
تئ�������ات���������ر اداره 

از س�ال 86 با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مديريت اداره 
تئاتر به معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المي محول شد. 
بر همين اس�اس، انج�ام فعاليت هاي تئات�ري در اداره تئاتر زير نظر 
اداره كل هنرهاي نمايشي و براساس تفاهم تقسيم شده است. رديف 
حقوقي كارمندان اين اداره نيز در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

تهران تعيين مي شود.
در تاري�خ 85/11/17 طي حكمي از س�وي مديركل اداره هنرهاي 
نمايش�ي، محمود فرهنگ به سرپرس�تي اداره تئاتر منصوب ش�د؛ 
پيش از آن مهرداد بيات عهده دار اين سمت بود. اواخر مهرماه سال 

88 نيز اين سمت به مريم معترف واگذار شد.
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اداره تئات��ر از جمل��ه قديمي ترين مراك��ز هنر نمايش در تهران به ش��مار 
مي آيد.

پي��ش از انق��الب، وظيفه اين اداره تولي��د تئاتر و برنامه ري��زي براي تئاتر 
حرفه اي كش��ور بود. توليدات اين اداره در تماش��اخانه سنگلج )25 شهريور( 
اجرا مي شد و نمايش هاي برگزيده تهران نيز در طول سال، در شهرستان هاي 
كشور به صحنه مي رفت. بعد از انقالب اين وظيفه از دوش اداره تئاتر برداشته 
و به مركز هنرهاي نمايشي محول شد. در حال حاضر تامين پالتوهاي تمرين، 

اساسي ترين بخش فعاليت هاي اين اداره است. 
ساختمان اداره تئاتر – واقع در خيابان پارس – كه از سال 1347 به اجاره 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي درآمده بود، دي ماه س��ال 1383 )در دوره 
مديري��ت داود فتحعلي بيگ��ي در اداره تئاتر( به همت مينا خواجه نوري، مدير 
وقت اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي استان تهران، و با حمايت گروهي از 

هنرمندان تئاتر به عنوان يك موسسه فرهنگي – هنري خريداري شد.
گفتني اس��ت؛ س��اختمان اداره تئاتر هنوز در تملك ارشاد قرار نگرفته و به 

نام موسسه يادشده است.

اهداف:
1 - برنامه ريزي براي اجراي نمايش در خانه نمايش اداره تئاتر

2 - ارائه خدمات به گروه هاي نمايشي جهت انجام تمرين

شرح وظايف:
1 - ارائ��ه خدمات به گروه هاي نمايش��ي براي تمري��ن، به منظور اجراهاي 
عموم��ي در تاالرهاي وابس��ته ب��ه اداره كل هنرهاي نمايش��ي ي��ا اجراهاي 

جشنواره اي
2 - برگ��زاري كارگاه نمايش��نامه خواني با هدف خوانش متون كالس��يك 
ايران��ي، همچني��ن خوانش متن هاي نويس��ندگان ج��وان، با عن��وان كارگاه 

نمايشنامه نويسي
3 - انجام فعاليت هاي پژوهشي و بخش كتابخانه

4 - ارسال اطالعات و اخبار به جرايد و رسانه هاي جمعي

اعضا:
مديريت اداره برنامه هاي نمايشي )محمود فرهنگ(

مديريت خانه نمايش
مسئول دفتر مديريت

مسئول امور دفتري
واحد هماهنگي 

واحد روابط عمومي
كتابدار
خدمات

تاسيسات
مسئول سالن

راهنماي سالن
صدابردار
نورپرداز
صحنه

مسئول حراست

مشكالت:
 - نداشتن اساسنامه و آيين نامه اجرايي

 - با توجه به خريد ساختمان اداره تئاتر، هنوز سند مالكيت آن – به دليل 
مش��كالت حقوقي – در اختيار معاونت هنري يا وزارتخانه قرار نگرفته است؛ 
ب��ه همين دليل وزارت متبوع نمي تواند هيچ گون��ه هزينه اي را اعم از مرمت،  

بازسازي و خريد ملزومات تأمين كند.
 - ساختمان اداره تئاتر به دليل فرسودگي بنا، مشكالت عديده اي را پيش 

