آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی
تَلیذ ٍ تبهیي ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی ُة صَست داستبًی  ،سشیبل  ،هستٌذ دس صهیٌِ ّبی ٌّشی  ،ػلوی  ،آهَصضی ٍ ّوچٌیي
ضجظ ثشًبهِ ّبی ًوبیطی ٍ تئبتش  ،اًیویطي ٍ ػشٍسکی ثبیذ ثِ ضشح ریل صَست گیشد :
هبدُ  – 1تَلیذ ّش ثشًبهِ ٍیذئَیی ثبیذ ثب هجَص سبخت اص جبًت اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی
صَست گیشد  .فیلن ّبیی کِ ثذٍى هجَص فَق تْیِ گشدد اداسُ کل هزکَس هی تَاًذ اص پزیشش جْت ثبصثیٌی ٍ صذٍس پشٍاًِ
ًوبیص خَدداسی ًوبیذ.
هبدُ  – 2تَلیذ کٌٌذُ ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی هغشٍحِ دس هبدُ یک ثبیذ جْت اخز هجَص سبخت فیلن هَسد ًظش هذاسک
هطشٍحِ ریل سا ثِ اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی اسائِ ًوبیذ.
 - 1تکویل فشم ثَجِ ثٌذی فیلن ٍیذئَیی
 - 2تکویل فشم هطخصبت ػَاهل تَلیذ فیلن ٍیذئَیی
 - 3هَضَع ثشًبهِ یب سٌبسیَ فیلن تأییذ ضذُ ( تَسظ ضَسای مسثَعِ دس اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی)
 - 4دسخَاست تَلیذکٌٌذُ (تْیِ کٌٌذُ) ثشای صذٍس هجَص سبخت
هبدُ  -3ضَسای صذٍس پشٍاًِ سبخت هتطکل اص افشاد هطشٍحِ ریل هَاسد فَق سا ثشسسی ٍ جْت سبخت ثشًبهِ ٍیذئَیی هَسد
دسخَاست اػالم ًظش هی ًوبیذ:
 - 1یک ًفش کبسضٌبس اهَس سوؼی ٍ ثصشی
 - 2یک ًفش کبسضٌبس اهَس فشٌّگی ٍ ٌّشی
 - 3یک ًفش کبسضٌبس اهَس اقتصبد سیٌوب
 - 4هذیشکل ًظبست ٍ اسصضیبثی
ً - 5وبیٌذُ اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی
تجصشًُ :وبیٌذُ اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی ضوي ػضَیت دس ضَسا ،سوت دثیشی ضَسا سا ًیض ثِ ػْذُ داسد.
هبدُ  -4اسگبى ّب ٍ سبصهبى ّبی دٍلتی جْت سبخت ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی ،تخصصی دس ساثغِ ثب ضشح ٍظبیف ضبى ًیبص ثِ
اخز هجَص ًذاسًذ.
ثذیْی است دس هقغغ ًوبیص فیلوْبی هزکَس ثبیذ هجَص الصم جْت ًوبیص ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی هَسد ًظش اص اداسُ کل
ًظبست ٍ اسصضیبثی اخز گشدد.

هبدُ  -5تَلیذ ٍ تْیِ ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی ثبیذ صشفب تَسظ هَسسبت سوؼی ٍ ثصشی

داسای هجَص فؼبلیت اص اداسُ کل

ىظبست ٍ اسصضیبثی ٍ یب تْیِ کٌٌذگبى فیلن داسای کبست حشفِ ای صَست گیشد.
هبدُ  -6تَلیذ کٌٌذُ (تْیِ کٌٌذُ ) ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی دس قجبل دسیبفت هجَص سبخت هسئَلیت کلیِ اهَس هشثَط ثِ تَلیذ ،
هَاسد اخالقی ٍ سػبیت ضَاثظ ٍ ضئًَبت اسالهی تَسظ اػضای گشٍُ سا تب پبیبى هشحلِ فیلوجشداسی ثِ ػْذُ داسد .دس صَست
تخلف ضوي لغَ هجَص سبخت صبدسُ دس آیٌذُ هغلقب ّیچگًَِ اجبصُ ای دس اهش فؼبلیت ّبی ٍیذئَیی ٍ سیٌوبیی ثِ فشد
هَسدًظش دادُ ًخٍاّذ ضذ.
هبدُ  -7تَلیذ کٌٌذُ (تْیِ کٌٌذُ) دس هشحلِ تقبضبی صذٍس پشٍاًِ ًوبیص ثشًبهِ ّبی ٍیذئَیی هلضم هی ثبضذ گضاسش جبهؼی
اص هشاحل کبس سا ثِ اداسُ کل ًظبست ٍ اسصضیبثی اسائِ ًوبیذ.
هبدُ  -8اداسات کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی استبًْب دس صَست فشاّن ًوَدى صهیٌِ تخصصی الصم هی تَاًٌذ هجشی ایي
آییي ًبهِ گشدًذٍ اختیبسات الصم ثِ آًْب تفَیض هی ضَد.
هبدُ  -9ایي آییي ًبهِ دس ًِ هبدُ ٍ یک تجصشُ دس تبسیخ  1372ثِ تصَیت ٍصیش فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی سسیذ.
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(ضبیبى رکش است ًظش ثِ تغییشات چبست سبصهبًی سبصهبى سیٌوبیی ایي آییي ًبهِ دس دست اصالح هی ثبضذ).

