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شــــــوراي ارزشـــیابي
و نظــــارت بــر نمايــش
ش�وراي ارزش�يابي و نظارت بر نمايش از منظر حمايتي و هدايتي
براي پيش�برد اهداف و خطمشي اداره كل هنرهاي نمايشي ،ارتقاي
س�طح كيفي توليدات هنر نمايش و حفظ منزلت هنر واالي تئاتر در
محدوده مصوبههاي شوراي عالي انقالب فرهنگي عمل ميكند.
شوراي ارزشيابي و نظارت بر نمايش اداره كل هنرهاي نمايشي در
س�ه بخش عمده كودک و نوج�وان ،تئاتر آزاد و حرفهاي و همچنين
بخش متفرقه قطعات كوتاه نمايش�ي و سرگرميهاي نمايشي ،اقدام
به صدور مجوز ميكند.
از تاريخ  84/8/16رياس�ت اين شورا به محمدعلي خبري واگذار
ش�د .پيش از او فره�اد مهندسپور داراي اين س�مت بود 16 .بهمن
س�ال  1387نيز سيدصادق موسوي به رياس�ت شوراي ارزشيابي و
نظارت بر نمايش رسيد.
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متن مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي:
ضوابط «نظارت بر نمايش و صدور پروانه»
مصوب چهارصد و شصت و يكمين جلسه مورخ  1379/2/20شوراي
عالي انقالب فرهنگي
تاريخ ابالغ 1379/4/12 :شماره ابالغ/1296 :دش
شرح:
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه  461مورخ  79/2/6بنا به پیشنهاد
ش��وراي هنر به اس��تناد تبصره یك ماده « 3سیاستهاي هنرهاي نمایشي»
مصوب  78/11/26ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ،ضوابط نظارت بر نمایش و
صدور پروانه را به شرح زیر تصویب كرد:
م��اده  :1مقصود از نمای��ش در این ضوابط ،اجراي هرگون��ه نمایش ایراني
و خارج��ي؛ از جمله نمایشهاي مذهبي ،س��نتي ،ش��اديآفرین و تفریحي با
زمانهاي كوتاه ،متوسط و طوالني است.
ماده  :2تمامي نمایشهایي كه در تاالرهاي تئاتر یا تاالرها و فضاهاي دولتي و
غیر دولتي به نمایش گذاشته ميشود یا به هر نحوي در معرض استفاده عموم
قرار ميگیرد ،باید داراي پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باشد.
تبصره  :1تا زماني كه در تهران ،مركز هنرهاي نمایش��ي وزارت فرهنگ و
ارش��اد اسالمي ،مس��ئولیت نظارت بر تاالرهاي نمایشي دولتي و غیردولتي را
بر عهده دارد ،ش��وراي مركزي نظارت بر نمایش عهدهدار صدور پروانه خواهد
بود.
تبصره  :2بر اساس این ضوابط ،نظارت بر نمایش و صدور پروانه در مراكز
چشـــمانـداز استانها بر عهده ادارات كل ،و در شهرستانها ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي
تئاتـــرايــران خواهد بود.
تبصره  :3در ش��هرهایي كه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي تأسیس نشده،
متقاضی��ان باید از نزدیکترین اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي پروانه نمایش
دریافت كنند.
تبص�ره  :4با اس��تناد به تبص��ره  2ماده « 3اصول سیاس��تهاي هنرهاي
نمایشي» مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ،نظارت بر اجراي نمایش در
داخل مدارس ،دانش��گاهها و مراكز آموزش عالي كش��ور و نیز جش��نوارههاي
دانشجویي ،دانشآموزي ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان و تئاترهاي
تلویزیوني ،از موضوع این ماده مستثني و تابع آییننامه مربوط به خود است.
ماده  :3اجراي هرگونه نمایش در تمامي تاالرها در صورتي كه در بردارنده
نکات زیر نباش��د ،آزاد اس��ت و بر این اس��اس بر آنها نظارت و برایشان پروانه
نمایش صادر خواهد شد.
 - 1ان��کار ،نف��ي ،مخدوش ك��ردن یا اهانت به اصول و ف��روع دین مقدس
اسالم
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 - 2اهان��ت به پیامبران الهي ،ائمه معصومین (ع) ،امام خمیني (ره) ،رهبر
انقالب اسالمي و مراجع تقلید
 - 3هتك حرمت ادیان رسمي شناخته شده در قانون اساسي
 - 4ناامیدي نسبت به اصل نظام و انقالب اسالمي
 - 5توهین به مفاخر سیاسي ،علمي و مذهبي كشور
 - 6اشاعه فساد ،فحشا و اعمال منافي عفت عمومي
 - 7اش��اعه نژادپرستي و نفي برابري انسانها بویژه تمسخر طوایف و اقوام
ایراني
 - 8تضعیف وحدت ملي ،منافع و امنیت ملي و مصالح جمهوري اس��المي
ایران
 - 9ضعف شدید هنري به لحاظ اجرا ،به نحوي كه ذوق و سلیقه تماشاگران
را به انحطاط بکشاند.
 - 10تش��ویق ،ترغی��ب و ترویج یا آموزش اعتیاده��اي مضر و خطرناك و
راههاي كسب درآمد از طریق نامشروع مانند قاچاق و غیره
 - 11كم��ك به نفوذ فرهنگي ،سیاس��ي یا اقتص��ادي بیگانگان و ضدیت با
خطمشي و بینش مبتني بر حفظ استقالل كشور
 - 12تروی��ج و تبلیغ مرامهاي گروههاي مح��ارب ،غیرقانوني و فرق ضاله،
همچنین دفاع از نظامهاي استبدادي و استکباري
 - 13بیان كذب وقایع اسالم و انقالب اسالمي ،به نحوي كه موجب گمراهي
بیننده شود.
 - 14هتك حرمت قشر یا صنفي از جامعه
م��اده  :4براي بررس��ي و اظهار نظر درباره اج��راي هرگونه نمایش و صدور
پروان��ه با در نظر گرفتن مقررات این دس��تورالعمل ،هیأتهایي با تركیب زیر
تشکیل ميشود:
الف  -ش��وراي مركزي نظارت بر نمایش در مركز هنرهاي نمایش��ي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي شامل:
 - 1دو نفر كارشناس داراي بینش و اطالعات اسالمي و آشنا به امور هنري
و نمایشي با تأیید رئیس سازمان تبلیغات اسالمي
 - 2یك نفر كارشناس داراي بینش سیاسي و اجتماعي
 - 3س��ه نفر كارشناس ارشد تئاتر با مدرك حداقل كارشناسي ارشد رشته
تئاتر یا داراي حداقل  10سال سابقه كار حرفهاي در عرصه هنرهاي نمایشي
تبصره  :1اعضاي موضوع بند  1ش��وراي مركزي نظارت بر نمایش ،از سوي
رئیس مركز هنرهاي نمایش��ي معرفي و پس از تأیید رئیس سازمان تبلیغات
اسالمي ،از سوي معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منصوب خواهند
شد.
تبصره  :2س��ایر اعضاي ش��وراي مركزي نظارت بر نمایش ،از سوي رئیس

