فرآیند صدور پروانه اجرای نمایش در شهرستان ها ؛
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ارسال نامه درخواست اجرای نمایش از سوی تاالرهای شهرستان به مدیر شهرستان(.فرم شماره  1و 2
و  3نمایش)
(ضمائم نامه :فرمهای تکمیل شده شامل  -1فرم عوامل نمایش؛ -2اجازه کتبی نویسنده ،مترجم یا ناشر؛
 -3فرم شاعر و ترانهسرا (در صورت نیاز) و به همراه دو نسخه از متن نمایشنامه و  Pdfمتن روی لوح
فشرده)
ثبت نامه به همراه ضمائم در دبیرخانه اداره.
خوانش و اعالم نظر در خصوص متن حداکثر ظرف مدت  22روز توسط شورای نظارت بر نمایش
شهرستان( فرم شماره  6نمایش).
تعیین وقت بازبینی برای گروه نمایشی در صورت تأیید متن.
بازبینی اجرای زنده نمایش توسط شورای نظارت بر نمایش شهرستان.
اعالم پاسخ بازبینی ظرف مدت  84ساعت(.فرم شماره  6نمایش)
صدور پروانه اجرای نمایش حداکثر ظرف مدت یک هفته(.فرم شماره  8و  5نمایش)
تحویل پروانه اجرای نمایش به متقاضی توسط دبیرخانه و دریافت رسید.
تأیید کلیه اقالم تبلیغی توسط اداره ارزشیابی و نظارت برنمایش.
(کلیه اقالم تبلیغی شامل پوستر ،بروشور ،تراکت و تبلیغات محیطی باید به صورت پرینت رنگی در قطع
 A4در دو سری تهیه شود و فایل آن نیز روی لوح فشرده ارائه گردد).

تذاکرات مهم:

 مسؤولیت تأخیر در ارسال درخواستها با توجه به زمانهای قید شده فوق جهت فرآیند صددور
پروانه اجرای نمایش تنها به عهده متقاضی است.
 مسؤولیت هرگونه تبلیغ و انعقاد قرارداد پیش از پاسخ قطعی اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش
متوجه مدیریت سالن و کارگردان خواهد بود.
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(توجه :فقط روی سربرگ سالن متقاضی و به شیوه زیر قابل پذیرش است)
رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ...................
با سالم و احترام
نظر

به

تأیید

کیفیت

هنری

و

محتوای

نمایش...................................نوشته

 ........................................به کارگردانی  ..........................................جهت اجرا در سالن
 ...................................به همراه دو نسخه از متن نمایشنامه Pdf ،روی لوح فشرده و
مجوز نویسنده /مترجم /شاعر اثر جهت بررسی و اعالم نظر ایفاد میگردد.
لذا خواهشمند است نسبت به بازخوانی □ بازبینی □ اثر یاد شده توسط کارشناسان
محترم آن شورا جهت صدور مجوز □ تمدید مجوز □ اجرای عمومی □ نمایشنامه
خوانی □ دستور الزم را صادر فرمایید.
تاریخ شروع اجرا:
تعداد اجرا:
ساعت شروع اجرا:
مدت زمان نمایش:
تلفن کارگردان نمایش:

با سپاس مدیریت سالن :
.....................

فرم برنامه نمایشی
شماره 2

(توجه :فقط روی سربرگ سالن متقاضی و به شیوه زیر قابل پذیرش است)
(ویژه نویسنده/مترجم)
تذکر مهم :در صورتی که در متن نمایشنامه از شعر یا ترانه فردی به جز صاحب اثر نمایشی استفاده شده است ،الزم است اجازه
کتبی شاعر/ترانه سرا نیز به صورت جداگانه اخذ و الصاق گردد.

عنوان نمایشنامه:
کارگردان:
نویسنده/مترجم:

شماره همراه:
شماره همراه:

شماره ثابت:
شماره ثابت:

بدین وسیله اینجانب  .............................به عنوان نویسنده  /مترجم متن نمایشی  ..................................موافقت
خود را با اجرای این نمایشنامه به کارگردانی آقا /خانم  ...........................................................اعالم میدارم .این
اجرادرسالن................................................
نوبت
برای...........................
صرفاً
مجوز
از تاریخ ...........................تا تاریخ ..............................صادر شده است .بدیهی است هرگونه تغییر در زمان ،مکان
و تعداد اجرا منوط به توافق بعدی و دریافت مجوز جدید خواهد بود .اجراکنندگان متعهدند اسم کامل
نویسنده و مترجم را در پوستر و بروشور نمایش ذکر نمایند.
امضاء

