
 
 

جمموعه فعاليتهای مديريت امور جشنواره ها در جشنواره بين املللی 
 فيلم فجر

 
 

 30/7/86 تا 15/6/86  از تاريخ تنظيم پيش نويس مقررات -1

 از تاريخ ابالغ و اعالن مقررات به مبادی جهانی و کشوری -2

  31/6/86 تا 24/6/86

مديريت رصد فيلمهای خارجی با مهکاری امور بين امللل، امور  -3

 1/2/86معاونت فرهنگی از تاريخ / يع فيلمهای خارجیأمين توزت

 14/9/86تا 

 14/10/86 تا 8/10/86 از تاريخ تنظيم جدول منايش داوران -4

 از مشارکت در رصد فيلمهای داخلی با مديريت معاونت فرهنگی -5

 30/7/86 تا 1/6/86تاريخ 

  زيرنويس فيلمهای خارجی با مهکاری نيازهایپيگيری تأمين پيش  -6

 30/9/86 تا 12/8/86 از تاريخ امور بين امللل و امور بازرگانی

پيگيری تأمين اطالعات و عکس فيلمشناخت با مهکاری امور بين  -7

 بازرگانی و واحد چاپ و انتشارات از تاريخ امللل و واحد

 23/7/86 تا 20/7/86

 تا 3/9/86  از تاريخشارکت در تنظيم ساختار فيلمشناختم -8

22/9/86 

 تا 1/7/86راحی پوسرت با مهکاری امور هنری از تاريخ طپيگيری  -9

30/8/86 

 15/10/86 تا 15/6/86از تاريخ  سفارش تنديس جشنواره -10

 7/9/86 از تاريخ سفارش ساخت فولدر چرم و مداهلای افتخار -11

 14/10/86تا 

 با مديريت رکت در تنظيم برنامه های افتتاح و اختتامامش -12

 7/10/86 تا 7/9/86امور افتتاح و اختتام از تاريخ 

 تا 5/8/86 از تاريخ پيشنهاد تعيين سالن های منايش -13

10/9/86 

جشنواره با نظر مديريت امور ... سفارش تأمين کيف و  -14

 14/10/86 تا 15/9/86  از تاريخهنری



 تا 20/11/86  از تاريخمشارکت در اعاده فيلمهای خارجی -15

7/12/86 

  از ی امور مالیپيگيری پرداخت حق الزمحه مهکاران با مهکار -16

 30/11/86 تا 30/11/86تاريخ 

 تا 20/11/86 از تاريخ تقدير از گروههای داوری  و انتخاب -17

30/11/86 

 29/11/86 تا 27/11/86  از تاريخ صدور گواهی شرکت -18

 21/12/86 تا 1/12/86  از تاريخ سپاس از سازماهنای مهکار -19

ی برنامه ريزی برگزاری جلسات شورای سياستگزاری و شورا -20

 اجرايی جشنواره

 

 

 

 تنظيم مقررات اعطای جوايز جنبی -21

 پيشنهاد اعضای هيأهتای انتخاب و داوری -22

 .تنظيم جدول منايش عمومی -23

 برنامه ريزی و اجرای بازبينی هيأت انتخاب آثار ايران -24

 انتخاب و دعوت از مهمانان داخلی -25

 پيگيری اجرای داوری کشوری -26

 پيگيری دريافت فيلم ايرانی -27

 موعه فعاليتهای ديگر خبشهای جشنوارهنظارت  بر جم -28

 دريافت گزارش پيشرفت کار از ديگر خبشها -29

 .مشارکت در تنظيم گروه داوران جهانی -30

منايشی و غير ( پيشنهاد تنظيم خبشهای خمتلف جشنواره  -31

 )منايشی

 پيشنهاد داوران ايرانی با مهکاری واحد فرهنگی -32

  با مهکاری واحد فرهنگیتپيشنهاد نکو داش -33

 دريافت فيلم های خارجی با مهکاری واحد بازرگانیپيگيری  -34

مشارکت در برنامه ريز و پيگيری عمليات اجرايی برنامه  -35

 های جنبی غير منايشی

 اعاده فيلمهای خارجی -36



 اعاده فيلمهای ايرانی به مبداء -37

 مشارکت در اعاده فيلمهای ايرانی به مبداء -38

 .تنظيم گزارشهای الزم برای دبير و ديگر مقامات مسئول -39

 
 



