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 اداره كل هنرهاي نمايشي 

 براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، وظيفه مديريت، 
برنامه ريزي، حمايت و هدايت هنرهاي نمايش�ي در كش�ور بر عهده 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي اس�ت. وزارت فرهنگ و ارش�اد 
اسالمي نيز اين وظيفه را در ساختار، شرح وظايف و اهداف اداره كل 

هنرهاي نمايشي  تعريف كرده است.  
اداره كل هنرهاي نمايشي در چارت سازماني فعلي وزارت فرهنگ 
و ارش�اد اسالمي از ادارات وابس�ته به معاونت امور هنري است. اين 
معاونت س�ه حوزه موسيقي، تجسمي و هنرهاي نمايشي را مديريت 

مي كند.  
ش�رح وظايف و اهداف اداره كل هنرهاي نمايش�ي نيز منطبق بر 
سياس�ت هاي تعيين ش�ده از س�وي ش�وراي عالي انقالب فرهنگي 

مشخص شده است. 
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شرح وظايف اداره كل هنرهاي نمايشي:
ش��رح وظایف این اداره كل براساس سیاست هاي هنرهاي نمایشي كشور، 
مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و با توجه به ش��رح وظایف و اختیارات 
معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي این معاونت در 22 

بند به شرح زیر مشخص شده است: 
1 - تعیین سیاس��ت هاي اجرایي در زمینه گسترش كمي و كیفي هنرهاي 

نمایشي
2 - سیاس��تگذاري در جه��ت بررس��ي و تهیه طرح هاي توس��عه هنرهاي 

نمایشي به منظور ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه
3 - برنامه ریزي براي توسعه و پویایي اقتصاد هنرهاي نمایشي و ساماندهي 

نظام یارانه اي حمایت از تولید آثار نمایشي
4 - ایجاد و توس��عه ساختارها و زیربناهاي الزم جهت رشد، تولید و عرضه 

آثار نمایشي
5 - تهیه و تدوین ضوابط مربوط به خلق هنرهاي نمایش��ي و جلوگیري از 

گرایش این هنر به سوي فرهنگ هاي منحط و نازل
6 - تهی��ه ضوابط مربوط به فعالیت مراكز، اتحادیه ها، كانون ها، انجمن ها و 

واحدهاي صنفي مربوط به هنرهاي نمایشي
7 - اهتمام و بسترس��ازي در جهت رش��د فرهنگ و هنر ایراني – اسالمي 
و فراهم آوردن زمینه اش��اعه بنیان هاي هویت ملي از طریق گسترش تئاتر با 

رویکرد آیین ها و سنن ملي و فرهنگ عمومي و منطقه اي كشور
8 - مطالعه، بررس��ي و حمایت از پژوهش در تاریخ ادبیات نمایشي ایران و 
اسالم و ویژگي هاي آنها و تالش در جهت توسعه كمي و كیفي بخش تولید و 

توزیع هنرهاي نمایشي در داخل و خارج از كشور
9 - فراهم كردن زمینه تعامالت بین المللي و تبادل تجارب در این زمینه از 

طریق عرضه آثار و توانایي هاي هنرمندان و فرهنگ و هنر ایراني – اسالمي
10 - ایجاد زمینه مناس��ب ب��ه منظور حمایت از فع��االن عرصه هنرهاي 
نمایش��ي در جهت گسترش مش��اركت مردم و نهادهاي غیر دولتي صنفي و 

حرفه اي و رشد تولید و توزیع آثار نمایشي
11 - فراهم كردن تسهیالت الزم براي حضور هنرمندان هنرهاي نمایشي 

در جشنواره ها و مسابقات داخلي و بین المللي
12 - ایجاد زیرساخت هاي الزم جهت بهبود و افزایش ظرفیت هاي نمایشي 
از طریق توسعه و تجهیز فضاهاي نمایشي و گسترش فعالیت هاي نمایشي در 

سراسر كشور
13 - فراه��م آوردن زمینه ه��اي مناس��ب براي بروز خالقیت ها و كش��ف 
اس��تعدادها و زمینه س��ازي براي رشد اندیشه ها و ش��کوفایي منابع انساني از 

طریق آفرینش و ارائه آثار نمایشي متناسب با منزلت فرهنگي كشور

14 - مش��اركت با هنرمن��دان و حمایت از آنان در جهت ایجاد و توس��عه 
و بهره برداري از فضاهاي نمایش��ي نظیر تاالره��ا، موزه ها و مراكز مطالعاتي و 

آموزشي با همکاري بخش خصوصي و سایر دستگاه هاي اجرایي
15 - تالش در جهت تقویت ساختار حقوقي و قانوني حمایت از هنرمندان، 

همچنین تعمیم مقررات تأمین اجتماعي به تمامي فعاالن عرصه نمایش
16 - اهتم��ام در جهت ترویج فرهنگ هنرهاي نمایش��ي از طریق تقویت 

گروه هاي نمایشي از نظر كمي و كیفي
17 - حمایت از چاپ و انتشار و پژوهش هاي آثار نمایشي و پایان نامه هاي 

