
 سیاست های هنرهای نمایطی

 ( ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی26/11/1378 هَسخ 457هصَة خلسِ )

، (13/7/78دش هَسخ /2341ضوبسُ  ) ثٌب ثِ پیطٌْبد ضَسای ٌّش 26/11/78 هَسخ 457ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی دس خلسِ 

: سیبست ّبی ٌّشّبی ًوبیطی سا ثِ ایي ضشح تصَیت کشد

: مقدمه

 ٍ ثب 20/5/71 ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی هَسخ 288ثب تَخِ ثِ اصَل سیبست فشٌّگی خوَْسی اسالهی ایشاى هصَة خلسِ 

: کطَس ثِ ضشح صیش تعییي هی ضَد (تئبتش)سیبست ّبی ٌّشّبی ًوبیطی . «اٍلَیت  ّب ٍ سیبست ّبی کلی»  اص 12استٌبد ثِ ثٌذ 

: هدف و ضرورت- ۱ماده

 اصَل سیبست فشٌّگی ثِ هٌظَس اعتالی 1ٍ19ٌّش تئبتش اص عٌبصش همَّم فشٌّگی خبهعِ است کِ گستشش آى ثب تَخِ ثِ ثٌذ 

. فشٌّگی خبهعِ اسالهی ایشاى صَست هی پزیشد

: حمایت دولت- ۲ماده

اص اصَل سیبست فشٌّگی، دٍلت هَظف است ضشایط هبدی ٍ هعٌَی الصم سا ثشای تَلیذ ًوبیص ٍ ایدبد هکبى - 24ثب تَخِ ثِ ثٌذ 

. ّبی ًوبیطی دس سشاسش کطَس فشاّن آٍسد ٍ حوبیت الصم سا ثشای گستشش ٍ اعتالی ٌّش تئبتش اًدبم دّذ

ًوبیص ّبیی کِ ثشگشفتِ اص فشٌّگ اصیل اسالهی ٍ ًطأت گشفتِ اص پیبم اًمالة اسالهی ٍ همَم تئبتش هلی ثبضٌذ دس اٍلَیت  :تبصره

. ٍیژُ لشاس خَاٌّذ گشفت

: هدایت و نظارت- ۳ماده 

ایي اهش ثِ . ّذایت ٍ ًظبست ثش اخشاّبی عوَهی ٌّشّبی ًوبیطی دس سشاسش کطَس ثش عْذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی است

. هٌظَس دستیبثی، حفظ ٍ صیبًت اّذاف فشٌّگی ٍ اصَل سیبست فشٌّگی خوَْسی اسالهی ایشاى اًدبم هی پزیشد

ایي . دس سشاسش کطَس ثشاسبس آییي ًبهِ خذاگبًــِ ای صَست هی پزیشد (تئبتش)ًظبست ثش اخشای عوَهی ٌّشّبی ًوبیطی  :۱تبصره 

. آییي ًبهِ ثِ تصَیت ضَسای ٌّش خَاّذ سسیذ

ُ ّب ٍ هشاکض آهَصش عبلی کطَس ٍ ًیض خطٌَاسُ ّبی داًطدَیی ٍ تئبتشّبی  :۲تبصره  ًظبست ثش اخشای ًوبیص دس داخل داًطگب

ُ ّب ٍ هشاکض آهَصش عبلی کطَس ایي اهش ثِ عْذُ ضَسای فشٌّگی ّش داًطگبُ . تلَیضیًَی اص هَضَع ایي هبدُ هستثٌی است دس داًطگب

خَاّذ ثَد کِ آییي ًبهِ آى تَسط ٍصسای فشٌّگ ٍ آهَصش عبلی ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍ سییس ًْبد ًوبیٌذگی همبم 

ُ ّب تصَیت ٍ اثالغ خَاّذ ضذ  1.هعظن سّجشی دس داًطگب
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 سیاست های هنرهای نمایطی ۳ ماده ۲تکمیل تبصره 
 ( ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی11/4/1381 هَسخ 499هصَة خلسِ )

( 7/3/1381 هَسخ 230 / 110/ 1100ًبهِ ضوبسُ )، ثِ پیطٌْبد ضَسای ٌّش 11/4/1381 هَسخ 499ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی دس خلسِ 

. ثِ ایي ضشح تصَیت کشد ( 22/12/1378دش هَسخ  / 4068اثالغیِ ضوبسُ ) سیبست ّبی ٌّشّبی ًوبیطی سا 3 هبدُ 2تجصشُ 

 :۳ ماده۲تبصره 
ُ ّب ٍ هشاکض آهَصش عبلی کطَس ٍ ًیض خطٌَاسُ ّبی داًطدَیی، تئبتشّــبی تلَیضیًَی ٍ ًوبیص ّبی  ًظبست ثش اخشای ًوبیص دس داخل داًطگب

