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آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آيين نامه ی » شوراي عالي سينما«1

)مصوب 1389/11/12 شورای عالی سینما(
ماده1. » ش��وراي عالي س��ینما« متش��كل از نمايندگان ويژه ريیس جمهور، 
براس��اس تصويب نامه ش��ماره 45175/163934 مورخ1389/7/24 هیأت وزيران، به 
اس��تناد اصول يكصد و بیست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران به عنوان عالي ترين مرجع سینماي كشور تشكیل مي گردد.
ماده2. اهداف مورد انتظار از تشكیل »شوراي عالي سینما« عبارت است از:

الف( اعمال سیاس��ت هاي واحد و متمركز در حوزه س��ینماي ايران براي اجرا 
توس��ط تمامي دس��تگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط در چهارچوب الگوي اسالمي � 

ايراني پیشرفت و آرمان هاي بلند انقالب اسالمي؛
ب( مديريت واحد و متمركز تمامي منابع و امكانات ملي در عرصه سینما؛
پ( پیشرفت همه جانبه كمي و كیفي توانمندي هاي ملي در عرصه سینما؛

ت( پیشرفت متوازن زيرساخت هاي سینماي ايران؛
ث( تقويت مؤلفه هاي س��ینماي ملي به عنوان يكي از عناصر هويت اس��المي 

� ايراني؛
ج( رونق اقتصاد سینما و توانمندسازي بخش غیردولتي فعال در حوزه سینما؛

چ( حمايت و هدايت س��ینماي ايران در جهت تحقق اهداف فرهنگي انقالب 
اسالمي؛

ح( ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت سینماي ايران در عرصه بین المللي؛
خ( گس��ترش، تنظیم و ساماندهي بازار فیلم در راستاي توسعه اقتصاد سینما 

و پاسخ گويي به نیازها و مطالبات مخاطبان؛

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19363 - 1390/6/2.
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د( افزايش كمي و ارتقاي كیفي تولیدات س��ینماي ايران با توجه به مضامین، 
موضوعات و سوژه هاي ارزشمند؛

ذ( تقويت و س��اماندهي آموزش و پژوهش س��ینمايي در كش��ور متناس��ب با 
رويكردها و جهت گیري هاي پیشرفت سینما در ايران اسالمي؛

ر( شن�اسايي و پرورش استع�دادهاي جديد و تربی�ت نیروه�اي متخ�صص و 
مت�عهد به ارزش هاي اس��المي � ايراني متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما 

در كشور.
ماده3. وظايف » شوراي عالي سینما« عبارت است از:

الف( تصويب سیاست هاي كالن سینماي ايران؛
ب( تعیین ساز و كارهاي الزم براي اعمال مديريت هماهنگ منابع و امكانات 

ملي در عرصه سینما؛
پ( تصويب برنامه هاي حمايت از تولید آثار فاخر سینمايي؛

ت( تصويب ش��یوه هاي حمايت از توس��عه ش��هرك ها، پرديس ه��ا و فضاهاي 
سینمايي؛

ث( ارائه تس��هیالت و پش��تیباني مالي و اعتباري و حماي��ت از تأمین كاالها، 
خدمات و فعالیت هاي سینمايي؛

ج( تصويب طرح هاي كالن و راهبردي سینماي ايران و اختصاص منابع الزم؛
چ( پیشنهاد مقررات و لوايح مورد نیاز در حوزه سینما به مراجع ذي ربط؛

ح( اتخاذ راه كارهاي مناس��ب و اصالح زيرساخت ها به منظور بهبود شیوه هاي 
آموزش و تربیت سینماگران متعهد؛

خ( تصوي��ب برنامه ه��اي حماي��ت از فعالیت هاي پژوهش��ي و دس��تیابي به 
فناوري هاي روز در حوزه صنعت سینما.

