
هزینه انجام شدهتعداد

:هزینه های جاری دبیرخانه در نه رشته تجسمی  

پذیرایی،مراسالت،آژانس، پیک،کپی ، تشریفات 

وقبوض (گل)

:حق الزحمه عوامل جشنواره تجسمی فجر 

 عوامل دبیرخانه ، بخش روابط عمومی ،  دبیران 

...جشنواره ، حراست ، کمیته های تخصصی  و 

3500مکاناجاره مکانهای نمایشگاهی3

4

برنامه نویسی،ثبت نام بخش مسابقه )سایت جشنواره 

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

روزنمایی سایت و پشتیبانی

176

5

حق الزحمه داوران، ایاب و ذهاب، )داوری آثار 

مستندسازی، پذیرایی، جلسات داوری، اقالم 

(...موردنیاز،لوح و 

55840نفر

6
حق الزحمه اعضا شورا،ایاب و )شورای سیاستگزاری

(...ذهاب،مستندسازی،پذیرایی،اقالم موردنیاز،لوح و 
12552نفر

7

هزینه مکان تحویل )خدمات نمایشگاهی و نصب آثار 

آثار جشنواره،اقالم موردنیاز،دریافت و تحویل 

آثار،ایاب و ذهاب،مستندسازی،حق الزحمه مسئول و 

(عوامل خدمات نمایشگاهی

862

602,156نفرجوایز8

9
شامل نرم افزار،سی )طراحی و چاپ کتاب جشنواره 

(دی و کتاب
934

10

دبیر همایش، انتخاب وداوری، )بخش همایش

سخرانان همایش، سفارش مقاله، پذیرایی، جوایز و 

(چاپ کتاب

395

30297استانارسال اثار به استانها)بخش استانی11

55480نفرمجسمه سازی-حق الزحمه ورودی سفال وسرامیک12

13
سفارش فیلم -هزینه های سفارش اثر  جشنواره

جشنواره
791,680اثر

به نام خدا 

92گزارش عملکرد مالی ششمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر سال 

مبلغ عملکرد به میلیون ریال

1360

عنوان رویدادشرح عملیاتردیف

2880



14
 نشست 2تولید خبر،برگزاری )ستاد خبری 

(...خبری،ارتباط با رسانه ها،مقاله و خبر سایت ها و 
90

15

تبلیغات محیطی شامل هزینه های طراحی، تهیه، 

بیلبرد شهری،بنر،پایه )نصب،اجاره وجمع آوری

(...استند،لمینت و 

265

:مستند سازی و ساخت کلیپهای مختلف 

جلسات شورای هنری ، شورای انتخاب آثار ، داوری 

، مراسم افتتاحیه ، مراسم اختتامیه ، دیدار وزیر و 

...مهمانان از نمایشگاه ، مفاخر تجسمی و

3672لوحطراحی و ساخت لوح وتندیس17

18

پوستر ، سربرگ،گواهی )هزینه های طراحی 

شرکت،کارت دعوت،گواهی داخلی،فراخوان،فولدر 

(تقدیر،لوح سپاس و گواهی حضور

80

19

چاپ پوستر ، سربرگ،گواهی )اقالم تبلیغاتی 

شرکت،کارت دعوت،گواهی داخلی، فراخوان، فولدر 

(تقدیر، لوح سپاس و گواهی حضور

271

7437نفرهزینه اسکان و بلیط هنرمندان خارجی20

21

دستمزد :   بخش بین الملل جشنواره تجسمی 

مترجمین، تشریفات گمرکی بخش بین الملل شامل 

ترخیص بار گروهها، ایاب - هزینه های گمرکی 

وذهاب داخل کشور و حمل بار، هدایا به هنرمندان

312هنرمند7نفر

22
آماده سازی آثار جهت برپایی نمایشگاه خارج از 

کشور
9270کشور

:هزینه های مراسم افتتاحیه 

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

...بخش جنبی و 

70طراحی و چاپ بولتن افتتاحیه فجر24

:هزینه های مراسم اختتامیه 

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

...بخش جنبی و 

26
ساخت : هزینه های بخش بزرگداشت مفاخر تجسمی

...کلیپ و برگزاری نمایشگاه و 
6260نفر

6210نفرنشان عالی و لوح تقدیر مفاخر تجسمی27

23356

25529

16245



95طراحی و جاپ بولتن مراسم اختتامیه فجر28

13,674

هزینه انجام شدهتعداد

:هزینه های جاری دبیرخانه 

پذیرایی،مراسالت،آژانس، پیک،کپی ، تشریفات 

وقبوض (گل)

