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مقدمه
متقاضی محترم برای یکپارچه سازی ثبت درخواستهای مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی و در راستای
دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع ،این سامانه طراحی و پیادهسازی شده است .در این سامانه نیازی به حضور
فیزیکی متقاضی نبوده و تمام روندهای صدور موسسات سینمائ و غیر سینمائی و اطالع از روندهای بررسی و
آخرین وضعیت درخواست از طریق سامانه در دسترس قرار دارد.
متقاضی محترم برای آشنائی بهتر شما با این سامانه ،راهنمای حاضر تهیه شده است .لطفا با مطالعه آن ،با
روندهای جاری فرایندهای صدور موسسات سینمائ و غیر سینمائی بیشتر آشنا شوید.
توجه :در این سند ،سامانه مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی  ،به اختصار سامانه ذکر خواهد شد.
مدارک الزم برای صدور مجوز مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی
• تصویر مدارک متقاضی (شناسنامه ،مدرک تحصیلی ،کارت ملی ،معافیت یا کارت پایان خدمت و )...
• عکس 4*3
• تصویر مستندات شرکت(اساسنامه ،آگهی ثبت ،روزنامه رسمی و )...
• تصویر مستندات سوابق فنی و حرفهای
• لیست مقاالت و کتب ،مصاحبه و  ...متقاضی و اعضای موسس
• تصویر سند و یا اجارهنامه محل فعالیت و اماکن مرتبط
• نمونه کار تصویری بصورت  VCDو یا  DVDو تصویر قرارداد خدمات ارائه شده در فیلمهای تولیدی برای
اشخاص حقوقی (شرکتها ،موسسات و سازمانها و  )...با عنوانهایی که در آن پروژه حضور داشتهاید.
توجه :تمامی مدارک فوق(بجز عکس )3*4برای هر ردیف جداگانه و در قالب فایل  PDFتهیه و در بخش الحاقیات
سامانه ثبت میگردد .بعنوان مثال تمامی مدارک تحصیلی متقاضی (که شامل :شناسنامه ،مدرک تحصیلی ،کارت
ملی ،معافیت یا کارت پایان خدمت و  ...است) در قالب یک فایل  PDFآماده میشود.
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ورود به سامانه
برای استفاده از سامانه شما باید نام کاربری ،کلمه عبور معتبر داشته باشید تا از این طریق اقدام به ورود به سامانه
نمائید( .شکل )1
در صورتیکه حساب کاربری در سامانه ندارید ،و برای اولین بار میخواهید از سامانه استفاده نمائید ،الزم است
اقدام به ایجاد حساب کاربری خود نمائید.

شکل )1ورود به سامانه جامع چاپ و نشر
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ایجاد حساب کاربری
در صورتیکه برای اولین بار است که میخواهید از سامانه استفاده نمائید و هنوز حساب کاربری در این سامانه ندارید،
از طریق گزینه ثبت نام در صفحه ورود به سامانه ،اقدام به ثبت نام نمائید.

شکل )2ایجاد حساب کاربری

شکل  2صفحه ثبت نام و ایجاد حساب کاربری را نشان میدهد.
برای ثبت نام و ایجاد حساب کاربری باید تمامی موارد موجود در این صفحه را وارد نموده و سپس با کلیک بر
روی دکمه ثبت نام ،حساب کاربری خود را ایجاد نمائید .در صورتیکه از قبل دارای حساب کاربری هستید ،با کلیک
بر روی دکمه "من قبال ثبت نام کردهام" وارد صفحه ورود شده و با حساب کاربری خود وارد سامانه شوید.
 −کد ملی نمیتواند تکراری باشد ،بعبارت دیگر هر فرد فقط یکبار میتواند حساب کاربری ایجاد نماید .کد ملی
بدون خط تیره و بصورت عددی وارد میشود :مانند1234567890 :
 −با توجه به اینکه در کدام استان میخواهید فعالیت نمائید ،استان محل فعالیت خود را انتخاب نمائید.
 −شماره تلفن همراه بطور کامل مانند 09121234567 :وارد می شود.
 −توجه نمائید که کد فعالسازی حساب کاربری از طریق پیامک به شما ارسال خواهد شد ،لذا از شماره موبایل
معتبری که فعال است استفاده نمائید.
 −نام کاربری باید من حصر بفرد باشد ،لذا در صورتیکه نام کاربری تکراری باشد ،سیستم به شما اطالع داده و از
شما خواسته میشود نام کاربری جدیدی را انتخاب نمائید.
 −نام کاربری بصورت انگلیسی و بدون فاصله و بدون استفاده از کاراکترها ویژه مانند ; ،* :و مواردی شبیه به آن
وارد میشود .توصیه می شود نام کاربری خود را از اسامی با مسما انتخاب نمائید ،بعنوان مثال اگر نام فردی علی
احمدی است ،بهتر است نام کاربری شبیه موارد زیر باشد:
… AliAhmadi, Ahmadi, AAhmadi,A_Ahmadi,

