
  نهایینسخه  –کنندگی سینمای ایران نظام تهیه

 
1 

 

 

 سینمای ایران کنندگیتهیه نامهنظام
 

ت. اسمیان تهیه کنندگان همۀ تحوالت در  حورمعیار و مکنندگی در سینمای ایران نظام تهیه
های تغییر در شیوهاه و است که با تغییر نگ شکل صنفی واحدتایجاد یک اصل در این نظام، 

نندگی کتهیه یکپارچه یابد. نظاماساس استانداردهای جهانی صنعت سینما تحقق میتولید بر
، و امنیت سرمایه را زیر چتر مالکیتی و معنوی رویای توسعۀ بازار، امنیت بازار، تضمین حقوق

و ارزشهای عرف اخالقی جامعه با توجه به  نو موضوعی هایایش حوزهو گشخالقیت، نوآوری 
در  سینما ارکانکه به مثابه حلقه اتصال  یکپارچه ینظام کند.میبه واقعیت تبدیل  واالی انسانی

های ناشی از منافع ملی را درک دغدغه ،شناسدنیاز مخاطب را می ،کندعمل می هابخش همه
 ،نمااعتبار را در سیی اعتبار قائل است و حیثیت و ام قواعد و مناسبات حرفهیتنظ برای ،کندمی

به سینما  کوتاه مدتو نگاه جمعی را در نظر داشته منافع ، داند و از این تداوم امری دائمی می
 ندارد. 

 
 قدیم و جدیدنظام  کارگروه کنندگی و تطبیقتبیین نظام تهیه. ۱ماده 

تقویت  عالی تهیه کنندگان سینمای ایران و با هدف شورای 4/4/79مورخ  به استناد مصوبه
   :دشوبا اهداف زیر تشکیل می« حقوقی و عضویت کارگروه»، کنندگی در سینماجایگاه تهیه

 کنندگی ی تهیههاتشکل از عضویت شرایطسازی همسان -1/1
 و رتبه بندی اعضاء  ، مراقبتبازنگری -2/1
 یکپارچه کردن تشکل های تهیه کنندگی -3/1
 

  کارگروهتعریف و ترکیب . ۲ماده 
راز پس از اح اعضای تهیه کنندگیعضویت و تداوم در زمینه تائید گیری تصمیمباالترین مرجع 

یک نفر نماینده تام االختیار رئیس عالی و شورایاز اعضا نفر  8متشکل از که  کارگروهتوسط اولیه 
تصمیمات و توسط رئیس سازمان سینمایی انتخاب می شوند.  که استسازمان سینمایی 

 . االجراستالزم ف واحد تهیه کنندگیـتشکیل صن رایـب کارگروهات ـمصوب
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 در صنعت سینما کنندگیگروه تهیه. ۳ماده 
چه کنندگان کنند. تهیههای متفاوتی را ایفا مینقش حرفهبسته به نوع گان سینما کنند تهیه

 هایجنبهسازی ریزی و هماهنگو چه به صورت مستقل، برنامهکار کنند شرکت فیلمسازیدر
کارگردانی و تدوین، و تأمین  سازی نگارش،هماهنگ، نظیر انتخاب فیلمنامه، مختلف تولید فیلم

 :کنندگی در صنعت سینما عبارتست ازگروه تهیهسرمایه را برعهده دارند. 
حق اقتباس سینمایی از یک داستان اوریژینال، با خرید کننده تهیه(: Producerکننده )تهیه

سازی فیلمنامه برای تولید اقدام قرارداد با نویسندگان به آماده با عقدیا نامه  کتاب، نمایشیک 
کند ، تأمین مالی پروژه را برعهده دارد، کارگردان، بازیگران و عوامل اصلی را استخدام میکندمی

ساخت فیلم های کننده مسئول اصلی کلیه جنبهو بر فرآیند تولید و پخش فیلم نظارت دارد. تهیه
 است.

