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ـــــي در  هنــرهاي نمايش
ساختار اجـــرايي كــشور

س�اختار اجرايي كشور با توجه به گس�تره مخاطب و ظرفيت هاي 
برش�مرده براي هنرهاي نمايش�ي در ايران، ذي نفعان و ذي نقش�ان 
متع�ددي را براي اين هنر در دل خود جاي داده اس�ت. جايگاه اين 
هنر را مي توان دچار آگاهي و غفلت تو امان دانس�ت. خودآگاهي در 
مورد آن را مي توان با بررس�ي سطوح آشكار متوليان نمايان ساخت 
و غفل�ت از آن را در س�طوح پنه�ان ذي نفعان و س�طوح آش�كار و 
پنهان ذي نقشان آش�كار كرد. بنابراين براي يافتن جايگاه هنرهاي 
نمايش�ي در س�اختار اجرايي كش�ور بايد اين جايگاه را در س�طوح 
 مختلف جس�تجو كرد. در اين مجال با برش�مردن س�طوح مختلف
ذي نفعان و ذي نقش�ان هنرهاي نمايشي به تشريح سطح اول يعني 
بخش تحت مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان متولي 

اصلي هنرهاي نمايشي در كشور مي پردازيم.
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سطح اول - هسته مركزي 
موسس��ات ، دفات��ر و انجمن ه��اي وابس��ته و مرتبط ب��ا اداره كل هنرهاي 

نمایشي:
1 - معاونت ها و واحدهاي تابعه اداره كل هنرهاي نمایشي ایران

2 - تاالرهاي تحت پوشش اداره كل هنرهاي نمایشي ایران
3 - انجمن هنرهاي نمایشي ایران

4 - گروه هاي تئاتري و اصناف از جمله خانه تئاتركه به منظور خصوصي سازي 
ودستیابي به  اهداف دولت براساس اصل 44 فعالیت مي كنند. 

سطح دوم
موسس��ات، س��ازمان ها و نهادهاي مکم��ل و موازي ب��ا اداره كل هنرهاي 

نمایشي: 
1 - بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي انقالب و دفاع مقدس  )انجمن تئاتر انقالب 

و دفاع مقدس( 
2 - حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي 

3 - سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران
4 - سازمان عقیدتي - سیاسي ارتش جمهوري اسالمي ایران 

5 - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
6 - سازمان فرهنگي - هنري شهرداري 

7 - سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
8 - كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان 

9 - موسسه توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران 
10 - نهاد كتابخانه ها

11 - نیروي مقاومت بس��یج )فعالیت هاي فرهنگي بس��یج دانش��جویي و 
دانش آموزي(

12 - وزارت آموزش و پرورش 

سطح سوم
س��ازمان ها، نهاده��ا، وزارتخانه ها، مراكز علمي، مجامع دیني و موسس��ات 
فرهنگي و آموزشي فعال در امور فضاسازي فکري، نظریه پردازي، تولید محتوا، 

آموزش هنر و تربیت نیروي انساني:
1 - آم��وزش عالي ته��ران مركز )وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوري، جهاد 
دانشگاهي، دانش��گاه آزاد اسالمي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك، بوشهر، 
تنکابن و...  پژوهش��گاه علوم انس��اني، دانشکده س��ینما و تئاتر دانشگاه هنر 
و دانش��گاه تربی��ت مدرس(، موسس��ه آموزش عالي س��وره تهران، دانش��گاه 

نبي اكرم)ص( تبریز و دانشگاه تهران)پردیس هنرهاي زیبا(

2 - اداره كل نمایش رادیو
3 - بنیاد شهید و امور ایثارگران 

4 - پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي 
5 - حوزه هاي علمیه )كلیت حوزه، دفتر تبلیغات اسالمي، مدرسه اسالمي 
هن��ر، دانش��گاه باقرالعلوم، مراكز مطالع��ات نظري دیني، تاریخ��ي، قرآني  و 

پژوهشگاه هاي فرهنگ دیني(
6 - دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران

7 - رس��انه هاي جمعي )خبرگزاري ها، س��ایت هاي خبري و اطالع رساني، 
روزنامه ها، مطبوعات و نشریات تخصصي( 

8 - گروه هاي مرجع و جامعه نخبگان )انجمن هاي علمي، مجامع فرهنگي، 
دیني و...(

9 - فرهنگس��تان هنر، علوم و علوم انس��اني، زبان و ادبیات فارسي و علوم 
پزشکي 

10 - مركز امور مساجد  
11 - معاونت طرح هاي عمراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

12 - وزارت آموزش و پرورش )مقاطع ابتدایي، راهنمایي و متوسطه(
13 - هنرستان ها و آموزشگاه هاي آزاد اسالمي 

14 - همایش هاي علمي و پژوهش��ي كه در حاشیه رویدادها و فعالیت هاي 
نمایشي انجام مي شود.

