
                                                            1380.4.24                                                                                                  زش1189.ضوبضُ 

ضوابط تأسیس و نظارت بر آهوزشگاه های آزاد هنری   

 ( شورای عالی انقالب فرهنگی1380.1.21 هورخ 477هصوب جلسه )

 23-14ًبهِ ضوبضُ ) ، ثٌب ثِ پیطٌْبز ضَضای ٌّط1380.1.21 هَضخ 477 ضَضای فبلی اًمالة فطٌّگی زض خلسِ   

  :ٌّطی ضا ثسیي ضطح تػَیت وطز ضَاثظ تأسیس ٍ ًؾبضت ثط آهَظضگبُ ّبی آظاز (1379.11.18هَضخ 

تعریف : فصل اول

 ًبهیسُ هی ضَز ثِ هىبًی «هؤسسِ آهَظضی »ٍ یب « آهَظضگبُ » آهَظضگبُ آظاز ٌّطی وِ زض ایي هػَثِ -1 هاده 

ٍ آهَظش ٌّطخَیبى ِ ّبی ٌّطی  اعالق هی ضَز وِ ثِ هٌؾَض تطثیت  ِ هٌس ثِ یىی اظ ضضت ٌّطّبی تدسوی ٍ  )فالل

ثطای اضبفِ فطٌّگ ٍ ٌّط، ثطاسبس  (اًمالثی، ٌّطّبی ًوبیطی، ٌّطّبی سٌتی ذَضٌَیسی، سطٍز ٍ آٌّگْبی

 اغَل ضفبیت. ضئَى اسالهی ٍ ثب ضفبیت ایي ضَاثظ تَسظ افطاز حمیمی یب حمَلی تأسیس هی گطزز ضَاثظ ٍ

زض ولیِ  (فطٌّگی  ضَضای فبلی اًمالة1371.6.2 زش هَضخ 2014.اثالغیِ ضوبضُ  ) سیبست فطٌّگی وطَض 

  .العاهی است عَح ٍ هطاحل فقبلیت آهَظضگبُ ّب س

 . ّط آهَظضگبُ تٌْب زض یه ظهیٌِ ٌّطی هی تَاًس فقبلیت ًوبیس:1 تبصره 

ِ ّبی آهَظضی هدَظ   هؤسسبت چٌس هٌؾَضُ ثطای آهَظش ّبی هرتلف ٌّطی ثبیس ثطای ّط وسام اظ:2 تبصره  ظهیٌ

 .خساگبًِ اذص وٌٌس

 :ارکاى: فصل دوم

 : اضوبى ضبهل هؤسس یب ّیئت هؤسس ٍ هسیط هسؤٍل ثِ ضطح شیل ذَاّس ثَز

 ضرع یب اضربظ حمیمی یب حمَلی ّستٌس وِ ثب سطهبیِ گصاضی ٍ عی هطاحل شوط ضسُ زض  : هؤسس- 2 هاده 

 .هػَثِ اخبظُ تأسیس هؤسسبت یب آهَظضگبُ ّبی ٌّطی ضا زضیبفت هی وٌٌس ایي

 : هؤسس یب هؤسسیي ثبیس زاضای ضطایظ فوَهی شیل ثبضٌس-3هاده  

 .تبثقیت وطَض خوَْضی اسالهی ایطاى -1

 .خوَْضی اسالهی ایطاى افتمبز ثِ هجبًی زیي هجیي اسالم یب یىی اظ ازیبى ضٌبذتِ ضسُ زض لبًَى اسبسی -2

 .افتمبز ثِ لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى -3

 .ثطذَضزاضی اظ حسي ضْطت ٍ ًساضتي سَء پیطیٌِ ویفطی هؤثط -4

 (.ثطای آلبیبى )زاضتي ثطگِ پبیبى ذسهت یب هقبفیت زائن اظ ذسهت ًؾبم ٍؽیفِ  -5

هتأّل یب زاضتي حسالل -  ( ضَضای فبلی اًمالة فطٌّگی 20/4/1385 هَضخ 587اغالحی هػَة خلسِ  ) -6

  سبل سي27حسالل 



ِ ّب، سبظهبى ّب ٍ ًْبزّبی زٍلتی ثبیس ثطای هدَظ فقبلیت: تبصره -7 آهَظضْبی ٌّطی اظ ٍظاضت   ولیِ ٍظاضتربً