روي كارمندان، هنرمندان و گروه هاي تئاتري قرار داده است. از جمله:
 - لرزش ساختمان

 - فرس��وده ب��ودن س��الن هاي تمري��ن، اتاق ه��اي اداري و س��رويس هاي 
بهداشتي

 - آلودگي صوتي و ايجاد مزاحمت براي س��اختمان هاي مسكوني به دليل 
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آكوستيك نبودن سالن هاي تمرين و غير استاندارد بودن درها و پنجره ها
 - غير استاندارد بودن كف سالن تمرين )موزائيك(
 - مشرف بودن حياط ساختمان به اماكن مسكوني

 - استفاده از سيستم خانگي برق با 50 آمپر )در حالي كه ساختمان اداره 
تئاتر حداقل به برق 150 آمپر نياز دارد.(

 - اس��تفاده از سيستم ابتدايي و فرس��وده سرمايشي و گرمايشي با مصرف 
باال و بازده كم

)استفاده از 15 كولر آبي فرسوده كه 15 سال از عمر آنها مي گذرد و همواره 
به تعمير احتياج دارند. سيس��تم گرمايشي – ش��وفاژ – مورد استفاده نيز در 

بخش اداري و سالن هاي تمرين نمي تواند جوابگو باشد.(
 - فرسودگي ملزومات اداري

 - نامناسب بودن ميزها و صندلي هاي سالن هاي تمرين
- بي توجهي هنرمندان به نگهداري ساختمان

 - كمب��ود منابع نوري موردنياز به دليل كمبود توان انش��عاب برق )پايين 
بودن آمپر(، هزينه باالي تهيه كنتور برق با آمپر باال؛ همچنين بس��ته ماندن 

پنجره ها
 - شخصي بودن تلفن هاي اداري

 - ثبت انشعاب گاز به نام صاحب ملك

راهكارها:
 - تدوين آيين نامه و اساسنامه اجرايي

 - پيگيري و رفع مشكالت حقوقي مالكيت ساختمان اداره تئاتر
 - پيگيري رفع مش��كل مالكيت، ساماندهي مالكيت خطوط تلفن، انشعاب 

گاز و ...
 - تامي��ن هزين��ه مرمت و بازس��ازي بنا توس��ط وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمي
 - تأمين آكوستيك مناسب تمرين براي سالن ها

 - مناسب سازي كف سالن هاي تمرين )استفاده از پوشش چوبي(
 - تأمين برق مناسب با كاربري ساختمان

 - به روز رساني سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي
 - به روز رساني ملزومات اداري و امكانات سالن ها

 - تأمين امكانات و منابع نوري مناسب براي سالن هاي تمرين

 طرح هاي اجرا شده:
 - عدم راه اندازي آرشيو موسيقي تئاتر كشور

 - عدم راه اندازي بانك نمايشنامه هاي اجرا شده در خانه نمايش

عملكردچهارسالهادارهتئاتر

سال 1384
 - برگزاري دوره مروري بر آثار كالسيك با حضور استادان در 20 جلسه

 - برگزاري دوره كارگاه نمايشنامه نويسي
 - برگزاري جش��ن مراس��م خاطرات ماندگار به مناسبت فعال سازي مجدد 

اداره تئاتر و خانه نمايش
 - راه ان��دازي كتابخانه تخصصي اداره تئاتر، بايگاني عكس، پوس��تر و ... )با 
افزوده ش��دن بيش از 600 جلد كتاب اكن��ون اين كتابخانه يك هزار و 182 

جلد كتاب دارد.(
 - اجراي عمومي 11 نمايش با 197 اجرا

 - سرويس دهي به 256 گروه نمايشي جهت انجام تمرين نمايش  در شش 
هزار و 13 جلسه

سال 1385
 - برگزاري دوره مرور آثار نمايشنامه نويسان كالسيك

 - برگزاري كارگاه نمايشنامه نويسي )هر دو هفته يك بار( براي خوانش، نقد 
و تحليل آثار )حدود 50 اثر نمايشي( با تكيه بر نمايش هاي ايراني

 - برگزاري كارگاه آموزشي نقالي توسط داود فتحعلي بيگي
 - برگزاري كارگاه نمايش��نامه خواني در روزهاي ش��نبه در دو نوبت ساعت 

