
 "کشور شناسایی و پشتیبانی از برگسیذگان هنریشیوه نامه "

 همذهِ

 

ٍ « وطَس ضٌبسبیی ٍ پطتیجبًی اص ثشگضیذگبى ٌّشی»ًبهِ  آییي 5ٍ تجصشُ هبدُّ  4اص هبدُّ  4، تجصشُ 3ثِ استٌبد تجصشُ هبدُّ 

 :ضَد ًبهِ تذٍیي ٍ تصَیت هی ضیًَُبهِ، ایي  ثِ هٌظَس تذٍیي فشایٌذ ضٌبسبیی ٍ چگًَگی پطتیجبًی اص هطوَالى آییي

 

 ها : تعریف1مادّه

 

 :ضَد ًبهِ سػبیت هی ضیَُ  ّبی صیش دس ایي ثشای سػبیت اختصبس، تؼشیف

 .الف. ثٌیبد: هٌظَس ثٌیبد هلّی ًخجگبى است

ٌّشّبی »، «ٌّشّبی تجسوی»، «ٌّشّبی ًوبیطی»گبًِ:  ّبی ّطت گشٍُ ّبی ٌّشی دس ة. ٌّش: هٌظَس ّش یه اصضبخِ

 .است« ای ٌّشّبی چٌذسسبًِ»ٍ « هؼوبسی ٍ ضْشسبصی»، «صٌبیغ دستی»، «ٌّشّبی سٌتی»، «هَسیمی»، «سیٌوبیی

اهٌبی ثٌیبد هلّی  وطَس، هَضَع هصَّثِ ّیئت ًبهِ ضٌبسبیی ٍ پطتیجبًی اص ثشگضیذگبى ٌّشی ًبهِ: هٌظَس آییي ج. آییي

 .است 29/7/1394ًخجگبى دس تبسیخ 

 .َس فشٌّگستبى ٌّش جوَْسی اسالهی ایشاى استد. فشٌّگستبى ٌّش: هٌظ

 .ًبهِ است هغبثك هفبد آییي« سشآهذ ٌّشی»ٍ « هستؼذ ثشتش ٌّشی»ّـ . ثشگضیذُ ٌّشی: هٌظَس ّش یه اص ٍاجذاى ضشایظ 

ّبی هؼتجش دس حَصُ ٌّش استىِ ثِ تأییذوویسیَى دائوی  ّب ٍ هسبثمِ ٍ. سٍیذاد ٌّشی: هٌظَس ّش یه اص جطٌَاسُ

 .اهٌبی ثٌیبد سسیذُ ثبضذ ّیئت

ّب ٍ  ّبی ٌّشی، داًطگبُ ای ـ تخصصی دس حَصُ ٌّش اص لجیل اًجوي ص. ًْبد ٌّشی: هٌظَس ّشیه اص ًْبدّبی حشفِ

 .سثظ است ّبی تخصصی ری دستگبُ

 .ًبهِ است ایي ضیَُ 4ح. ضَسای ضٌبسبیی: هٌظَس ضَسای ضٌبسبیی ثشگضیذگبى ٌّشی، هغبثك هفبد هبدُّ 
 

 های هنری : شاخه2ه مادّ

 :گبًِ ٌّش ثِ ضشح صیش است ّبی ّطت ّبی ٌّشی ّش یه اصگشٍُ ضبخِ

ّبی سوؼی ـ ثصشی،  . ٌّشّبی ًوبیطی: ضبهل: عشاحی صحٌِ، عشاحی چْشُ، عشاحی لجبس ٍ ًَس، جل1َُـ2

 ّبی هشتجظ وٌٌذگی ٍ سبیش ضبخِ گشداًی، تْیِ ًَیسی، ػشٍسه ًبهِ ثبصیگشی،وبسگشداًی، ًوبیص

 ّبی هشتجظ سبصی،وبسیىبتَس،گشافیه ٍ سبیش ضبخِ . ٌّشّبی تجسوی: ضبهل: ًمبضی، ػىبسی، هجسو2ِـ2

پشداصی،  ثشداسی، عشاحی صحٌِ ٍ لجبس، چْشُ ًَیسی، ثبصیگشی، فیلن ًبهِ . ٌّشّبی سیٌوبیی: ضبهل:وبسگشداًی، فیلن2ـ3

ّبی ٍیژُ، صذاثشداسی ٍ سبیش  یلن، عشاحی جلَُسبصی، ػىبسی فیلن، هستٌذسبصی، پَیبًوبیی، ًمذ ف گشی، آٌّگ تذٍیي

