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 بر نحوه فعالیت توسعه و نظارت  تأسیس،  پروانه  آیین نامه صدور

 بصری سینمایی و سمعی و  های آزادآموزشگاه

 

 مقدمه:
 اهددا   قانوندو  مادهدوم  و بیست های هفدهم وبند دراجرای و اساسی قانون هشت و سی و یکصد اصل استناد به

ضدواب  و مردررات ساسدیر مرا د       با اشداره بده مداده بیسدت و  دن        و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ایفظوو 

شورای عالی انرالب فرهنگدی   72/60/27 مصوبهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ها و انجمنموسسات   انون

نامی   آیین    سدینمایی آزاد  هدای آموزشگاه هنری سوس  یهاآموزشو سوسعه سرا روزرسانی  ار هنظر به ضرورت ب و

جهدت     های آزاد سننمایی و سمعی وبصیری بر نحوه فعالنت آموزشگاهپروان  تأسنس، توسع  و نظارت صدور 

 :گرددذیل سنظیم می نیل به اهدا 

سدینمایی و سدمعی بصدری    مورد نیداز امدور   نیروی انسانی  و سربیت آموزش  مک به سوسعه دانش  -الف

  شور

 سینماییآزاد  هایفعالیت آموزشگاهدر حوزه  قانونمندی  نظارت  ذیری و ایجاد شفافیت  -ب

 

 ریفاتع :فصل اول

 نامه بکار رفته است دارای مفاهیم زیر است :آییناصطالحاسی  ه در این  : 1ماده 

 ده    باشدد ی و سمعی بصری سازمان سدینمایی مدی  سینمایدانش  ات وعمطالمنظور دفتر  : مطالعاتدفتر  -الف

 نامده و وظایف محوله و سعریف شده در این آیینای دبیرخانه نظارت   گذاریسیاست مربوط به های لیه فعالیت

 بر عهده دارد.  و سمعی بصری های آزاد سینماییآموزشگاهدر خصوص  را و سایر قوانین و مرررات موضوعه

دفتدر   ر از اخذ  روانه فعالیت از   هباشد می آزاد سینمایی و سمعی بصری آموزشگاهمنظور  :آموزشگاه -ب 

ضواب  رعایت  با  در حیطه سینما و امور سمعی و بصری آموزشی هایدوره به ارائه  سینماییدانش ات و عمطال

 ردازند. مربوطه می

 دفتر مطالعات و دانش سدینمایی و سدمعی بصدری   از سوی  گردد  هاطالق می مجوزیبه  :پروان  فعالنت  -ج 

  این آیین نامه و سدایر مردررات موضدوعه    بر اساس  گردد سا می اعطا  سازمان سینمایی به متراضی واجد شرای 

 .های مشخص شده در  روانه به فعالیت بپردازدرشتهیا  رشتهدر 

گدردد و  فعالیدت بده ندام او صدادر مدی       روانهگردد  ه حریری یا حروقی اطالق می شخصبه : مدیرمسئول –د 

 باشد.شی از دریافت مجوز بر عهده وی میهای نامسئولیت سمامی

باشدند  وظیفده   انه فعالیت مدی  ه دارای  روهایی در آموزشگاه ردد  ه به شخصی اطالق می : مدیر آموزش -ه

 باشد.دار میرسیدگی به امور آموزشی آموزشگاه را عهده

دفتر مطالعدات و داندش سدینمایی و     سدریر ازدارای  د صالحیت ردد  ه گ: به شخصی اطالق می مدرس -و

 باشد.مشغول سدریر می در آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی بصریبوده و سمعی بصری 

هدای مشدخص شدده در    یک یا سعددادی از رشدته   ه به منظور فراگیری  گرددبه شخصی اطالق می هنرجو : -ز

 نماید.نامه و با  ذیرفتن شرای  مندرج در قرارداد هنرآموزی  در آموزشگاه ثبت نام این آئین 7فصل 

قراردادی  ه بین مدیرمسئول و هنرجو به منظور آموزش و بر اساس مرررات این آئین  : هنرآموزی دقراردا -ح

