
            ارقام به میلیون ریال

تعداد
هزینه انجام 

شده

5150نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار برگزیده جشنواره های استانی1

375نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار بخش مرور استان ها 2

70140نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات انتخاب آثار بخش مرور تهران3

3200نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری مسابقه تئاتر ایران 4

6150نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری جایزه ادبیات نمایشی فجر5

20363نفرجشنواره تئاتر فجر-شورای ارزشیابی و نظارت6

151,425اثرجشنواره تئاتر فجر-برگزیده استان ها - کمک هزینه آثار 7

155,300اثرجشنواره تئاتر فجر-میهمان صحنه ای -کمک هزینه آثار 8

452,695اثرجشنواره تئاتر فجر-مرور تئاتر ایران و دانشجویی-کمک هزینه آثار 9

201,485اثرجشنواره تئاتر فجر-مرور و مسابقه بخش آف استیج-کمک هزینه آثار 10

462جشنواره تئاتر فجر-هزینه جاری تاالرهای نمایشی میزبان جشنواره11

31,000سالنجشنواره تئاتر فجر-هزینه اجاره تاالرها و مکان های جشنواره12

13
فجر )هزینه های اسکان و پذیرایی گروهها و آماده سازی تاالرهای نمایش 

(استانی
565

181,345اثرکمک هزینه گروههای اعزامی به فجر استانی14

101,190سالن/ موسسه جشنواره تئاتر فجر- برنامه به عالوه فجر15

151,150جوایزجشنواره تئاتر فجر-هزینه برگزاری و جوایز جایزه ادبیات نمایشی ایران 16

357510,370نفر شبجشنواره تئاتر فجر-(ایرانی و بخش ملل)اسکان و پذیرایی میهمانان 17

31277نفرجشنواره تئاتر فجر-هیئت داوران و انتخاب و رابطین بخش خارج از صحنه 18

6132نفرجشنواره تئاتر فجر-هیئت انتخاب بخش بین الملل19

3162,595نفرجشنواره تئاتر فجر-عوامل اجرایی تاالرهای نمایش جشنواره 20

5334نفرجشنواره تئاتر فجر-هیات داوری بخش بین الملل21

22
هزینه های گمرکی ، ایاب و ذهاب داخلی گروههای بین الملل وخدمات 

جشنواره تئاتر فجر-کارگاهی،ساخت دکور اجراهای گروههای بخش بین الملل
1,151

385,700نفر/گروهجشنواره تئاتر فجر-حق الزحمه اجرای نمایش های بخش بین الملل23

384,508نفر/گروهجشنواره تئاتر فجر-هزینه های روادید گروهها و بلیط هنرمندان بخش بین الملل24

حمایت و گسترش هنرهای نمایشی 

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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20264نفرجشنواره تئاتر فجر-دستمزد مترجمین گروهها و میهمانان و زیرنویس25

26
هزینه های برپایی کارگاههای آموزشی بین المللی شامل دستمزد 

...استادان،پذیرایی و 
116جشنواره

600(مجری،قاری،کارگردانی،دکور،کلیپ،پذیرایی و برنامه های جنبی)آیین  پایانی27

4211نفرجشنواره تئاتر فجر-هدایا و  بزرگداشت هنرمندان28

29
جشنواره (آف استیج،ایران و بین الملل،عکس،پوستر )جوایز بخش های رقابتی 

تئاتر فجر
461,515نفر

30
طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی ،جلسات  )روابط عمومی و تبلیغات محیطی

مطبوعاتی ،کاتالوگ، سایت پکیج تصویری جشنواره ، نمایشگاه 

جشنواره تئاتر فجر-(پوستر،نمایشگاه عکس، لوح و تندیس

4,200

291,910نفرجشنواره تئاتر فجر- نفر 29حق الزحمه مسئوالن کمیته در بخشهای مختلف 31

1,428هزینه های جاری دبیرخانه32

115,348رویدادکمک به برگزاری هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی33

34
المللی تئاترکودک و کمک به برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین

(همدان)نوجوان
17,420رویداد

334,757رویدادالمللی تئاتر استانیکمک به برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین35

14,421رویداد(مریوان)المللی تئاتر خیابانی کمک به برگزاری دوازدهمین جشنواره بین36

1996رویداد(صاحبدالن)کمک به برگزاری هشتمین همایش دینی37

38
کمک به برگزاری نوزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت بزرگداشت فتح 