ُ ّب ٍ هشاکض آهَصش عبلی کطَس ایي اهش ثِ عْذُ . هشثَط ثِ کبًَى پشٍسش فکشی کَدکبى ٍ ًَخَاًبى اص هَضَع ایي هبدُ هستثٌی است دس داًطگب

ِ  آى تَسط ٍصسای علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍ سییس  ضَسای فشٌّگی ّش داًطگبُ خَاّذ ثَد کِ آییي ًبه

ُ ّب تصَیت ٍ اثالغ خَاّذ ضذ . ًْبد ًوبیٌذگی همبم هعظن سّجشی دس داًطگب

 سیذ هحوذ خبتوی –سییس خوَْس ٍ سییس ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی 

 



: آموزش و پژوهص- ۴ماده 

ی استعذادّب، افضایص آگبّی، داًص ٍ تَاًبیی ًیشٍی اًسبًی دس عشصِ ٌّش ًوبیص، تمَیت ٍ تشٍیح آهَصش ٍ پژٍّص، ٍسثِ هٌظَس ثبس

: الصم است دستگبُ ّبی ریشثط ٍظبیف صیش سا اًدبم دٌّذ

. آهَصش سسوی تئبتش دس سطَح عبلی ثشعْذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ آهَصش عبلی ٍ یب هؤسسبتی است کِ داسای هدَص سسوی ثبضٌذ- الف

. صذٍس هدَص ٍ ًظبست ثش آهَصضگبُ ّبی آصاد دس صهیٌِ ٌّشّبی ًوبیطی ثشعْذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی است-ة

ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش هَظف است ثشًبهِ هطخصی ثشای آهَصش ٍ تشٍیح ٌّش ًوبیص دس هذاسس تْیِ ٍ ثب ّوبٌّگی ٍصاست - ج

. فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی اسائِ ًوبیذ

ِ ّبی تأسیس ٍ گستشش ٌّشستبى ّبی ًوبیص فشاّن گشدد . الصم است ثب ّوکبسی ایي دٍ ٍصاستخبًِ، صهیٌ

فشّگستبى ٌّش هَظف است ثِ تْیِ طشح ّبی ٍ کبسثشدی پژٍّطی است ٍ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ٍصاست فشٌّگ ٍ - د

. آهَصش عبلی ٍ سبصهبى صذا ٍ سیوبی خوَْسی اسالهی ایشاى هَظف ثِ حوبیت کبهل اص اخشای ایي طشح ّب هی ثبضذ

: ( ضورای عالی انقالب فرهنگی24/4/1382 مورخ ۵۲۱اصالحی مصوب جلسه )تبادل نظر - ۵ماده 

ثِ هٌظَس آضٌب سبختي خْبًیبى   اصَل سیبست فشٌّگی تجبدل گشٍُ ّبی ًوبیطی ایشاًی ٍ دیگش کطَسّبی خْبى2ٍ3ثب تَخِ ثِ ثٌذ 

سجک ّب ٍضیَُ ّبی هتذاٍل ٍ ًَیي ٌّشّبی ًوبیطی دس خْبى  ثب فشٌّگ ٍ ٌّش اسالهی ٍایشاًی ٍ ًیض آضٌبیی عاللِ هٌذاى ایشاًی ثب

دستَسالعول ایي تجبدل .ایي تجبدل ثبیذ ثب دس ًظش گشفتي اسصش ّب اصَل ٍضٌَى خوَْسی اسالهی ایشاى صَست گیشد . ضشٍسی است 

. تصَیت ضَسای ٌّش خَاّذ سسیذ دس ضَسای عبلی سبصهبى فشٌّگ ٍ استجبطبت اسالهی ٍثب ّوکبسی ٍصاست اهَس خبسخِ تْیِ ٍثِ

: واره هانجص- ۶ماده 

ٍاسُ ّبی ًوبیطی ثِ هٌظَس هعشفی ٌّش ایشاًی ٍاًمالة اسالهی هجبدلِ اًذیطِ ٍ تدبست، اسصیبثی ٍ هعشفی آثبس اسصضوٌذ ىثشگضاسی خص

. خَاّذ ثَد ( اّذاف سیبست فشٌّگی2ثب تَخِ ثِ ثٌذ  )ًوبیطی، کطف ٍ هعشفی استعذادّبی خَاى ٍ سًٍك فعبلیت ّبی ًوبیطی 

ًظبست ثش  .د اسالهی استاسبصهبًذّی، ّوبٌّگی ٍ صذٍس هدَص ثشای ثشگضاسی خطٌَاسُ ّبی ًوبیطی ثش عْذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسش

اعوبل سیبست ّب ٍ اصَل اسصش ّبی هٌذسج دس اصَل سیبست ّبی فشٌّگی دس خطٌَاسُ ّبی ًوبیطی اص ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی ایي 

. ٍصاستخبًِ است

 .  ضَسای عبلی اًمالة فشٌّگی ثِ تصَیت سسیذ26/11/1378 هَسخ 457 تجصشُ دس خلسِ 3 هبدُ ٍ 6سیبست ّبی فَق دس 

  
 


