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 َّالحكين الوتعبل

 

 برنامه های موسیقایی  آئین نامه

 سراسر کشور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 

 مقام معظم رهبری: 

عشاحي  ٍ اجشا هعٌبداس ٍ جْت داس ّذف داس، هَسيقي سا .ثِ سوت ّذف ّبي هتعبلي ثجشيذ هَسيقي سا

 .آى ثضداييذ اص سا صجغِ ّبي لَْ كٌيذ ٍ

 

 هقذهِ 

حيبت جولِ هْوتشيي ٍ هَثشتشيي ٌّشّبي  ثش سٍح ٍ جبى اًسبى، آى سا اص هَسيقي بًذگبس ٌّشه پب ٍ تبثيشبثقِ ديشس

ٌّش ، ًوبيبًگش اّويت آىضَس ثضسگبًي دس ايشاى پيص اص اسالم ٍ ثِ ٍيژُ پس اصٍ ّوچٌيي حقشاس دادُ است  ثطشي

پشداصاى هَسيقي جْبى اسالم سا هَسيقيذاًبى ًظشيِ هعشٍفتشيي  تب جبيي كِهَسيقي دس صًذگي اًسبى ايشاًي است 

 ايشاًي تطكيل هي دٌّذ.

اص ديگش سَ استفبدُ ًبثجب اص ٌّش هَسيقي ٍ عذم سعبيت اصَل سٍاًطٌبختي، تشثيتي ٍ اخالقي آى، آسيت ّبي سٍاًي، 

 ايجبد ًوَدُ است.اسبسي  اجتوبعي ٍ اخالقي ٍسيعي سا دس عَل صًذگي اًسبًْب سقن صدُ ٍ اًحشافبت

فضبي  ٍ ضذُدچبس حبضيِ ّبي جٌجبل ثشاًگيضي  ،اجشاي ثشخي ثشًبهِ ّبي هَسيقي دس داًطگبّْب ثب تَجِ ثِ ايٌكِ

سيبستگزاسي ّوبٌّگ دستگبُ ّبي ٍ  ثشًبهِ سيضي صحيحست كِ ثب ضشٍسي ا ،دادُتحت تبثيش قشاس  شاآًعوَهي 

فبخش ٍ دس  ،يقي فعلي سا دس جْت هَسيقي هتعبليٍضعيت ثشًبهِ ّبي هَس ،فشٌّگي هشتجظ ثب  ًظبم آهَصش عبلي كطَس

 . ّذايت ًوَد، خذهت اسصش ّبي ديٌي ٍ هلي

جشدّب ٍ اقذاهبت هشثَط ثِ هَسيقي دس ًقطِ هٌْذسي فشٌّگي هصَة ضَساي عبلي ّثب تَجِ ثِ هَاسد فَق ٍ ثش اسبس سا

ًظبم  17ٍ  10،  6،  5آى ( ٍ ساّجشدّبي ريل  13ٍ  12ٍ اقذاهبت هلي  4، ساّجشد هلي 9اًقالة فشٌّگي )ساّجشد كالى 

فشٌّگي تشثيتي سٌذ داًطگبُ اسالهي ٍ ثب ّذف سبهبًذّي ٍضعيت هَسيقي دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش عبلي 

كِ هَسد ٍفبق « سشاسش كطَس يدس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش عبل ييقبيهَس يًبهِ ثشًبهِ ّب ييآئ»كطَس ثذيٌَسيلِ 

 هي ثبضذ، جْت اجشا اثالغ هي گشدد.دستگبُ ّبي هشتجظ 

 

 (1ماده 

 ژُيجضء كبسٍ ،يقيهَس «جيتشٍ»ٍ است  تشثيتي -ٍ سضذ فضبيل اخالقي ، ٌّش علنتَسعِ  ٍتَليذ  ،اصلي داًطگبُ سسبلت

 .ضَد يداًطگبُ هحسَة ًو
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 ( 2ماده  

 :است اهكبى پزيشريل  سعبيت هالحظبتدس ضوي ثشًبهِ ّب ثب فبخش ٍ اسصضوٌذ ايشاًي، هَسيقي اص  استفبدُ

 هتٌبست ثب هَاصيي اسالهيٍ  كٌٌذُ َّيت هلي تقَيت (1

 ٍظبيف اخالقي، اجتوبعي، سيبسي ٍ اًقالثي دس جْت تشغيت ثِ  ٍ هضوَى ّذايتگش هحتَاثشخَسداس اص  (2

 كٌٌذُ سٍحيِ علوي، خَدثبٍسي ٍ هيل ثِ پيطشفت  تقَيت (3

 استفبدُ اص خَاًٌذگبى ٍ چْشُ ّبي هَجِ فشٌّگي  (4

 لعتلَْ ٍ اثتزال ٍ ضَْت ٍ هخصَظ هجبلس هحشکٍ  هْيج، ّيجبًبت خبسج اص عشفالقبي  عذم (5

 غفلت اص هقبم اًسبًي ٍ ثٌذگي  ٍهيذي ، سغحي ًگشي ا ، يبس ٍ ًبعش ٍ هضبهيي هطَق ثي ثٌذٍ ثبسي هجشا اص ض (6

 

 (3ماده 

عبليت ّبي هَسيقي است ٍ دس ٍ ًظبست ثش ثشًبهِ ّب ٍ ف ، صذٍس هجَصضَساي فشٌّگي داًطگبُ هسئَل سبهبًذّي

اقذام  ،ريلتشكيت  ثباص صبحجٌظشاى  «كبسگشٍُ هَسيقي»هي تَاًذ ًسجت ثِ تطكيل  ساستبي ايفبي ًقص هَثش خَيص،

 ًوبيذ.

 داًطگبُ سيسئ ٌذُيًوب 

 دس داًطگبُ يهقبم هعظن سّجش يٌذگيهسئَل ًْبد ًوب ٌذُيًوب 

 داًطگبُ يفشٌّگ يضَسا يٍ هعشفتعييي داًطگبُ ثب  ذيًفش اص اسبت کي 

 

ًْبد، دس كبسگشٍُ  ياستبً شيدث ٌذُيٍجَد ًذاسد، ًوب يهقبم هعظن سّجش يٌذگيكِ دفتش ًْبد ًوب ييدس داًطگبّْب : تبصره

 هضثَس ضشكت خَاّذ كشد.

 

 ( 4ماده 

 ٍ هجبص ًوي ثبضذ. ًجَدُ اص اٍلَيت ّبي داًطگبُ، هَسيقيثشًبهِ ّبي هستقل  ٍ كٌسشتّشگًَِ ثشگضاسي 

 

 (  5ده ما

 آهَصضيصَة ه سشفصل ّبي هَسيقي جضءهَصش دسٍس هَسيقي صشفبً ثشاي سضتِ ّبيي هجبص هي ثبضذ كِ دسس آ

 .  ايطبى ثبضذ

 

 ( 6ماده 

 است.ٍ داًطگبّي گشٍّْبي داًطجَيي ٍ هجوَعِ ّب اٍلَيت ثشگضاسي ثشًبهِ ّبي هَسيقي ثب 
 

 

ضَساي اسالهي ضذى داًطگبُ ّب ٍ هشاكض آهَصضي  288لسِ دس جتجصشُ يک هبدُ ٍ  6هقذهِ،  س يکد آئيي ًبهِايي 

  ثِ تصَيت سسيذ. 14/10/1394كطَس هَسخ 