خرمشهر در خوزستان
1412رویداد

39
تئاتر رضوی )کمک به ارتقای کیفی جشنواره های فرهنگی و هنری رضوی

خراسان شمالی، آیین های رضوی کهگیلویه و بویر احمد، تئاتر کودک و 

(نوجوان و عروسکی هرمزگان

3271رویداد

40

تئاتر تجربه دانشگاه تهران ، )حمایت از برگزاری سایر جشنواره های نمایشی 

تئاتر الله های سرخ اندیمشک، تئاتر دانشگاهی ایران ، تئاتر ارسباران، سیاه بازی 

مازندران ،چرخ و فلک ، بسیج ، شرهانی ایالم، مهر کاشان ، ضرب و نقل 

(کاشان ، کمدی شوشتر ، شهروند الهیجان

122,401رویداد

41
راهنمایان )هزینه های پشتیبانی تولیدات نمایشی در تاالرهای تحت پوشش 

(...فرهنگی، گریم، نور، صوت و خدمات فنی و اداری و
39,300
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26470اثرحمایت از تولید و اجرای برنامه های تئاتر خیابانی42

43
حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات برنامه های نمایشی در قالب پایگاه اطالع 

...رسانی ایران تئاتر و پرتال های استانی 
4,503

44
حمایت از تولید و اجرای عمومی توسط گروههای دارای پروانه بزرگ ، 

متوسط و کوچک در استانها
31012,467اثر

3600عنوان(پژوهشی–علمی )کمک به انتشارات فصلنامه تئاتر 45

122,223عنوانکمک به انتشارات مجله نمایش46

201,695جلد(آموزشی ، تالیفی و ترجمه)کمک به انتشار کتب تخصصی هنرهای نمایشی 47

2318کارگاهکمک به برگزاری کارگاههای آموزشی48

54,140موردحمایت از اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی49

50
کمک به تامین و اهدای کتب و اقالم صوتی و تصویری نمایشی به انجمن ها و 

های تخصصیکانون
858

1300جایزه/ مسابقهکمک به برگزاری جشنواره ها و مسابقات نمایشنامه نویسی51

3196سازمانITI،کانون جهانی منتقدان تئاتر،(یونیما)کمک به عضویت در مجامع جهانی 52

53
کمک به اعزام  گروه های نمایشی  و برنامه های نمایشی به مجامع و جشنواره 

های بین المللی و هفته های فرهنگی
201,137گروه

54
کمک به اعزام هنرمندان به مجامع و جشنواره های بین المللی با هدف ایجاد 

تعامل و شکوفایی استعداد های هنری جوان
5336گروه/جشنواره

33870شعبهکمک به توسعه فعالیت شعب انجمن  هنرهای نمایشی ایران55

1351موردکمک به کانون تخصصی تئاتر خیابانی56

1452موردکمک به کانون ملی منتقدان57

1247موردکمک به کانون تخصصی نمایش های آیینی و سنتی58

1379موردکمک به خانه عروسک59

338,700سالن/ موسسهحمایت از توسعه فعالیت موسسات تئاتر حرفه ای تهران و استانها60

1,880...حمایت از هنرمندان در قالب هدایا ، بزرگداشت و 61

15,912کمک به خانه تئاتر62

213,100(عنوان)نمایش حمایت از تولید و اجرای نمایش های سنتی و آیینی63

24941,941اثرحمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی در تاالرهای دولتی ، عمومی و خصوصی64
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1500اثرحمایت از عرضه آثار نمایشی در قالب شبکه نمایش خانگی65

11,619رویدادکمک به برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی مبارک66

233,526

935جشنواره فجر-هزینه های دبیرخانه1

193,010گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش سنتی2

152,700گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش پاپ3

111,033گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش تلفیقی4

8647گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش نواحی5

184,420گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش ارکسترها و گروههای کر6

