شرح فرایند صدور مجوز آموزشگاه های آزاد موسیقی
معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با عنایت به آیین نامه های موجود و
دستورالعمل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری در خصوص تشکیل پرونده های درخواست تأسیس
آموزشگاه های موسیقی ،تالش دارد تا ضمن نظم بخشیدن به وضعیت آموزش های هنری در شهرستان های
تابعه  ،شرایط مناسب را برای ارتقاء سطح کیفی آموزش فراهم نموده  ،رسیدگی و نظارت مستقیم بر
آموزشگاه های هنری را به ادارات تابعه واگذار نماید .از این رو برای تحقق این هدف ضروری است برخی شرایط
و ضوابط که در آیین نامه مصوب جلسه  744شورای عالی انقالب فرهنگی مشخص گردیده ،منظور شده و
کمیته کارشناسی شهرستان با نظر رئیس اداره در خصوص بررسی سوابق متقاضیان (طبق مدارک الزم) تشکیل
و پس از تأیید ،برای طرح در شورای نظارت مرکزی استان به معاونت هنری سینمایی ارسال گردد.
بدین منظور فرایند مذکور به شرح ذیل اعالم می گردد :

الف :

مراجعه حضوری متقاضی تأسیس آموزشگاه موسیقی به واحد هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی

شهرستان .
ب  :تکمیل  3برگ فرم موجود (طبق فرم های  1و  2و  )3به همراه ارائه مدارک طبق موارد ذیل :
 -1خالصه سوابق هنری(رزومه)
 6 -2قطعه عکس 3×7پشت نویسی شده
 -3تصویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل در اداره شهرستان)
 -7تصویرکارت ملی (برابر اصل در اداره شهرستان)
 -5تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت (برابر اصل در اداره شهرستان)
 -6تصویر آخرین مدرک تحصیلی (برابر اصل در اداره شهرستان)
 -4تصویر مدرک درجه  1،2،3هنری از شورای ارزشیابی کشور (درصورت وجود)
 -8معرفی نامه از اساتید پیشکسوت موسیقی (به خصوص برای افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط ندارند)
 -9سوابق تدریس در مراکز آموزشی معتبر با ارائه معرفی نامه از مدیر مرکز
 -11سوابق اجرایی مستند با ارائه بروشور های اجرایی
 -11تصویر تقدیرنامه های جشنواره موسیقی یا جشنواره های مرتبط با موسیقی
 -12نمونه مقاله  ،تألیف یا ترجمه با موضوع موسیقی که در فصلنامه یا مجالت هنری یا .....منتشر شده باشد .
 -13ارائه نمونه پارتیتور برای متقاضیانی که صرفاً در بخش آهنگسازی فعالیت داشته اند .
 -17ارائه نمونه سی دی تصویری از تک نوازی یا گروه نوازی
تبصره  -1دارا بودن حداقل  24سال سن برای مجردها
تبصر  -2در نظرگرفتن مدرک تحصیلی مرتبط به عنوان یک امتیاز نه مالک تأیید
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تبصره  -3داشتن حداقل 7سال سابقه تخصصی موسیقی(مستند به ارائه مدارک)
پ  :طرح در جلسه کمیته کارشناسی  -تخصصی شهرستان
کمیته کارشناسی شهرستان متشکل از این اعضاء  :رئیس اداره شهرستان  ،مسئول هنری شهرستان
 ،یک نفر کارشناس موسیقی( اداره شهرستان  3نفر کارشناس موسیقی با رزومه به معاونت هنری
معرفی می نماید تا یک نفر تأیید گردد)

ت:

پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان ،کل پرونده برای طرح در شورای نظارت استان به معاونت

هنری سینمایی ارسال می گردد .


ث:

درصورت عدم تأیید  ،پرونده برای بایگانی در واحد هنری اداره مربوطه عودت می گردد .

درصورت تأیید در شورای نظارت استان  ،پرونده برای طرح در شورای مرکزی به دفتر آموزش و توسعه

فعالیت های هنری ارسال می گردد .
 درصورت عدم تأیید در شورای مرکزی  ،پرونده برای اعالم به متقاضی و بایگانی در واحد هنری اداره
شهرستان مربوطه عودت می گردد .

