
 بسمه تعالی

 «شیوه نامه اخذ مجوز برگزاری برنامه های موسیقایی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین»

مورخ  333سر کشور مصوبه جلسه نشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراآیین نامه برنامه های موسیقایی در دا 3با عنایت به ماده 

ه ها و مراکز آموزش و با هدف ساماندهی و تسهیل در فرآیند اخذ مجوز اجرای موسیقی در شورای اسالمی شدن دانشگا 41/41/4331

 موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد.له یدانشگاه به این وس

در برنامه های فرهنگی اعم از پخشش وشو ن نهاهنکلیپیش لن آشن  هنشک لپپشی بشالن اجشرای          هرگونه اجرا و پخش موسیقی -1

پاپ و سنتین سرودن ههخوانی و گروه یرن موسیقی متن اجران موسیقی تئاتر و . . . مشهول این  یین نامشه بشوده و   زنده موسیقی 

 نشگاه وور  پذیرد.دا "کارگروه موسیقی"باید با اخذ مجوز از 

و براساس  یین نامه و مطابق بشا ئشئو     صرفا تشخیص اعضاء کارگروه موسیقی دانشگاهمالک تایید یا رد اجرای موسیقی  -2

 فضای دانشگاهی بائد.

در برنامه های مصوب ئورای فرهنگی و هیأ  نظار  بر تشکل های دانشجویی و یشا دسشتور مقشتقیم     صرفابا عنایت به اینکه  -3

اجرای موسیقی وجود دارد . مقئوآین برگزار یننده برنامهن مقئول اخذ نظر یشارگروه موسشیقی و نقشن    دانشگاه امکا  ریاست 

اجرای    مطابق ئئو  دانشگاه بوده و مقئوآیت رعایت ئئونا  اسالمی و موازین فرهنگی توسش  اجشرا یننشدگا  موسشیقی و     

 می بائد. رنامهبرگزار کننده بمدیریت ساآن اجتهاعا  بر عهده خود 

جهت تقریع و تقهیل در فر یند اخذ مجوز و امکا  جایگزینی در وور  عدم تاییشدن برگشزار یننشدگا  مود نشد فایشل وشوتی        -4

تاریخ  روز کاری قبل از 01به صورت مکتوب ردن ونقن مش  ه درخواست مجوز و اطالعا  الزماخود را به ههرتصویری برنامه 

ئایقشته اسشت جهشت    ههچنین   به یارگروه موسیقی مقتقر در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه دهند. اجرای برنامه

 ارگروه قرار دهند.یوتاه ئد  فر یندن برگزارینندگا  فایل های جایگزین را با قید اوآویت در اختیار ی

به برگزار یننشده برنامشه    بعد از دریافت درخواست به صورت مکتوبحداکثر سه روز کاری خود را یارگروه موسیقی نظر  -5

 ابالغ خواهد یرد.

 خواهد بود. دقیقه 01نهایتا یل زما  برنامه و  درصد01حداکثر برابر با مد  زما  موسیقی در هر برنامه  -6

دیهی اسشت اقشداما  و برنامشه هشای     وسیقی دانشگاه می بائد؛ بنظار  بر نقن اجرای برنامه های موسیقایی برعهده یارگروه م -7

 .رش خواهد ئدای فرهنگی دانشگاه گزقدیر و تخپف های انتهاآی به ئورایقته تئا

 شگاه علوم پزشکی قزوین به تصویب رسید.شورای فرهنگی دان 00/10/69مورخ  0/69بند در جلسه  7این شیوه نامه در 


