به نام خدا

شرایط و چگونگی عضویت انجمن نمایشگران عروسكی
مادة  9ـ شرایط عضویت:
1ـ9ـ عضویت پیوسته ـ کلیه کسانی که به استناد جدول ذیل  99امتیاز کسب نمایند.
جدول امتیازات :مدارک تحصیلی و فعالیتهای هنری
 09امتیاز

دارا بودن مدرک کارشناسیارشد ـ دکترای تخصصی نمایش عروسكی

 09امتیاز

دارا بودن مدرک کارشناسی تخصصی نمایش عروسكی

 09امتیاز

دارا بودن مدرک کاردانی تخصصی نمایش عروسكی
دارا بودن مدرک کارشناسیارشد ـ دکترای سایر رشتههای مرتبط تاتری

 09امتیاز

دارا بودن مدرک کارشناسی ـ سایر رشتههای مرتبط تاتری

 51امتیاز

دارا بودن مدرک کارشناسی ـ کارشناسیارشد ـ دکترا رشتههای غیرمرتبطهنری59امتیاز
 1امتیاز

دارا بودن مدرک کاردانی ـ دیپلم رشتههای غیرمرتبط هنری

اجرای عمومی سیروزه در سالنهایمعتبر با بروشور و پوستر چاپشده و بولتن59امتیاز
 0امتیاز

اجرای مجدد در سالنهایمعتبر با بروشور و پوستر چاپشده و بولتن

اجرا در جشنوارههای بینالمللی نمایش عروسكی ایران و جهان با بروشور و بولتن جشنواره
 6امتیاز
اجرا در جشنوارههای معتبر و مرتبط ملّی با بروشور و پوستر چاپشده و بولتن 0امتیاز
اجرا در جشنوارههای دانشجویی و کوتاه مرتبط

"

"

"

0امتیاز

اجرای یک موضوع به مدت  09اجرا در مهدکودکها با تایید مرکز مربوطه و قرارداد
اجرا در یک نمایش تلویزیونی یا سینمایی به مدت حداقل  69دقیقه

"0

 1امتیاز

یكسال تدریس در دانشگاههای معتبر و مراکز آموزشعالی وزارت علوم با قرارداد

"59

یكسال تدریس در مدارس و مراکز معتبر با ارایه قرارداد

 1امتیاز

تالیف یا ترجمه یک کتاب چاپشده با ارایه قرارداد

 7امتیاز

هر مقاله چاپشده در نشریات و مجالت معتبر یا سخنرانی با چاپ به مقاله مربوطه

"0

استمرار سالیانه در اجرای نمایشهای عروسكی سنتی با قرارداد یا اجرا در سالن های
معتبر

 59امتیاز

تبصره :
 -5تمامی بروشورها ،پوسترها ،بولتنها و قراردادها باید ممهور به مهر مرکز مربوطه باشند .
 -0دو سال فعالیت غیراجرایی و مرتبط با نمایش عروسكی در یكی از نهادهای هنری مرتبط و معتبر یک اجرا
محسوب می گردد.
تبصره:
 -5عضویت وابسته ـ کلیه کسانی که به استناد جدول باال  19امتیاز کسب نمایند.
 -0عضویت افتخاری ـ کلیه کسانی که منشا خدمات به هنر نمایش عروسكی بودهاند و با پیشنهاد هیئتمدیره
یا اعضا و قبول دعوت از جانب آنان و پذیرش مجمع عمومی و هیئتمدیرهخانه تاتر به عضویت افتخاری کانون
درمیآیند.

شرایط عضویت در کانون نمایشهای خیابانی خانه تئاتر
 -5عضویت پیوسته
شرایط عضویت برای اعضا پیوسته  09امتیاز می باشد ،ضمن اینكه اعضا می بایست حداقل  1سال سابقه کار مداوم
داشته باشند.
 -0عضویت وابسته
شرایط عضویت برای اعضا وابسته  19امتیاز می باشد ،ضمن اینكه اعضا می بایست حداقل  1سال سابقه کار مداوم
داشته باشند.
 نحوه امتیاز دهیالف) امتیازبندی مدرک تحصیلی برای تحصیل کردگان مرتبط :
دیپلم 1 :امتیاز
کاردانی 59 :امتیاز
کارشناسی 51 :امتیاز
کارشناسی ارشد 09 :امتیاز
دکترا 01 :امتیاز
ب) امتیاز بندی مدرک تحصیلی برای تحصیل کردگان غیرمرتبط :
دیپلم (---------- :امتیازی در نظر گرفته نشده است)
کاردانی 1 :امتیاز