15 و 18 
 - فعال سازي واحد پژوهشي با بهره گيري از حضور كارشناسان اداره تئاتر

 - س��رويس دهي به 161 گروه نمايشي براي تمرين نمايش در يازده هزار 
و 90 جلسه 

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


210
چشـــمانـداز
تئاتـــرايــران

 - برنامه ري��زي ب��راي راه اندازي كانون فيلم با ه��دف باال بردن توان علمي 
هنرمندان اداره تئاتر

 - تهيه و نمايش فيلم هاي مربوط به تئاتر در كانون فيلم
 - برگزاري جلس��ات نقد و بررس��ي با حضور استادان و منتقدان در كانون 

فيلم
 - برنامه ريزي و تعيين اهداف كارگاه نمايشنامه نويس��ي و نمايشنامه خواني 

از سوي كارشناسان در جلسات متعدد هفتگي
 - فعاليت اداره تئاتر در حوزه آموزش در پنج بخش انجام گرفته است:

1 - برنامه ريزي براي تشكيل دوره هاي آموزش بازيگري تئاتر
2 - تهيه سرفصل هاي آموزشي

3 - انتخاب استادان دوره هاي آموزشي و گفت و گو و توافق با آنان
4 - ثبت نام متقاضيان

5 - برگزاري دوره هاي آموزشي
 - رئوس فعاليت هاي واحد روابط عمومي اداره تئاتر عبارتند از:

 - ارسال خبرهاي مربوط به نمايش هاي به اجرا درآمده براي تمامي رسانه ها، 
بايگاني عكس، سي دي، پوستر، بروشور و بريده جرايد اين نمايش ها

 - اطالع رس��اني، بايگاني عك��س، بريده جرايد و بروش��ور مربوط به هفته 
بزرگداشت هنريك ايبسن

 - ارسال خبرهاي مربوط به فعاليت هاي اداره تئاتر اعم از تمرين گروه هاي 
نمايشي، جلسات هفتگي نمايشنامه خواني، برگزاري دو جلسه پژوهش درباره 
نمايش هاي ايراني، برگزاري كارگاه نمايشنامه نويس��ي براي تمامي رسانه ها و 
بايگاني بريده جرايد اين خبرها، بايگاني اطالعات كامل گروه هاي تمرين كننده 
و اجرا كننده نمايش در اين مكان، ارس��ال بليت هاي تخفيف دار به ارگان ها و 

سازمان هاي دولتي و غيردولتي جهت جذب تماشاگر به خانه نمايش
 - اطالع رس��اني در ارتباط با گروه هاي نمايش��ي مربوط به جشنواره تئاتر 

بانوان

سال 1386
 - برگزاري دوره مرور آثار نمايشنامه نويسان كالسيك

 - پيگيري برنامه بازسازي اداره تئاتر
 - تخصيص محل تمرين گروه هاي نمايشي جهت حضور در جشنواره هايي 
چون فجر، عاش��ورائيان، رضوي، مقاومت، آييني – س��نتي، ماه، بانوان، دفاع 

مقدس، جشنواره كودك اصفهان و نمايش خياباني مريوان
 - تخصي��ص محل تمرين گروه هاي نمايش��ي جهت اجرا در خانه نمايش، 

تاالر مولوي، تماشاخانه سنگلج و تئاتر شهر
 - سرويس دهي به 270 گروه نمايشي جهت انجام تمرين نمايش در شش 

هزار و 527 جلسه
 - برگزاري دوره هاي آموزشي بازيگري تئاتر به شكل منسجم و منظم

 - برگزاري همايش هاي آموزشي
 - برگزاري جلسات تمرين نمايشنامه خواني و نمايشنامه نويسي

 - تهيه و نمايش فيلم هاي تئاتري و برگزاري جلسات نقد و بررسي از سوي 
كارشناسان كانون فيلم 

 - انجام فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي براساس بودجه هاي تخصيصي
 - همكاري و ايجاد امكانات براي كانون  نمايش هاي مذهبي و سنتي
 - ارائه خدمات ويژه براي بهره مندي هنرمندان تئاتر از كتابخانه اداره تئاتر

سال 1387
 - پيگيري برنامه بازسازي اداره تئاتر

 - تخصيص محل تمرين گروه هاي نمايشي جهت حضور در جشنواره هايي 
چون فجر، عاش��ورائيان، رضوي، مقاومت، آييني – سنتي، بانوان، ماه، كودك 