15517نفرجشنواره فجر-هیات داوری مسابقه بخش سنتی 7

176جشنواره فجر-جوایز مسابقه بخش رسانه8

9
تاالر وحدت،رودکی،برج آزادی،فرهنگسرای نیاوران،سالن )اجاره سالنها 

جشنواره فجر-(ایرانیان
45,870سالن

1,970جشنواره فجر-جوایز باربد10

393جشنواره فجر-جوایز بخش جوان11

1,147هتل میهمانان داخلی جشنواره فجر12

3,773جشنواره فجر-روابط عمومی و تبلیغات جشنواره13

3555,303نفرحق الزحمه عوامل اجرایی جشنواره فجر14

6180نفرجشنواره فجر-شورای هنری15

94جشنواره فجر-هتل میهمانان خارجی16

526جشنواره فجر (دکور ، اجرا  نصب)طراحی و تزئین  صحنه 17

647پذیرایی ، ساخت کلیپ و سایر هزینه های اختتامیه جشنواره فجر18

155,276گروهجشنواره فجر-کمک هزینه گروههای بخش بین الملل19

1,780جشنواره فجر-هزینه های روادید گروهها و بلیط هنرمندان خارجی20

14110نفرجشنواره فجر- دستمزد مترجمین گروهها 21

54هتل میهمانان داخلی جشنواره جوان22

1282جشنوارههزینه های دبیرخانه جشنواره جوان23

جمع

 حمایت و صیانت از موسیقی ملی
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88890نفرجشنواره جوان-جوایز بخش سنتی24

1291,826نفرجشنواره جوان-جوایز بخش نواحی25

42706نفرجشنواره جوان-جوایز بخش کالسیک26

621,715نفرجشنواره جوان-هزینه دستمزد  داوران بخش سنتی موسیقی جوان27

3110نفرجشنواره جوان-هیات داوری بخش سنتور28

490نفرجشنواره جوان-هیات داوری بخش نی29

375نفرجشنواره جوان-هیات داوری بخش فلوت30

130نفرجشنواره جوان-هیات داوری بخش تار31

7280نفرجشنواره جوان-هیات داوری بخش موسیقی دستگاهی32

208جشنواره جوان-هزینه های ایاب و ذهاب گروههای داخلی33

(آکومپانیستها)34 9120نفرجشنواره جوان-نوازندگان همراه

1,404روابط عمومی و تبلیغات محیطی و تصویر برداری جشنواره جوان35

902,286نفرجشنواره جوان-حق الزحمه عوامل اجرایی جشنواره 36

23تشریفات جشنواره جوان37

55هزینه های اختتامیه جشنواره جوان38

39
دستگاهی ایران  )کمک به برگزاری سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی  

)
12,590جشنواره

12,854جشنوارهکمک به برگزاری جشنواره موسیقی معاصر40

41
کمک به اعزام هنرمندان جهت حضوردر فستیوال های معتبر موسیقی در تمام 

شاخه ها
502,716کشور/نفر

42
شرکت در نمایشگاههای اثر بخش و تخصصی در حوزه موسیقی 

با امکانات اجاره غرفه به منظور هویت بخشی ...   و midem  ، womex:نظیر

و معرفی موسیقی ایرانی

2958نمایشگاه/ عنوان 

43
حمایت از بخش غیردولتی اعم از حقیقی وحقوقی در خصوص فعالیت های 

مربوط به  طراحی ،تولید ، توزیع ، انتشار و صدور خدمات و محصوالت 

فرهنگی هنری

1240مورد

44
حمایت از برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای با  موضوعات مختلف در 

استان های کشور
93,250جشنواره

2200موردحمایت از تأسیس مکتب خانه موسیقی مقامی45

5300انجمنکمک به شعب انجمن موسیقی ایران در استانهای کشور46
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47
تکریم هنرمندان دارای آثار ارزشی در قالب تجلیل ، خرید اثر ، برگزاری برنامه 

...بزرگداشت و
51,539مورد

1960اثرجمع آوری آثار بزرگان موسیقی ایران و تالش برای ثبت جهانی این آثار48

6727عنوانحمایت از نشریات  و کتب تخصصی موسیقی49

50
،  انتقال (... مقاومت و )کمک به تولید آلبوم موسیقی در حوزه موسیقی ارزشی 

پیام های اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسالمی
4698آلبوم 

1400موردکمک به ارکستر موسیقی نو51

18850موردکمک به اجرایی  برنامه ارکستر های سنتی و گروه های موسیقی52

2332اثر/عنوانحمایت  در قالب خرید آثار موسیقایی از موسسات53

54
تکمیل سامانه های شعر و موسیقی نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی  و پشتیبانی 

یکساله آن
21,540سامانه

2,324مشارکت در فعالیت های هنری خانه موسیقی55

13,005جشنوارهکرمان-مشارکت در برگزاری دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران56

