
  12/4/1379                          ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه                     ز ش1296.ضوبضُ 

 ( ضَضای فبلی اًَالة ىطٌّگی1379.2.6 هَضخ 461هصَة خلسِ )

 هبزُ 1استٌبز تجصطُ  ، ثٌبثِ پیطٌْبز ضَضای ٌّط ث1379.2.6ِ هَضخ 461 ضَضای فبلی اًَالة ىطٌّگی زض خلسِ 

ٍ ضٌّگی ضَاثظ ًؾبضت ثط ًوبیص  ه ضَضای فبلی اًَالة78.11.26هصَة « سیبست ّبی ٌّطّبی ًوبیطی »3

 :  صسٍض پطٍاًِ ضا ثِ ضطح شیل تصَیت ّطز

خولِ ًوبیص ّبی هصّجی،    هَصَز اظ ًوبیص زض ایي ضَاثظ اخطای ّط گًَِ ًوبیص ایطاًی ٍ ذبضخی، اظ- 1 ماده 

 . عَالًی استٍسٌتی، ضبزی آىطیي ٍ تيطیحی ثب ظهبًْبی َّتبُ ٍ هتَسظ 

  ّلیِ ًوبیص ّبیی ِّ زض تبالضّبی تئبتط یب تبالضّب ٍ ىضبّبی زٍلتی ٍ میط- 2 ماده 

ٍ یب ثِ ّط ًحَ زض هقطض استيبزُ فوَهی ٍطاض هیگیطزثبیس زاضای پطٍاًِ ًوبیص  زٍلتی ثِ ًوبیص گصاضتِ هی ضَز 

 .اظ ٍظاضت ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ثبضس

  هبزام ِّ زض تْطاى، هطّع ٌّطّبی ًوبیص ٍظاضت ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی- 1تبصره 

ًؾبضت ثط ًوبیص فْسُ  هسئَلیت ًؾبضت ثط تبالضّبی ًوبیطی زٍلتی ٍ میط زٍلتی ضا ثِ فْسُ زاضز، ضَضای هطّعی

 .زاض صسٍض پطٍاًِ ذَاّس ثَز

فْسُ ازاضات ّل ٍ زض   ًؾبضت ثط ًوبیص ٍ صسٍض پطٍاًِ زض هطاّع استبًْب ثط عجٌ ایي ضَاثظ ثِـ2تبصره 

 . ازاضات ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ذَاّس ثَز ضْطستبًْب

 زض ضْطّبیی ِّ ازاضُ ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی تأسیس ًطسُ هتَبضیبى ثبیس اظًعزیْتطیي ازاضُ ـ3تبصره 

ٍ اضضبز اسالهی پطٍاًِ ًوبیص اذص ًوبیٌس  .ىطٌّگ 

ضَضای فبلی اًَالة  هصَة« اصَل سیبست ّبی ٌّطّبی ًوبیطی  »3 هبزُ 2 ثب استٌبز ثِ تجصطُ ـ4تبصره 

 ًؾبضت ثط اخطای ًوبیص زض زاذل هساضس، زاًطگبّْب ٍ هطاّعآهَظش فبلی ّطَض ٍ ًیع خطٌَاضُ ّبی  ىطٌّگی،

ٍ ًَخَاًبى ٍ تئبتطّبی تلَیعیًَی اظ هَضَؿ ایي هبزُ  زاًص آهَظی، ّبًَى پطٍضش ىْطی َّزّبى زاًطدَیی،

 . تبثـ آئیي ًبهِ هطثَط ثِ ذَز است هستثٌی ٍ ثطاسبس ایي ضَاثظ

ٍ ثط ایي . ًجبضس آظاز است  اخطای ّط گًَِ ًوبیص زض ّلیِ تبالضّب زض صَضتی ِّ زض ثط زاضًسُ ًْبت شیل ـ3ماده 

 .اسبس ًؾبضت ٍ ثطای آًْب پطٍاًِ ًوبیص صبزض ذَاّس ضس

اًْبض، ًيی، هرسٍش ّطزى ٍ یب اّبًت ثِ اصَل ٍ ىطٍؿ زیي هَسس اسالم - 1

 .اسالهی ٍ هطاخـ تَلیس ، ضّجط اًَالة(ضُ )، اهبم ذویٌی (ؿ) اّبًت ثِ پیبهجطاى الْی، ائوِ هقصَهیي - 2