ِ ًوبیٌس  .فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی تمبضبی غسٍض پطٍاً

 : ٍؽبیف ٍ هسئَلیتْبی هؤسس ٍ یب ّیئت هؤسس-4هاده  

زضذَاست غسٍض اخبظُ تأسیس آهَظضگبُ اظ ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى ٍتحَیل هساضن   -1

 .الظم

ٍسبیل الظم هَضز  ائِ هىبى ٍ هحل هٌبست وِ اظ لحبػ ایوٌی، فٌی، ثْساضتی، آهَظضی ٍ تدْیعات ٍاض -2

 .تأییس ضَضای فٌی استبى ثبضس

 .هقطفی هسیط هسؤٍل ٍ خبًطیي ٍاخس ضطایظ ثطای تػَیت ثِ ضَضای فٌی استبى -3

هسؤٍل ٍ   زض غَضت فعل، استقفب یب فَت هسیط هسؤٍل ثبیس حساوثط ؽطف هست یه هبُ هسیط: تبصره

  .اخس ضطایظ ثِ ضَضای فٌی استبى هقطفی ضَزٍخبًطیي 

هطغَل ثِ وبض   هسیط هسؤٍل ثِ پیطٌْبز هؤسس ٍ یب ّیئت هؤسس ٍ تأییس ضَضای فٌی استبى-5 هاده 

ِ ضطایظ هَسس . هی ضَز ثبیس ٍاخس یىی اظ  ( ضَاثظ3هبزُ  هَضَؿ هفبز )هسیط هسؤٍل فالٍُ ثط زاضاثَزى ولی

 :ضطایظ اذتػبغی شیل ثبضس

ِ ّبی ٌّطی، حست ًَؿ (لیسبًس یب ثبالتط )زاضتي تحػیالت فبلی   -1  .فقبلیت آهَظضگبُ زض یىی اظ ضضت

 .وطَض  ٌّطی زض ضضتِ هطثَط اظ ضَضای اضظضیبثی ٌّطهٌساى3 ٍ 2، 1زاضاثَزى یىی اظ زضخبت  -2

ٍ زٍ سبل سبثمِ  زاضاثَزى زضخِ هوتبظ اظ اًدوي ذَضٌَیسبى ایطاى ثطای آهَظضگبُ ّبی آظاز ذَضٌَیسی -3

 .آهَظش ٌّطی ثِ تطریع ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی زض آى ظهیٌِ

ِ ّبی ٌّطی حست ًَؿ آهَظضگبُ ٍ زٍ سبل -4 سبثمِ آهَظش  زاضاثَزى هسضن فَق زیپلن زض یىی اظ ضضت

 (غیط اظ استبى تْطاى زض استبى ّبی وطَض، ثِ )ٌّطی ثِ تطریع ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی 

ًؾبضت ثط  زاضاثَزى غالحیت ّبی الظم تدطثی ثطای ٌّطهٌساى فبلس هسضن ثِ تطریع ضَضای هطوعی -5

  .آهَظضگبُ ّبی آظاز ٌّطی

هطز ٍ زض  هسیطاى هسؤٍل ٍ خبًطیٌبى آًْب زض آهَظضگبُ ّبی هرػَظ آلبیبى ثبیس هٌحػطاً: 1 تبصره 

 .هَظضگبُ ّبی هرػَظ ثبًَاى هٌحػطاً ظى ثبضٌسآ

ُ ّب ثبیس هٌحػطاً زض ظهیٌِ آهَظش آلبیبى یب ثبًَاى ثبضس:2 تبصره   . فقبلیت آهَظضگب

 : ٍؽبیف هسیط هسؤٍل-6هاده  

 .هحیظ آهَظضگبُ فطٌّگی زض خطیبى ولی وبض ٍ- ًؾبضت ٍ هطالجت زض ضفبیت اغَل ٍ هَاظیي اسالهی  -1

ِ ّبی اثالك ضسُ اظ سَی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی -2  .اخطای ولیِ همطضات ٍ ثرطٌبه