 گردد.نامه منعرد می



 یبصدر  یو سدمع  یینمایدانش سد  ودفتر مطالعات  آموزشی – ارشناسیشورای منظور:  ی آموزشیشورا  -ط

رسدیدگی بده   و  ذ ور  جهت بررسدی شدرای  متراضدیان    ه به ریاست مدیر  ل دفتر م باشدیم یینمایسازمان س

 گردد.های آزاد سینمایی سشکیل میآموزشگاه ساسیبر یهادرخواست

 

 رشته های آموزشی: ومدفصل 

 :نمایندفعالیت اخذ  روانه است های ذیل درخورشتهاز  در یک یا دورشتهسوانند می متراضیان : 2ماده

 و  ارگردانی( نویسیفیلمنامه)شامل چهار رشته فیلمبرداری  سدوین  فیلمسازی -

 فیلمسازی مستند -

  ارگردانی )داستانی  مستند  سبلیغاسی( -

 برداریلمبرداری و سصویرفی -

 سدوین -

 صدابرداری   -

   گذاریصدا  -

 عکاسی -

 فیلمنامه نویسی -

  ویا نمایی -

 و لباس طراحی صحنه -

 عمومی بازیگری -

  ودک و نوجوان بازیگری -

 گریم سینمایی -

  گویندگی -

 دوبالژ  -

 میدانی و غیر میدانی( )های ویژهجلوه -

 بدلکاری -

 منشی گری صحنه -

 نرد و سحلیل فیلم -

از سدوی متراضدیان و یدا     ی  ده در صدورس در حیطده سدینما    روزافد ون  با سوجه به سحوالت فنی و سکنیکی  : تبصره

و نحدوه   هدای جدیدد   باشد  رشتهذ ر نشده  7 ه در فهرست ماده  های جدیدی درخواست گردد  رشتههاآموزشگاه

 برسد.به سصویب  آموزشیشورای در باید اجرای آن 

اند به فعالیدت  هایی  ه  روانه فعالیت اخذ نمودهدر رشته یا رشته سینمایی  موظفند صرفاً های آزاد: آموزشگاه 3ماده 

 بپردازند.آموزشی 

متراضی  مبتنی بر شرای  و درخواسترشته  دو حدا ثر برای  ساسیر آموزشگاهدر سال اول ساله یک  روانه : 4ماده 

 د.د ش  صادر خواهی آموزشیشورا سائید ر از  و

صدور  روانه فعالیت برای بیش از دو رشته  در صورت دارا بودن شدرای  و سدوان آموزشدی الزم از سدوی     :  5 ماده

  ذیر خواهد بود.متراضی    ر از برگ اری دو دوره آموزشی امکان



 فصل سوم : شرایط صدور پروانه فعالیت

  باشدند نامده مدی  ایدن آیدین   7فصدل   7های ماده  لیه اشخاص حریری وحروقی  ه مایل به فعالیت در رشته : 6ماده 

های وزارت فرهنگ و ارشداد  موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره  ه دارای مجوز فعالیت از سایر بخشهمچنین 

از دفتر مطالعات   روانه فعالیت دریافت  بایدهای یاد شده   میاسالمی هستند  جهت ارائه خدمات آموزشی در رشته

 نمایند.

در صدورت ساییدد   و  در از انرادای دوره یکسداله اول      ها برای اولین بار یکسالهفعالیت آموزشگاه روانه  : 7ماده 

 خواهد شد. صادرساله سه های های آموزشگاه در این دوره از سوی دفتر مطالعات  برای دورهفعالیت

ها بدر  ساله( به آموزشگاهسه ساله و های اختصاص یافته )یکدر خصوص اعتبار زمانی  روانه دفتر مطالعاتتبصره : 

 باشد.  دارای اختیار سام میهای انجام شدهاساس بررسی

ساله  موفد  بده جدذب هنرجدو و برگد اری دوره       ننده در زمان اعتبار  روانه یکدر صورسی  ه درخواست : 8ماده 