کارشناسی 59 :امتیاز
کارشناسی ارشد 51 :امتیاز
دکترا 09 :امتیاز
ج) امتیاز جهت اجراهای حرفه ای:
کارگردانی 59 :امتیاز
طرح و ایده 59 :امتیاز
بازیگری 59 :امتیاز
د) امتیاز جهت اجراهای نیمه حرفه ای:
کارگردانی 1:امتیاز
طرح و ایده 1:امتیاز
بازیگری 1 :امتیاز
ه)امتیاز جهت تحقیق و پژوهش چاپ شده با موضوع نمایش خیابانی:
کتاب  59امتیاز
مقاله  1امتیاز
 خالقیت های ویژه در نمایش های خیابانی از قبیل  :طراحی لباس ،عروسک سازی ،جلوه های ویژه و موسیقیزنده در اجراهای حرفه ای  59امتیاز و نیمه حرفه ای  1امتیاز دارد.
 اجراهای حرفه ای به آن دسته از اجراهایی اطالق می گردد که در ذیل شرح آن می آید:الف -اجراهایی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود ( مانند :جشنواره بین المللی تئاترفجر
تهران -فستیوال بین المللی تئاتر عروسكی تهران -جشنواره آئینی سنتی ،اجراهای عمومی خیابانی( فصلی)-
جشنواره مریوان و ) ....
ب -اجراهایی که توسط معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود( مانند :جشنواره
کانون نمایش تهران ،جشنواره تئاتر بانوان و. )..
ج -اجراهایی که توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی برگزار می شود( مانند جشنواره ماه ،جشنواره تک و
)...
اجراهای نیمه حرفه ای به آن دسته از اجراهای اطالق می شود که خارج از موارد فوق باشد.تبصره -هیأت مدیره کانون نمایش های خیابانی پس از دریافت تقاضای عضویت ،صالحیت متقاضی را بررسی و در
صورت تطابق با این آئیننامه عضویت ایشان را تأئید می کند.

شرایط عضویت در انجمن موسیقی خانه تئاتر

 -5عضویت پیوسته آهنگسازان
الف -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی
شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور  ،با حداقل  0اجرای حرفهای و ارائه پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس -فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط باسابقه آهنگسازی
حداقل سه اجرای حرفهای با ارائه یک پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با حداقل سه
اجرای حرفهای با ارائه یک پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
د -دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه آهنگسازی برای حداقل  1اجرای حرفه ای با ارائه یک پارتیتور به
تأئید هیأت مدیره.
 0عضویت پیوسته نوازندگان
الف -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی
شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه نوازندگی حداقل  0اجرای حرفهای.
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس -فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط با سابقه نوازندگی
حداقل 1اجرای حرفهای .
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه
نوازندگی حداقل  1اجرای حرفهای .
د -دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه نوازندگی برای حداقل  7اجرای حرفه ای.
 -0عضویت پیوسته خوانندگان
 -0الف -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل
ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه خوانندگی حداقل  0اجرای حرفهای.
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس -فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط با سابقه خوانندگی
حداقل 0اجرای حرفهای .
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه
خوانندگی حداقل  1اجرای حرفهای .
د -دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه خوانندگی برای حداقل  1اجرای حرفه ای.
 -1عضویت وابسته
کلیه کسانی که شرایط عضویت پیوسته را ندارند در صورت دارا بودن سابقه آهنگسازی  ,نوازندگی و یا خوانندگی در
حداقل  0اجرای حرفه ای می توانند به عضویت انجمن درآیند.

شرایط عضویت در انجمن عكاسان تئاتر خانه تئاتر
عضویت پیوسته:
الف) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس  ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی
شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور  ،با  0سال عكاسی تئاتر و عكاسی از  09نمایش اجرا شده در
سالنهای رسمی کشور.
ب) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس  ،فوق لیسانس و یا دکترا ) در رشته غیر مرتبط با  0سال عكاسی
تئاتر و عكاسی از  19نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور.
ج) دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.
با  0سال عكاسی تئاتر و عكاسی از  69نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور.
د) دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با  0سال عكاسی تئاتر و عكاسی از  79نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی
کشور.
عضویت وابسته:
الف ) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس  ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مرتبط ) یا معادل ارزشیابی
شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور  ،با  5سال عكاسی تئاتر و عكاسی از  09نمایش در سالنهای
رسمی
ب ) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس – فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیر مرتبط) با  0سال عكاسی
تئاتر و عكاسی از  01نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور.
ج ) دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با  0سال
عكاسی تئاتر و عكاسی از  09نمایش اجرا شده در سالن های رسمی کشور.
د ) دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با  0سال عكاسی و عكاسی از  01نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور.
تبصره  :هیات مدیره انجمن عكاسان تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت  ،صالحیت متقاضی را بررسی و در صورت
تطابق با این آیین نامه عضویت ایشان را تایید میكند.