 .حضَض هطتت زض آهَظضگبُ -3

ٍ اضائِ آًْب ثِ هسئَلیي  حفؼ ٍ هطالجت اظ زفبتط آهبض، ثبظضسی، ثجت ًبم ٍ سبیط زفبتط هَضز ًیبظ آهَظضگبُ -4

 .ثبظضسبى ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی



 .اسالهی استبى اضسبل آهبض ٌّطخَیبى ثجت ًبم ضسُ ّط زٍضُ آهَظضی ثِ ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضضبز -5

هسیط هسؤٍل   زض غیبة هسیط هسؤٍل، ولیِ ٍؽبیف ٍی ثط فْسُ خبًطیي ٍی هی ثبضس، خبًطیي: تبصره

 .ثبیس ّوبى ضطایظ هسیط هسؤٍل ضا زاضتِ ثبضس

شورای هرکسی نظارت بر آهوزشگاه های آزاد هنری :  فصل سوم

ٌّطی زض ٍظاضت   ثِ هٌؾَض زستیبثی ثِ اّساف ظیط ضَضای هطوعی ًؾبضت ثط آهَظضگبُ ّبی آظاز-7 هاده 

 :فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی تطىیل هی ضَز

 .ضسیسگی ٍ ًؾبضت ثط فولىطز آهَظضگبُ ّبی آظاز ٌّطی زض سطاسط وطَض-  الف 

 .ایدبز ّوبٌّگی ّبی الظم زض وبض ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى زض سطاسط وطَض- ة 

  .ضسیسگی ثِ زضذَاست تدسیسًؾط آضای غبزضُ اظ ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى- ج 

 : افضبی ضَضای هطوعی ًؾبضت ثط آهَظضگبُ ّبی آظاز ٌّطی فجبضتٌس اظ-8هاده 

 ( ضییس ضَضا )هقبٍى اهَض ٌّطی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی   -

 .ضییس هطوع گستطش آهَظش ّبی ٌّطی  -

 .ًوبیٌسُ فطٌّگستبى ٌّط خوَْضی اسالهی ایطاى -

 وبضضٌبس هسبئل زیٌی ثب هقطفی ٍظیط فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی  -

 .سِ ًفط وبضضٌبس هسبئل ٌّطی حست هَضَؿ خلسِ  -

اظ  (غیط زٍلتی- زٍلتی ) وبضضٌبسبى ٌّطی پس اظ استقالم اظ ًْبزّبی غٌفی ٍ زاًطگبُ ّبی ٌّط:1 تبصره 

 .سَی ضییس ضَضا زفَت ذَاٌّس ضس

افتطاؼ زض   ضٍظ، لبثل20 آضای غبزضُ اظ سَی ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى ؽطف هست :2 تبصره 

 .ضَضای هطوعی ًؾبضت است

اضضبز اسالهی هَؽف   ضأی ضَضای هطوعی ًؾبضت لغقی ٍ الظم االخطا است ٍ ازاضات ول فطٌّگ ٍ:3تبصره  

 .ثِ اخطای آى ّستٌس

ُ ّب ثب   ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى ّب ثطای ضسیسگی ٍ ًؾبضت فوَهی ثط فولىطز-9 هاده  آهَظضگب

 : :تطویت ظیط تطىیل هی ضًَس

 .هسیط ول ازاضُ فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى ثِ فٌَاى ضییس ضَضا  -1

 .ضییس ازاضُ ٌّطی ازاضُ ول استبى  -2

 .وبضضٌبس هسبئل زیٌی ثب اًتربة هسیطول فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى  -3

 .زٍ ًفط وبضضٌبس هسبئل ٌّطی حست هَضَؿ خلسِ  -4

اظ سَی  (غیط زٍلتی-زٍلتی ) وبضضٌبسبى ٌّطی پس اظ استقالم اظ ًْبزّبی غٌفی ٍ زاًطگبُ ّبی ٌّط : تبصره

 .ضییس ضَضا زفَت ذَاٌّس ضس



ٍ اظ عطیك   هػَثبت ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى ثب ضأی اوثطیت افضب لبثل اخطا ثَزُ-10هاده 

زض ؽطف هْلت همطض زض  زض غَضت فسم افتطاؼ. ضٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى اثالك ذَاّس ضسفهسیطول 

