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ـــــــوراي  ــر ش دفتــــــ
ــر تئــــات ــردي  راهبــــ

ش�وراي راهبردي تئاتر كش�ور مركب از استادان و پيشكسوتان 
عرص�ه تئاتر با هدف س�اماندهي فعاليت هاي تئاتري كش�ور و نيز 
ايج�اد پلي ارتباطي براي تعامل و مش�اركت اهالي تئاتر با مديريت 
اداره كل هنرهاي نمايش�ي، تيرماه سال 1385 به پيشنهاد حسين 

پارسايي و دبيري عباس جهانگيريان تشكيل شد.
بخش�ي ديگر از وظايف تعريف شده شوراي راهبردي، معطوف به 
برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و درازمدت براي هماهنگي سازمان ها و 
ارگان هاي مرتبط با هنر نمايش است از جمله: حوزه هنري، سازمان 
فرهنگي و هنري ش�هرداري ته�ران، خانه هنرمن�دان ايران، خانه 

تئاتر، دانشگاه ها، مراكز آموزشي و ...
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ب��راي اينكه همه اهالي و حوزه هاي تصميم س��از و موث��ر در عرصه تئاتر 
بتوانند نماينده اي در ش��وراي راهبردي تئاتر كش��ور داش��ته باشند، اعضاي 
حقوقي ش��ورا را نمايندگاني از تمام س��ازمان ها و نهادهاي تئاتري تش��كيل 

مي دهند.
اجرايي شدن مصوبات اين شورا بر عهده اداره كل هنرهاي نمايشي است.

ش��وراي راهب��ردي تئاتر در دور اول فعاليت خود 24 جلس��ه برگزار كرد. 
از اين تعداد، 20 جلس��ه در س��الن كنفرانس خانه هنرمندان، يك جلسه در 
دفتر مدير اداره كل هنرهاي نمايش��ي و سه جلسه در دفتر مدير تئاتر شهر 

برگزار شد.
در هر جلسه، متناسب با موضوع مورد بررسي، يكي از هنرمندان سرشناس 
تئاتر به عنوان ميهمان دعوت ش��دند. ميهمانان، گاه در نشست شورا حضور 

يافته و گاه خارج از جلس��ه رسمي ش��ورا، در دبيرخانه و دفتر مركزي بنياد 
پژوهش و نگارش با عباس جهانگيريان به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

هادی مرزبان، علی رفيعی و سهراب سليمی از جمله هنرمندانی بودند كه 
به عنوان عضو ميهمان در جلسه های شورا حضور يافتند.

دور دوم فعاليت شوراي راهبردي تئاتر با ساختاري متفاوت، فعاليت خود 
را آغاز كرد.

در اي��ن دوره تنها اعضاي ثابت ش��ورا، اي��رج راد )مديرعامل خانه تئاتر(، 
حس��ين پارس��ايي )مدير اداره كل هنرهاي نمايش��ي( و عباس جهانگيريان 
)دبير ش��وراي راهبردي( حضور داش��تند و بقيه اعضا متناس��ب با موضوع و 

دستور جلسه دعوت مي شدند.

آييننامهشورايراهبرديتئاتركشور
اشاره:

تئاتر در كش��ور م��ا، مانند ديگر فعاليت هاي فرهنگ��ي و هنري، به دور از 
بحران ه��ا، كاس��تي ها و ناهنجاري هاي پي��دا و ناپيدا نبوده و نيس��ت. نظام 
مديريتي ما، هنوز نظام مند و بس��امان نشده و به همين دليل همه چيز قائم 
به اداره فرد اس��ت. آنچه در حوزه هاي زي��ر نفوذ يك مدير صورت مي گيرد، 
الج��رم، خوب يا بد، برآم��ده از ذائقه، تجربه و ظرفيت ه��اي فردي مديران 