 
 جمموعه فعاليتهای مديريت امور تشريفات، آئين ها و مهمانان

 
مديريت تنظيم برنامه های افتتاح و اختتام با مهکاری امور  -1

 7/9/86 از تاريخ جشنواره ها، امور بين امللل، معاونت فرهنگی

 7/10/86تا 

سفارش ساخت تيزر و کليپ های مورد نياز با مهکاری مدير امور  -2

 9/10/86 تا 1/9/86 از تاريخ ت فرهنگیهنری و معاون

مهمانان دو آئين افتتاح و  دعوت از ريزیپيگيری برنامه  -3

 14/10/86 تا 24/9/86اختتام از تاريخ 

 پيگيری تأمين اياب و ذهاب و اسکان و پذيرايی مهمانان داخلی -4

 7/10/86 تا 26/9/86از تاريخ 

 دوره اجنام مهاهنگی و تأمين نيازهای خدماتی مهمانان در -5

 جشنواره

پيگيری نگارش و جور چينی ديپلم ها و جوايز با مهکاری واحد  -6

 بازرگانی

 تنکو داشبرنامه ريزی و اجرای آئين های جنبی و  -7

 پيگيری برنامه ريزی دعوت از مهمانان داخلی -8

 
جمموعه فعاليتهای مديريت امورهنری در جشنواره بين املللی فيلم 

 فجر
 
 :ای دعوت، افتخار و گواهی شرکتمديريت طراحی پوسرت، کارهت -1

  31/7/86 تا 1/6/86:  طراحی پوسرت-الف

 14/10/86 تا 26/9/86از تاريخ : کارهتای دعوت: ب

 29/11/86 تا 27/11/86از تاريخ : ديپلم افتخار و گواهی شرکت: ج

مديريت صفحه آرايی فيلمشناخت، جدول، منايش عمومی، روزنگار  -2

 :جشنواره

 14/8/86 تا 14/7/86از تاريخ :  لمشناخت صفحه آرايی في-الف

 7/9/86 تا 14/7/86از تاريخ :  جدول-ب

 14/9/86 تا 1/9/86 از تاريخ : منايش عمومی-ج

 14/9/86 تا 1/9/86 از تاريخ : روزنگار جشنواره-د



 از تاريخ سينماها برنامه ريزی و طراحی تبليغات حميطی و -3

 30/10/86 تا 1/9/86

 از تاريخ  تيزر و کليپ های مورد نيازمشارکت در سفارش ساخت -4

 9/10/86 تا 1/9/86

مديريت ايجاد مهاهنگی در طراحی صحنه آئين های جشنواره با  -5

 مهاهنگی مديران مربوطه



 
 

جمموعه فعاليتهای مديريت امور سينماها در جشنواره بين املللی 
 فيلم فجر

 
 منايش/ خدمات عمومی ( انتظام و نظارت عمومی بر سينماها  -1

  )فيلمها

هتيه و ارائه گزارش روزانه متاشاگران و برنامه های منايشی  -2

 .سالنهای جشنواره

 تا 8/8/86مشارکت در پيشنهاد تعيين سالن های منايش از تاريخ  -3

14/9/86 

 
 