برتر دانشجویي
18 - حمایت از برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي و كالس هاي علمي تئاتر به 

صورت ملي، استاني و بین المللي
19 - صدور مجوز به منظور ایجاد توسعه یا انحالل و ارزیابي فعالیت مراكز، 
اتحادیه ه��ا، كانون ها و انجمن هاي مربوط به هنرهاي نمایش��ي در چارچوب 

قوانین و مقررات مصوب و نظارت بر حسن اجراي آنها
20 - احصا و ارتقاي شاخص هاي كمي و كیفي هنرهاي نمایشي به منظور 

رشد متناسب ساالنه اعتبارات مورد نیاز جهت انجام بررسي هاي مربوطه
21 - بررس��ي و پیش��نهاد راهکارهاي مناس��ب براي واگ��ذاري وظایف و 
اختیارات الزم به واحدهاي تحت پوش��ش و اس��تاني در زمینه امور هنرهاي 

نمایشي، موسیقایي و بومي هر منطقه
22 - تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي الزم براي صدور پروانه نمایش )ملي، 
محل��ي و بین المللي( و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان و نظارت بر حس��ن 

اجراي آثار نمایشي

  ماهيت و حوزه انجام وظيفه اداره کل هنرهاي نمايشي
ماهیت وظایف اداره كل هنرهاي نمایش��ي - كه شرح آن در 22 بند آمده 
اس��ت – بر اس��اس تعریف معاونت امور هنري ب��ا دو زیرمجموعه حاكمیتي 

)راهبردي( و غیرحاكمیتي )اجرایي( تفکیك شده است.
وظایف حاكمیتي )راهبردي( با چهار ش��اخصه ارزیاب��ي، نظارت، حمایتي 

– هدایتي و سیاستگذاري و برنامه ریزي مشخص شده است.
وظایف غیرحاكمیتي )اجرایي( با س��ه شاخصه ملي، قابل واگذاري به واحد 

استاني و قابل واگذاري به بخش غیردولتي تفکیك شده است.
عرصه انجام وظایف اداره كل هنرهاي نمایشي نیز در سه حوزه درون واحد، 
بین واحدي س��تادي – اس��تاني و بین س��ازماني ملي – منطقه اي و جهاني 

مشخص شده است.
آنچ��ه در )بن��د یك( تش��ریح وظایف آمده اس��ت در حوزه انج��ام وظایف 
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درون واحدي و با ماهیت سیاستگذاري و برنامه ریزي تعریف شده است.
وظایفي كه در بندهاي 4، 6،  12، 16، 17، 19 و 20 آمده، در حوزه انجام 

وظایف بین واحدي ستادي – استاني مي گنجد.
ماهیت این وظایف به این شرح است:

بند 4 با ماهیت سیاستگذاري و برنامه ریزي و همچنین حمایتي - هدایتي 
تعریف شده است.

بند 6 فقط ماهیت سیاستگذاري و برنامه  ریزي دارد.
بند 12 در دو حوزه حاكمیتي و غیر حاكمیتي، ماهیت حمایتي و هدایتي، 

نظارت و قابل واگذاري به غیردولتي را شامل مي شود.
بن��د 16 با ماهی��ت حمایتي - هدایت��ي و بند 17 ب��ا دو ماهیت حمایتي   

- هدایتي و نظارت مشخص شده است.
بند 19 ماهیت نظارت و قابل واگذاري به واحد استاني دارد.

بن��د 20 در دو حوزه حاكمیتي و غیرحاكمیتي  با ماهیت قابل واگذاري به 
بخش غیردولتي و ملي مشخص شده است.

گفتني اس��ت آنچه در بند 21 قید شده، توأمان در دو حیطه وظایف درون 
واحد و بین واحدي س��تادي – اس��تاني با ماهیت واگذاري به واحد استاني از 

زیرمجموعه ماهیت غیرحاكمیتي )اجرایي( مشخص شده است.
شرح وظایف بندهاي )2، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13،  14، 15، 18 و 22( در 

حوزه انجام وظایف بین سازماني ملي، منطقه اي و جهاني طبقه بندي شده است.
ماهیت وظایف به این شرح است:

بنده��اي 2 و 7 در رده حاكمیت��ي )راهبردي( با ماهیت سیاس��تگذاري و 
برنامه ریزي مشخص شده است.

بندهاي 11، 13، 14 و 15 در رده حاكمیتي )راهبردي( با ماهیت حمایتي 
– هدایتي مي گنجند.

بنده��اي 3، 8، 9 و 10 ب��ا ماهیت حمایتي – هدایتي و سیاس��تگذاري و 
برنامه ریزي )از نوع حاكمیتي( توأمان تعریف شده است.