  ـ ّتِ حطهت ازیبى ضسوی ضٌبذتِ ضسُ زض ٍبًَى اسبسی3

  ـ ًباهیسی ًسجت ثِ اصل ًؾبم ٍ اًَالة اسالهی4

 .ـ تَّیي ثِ هيبذط سیبسی، فلوی ٍ هصّجی ّطَض5

  ـ اضبفِ ىسبز، ىحطبء ٍ افوبل هٌبىی فيت فوَهی6



 .  اضبفِ ًژازپطستی ٍ ًيی ثطاثطی اًسبى ّب ٍ هرصَصب توسرط عَایو ٍ اٍَام ایطاًی-7

ـ تضقیو ٍحست هلی، هٌبىـ ٍ اهٌیت هلی ٍ هصبلح خوَْضی اسالهی ایطاى 8

 .ثْطبًس ـ ضقو ضسیس ٌّطی ثِ لحبػ اخطاء ثِ ًحَی ِّ شًٍ ٍ سلیَِ توبضبگطاى ضا ثِ اًحغبط9

عطیٌ ًبهططٍؿ  ـ تطَیٌ، تطمیت ٍ تطٍیح یب آهَظش افتیبزّبی هضط ٍ ذغطًبُ ٍ ضاّْبی ّست زضآهس اظ10

  هبًٌس ٍبچبً ٍ میطُ

هجتٌی ثط حيؼ  ـ ّوِ ثِ ًيَش ىطٌّگی یب سیبسی یب اٍتصبزی ثیگبًگبى ٍ ضسیت ثب ذظ هطی ٍ ثیٌص11

 .استَالل ّطَض

اظ ًؾبهْبی استجسازی  ـ تطٍیح ٍ تجلیل هطاهْبی گطٍّْبی هحبضة ٍ میط ٍبًًَی ٍ ىطً ضبلِ ٍ ّوچٌیي زىبؿ12

  ٍ استْجبضی

 .ـ ثیبى ّبشة ٍٍبیـ اسالم ٍ اًَالة اسالهی، ثِ ًحَی ِّ هَخت گوطاّی ثیٌٌسُ ضَز13

  ـ ّتِ حطّت ٍطط یب صٌيی اظ خبهق14ِ

 خْت ثطضسی ٍ اؽْبض ًؾط زض هَضز اخطای ّط گًَِ ًوبیص ٍ صسٍض پطٍاًِ ثب زضًؾط گطىتي هَطضات ـ4 ماده 

 :ایي زستَضالقول ّیئتْبیی ثب تطّیت ظیط تطْیل هی گطزز

 :  الو ـ ضَضای هطّعی ًؾبضت ثط ًوبیص زض هطّع ٌّطّبی ًوبیطی ٍظاضت ىطٌّگ ٍ اضضبزاسالهی ضبهل

تأییس ضئیس سبظهبى  ـ زٍ ًيط ّبضضٌبس ازاضی ثیٌص ٍ اعالفبت اسالهی ٍ آضٌب ثِ اهَض ٌّطی ٍ ًوبیطی ث1ِ

  تجلینبت اسالهی

  ـ یِ ًيط ّبضضٌبسی زاضای ثیٌص سیبسی ٍ اختوبفی2

 سبل سبثَِ 10حساٍل  ـ سِ ًيط ّبضضٌبس اضضس تئبتط ثب هسضُ حساٍل ّبضضٌبسی اضضس ضضتِ تئبتط ٍ یب زاضای3

ِ ای زض فطصِ ٌّطّبی ًوبیطی  .ّبض حطى

ًوبیطی هقطىی ٍ   ضَضای هطّعی ًؾبضت ثط ًوبیص اظ سَی ضئیس هطّع ٌّطّبی1 افضبی هَضَؿ ثٌس ـ1 تبصره 

ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هٌصَة ذَاٌّس  پس اظ تأییس ضئیس سبظهبى تجلینبت اسالهی اظ سَی هقبٍى ٌّطی ٍظاضت

 .ضس

هقطىی ٍ ثب حْن   سبیط افضبی ضَضای هطّعی ًؾبضت ثط ًوبیص تَسظ ضئیس هطّع ٌّطّبی ًوبیطیـ2 تبصره 

 .هقبٍى ٌّطی ٍظاضت ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هٌصَة هی گطزًس

ضا ثط فْسُ   ضئیس گطٍُ ًؾبضت ٍ اضظضیبثی هطّع ٌّطّبی ًوبیطی، ثسٍى حٌ ضأی زثیطی ضَضاـ3 تبصره 