توجه :در تعریف نام کاربری ،سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
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 −برای ایجاد ح ساب کاربری الزم است که کلمه عبور خود را دوبار عینا وارد نمائید .کلمه عبوری مناسب است که
تلفیقی از حروف و اعداد بوده و شامل نام و یا نام خانوادگی تان نباشد.
 −پست الکترونیکی را بصورت کامل و به فرمت درست مانند mymail@mail.com :وارد نمائید.
 −قبل از ذخیره حساب کا ربری خود ،قوانین و شرایط ایجاد حساب کاربری را خوانده و با کیلک بر روی آن آنرا
تائید نمائید.
 −بعد از ایجاد حساب کاربری ،به صفحه ورودی هدایت شده و میتوانید با نام کاربری و کلمه عبوری که ایجاد
نمودهاید وارد سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی شوید.
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شکل  3نمایه اصلی سامانه را نمایش میدهد .در این سامانه شما به بخشهای صفحه اصلی ،کارتابل متقاضی و
ارتباط با ما دسترسی دارید .برای آشنایی بیشتر با این بخشها توصیه میشود بخشهای زیر را بطور کامل مطالعه
فرمائید.

شکل -3نمایه اصلی سامانه
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صفحه اصلی
تغییر کلمه عبور
تغییر کلمه عبور به دو طریق قابل انجام است.
 )1-1از منوی صفحه اصلی (سمت راست) "تغییر کلمه عبور" را انتخاب نموده و وارد صفحه تغییر کلمه عبور
شوید( .شکل )4-با وارد کردن کلمه عبور خود در قسمت اول ( کلمه عبورفعلی ) و وارد کردن رمز جدید خود در
قسمت دوم (کلمه عبورجدید) و تکرار آن در قسمت سوم (تکرارکلمه عبورجدید) و زدن کلید ثبت تغییرات ،کلمه
عبور خود را تغییر دهید.

شکل )4صفحه تغییر کلمه عبور

 )1-2در گوشه باالی سمت چپ بر روی نام کاربری خود کلیک نموده(شکل  )5و از منوی باز شده گزینه تغییر
کلمه عبور را انتخاب نمائید .وارد صفحه تغییر کلمه عبور میشوید( .شکل )4-با وارد کردن کلمه عبور خود در
قسمت اول (کلمه عبورفعلی) و وارد کردن رمز جدید خود در قسمت دوم (کلمه عبورجدید) و تکرار آن در قسمت
سوم (تکرارکلمه عبورجدید) و زدن کلید ثبت تغییرات ،کلمه عبور خود را تغییر دهید.