است.
تئاتر، فعاليتي جمعي است و مديريت اين بخش از هنر، غير از هنرمندان 
پرش��مار تئاتر در س��طح كش��ور، جمعيت ميليوني مخاطبان تئاتر را نيز در 
ب��ر مي گيرد. يك فرد، حت��ي با ظرفيت مديريتي ب��اال، نمي تواند به تنهايي 
مس��ئوليت هدايت تئاتر كش��ور را بر عهده گيرد؛ زي��را مديريت تئاتر، براي 
ش��ناخت كاس��تي ها، تنگناها و دش��واري هاي فزاينده فرآين��د توليد، اجرا 
و بازخ��ورد اجتماعي آن و نيز آسيب شناس��ي و يافت��ن راهكارها، روش ها و 
رس��يدن به وضعيت مطلوب، مش��اركت همه گروه ها و دست اندركاران تئاتر 

كشور را طلب مي كند.
براي تحقق اين خواسته بحق جامعه تئاتري و بسترسازي، تعامل، مشاركت 
و همكاري ميان مديريت و هنرمندان تئاتر كش��ور، ش��وراي راهبردي تئاتر 

كشور تشكيل مي شود.

فصل اول
هدف ها

شوراي راهبردي تئاتر كشور، نهادي است علمي- پژوهشي كه به منظور:
 - شناخت موانع، مشكالت و كاستي ها

 - آسيب شناسي وضعيت موجود
 - يافتن راهكارها

 - ترسيم چشم انداز مطلوب و تحقق خواست ها و آرمان هاي واقع بينانه
و تالش جمعي هنرمندان تئاتر، براي ش��كوفايي و اعتالي همه جانبه تئاتر 

ايران تشكيل مي شود.

فصل دوم
اعضا

الف: اعضاي حقيقي
1 - حميد سمندريان

2 - حسين پاكدل
3 - محمود عزيزی
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ب: اعضاي حقوقي
1 - مديرعامل خانه هنرمندان ايران )بهروز غريب پور(

2 - مديرعامل خانه تئاتر )ايرج راد(
3 - نماينده اي از جامعه دانشگاهي )دكتر فرشيد ابراهيميان(

4 - رئيس انجمن نمايش )حسين مسافرآستانه(
5 - مدير اداره كل هنرهاي نمايشي حوزه هنري )دكتر سعيد كشن فالح(

6 - مدي��ر اداره كل هنره��اي نمايش��ي ش��هرداري ته��ران )عل��ي اكبر 
قاضي نظام(

* از مركز هنرهاي نمايشي
7 - مدير اداره كل هنرهاي نمايشي )حسين پارسايي(

8 - رئيس شوراي ارزشيابي و نظارت بر نمايش )دكتر محمدعلي خبري(
9 - رئي��س دفتر طرح و برنامه اداره كل هنرهاي نمايش��ي )دكتر اردش��ير 

صالح پور(
ج: اعضاي اجرايي

10 - محم��د بهرامي، مدي��ر روابط عمومي و هماهنگي و اطالع رس��اني 
شورا

11 - عباس جهانگيريان، دبير شورا
12 - منشي و پژوهشگران

* گروه هاي كاري شورا
1 - توليد و اجرا

2 - آموزش
3 - پژوهش و برنامه ريزي

4 - نظارت و ارزشيابي
5 - شهرستان
6 - انتشارات

7 - جشنواره ها و همايش ها
8 - روابط عمومي، اطالع رساني

9 - بودجه
10 - كودك و نوجوان

11 - آييني و سنتي
12 - بانوان

13 - عروسكي
14 - تئاتر خصوصي

15 - راديو و تلويزيون
16 - رفاه و اجتماعي

ITI - 17 و روابط بين الملل

فصل سوم
سرفصل فعاليت ها و موضوع هاي كاري و كارشناسي

1 - شناس��ايي امكانات و ظرفيت ه��اي ملي و به كارگيري و جذب آن در 
توسعه تئاتر كشور

2 - تالش براي توس��عه اطالع رس��اني جامع، با هدف گس��ترش جمعيت 
مخاطب

3 - شناسايي نقاط ضعف و قوت تئاتر امروز ايران
4 - گزارش هاي جامع از وضعيت امروز تئاتر اس��تان ها، به منظور شناخت 
كمبوده��ا و نيز ظرفيت هاي بالقوه اس��تاني و برنامه ري��زي واقع بينانه براي 