شرایط عضویت در انجمن کارکنان فنی هنری خانه تئاتر
 عضویت در کانون بر سه نوع است  :پیوسته  ،وابسته و افتخاری و عضویت منوط به پذیرش اساسنامه ی خانه تئاترو آیین نامه های کانون است
 عضویت در کانون تحت هر یک از عناوین و حرفه های زیر مجموعه ی کانون منوط به داشتن شرایط عضویت طبقضوابط اعالم شده در این آیین نامه خواهد بود

کسی می تواند به عنوان طراح فنی دکور و آکسسوار  ،مجری و دکورساز به عضویت کانون درآید که دارای شرایطزیر باشد :
یک :آشنا به خواندن و درک نقشه ها و ماکت و ماکتسازی طبق طرح
دو  :شناخت مواد و مصالح و برآورد اجرای آن در تهیه و ساخت دکور و آکسسوار
های الزمهو یا ذکر شده و ماکت سازی سه  :تشخیص مقیاس
چهار  :شناخت ابزار و ادوات و کاربرد آنها
پنج  :آشنایی کامل به رنگها و ترکیبات آن
شش  :شناخت و توانایی در انتخاب مصالح و مواد مربوط به ساخت و ساز دکور  ،آکسسوار و کهنه سازی این دست
آوردها
هفت :آشنا به مجسمه سازی  ،قالبسازی ،قالبگیری از مواد الزم
هشت :مسلط به معماری صحنه و تكنیكهای الزمه و معماری سنتی
نه :آشنایی به امور ایمنی
 کسی می تواند به عنوان طراح فنی لباس به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد:شرایط عضویت انجمن فنی هنری
دوقطعه عكس
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی کارت ملی
حكم استخدامی مرتبط ( با رشته هنری ) نامه از محل کار برای معرفی رشته هنری
رزومه هنری هنرمند ( شامل بروشور حرفه ای ) تقدیر نامه مرتبط
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
یک  :وارد به امور طراحی لباس و طرح های گوناگون ،آشنا به انواع پارچه  ،برش و دوخت طبق طرح
دو  :آشنا به مقیاس و سایز بندی طرح
سه  :آشنایی کامل به رنگها و ترکیبات آن
چهار  :آشنا به امور خیاطی در حد ترمیم و تعمیر لباس
پنج  :آشنا به ساخت انواع عالیم و نشانه های مربوط به البسه جدید و قدیم
شش :آشنا به کهنه سازی  ،لكه گیری و رفوگری
هفت :مسلط به تزیین لباس قدیم و جدید
هشت :آشنا به امور خیاطی در حد ترمیم و تعمیر لباس
نه  :وارد به امور جامه داری
ده :آشنا به امور آرشیو و آرشیو بندی و راکورد البسه
 کسی می تواند به عنوان مسئول صحنه به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشدیک :مسلط به نصب دکور و آشنا به ساخت و ساز آن
دو  :آشنایی کامل به شال بندی
سه :مسلط به فون بندی
 -کسی می تواند به عنوان مسئول نور یا صدا به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد

یک :شناخت دقیق المپ ها
دو :آشنایی کامل به وسایل نورپردازی و کارکرد آن ها
سه  :آشنایی کامل به کارکرد دستگاه های صدا
 -هر کس با داشتن سابقه  ...عضو پیوسته کانون خواهد بود و با داشتن سابقه ی  ...عضو وابسته کانون محسوب می

گرددماده  :59عضویت افتخاری ک کسانی که به عناوین مختلف منشا خدمات موثر به هنر تئاتر بوده اند ( غیر از
اعضای پیوسته و وابسته ) به پیشنهاد هیات مدیره موسسه یا هیات مدیره کانون و تصویب اکثریت اعضای هیات
مدیره کانون می توانند به عضویت افتخاری کانون درآیند.
 تقاضای عضویت در کانون همراه بروشور به عنوان سابقه ی کار مستقیما به هیات مدیره کانون ارائه می گردد وداوطلبان بعد از بررسی کارشناسانه کمیته ی فنی کانون و تایید هیات مدیره می توانند به عضویت کانون درآیند
تبصره :تصمیم گیری درباره ی کسانی که شرایط عضویت را دارا نیستند به عهده ی کمیته ی فنی و هیات مدیره
است.
 برای هر یک از اعضا پس از ارائه مدارک الزم برای عضویت  ،کارت شناسایی عكس دار حاوی نام و نام خانوادگیوی با قید نوع عضویت صادر خواهد گردید.