شکل )5تغییر کلمه عبور
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کارتابل متقاضی

کارتابل متقاضی شامل دو بخش ثبت درخواست جدید و پیگیری درخواستهای قبلی است(.شکل )6

درخواست مجوز تاسیس
در صفحه درخواست مجوز تاسیس ،درخواست صدور مجوز مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی ثبت می-
شود(شکل)7

شکل )6ثبت درخواست جدید

شکل )7ثبت درخواست جدید

بخشهای این صفحه به ترتیب توضیح داده میشود:
ورود اطالعات موارد ستارهدار اجباری است.
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نوع درخواست را از لیست انواع درخواستهای موجود انتخاب نمائید .توجه داشته باشید که حداکثر دو موضوع
فعالیت را میتوانید انتخاب نمائید.
نام پیشنهادی و اولیه موسسه فنی را در بخش نام موسسه فنی وارد نمائید.
توجه :متناسب با حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ،اطالعات ثبت نام متفاوت خواهد بود .در صورتیکه متقاضی
حقیقی است همه اطالعات وارد شده برای کاربر حقیقی است ،و اگر متقاضی حقوقی باشد ،مشخصات مدیرعامل وارد
میشود.
 .1اگر متقاضی حقوقی است باید نام شرکت/موسسه ،شماره ثبت شرکت و موضوع فعالیت شرکت/موسسه را
در بخشهای مربوطه وارد نمائید
 .2نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،کد ملی ،جنسیت و سایر اطالعات شخصی مربوط به متقاضی
را وارد نمائید
توجه :در صورتیکه متقاضی حقوقی است ،مشخصات فوق ،مشخصات مدیرکل موسسه یا شرکت است.
توجه :کد ملی بدون خط تیره و بصورت عددی وارد میشود :مانند1234567890 :
 .3در بخش استان ،استانی که فعالیت موسسه در آن خواهد بود را انتخاب نمائید ،توجه داشته باشید که روند
بررسی و صدور مجوز تاسیس موسسه فنی در همین استان خواهد بود.
 .4شماره تلفن همراه را بصورت کامل وارد نمائید .بعنوان مثال091234567890 :
 .5آدرس محل سکونت را بطر کامل شامل :استان ،شهر ،خیابان و کوچه وارد نمائید.
توجه :برای متقاضی حقوقی آدرس سکونت مدیرعامل وارد میشود.
 .6پست الکترونیکی را بصورت کامل و به فرمت درست مانند mymail@mail.com :وارد نمائید.
 .7برای ثبت درخواست الزم است که قوانین و شرایط ثبت درخواست را مطالعه نموده و در صورت پذیرفتن
آن ،با زدن تیک موافقت دکمه ثبت فعال شده و میتوانید اطالعات وارد شده را ثبت نمائید.

شکل )8تائید قوانین و شرایط درخواست

 .8در صورتیکه ثبت اطالعات موافقیت صورت گیرد ،وارد صفحه بعد(شکل  )9شده و در این صفحه باید سوابق
کاری خود را وارد نمائید.
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شکل )9-ورود سوابق کاری

 .1در بخش  1خالصهای از سابقه فعالیت در زمینه محصوالت و تولیدات فرهنگی و هنری را وارد نمائید.
 .2در بخش  2خالصهی از طرح تاسیس و مزایای طرح را وارد نمائید.
 .3در بخش  3خالصهی از مطالعه بازار ،شناخت وضعیت موجود را وارد نمائید.
 .4در صورت نیاز به برگشت به صفحه قبل از دکمه "مرحله قبل" استفاده نمائید.
 .5برای لغو و حذف درخواست جاری میتوانید از دکمه "لغو درخواست" استفاده نمائید.
.6

بعد از ورود اطالعات مربوط به سوابق ،با کلیک بر روی دکمه ثبت ،بهمراه ثبت این اطالعات به صفحه
بعدی ،صفحه ثبت اعضای هیئت مدیره وارد خواهید شد(.شکل )10

شکل )10-ثبت اعضای هیئت مدیره
ثبت اعضای هیئت مدیره
در این صفحه مشخصات و سمت اعضاء هیئت مدیره تعریف میشود .برای تعریف اعضای هیئت مدیره(سهامداران)
مشخصات سهامدار شامل نام ،نام خانوادگی و کد ملی را وارد نمائید.
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 .7کد ملی بصورت کامل و بودن خط تیره مانند 1234567890 :وارد میشود.
 .8کد ملی نمیتواند تکراری باشد ،به این معنی که یک فرد با یک کد ملی تنها یکبار میتواند سهامدار باشد.
.9

سمت سهامدار را در بخش سمت وارد نمائید.