اصفهان، نمايش خياباني، مريوان، ايثار، بلگراد، تئاتر دانشگاهي و كاشان
 - تخصي��ص محل تمرين گروه هاي نمايش��ي جهت اجرا در خانه نمايش، 

تاالر مولوي، تماشاخانه سنگلج و تئاتر شهر
 - س��رويس دهي به 282 گروه نمايشي جهت انجام تمرين در شش هزار و 

287 جلسه
 - تهيه جدول گروه هاي تمرين كننده در اداره تئاتر به تفكيك نام نمايش، نويسنده، 
كارگردان، بازيگر زن، بازيگر  مرد، زمان ش��روع و پايان تمرين، تعداد جلسات، جمع 

ساعت هاي تمرين، مدرك تحصيلي كارگردان و محل اجراي نمايش 
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خان������ه نم���اي������ش

خانه نمايش س�ال 1349 توس�ط گ�روه هنري ملي به سرپرس�تي عباس 
جوانم�رد براي اج�راي نمايش هاي گروه دوم هنري مل�ي در طبقه دوم اداره 
تئاتر تأسيس شد. پيش از اينكه خانه نمايش به صورت سالن تمرين درآيد، 
به سرپرس�تي آتيال پس�ياني و با اجراهاي گروه »بازي« فعاليت داشت. سال 
1383  - زمان رياست داود فتحعلي بيگي بر اداره تئاتر – اين سالن به كمك 
اداره كل هنرهاي نمايشي و به مديريت مريم معترف، تعمير و بازگشايي شد 
و ت�ا امروز اج�راي نمايش در آن به صورت پيوس�ته ادامه دارد. خانه نمايش 
در ح�ال حاضر عالوه بر اجراي عمومي نمايش ها در س�ال، اجراهاي چندين 
جش�نواره را نيز پوشش مي دهد. اين سالن ظرفيت حضور 50 تا 80 تماشاگر 
را دارد.  صندلي هاي آن نيز متحرك بوده و بر حس�ب نظر كارگردان قابليت 
تنظيم يك س�ويه، دو سويه يا سه س�ويه را دارد. امكانات نوري سالن شامل 
يك دس�تگاه ميكس�ر و 12 عدد پروژكتور اس�ت. امكانات صداي سالن نيز 
ش�امل يك دستگاه ميكسر آلتو )Alto( 61  -1، يك دستگاه سي دي پلي ير 
سوني، يك دستگاه آمپلي فاير در اتاق فرمان، چهار باند صدا و يك ميكروفن 

سقفي است.
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 اهداف:
فعالي��ت خان��ه نمايش با هدف افزاي��ش ظرفيت اجراي نماي��ش در تهران 

برنامه ريزي شده است.

 شرح وظايف:
1  - برنامه ريزي و ايجاد امكان اجراي عمومي نمايش ها

2  - برنامه ريزي و ايجاد امكان اجراهاي جشنواره اي

اعضا:
مدير خانه نمايش: مريم معترف

مسئول صدا
مسئول نور

مسئول صحنه
مسئول سالن و هماهنگي

راهنماي فرهنگي
تأسيسات

مشكالت:
  - نداشتن اساسنامه و آيين نامه اجرايي

  - محدود شدن برنامه  خانه نمايش به اجراهاي مشخص روزانه و جشنواره اي 
به دليل آكوستيك نبودن دو پالتوي تمرين باالي خانه نمايش و ايجاد آلودگي 

صوتي حاصل از تمرين
  - ضعيف بودن ميكسر نور خانه نمايش

)چهار خط دستگاه ميكسر نور خانه نمايش از كار افتاده است و اين دستگاه 
در حال حاضر با 8 خط كار مي كند.(

  - از 12 پروژكتور دستگاه ميكسر خانه نمايش، تنها چهار پروژكتور، جديد 
و بقيه آنها بس��يار قديمي هس��تند و در صورت از كار افتادن المپ هاي آنها، 

يافتن المپ و تجهيز دوباره اين پروژكتورها كار بسيار دشواري است.
  - عدم گزارش گيري دقيق از فعاليت ها و اجراهاي ساالنه

راهكارها:
  - تدوين اساسنامه و آيين نامه اجرايي

  - تامين آكوستيك مناسب تمرين براي سالن
  - تهيه يك دستگاه ميكسر حرفه اي براي تأمين نور سالن

  - تعويض پروژكتورهاي فرسوده
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