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 فرایند صدور مجوز آموزشگاه های آزاد موسیقیشرح 

 
آیین نامه های موجود و به  تیعنا استان تهران با یارشاد اسالم اداره کل فرهنگ و یینمایس یمعاونت هنر      

 سیدرخواست تأس یپرونده ها لیخصوص تشک در یهنر یها تیتوسعه فعال آموزش و دستورالعمل دفتر

 یشهرستان ها در یهنر های آموزش تیبه وضع دنیضمن نظم بخش تا دارد تالش ،یقیموس های آموزشگاه

     بر مینظارت مستق و یدگیرس آموزش فراهم نموده ، یفیارتقاء سطح کی را برا سبمنا طیشرا تابعه ،

 طیشرا یاست برخ یهدف ضرور نیتحقق ا یرو برا نیا از .دیرا به ادارات تابعه واگذار نما یهنر یآموزشگاه ها

و شده  منظور ده،یمشخص گرد یانقالب فرهنگ یعالی شورا 744نامه مصوب جلسه  نییآ ضوابط که در و

 لیتشک الزم( )طبق مدارک انیسوابق متقاض یخصوص بررس اداره در سیرئ با نظر شهرستان یکارشناس کمیته

 .ارسال گردد هنری سینمایی به معاونت مرکزی استان نظارت یشورا طرح در یبرا، دییتأ پس از و

 بدین منظور فرایند مذکور به شرح ذیل اعالم می گردد : 

مراجعه حضوری متقاضی تأسیس آموزشگاه موسیقی به واحد هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی  الف :

 .شهرستان 

 :( به همراه ارائه مدارک طبق موارد ذیل 3و  2و  1)طبق فرم های  برگ فرم موجود 3تکمیل  ب :

 )رزومه(یخالصه سوابق هنر  -1

 شده یسیپشت نو 3×7قطعه عکس 6 -2

 (در اداره شهرستان اصل )برابر صفحات شناسنامه تمام ریتصو -3

 (در اداره شهرستان اصل )برابری مل رکارتیتصو -7

 (در اداره شهرستان اصل )برابر تیمعاف ایخدمت  انیپا رکارتیتصو -5

 (در اداره شهرستان اصل )برابری لیمدرک تحص نیآخر ریتصو -6

 کشور )درصورت وجود( یابیارزش یاز شورا یهنر 1،2،3مدرک درجه  ریتصو -4

 مرتبط ندارند( یلیکه مدرک تحص یافراد یخصوص براه )بی قیموس شکسوتیپ دینامه از اسات یمعرف -8

 مرکز رینامه از مد یبا ارائه معرف معتبر یدر مراکز آموزش سیسوابق تدر -9

 ییاجرا یبا ارائه بروشور ها مستند ییسوابق اجرا -11

 یقیمرتبط با موس یجشنواره ها ای یقیجشنواره موس یها رنامهیتقد ریتصو -11

 .....منتشر شده باشد . ای یمجالت هنر ایفصلنامه  که در یقیترجمه با موضوع موس ای فینمونه مقاله ، تأل -12

 داشته اند . تیفعال یکه صرفاً در بخش آهنگساز یانیمتقاض یبرا توریارائه نمونه پارت -13

 یگروه نواز ای یاز تک نواز یریتصو ید یارائه نمونه س -17

 مجردها یسال سن برا 24دارا بودن حداقل  -1 تبصره

 دیینه مالک تأ ازیامت کیمرتبط به عنوان  یلینظرگرفتن مدرک تحص در -2 تبصر 
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 )مستند به ارائه مدارک(یقیموس یسال سابقه تخصص 7داشتن حداقل -3 تبصره

 تخصصی شهرستان -طرح در جلسه کمیته کارشناسی  پ :

متشکل از این اعضاء : رئیس اداره شهرستان ، مسئول هنری شهرستان  کمیته کارشناسی شهرستان

نفر کارشناس موسیقی با رزومه به معاونت هنری  3) اداره شهرستان ، یک نفر کارشناس موسیقی

 معرفی می نماید تا یک نفر تأیید گردد(

ارت استان به معاونت پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان، کل پرونده برای طرح در شورای نظ ت :

 هنری سینمایی ارسال می گردد .

 . درصورت عدم تأیید ، پرونده برای بایگانی در واحد هنری اداره مربوطه عودت می گردد 

درصورت تأیید در شورای نظارت استان ، پرونده برای طرح در شورای مرکزی به دفتر آموزش و توسعه  ث :

 فعالیت های هنری ارسال می گردد .

 در واحد هنری  اداره   یگانیباصورت عدم تأیید در شورای مرکزی ، پرونده برای اعالم به متقاضی و  در

 شهرستان مربوطه عودت می گردد .