شرکت فیلمسازی، از  یابت و با اختیار تاماو به ن (:Executive Producer) کننده اجراییتهیه
کوشد که فیلم در موعد مقرر و با کند و میکننده نظارت میبر کار تهیهکننده پخش گذار یاسرمایه

فیلم را فراهم ساخته  شده به اتمام برسد. همچنین، منابع مالی الزم برای ساختبودجه مشخص
 کند.و حقوق آن را تضمین می

 کننده به تأمین مالی پروژه فیلمسازیاو به نیابت از تهیه (:Co-Producerکننده همکار )تهیه
نظارت ، مدیریت تجاری و کند. همچنینپردازد و در استخدام بازیگر به کارگردان فیلم کمک میمی
 اوست.تدارکات تولید فیلم بر عهده بر 

کنندگان در مراحل ر امکاناتی که تهیهاو ب (:Development Executiveمدیر طراحی پروژه )
خواند، با نویسندگان ها را میکنند نظارت دارد، متن فیلمنامهمختلف پیشرفت کار استفاده می

 ارد.تولید را برعهده دمرحله پیش سازی نهایی فیلمنامه برای ورود بهکند و آمادهمیدیدار 
که در حین تولید رخ ای کننده مسائل عمدهزیر نظر تهیهاو  (:Line Producerمجری طرح )

 اجرایگذارها، نظارت بر تأمین بودجه، کند. برآورد هزینه تولید برای سرمایهدهد را اداره میمی
های تولید و مواد مورد نیاز تولید و پیشرفت تولید بر عهده های پایش مالی، کنترل هزینهسیستم

 .را برعهده داردتطبیق ارقام و منابع اوست. مجری طرح معموال 
 

 کنندگیهای تهیهتخصص . ۴ماده 
 دانش به روز از صنعت فیلمسازی  -1/4
 های عوامل تولید فیلم شناسایی کامل از وظایف و تخصص -2/4
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 هادر فیلمنامه )عام یا خاص( جذب مخاطب امکانتوانایی تشخیص  -3/4
و همچنین گیری روند تولید و پی در مذاکرهاعم از حقوقی و فنی ارتباطی های مهارت -4/4

 های یاد شدهپاسخگویی در حوزه
  ، توزیع و نمایش فیلمتولید روند در ، تدبیر ، رهبریمدیریت توانایی -5/4
 فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در چارچوب منافع ملیقدرت تشخیص مصالح سیاسی،  -6/4
 قدرت تأمین و کسب منابع مالی شفاف و قانونی  -9/4
 

 کنندگیتشکیل و تقویت نظام تهیهروش اجرایی . ۵ماده 
 عضویت متقاضیان  و اختصاصی یین شرایط عمومیبت -1/5
براساس همین  کنندگینظام تهیهاين با ها با هدف انطباق تشکل بررسی فهرست -2/5

 العملدستور
 

 شرایط عمومی عضویت. ۶ماده 
 در ايران پروانه کار دارا بودن  تابعیت ایرانی یا   -1/6
 گواهی پایان خدمت یا معافیت -2/6
 گواهی عدم سوء پیشینه  -3/6
 سال سن  33حداقل  -4/6
 علوممورد تائید وزارت  یليسانس يا معادل رسم یدارا بودن مدرك تحصيل -5/6
 

 شرایط اختصاصی عضویت. ۷ماده 
 عبارتند از: صنف تهیه کنندگانشرایط اختصاصی عضویت در 

 سال سابقه سینمایی یا صنفی در سینما  5دارا بودن حداقل  -1/9
 فساد مالی و اخالقی شهرت و عدم اشتهار به حسن  -2/9
 امتیاز از محل جداول شرایط اختصاصی احراز تهیه کنندگی  63 کسب حداقل  -3/9
ویت می بایست به دبیرخانه برای ارائه مدارک و درخواست عض متقاضی عضویت، فرادا -4/9

کنندگان مستقر در خیابان انقالب خیابان وصال نبش کوچه شفیعی ساختمان تهیه صنف
شماره دو خانه سینما مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه مدارک 

 . اقدام نمایند
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ت فصلی به صور بررسی احراز صالحیت تهیه کنندگی متقاضیان، ارزیابی وجلسات کمیته  -5/9
رسیده تا آن  هایو در نیمه اول ماه اول هر فصل برگزار می گردد و به همه درخواست

و نوع عضویت و  ها و فهرست متقاضیاندرخواست ضمنًا کلیه .شودزمان رسیدگی می
 .ها قابل مشاهده استبرگزاریگاه شورای یکپارچه و خ تاریخ عضویت آنان همواره در وب