 ّبی هشتجظ ضبخِ

سبصی، ًَاصًذگی، آٍاص، سّجشی اسوستش،  . هَسیمی: ضبهل: هَسیمی سٌتی، آییٌی،والسیه، الَام، هلل، پبح، آٌّگ2ـ4

 ّبی هشتجظ ِسبص ٍ سبیش ضبخِ سبخت

 ّبی هشتجظ بثت، ًگبسگشی ٍ سبیش ضبخِّبی آییٌی،وت ًَیسی، ًگبسگشی، ًوبیص . ٌّشّبی سٌتی: ضبهل: خَش2ـ5

سٌتی، سشاهیه ٍ وبضی   ّبی داسی ٍ صیش اًذاصّب، پَضبن سٌتی، چبح . صٌبیغ دستی: ضبهل: ًسبجی سٌتی، ثبفت2ِـ6



سٌتی، صٌبیغ دستی چشهی، صٌبیغ دستی فلضی، صٌبیغ دستی چَثی، صٌبیغ دستی دسیبیی، صٌبیغ دستی سٌگی، صٌبیغ 

 ّبی هشتجظ گشی ٍ سبیش ضبخِ ّبی سٌتی، آثگیٌِ، سشاهیه، سفبل دستی هستظشفِ، سٍدٍصی

. هؼوبسی ٍ ضْشسبصی: ضبهل: هؼوبسی سٌتی، هؼوبسی ًَیي، هؼوبسی اسالهی، هؼوبسی هؼبصش، هشهت اثٌیِ، هؼوبسی 2ـ7

 ّبی هشتجظ اسىبى ٍ سبیش ضبخِ

ی دیجیتبل ٍ ٌّشّبی هحیغی ٍ سبیش ای: ضبهل: ٌّشّبی ٍیذیَیی، ٌّشّبی هفَْهی، ٌّشّب . ٌّشّبی چٌذسسب2ًِـ8

 ّبی هشتجظ ضبخِ

 : شناسایی برگسیذگان هنری3مادّه

ًبهِ ٍ ثیطتشیي اهتیبص  آییي 1ـ2ّبی هزوَس دس ثٌذ  . هستؼذاى ثشتش ٌّشی: ثشگضیذگبى ایي دستِ ثبیذ ٍاجذ ٍیژگی1ـ3

صَست  1ثش اسبس جذٍل  3هؼیبسّبی هبدُّ ًبهِ دس هیبى هتمبضیبى ثبضٌذ. سٌجص  آییي 3حبصل اص هؼیبسّبی هبدُّ 

 :پزیشد هی

ًبهِ ٍ ثیطتشیي اهتیبص حبصل اص  آییي 2ـ2ّبی هزوَس دس ثٌذ  . سشآهذاى ٌّشی: ثشگضیذگبى ایي دستِ ثبیذ ٍاجذ ٍیژگی2ـ3

 .شدپزی صَست هی 2ثش اسبس جذٍل  3ًبهِ دس هیبى هتمبضیبى ثبضٌذ. سٌجص هؼیبسّبی هبدُّ  آییي 3هؼیبسّبی هبدُّ 

 

ثشای  2اهتیبص اص جذٍل  400ون  ثشای هستؼذاى ٌّشی ٍ دست 1اهتیبص اص جذٍل  200ون  : دسیبفت دست1تجصشُ 

 .سشآهذاى ٌّشی ضشٍسی است

ًخجگبًی ٌّشی سا ضٌبسبیی ٍ ثشای لحبػ دس   : ضَسای ضٌبسبیی هجبص است سبیش هصبدیك هشثَط ثِ فؼبلیت2تجصشُ 

 .همشسات ثِ ثٌیبد پیطٌْبد وٌذ

 : ضَسای ضٌبسبیی ثشگضیذگبى ٌّشی4بدُّ ه

ضَسای ضٌبسبیی ثشگضیذگبى »ّبی هتمبضی ثب همشسات ثٌیبد ٍ تؼییي هصبدیك ثشگضیذگبى ٌّشی،  ثِ هٌظَس اًغجبق ٍیژگی

 :ضَد ًبهِ ثب تشویت صیش تطىیل هی آییي 4هغبثك هبدُّ « ٌّشی

 (الف. هؼبٍى فشٌّگی ثٌیبد )سئیس ضَسا

 ستبى ٌّشة. هؼبٍى پژٍّطی فشٌّگ

 ّب ثب اًتخبة سئیس ًْبد ج. یىی اص هؼبًٍبى ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ

 سثظ د. یىی اص هؼبًٍبى ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ثب اًتخبة ٍصیش ری

 سثظ ّـ . یىی اص هؼبًٍبى ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌّبٍسی ثب اًتخبة ٍصیش ری

 گشی ثب اًتخبة سئیس سبصهبى هیشاث فشٌّگی، صٌبیغ دستی ٍگشدشٍ. یىی اص هؼبًٍبى سبصهبى 

 ص. یىی اص هؼبًٍبى سبصهبى تجلیغبت اسالهی ثب اًتخبة سئیس سبصهبى

 ًظشاى ٌّشی ح. پٌج تي اص صبحت

 .ضًَذ : اػضبی هَضَع ایي هبدُّ ثب حىن سئیس ثٌیبد هٌصَة هی1تجصشُ 

 .ّبی ٌّشی ثبضٌذ ذ هشتجظ ثب یىی اصگشٍُثبی« ص»تب « د»: هسؤٍالى هَضَع ثٌذّبی 2تجصشُ 

 ّب ٍ  ّبی ٌّش ٍ هؼوبسیِ داًطگبُ ػلوی سضتِ اص هیبى اػضبی ّیئت« ح»: سِ تي اص اػضبی ثٌذ 3تجصشُ 

 وطَس ثشای هذت دٍ سبل ثب اًتخبة ٍ حىن سئیس  وطَس ٍ دٍ تي اص هیبى ٌّشهٌذاى ٍ ٌّشضٌبسبى ثشجستِ ّبی پژٍّطگبُ

 .ٍ اًتخبة ٍ اًتصبة هجذد آًبى ثالهبًغ استضًَذ  ٌیبد هٌصَة هیث



 ضَد ٍ یىی اص هذیشاى ایي هؼبًٍت، ٍظیفِ دثیشی : دثیشخبًِ ضَسا دس حَصُ هؼبًٍت فشٌّگی ثٌیبد تطىیل هی4تجصشُ 

 .ّبی ضَسا سا ثش ػْذُ داسد جلسِ

ّب ٍ پیگیشی اجشای آًْب سا  هصَّثِ ّب، اثالؽ جلسِ ّب، ثجت صَست ًبهِ : دثیشخبًِ ضَسا ٍظیفِ تٌظین ٍ اسسبل دػَت5تجصشُ 

 .ثش ػْذُ داسد

 :کارگروه تخصصی هنری5مادّه 

ثب تشویت صیش تطىیل « وبسگشٍُ تخصصی ٌّشی»ّبی هختلف ٌّش،  ّبی دسیبفتی دس حَصُ ثشای ثشسسی تخصصی دسخَاست

 :ضَد هی

 

 (وبسگشٍُ الف. دثیش ضَسای ضٌبسبیی ثشگضیذگبى ٌّشی )سئیس

 (بى ٌّش )ثِ اًتخبة هؼبٍى پژٍّطی فشٌّگستبى ٌّشة. ًوبیٌذُ فشٌّگست

 (ّب )ثِ اًتخبة ػضَ هتٌبظشِ ًْبد دس ضَسا ج. ًوبیٌذُ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ

 (د. ًوبیٌذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی )ثِ اًتخبة ػضَ هتٌبظشِ ٍصاست دس ضَسا

 ()ثِ اًتخبة ػضَ هتٌبظشِ ٍصاست دس ضَسا ّـ . ًوبیٌذُ ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌّبٍسی

 ا(اًتخبة ػضَ هتٌبظشِ ٍصاست دس ضَسگشی )ثِ  ٍ. ًوبیٌذُ سبصهبى هیشاث فشٌّگی، صٌبیغ دستی ٍگشدش

 (گبًِ ٌّش )ثِ اًتخبة ثٌیبد ّبی ّطت ًظشاى ٌّشی دس ّش یه اصگشٍُ ص. دٍ تي اص صبحت

ضًَذ ٍ اًتخبة هجذد آًبى  ضٌبسبیی ثشای هذت دٍ سبل هٌصَة هیوبسگشٍُ ثب حىن سئیس ضَسای  : اػضبی1تجصشُ 

 .ثالهبًغ است

ضًَذ ٍ دس ّش جلسِ ثِ  گبًِ ٌّشی )هجوَػبً ضبًضدُ تي( اًتخبة هی ّبی ّطت ثش اسبس گشٍُ« ص»: اػضبی ثٌذ 2تجصشُ 