ج:

درصورت تأیید در شورای مرکزی و صدور موافقت اصولی  ،طی نامه ای از سوی معاونت هنری سینمایی

مراحل بعدی ازجمله  :استعالم حراست  ،گواهی عدم اعتیاد  ،گواهی عدم سوء پیشینه و معرفی مکان و تأیید
بازرسی ،از اداره شهرستان مربوطه خواسته می شود  ،تمامی پاسخ های استعالم حراست  ،عدم اعتیاد  ،عدم
سوء پیشینه  ،فرم کروکی و نظریه بازرسی از سوی اداره شهرستان به معاونت هنری سینمایی ارسال می گردد .

تذکر مهم:

قبل از طی این مراحل اخذ استعالم حراست و گواهی عدم اعتیاد و عرم سوء پیشینه لزومی

ندارد.

چ:

پس از دریافت مدارک بند ج  ،این مدارک برای قرار دادن در پرونده متقاضی و انجام اقدامات مربوط به

صدور مجوز  ،به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری ارسال می گردد  .متذکر می گردد مجوز صادر شده
در هنگام تأسیس برای یک سال بوده و درصورت ارائه گزارش عملکرد سه ماهه در یک سال (7گزارش ) و
نداشتن تخلف و .....مجوز  5ساله صادر خواهد شد .

برخی موارد دیگر درباره وظایف مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنری :
 -1حضور مرتب در آموزشگاه
-2نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسالمی  ،فرهنگی در محیط آموزشگاه
-3اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های ابالغ شده ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
-7حفظ و مراقبت از دفاتر آمار ،بازرسی ،ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آن ها به مسئولین و
بازرسان فرهنگ و ارشاد اسالمی
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-5ارائه فرم گزارش عملکرد(طبق فرم  )7و آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به اداره ارشاد
شهرستان مربوطه برای ارسال به معاونت هنری
-6صدور کارت برای هنرجویان با الصاق عکس و دوره آموزشی

شرایط مکان تأسیس آموزشگاه آزاد هنری :
 مکان معرفی شده باید از لحاظ ایمنی ،فنی ،بهداشتی ،آموزشی و تجهیزات مناسب باشد ؛ به طور نمونه
 :نورپردازی و روشنایی مناسب  /ایمنی سیم کشی های برق و لوله های گاز /رعایت نظافت و بهداشت
سرویس ها  /وجود حفاظ برای پنجره ها و پلکان  /لوازم گرمایشی مناسب /مستقل بودن فضای
آموزشی /لوازم سرمایشی مناسب  /پوشش مناسب پنجره ها  /وجود تهویه مناسب  /وجود کپسول آتش
نشانی  /آکوستیک بودن محیط آموزشی  /و..

برخی مقررات عمومی :
 عدم واگذاری یا انتقال مجوز فعالیت آموزشگاه به غیر بدون موافقت شورای مرکزی ( که منجر به لغو مجوز
آموزشگاه خواهد شد)
 عدم تشکیل کالس های مختلط ( مگر در برخی از زمینه ها که نیازمند اجازه رسمی از شورای مرکزی می
باشد)
 عدم تشکیل هر نوع کالس به جز آنچه در متن اجازه نامه تأسیس قید شده
 دریافت موافقت کتبی اولیاء برای ثبت نام هنرجویان کمتر از  18سال
برخی وظایف هنرجویان:
 رعایت مقررات انضباطی هنگام ورود و خروج از آموزشگاه  ،حضور مرتب در کالس و حسن رفتار
 استفاده از لباس مناسب
 مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه و ..
 تبصره  :پس از ارسال پرونده به این معاونت و تأیید در شورای مرکزی  ،مراحل بعدی از جمله استعالم
حراست  ،برگه عدم اعتیاد ،برگه عدم سوء پیشینه و معرفی مکان و تأیید بازرس اداره در شهرستان مربوطه
صورت پذیرفته ،کلیه مدارک برای صدور مجوز فعالیت به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری ارسال
می گردد  .متذکر می گردد مجوز صادر شده در هنگام تأسیس برای یک سال بوده و درصورت ارائه گزارش
عملکرد سه ماهه در یک سال ( 7گزارش ) و نداشتن تخلف و ...مجوز  5ساله صادر خواهد شد.
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بسمه تعالی