:حق الزحمه عوامل جشنواره تجسمی فجر 

 عوامل دبیرخانه ، بخش روابط عمومی ،  دبیران 

...جشنواره ، حراست ، کمیته های تخصصی  و 

2650مکاناجاره مکانهای نمایشگاهی3

4

برنامه نویسی،ثبت نام بخش مسابقه )سایت جشنواره 

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

روزنمایی سایت و پشتیبانی

70

5

اقالم موردنیاز،  )خدمات نمایشگاهی و نصب آثار 

دریافت و تحویل آثار، لیبل، فولدر،ایاب وذهاب، 

مستندسازی، حق الزحمه مسئول و عوامل خدمات 

(نمایشگاهی

200

6
شامل نرم افزار، سی )طراحی و چاپ کتاب جشنواره 

(دی و کتاب
72,404جلد

530نمایشگاه عاری از خشونت7

81,050انجمن سفارش  اثر به انجمن های هنری8

9
هزینه برگزاری مراسم تقدیر از فعاالن حوزه هنرهای 

تجسمی
7850مراسم

10
تولید خبر، برگزاری دو نشست خبری، )ستاد خبری 

(ارتباط با رسانه ها، مقاله و خبر سایت ها 
60

11

تبلیغات محیطی شامل هزینه های طراحی،تهیه، نصب، 

بیلبرد شهری،بنر،پایه استند،لمینت )اجاره وجمع آوری

(...و 

160

:مستند سازی و ساخت کلیپهای مختلف 

جلسات شورای هنری ، شورای انتخاب آثار ، داوری 

، مراسم افتتاحیه ، مراسم اختتامیه ، دیدار وزیر و 

...مهمانان از نمایشگاه ، مفاخر تجسمی و

12120

1150

2280

93گزارش عملکرد مالی هفتمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر سال 

عنوان رویدادشرح عملیاتردیف
مبلغ عملکرد به میلیون ریال

:جمع کل 



3595تندیسطراحی و ساخت لوح وتندیس13

14

پوستر، سربرگ، گواهی شرکت، )هزینه های طراحی 

کارت دعوت، گواهی داخلی، فراخوان، فولدر تقدیر، 

(لوح سپاس و گواهی حضور

40

15

چاپ پوستر ، سربرگ،گواهی )اقالم تبلیغاتی 

شرکت،کارت دعوت،گواهی داخلی،فراخوان،فولدر 

(تقدیر،لوح سپاس و گواهی حضور

93

:هزینه های مراسم افتتاحیه 

مجری، پذیرایی ، ایاب و ذهاب ، گل آرایی ، 

وارسال (پیامبر اعظم  )نمایشگاه های بخش جنبی

...کارت دعوت 

72طراحی و چاپ بولتن افتتاحیه فجر17

:هزینه های مراسم اختتامیه 

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

...بخش جنبی و 

102طراحی و جاپ بولتن مراسم اختتامیه فجر19

20
ساخت :هزینه های بخش بزرگداشت مفاخر تجسمی 

...کلیپ و برگزاری نمایشگاه و 
10نفر

10200نفرنشان عالی و لوح تقدیر مفاخر تجسمی21

7,778

هزینه انجام شده تعداد

:هزینه های جاری دبیرخانه  

پذیرایی ، مراسالت ، آژانس ،پیک ، چاپ  ، 

تشریفات ، قبوض و اقالم مورد نیاز ، ارسال و دریافت 

...آثار هنرمندان و 

:حق الزحمه عوامل جشنواره تجسمی فجر 

 عوامل دبیرخانه ، بخش روابط عمومی ،  دبیران 

...جشنواره ، حراست ، کمیته های تخصصی  و 

31,150مکاناجاره مکانهای نمایشگاهی3

2598

عنوان رویدادفعالیت/ عنوان برنامه ردیف
مبلغ عملکرد به میلیون ریال

1356

18445

:جمع کل 

94گزارش عملکرد مالی هشتمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر سال 