76,145

202,400جشنوارهبرگزاری جشنواره مد ولباس استانی با رویکرداقوام ایرانی 1

045اثرحمایت از تولید انبوه آثار برتر جشنواره های لباس اقوام  ایرانی2

3
کمک به طراحی،نمونه سازی،تولیدوعرضه مدولباس ایرانی 

((طرح ابتکاری و تولید-آفرینش آثار-خلق ایده)واسالمی
807,001طرح

4
همایش ملی تکریم وتجلیل ازتولیدکنندگان و صادرکنندگان 

برترلباس اقوام ایرانی
10500همایش

687هزینه های جاری دبیرخانه جشنواره فجر5

681اجاره تجهیزات جانبی نمایشگاه6

1,766اجاره محل برگزاری جشنواره ها7

193هزینه های ایاب و ذهاب و پست و کرایه8

2,289غرفه سازی و دکوراسیون جشنواره فجر9

1,500حق الزحمه عوامل جشنواره10

جمع

   حمایت و گسترش مد و لباس ایرانی اسالمی 
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1,700هدایا و جوایز برگزیدگان جشنواره11

1,659روابط عمومی و تبلیغات12

221,130استانارسال تجهیزات مورد نیاز استانها)حمایت از استانها13

424هتلاسکان مدعوین استانی جشنواره فجر14

380هزینه های افتتاحیه و اختتامیه15

591هزینه های بخش بین الملل16

17
کمک به برگزاری جشنواره مدولباس دانشجویی،تن 

پوش،عاشورایی،تسنیم،کودک،لباس دفاع مقدس
51,500جشنواره

18
کمک به شرکت  و حضور فعاالن مد و لباس در بازارها و 

نمایشگاه های پوشاک درخارج از کشور
5500مورد

24,946

1209کارگاه اموزشیبرگزاری ورک شاپ سوم خرداد ماه ویژه آزادسازی خرمشهر1

4832کتابکمک به بازتولید آثار هنری و چاپ کتاب2

3186کتابکمک به خرید نشریات و کتب تخصصی هنر تجسمی3

2110موزهکمک به فعالیت موزه هنرهای معاصر استانهای کشور4

5
کمک به هنرمندان جهت برگزاری نمایشگاه و بازدید از موزه های 

بین المللی
121,250نمایشگاه

11,052نمایشگاهکمک به حضور در پنجاه وهفتمین بینال ونیز هنرهای تجسمی6

152,328نمایشگاهکمک به هنرمندان استانها  جهت تولید اثر، برگزاری نمایشگاه7

15,329اثرخرید آثار فاخر وارزشمند از هنرمندان برجسته کشور8

483,125هفته هنرکمک به خرید اثر از هنرمندان جوان استانها9

241,240موردکمک به مرمت و حفظ آثار گنجینه هنرهای تجسمی10

261جشنواره تجسمی فجر- هزینه های جاری دبیرخانه 11

1,360جشنواره تجسمی فجر- حق الزحمه عوامل 12

41,100مورد(صبا،فلسطین،نیاوران،اکو)اجاره مکانهای نمایشگاهی 13

      حمایت و گسترش هنرهای تجسمی 

جمع
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14

برنامه نویسی،ثبت نام بخش مسابقه )سایت جشنواره 

جشنواره،داوری،خرید دومین میزبانی وب،آپلود و به روزنمایی 

سایت و پشتیبانی

1203سایت

15
حق الزحمه داوران،ایاب و ذهاب،پذیرایی،جلسات )داوری آثار 

(...داوری،اقالم موردنیاز،لوح و 
770

16
حق الزحمه اعضا شورا،ایاب و )شورای هنری 

(...ذهاب،پذیرایی،جلسات انتخاب،اقالم موردنیاز،لوح و 
1,100

17

هزینه مکان تحویل آثار )خدمات نمایشگاهی و نصب آثار 

جشنواره،اقالم موردنیاز،دریافت و تحویل آثار،ایاب و 

ذهاب،مستندسازی،حق الزحمه مسئول و عوامل خدمات 

(نمایشگاهی

413

18
 - (...بخش فراخوان،غیر فراخوان ، مردمی ، اینستاگرام و  )جوایز

جشنواره تجسمی فجر
2,250جایزه

8250جشنواره تجسمی فجر- تقدیر از مدیران برتر هنری استانها 19

150جایزهجشنواره تجسمی فجر- جایزه برتر هنرمند استانی 20

1001,000اثرجشنواره تجسمی فجر-  اثر هنرمندان 100ورودیه 21

22
 -(شامل نرم افزار،سی دی و کتاب)طراحی و چاپ کتاب جشنواره 

 جشنواره تجسمی فجر
22,190کتاب

23