  ذَاّس زاضت

تئبتط، زاضای   هٌؾَض اظ ّبضضٌبسبى تئبتط، ّسبًی ّستٌس ِّ ضوي زاضتي حسي ضْطت زض فطصِـ4 تبصره 

ٌ ضٍضي آهَظضی ٍ پژٍّطی ٍ تدطثیبت هؤثطی زض ایي ظهیٌِ ثبضٌس ا  .ا .اىطاز هی ثبیست ثِ ٍبًَى اسبسی ج ایي. سَاث

 .التعام فولی زاضتِ ثبضٌس ٍ اضظش ّبی هٌسضج زض اصَل سیبست ّبی ىطٌّگی

 



  :ة ـ ضَضای ًؾبضت ثط ًوبیص استبًْب ٍ ضْطستبًْب ضبهل

ضئیس سبظهبى  ـ یِ ًيط ّبضضٌبس زاضای ثیٌص ٍ اعالفبت اسالهی ٍ آضٌب ثِ هسبئل ٌّطی، ثِ تأییس1

  تجلینبت اسالهی هطّع استبى یب ضْطستبى

 .ـ زٍ ًيط ّبضضٌبس زاضای ثیٌص سیبسی، اختوبفی ٍ آضٌب ثِ هسبئل ًوبیص ٍ تئبتط2

 ( ثٌس الو ایي هبز4ُعجٌ تقطیو اضائِ ضسُ زض تجصطُ  )ـ زٍ ًيط ّبضضٌبس تئبتط 3

 ضَضای ًؾبضت ثط ًوبیص استبًْب ٍ ضْطستبًْب اظ سَی هسیطّل ازاضُ ىطٌّگ ٍ 1 فضَ هَضَؿ ثٌس ـ1 تبصره 

اسالهی هطّع استبى اظ سَی ضئیس هطّع  اضضبز اسالهی استبى هقطىی ٍ پس اظ تأییس ضئیس سبظهبى تجلینبت

 .ٌّطّبی ًوبیطی هٌصَة ذَاّس ضس

 سبیط افضبی ضَضای ًؾبضت ثط ًوبیص استبًْب ٍ ضْطستبًْب ثِ پیطٌْبز هسیطّل ىطٌّگ ٍ اضضبز ـ2 تبصره 

 .اسالهی استبى ٍ حْن ضئیس هطّع ٌّطّبی ًوبیطی هٌصَة هی گطزًس

افضبء ضسویت زاضتِ   ًيط اظ4 خلسبت ضَضای ًؾبضت هطّعی ٍ ضَضاّبی استبًْب ٍ ضْطستبًْب ثب حضَض ـ5 ماده 

 . ًيط هقتجط هی ثبضس3ٍ تصویوبت ثب حساٍل 

اظ ّبضضٌبسبى   ضَضای ًؾبضت هطّعی ٍ ضَضاّبی استبًْب ٍ ضْطستبًْب زض صَضت لعٍم هی تَاًٌسـ6 ماده 

ِ ّبی هرتلو هطثَط ثِ هَضَؿ ًوبیص ثطای هطبٍضُ زفَت ثِ فول   .آٍضًس هترصص ضضت

 . هست افتجبض پطٍاًِ ًوبیص زض ّوبى پطٍاًِ شّط ذَاّس ضسـ7 ماده 

اظ ثبظثیٌی   ضَضاّبی ًؾبضت هَؽيٌس حساّثط یِ هبُ پس اظ زضیبىت هتي ًوبیص ٍ یِ ّيتِ پس تبصره ـ

  . ثِ هتَبضی افالم ًوبیٌس"ًوبیص، ًؾط ذَز ضا ّتجبً

هتَبضی ًسجت ثِ ضأی   زض صَضتی ِّ ًوبیطی عجٌ ایي ضَاثظ هَىٌ ثِ اذص پطٍاًِ ًوبیص ًگطزز ٍـ8 ماده 

 ضَضای ًؾبضت هطّعی ٍ ضَضاّبی ًؾبضت استبى صبزضُ هقتطض ثبضس ثبیس ؽطه هست زٍ ّيتِ اظ تبضید اثالك ضأی

  .ًؾبضت تسلین ٌّس تَبضبی ثبظثیٌی هدسز ضا ثِ ضَضای فبلی

آضاء هطزٍز ضٌبذتِ  گطزًس ِّ زض ضَضای ًؾبضت ثِ اتيبؿ ًوبیص ّبیی هی تَاًٌس زض ضَضای فبلی ًؾبضت هغطح