 افی سشخیص داده نشود  آموزشگاه مشدمول مداده   دفتر مطالعات آموزشی نگردد و یا می ان فعالیت آموزشی از نظر 

 نامه خواهد شد.این آیین 8فصل  41

با مراجعه به ادارات  دل فرهندگ و   بایست می ها )به غیر از استان سهران(درخواست  نندگان در سایر استان : 9ماده 

اساس حدود سفدوی  اختیدارات    بربایست میو ادارات  ل استانی نی  داده ارشاد اسالمی استان خود سشکیل  رونده 

 نامه ارسالی از سوی دفتر مطالعات  اقدام نمایند.  و مطاب  شیوه

 

 : شرایط عمومی و اختصاصی مدیر مسئول و مدیر آموزش:چهارم فصل 

 

 : شرایط عمومی   11ماده 

 اعتراد به مبانی دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -الف

 سابعیت  شور جمهوری اسالمی ایران. -ب

 ارائه  ارت  ایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم نظام وظیفه عمومی.)مخصوص آقایان( -ج

 رشته مورد درخواست به سشخیص شورای آموزشی دفتر مطالعاتسوانمندی انجام فعالیت متناسب با . د ی

 سن   سال 06 دارا بودن حداقل -ه

 نداشتن سوء  یشینه  یفری -و

 ه مواد مخدرعدم اعتیاد ب -ز

( 16عالوه بر دارا بودن  لیه شرای  عمومی )موضوع مفاد ماده  و آموزش مسئولمدیر: شرایط اختصاصی:  11ماده 

 باشد: ذیل شرای یکی از باید واجد 

 رشته مورد درخواست مرسب  با های سینماییدارا بودن حداقل مدرک سحصیلی  ارشناسی در یکی از رشته -الف

 رشته مورد درخواست از شورای ارزشیابی هنرمندان  شور هنری در  0دارا بودن حداقل درجه -ب

 ده بده ساییدد دفتدر      رشدته مدورد درخواسدت   حسب ندوع   ای و آموزشیحرفهسال سابره  ار  16حداقل داشتن  -ج

 مطالعات و دانش سینمایی رسیده باشد.

 

 نداشدته باشدد    را  11اده ه درخواست  ننده شخص حردوقی باشدد و شدرای  منددرج در مد       در صورسی : 12ماده 

 باشد.را داشته نامه این آیین 11و  16در ماده  ذ ر شدهشرای   باشد  همی یآموزشموظف به معرفی مدیر

 



 : مدرسان و شرایط اشتغال آنها : پنجمفصل 

 بایست دارای شرای  زیر باشند:مدرسان می : 13ماده 

 سابعیت ایران .1

 .رانیا یاسالم یجمهور یشناخته شده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم و  مبیندین  یاعتراد به مبان  .2

 و برخورداری از حسن شهرتنداشتن سوء  یشینه  یفری   دارا بودن صالحیت اخالقی  .3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن سالمت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش .4

مدرسب  بدا   سددریر    وسابره  ار همچنین  وهنری  0 ارشناسی یا درجه  مدرک سحصیلیحداقل دارا بودن  .5

 رشته مورد آموزش

با مراجعه  به دفتر مطالعات و ارائه مددارک خدود    دبایهای آزاد سینمایی میمتراضیان سدریر درآموزشگاه : 14ماده 

داشتن شرای  عنوان شدده   در صورت آموزشی دفتر مطالعات و شورای  ر از بررسینمایند.اقدام به سشکیل  رونده 

دریافدت   " د صدالحیت سددریر  "د دفترمطالعات دریافت حدنصاب امتیاز و سایی  نامه این آئین 7فصل  10در ماده 

 نمایند.

