اص صمشِ ياجذان استؼذادْ است كٍ فؼبلٕت َىشْ ي آثبس يْ وطبن اص آتّٕ دسخطبن
َىشْ داسد ،لٕكه ثبٔذ أه استؼذاد ثٍ مذد لطف الُٓ ،تالش فشدْ ي پطتٕجبوٓ مشاجغ رْسثط اص لًٌّ ثٍ
فؼل دس آٔذ تب ثٍ َىشمىذْ متؼُذ ي وخجٍ تجذٔل ضًد .مُمتشٔه ضبخصٍَبْ مستؼذ ثشتش َىشْ ػجبست است
اص:
الف -دس آثبس َىشْ يْ ،ثٍ تطخٕص اَل َىش ،وطبوٍَبٔٓ خاللبوٍ ي متفبيت ثب كبس ػمًم ي ياجذ اسصشَبْ
ثذٔغ َىشْ متؼُذ يجًد داسد كٍ ثب َذأت آن مٓتًان ثٍ تشثٕت َىشمىذْ سشآمذ امٕذ داضت.
ة -احًال ي آثبس اي متضمه تخلك ثٍ ادة اسالمٓ ،التضام ػملٓ ثٍ وظبم اسالمٓ ي إٓٔه ملّٓ ثبضذ.
ج -جًان (دس محذيدِ سىٓ  15تب  35سبلگٓ) ثبضذ.
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مادّة  :2شناسايي برگزيذگان

 -1-2ثىٕبد ملٓ وخجگبن َمٍ سبلٍ تؼذادْ اص ثشگضٔذگبن مطمًل ئژگُٕبْ «وخجٍ َىشْ» ي «مستؼذ ثشتش َىشْ»
سا دس گشيٌَبْ َطتگبوّ َىشْ (ضبملَ :ىشَبْ ومبٔطَٓ ،ىشَبْ تجسمَٓ ،ىشَبْ سٕىمبٔٓ ،مًسٕمٓ،
َىشَبْ سىتٓ ،صىبٔغ دستٓ ،مؼمبسْ ي ضُشسبصْ ي َىشَبْ چىذسسبوٍاْ) ضىبسبٔٓ مٓكىذ.
 -2-2وخجگبن َىشْ اص مٕبن افشاد حبئض ضشأط صٔش اوتخبة مٓضًوذ:
الف -حبئضان «دسجٍ ٔك َىشْ» اص ضًساْ اسصضٕبثٓ ؤًسىذگبن ي ضبػشان كطًس (كٍ ثىب ثٍ مصًثٍَبْ ضمبسِ
 477ي  569ضًساْ ػبلٓ اومالة فشَىگٓ دس يصاست فشَىگ ي اسضبد اسالمٓ تطكٕل ضذٌ است)
ة -حبئضان مُش اصبلت ًٔوسكً (سبصمبن مٕشاث فشَىگٓ،صىبٔغ دستٓ ي گشدضگشْ)
ج -ثشگضٔذِ فشَىگستبن َىش جمًُسْ اسالمٓ
تبصره :تصحٕح ي تغٕٕش أه مصبدٔك ثٍ پٕطىُبد ثىٕبد ي تصًٔت كمٕسًٕن دائمٓ َٕئت امىبْ ثىٕبد اوجبم مٓضًد.
 -3-2استؼذادَبْ ثشتش َىشْ اص مٕبن ثشگضٔذگبن سئذادَبْ مؼتجش َىشْ اوتخبة مٓضًوذ .فُشست أه
سئذادَب َمٍ سبلٍ ثب تإٔٔذ ثىٕبد اػالم مٓضًد.
مادّة  :3فراينذ شناسايي

ثشاْ ضىبسبٔٓ وخجگبن ي مستؼذان ثشتشَىشْ مًضًع ثىذ « ،1-2كبسگشيٌ ضىبسبٔٓ ثشگضٔذگبن َىشْ كطًس»
دس ثىٕبد ملٓ وخجگبن تطكٕل مٓضًد ي ثش اسبس «ضًٌٕوبمّ ضىبسبٔٓ ثشگضٔذگبن َىشْ كطًس ي پطتٕجبوٓ اص
آوبن» تؼذاد ثشگضٔذگبن ي چگًوگٓ پطتٕجبوٓ اص آوُب سا تؼٕٕه مٓكىذ.
تبصره :تشكٕت كبسگشيٌ ي مفبد ضًٌٕوبمّ مزكًس دس أه مبدٌّ ثٍ تصًٔت سئٕس ثىٕبد مٓسسذ.
مادّة  :4تصويب و اجرا

أه إٓٔهوبمٍ مطتمل ثش ٔك ممذمٍ ،چُبس مبدٌّ ي دي تجصشٌ دس تبسٔخ  1390/5/5ثٍ تصًٔت كمٕسًٕن دائمٓ
َٕئت امىبْ ثىٕبد ملّٓ وخجگبن سسٕذ ي اجشاْ آن اص تبسٔخ تصًٔت الضامٓ است ي جبٔگضٔه «إٓٔهوبمٍ ضىبسبٔٓ
ي پطتٕجبوٓ اص َىشمىذان ثشتش كطًس» مًضًع مصًّثّ كمٕسًٕن دائمٓ َٕئت امىبْ ثىٕبد ملّٓ وخجگبن دس تبسٔخ
 1388/3/25مٓضًد.
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