فرم آموزشگاه موسیقی شماره 1

فرم تقاضا نامه آموزشگاه موسیقی
اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .......................
باسالم و احترام ؛
اینجانب .................................فرزند .........................تاریخ تولد  .........................به شماره شناسنامه ........................صادره از
 ...........................شماره ملی  ...................................دارای مدرک تحصیلی  ..........................................در رشته
 ................................................با اطالع و آگاهی از قوانین  ،شرایط و مدارک الزم آموزشگاه های آزاد هنری ،متقاضی
صدور پروانه فعالیت جهت تأسیس آموزشگاه آزاد هنری  .................................در شهرستان ..........................می باشم.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و انجام مراحل قانونی خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایید .
نشانی و شماره تلفن تماس متقاضی........................................................................:

نام و نام خانوادگی متقاضی
تاریخ – امضاء
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فرم آموزشگاه موسیقی شماره (2فرم ی)
بسمه تعالی
فرم کارشناسی متقاضیان آموزشگاه های آزاد موسیقی
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان.................
اینجانب .. .................... :

نام پدر  ....................... :شماره ملی  ....................... :شماره شناسنامه  .................. :تاریخ تولد  ....................... :محل تولد :

 .......................آخرین مدرک تحصیلی  ............ ............... :رشته تحصیلی ................................. :متأهل  /مجرد ،بدینوسیله تقاضای خود را مبنی بر صدور
مجوز برای تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی در شهرستان  .........................اعالم می دارم.
سوابق آموزشی و تجارب عملی اینجانب که مستندات آن به پیوست ارائه می گردد به شرح زیر است :
-1

........................................................................................ - 3

................... ...........................................................

........................................................................................ -4

...................................................... .................... -2

فرد یا افراد نامبرده ذیل به عنوان هنرآموز با اینجانب همکاری خواهند داشت :
نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی ( رشته و مقطع)

سال تولد

درس یا دروسی که آموزش خواهند
داد

نشانی محل سکونت ................................................................................................................................................. :تلفن...........................................
نشانی محل کار ................................................................................................... ............................................... :
تاریخ :
-1مدارک پیوست عبارتند از :

 )2نظرکارشناس:

امضاء متقاضی :
 )5نظر معاون هنری و سینمایی استان تهران



شش قطعه عکس 4 × 3

( مسئول امور هنری شهرستان ) :



کپی آخرین مدرک تحصیلی

مدارک پیوست کامل است.



کپی تمام صفحات شناسنامه



کپی کارت پایان خدمت



کپی کارت ملی



سوابق آموزشی



سوابق اجرایی



تأییدیه اساتید

تاریخ :

تلفن ...................................

امضاء :
 -ارجاع به شورای رسیدگی و نظارت استان

 )3نظر رئیس اداره مربوطه:
تاریخ :
تاریخ :

 ) 4نظریه کمیته کارشناسی صدور مجوزآموزشگاه های آزاد هنری شهرستان:
تاریخ و امضاء اعضاء

 )6نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی استان تهران
تاریخ و امضاء اعضاء
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امضاء :

امضاء :

متقاضی تأسیس آموزشگاه موسیقی.....................
تاریخ درخواست:

محل الصاق
عکس

نام و نام خانوادگی ...............................:نام پدر .........................:شماره شناسنامه ....................... :کد ملی.......................:
تاریخ تولد ......................................:مدرک تحصیلی ............................:درجه هنری....................................
وضعیت تأهل:
نشانی محل سکونت.........................................................................................................................................................................:
کد پستی..............................................................:
نشانی محل کار..................................................................................................................................................................................:
تلفن ثابت و همراه.................................................:
سوابق هنری..................................................................................................................................................................................... :
اظهار نظر شورا:

موافقت □ /

مخالفت □ /

نوع آزمون:

موسیقی □ /

ساز تخصصی □

نام پیشنهادی آموزشگاه...........................................................:
آدرس محل آموزشگاه............................................................:
شماره تلفن...........................................................................:
شماره مجوز..........................................................................:
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مشروط(شرکت در آزمون) □

متقاضی حقوقی :
نام موسسه  .........................................:اداره یا ارگان دولتی  ................................................. :شماره ثبت ...............................................:
نام مدیر  .............................................. :شماره تماس  ..............................................................:کد پستی ...................................................:
آدرس پستی ..................................................................................................................................................................................................:

معرفی دبیر برنامه :
نام  ............ :نام خانوادگی  ...............:شماره ملی  ........................ :تااریخ تولاد .............شاماره شناسانامه................. :صاادره از..................
محل تولد ......................نام پدر ........................... :شماره تماس  ..........................:مدرک تحصیلی ............................. :نشانی پستی منزل :
........................... ................ ..................................................................................................................
شغل ................................. :نشانی پستی محل کار ..............................................................................................................................................:
مشخصات محل دبیرخانه :
نشانی ................................................................................................................................................................................................................ :
تلفن .................................. :
مالک  /مستاجر .............................:

امضای رضایت مالک یا مستاجر

عنوان مکان .................................................. :

سایت دبیرخانه  ............................................:نشانی پست الکترونیک .............................. :
مشخصات محل برگزاری نمایشگاه/جشنواره :
نشانی ................................................................................................................................................................................................................ :
تلفن .................................. :
مالک  /مستاجر .............................:

امضای رضایت مالک یا مستاجر

عنوان مکان ................................ :

مشخصات و اطالعات برنامه :
رشته  /رشته های هنری  .........................................................................................................:نوع آثار ..................................:
شیوه ارائه خروجی جشنواره یا مسابقه هنری :
نمایشگاه

□

کتاب و آلبوم

□

برنامه افتتاحیه :

زمان

مکان

برنامه اختتامیه :

زمان

مکان

اجرای صحنه ای

تقویم اجرایی:
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□

سایر

□

فعالیت های جنبی :

اهداف:

مشخصات آثار ارائه شده در نمایشگاه :
تعداد آثار  ............................ :نوع آثار ........................ :
معرفی هنرمندان :
 -1نام و نام خانوادگی  .................................... :تلفن تماس  ......................... :تعداد آثار .................
 -2نام و نام خانوادگی  .................................... :تلفن تماس  ......................... :تعداد آثار .................
 -3ام و نام خانوادگی  .................................... :تلفن تماس  ......................... :تعداد آثار .................
 -7و...
نوع جوایز و تقدیر از منتخبین :
تعداد افراد برگزیده و نوع جوایز ..............................................................................................................................................................:

معرفی هیئت اجرایی و داوران جشنواره :
 -1نام و نام خانوادگی.............................................

تلفن تماس  ....................................سمت .........................:

 -2نام و نام خانوادگی.............................................

تلفن تماس  ........................................سمت .........................:

 -3نام و نام خانوادگی.............................................

تلفن تماس  ........................................سمت .........................:

 -4نام و نام خانوادگی.............................................

تلفن تماس  ........................................سمت .........................:

 -5نام و نام خانوادگی.............................................

تلفن تماس  ........................................سمت .........................:

 -6و...
راه های تأمین هزینه ،بودجه بندی و اعالم اطالعات حمایت کنندگان مالی:
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تعهد نامه :
اینجانب  .........................................متقاضی برگزاری نمایشگاه/مسابقه/جشنواره هنری در مدت زمانی از تااریخ  ..........................لغایات
 ..........................در مکان مورد اشاره فوق  ،متعهد می شوم ضمن حفظ شئونات اخالقی و اسالمی و قاوانین و مقاررات مربوطاه ،تعهادات
حرفه ای نسبت به هنرمندان شرکت کننده را رعایت نمایم و در صورت بروز هرگونه مشکل مسئولیت مربوطه را پذیرا خواهم بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء و تاریخ

نظریه کارشناسی:

امضاء و تاریخ
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