هدا بده دفتدر مطالعدات     مدیران مسئول آموزشدگاه ارسال مدارک مدرسان متراضی دریافت  دمدرسان سوس   تبصره :

 باشد.بالمانع می

 

 فعالیت آموزشگاه ها:شرایط :  ششمفصل 

نامده  ایدن آئدین   7 مادههای مندرج در  لیه اشخاص حریری و حروقی  ه متراضی فعالیت آموزشی در رشته: 15ماده 

نامه   روانه فعالیدت آموزشدی دریافدت نمایندد  در غیدر      باشند موظفند برابر ضواب  و مرررات مندرج در این آئینمی

 واهند شد.معرفی خ و به نیروی انتظامی  صورت فعالیت آنها غیرمجاز بودهاین

طب  قانون سعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و سحریراسی و فرهنگی  ه  نیروی انتظامی موظف است  :  16ماده 

نامده اجرایدی آن )مصدوب    و آیدین مجلر شدورای اسدالمی(    62/16/27بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده ) مصوب 

 رونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجداع  هیات وزیران( اقدام و فعالیت آنان را سعطیل و  18/60/20

 دهد.

هدای اعالمدی از سدوی    ها و سیاسدت   موظفند قوانین موضوعه  شور و همچنین دستورالعملهاآموزشگاه : 17ماده 

 سازمان امور سینمایی و سمعی بصری را رعایت  نند.

ای  ادواری و غیرحادوری و نیمده حادوری) از قبیدل مکاسبده      هدای آموزشدی  ها و دوره السبرگ اری  : 18ماده 

 باشد.نامه مشروط به اخذ مجوز از دفتر مطالعات میهای مندرج در فصل دوم این آئینمجازی( در رشته

نامه و نظارت بر امور آموزشدگاه بدر عهدده مدیرمسدئول     : مسئولیت رعایت  لیه مرررات و ضواب  این آئین 19ماده 

 باشد.یآموزشگاه م

انتخداب   باشد را فرهنگ ایرانی و اسالمیمعیارهای مطاب  با  ه را  نام  0 حدا ثر استمدیر مسئول موظف  : 21ماده

  یشنهاد نماید.دفترمطالعات جهت سایید به  و

جدامع   شود مانندد  مدرسده   ارگداه  مر د       ه  در نظام آموزشی  شور به  ار گرفته می هایی: استفاده از نامتبصره 

 باشد.و غیره ممنوع می  مکتب   آموزش عالیآ ادمیک

ها  به سایراشخاص حریری و هرگونه واگذاری به غیر  خرید و فروش و یا انترال  روانه فعالیت آموزشگاه:  21ماده 

 باشد.حروقی ممنوع می



 دافی آموزشدی و رفداهی را مبتندی بدر      الزم و متراضی باید محلدی مناسدب و مسدترل  دارای سجهید ات     :  22ماده 

 معاونت نظدارت بدر امدا ن    دستورالعمل موجود در دفتر مطالعات  به عنوان مکان آموزشگاه معرفی نماید  ه به سایید 

 و همچنین واحد نظارت و بازرسی دفتر مطالعات برسد. عمومی  لیر اطالعات و امنیت عمومی سهران ب رگ

  دباید فعالیت آموزشگاه به مکانی غیر از محلی  ه در  روانه درج گردیده اسدت  مدی   هر گونه سغییر مکان:  23ماده 

قبالً به صورت  تبی به دفتر مطالعات اعالم گردد . ر از دریافت ساییدیه دفتدر مطالعدات  و ارائده ساییدیده مکدان از      

بدرای مکدان جدیدد   روانده      معاونت نظارت بر اما ن عمومی  لیر اطالعات و امنیت عمدومی سهدران بد رگ   سوی 

 آموزشگاه برای مکان جدید صادر خواهد شد.

خدود را   التحصدیالن فارغمشخصات ها و های آموزشی  آزمونبرگ اری دورهموظفندگ ارش   هاآموزشگاه:  24ماده 

بوطده  دفتر مطالعات ارائه دهند  در صورت عددم ارائده گد ارش مر   به های موجود و برطب  دستورالعملبطور مرسب 

 م این آیین نامه خواهند شد.فصل هشت  41 آموزشگاه مشمول ماده 

بده   های آزاد سدینمایی از سدوی ایدن دفتدر مشدروط     : سایید گواهینامه  ایان دوره فارغ التحصیالن آموزشگاه 25ماده 

هدای ارائده شدده    معرفی هنرجویان در شروع دوره  اعالم ساریخ آزمون و فرم  ارنامه فارغ التحصیالن بر اساس فدرم 

 باشد.سوس  این دفتر می

هدای منددرج در   را در هریدک از رشدته   دوره آموزشی یکحداقل است در هر سال  هر آموزشگاه موظف:  26ماده 

 .برگ ار نماید  روانه فعالیت آموزشگاه

سدال  درطدول یدک  های مندرج در  روانه فعالیت آموزشدگاه  عدم برگ اری دوره آموزشی در هریک از رشته تبصره :

 منت  به حذ  آن رشته از  روانه خواهد شد.

 مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت سعیین شده بر اساس دستورالعمل مصوب دفتر مطالعات  متر باشد.:  27ماده 

   روانه فعالیت از درجه اعتبدار سداق    چنانچه صاحب  روانه شخص حریری باشد و فوت یا مهجور گردد:  28ماده 

هدای  سواند بطور نیابتی به فعالیت ادامده داده و دوره ماه  ر از ساریخ فوت  آموزشگاه می 0گردیده و فر  سا حدا ثر 

نامده را  خود را به  ایان برساند.در صورسی  ه در بین وراث فردی بتواند سمامی شرای  دریافت  روانده در ایدن آیدین   

صدورت ادامده فعالیدت     در غیر این سواند به ایشان انترال یابدماید  با موافرت سایر وراث  امتیاز آموزشگاه میاحراز ن

 11و 16 ه دارای شرای  ذ در شدده در مداده     شگاه صرفا منوط است به معرفی شخصی به عنوان مدیر آموزش آموز

 بود.خواهند سعطیل صورت آموزشگاه  در غیر این این آیین نامه باشد 

 گردد.در زمان مررر   روانه از درجه اعتبار ساق  می و اقدام الزم در صورت عدم معرفی مدیر آموزش تبصره :

چنانچه صاحب  روانه شخص حروقی باشد و فوت یا مهجدور گدردد  اعاداء هیدات مددیره یدا موسدر        :  29ماده 

و برابر صورسجلسه مجمع  مدیری  دهندالعاده سشکیل مجمع عمومی فوق ماه  7باشند حدا ثر ظر  مدت مکلف می

 نامه باشد   به دفتر مطالعات معرفی نماید.ئینآاین  11و  16را  ه دارای شرای  ماده 

 گردد.در صورت عدم معرفی مدیر جدید در زمان مررر   روانه از درجه اعتبار ساق  می تبصره :

ساله بده مددت یدک سدال در خواسدت مرخصدی       سوانند به ازای هر بازه زمانی سهفعال میهای آموزشگاه:  31ماده 

 نمایند.  

 باست  روانه فعالیت خود را به این دفتر سحویل نماید.آموزشگاه می  در صورت سایید مرخصی تبصره :

ممنوع است مگر در صدورت  سعطیل آموزشگاه از طر  دارنده  روانه ساسیر قبل از اختتام دوره آموزشی :  31ماده 

 .سواف   تبی  لیه هنرجویان و با باز رداخت شهریه آنان



ندام  ثبدت باشدد   سدال مدی   12سدا   17سدال و   11سدا   2رده سنی  ودک و نوجوان شامل دو مرطدع  سدنی    : 32ماده 

ایشان انجدام   سال با حاور ولی یا سر رست قانونی و  ر از سکمیل قرارداد هنرآموزی سوس  18هنرجویان  متر از 

 شود.می

با ارایه مجوز اقامت از مراجدع ذیدرب      امه  ایان دوره برای اسباع خارجیآموزش و صدور گواهین   ذیرش:  33ماده 

 مجاز است.