تشکیل نشود معاونت ارزشیابی و  ۸۹ در صورتی که صنف یکپارچه تا ابتدای مردادماه 
 رسیدگی خواهد کرد. تهیه کنندگیبه درخواستهای سازمان سینمایی نظارت 

 
 . جداول شرایط اختصاصی احراز تهیه کنندگی8ماده 

 طبق جدول ذیلامتیاز  02مدرک تحصیلی حداکثر  -1/8
 دکترا و باالتر فوق لیسانس لیسانس تحصیالت

 23 1۵ 13 های منطبق سینمائیرشته
 1۵ 13 ۵ سینماهای مرتبط با رشته

 13 ۵ 3 رشته های غیر مرتبط
 
 طبق جدول ذیل امتیاز 1۵در آثار سینمایی حداکثر  یگذار  سرمایهسابقه  -0/8

 سه بار و بیشتر دوبار یک بار تأمین و جذب سرمایه
 13 ۵ 3 درصد ۵۵مجموع سرمایه تا 

 1۵ 13 ۵ درصد ۰۵۵تا  ۵۵مجموع سرمایه 
  سهام  %23امتیاز و در ازای هر  15از محل سرمایه گذاری در فیلم های سینمایی حداکثر

 یک امتیاز محاسبه می شود. 
 
 1۵نمایش خانگی و تلویزیونی حداکثر  در آثار سینمایی،کنندگی حضور در تهیهسابقه  -3/8

 امتیاز طبق جدول ذیل:
  سه فعالیتسابقه 

 بار
 پنجو  چهار

 بار
پنج بیش از 
 بار

 1۵ 13 ۵ (9و  3)بر اساس ماده  کنندگیگروه تهیه
 13 ۵ 3 و سایر گروه تهیه کنندگی کارگردان
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 امتیاز  02سابقه مدیریت در امور فرهنگی و سینمایی حداکثر  -4/8
 سال 6بیشتر از  سال 6تا  ۴ سال ۴تا  0 سابقه مدیریت

 23 1۵ 13 مدیریت دولتی در سینما یا صنف
 1۵ 13 ۵ بنگاه های اقتصادیمدیریت 

 13 ۵ 3 مدیریت فرهنگی و رسانه
 
 امتیاز 32حداکثر  کنندگیتهیه 4مندرج در ماده های مصاحبه در خصوص مهارت -5/8

گیرد و نامه صورت میاین نظام ۴گانه بر اساس ماده های هفتمصاحبه در خصوص مهارت
 امتیاز الزامی است. ۰۵امتیاز از  ۰۵کسب حداقل 

 
 امتیازات الزم برای عضویت و دریافت پروانه ساخت -6/8

 میامتیاز  ۰۵نیاز به کسب حداقل  دریافت پروانه ساخت و فصن متقاضی برای عضویت در
شرایط عمومی و اختصاصی فقط برای متقاضیان جدید عضویت در الزم به ذکر است که  باشد.
 کنندگی است.تهیهصنف 

ی خود های قبلدار هفتاد درصد از فیلمکلیه کارگردانان سینمای ایران که مجموعًا سهام تبصره :
عنوان  تحتاثر سوم به بعد خود  به تهیه نسبتتوانند هستند )با سابقه حداقل دو فیلم( می

کنندگان عضو رسمی وابسته صنف تهیه ،اثراین اقدام کنند و پس از نمایش تهیه کننده/کارگردان، 
 آیند.می به شمار 

 
 باشند. یديگر  یصنف رسم یتوانند عضو رسم ینم یصنف تهيه كنندگ یاعضا -7/8

 تهیه کننده / کارگردانان مشمول بند فوق نمی شوند. تبصره :
 

در صورتی که متقاضی تهیه کنندگی پس از بررسی صورت گرفته در کمیته ارزیابی و  -8/8
جهت تهیه کنندگی نگردید و بررسی احراز تهیه کنندگی موفق به کسب امتیازات الزم 

بررسی صورت گرفته درباره خود یا دیگری را خالف نظام نامه مصوب دانست می تواند ،متقاضی
د مجددرخواست بررسی صنف واحد تهیه کنندگی به هیئت مدیره  با ارائه مدارک و مستندات

هیأت مدیره صنف با حضور یک نماینده از د. مرجع نهایی رسیدگی به فرجام خواهی ها نمای
  .معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی است
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نونی قاکنندگی تا انجام مراحل تاسیس کمیته ارزیابی و بررسی احراز صالحیت تهیه -9/8