درصورت تأیید در شورای مرکزی و صدور موافقت اصولی ، طی نامه ای از سوی معاونت هنری سینمایی  ج :

 دییتأ مکان و  یمعرف و نهیشیپ عدم سوء گواهی ، ادیعدم اعت گواهی استعالم حراست ،: ازجمله  یمراحل بعد

تمامی پاسخ های استعالم حراست ، عدم اعتیاد ، عدم  ، خواسته می شود اداره شهرستان مربوطه ی، ازبازرس

 سوء پیشینه ، فرم کروکی و نظریه بازرسی از سوی اداره شهرستان به معاونت هنری سینمایی ارسال می گردد .

قبل از طی این مراحل اخذ استعالم حراست و گواهی عدم اعتیاد و عرم سوء پیشینه لزومی  مهم:تذکر 

 ندارد.

پس از دریافت مدارک بند ج  ، این مدارک برای قرار دادن در پرونده متقاضی و انجام اقدامات مربوط به   چ :

گردد مجوز صادر شده  یمتذکر م گردد . یارسال م یهنر یها تیآموزش و توسعه فعال به دفتر مجوز  ، صدور

 و گزارش (7سال ) کی سه ماهه در درصورت ارائه گزارش عملکرد سال بوده و کی یبرا سیسهنگام تأ در

 ساله صادر خواهد شد . 5نداشتن تخلف و..... مجوز 

 : آموزشگاه آزاد هنری مسئول ریمد فیوظابرخی موارد دیگر درباره 

 آموزشگاهحضور مرتب در  -1

 آموزشگاه طیدر مح یفرهنگی ، اسالم نیاصول و مواز تینظارت و مراقبت در رعا-2

 یارشاد اسالم وزارت فرهنگ و یابالغ شده ازسو یبخشنامه ها مقررات و هیکل یاجرا-3

 و نیمسئولها به  ارائه آن و آموزشگاه ازین مورد دفاتر ریسا نام و ثبت ،یبازرس مراقبت از دفاتر آمار، حفظ و-7

 یاسالم ارشاد بازرسان فرهنگ و
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به اداره ارشاد  یدوره آموزش ثبت نام شده هر انیهنرجو آمار و (7ارائه فرم گزارش عملکرد)طبق فرم -5

 یارسال به معاونت هنر یشهرستان مربوطه برا

 یبا الصاق عکس و دوره آموزش انیهنرجو یصدور کارت برا-6

 : آزاد هنری آموزشگاه سیمکان تأس طیشرا
 به طور نمونه ؛  مناسب باشد زاتیتجه و یآموزش ،یبهداشت ،یفن ،یمنیاز لحاظ ا دیشده با یمکان معرف

بهداشت  نظافت و تیرعا گاز/ یلوله ها برق و یها یکش میس یمنیا مناسب / ییروشنا و ی: نورپرداز

 یمناسب/ مستقل بودن فضا یشیپلکان / لوازم گرما و پنجره ها یحفاظ برا وجود / ها سیسرو

مناسب / وجود کپسول آتش  هیمناسب / پوشش مناسب پنجره ها / وجود تهو یشی/ لوازم سرمایموزشآ

 / و.. یآموزش طیبودن مح کی/ آکوست ینشان

 :  یمقررات عموم یبرخ

 که منجر به لغو مجوز  یمرکز یبدون موافقت شورا ریآموزشگاه به غ تیانتقال مجوز فعال ای یعدم واگذار (

 آموزشگاه خواهد شد(

 یم یمرکز یاز شورا یاجازه رسم ازمندیها که ن نهیاز زم یمختلط ) مگر در برخ یکالس ها لیعدم تشک 

 باشد(

 شده  دیق سیهر نوع کالس به جز آنچه در متن اجازه نامه تأس لیعدم تشک 

 سال   18کمتر از  انیثبت نام هنرجو یبرا اءیاول یموافقت کتب افتیدر 

 : انیهنرجو فیوظا یبرخ

 آموزشگاه ، حضور مرتب در کالس و حسن رفتار خروج از هنگام ورود و یمقررات انضباط تیرعا 

 استفاده از لباس مناسب 

 آموزشگاه و .. زاتیتجه اموال و ینگهدار اهتمام در حفظ و و یشخص لیمراقبت از وسا  

 جمله استعالم  از ی، مراحل بعد یمرکز یشورا در دییمعاونت و تأ نی: پس از ارسال پرونده به ا تبصره

شهرستان مربوطه  بازرس اداره در دییتأ مکان و یمعرف و نهیشیپ عدم سوء برگه اد،یحراست ، برگه عدم اعت

        ارسال  یهنر یها تیآموزش و توسعه فعال به دفتر تیصدور مجوز فعال یمدارک برا هی،کل رفتهیصورت پذ

سال بوده و درصورت ارائه گزارش  کی یبرا سیگردد مجوز صادر شده در هنگام تأس یمتذکر م گردد . یم

  .ساله صادر خواهد شد 5 نداشتن تخلف و... مجوز  و گزارش ( 7سال ) کی عملکرد سه ماهه در
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 بسمه تعالی                                  

  آموزشگاه موسیقی فرم تقاضا نامه                                       

 
 اداره  محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .......................