سطح چهارم
نهادها، س��ازمان ها و وزارتخانه هایي كه نقش كلیدي در توسعه همه جانبه 
كش��ور دارند، داراي نقش صریح یا احتمالي در هنرهاي نمایشي و یا نیازمند 
بهره گیري از هنرهاي نمایش��ي هستند؛ گروهي كه مي توانند از محل منابع و 
بودجه خود در عرصه تولید نمایش، س��الن سازي، سالن داري و حمایت هاي 

جشنواره اي به ایفاي نقش بپردازند:
1 - قوه مجریه )وزارتخانه ها و زیرمجموعه هایش��ان و س��ازمان ها، مراكز و 

شوراهاي وابسته به نهاد ریاست جمهوري(
2 - قوه قضائیه )س��ازمان امور زندان ها، س��ازمان پزشکي قانوني و سازمان 

ثبت اسناد(

سطح پنجم
فع��االن بخ��ش خصوصي كه در ش��رایط فعلي عمده عناوی��ن این گروه را 
نهاده��اي نیمه دولتي ی��ا تحت حمایت دولت تش��کیل مي دهند و تمامي یا 
بخش عمده نیازهاي مالي خود را براي اجراي طرح هاي نمایش��ي كش��ور با 

حفظ ویژگي هاي صنفي و اجرایي خود از بخش یارانه ها دریافت مي كنند:
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1 - خانه تئاتر )بویژه صنوف محوري و مولف از جمله نمایش��نامه نویسان، 
بازیگران، كارگردانان، نویسندگان و منتقدان(

2 - انجمن تئاتر آزاد 
3 - حامی��ان مالي و اقتصادي ش��امل بانك ها، موسس��ات و ش��ركت هاي 
خصوصي كه با اهداف تبلیغي حاضر به سرمایه گذاري در حوزه تئاتر هستند. 
با این تاكید كه در حال حاضر اولویت اول این گروه سرمایه گذاري در سینما 

است، نه هنرهاي نمایشي.
4 - تماش��اخانه هاي قدیمي تهران )تماشاخانه نصر متعلق به كمیته امداد 
و جهاد دانش��گاهي، تئاتر پارس تحت نظارت انجمن تئاتر آزاد و  تماش��اخانه 
دهقان كه در حال حاضر به تملك فضاي تجاري اطراف خود درآمده است.(

5 - سینما تئاتر گلریز
6 - شركت هاي خدمات فني و تولیدي 

ستادها
پ��س از بازشناس��ي اجمال��ي س��رفصل ها و عناوین س��طوح مختلف 
ذي نقش��ان و ذي نفعان هنرهاي نمایشي، شناسایي سازمان ها، موسسات ، 
نهادها و فعاالن حوزه هنرهاي نمایشي كه در جایگاه ستادي  ایفاي نقش 

مي كنند، ضروري است.
 این مجموعه شامل سه گروه به شرح زیر است:

1 - اداره كل هنرهاي نمايشي 

 - واحدهاي اداري 
 - دفات��ر ی��ازده گانه زی��ر مجموعه انجم��ن هنرهاي نمایش��ي ایران كه 

كاستي هاي ستادي اداره كل را جبران مي كنند. 
 - مجموعه هاي  پنج گانه نمایش��ي )شامل مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه 

سنگلج، تاالر هنر، اداره تئاتر و خانه نمایش( 
2 - مراكز ستادي در وزارتخانه  

 - معاونت امور هنري 
 - اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران 

 - ادارات كل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي سراسر كشور 
 - پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات 

 - معاونت برنامه ریزي و توسعه 
 - معاونت اداري، مالي و امور استان ها 

 - معاونت حقوقي و امور مجلس 
3 - ستادهاي عالي كشور 

 - شوراي عالي انقالب فرهنگي 
 - مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 - مجلس شوراي اسالمي 
 - نهاد ریاست جمهوري )معاونت نظارت و برنامه ریزي راهبردي(

 - قوه قضائیه )در نقش هاي ستادي( 


