
 نامه نمایش فیلم آئین

 

مقدمه: نمایش فیلم میتواند نقش بزرگی در روند توسعه فرهنگی ایفاء کند و تاثیر زیادي در افزایش 

هاي فرهنگی و اجتماعی دانشجویان داشته باشد. همچنین نمایش فیلم یکی از روشهاي پر نمودن اوقات  آگاهی

نامه نمایش فیلم در دانشگاه علم و صنعت ایران  علیهذا آئینفراغت دانشجویان, بویژه ساکنین خوابگاهها است. 

  : بدینصورت میباشد

 انواع فیلمها -1فصل 

 بندي می فیلمها برحسب مضامین آنها به انواع علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تقسیم -1ماده  

  .گردند

 نمایش دهندگان فیلم -2فصل 

جوز فعالیت در دانشگاه و نیز اساتید دانشگاه، می توانند متقاضی نمایش فیلم تشکلها و نهادهاي داراي م -2ماده 

  .در راستاي اساسنامه یا ماموریت خود باشند

  .در دانشکدهها تنها فیلمهاي علمی، آموزشی و مستند فرهنگی قابل نمایش هستند -3ماده 

 مجوز نمایش فیلمها  -3فصل 

  .هیئت نظارت بر تشکلها صادر مینماید مجوز نمایش فیلمهاي سیاسی را -4ماده 

مجوز نمایش فیلمهاي علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه و خوابگاهها را مدیریت  -5ماده 

  .امور فرهنگی صادر مینماید

مجوز نمایش فیلمهاي علمی، آموزشی و مستند فرهنگی در هر دانشکده را ریاست آن دانشکده صادر  -6ماده 

  .مایدمین

درخواست نمایش فیلم میبایستی حداقل ده روز قبل از زمان نمایش آن با تحویل فرم تقاضا و یک نسخه  -7ماده 

  . از فیلم به مرجع صدور مجوز صورت پذیرد

 شرائط فیلمها  -4فصل 

 فیلمها باید حداقل داراي یکی از شرائط الزم زیر جهت نمایش باشند - 8ماده 

 هاي تصویري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسانهفیلمهاي موسسه  -1

 فیلمهاي در حال نمایش در سینماهاي کشور در صورت حضور و نقد دستاندرکاران آنها -2

 فیلمهاي زبان اصلی زیرنویسدار مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -3

 فیلمهاي داراي مجوز نمایش از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -4



 .ي داراي مجوز نمایش از سوي سایر نهادهاي قانونی کشورفیلمها  -5

تبصره: نمایش فیلمهاي فاقد شرائط فوق تنها در قالب یک برنامه نقد و تحلیل قابل بررسی در هیئت نظارت بر  

 .تشکلها میباشد

پیام بر خالف محتوا و داستان فیلمها نباید غیر اخالقی، به دور از شان و منزلت دانشگاه و یا حاوي  -9ماده  

 .اصول قانون اساسی باشد

 .هاي مستهجن و خالف عفت عمومی باشند فیلمها نباید از نظر سمعی و بصري حاوي صحنه - 11ماده  

 .تبصره: مرجع تشخیص شرائط فیلمها، مرجع صدور مجوز میباشد 

 تبلیغات -5فصل  

ممنوع بوده و تخلف از مقررات دانشگاه هر نوع تبلیغات و یا نمایش فیلم قبل از اخذ مجوز آن  - 11ماده 

 .محسوب میگردد

تبلیغات نمایش فیلمها باید عاري از هر گونه پیام و یا تصویر غیر اخالقی بوده و نباید به دور از شان و  -12ماده  

 .منزلت دانشگاه باشد

ده و مسئول برگزاري در تبلیغات مراسم میبایستی نام مرجع صدور مجوز، تشکل یا نهاد برگزارکنن -13ماده  

 .برنامه مشخص شوند

تبلیغات نمایش فیلمها باید با اطالع و هماهنگی مرجع صدور مجوز نمایش انجام شود و یک نسخه از  -14ماده  

 .آنها قبل از انتشار در اختیار آ ن مرجع قرار گیرد

 نظارت و وظائف -6فصل  

اخالقی اسالمی )مانند عدم اختالط خانمها و آقایان و مسئولیت اصلی رعایت نظم، مقررات و شئونات  -15ماده 

رعایت پوشش اسالمی( و شان و منزلت دانشگاه، بر عهده مسئول تشکل یا نهاد متقاضی نمایش فیلم و مسئول 

 .برگزاري برنامه میباشد

که گزارش مرجع صدور مجوز میتواند حداقل یک نفر را به عنوان ناظر بر نمایش فیلم انتخاب کند  -16ماده  

 .وي یکی از مالکهاي ارزیابی برنامه خواهد بود

تخلفات صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در موضوع نمایش فیلم در مراجع ذیربط  -17ماده  

 .گیري میشوند بررسی و تصمیم

 25/ 2/  1386 تبصره در جلسه شوراي فرهنگی دانشگاه مورخ 2ماده و  18فصل،  6این آ ئین نامه در  - 18ماده  

 .باشد به تصویب رسید و از این تاریخ الزم االجراء می