شرایط عضویت انجمن نمایشگران حرکت خانه تئاتر
انواع عضویت  :عضویت در انجمن بر دو نوع است  :پیوسته و وابسته عضویت منوط به پذیرش اساسنامه خانه ی تئاتر
و آیین نامه انجمن نمایشگران حرکت است.
شرایط عضویت پیوسته  :افرادی می توانند از اعضای پیوسته باشند که لیسانس هنری با حداقل  1سال سابقه کار

مستمر و حداقل  6کار صحنه ای باشد  ،لیسانس غیر هنری با حداقل  6سال سابقه کار مستمر و حداقل  7کار
صحنه ای باشد  ،افرادی که دارای دیپلم هستند با  0سال کار و حضور در  7کار صحنه ای میتوانند از اعضای
پیوسته باشند.

تبصره :شرایط عضویت پیشكسوت  :کلیه اعضای پیشكسوت که دارای  09سال سابقه هنری و تدریس حرکت را
دارند عضویت آنها پیوسته می باشند.
شرایط عضویت وابسته  :افرادی می توانند از اعضای وابسته به شمار آیند که دارای لیسانس هنری با  0سال سابقه

کاری و حداقل  0کار صحنه ای باشند و افرادی که دارای دیپلم هستند با  0سال سابقه کار مستمر و حضور در 6
کار صحنه ای می توانند از اعضا وابسته باشند.
شرایط عضویت انجمن طراحان پوسترخانه تئاتر
الف) عضویت پیوسته

 -5درصورت داشتن تحصیالت دانشگاهی در رشتهی مربوطه (گرافیک) ،داشتن حداقل  7پوستر چاپ شده برای
نمایشهایی که به اجرای عمومی رسیدهاند .

درصورت نداشتن تحصیالت دانشگاهی در رشتهی مربوطه (گرافیک) ،داشتن حداقل  0پوستر چاپ شده برای

نمایشهایی که به اجرای عمومی رسیدهاند.
ب) عضویت وابسته

 -5درصورت داشتن تحصیالت دانشگاهی در رشتهی مربوطه (گرافیک) ،داشتن حداقل  0پوستر چاپ شده برای
نمایشهایی که به اجرای عمومی رسیدهاند .برای دیگر نمایشهای اجرا شده (اجراهای دانشجویی  /جشنوارهای ) ... /
ارائهی حداقل  0پوستر چاپ شده تئاتر ضروری است.

 -0درصورت نداشتن تحصیالت دانشگاهی در رشتهی مربوطه (گرافیک) ،داشتن حداقل  0پوستر چاپ شده برای
نمایشهایی که به اجرای عمومی رسیدهاند .برای دیگر نمایشهای اجرا شده (اجراهای دانشجویی  /جشنوارهای ) ... /

ارائهی حداقل  6پوستر چاپ شده تئاتر ضروری است.
تبصره  :بدیهیاست اعضای وابسته در طی زمان و در صورت احراز شرایط عضویت پیوسته ،میتوانند با ارائهی مدارک

و درخواست کتبی  -طبق آییننامه -به عضویت پیوسته درآیند.
ج)عضویت افتخاری
انجمن طراحان پوستر تئاتر میتواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دالیل به هیئت مدیره معرفی و در
صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.

تبصره یک -متقاضیان عضویت میتوانند با توجه به شرایط مندرج فوق ،تلفیقی از پوسترهای اجرای عمومی و دیگر

پوسترهای تئاتر را – به تناسب  -ارائه نمایند.

تبصره دو -منظور از اجرای عمومی ،نمایشهایی است که در یكی از سالنهای معتبر حداقل  59اجرای عمومی شده

باشد.
تبصره سه -هیئت مدیرهی انجمن طراحان پوستر تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت ،صالحیت متقاضی را بررسی
و در صورت تطابق با این آئیننامه عضویت ایشان را تأئید میكند .بدیهی است در مواردیکه مدارک ارائه شده
متقاضیان عضویت ،تطابق صریح با مفاد آییننامه نداشته باشد ،هیئت مدیرهی انجمن طراحان پوستر تئاتر با ذکر

دالیل ،مجاز به تایید یا رد درخواست عضویت متقاضی است.
تبصره چهار -شرایط فوق صرفا برای عضویت در انجمن مقرر شده است .بدیهی است درجهبندی طراحان پوستر تئاتر
– بسته به موضوع – با شرایط دیگری تعریف میگردد.