 باشد.نامه ممنوع میهای مشمول این آیینساسیر و ایجاد هرگونه نمایندگی و یا شعبه برای آموزشگاه:  34ماده 

اسدتان و معرفدی    اداره  ل فرهندگ وارشداد اسدالمی    با موافرت) به استثنای استان سهران ( ها در سایر استان تبصره :

 باشد.بالمانع می در شهرهای فاقد آموزشگاه آزاد سینمایی شرای   ایجاد شعبه مدیر آموزش واجد 

سداعات آموزشدی  شدرای  مدرسدان      نامه  ه شامل طدر  دروس   دستورالعمل اجرایی مربوط به این آیین:  35ماده 

نامده  سوسد    ماه از ساریخ سصویب این آیینباشد  حدا ثر ظر  مدت ششسرف  ذیرش و مواردی از این دست می

 های مشمول ابالغ خواهد شد.دفتر مطالعات به آموزشگاه

 العمل های ابالغ شده از سدوی قوانین  مرررات و دستورها باید مبتنی بر های سبلیغی آموزشگاه لیه فعالیت : 36ماده 

 دفتر مطالعات و با اخذ ساییدیه از دفترمذ ور صورت  ذیرد.

هدای شدغلی  همدراه باشدد  ممندوع      هرگونه فعالیت سبلیغی  ه با عناوین شعاری و یا با وعده ایجاد موقعیت تبصره :

 است.

نامده   نسدبت بده    از سصویب این آیینهای آزاد سینمایی موظفند ظر  مدت یک سال  ر  لیه آموزشگاه:  37ماده 

صدورت  روانده   در غیدر ایدن    با شرای  این آیین نامه اقددامات الزم را انجدام دهندد    خود انطباق وضعیت آموزشگاه

 فعالیت آنها لغو خواهد شد.

 

 نظارت و بازرسی   هفتم :فصل 

نامده )  دارت   گیدرد  ده دارای معرفدی   مدی ها سوس  افرادی صورت نظارت و بازرسی در امور آموزشگاه :  38ماده 

 د.نشناسایی مخصوص بازرسی ( صادره از سوی دفتر مطالعات باش

دارندگان  روانه ساسیر مکلفند مدارک و اطالعات مربوطه را هنگدام مراجعده در اختیدار بازرسدان قدرار      :   39ماده 

 دهند.

در صورت عدم ارائه مدارک و اطالعات مربوطه از سوی مدیرمسئول آموزشگاه به بازرسان دفتر مطالعدات    : تبصره

 گ ارش بازرسان مالک عمل خواهد بود.

 

 تخلفات  و شرایط ابطال پروانهتم: شفصل ه

 گردد:موارد ذیل در آموزشگاه سخلف محسوب می :  41ماده 

هدای رسدیدگی بده    جمهوری اسالمی ) مطداب  بدا مدواد قدانون هیدات     ارسکاب اعمال مغایر با مصالح نظام  -1

 سخلفات اداری مصوب مجلر شورای اسالمی (

هدای رسدیدگی   عمومی و حیثیت و شرافت شغلی ) مطاب  با مواد قانون هیات عفت ارسکاب اعمال خال  -2

 به سخلفات اداری مصوب مجلر شورای اسالمی (

 ارائه گ ارش یا صدور گواهینامه خال  -3

 صدور گواهینامه  ایان دوره بدون ساییدیه دفتر مطالعات و دانش سینمایی   -4



   یا آموزشگاهسعطیل غیرموجه  الس درس  -5

 های آموزش مصوبناقص و ناسمام گذاشتن دوره -6

 هنرآموزی دعدم سعهد به شرای  سواف  شده در قراردا -7

 های ارسالیمرررات  مصوبات و دستورالعمل  عدم رعایت قوانین -8

 یا واگذاری آموزشگاه به غیر انترال -9

 به  ارگماردن اسباع بیگانه فاقد اجازه اشتغال -11

 سغییر محل یا گسترش ساختمان بدون اخذ مجوز -11

فعالیدت آموزشدگاه قیدد گردیدده      انجام هرنوع فعالیت و سشکیل هرنوع  الس به ج  آنچه در متن  روانده  -12

 است

 به  ارگیری افراد فاقد صالحیت در آموزشگاه   -13

  ارگیری مدرسان فاقد  د صالحیت سدریربه  -14

 داده شدده    و بده سدذ رات   هایی  ه مرسکب هریک از سخلفدات فدوق شدوند    دفتر مطالعات در مورد آموزشگاه :تبصره