بند 5 با ماهیت نظارت و سیاستگذاري و برنامه ریزي و بند 18 نیز با ماهیت 
نظارت و حمایتي – هدایتي تعریف شده است.
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تعيين سياست هاي اجرايي در زمينه 1
گسترش كيفي و كمي هنرهاي نمايشي

ÎÎ

2
سياستگذاري در جهت بررسي و تهيه 
طرح هاي توسعه هنرهاي نمايشي به 
منظور ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه

ÎÎ

3

برنامه ريزي جهت توسعه و پويايي 
اقتصاد هنرهاي نمايشي و ساماندهي 

نظام يارانه اي حمايت از توليد آثار 
نمايشي

ÎÎÎ
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4
ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي 
الزم جهت رشد، توليد و عرضه آثار 

نمايشي

ÎÎÎ

5

تهيه و تدوين ضوابط مربوط به خلق 
هنرهاي نمايشي و جلوگيري از گرايش 

اين هنر به سوي فرهنگ هاي منحط 
و نازل

ÎÎÎ

6

تهيه ضوابط مربوط به فعاليت مراكز، 
اتحاديه ها، كانون ها، انجمن ها و 

واحدهاي صنفي مربوط به هنرهاي 
نمايشي

ÎÎ

7

اهتمام و بسترسازي  در جهت رشد 
فرهنگ و هنر ايراني – اسالمي و فراهم 
آوردن زمينه اشاعه بنيان هاي هويت 
ملي از طريق گسترش تئاتر با رويكرد 
آيين  ها، سنن ملي و فرهنگ عمومي و 

منطقه اي كشور

ÎÎ

8

مطالعه، بررسي و حمايت از پژوهش در 
تاريخ ادبيات نمايش ايران و اسالم و 

ويژگي هاي آنها و اهتمام در جهت توسعه 
كمي و كيفي بخش توليد و توزيع هنرهاي 

نمايشي در داخل و خارج از كشور

ÎÎÎ

9

فراهم آوردن زمينه تعامالت 
بين المللي و تبادل تجارب در 

اين زمينه از طريق عرضه آثار و 
توانايي هاي هنرمندان و فرهنگ و هنر 

ايراني – اسالمي

ÎÎÎ

10

ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت 
از فعاالن عرصه هنرهاي نمايشي به 

منظور بسط مشاركت مردم و نهادهاي 
غير دولتي صنفي و حرفه اي و رشد 

توليد و توزيع آثار نمايشي
ÎÎÎ

11
فراهم آوردن تسهيالت الزم براي حضور 

هنرمندان هنرهاي نمايشي در جشنواره ها 
و مسابقات داخلي و بين المللي

ÎÎ

12

ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت 
بهبود و افزايش ظرفيت هاي نمايشي 

از طريق توسعه و تجهيز فضاهاي 
نمايشي و گسترش فعاليت هاي 

نمايشي در سراسر كشور

ÎÎÎÎ

13

فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي 
بروز خالقيت ها و كشف استعدادها 
و زمينه سازي براي رشد انديشه ها 
و شكوفايي منابع انساني از طريق 

آفرينش و ارائه آثار نمايشي متناسب 
با منزلت  فرهنگي كشور

ÎÎ
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14

مشاركت با هنرمندان و حمايت از آنان 
در جهت ايجاد و توسعه و بهره برداري 

از فضاهاي نمايشي نظير تاالرها، 
موزه ها، مراكز مطالعاتي و آموزشي 
با همكاري بخش خصوصي و ساير 

دستگاه هاي اجرايي

ÎÎ
15

تالش در جهت تقويت ساختار 
حقوقي و قانوني حمايت از هنرمندان 

و همچنين تعميم مقررات تأمين 
اجتماعي به كليه فعاالن عرصه نمايش

ÎÎ

16
اهتمام در جهت ترويج فرهنگ 

هنرهاي نمايشي از طريق تقويت 
گروه هاي نمايشي از نظر كمي و كيفي

ÎÎ

17
حمايت از چاپ و انتشار و پژوهش هاي 

آثار نمايشي و پايان نامه هاي برتر 
دانشجويي

ÎÎÎ

18
حمايت از برگزاري كارگاه هاي 

آموزشي و كالس هاي عملي تئاتر به 
صورت ملي، استاني و بين المللي

ÎÎÎ

19

صدور مجوز به منظور ايجاد، توسعه 
يا انحالل و ارزيابي فعاليت مراكز، 
اتحاديه ها، كانون ها و انجمن هاي 

مربوط به هنرهاي نمايشي در 
چارچوب قوانين و مقررات مصوب و 

نظارت بر حسن اجراي آنها
ÎÎÎ

20

احصا و ارتقاي شاخص هاي كمي و 
كيفي هنرهاي نمايشي به منظور رشد 

متناسب ساالنه اعتبارات مورد نياز 
جهت انجام بررسي هاي مربوطه

ÎÎÎ

21

بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب 
براي واگذاري وظايف و اختيارات الزم 

به واحدهاي تحت پوشش و استاني 
در زمينه امور هنرهاي نمايشي و 

موسيقايي و بومي هر منطقه

ÎÎÎ

22

تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي الزم 
براي صدور پروانه نمايش )ملي، محلي 

و بين المللي( و نحوه دريافت هزينه 
از متقاضيان نظارت بر حسن اجراي 

آثار نمايشي

ÎÎ