پس  بوده که (شورای عالی)چهار گانه و بازرس  صنوفروسای  ،صنف یکپارچه طبق مصوبه قبلی
از انجام مراحل تأسیس و قانونی شدن صنوف این کمیته به انتخاب هیئت مدیره منصوب می 

 .گردند
 

 . بازنگری ، ارزیابی و شیوه های انطباق9ماده 
کنندگی، عضویت اعضـا در صنـف تهیه یکپارچهبنا به ماموریت کارگروه و برای تحقق نظام 

کلیه اعضاء فعلی تهیه کنندگان براساس ای جدید بازنگری شده و کنندگان با شیوهیکپـارچـه تهیه
 شوند:کنندگی به سه دسته تقسیم مینظام نامه تهیه

یط تهیه کنندگانی اطالق می گردد که یکی از شراعضو رسمی پیوسته به عضو رسمی پیوسته:  -
 ذیل را دارا باشند:

فیلم تهیه کرده و از آخرین پروانه ساخت منجر به تولید آن  13تهیه کنندگانی که حداقل  -1
 سال نگذشته باشد.  5بیش از 

گذشته سال  13نجر به تولید آنها حداقل تهیه کنندگانی که از اولین پروانه ساخت سینمایی م -2
 .فیلم تهیه کرده باشند 3سال گذشته حداقل  5اشد و در ب
  اعضاء رسمی پیوسته در مجامع عمومی هم حق رای و هم حق کاندیداتوری برای هیأت

 مدیره و بازرس دارند.
عضو رسمی وابسته به تهیه کنندگانی اطالق می گردد که یکی از  عضو رسمی وابسته: -

 شرایط ذیل را دارا باشند: 
ساخته باشند و از آخرین پروانه ساخت  سینمایی فیلم 2کنندگانی که حداقل تهیه  -1

 سال نگذشته باشد.  5منجر به تولید ایشان 
فیلم سینمایی تولید کرده باشند و از آخرین پروانه ساخت  5تهیه کنندگانی که حداقل  -2

 سال گذشته باشد.  5منجر به تولید ایشان بیش از 
  مجامع عمومی فقط حق رای داشته و حق کاندیداتوری ندارند.اعضاء رسمی وابسته در  
کلیه اشخاصی که سابقه تهیه فیلم سینمایی دارند اما ویژگی های  عضو رسمی موقت: -

 اعضاء رسمی پیوسته و وابسته را نداشته، اعضاء رسمی موقت محسوب می شوند. 
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خت ند، نباید از پروانه سادرخصوص تهیه کنندگانی که فقط یک فیلم تهیه نموده ا تبصره :
 سال گذشته باشد.  13آنها 

شخصیت های فرهنگی هنری که سابقه فعالیت موثر و ارزشمند در این  عضو افتخاری: -
 می توانند عضو افتخاری محسوب شوند. حوزه را دارا هستند

 : کی ازبه عضویت ی، نیاز به دریافت پروانه ساختها که بنا برفعلی تشکل اعضا انطباق 
 و دریافت پروانه ساختفیلم اخت ساما موفق به  هدرآمد اسبق تهیه کنندگیی تشکل ها

کنندگی حداقل یک فیلم سینمایی هستند ند و فاقد کارنامه تهیهه انشد منجر به تولید
  دارند. جدید برای تایید عضویت آنها نیاز به انطباق با شرایط تهیه کنندگی

ته بندی دس وابسته و پیوسته ،با توجه به اینکه رده عضویت افراد در سه گروه موقت  :تبصره
 ،یک ماه قبل از مجمع عمومیو در پایان هر سال اعضاء فعالیت و یا عدم فعالیت  می شود،

و رده آنها در صنف افزایش یا کاهش خواهد می شود بررسی مجدد  ،توسط کمیته ارزیابی
 .برسد (صنف واحد)د به تصویب هیئت مدیره این تغییرات بای .داشت

 
به تصویب رسید و مبنای تنظیم  2/2/78تبصره در تاریخ  4بند و  35 ماده 7ین نظام نامه در ا

 فهرست تهیه کنندگان در رتبه بندی های ماخوذه از این نظام خواهد بود. 
 