 .وٌٌذ ّبی هَسد ثشسسی، اػضبی هشتجظ دس جلسِ ضشوت هی تٌبستِ پشًٍذُ

ّب، اسصیبثی اٍلیِ آًْب، تغجیك هذاسن ثب  ضَد ٍ ٍظیفِ دسیبفت دسخَاست ىبسگشٍُ دس ثٌیبد تطىیل هی: دثیشخب3ًْتجصشُ 

 .همشسات ٍ اسائِ ًتبیج ثِ ضَسا سا ثشػْذُ داسد

 : فراینذ شناسایی6مادّه 

 .وٌذ م هیاػال« سشآهذ ٌّشی»ٍ « هستؼذ ثشتش ٌّشی». سئیس ثٌیبد ّش سبلِ تؼذاد ثشگضیذگبى ٌّشی سا دس دٍ سدُ 1ـ6

 .وٌذ دّی هی . ثٌیبد اعالػبت هشثَط ثِ هتمبضیبى سا گشدآٍسی ٍ سبهبى2ـ6

. وبسگشٍُ تخصصی ٌّشی، هستٌذات دسیبفتی سا ثب همشسات تغجیك ٍ اهتیبص ّش یه اص هتمبضیبى سا تؼییي ٍ ثِ ضَسای 3ـ6

 .وٌذ ضٌبسبیی اػالم هی

 .وٌذ یظ سا تؼییي ٍ ثِ سئیس ثٌیبد پیطٌْبد هی. ضَسای ضٌبسبیی، پس اص ثشسسی ًتبیج، ٍاجذاى ضشا4ـ6

 .وٌذ . ثٌیبد ثش اسبس ظشفیت سبالًِ، ثشگضیذگبى ًْبیی سا تؼییي ٍ هؼشفی هی5ـ6

 .تَاًٌذ دس ایي فشایٌذ ٍاسد ضًَذ : هتمبضیبى اص عشیك ًْبدّبی ٌّشی یب ثِ صَست فشدی هی1تجصشُ 

 تَاًٌذ دٍثبسُ دس فشایٌذ اسصیبثی ضشوت وٌٌذ. ثشای  ون ّفت سبل اص آخشیي اًتخبة، هی : ثشگضیذگبى پس اص دست2تجصشُ 

ّبی جذیذضبى هَسد اسصیبثی لشاس  ّبی ػلوی دس صهیٌِ ٌّش، تٌْب فؼبلیت جض پیطیٌِ تحصیلی ٍ تخصص ایي افشاد، ثِ

 .َاّذگشفتخ



 

 : پشتیبانی7مادّه 

شتش ٌّشی: ثِ هٌظَس ّذایت ٍ تسْیل هسیش سضذ ٍ استمبی هستؼذاى ثشتش ٌّشی، تسْیالت صیش ثِ ًبم . هستؼذاى ث1ـ7

 :ضَد ، ثِ آًبى اػغب هی«الوله( هشحَم هحوذ غفبسی )ووبل»داضت ضأى ٌّشی گشاهی ، ثِ«الوله جبیضُ ووبل»

 ّبی تخصصی ٌّشی هٌذی اص هحضش استبداى سضتِالف. تسْیالت هبدّی ثشای ثْشُ

داخلی  ػضَیت دس هجبهغ ٌّش»، «ّبی ٌّشی وبسگبُ اًذاصی ساُ»، «خلك آثبس ٌّشی»ّضیٌِ  ووه تأهیي  ة. اػتجبس هبلی ثشای

 ٍ سبیش هَاسد هطبثِ« ضشوت دس هجبهغ ٌّشی داخلی»، «خشیذ آثبس ٌّشی»، «ٍ خبسجی

 شّبی تحصیلی داًطجَیبى صبحت استؼذاد ثشتج. دسًظشگشفتي اهتیبص دس جذٍل جبیضُ

 آهَختگبى ثشتش داًطگبّید. دسًظشگشفتي اهتیبص دس جذٍل تسْیالت داًص

 گشی هلّی، تسْیالت ثیوِ ٍ هطبثِ آى ّـ . تسْیالت فشٌّگی ٍ سفبّی: ضبهل ووه ّضیٌۀ سفشّبی صیبستی،گشدش

 

ى تسْیالت صیش ثِ هٌظَس تىشین سشآهذاى ٌّشی ٍ تسْیل هسیش اثشگزاسی آًْب ٍ الگَسبصی اص آًب . سشآهذاى ٌّشی: ث2ِـ7