  .ًطسُ ثبضٌس

 : ضَضای فبلی ًؾبضت اظ اىطاز ظیط تطْیل هی ضَزـ9 ماده 

   الو ـ ضئیس هطّع ٌّطّبی ًوبیطی

 .ة ـ زٍ ًيط ثب حساٍل هسضُ ّبضضٌبسی اضضس تئبتط ثب هقطىی هقبٍى ٌّطی ٍظیط ىطٌّگ ٍاضضبز اسالهی

 ثیٌص اسالهی، سیبسی ٍ اختوبفی   زاضایج ـ یِ ًيط ّبضضٌبس

  ز ـ یِ ًيط ّبضضٌبس حٍََی آضٌب ثِ هسبئل ٌّطی

ّ  ضئیس گطٍُ ًؾبضت ٍ اضظضیبثی هطّع ٌّطّبی ًوبیطی ثسٍى حٌ ضأی  . 

 ضأی ضَضای فبلی ًؾبضت ٍغقی ٍ الظم االخطا است  ـ1 تبصره 



 .ثِ فول آٍضز  ضَضای فبلی ًؾبضت زض صَضت لعٍم هی تَاًس اظ صبحجٌؾطاى خْت هطبٍضُ زفَتـ2 تبصره 

ًؾبضت ثط  ضَضای » افتطاض ثِ ضأی صبزضُ اظ سَی ضَضای ًؾبضت ثط ًوبیص زض ضْطستبى زض ـ3 تبصره 

 .ضسیسگی ذَاّس ضس« ًوبیص استبى

ِ ّبی ًوبیص صبزضُ اظ سَی هطّع ٌّطّبی ًوبیطی ـ10 ماده  زض سطاسط ّطَض ( ضَضای ًؾبضت هطّعی ) پطٍاً

اخطای آى زض ثقضی هٌبعٌ هوٌَؿ ضسُ  هقتجط است، هگط آًِْ زض پطٍاًِ ًوبیص ٍیس هْبى ذبصی ضسُ ثبضس ٍ یب

 .ثبضس

ِ ّبی ًوبیص صبزضُ اظ سَی ازاضات ّل استبًْب ٍ ضْطستبًْب ىَظ زض تبصره ـ ّوبى استبى ٍ ضْطستبى   پطٍاً

  هقتجط است

 تَبضب ضا زض پطسطٌبهِ  هتَبضی پطٍاًِ ًوبیص ثبیس ّلیِ اعالفبت ٍ هطرصبت هطثَط ثِ ًوبیص هَضزـ11 ماده 

ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی زض اذتیبض اٍ گصاضتِ هی ضَز  ّبیی ِّ اظ سَی هطّع ٌّطّبی ًوبیطی، ازاضُ ّل یب ازاضات

ٍ تحَیل ًوبیس  .ٍیس 

ِ ّبی هَضز اضبضُ زض ایي هبزُ ثِ صَضت یْسبى اظ سَی هطّع ٌّطّبی تبصره ـ ًوبیطی ٍظاضت ىطٌّگ   پطسطٌبه

ًؾبضت ثط ًوبیص استبًْب ٍ ضْطستبًْب ٍطاض  ٍ اضضبز اسالهی تْیِ ٍ زض اذتیبض ضَضای ًؾبضت هطّعی ٍ ضَضای

  ذَاّس گطىت

ضَاثظ هجبزضت ثِ اخطای   ثب ّط ّس ِّ ثسٍى اذص پطٍاًِ ًوبیص اظ هطاخـ شی صالح هٌسضج زض ایي ـ12 ماده 

 .ًوبیص ٌّس، عجٌ هَطضات ضىتبض ذَاّس ضس

 .فْسُ زاضز  ٍظاضت ىطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هسئَلیت ًؾبضت ثط حسي اًدبم ایي ضَاثظ ضا ثطـ13 ماده 

ىطٌّگی ثِ   ضَضای فبلی اًَالة1379.2.6 هَضخ 461 تجصطُ زض خلسِ 16 هبزُ ٍ 13 ایي ضَاثظ زض 

  تصَیت ضسیس

  ضئیس خوَْض ٍ ضییس ضَضای فبلی اًَالة ىطٌّگی ـ سیس هحوس ذبتوی

 