شرایط عضویت در کانون کارگردانان خانه تآتر
-5
-5عضویت پیوسته

دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی
شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با چهار ،سه و دو اجرای حرفهای
تبصره الف :منظور از اجرای حرفهای ،حداقل پانزده شب اجرا از یک نمایش برای عموم با فروش بلیت در
هر یک از تاالرهای نمایش کشور است
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیر مرتبط بترتیب با
شش ،پنج و چهار اجرای حرفهای
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با
هفت اجرای حرفهای
د -دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با هشت اجرای حرفهای
 -0عضویت وابسته ی ک
الف -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مرتبط یا معادل
ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با سه ،دو و یک اجرای حرفهای
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیرمرتبط بترتیب با پنج،
چهار و سه اجرای حرفهای
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با
شش اجرای حرفهای
.د -دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با هفت اجرای حرفهای
 -0عضویت وابسته ی د
الف-دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته ی مرتبط یا معادل
ارزشیابی شدهی آن به ترتیب با شش  ،چهار و دو اجرای حرفه ای
ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس  ،فوق لیسانس و دکترا غیر مرتبط به ترتیب با هشت ،شش
و چهار اجرای حرفه ای
ج -دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط با هشت اجرای حرفه ای
د -دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با ده اجرای حرفه ای
تبصره :دستیارانی که تعداد اجراهای حرفه ای آنان به بیست و چهار رسیده باشد می توانند عضو پیوسته ی
کانون کارگردانان محسوب شوند اما صرفا به عنوان بازرس کانون کاندیدا انتخاب خواهند شد.
 -0عضویت وابسته ی گروه کارگردانی
الف -منشی صحنه
ب -مدیر صحنه
ج -دستیار دوم و سوم
د-مدیر اجرا

ه-دستیار صحنه
برای عضو شدن در کانون کارگردانان می بایست شرایطی دو برابراجراهای عضویت وابسته ی د را دارا
باشند.
 -1عضویت دراماتورژ
شرایط عضویت دراماتورژ در کانون کارگردانان خانه تآتر به شكل پیوسته یا وابسته ی آن مانند شرایط
عضویت کارگردانان است.
تبصره :5هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تآتر پس از دریافت تقاضای عضویت متقاضی با توجه به مفاد
آیین نامه و بررسیهای الزم ،در صورت تطابق با آییننامه مصوب ،عضویت وی را تایید میکند.
تبصره:0در صورت تایید عضویت هنرمندان متقاضی و پس از صدور کارت ،تسهیالت بیمه ای عضو جدید
توسط خانه تآتر ایجاد خواهد شد.
شرایط عضویت انجمن طراحان و مجریان چهره پردازی و صورتک ایران
در این محاسبات اجرا و طراحی چهره پردازی حرفه ای در تاالرهای نمایشی که مورد تایید وزارت ارشاد بوده و

حداقل  51اجرای عمومی داشته باشند  ،مورد نظر می باشد.

تبصره  :5تشخیص موارد مبهم بر عهده هیات مدیره می باشد
تبصره  :0مدارک دانشگاهی مرتبط با چهرهپردازی شامل

 -5مدارک چهره پردازی

 -0مدارک هنرهای تجسمی( نقاشی  ،گرافیک  ،طراحی صنعتی و مجسمه سازی)
)-0مدارک هنرهای نمایشی ( طراحی صحنه ،عروسكی )
عضویت پیوسته
الف)  19امتیاز ،حداقل امتیاز برای هر عضو وابسته است
عضویت وابسته

الف ) 79امتیاز  ،حداقل امتیاز برای هر عضو پیوسته میباشد

جدول امتیازها

نوع مدرک تحصیلی

امتیاز

طراحی چهرهپردازی حرفه ای نمایش(حداقل  51نمایش)

09

اجرای چهره پردازی حرفه ای نمایش(حداقل  59نمایش )