 :ضَد، ثِ آًبى اػغب هی«ضْیذ سیذ هشتضی آٍیٌی»داضت ضأى ٌّشی گشاهی ، ثِ«جبیضُ ضْیذ آٍیٌی»ًبم 

ّبی ثذیغ ٌّشی، تشٍیجی، آهَصضی ٍ پژٍّطی، خلك ٍ اًتطبس آثبس، ػضَیت دس هٌظَس استمبی فؼبلیت الف. اػتجبس هبلی ثِ

وبسگبُ  ّبی ٌّشی، داخلی ٍ خبسجی،وبسآفشیٌی،گستشش ّب ٍ جطٌَاسُ گبُهجبهغ ٌّشی داخلی ٍ خبسجی، ضشوت دس ًوبیط

 ٌّشی ٍ هَاسد هطبثِ

 وطَس ّبی ّب، ًْبدّب ٍ دستگبُ ة. ووه ثِ خشیذ آثبس ٌّشی سشآهذاى ثشای هَصُ

 ج. اهىبى پزیشش سبالًِ دٍ ٌّشجَ/ پژٍّطگش ثب استفبدُ اص اػتجبسات ثٌیبد

 گشی هلّی، تسْیالت هسىي، ثیوِ ٍ هطبثِ آى ووه ّضیٌۀ سفشّبی صیبستی،گشدش ٍ سفبّی: ضبهل د. تسْیالت فشٌّگی

 ّب ٍ  ّب، ًوبیطگبُ وطَس )هبًٌذ ضشوت دس وٌسشت تسْیالت ثشای استفبدُ اص اهىبًبت فشٌّگی ٍ ٌّشی دس سغح  ّـ. اػغبی

 (ضبثِ آى

هی )اص عشیك اًتطبسوتبة یبدهبى، تْیِ ّبی سشآهذ ٌّشی دس هجبهغ ػوٍَ. تجلیل اص عشیك ضٌبسبًذى ضخصیت ٍ فؼبلیت

 (فیلن، هصبحجِ ٍ هطبثِ آى

ًبهِ  تجصشُ: سمف سیبلی تسْیالت ایي هبدُّ، سبالًِ اص سَی سئیس ثٌیبد تؼییي ٍ ثب ووه ًْبدّبی هشتجظ ثب هَضَع آییي

 .ضَداػغب هی

 : تصویب و اجرا8مادّه 

تجصشُ پس اص تأییذ ضَسای ضٌبسبیی ثشگضیذگبى ٌّشی ثِ ًبهِ هطتول ثش یه همذهِ، ّطت هبدُّ ٍ سیضدُ  ایي ضیَُ

وطَس )هَضَع هصَثِ سئیس  ًبهِ ضٌبسبیی ثشگضیذگبى ٌّشی ضیَُ»تصَیت سئیس ثٌیبد هلّی ًخجگبى سسیذ ٍ جبیگضیي 

)هَضَع هصَثِ سئیس « فْشست تسْیالت ًخجگبى ٍ استؼذادّبی ثشتش ٌّشی»( ٍ 3/8/1390ثٌیبد هلّی ًخجگبى دس تبسیخ 

اجشا ٍ سپس اصالحبت الصم دس آى اػوبل  1396ضَد ٍ تب پبیبى سبل  ( هی26/10/1391یبد هلّی ًخجگبى دس تبسیخ ثٌ

 .ضَد هی

 
 

 



 فْشست آثبس ٍ فؼبلیتْبی لبثل اسائِ ثِ دثیشخبًِ ضَسای ضٌبسبیی ٍ پطتیجبًی اص ثشگضیذگبى ٌّشی وطَس
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 پیطیىً تحصیلی

  

 ٌا ضامل: ترگسیذي آزمُن سراسری َرَد تً داوطگاي·

 کارضىاسی  دَري

 کارضىاسی ارضذ  دَري

 دَري دکتری 

  

در آزمُن گرَي ٌىر دَري 

وفر  05کارضىاسی حذاکثر 
ٌای دیگر  اَل َ در آزمُن

وفر اَل لحاظ  15حذاکثر 

 ضُوذ. می

  

 دریافت جایسي تحصیلی تىیاد ·

  

 در رضتً ٌىر

  

 آمُختً ترتر مطاتق ضُاتظ تىیاد  داوص·

  

 در رضتً ٌىر

  

 ٌىری  1دارا تُدن داوطىامً دکتری تخصصی/ وطان درجً ·

 ٌىری  2دارا تُدن داوطىامً کارضىاسی ارضذ/ وطان درجً ·

 ٌىری  3دارا تُدن داوطىامً کارضىاسی/ وطان درجً ·

  