 .الظم االخطا است  هػَثبت ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى لغقی 8ٍازُ م 2تجػطُ 

همطضات خبضی   هػَثبت ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى ًجبیس هغبیط هفبز ایي ضَاثظ ٍ سبیط-11هاده  

 .وطَض ثبضس

 :ٍؽبیف ٍ اذتیبضات ضَضای ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبى- 12هاده  

 .ثطضسی ٍ تأییس غالحیت ّیئت هؤسس، هسیط هسؤٍل ٍ خبًطیي هسیط هسؤٍل  -1

ِ ّبی آهَظش ٌّطی آهَظضگبُ ّبی استبى ثطاسبس ضَاثظ  -2  ًؾبضت ثط فولىطز ٍ ثطًبه

 .اثالغی

 .تػَیت ًبم آهَظضگبُ  -3

 اتربش تػوین ًسجت ثِ غسٍض یب لغَ اخبظُ تبسیس آهَظضگبُ ثط اسبس ضَاثظ تقییي ضسُ  -4

ضَضاّبی ضسیسگی ٍ   غسٍض هدَظ فقبلیت آهَظضگبُ ّبی آظاز سطٍز ٍ آٌّگْبی اًمالثی پس اظ افالم: تبصره

 .ٌّطی اًدبم ذَاّس ضس ؽبضت استبى ٍ تأییس ضَضای هطوعی ًؾبضت ثط آهَظضگبُ ّبی آظازى

 نظارت:  فصل چهارم

 .ذَاٌّس زاضت  ضَضاّبی ضسیسگی ٍ ًؾبضت استبًی، ثط فقبلیت ّبی آهَظضگبُ ّبی استبى ًؾبضت-13 هاده 

 تخلفات:  فصل پنجن

گعاضش ّبی ٍاغلِ پس اظ   الساهبت ظیط هتٌبست ثب هیعاى ترلف ثب تَخِ ثِ هحتَیبت پطًٍسُ ٍ-14 هاده 

افوبل ٍ سَاثك زض پطًٍسُ زضج ٍ ثبیگبًی ذَاّس  ثطضسی ٍ تأییس ٍ تػَیت ضَضای فٌی استبى تَسظ ازاضات ول

 :ضس

 .تصوط ضفبّی  -1

 .تصوط وتجی  -2

 .اذغبض وتجی  -3

 .تَثید وتجی  -4

 . هبُ تب یه سبل3تقغیل هَلت آهَظضگبُ اظ   -5

 .ثطوٌبض سبذتي هَلت یب زائن هسیط هسؤٍل  -6

 .لغَ اخبظُ تأسیس ٍ تقغیل زائن آهَظضگبُ ٍ زض غَضت لعٍم هقطفی هترلف ثِ هطاخـ شیػالح  -7

 :هَاضزی وِ هدَظ آهَظضگبُ ضا لغَ ذَاّس وطز- 15هاده 

 ...ٍ ی چَى ضٍاج ثی ثٌس ٍ ثبضی، تطٍیح فطٌّگ هجتصل اظ عطیك آثبض هجتصلقترلفبت اذال  -1

 اًتمبل یب ٍاگصاضی آهَظضگبُ ثِ غیط یب تغییط افضبی ّیئت هؤسس ثسٍى هَافمت ضَضای  -2

 .فٌی استبى



 .ثىبضگیطی وسبًی وِ ضز غالحیت ضسُ اًس  -3

 .اًدبم ترلفبت هبلی ثب تأییس ضَضای فٌی استبى ٍ ضَضای هطوعی  -4

 .تطىیل والسْبی هرتلظ  -5

ِ ّب ًیبظهٌس زاضتي اخبظُ ضسوی اظ: تبصره ضَضای هطوعی یب   تطىیل والس ّبی هرتلظ زض ثطذی اظ ظهیٌ

 .فٌی استبى است

 .ُ ًبهِ تأسیس لیس ضسُ استظتطىیل ّط ًَؿ والس ثِ خع آًچِ زض هتي اخب  -6

ّیئت هؤسس اذغبض   ضَضای فٌی استبى هی تَاًس زض هَضز ثطذی اظ ترلفبت فَق الصوط ثِ هؤسس یب: تبصره