09

مدرک تحصیلی
دیپلم غیرمرتبط

59

دیپلم مرتبط

50

فوق دیپلم غیر مرتبط
فوق دیپلم مرتبط
کارشناسی غیر مرتبط
کارشناسی مرتبط

50
56
50
09

امتیاز

کارشناسی ارشد غیر مرتبط
کارشناسی ارشد مرتبط
دکترای غیرمرتبط

00
00
06

دکترای مرتبط
امتیاز تشویقی

00

به صالح دید انجمن و با توجه به استعداد یا پشتكار زیاد چهره پرداز و یا کیفیت باالی اجرا یا طراحی  5 ،الی 0
امتیاز بدون احتساب واحد زمانی به او تعلق می گیرد.
تبصره :افراد نخبه می توانند از امتیازات درجات هنری باالتر با صالحدید و رای انجمن برخوردار شوند
ب) جمع و محاسبه امتیازها

ج) تعیین درجه و رتبه چهره¬پرداز = امتیاز تشویقی +امتیاز تكمیلی+امتیاز تخصصی +امتیاز مدرک تحصیلی+
امتیاز طراحی +امتیاز سابقه کار
 -5دستیار مجری ===== حداکثر  1امتیاز به لحاظ سابقه کار (تا  0سال سابقه کار) ،جدا از سایر امتیازها
 -0مجری درجه =====0حداقل امتیاز  6به لحاظ سابقه کار( 0سال سابقه کار) ،جدا از سایر امتیازها

 -0مجری درجه  =====0حداقل امتیاز  50به لحاظ سابقه کار (  0سال سابقه کار) ،جدا از سایر امتیازها
 -0مجری درجه  =====5حداقل امتیاز  50به لحاظ سابقه کار (  6سال سابقه کار) ،جدا از سایر امتیازها
 -1طراح درجه  ===== 0مجموع امتیازها باالتر 00

 -6طراح درجه  =====0مجموع امتیازها باالتر 10

 -7طراح درجه  ========5مجموع امتیازها باالتر از 70
تبصره  :5جهت تاکید بر کار عملی ،چهره پرداز تا  6سال با سمت مجری به کار اشتغال خواهد داشت و پس از اتمام
این دوره با جمع امتیازهای وی ،رتبه طراحی او مشخص می گردد.

تبصره  : 0جهت ایجاد فضای عادالنه در کار و افزایش انگیزه چهره پرداز مجری ،در صورتی که با توجه به ارزشیابی
کیفیت کار عملی اجرای چهره پردازی  ،صالحیت چهره پرداز مورد تایید انجمن قرار گرفت  ،به عنوان دستیار طراح
معرفی می گردد( طبق بند  0از ماده  ) 5تا تجربه الزم در امر طراحی را کسب نماید.

تبصره  :0در صورت دادن طراحی به چهره پرداز مجری توسط انجمن ،جهت رعایت سلسله مراتب کاری ( 0ج – از

جمع و محاسبه امتیازها ماده  ،)0با سمت مجری مجری طراحی خواهد کرد.
تبصره  :0درجات چهره پرداز در پایان هر سال بازبینی خواهد گردید.

تبصره  :1تغییر درجه هنری چهره¬پرداز از طریق افزایش مدت زمان کار ،تحصیالت و تعداد طراحی و یا دریافت
جوائز با رای انجمن میسر خواهد بود.

تبصره  :6چهره پردازانی که خارج از حیطه ی نمایش ( تلویزیون  ،سینما  ،عكاسی و ) ....فعالیت می نمایند می باید
جهت بند  5و  0و ماده  0دارای حداقل  09طراحی چهره پردازی دوربین و  1اجرای صحنه بوده باشند.
شرایط عضویت در انجمن بازیگران خانه تئاتر
شرایط عضویت پیوسته
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا باالتر(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان

کشور) با  7اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا باالتر؛ با  0اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

ج) دارا بودن دیپلم هنرهای نمایشی(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 9
اجرای حرفهای در نقشهای اساسی
ب) دارا بودن دیپلم غیرمرتبط یا باالتر؛ با  59اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

شرایط عضویت وابسته
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا باالتر(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان

کشور) با  0اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا باالتر؛ با  0اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

ج) دارا بودن دیپلم هنرهای نمایشی(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 1
اجرای حرفهای در نقشهای اساسی
د) دارا بودن دیپلم غیرمرتبط یا باالتر؛ با  6اجرای حرفهای در نقشهای اساسی