دبیر همایش،انتخاب وداوری،سخرانان )بخش همایش

جشنواره تجسمی فجر - (همایش،سفارش مقاله،پذیرایی
527

19619جشنوارهجشنواره تجسمی فجر- بخش هنرمندان استانی 24

11300جشنوارهجشنواره تجسمی فجر- بخش نگارخانه ها 25

26
جشنواره تجسمی - هزینه های اجرایی پروژه های هنری جشنواره 

فجر
1,650

27
 نشست خبری،ارتباط با رسانه 2تولید خبر،برگزاری )ستاد خبری 

(...ها،مقاله و خبر سایت ها و 
396

28
تبلیغات محیطی شامل هزینه های طراحی،، تهیه ، نصب اجاره و 

(...بیلبورد شهری ،بنر ، پایه استند، لمینت و)جمع آوری 
504جشنواره
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29

جلسات شورای هنری )مستندسازی و ساخت کلیپهای مختلف 

،شورای انتخاب آثار، داوری، مراسم افتتاحیه ، مراسم اختتامیه ، 

(مفاخر تجسمی -دیدار وزیر و میهمانان از نمایشگاه 

880جشنواره

1220کتابکتاب گزارش ده ساله جشنواره تجسمی فجر30

35175لوحطراحی و ساخت لوح وتندیس31

32

پوستر ،سربرگ ،گواهی شرکت ، کارت )هزینه های طراحی 

شماره ،فولدر تقدیر ،لوح سپاس و 3دعوت ، گواهی داخلی ، بولتن 

گواهی حضور

156

33

چاپ پوستر، سربرگ ،گواهی شرکت ، کارت )اقالم تبلیغاتی 

شماره ،فولدر تقدیر ،لوح سپاس و 3دعوت ، گواهی داخلی ، بولتن 

گواهی حضور

269

410جشنواره تجسمی فجر- هزینه اسکان و بلیط هنرمندان خارجی 34

2150جشنوارهجشنواره تجسمی فجر- هدایا به هنرمندان خارجی 35

433بخش بین الملل جشنواره تجسمی فجر36

37
قاری ، مجری ، )هزینه های مراسم افتتاحیه جشنواره تجسمی فجر

(...پذیرایی ، ایاب و ذهاب ، گل آرایی ، دکور بخش جنبی و 
431برنامه

165طراحی و چاپ بولتن مراسم افتتاحیه جشنواره تجسمی فجر38

10224نفرجشنواره تجسمی فجر- تقدیر از هنرمندان پیشکسوت 39

1663برنامههزینه های مراسم اختتامیه جشنواره تجسمی فجر40

450هزینه های بخش بزرگداشت مفاخر تجسمی41

180نشان عالی و لوح تقدیر مفاخر تجسمی42

43

قاری ، )طراحی و چاپ بولتن مراسم اختتامیه جشنواره تجسمی فجر

مجری ، پذیرایی ، ایاب و ذهاب ، گل آرایی ، دکور بخش جنبی 

(...و 

178

44
کمک به برگزاری نمایشگاه امام و مردم به مناسبت ارتحال 

و دفاع مقدس (ره)امام
2334نمایشگاه
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45

کمک به برگزاری شصت جشنواره هنرهای تجسمی که توسط 

بخش خصوصی و عمومی برگزار می شود مانند صلح ، نفس ، 

...چاپ کاتالوگ و 

91,115جشنواره

46
-برگزاری بیست و چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 

کرمان
5,222جشنواره

47
کمک به برگزاری نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی انجمن 

هنرمندان سفالگر
1538برنامه

48
انجمن مجسمه - کمک به برگزاری هفتمین دوساالنه مجسمه سازی

سازان
3,885

3,019کمک به برگزاری یازدهمین دوساالنه کاریکاتور49

1,660برگزاری نمایشگاه نمایش آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران50

896برگزاری نمایشگاه استاد تناولی در موزه هنرهای معاصر تهران51

52
کمک به برگزاری هفتمین بینال مجسمه سازان در موزه هنرهای 

معاصر تهران
1,020

53
برگزاری نمایشگاه هنرمند مجسمه ساز آلمانی تونی کرگ هنرهای 

معاصر تهران
12,019نمایشگاه

11,115نمایشگاهبرگزاری نمایشگاه علی اکبر صادقی موزه هنرهای معاصر تهران54

4817برنامهکمک به فعالیتهای سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران55

170کمک به راه اندازی نگارخانه های استانی56

67,398 جمع


