مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی

معاونت قرآن و عترت
مشموالن

موسسات فرهنگی قرآن و عتررت
دارای مجرروا اا واارت فرهنرر و
ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری
مشموالن

مشموالن
شاخصهای عملکردی

گستره خدمات (سطح ملی ،اسرتان و
شهرستان).
میزان تولید آثار و محصوالت قرآنی.
ارائه خدمات قرآن و عتررت در سسرتر
فضای مجاای.
میررزان مشررار در آامررونهررای
سراسری قرآن و عترت.
تعداد ادر اجرایی و آمواشی مشمول
پرداخ حق سیمه اجباری.
ساسقه فعالی مؤثر .

ناشران حقیقی و حقروقی دارای
مجوا اا مر ز توسعه فرهنر و
هنر در فضای مجاای

گروههای نمایشی
آمواشگاههای هنری
موسسات موسیقی
استودیوهای وداسرداری
گالریها
مد و لباس

شاخصهای عملکردی

اندااه سنگاه اقتصادی سر اساس تعداد
نیروی انسانی سیمه شده.
میزان تولیدات آثار فرهنگی.
مرتبط سودن حواه فعالی سا مجوا
اخذ شده اا مر ز.
میزان اثرگذاری فرهنگی.
سستر عرضه و انتشار آثار.

شرایط و شاخصهای
عملکردی دریافت

سازمان امور سینمایی
معاونت امورمطبوعاتی
مشموالن

روانامرره ،فصررلنامه ،دوفصررلنامه و
سالنامه
هفته نامه ،دوهفته نامره ،ماهنامره و
دوماهنامه
خبرگزاریها ،پایگراه هرای خبرری ،
دفاتر نمایندگی نشریات سراسری،
شررر هررای توایررب مطبوعررات،
موسسررات ،سنگرراههررا و وررنو
مطبوعاتی ،روانامهنگاران

شاخصهای عملکردی

رسانه:
تعداد سیمه شدگان
ضریب یفی
درود نظم در انتشار
وب سای و فروش اینترنتی
تبلیغات:
تعداد شاغالن سیمه شده
مکان فعالی (تملیکی یا استیجاری)
ساسقه فعالی

مشموالن

ونایب سینمایی
موسسات تهیه وتولید فیلم یا تهیه
نندگان
سامانه نمایش درخواستی()vod
مرا ز پشتیبانی فنی سینمایی
آمواشگاه آااد سینمایی
موسسات سینمایی
سرمایه گذار سخش خصووی
(دارای مجوا اا ساامان سینمایی)

شاخصهای عملکردی

موسسات و مرا ز سرینمایی ره تعرداد اشرتغال سیشرتری
ایجاد رده انرد ودردوران شریوع رونرا نسرب سره حفر
نیروی انسانی وتثبی اشتغال مبادرت داشته انرد،دراولوی
قرار دارند.
پردیس های سینمایی ره اا پیشررف فیزیکری سیشرتری
سرخوردارند دراولوی قرار دارند.
اعطای وام سره سرامانه هرای نمرایش درخواسرتی ()vod
منوط سه سارگذاری فیلم سینمایی ومستند سرینمایی تولیرد
شده در سالهای 89و88وخرید رای مذ ور اا مالکان آثرار
می ساشد.
مرا ز وموسسات سینمایی ه اا سراسقه فعالیر سیشرتری
سرخور دارنددراولوی قرار دارند.
موسسات سینمایی ه در سرالهای 89و88میرزان تولیرد ،
عرضه ونمرایش آثرار سرینمایی وغیرر سرینمایی سیشرتری
داشته اند ،دراولوی قرار دارند.

تسهیالت از سامانه تحفه
(موضوع تبصره 81قانون بودجه سنواتی کل کشور)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر

شاخصهای عملکردی

گروه هایی ه دارای مجوا نمایش سوده و اجرای آنها متوقف شده اس
حال اجرا).
گروه هایی ه در حال آماده ساای سرای اجرا سوده و فعالی آنها متوقف شده
اس (در حال تولید).
گروه های خیاسانی ،آئینی ،تعزیه ه سر اساس قرارداد و توافق جداگانه
(نهادهای عمومی) آماده اجرا سوده اند.
گروه ها و انون های سرگرمی های نمایشی ه مجوا اجرا و تولید دریاف
رده و یا در مسیر دریاف سوده اند.
تماشاخانه دارای اجرای عمومی مستمر (در شش ماهه دوم سال .)89
آمواشگاه هایی ه سطور استیجاری اداره می شوند.
آمواشگاه هایی ه سیشترین هنرجو را دارا می ساشند.
آمواشگاه هایی ه اا اساتید مجرب سا درجات هنری و سواسق اراشمندی
سرخوردار هستند.
درجه سندی آمواشگاه ها سر اساس طبقه سندی و رتبه های اختصاص یافته
سه آمواشگاه های فعال.
داشتن پرسنل دارای سیمه (سطوریکه دارای فعالی در  6ماهه دوم سال )89
ساشند.
آمواشگاه هایی ه در طول یکسال اخیر فاقد ساسقه تخلف می ساشند.
موسسات و گروه هایی ه طی دو سال گذشته حداقل یک آلبوم موسیقی
منتشر رده اند.
موسسات و گروه هایی ه طی دو سال گذشته حداقل پنج (تک آهن )
منتشر رده اند.
موسسات و گروههایی ه طی دو سال گذشته دو اجرای داخلی ،یا یک
اجرای خارجی و یا یک اجرای وحنه ای داشتهاند.
موسسات و گروه های هنری موسیقایی ه طی دو سال گذشته یک
نماآهن و یا یک عنوان تاب ووتی تولید رده اند.
استودیو هایی ه در دو سال گذشته حداقل هش قطعه ضبط موسیقی
داشته اند.
استودیو هایی ه سصورت استیجاری سوده و در یکسال گذشته فعالند.
انجمن هایی ه اا مجموع هنرمندان رشته های تجسمی تشکیل شده و
فعالی آنها مورد تایید اس .
گالریهایی ه سصورت استیجاری فعالی می نمایند.
گالریهایی ه در سال  89سیشترین نمایشگاه را سصورت مستمر سرگزار
ردهاند.
-6-12انجمن هایی ه فعالی های عمومی داشته و در محل استیجاری
فعالی می نمایند.
( در