 باسالم  و احترام ؛

......................... به شماره شناسنامه........................ صادره از اینجانب.................................  فرزند......................... تاریخ تولد 

..........   در رشته ...........................  شماره ملی ................................... دارای مدرک تحصیلی ................................

............... با اطالع و آگاهی از قوانین ، شرایط و مدارک الزم  آموزشگاه های آزاد هنری، متقاضی .................................

م. صدور پروانه فعالیت جهت تأسیس آموزشگاه آزاد هنری ................................. در شهرستان.......................... می باش

 انجام مراحل قانونی خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایید .بنابراین با توجه به مراتب فوق و 

 نشانی و شماره تلفن تماس متقاضی:........................................................................

 

 

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                                       

 امضاء –تاریخ                                                   

 

 

 

 

 

 

 1فرم آموزشگاه موسیقی شماره   
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 )فرم ی(2فرم آموزشگاه موسیقی شماره 

 بسمه تعالی

 متقاضیان آموزشگاه های آزاد موسیقی فرم کارشناسی

 ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان.................

تاریخ تولد  : ....................... محل تولد :  :   ..................  .................... ..     نام پدر  :  .......................   شماره ملی :   .......................   شماره شناسنامهاینجانب  :    

............    رشته تحصیلی  :  .................................متأهل  /  مجرد،  بدینوسیله تقاضای خود را مبنی بر صدور .......................  آخرین مدرک تحصیلی :   ...............

 در شهرستان .........................    اعالم می دارم.  ز  برای تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقیمجو

 ت آن به پیوست ارائه می گردد به شرح زیر است :سوابق آموزشی و تجارب عملی اینجانب که مستندا

1-                    ................... ...........................................................3 - ........................................................................................ 

2- ....................                        ......................................................4- ........................................................................................ 

 فرد یا افراد نامبرده ذیل به عنوان هنرآموز با اینجانب همکاری خواهند داشت :

که آموزش خواهند  درس یا دروسی

 داد
 نام نام خانوادگی سال تولد مدرک تحصیلی ) رشته و مقطع(

    

    

    

 

 ....................تلفن........................................................................................................................................................................نشانی محل سکونت : 

 .........................................................................................................................      تلفن   .............نشانی محل کار : ...............................................

 تاریخ  :                                                          امضاء متقاضی :                                                                                                                                       

 

 ( نظر معاون هنری و سینمایی استان تهران5

 

 

 

 ارجاع به شورای رسیدگی و نظارت استان -

  

 تاریخ :              امضاء :                              

 نظرکارشناس:( 2

 ) مسئول امور هنری شهرستان ( :

 مدارک پیوست کامل است.

 تاریخ :                   امضاء :              
 

 مدارک پیوست عبارتند از :-1

  4 × 3شش قطعه عکس 

 کپی آخرین مدرک تحصیلی 

 کپی تمام صفحات شناسنامه 

 کپی کارت پایان خدمت 

 کپی کارت ملی 

 سوابق آموزشی 

  اجراییسوابق 

 تأییدیه اساتید 

 

 مربوطه: ( نظر  رئیس اداره3

 

 تاریخ :          امضاء :                       

 ( نظریه کمیته کارشناسی صدور مجوزآموزشگاه های آزاد هنری شهرستان:                              4

 تاریخ و  امضاء اعضاء    

 

 
 

                                     استان تهران( نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی  6

 تاریخ  و   امضاء اعضاء    

 

 

 
  
 



6 
 

 

 

  موسیقی.....................ی تأسیس آموزشگاه ضمتقا

 تاریخ درخواست:

 

 

 .......................کد ملی:ناسنامه: .......................  شماره ش  خانوادگی:...............................   نام پدر:......................... نام و نام 

 ....................................درجه هنری  ............................مدرک تحصیلی:  ......................................تاریخ تولد:

 وضعیت تأهل:

 .........................................................................................................................................................................نشانی محل سکونت:

 ..............................................................کد پستی:

 ..................................................................................................................................................................................نشانی محل کار:

 .................................................ه:تلفن ثابت و همرا

 .....................................................................سوابق هنری:  ................................................................................................................