جمموعه فعاليتهای مديريت امور بين امللل در جشنواره بين املللی 
 فيلم فجر

 
اياب و ذهاب، اسکان و مديريت انتخاب، دعوت، صدور رواديد،  -1

 21/6/86 تا 24/6/86 از تاريخ پذيرايی متامی مهمانان خارجی

 از تنظيم عقد قرارداد خريد فيلمهای خارجی ضروری جشنواره -2

 7/9/86 تا 86 1/86تاريخ 

 تا 18/8/86 از تاريخ مشارکت در پيشنهاد نکوداشت های جهانی -3

17/9/86 

از  فيلمهای خارجیمشارکت در تأمين پيش نيازهای زير نويس  -4

  30/9/86 تا 12/8/86تاريخ 

مشارکت در تأمين اطالعات و عکس فيلمشناخت و ساير مواد و  -5

 22/9/86 تا 3/9/86 از تاريخ  الزماطالعاتیمنابع 

 از مشارکت در دعوت از مهمانان خارجی آئين افتتاح و اختتام -6

 7/10/86 تا 9/86//7تاريخ 

 8/8/86از تاريخ تنظيم برنامه روزانه داوران و مهانان خارجی  -7

 14/10/86تا 

 صدور کارت و ارائه خدمات مهمانان خارجی -8

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها -9

 پيگيری اجرای داوری جهانی با مهاهنگی امور جشنواره ها  -10

 برنامه ريزی و پيگيری عمليات برگزاری بازار فيلم -11



 هاد داوران جهانی با مهکاری امور جشنواره هاپيشن -12

مشارکت در برنامه ريزی و پيگيری عمليات اجرائی برنامه  -13

 های جنبی غير منايشی مرتبط 

کارگاه، ( مهکاری در هبره وری از حضور مهمانان خارجی   -14

 ... ) مصاحبه، نقد و بررسی،

 



لی فيلم جمموعه فعاليتهای مديريت امور مالی در جشنواره بين املل
 فجر

 
 از برنامه ريزی و پيگيری شناسايی و مديريت جذب حاميان مالی -1

 30/9/86 تا 1/2/86تاريخ 

 30/11/86 تا 30/11/86 از تاريخ پرداخت پاداش مهکاران -2

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها -3

 مديريت و بودجه بندی منابع مالی جشنواره -4

ف و پرداخت هزينه های جشنواره تنظيم قراردادهای خبشهای خمتل -5

 در متامی خبشها

 ...مديريت اجرای عمليات پيش فروش بليت  -6

 تأمين نيازهای پشتيبانی و خدماتی اجرايی -7

 
جمموعه فعاليتهای مديريت روابط عمومی در جشنواره بين املللی 

 فيلم فجر
 
 از تاريخ ابالغ و اعالن مقررات به رسانه های کشوری و جهانی -1

 21/6/86ا  ت24/6/86

 1/8/86 از تاريخ اعالن مقررات جوايز خبش جنبی به مبادی مربوطه -2

 7/9/86تا 

 و اجرا جلسات گفتگو با فيلمسازان دوره جشنواره یبرنامه ريز -3

  26/10/86 تا 14/9/86 از تاريخ با مشارکت امور جشنواره ها

برنامه ريزی و معرفی هنرمندان در سينماها با مهکاری امور  -4

 14/10/86 تا 16/9/86 از تاريخ هاجشنواره 

 با مهکاری امور مو اختتادعوت از مهمانان برای آئين افتتاح  -5

 7/10/86 تا 7/9/86 از تاريخ جشنواره ها و امور بين امللل

مهکاری در نشر روزنگار جشنواره با مهکاری واحد چاپ و  -6

 )فجر( انتشارات 

رنامه های مشارکت در برنامه ريز و پيگيری عمليات اجرائی ب -7

 جنبی غير منايشی

مديريت سالن رسانه ها و تأمين ملزومات مورد نياز اصحاب  -8

 رسانه ها



از فيلم ها و ( مديريت ارزيابی افکار عمومی و نظر سنجی  -9

 )فعاليتهای اصلی و جنبی جشنواره

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها -10

اره پيش و در اطالع رسانی مناسب اخبار و رويدادهای جشنو -11

 دوران جشنواره به رسانه ها

 



در جشنواره بين  جمموعه فعاليتهای مديريت واحد چاپ و انتشارات
 املللی فيلم فجر

 
چاپ سربرگ و پاکت و کارهتای دعوت، افتخار، گواهی شرکت و  -1

...: 