کلیه امور حقوقی مربوط به متن نمایش مطابق به قرارداد منعقده فیمابین نویسنده و کارگردان
میباشد .بدین وسیله اینجانب  .........................................کارگردان نمایش ..............................................
جهت  .......نوبت اجرا در سالن/جشنواره  ...............................................از تاریخ ...................
تا تاریخ  ....................نسبت به رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی نویسنده /مترجم فوق ،بنا به توافق دو
طرفه متعهد میباشم.
امضاء

تلفن جهت تماس ضروری

نام و امضا مدیر سالن و
مهر سالن اجرا
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(توجه :فقط روی سربرگ سالن متقاضی و به شیوه زیر قابل پذیرش است)
(عوامل نمایش)

عنوان نمایشنامه:
نوع مخاطب نمایش :کودک و نوجوان □ حرفهای بزرگسال □ تئاتر آزاد □ متفرقه□

کارگردان:
نویسنده:
بازیگران نمایش:

مترجم:

سایر عوامل نمایش:
طراح صحنه:
طراح لباس:
تهیه کننده:

طراح نور:
گریم:

خالصه نمایش:

تاریخ

نام و امضاء مدیر سالن و
مهر سالن اجرا
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نمونه فرم پروانه اجرای قطعات کوتاه نمایشی(برنامه های جُنگ)
(لطفاً روی سربرگ اداره شهرستان ارائه شود)
مدیریت محترم سالن (نام سالن قید شود)
این پدددددروانه بنا بددده درخواست شماره (شماره نامه درخواست سالن) مورخ (تاریخ نامه درخواست سالن) و
بدددددراساس صورتجلسه مورخ (تاریخ بازبینی نمایش ) شورای ارزشیابی و نظارت ،برای برنامه (نام برنامه) با مسئولیت
آقای  ...............................از تاریخ (تاریخ شروع) تا (تاریخ پایان) صادر می گردد.
اجرای این برنامه فقط در حوزهی مجموعهی درخواست کننده و با رعایت موازین ذیل بالمانع میباشد.
عوامل اجراکننده :
مالحظات:
1د اگر در محتوا و شکل اجرایی برنامه  ،تغییری مغایر با اجرا در نزد شورای ارزشیابی و نظارت( با توجه به موارد اعالم
شده) صورت پذیرد ،مسئولیت قانونی به عهدهی متقاضی و سرپرست برنامه خواهد بود.
2د تعداد اجرا بنا به درخواست متقاضی و تصمیم قانونی شورای ارزشیابی و نظارت میباشد.
3د رعایت کلیهی شرایط و مقررات به عهدهی سرپرست برنامه و متقاضی میباشد.
8د این پروانه تنها بنا بر درخواست مدیریت مذکور صادرشده و قابل انتقال نمیباشد.
 5د فقط اصل پروانه اعتبار دارد و الزم است در نزد مدیریت محل اجرا تا پایان برنامه محفوظ بماند و در صورت لزوم به
شورای ارزشیابی و نظارت مسترد گردد.
6داستفادهازعکس،بروشور ،پوستر ،تبلیغات وتصویربرداری برای این برنامه بایدبا مجوزادارهکلهنرهای نمایشی باشد.
7د هرگونه سوء استفاده از این پروانه پیگرد قانونی خواهد داشت.
 -4الزم به ذکر است ،کلیهی عوامل نامبرده در مجوز فوق  ،مجاز به اجرای برنامه در زمان مقرر خود میباشند ،چنانچه
ازافرادغیر ،تحت هر عنوان در اجرای برنامه استفاده شود ،به معنی تخلف تلقی و برابر قوانین با آن برخورد خواهد شد.
 -9دعوت ازمیهمان در برنامه می بایست با مجوزکتبی ازطرف شخصیت ( هنری  ،فرهنگی یا ورزشی و )..........مربوطه
باشد.
تذکرات:
* استفاده از هرنوع ابزار موسیقی و خواندن خواننده روی صحنه به صرف اخذ این پروانه ممنوع است.
* استفاده از میهمانان در بخش هنری و به صورت اجرای قسمتی ازبرنامه که فراتر از نقش میهمان تلقی شود ،ممنوع
است.
مدت زمان اجرای برنامه :
ساعت اجرا:
رئیس اداره شهرستان .....
رونوشت:
 -1معاونت هنری سینمایی
 -2واحد حراست .
 -1شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش .

نمونه پروانه اجرای تئاتر
(لطفا روی سربرگ اداره شهرستان ارائه شود)
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مدیریت محترم سالن (نام سالن قید شود)
ایدددن پدددددروانه بنا به درخواست شماره (شماره نامه درخواست سالن ) مورخ (تاریخ نامده درخواسدت
سالن) و بر اساس صورتجلسه مورخ (تاریخ بازبینی نمایش) شورای ارزشیابی و نظارت برای نمایش (نام
نمایش) به کارگردانی (نام کارگردان) و نوشته (نام نویسنده) از تاریخ (تاریخ شدروع) تدا (تداریخ پایدان)
صادر میگردد.
اجرای این نمایش فقط در حوزهی مجموعهی درخواستکننده و با رعایت موازین ذیل بالمانع میباشد.
نام بازیگران نمایش( :اسامی تمامی بازیگران ذکر شود)
مالحظات:
1د اگر در محتوا و شکل اجرایی نمایش تغییری مغایر با اجرا در نزد شورای ارزشیابی و نظدارت صدورت
پذیرد ،مسئولیت قانونی به عهدهی متقاضی خواهد بود.
2د تعداد اجرا بنا به درخواست متقاضی و تصمیم قانونی شورای ارزشیابی و نظارت میباشد.
3د رعایت کلیهی شرایط و مقررات به عهدهی مدیریت تماشاخانه و متقاضی می باشد.
8د پروانهی نمایش فوق تنها بنا بر درخواست مدیریت مذکور صادرشده و قابل انتقال نمیباشد.
5د فقط اصل این پروانه اعتبار دارد و الزم است در نزد مدیریت تماشاخانه تا پایان نمایش محفوظ بماند
و در صورت لزوم به شورای ارزشیابی و نظارت مسترد گردد.
6د استفاده از عکس ،بروشور ،پوستر ،تبلیغات و تصویربرداری برای این نمایش باید بدا مجدوز اداره کدل
هنرهای نمایشی باشد.
7د هر گونه سوء استفاده از این پروانه پیگرد قانونی خواهد داشت.
4د الزم به ذکر است چنانچه در اجرای نمایش فوق هر گونه مطلب یدا مدوقعیتی غیدر از آنچده کده در
بازبینی و تمدید مجوز نسبت به حذف و اصالح آن تذکر داده شده مشاهده گردد ،به معنی تخلف تلقی
و برابر قوانین با آن برخورد خواهد شد.
9ددراجرای نمایش فوق رعایت پوشش وحجاب اسالمی وروابط کلیه هنرمنددان درروی صدحنه وپشدت
صحنه الزامی است.
تذکر :)1استفاده از هرنوع ابزار موسیقی و خواندن خواننده روی صحنه به صرف اخذ این پروانه ممندوع
است.
تذکر)2حفظ ایمنی محیط تماشاگران به عهده متقاضی و مدیریت سالن میباشد.
مدت زمان اجرای نمایش:
رئییییییر اداره
زمان سانس:
شهرستان
رونوشت:
 -1معاونت هنری سینمایی
 -2واحد حراست
 -3شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش

فرم برنامه
نمایشی شماره 6
بسمه تعالی
صورتجلسه شورای بازبینی و نظارت بر نمایش شهرستان....................
بر اساس درخواست سالن......................به مدیریت.....................با نامه
شماره...................مورخ ......................جهت اجرای نمایش ..........................به
نویسندگی ..........................و کارگردانی ..............................از
تاریخ ..............................تا ...................................ساعت اجرا..........................

نتیجه خوانش نمایشنامه :تأیید

عدم تأیید

نتیجه بازبینی نمایش:
در تاریخ ...............................از نمایش فوق بازبینی به عمل آمد.
 )1اجرای نمایش مذکور با رعایت مفاد آیین نامه اجرای صحنه ای و قوانین و مقررات موجود و شئونات
اسالمی از نظر این شورا
 )2اجرای نمایش مذکور مورد
 )3نیاز به اصالح و بازبینی

محل امضای اعضای شورای نظارت

بالمانع است.
تأیید نمی باشد
مجدد دارد.

فرم برنامه نمایشی
شماره 7
بسمه تعالی
فرم اعالم وضعیت اطالع رسانی اجرای صحنه ای تئاتر

اینجانب ...........................................کارگردان نمایش .........................................بدینوسیله اعالم
می نمایم که در نظر است برای معرفی و تبلیغ اجرای صحنه ای نمایش مورد نظر از اقالم تبلیغاتی
زیر استفاده نمایم:

 -1بروشور
-2تبلیغات محیطی:

پالکارد و بنر 

پوستر 

بیلبورد 

سایر با ذکر مورد...........................
-3تبلیغات رسانه ای :آگهی 

تیزر تلویزیونی 

تیزر شبکه نمایش خانگی


سایر با ذکر مورد....................
لذا متعهد می شوم اوالً نوع تبلیغات و نحوه اطالع رسانی اثر مذکور در محدوده موارد اعالمی
باشد و ثانیاً نمونه طرح نهایی هر یک از موارد اشاره شده را برای بررسی مؤلفه های بصری و
محتوایی و نیز هماهنگی های مقتضی به منظور صدور مجوز و تأییده مربوطه قبل از چاپ و
اکران و توزیع به واحد نمایش تحویل نمایم.

تاریخ

امضا