 در رضتً ٌىر
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ٌای  فؼالیت

 ٌىری

  

 ترگسیذي ضذن در رَیذادٌای مؼتثر ٌىری ·

 ٌمکاری در ومایص َ اوتطار آثار ٌىری ترگسیذي·

 ٌای مؼتثر ٌىری  ػضُیت در اوجمه·

 ٌای پژٌَطی در حُزي ٌىر  ٌمکاری در فؼالیت·

 ٌمکاری در ترگساری رَیذادٌای مؼتثر ٌىری ·

 ٌای ٌىری  ٌا َکارگاي ٌمکاری در ترگساری ومایطگاي·

  

ٌا تایذ در  فؼالیتٌمگی 

 حُزي ٌىر تاضذ.

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ردیف معیار سنجه تىضیح

ٌا تایذ  ٌمً فؼالیت
 .در حُزي ٌىر تاضذ

تذاع سثک یا ضیُي وُ در آثار ٌىرا  

 خالقیت َ وُآَری در خلق َ اجرای آثار 

ٌای فرٌىگ تُمی در خلق آثار  ٌا َ مؤلفً کارگیری آمُزي تً  

ٌای دیىی َ اخالقی در خلق آثار  گیری از مفاٌیم َ آمُزي تٍري  

  ىگ اسالمی ـ ایراوی در خلق آثار ٌای فرٌ ٌای اصیل َ وطاوً کارگیری ومادٌا، سثک تً

ٌای وُیه در آفریىص آثار ٌا، اتسار َ رساوً کارگیری فىّاَریً ت  

یم )ٌماٌىگی صُرت َ محتُای آثار(تیان مىاسة در اوتقال مفاٌ  

گیری از مضامیه تاریخی، فرٌىگی َ ادتِی ایران َ جٍان در آثار  تٍري  

آفرینص آثار 
 هنری
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 ـــــــــ

المللی  ومایص َ اوتطار آثار ٌىری در سطح ملّی َ تیه  

ٌا َ مراکس مؼتثر ٌىری  اوتطار آثار ٌىری در مُزي  

 ترگسیذي ضذن در رَیذادٌای مؼتثر ٌىری 

المللی  ػضُیت در مجامغ ٌىری ملّی َ تیه  

 2 اضتهار هنری

 ـــــــ

ترداری از تاریخ، فرٌىگ َ میراث ٌىری تمذن اسالمی ـ ایراوی  تالش ترای احیا، وگٍذاری َ تٍري  

 تالش ترای تُسؼً ٌىر اسالمی ـ ایراوی

 تالش ترای رضذ فرٌىگ تُمی َ ٌُیت دیىی 

ٌای ٌىری داخلی/خارجی  تأسیس/ػضُیت در اوجمه  

ٌای ٌىری  ٌای اخالقی َ مؼىُی از طریق فؼالیت ٌای اسالمی َ آمُزي تسظ ارزش  

تالش برای 

گسترش و 
 ارتقای هنر
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ٌا تایذ  ٌمً فؼالیت

 .در حُزي ٌىر تاضذ

کتاب تحقیقی در حُزي ٌىر  وگارش  

 ترجمً/ تصحیح/ تطثیق/ َیرایص/ وقذ آثار ٌىر 

َ ٌىرمىذان مثرّز در حُزي ٌىر  ترتیت ضاگردان    

پردازی در حُزي ٌىر تً َیژي ٌىرٌای اسالمی ـ ایراوی  وظریً  

ٌای آمُزضی َ پژٌَطی در حُزي ٌىر  فؼالیت  

 ٌمکاری مؤثر در ترگساری رَیذادٌای مؼتثر ٌىری 

ٌای ٌىری  فؼالیت مستمر در آمُزش ٌىر َ ترگساری کارگاي  

ٌای ٌىری  ترگساری ومایطگاي  

 کسة ػىُان مستؼذ ترتر ٌىری 

های  فعالیت
برجسته 

پژوهطی، 
آمىزضی و 

 ترویجی
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داوطىامً دریکی از 
ٌای ٌىری  رضتً

ضُد لحاظ می . 

ٌىری  1کسة داوطىامً دکتری تخصصی/ وطان درجً   

ٌىری  2کسة داوطىامً کارضىاسی ارضذ/ وطان درجً   

ٌىری  3کسة داوطىامً کارضىاسی/ وطان درجً   

تخصص علمی 

 در زمینه هنر
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