 31/6/86 تا 14/6/86 از تاريخ :چاپ سربرگ و پاکت: الف

 14/10/86 تا 26/9/86از تاريخ : کارهتای دعوت: ب

 29/12/86 تا 27/11/86: ديپلم افتخار و گواهی شرکت: ج

 14/10/86 تا 7/10/86 از تاريخ چاپ جدول منايش عمومی -2

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها -3

 از مديريت نشر فيلمشناخت جشنواره با مهکاری امور جشنواره ها -4

 22/8/86 تا 22/7/86تاريخ 

 )جشنواره  کودک( روزنگار مشارکت نشر  -5

 )جشنواره فجر( مشارکت در نشر روزنگار  -6

مشارکت در برنامه ريزی توليد اطالعات اجنام عمليات انتشار  -7

 برنامه های جنبی غير منايشی

 
 

 در جشنواره بين املللی فيلم فجرجمموعه فعاليتهای معاونت فرهنگی 
 

از تاريخ مديريت رصد فيلمهای داخلی با مهکاری جشنواره ها  -1

 26/8/86 تا 1/7/86

برنامه ريزی و پيگيری عمليات اجرايی برنامه های جنبی غير  -2

 تا 1/8/86منايشی با مهکاری ديگر خبشهای مرتبط از تاريخ 

25/10/86 

  هاتمشارکت در پيشنهاد نکو داش -3

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها  -4

ر پيش و در دوره برنامه ريزی مديريت نشست های فرهنگی د -5

 جشنواره

مشارکت در پيشنهاد هيات انتخاب و داوری فيلم های خارجی و  -6

 ايرانی

 
 

 



 



های واحد بازرگانی و شرکت جتهيز و توسعه سينمای جمموعه فعاليت
 در جشنواره بين املللی فيلم فجرايران 

 
 

 از )زيرنويس انگليسی و فارسی(آماده سازی فيلمهای خارجی  -1

 15/10/86تا  1/9/86تاريخ 

 از پيگيری ساخت تنديس جشنواره با سفارش امور جشنواره ها -2

 15/10/86 تا 24/6/86تاريخ 

پيشنهاد تعيين سالن های منايش با مهکاری امور سينماها و امور  -3

 14/9/86 تا 7/8/86 از تاريخ جشنواره ها

پيگيری اجرای تبليغات حميطی و سينماها با مهکاری مدير امور  -4

 30/10/86 تا 1/9/86ريخ  از تاهنری

 از تاريخ اعاده فيلمهای خارجی با مهکاری امور جشنواره ها -5

 11/12/86 تا 20/11/86

 از هاه اعاده فيلمهای ايرانی به مبدا با مهکاری امور جشنوار -6

 11/12/86 تا 20/11/86تاريخ 

مين پيش نيازهای زيرنويس فيلم های خارجی مشارکت در تأ -7

 30/9/86 تا 7/86/86 از تاريخ خريداری شده

مين اطالعات و عکس فيلمشناخت فيلمهای خارجی مشارکت در تأ -8

 26/9/86 تا 15/7/86 از تاريخ خريداری شده

 تا 1/9/86 از تاريخ مديريت آماده سازی فيلمهای خارجی -9

26/10/86 

جور پيگيری نگارش و (مشارکت در برگزاری آيين اختتام  -10

 از امور افتتاح و اختتامبه مديريت )  ديپلم ها و جوايزچينی

 7/10/86 تا 7/9/86تاريخ 

 ارائه گزارش پيشرفت کارها به امور جشنواره ها -11

 مديريت فنی منايش های جشنواره -12

 تشريفات بازرگانی ورود فيلمهای خارجی -13

 پيگيری تأمين منابع مالی قراردادهای خريد خارجی -14

 پيگيری دريافت فيلمهای خارجی -15

 ماهاپيگيری جتهيز و هبسازی سين -16

 مديريت اجنام عمليات زيرنويس فارسی -17



پيگيری اجنام امور زيرنويس انگليسی برای داوران و  -18

 مهمانان خارجی

جشنواره (مديريت توزيع فيلم مهاهنگی امور جشنواره ها  -19

 )فجر

جشنواره (مديريت آماده سازی فيلمهای خارجی دوبله مهزمان  -20

 )کودک

 )ره کودکجشنوا(مديريت اجنام عمليات دوبله مهزمان  -21
 