عضویت افتخاری :بازیگرانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات مؤثر به حرفه خود بودهاند به پیشنهاد هیأتمدیرهی
خانه تآتر یا هیأتمدیرهی انجمن و تصویب اکثریت اعضای هیأتمدیرهی انجمن ،میتوانند به عضویت افتخاری
انجمن درآیند.
تبصره یک :عضویت در انجمن بازیگران ،منوط به پذیرش اساسنامه خانه تآتر و آیین نامه انجمن بازیگران است
تبصره دو :هیأتمدیره انجمن بازیگران پس از دریافت تقاضای عضویت ،صالحیت متقاضی را بررسی و در صورت
تطابق با این آییننامه عضویت ایشان را تأیید میکند.
شرایط عضویت در انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر
عضویت در انجمن بر سه نوع است :پیوسته ،وابسته و افتخاری
الف) عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت می باشد و تحت پوشش کلیه حمایت های
مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می تواند جهت انتخاب در شورای مرکزی انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر
کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی می باشد.
ب) عضویت وابسته از کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر و انجمن برخوردار است ولی نمی تواند برای
شواری مرکزی انجمن خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و فقط دارای حق رأی در مجامع عمومی عادی
و عادی به طور فوق العاده می باشد.
ج) عضو افتخاری  :کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات در حرفه طراحی بوده اند ،با پیشنهاد شورای
مرکزی انجمن و یا هیأت مدیره خانه تئاتر و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر به عضویت افتخاری انجمن
درآیند و مورد حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر و انجمن قرار گیرند.

شرایط عضویت در انجمن طراحان صحنه و طراحان لباس بر اساس شرایط تخصصی که در برگه ضمیمه آیین نامه -

تعیین شده است

الف) عضویت پیوسته با حداقل 099امتیاز و  1کار و سابقه عضویت وابسته به مدت دو سال

ب) عضویت وابسته با حداقل  559امتیاز و  0کار
ج) عضویت افتخاری بر اساس مندرجات آیین نامه

 -5ارائه مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

-0طراحی صحنه و یا لباس اجرای حرفه ای حداقل  0اجرا برای فارغ التحصیالن مرتبط و حداقل  1اجرا برای

-0دستیاری طراح صحنه و یا طراح لباس در  0اجرای حرفه ای برای فارغ التحصیالن فارغ التحصیالن غیر مرتبط

مرتبط  0اجرای حرفه ای برای فارغ التحصیالن غیر مرتبط با اخذ تاییدیه از طراحان مورد وثوق انجمن
تبصره  :5بررسی و تشخیص موارد خاص و مبهم به عهده شورای مرکزی است.

تبصره  :0شورای مرکزی پس از دریافت تقاضای عضویت ،با توجه به مفاد آیین نامه و بررسی های الزم در صورت
تطابق با آیین نامه عضویت وی را تأیید و اقدام به صدور کارت می کند .پس از صدور کارت تسهیالت بیمه ای عضو
جدید توسط خانه تئاتر ایجاد خواهد شد.
تبصره  :0عضویت در انجمن منوط به پذیرش اساسنامه خانه تئاتر و آیین نامه انجمن است.

تبصره :0شورای مرکزی انجمن می تواند به تشخیص صالحدید خود از کلیه متقاضیان عضویت آزمون به عمل آورد.
شرایط عضویت در انجمن تئاتر کودک ونوجوان خانه تئاتر
شرایط عضویت پیوسته :با داشتن  1سال فعالیت مستمر در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و دارا بودن یكی از شرایط
زیر:
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا باالتر(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان

کشور) با  6اجرای حرفهای.

ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا باالتر؛ با  7اجرای حرفهای.

ج) دارا بودن حداقل دیپلم و  0اثر اجرایی.
ه) انتشار دو کتاب پژوهشی مرتبط با تئاتر کودک ونوجوان

و) انتشار یک کتاب پژوهشی به عالوه 59مطلب چاپ شده در نشریات در رابطه با تئاتر کودک و نوجوان
ز) انتشار چهار عنوان نمایشنامه تئاتر کودک ونوجوان
ح) پایان نامه لیسانس به باالی مرتبط با تئاتر کودک و نوجوان به عالوه  0اثر اجرایی

تبصره :5درباره بند" ز" ،هر عنوان نمایشنامه ( حتی اگر در یک مجموعه نمایشنامه منتشر شده باشد) یک مورد
محسوب شود.

شرایط عضویت وابسته :

با داشتن  1سال فعالیت مستمر در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و دارا بودن یكی از شرایط زیر:
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا باالتر(یا معادل ارزشیابی شدهی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان

کشور) با  0اجرای حرفهای.

ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا باالتر؛ با  0اجرای حرفهای.

ج) دارا بودن مدرک دیپلم با  1اجرای حرفهای.