 □ /         مشروط)شرکت در آزمون(   □/          مخالفت      □اظهار نظر شورا:       موافقت   

 □  /        ساز تخصصی  □نوع آزمون:              موسیقی    

 ...........................................................نام پیشنهادی آموزشگاه:

 ............................................................آدرس محل آموزشگاه:

 ...........................................................................شماره تلفن:

 ..........................................................................شماره مجوز:

 

 

 

محل الصاق 
 عکس
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 تقاضی حقوقی :م

 شماره ثبت :...............................................   نام موسسه :......................................... اداره یا ارگان دولتی : .................................................

 پستی :................................................................................................. شماره تماس :.............................................................. کد نام مدیر : 

 ....................................................................................................................................آدرس پستی :..............................................................

 

 

 : برنامه معرفی دبیر 

   .........صاادره از..................  شاماره شناسانامه: ........  ...... تولاد....... ..... تااریخ  ....... شماره ملی  : ...................خانوادگی  :........ ..... نامنام : .......

.............................نشانی پستی منزل    : محل تولد...................... نام پدر  : ...........................شماره تماس  :..........................  مدرک تحصیلی  : 

.......... ............................................................................................................................................. ...... 

 .........................................................................................................شغل : .................................نشانی پستی محل کار :.....................................

 : مشخصات  محل دبیرخانه 

 ............................................................................................نشانی  : .................................................................................................................... 

 ..................................تلفن : 

 امضای رضایت مالک یا مستاجر                    مالک / مستاجر  :.............................       عنوان مکان  : ..................................................         

 ................ نشانی پست الکترونیک : ..............................................سایت دبیرخانه :............

 :مشخصات محل برگزاری نمایشگاه/جشنواره 

 ............................................................................................نشانی  : ....................................................................................................................

 تلفن : ..................................

 ضایت مالک یا مستاجرامضای ر                  ...................                          مالک / مستاجر  :.............................       عنوان مکان  : .............
  

 : برنامه و اطالعاتمشخصات 

 آثار  :..................................   رشته های هنری :......................................................................................................... نوع  رشته /

 مسابقه هنری :شیوه ارائه خروجی جشنواره یا 

 □   سایر                      □اجرای صحنه ای                     □کتاب و آلبوم                        □نمایشگاه          

     مکان                      برنامه افتتاحیه :       زمان        

 مکان      برنامه اختتامیه :        زمان                        

  

 

 

 تقویم اجرایی:
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 فعالیت های جنبی :

 

 

 

 

 اهداف:

 

 

 

 

 

 مشخصات آثار ارائه شده در نمایشگاه : 

 تعداد آثار : ............................   نوع آثار : ........................

 معرفی هنرمندان :

 ....................................   تلفن تماس : ......................... تعداد آثار .................نام و نام خانوادگی :  -1

 .نام و نام خانوادگی : ....................................   تلفن تماس : ......................... تعداد آثار ................ -2

 ....................................   تلفن تماس : ......................... تعداد آثار .................ام و نام خانوادگی :  -3

 و... -7

 نوع جوایز و تقدیر  از منتخبین :   

 ..................................................................................تعداد افراد برگزیده و نوع جوایز :............................................................................

 

 

 معرفی هیئت اجرایی و داوران جشنواره  :         

 .....................نام و نام خانوادگی.............................................     تلفن تماس .................................... سمت :.... -1

 سمت :......................... ........................................ تماس تلفن.............................................     خانوادگی نام و نام -2

 سمت :......................... ........................................ تماس تلفن.............................................     خانوادگی نام و نام -3

 سمت :......................... ........................................ تماس تلفن.............................................     خانوادگی نام و نام -4

 سمت :......................... ........................................ تماس تلفن..............................     ...............خانوادگی نام و نام -5

 و... -6

 مین هزینه، بودجه بندی و اعالم اطالعات حمایت کنندگان مالی:أراه های ت
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 تعهد نامه  : 

جشنواره هنری  در مدت زمانی از تااریخ .......................... لغایات   نمایشگاه/مسابقه/اینجانب    .........................................  متقاضی برگزاری   

، تعهادات    هوانین و مقاررات مربوطا  در مکان مورد اشاره فوق ، متعهد می شوم ضمن حفظ شئونات اخالقی  و اسالمی و قا  ..........................

 را رعایت نمایم و در صورت بروز هرگونه مشکل مسئولیت مربوطه را پذیرا خواهم بود.  حرفه ای  نسبت  به هنرمندان شرکت کننده

 

 نام و نام خانوادگی  و امضاء و تاریخ                                                                                                               

 

 

 نظریه کارشناسی:

 

 

 

 

 امضاء و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 