16207



:سایت جشنواره 

برنامه نویسی ، ثبت نام بخش مسابقه جشنواره، داوری 

، خرید دومین سرویس میزبانی ، اپلود ،اقالم مورد 

...نیاز، به روز نمایی سایت  و 

:داوری آثار 

حق الزحمه داوران ، ایاب و ذهاب ، پذیرایی ، اقالم 

...مورد نیاز ،جلسات انتخاب ، لوح ، و 

:شورای هنری 

حق الزحمه اعضا شورا ، پذیرایی ، ایاب ذهاب 

...جلسات انتخاب ، چاپ ، اقالم مورد نیاز و لوح و 

:خدمات نمایشگاهی و نصب آثار 

هزینه مکان تحویل آثار جشنواره ، اقالم مورد نیاز 

،هزینه دریافت و تحویل آثار ، ایاب و ذهاب  ، 

مستندسازی ، حق الزحمه

221,100نفر:جوایز جشنواره تجسمی فجر8

1001,000اثرورودیه آثار راه یافته به جشنواره9

:طراحی و چاپ کتاب جشنواره 

نرم افزار ،هزینه , شامل عکاسی از اثار واماده سازی 

طراحی ، سی دی ، ایاب ذهای ، چاپ کتاب و اقالم 

...مورد نیاز و 

:بخش همایش 
دبیر همایش ، انتخاب داوری ، پذیرایی ، سخنرانان 

همایش، تبلیغات ، ایاب و ذهاب ، سفارش مقاله ، 

جلسات نشست ،مستندسازی،چاپ کتاب و  اقالم 

...مورد نیاز و 
:بخش هنرمندان استانی 

...چاپ و قاب آثار و اقالم مورد نیاز و 

101,314پروژههزینه های اجرای پروژه های هنری جشنواره13

:ستاد خبری 

حق الزحمه عوامل ستاد خبری ، تولید خبر ، برگزاری  

نشست خبری ، پذیرایی ، ارتباط با رسانه ها ، مقاله ، 

...خبر سایت ، اقالم مورد نیاز و 

:تبلیغات محیطی 

هزینه های چاپ و طراحی پوستر، نصب اسپیس فرم، 

نصب بنر، نصب و اجاره بیلبورد شهری، بنر، پایه 

...استند، لمینت  اقالم مورد نیاز و 

15274

30100استان12

14270

11241

7390

21,100جلد10

5478نفر5

10685نفر6

4151



:مستند سازی و ساخت کلیپهای مختلف 
جلسات شورای هنری ، شورای انتخاب آثار ، داوری 

، مراسم افتتاحیه ، مراسم اختتامیه ، دیدار ویزر و 

بخش فیلم مستند ,مهمانان از نمایشگاه ، مفاخر تجسمی

...تجسمی و
2500بخشبخش فجر ملی17

3886لوحطراحی و ساخت لوح تندیس18

:هزینه های طراحی 

پوستر ، سربرگ ، گواهی شرکت ، کارت دعوت ، 

گواهی داخلی ،  فولدر تقدیر ، لوح سپاس و گواهی 

...حضور و 

:اقالم تبلیغاتی 

پوستر ، سربرگ ، گواهی شرکت ، کارت دعوت ، 

گواهی داخلی، فولدر تقدیر ، لوح سپاس، اقالم مورد 

...نیاز و گواهی حضور و 

3198نفر:هزینه اسکان و بلیط هنرمندان خارجی 21

:بخش بین الملل جشنواره تجسمی 

حق الزحمه مترجمین ، تشریفات گمرکی ، ایاب 

ذهاب داخل کشور و حمل بار ، پذیرایی ، ترخیص بار 

...گروهها و هدایا به هنرمندان خارجی

:هزینه های مراسم افتتاحیه 

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

...بخش جنبی و 

80طراحی و جاپ بولتن مراسم افتتاحیه فجر24

:هزینه های مراسم اختتامیه 

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

...بخش جنبی و 

:هزینه های بخش بزرگداشت مفاخر تجسمی 

هدایا ,هزینه های برگزاری نمایشگاه آثار مفاخر

ومراسم بزرگداشت

180نفر8نفرنشان عالی و لوح تقدیر مفاخر تجسمی27

120طراحی و چاپ بولتن مراسم اختتامیه فجر28

13,006

300نفر8نفر26

جمع کل

23437

1535برنامه25

3344نفر22

19107

20202

16710



هزینه انجام شده تعداد

هزینه های جاری دبیرخانه

پذیرایی ، مراسالت ، آژانس ،پیک ، چاپ  ، 

تشریفات ، قبوض و اقالم مورد نیاز ، ارسال و دریافت 

...آثار هنرمندان و 

:حق الزحمه عوامل جشنواره تجسمی فجر 