عضویت افتخاری :بازیگرانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات مؤثر در زمینه تئاتر کودک ونوجوان بودهاند به
پیشنهاد هیأتمدیره خانه تئاتر یا هیأتمدیره انجمن و تصویب اکثریت اعضای هیأتمدیره انجمن ،میتوانند به
عضویت افتخاری انجمن درآیند.
تبصره یک :عضویت در انجمن تئاتر کودک ونوجوان ،منوط به پذیرش اساسنامه خانه تئاتر و آیین نامه انجمن تئاتر

کودک ونوجوان است.
تبصره دو :هیأتمدیره انجمن  ،پس از دریافت تقاضای عضویت ،صالحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با
این آییننامه عضویت ایشان را تأیید میکند.

شرایط عضویت در کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر
 -5عضویت پیوسته برای نمایشنامه نویسان:
الف -در صورت داشتن تحصیالت دانشگاهی در رشته های تئاتری ،داشتن دو نمایش نامه که اجرای عمومی شده

باشد یا داشتن سه نمایش نامه چاپ شده.
ب -در صورت نداشتن تحصیالت دانشگاهی در زمینه تئاتر  ،داشتن سه نمایش نامه که اجرای عمومی شده باشد یا

داشتن چهار نمایش نامه چاپ شده.

 -0شرایط عضویت پیوسته برای مترجمان نمایشنامه نامه:

داشتن چهار نمایش نامه ترجمه شده که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن شش نمایشنامه چاپ شده.

 -0عضویت وابسته
الف -شرایط عضویت وابسته برای نمایشنامه نویسان  :داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل ارزشیابی شده
آن با یک نمایش نامه که اجرای عمومی شده باشد یا دو نمایشنامه اجرا شده.
ب -شرایط عضویت وابسته برای مترجمان نمایشنامه:داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل ارزشیابی شده
آن و با داشتن دو نمایشنامه نامه که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن سه نمایشنامه چاپ شده.
شرایط عضویت در انجمن منتقدان ،نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
 -5عضویت پیوسته
الف -دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی تا دکترا در رشته تئاتر یا روزنامهنگاری با حداقل یکسال سابقه فعالیت

پیوسته رسانهای ،ارائه  6اثر چاپ شده با امضا ،کپی شناسنامه از تمامی صفحات ،کپی کارت خبرنگاری یا معرفینامه
رسمی از رسانه ،تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به هیأت مدیره وقت انجمن 6 ،قطع عكس  0*0در مسابقه
مطبوعاتی ساالنه انجمن.

ب -دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی یا دکترا در سایر رشتههای هنری یا علوم انسانی با حداقل  0سال سابقه
فعالیت پیوسته رسانهای ،ارائه  6اثر چاپ شده با امضا در هر سال (مجموعاً  50اثر) ،کپی شناسنامه از تمامی
صفحات ،کپی کارت خبرنگاری یا معرفینامه رسمی از رسانه ،تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به هیأت مدیره وقت

انجمن 6 ،قطع عكس 0*0

ج -دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی یا دکترا در رشته تئاتر ،پژوهشگری یا مطالعات فرهنگی و ارائه حداقل 5
اثر در قالب کتاب ،مقاله علمی یا هر اثر برجسته پژوهشی دیگر (پایاننامههای تحصیلی مقاطع کاردانی ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد مورد نظر نیست)
 -0عضویت وابسته

دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با حداقل 59
سال سابقه فعالیت مستمر رسانهای و ارائه  6اثر چاپ شده با امضا در هر سال (مجموعاً  69اثر).
تبصره  -5زمان ارائه مدارک متقاضیان عضویت در انجمن نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال است.
تبصره  -0در صورت تأیید هیأت مدیره وقت انجمن مبنی بر کامل بودن پرونده متقاضی عضویت ،شرط نهایی
پذیرفته شدن فرد متقاضی ،نامزدی وی در یكی از رشتههای هفتگانه مسابقه مطبوعاتی ساالنه انجمن است.
تبصره  -0افرادی که در این آئیننامه به عنوان پژوهشگر معرفی شدهاند و نیز اعضای افتخاری ،از شرکت در مسابقه
مطبوعاتی ساالنه انجمن و نیز ارائه کپی خبرنگاری یا معرفینامه رسمی رسانهای معاف هستند.
تبصره  -0هیأت مدیره انجمن منتقدان ،نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت،
صالحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئیننامه عضویت ایشان را تأئید میکند.