ماده4. جلس��ات » ش��وراي عالي س��ینما« با حضور ريیس يا نايب ريیس و 
حداقل دوس��وم اعضا رس��می�ت يافته و تصمیمات آن با موافقت اكثريت حاض�رين و 

تأيید ريیس جمهور اتخاذ مي گردد.
م�اده5. تصمیمات » ش��وراي عالي س��ینما« ب��ا رعايت م��اده 19 آيین نامه 
داخلي هیأت دولت، پس از تأيید ريیس جمهور، توس��ط ريیس جلس��ه ش��وراي عالي 

آيین نامه ها و دستورالعمل ها
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ابالغ گرديده و حس��ب مورد در حكم تصمیمات ريیس جمه��ور و هیأت وزيران و در 
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط براي كلیه دس��تگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط 

الزم االجرا است.
ماده6. جلس��ات » شوراي عالي س��ینما« حداقل هر سه ماه يك بار به دعوت 
دبیر ش��وراي عالي تشكیل مي گردد. دستور جلسات با هماهنگي ريیس شوراي عالي 
توس��ط دبیر آن تعیین و به همراه مس��تندات مربوط حداقل ده روز پیش از تش��كیل 

جلسه براي اعضا ارسال مي گردد.
ماده7. به منظور بررس��ي و اظهارنظر تخصصي در خصوص دس��تور جلسات 
ش��وراي عالي، » كمیس��یون تخصصي شوراي عالي س��ینما« با تركیب ذيل تشكیل 

مي گردد:
الف( وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي )ريیس كمیسیون تخصصي شوراي عالي(؛

ب( معاون امور س��ینمايي و س��معي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
)نايب ريیس كمیسیون تخصصي شوراي عالي(؛

پ( هفت )7( نفر كارشناس��ان س��ینمايي و س��ینماگران عضو ش��وراي عالي 
سینما؛

ت( سه )3( نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته شده و كارشناسان 
سینما به انتخاب شوراي عالي سینما.

ماده8. » كمیس��یون تخصصي شوراي عالي س��ینما« مي تواند كارگروه هاي 
تخصصي تش��كیل دهد. تركیب اعضاء، وظايف و اختیارات اين كارگروه ها با پیش��نهاد 
ريیس كمیسیون تخصصي شوراي عالي به تصويب كمیسیون تخصصي خواهد رسید.

ماده9. به منظور هماهنگي، برنامه ريزي و تدارك برگزاري جلس��ات ش��وراي 
عالي، كمیس��یون و كمیته هاي تخصصي آن، ارجاع امور به كمیسیون و كارگروه هاي 
تخصصي حس��ب نظر دبیر ش��وراي عالي و تهیه پیش نويس دستور و صورت جلسات 
و مصوب��ات ش��وراي عالي، كمیس��یون و كمیته ه��اي تخصصي، بايگاني و ارس��ال و 
دريافت مكاتبات و مس��تندات مربوط و ساير امور اجرايي شوراي عالي و كمیسیون و 
كارگروه هاي تخصصي، دبیرخانه ش��وراي عالي در معاونت امور س��ینمايي و سمعي و 

بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكیل مي شود.
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ماده10. ريیس دبیرخانه ش��وراي عالي به پیشنهاد دبیر شوراي عالي و حكم 
نايب ريیس شوراي عالي براي مدت دو سال منصوب مي گردد.

ماده11. پس از تش��كیل »سازمان سینمايي كشور«، عبارات »ريیس سازمان 
س��ینمايي كشور« و »سازمان سینمايي كش��ور« در اين آيین نامه به ترتیب جايگزين 
عبارات »معاون امور س��ینمايي و س��معي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« و 
»معاونت امور س��ینمايي و س��معي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« خواهد 

گرديد.
م�اده12. اين آيین نامه در دومین جلس��ه مورخ دوازدهم بهمن ماه يك هزار و 
سیصد و هشتاد و نه »شوراي عالي سینما تصويب« و در تاريخ 1390/5/26 به تأيید 

رياست محترم جمهوري رسیده است.

آيین نامه ها و دستورالعمل ها