اعتالي تئاتر شهرستان
5 - جمع بندي نظرها و انتقادهاي اصولي مردم و مسئوالن

6 - جمع بندي ماهانه نقدها، نظرها و پيش��نهادهاي س��ازنده هنرمندان، 
مدرسان و پژوهشگران تئاتر

7 - بررس��ي جايگاه تئات��ر حرفه اي و تبيين سياس��ت هاي توليدي تئاتر 
كشور

8 - تعيين راهكارهاي علمي براي خصوصي سازي تئاتر
9 - بررسي جايگاه تئاتر كودك و نوجوان

10 - بررسي راهبردهاي مناسب و موثر در خصوص توسعه تئاتر
11 - بررسي جايگاه تئاتر عروسكي

12 - بررس��ي ش��يوه ها و چگونگي نظارت و ارزش��يابي تئاتر در تهران و 
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شهرستان ها
13 - نقد عملكرد برگزاري جشنواره ها و همايش ها

فصل چهارم
امور مالي و هزينه ها

1 - هزينه پذيرايي، حمل و نقل و ...
2 - حق جلسه اعضا

3 - دستمزد منشي و پژوهشگران
4 - دستمزد مدير روابط عمومي، هماهنگي و دبيرخانه

5 - دستمزد دبير شورا

فصل پنجم
زمان و مكان برگزاري جلسه ها

الف - شوراي اصلي
مكان برگزاري جلسه هاي شورا: تئاتر شهر- دفتر مديريت يا دفتر مديريت 

اداره كل هنرهاي نمايشي
زمان: يكشنبه ها )يك هفته در ميان( ساعت 17/30 تا 20

ب - گروه هاي كاري
دبيرخان��ه ش��وراي راهبردي تئاتر كش��ور واقع در طبقه س��وم اداره كل 

هنرهاي نمايشي 
زمان: طبق برنامه هاي مدون دبيرخانه شورا.

* * *
مشكالت:

 - خالصه ش��دن وظايف ش��وراي راهبردي تئاتر فقط در حد جمع آوري 
اطالعات مربوط به نيازها و مشكالت اهالي تئاتر

 - حذف مسئوليت پيگيري از شورا و باقي ماندن آن در سطح يك شوراي 
مشورتي

 - اجرايي نشدن برخي مصوبات شورا 
 - تغيير در نحوه برگزاري جلس��ات شورا در سال 86 و در پي آن از رونق 

افتادن جلسه ها
 - حضور نداش��تن مدير كل هنرهاي نمايش��ي در دوره جديد جلس��ات 

شورا 
 - نداشتن مكاني ثابت براي برگزاري جلسات شورا

 - نداشتن نشاني براي دريافت مرسوالت پستي
 - عدم رغبت مديران هنري موثر از جمله مدير گروه فرهنگ و هنر شبكه 
4 به حضور در بين اعضاي شوراي راهبردي تئاتر )با وجود دعوت هاي مكرر(

 - تمديد نش��دن قرارداد شوراي راهبردي تئاتر براي ادامه فعاليت آن در 
سال 1387

راهكارها:
 - برگزاري جلسات شورا به شيوه اوليه

 - حضور مداوم مدير اداره كل هنرهاي نمايشي در جلسات شورا كه رفع 
لغزش هاي مديريت و عنايت بيشتر خانواده تئاتر را در پي دارد.

 - ارتقاي اختيارات ش��وراي راهبردي تئاتر در س��طح مشورتي، نظارتي و 
اجرايي

 - رفع ذهنيت دس��ت و پا گير بودن آيين نامه هاي شوراي راهبردي تئاتر 
براي مديران

 - در اختيار گرفتن مكاني ثابت براي انجام امور اداري و برگزاري جلسات 
شوراي راهبردي تئاتر كشور

 - رفع مشكالت مالي شورا

پيشنهادها:
 - ايجاد كارگروه ارتقاي مديريت تئاتر كشور تا سطح سازمان

 - ادامه فعاليت شورا براي مشاركت اهالي تئاتر در اداره تئاتر كشور
 - عضوي��ت مدير گروه فرهنگ و هنر ش��بكه 4 در بين اعضاي ش��وراي 

راهبردي تئاتر كشور
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