 عوامل دبیرخانه ، بخش روابط عمومی ،  دبیران 

...جشنواره ، حراست ، کمیته های تخصصی  و 

3
توضیح این که هزینه  )اجاره مکانهای نمایشگاهی

(اجاره دو مکان برگزاری رایگان بوده است
3150مکان

:سایت جشنواره 

برنامه نویسی ، ثبت نام بخش مسابقه جشنواره، 

داوری، خرید دومین سرویس میزبانی ، اپلود ،اقالم 

...مورد نیاز، به روز نمایی سایت  و 

:داوری آثار 

حق الزحمه داوران ، ایاب و ذهاب ، پذیرایی ، اقالم 

...مورد نیاز ،جلسات انتخاب ، لوح ، و 

:شورای هنری 

حق الزحمه اعضا شورا ، پدیرایی ، ایاب ذهاب 

...جلسات انتخاب ، چاپ ، اقالم مورد نیاز و لوح و 

:خدمات نمایشگاهی و نصب آثار 

هزینه مکان تحویل آثار جشنواره ، اقالم مورد نیاز 

،هزینه دریافت و تحویل آثار ، ایاب و ذهاب  ، 

مستندسازی ، حق الزحمه

111,090نفرجوایز جشنواره تجسمی فجر8

9140نفرتقدیر ازفعاالن حوزه تجسمی9

99990اثرورودیه آثار راه یافته به جشنواره10

:طراحی و چاپ کتاب جشنواره 

شامل عکسبرداری آثار ، نرم افزار ،هزینه طراحی ، 

...سی دی ،چاپ کتاب و اقالم مورد نیاز و 

7347

21,327جلد11

5646نفر5

11990نفر6

2937

4184

عنوان رویدادفعالیت/ عنوان برنامه ردیف
مبلغ عملکرد به میلیون ریال

1248

95گزارش عملکرد مالی نهمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر سال 



:بخش همایش 
دبیر همایش ، انتخاب داوری ، پذیرایی ، سخنرانان 

همایش، تبلیغات ، ایاب و ذهاب ، سفارش مقاله ، 

جلسات نشست ،مستندسازی،چاپ کتاب و  اقالم 

...مورد نیاز و 
171,430پروژههزینه های اجرای پروژه های هنری جشنواره13

:ستاد خبری 

حق الزحمه عوامل ستاد خبری ، تولید خبر ، برگزاری 

 نشست خبری ، پذیرایی ، ارتباط با رسانه ها ، مقاله ، 2

...خبر سایت ، اقالم مورد نیاز و 

:تبلیغات محیطی 

هزینه های چاپ و طراحی پوستر ، نصب اسپیس فرم ، 

نصب بنر ، نصب و اجاره بیلبورد شهری ، بنر ، پایه 

...استند ، لمینت و اقالم مورد نیاز و 

:مستند سازی و ساخت کلیپهای مختلف 

جلسات شورای هنری ، شورای انتخاب آثار ، داوری 

، مراسم افتتاحیه ، مراسم اختتامیه ، دیدار ویزر و 

...مهمانان از نمایشگاه ، مفاخر تجسمی و

55275لوحطراحی و ساخت لوح  و تندیس17

:هزینه های طراحی 

پوستر ، سربرگ ، گواهی شرکت ، کارت دعوت ، 

گواهی داخلی ،فولدر تقدیر ، لوح سپاس و گواهی 

...حضور و 

:اقالم تبلیغاتی 

چاپ پوستر ، سربرگ ، گواهی شرکت ، کارت 

دعوت ، گواهی داخلی  ، فولدر تقدیر ، لوح سپاس، 

...اقالم مورد نیاز و گواهی حضور و 

3323نفر:هزینه اسکان و بلیط هنرمندان خارجی 20

:بخش بین الملل جشنواره تجسمی 

حق الزحمه مترجمین ، تشریفات گمرکی ، ایاب 

ذهاب داخل کشور و حمل بار ، پذیرایی ، ترخیص بار 

...گروهها و 

:هزینه های مراسم افتتاحیه 

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

...بخش جنبی و 

132طراحی و چاپ بولتن مراسم افتتاحیه فجر23

22472

19257

3495نفر21

16640

18132

14294

15383

12556



:هزینه های مراسم اختتامیه 

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

...بخش جنبی و 

:هزینه های بخش بزرگداشت مفاخر تجسمی 

...ساخت کلیپ و هدایا و 

6180نفرنشان عالی و لوح تقدیر مفاخر تجسمی26

155طراحی و جاپ بولتن مراسم اختتامیه فجر27

13,697

6342نفر25

جمع کل

1582برنامه24