 . ردبرخورد خواهد نامه این آئین 8فصل  41 مطاب  با ماده نمایند  بی سوجهی

  مطاب  بدا  دفتر مطالعاتاز هر یک از مواد این آیین نامه  بنا به سشخیص  هاآموزشگاه در صورت سخلف:    41ماده 

 یکی از بندهای زیر رفتار خواهد شد:

 سذ ر  تبی به آموزشگاه متخلف. –الف

   ساله به یک ساله 0سن ل  روانه فعالیت  -ب

 سعلی   روانه فعالیت آموزشگاه متخلف به مدت شش سا دوازده ماه حسب مورد. -ج

 ابطال  روانه فعالیت آموزشگاه متخلف. -د

در مواردی  ه  سخلف صورت گرفته  جنبه عمومی و مجرمانه داشته باشد  دفتر مطالعات عالوه بدر اعمدال    :1تبصره

 موارد فوق الذ ر  صاحب  روانه آموزشگاه متخلف را به مراجع قاایی معرفی خواهد نمود. 

قدانون اهددا  و وظدایف وزارت فرهندگ و      7مداده   06بندد   7ت سبصره در اعمال مرررات این ماده رعای :2تبصره 

 ال امی است. 1007ارشاد اسالمی مصوب 

 

   شورای آموزشیم : نهفصل 

ای متراضدیان  این شورا وظیفه بررسی شرای  عمومی  اختصاصی و ارزیابی صالحیت علمی  فنی و حرفده  : 42ماده 

                                                                                  را برعهده دارد. آزاد سینمایی ساسیر آموزشگاه 

 باشد. ذیر میصدور  روانه فعالیت آموزشگاه صرفا  ر از سصویب در این شورا امکان : تبصره 

 :عبارسند از شورای آموزشی  یاعاا:  43ماده 

 (رئیر شورا  )مدیر ل دفتر مطالعات و دانش سینمایی  -1

 ) دبیر شورا( مدیر ل دفتر مطالعات و دانش سینماییمعاون  -7

 دفتر مطالعات آموزشرئیر گروه   -0

 های آزاد سینمایی  آموزشگاهرئیر هیئت مدیره انجمن مدیران  -4



 و موف فعال  هایآموزشگاهی از یک مدیر مسئول -7

 ا سابره در حوزه سینما  دو نفر  ارشناس خبره و ب -0

هنری  ریدیر اداره سدینمایی و    ل استانها عبارسند از : مدیر  ل  معاون اعاای شورای آموزشی در ادارات  تبصره :

 به سایید مدیر لنفر  ارشناس خبره  دو

به  یشنهاد مدیر ل دفتر مطالعات و ساییدد معاوندت سوسدعه فنداوری و مطالعدات       شوراانتخاب افراد عاو  : 45ماده 

یدک دوره دیگدر بالمدانع    و سمدیدد آن بدرای   گردد مشخص میسال  7برای مدت سازمان سینمایی و با حکم ایشان 

 باشد.می

رسیده و یا بدر اسداس   های بر اساس درخواستو رئیر شورا  یدسایجلسات شورا به  یشنهاد دبیر شورا و  : 46ماده 

 موارد و نیازهای مشورسی سشکیل خواهد شد.

بده  باحاور حداقل نیمی از اعاا رسمیت یافتده و سصدمیمات بدا رای ا ثریدت حاضدران      شورا جلسات   : 47ماده 

 د.و اجرایی خواهد شرسیده سصویب 

فرهندگ و ارشداد   محتدرم  به سصویب وزیر  1092/....../.....در ساریخ سبصره  10و  ماده  42 فصل   9 ن نامه دریاین آی

صددور  نحوه آیین نامه  از ساریخ سصویب این آیین نامه؛  همچنین باشدالزم االجرا می ابالغ اسالمی رسید و از ساریخ

نظدارت بدر فعالیدت آنهدا        و بصدری  و سدمعی و موسسات شر ت ها و مرا   آموزش آزاد سدینمایی   سأسیر مجوز

 می گردد.ملغی  70/17/1022مصوب 

. 

 