 . السام ًوبیس14 هبزُ 7ٍ زض غَضت فسم تَخِ هغبثك ثٌس 

 .فسم ضفبیت اغَل سیبست فطٌّگی وطَض، ثب تأییس ضَضای هطوعی یب فٌی استبى  -7

هقررات عووهی :  فصل ششن

هرل آسبیص فوَهی   آهَظضگبُ ثبیس اظ هىبى ٍ سبذتوبى هٌبست ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ًجبیس فقبلیت آى-16هاده  

 .ثبضس

ًطسُ ٍ یب فقبلیت ذَز   هبُ اظ تبضید غسٍض، زایط6 اخبظُ تأسیس آهَظضگبُ ّبیی وِ حساوثط پس اظ -17هاده  

 .ضس ضا وتجبً ثِ اعالؿ ازاضُ ول اضضبز ًطسبًسُ ثبضٌس لغَ ذَاّس

 .ثِ غیط ًیست  اخبظُ تأسیس آهَظضگبُ ٍ یب فضَیت زض ّیئت هؤسس لبثل ٍاگصاضی یب اًتمبل-18 هاده 

آهَظضگبُ تب   زض غَضت فَت یب استقفب یب افالم فسم غالحیت ّط یه اظ افضبی ّیئت هؤسس،-19 هاده 

تمبضبی تطهین . ازاهِ ذَاّس زاز پبیبى زٍضُ ٍ حساوثط تب یه سبل ثب هسؤٍلیت وبهل هسیط هسؤٍل ثِ وبض ذَز

 .ّیئت هؤسس اظ سَی ثبلیوبًسُ افضبء ثالهبًـ است

ًفط ٍاخس ضطایظ   زض غَضتی وِ فضَ هؤسس یه ًفط ثبضس هدَظ ثب هقطفی ولیِ ٍضاث ٍی، ثِ ًبم یه: تبصره

 . ایي ضَاثظ غبزض ذَاّس ضس3زض هبزُ 

 .ٍلی العاهی است  سبل زض آهَظضگبُ ّبی آظاز هَافمت وتجی18 ثطای ثجت ًبم ٌّطخَیبى ووتط اظ -20 هاده 

ًگْجبًی، ظى ٍ ولیِ   ثبیستی ولیِ وبضوٌبى آهَظضگبُ ّبی هرػَظ ثبًَاى ثِ استثٌبی وبزض-21 هاده 

  .وبضوٌبى آهَظضگبُ ّبی هرػَظ آلبیبى، هطز ثبضٌس

 اٍضاق ٍ آگْی ّبی تجلیغبتی ثبیس ثب ضفبیت زلیك هتي هدَظ ٍ هٌحػطا ثب لیس ًبم هػَة هٌسضج زض -22هاده 

 . هدَظ تٌؾین گطزز

ٍ تَسظ ازاضُ ول   آهَظضگبُ ّب هَؽفٌس زفتط آهبض، ثجت ًبم ٍ ثبظضسی هَضز ًیبظ ذَز ضا تْیِ-23 هاده 

  .فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ضوبضُ گصاضی ٍ پلوپ وٌٌس

ِ ّبی لجلی هطثَط ثِ-24هاده   آهَظضگبُ ّبی آظاز   ثب تػَیت ایي ضَاثظ ولیِ زستَضالقول ّب ٍ ثرطٌبه

 .ٌّطی لغَ هی ضَز



آهَظضگبُ ّبی ٌّطی  پس اظ اثالك ایي ضَاثظ اظ سَی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی، ولیِ- 25 هاده 

. السام ثِ اذص اخبظُ ًبهِ تأسیس ًوبیٌس هَؽفٌس وِ حساوثط ؽطف هست یىسبل ثط عجك ضَاثظ ٍ همطضات آى،

   . زض غیط ایي غَضت اهتیبظ تأسیس آهَظضگبُ لغَذَاّس ضس

فطٌّگی ثِ   ضَضای فبلی اًمالة1380.1.21 هَضخ 477 تجػطُ زض خلسِ 15 هبزُ ٍ 25ضَاثظ فَق زض 

 .تػَیت ضسیس

سیسهحوس ذبتوی -  ضییس خوَْض ٍ ضییس ضَضای فبلی اًمالة فطٌّگی 
 