 .10برای ثبت سهامدار تعریف شده از دکمه ثبت اعضاء استفاده نمائید.
 .11محدودیتی برای تعریف تعداد سهامداران وجود ندارد.
 .12سهامدار تعریف شده به لیست سهامداران اضافه میگردد.

شکل  )11-لیست سهامدارن
 .13برای ویرایش اطالعات سهامدارن ،میتوانید با کلیک بر روی دکمه ویرایش(شماره  1از شکل  )11لیست
سهامدارن مشخصات سهامدار مورد نظر را ویرایش نمائید.
 .14برای حذف اطالعات سهامدارن ،میتوانید با کلیک بر روی دکمه حذف(شماره  2از شکل  )11لیست
سهامدارن مشخصات سهامدار مورد نظر را حذف نمائید.
 .15در صوریتکه ثبت اطالعات سهامداران/هیئت مدیره به اتمام رسده با کلیک بر روی دکمه ثبت ،به مرحله
بعدی بروید.
ثبت الحاقیات

در این صفحه الحاقیان مورد نیاز درخواست صورت میگیرد .بهتر است قبل از ورود به این صفحه تمامی
الحاقیات الزم برای درخواست مجوز تاسیس را در قالب فایلهای  PDFآماده نمائید.
مدارک الزم برای صدور مجوز مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی
• تصویر مدارک متقاضی (شناسنامه ،مدرک تحصیلی ،کارت ملی ،معافیت یا کارت پایان خدمت و )...
• عکس 4*3
• تصویر مستندات شرکت(اساسنامه ،آگهی ثبت ،روزنامه رسمی و )...
• تصویر مستندات سوابق فنی و حرفهای
• لیست مقاالت و کتب ،مصاحبه و  ...متقاضی و اعضای موسس

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه12 :

راهنمای استفاده از سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی

• تصویر سند و یا اجارهنامه محل فعالیت و اماکن مرتبط
• نمونه کار تصویری بصورت  VCDو یا  DVDو تصویر قرارداد خدمات ارائه شده در فیلمهای تولیدی برای
اشخاص حقوقی (شرکتها ،موسسات و سازمانها و  )...با عنوانهایی که در آن پروژه حضور داشتهاید.
توجه :تمامی مدارک فوق(بجز عکس )3*4برای هر ردیف جداگانه و در قالب فایل  PDFتهیه و در بخش الحاقیات
سامانه ثبت میگردد .بعنوان مثال تمامی مدارک تحصیلی متقاضی (که شامل :شناسنامه ،مدرک تحصیلی ،کارت
ملی ،معافیت یا کارت پایان خدمت و  ...است) در قالب یک فایل  PDFآماده میشود.
 .24از بخش موضوع فایل الحاقی ،موضوع فایل الحاقی را انتخاب نمائید.
 .25عنوان الحاقی که می خواهید انجام دهید ،متناسب با موضوع آن در بخش عنوان فایل الحاقی وارد نمائید.
 .26فایل الحاقی را از طریق  Browseانتخاب نمائید.
توجه :فرمتهای مورد قبل برای فایل الحاقی PDF, Jpeg, Bmp :است.
توجه :حجم فایل الحاقی باید کمتر از  2MBباشد.
 . 26در صورتیکه توضیحاتی برای این فایل الزم است ارائه شود را در بخش توضیحات وارد نمائید.
 .27با کلیک بر روی دکمه الحاق فایل ،فایل الحاقی را ثبت نمائید.
 .28لیست فایلهای الحاق شده در بخش لیست فایلهای الحاقی قابل مشاده است.
 .29در صورتیکه بخواهید فایل الحاقی را ویرایش و یا حذف نمائید میتوانید با کلیک بر روی فایل الحاقی مد نظر
خود ،آنرا ویرایش و یا حذف نمائید.
توجه :قبل از تائید اولیه درخواست توسط کارشناس مربوطه ،متقاضی میتواند الحاقیات خود را ویرایش و یا حذف
نماید.
 .30با اتمام فایلهای الحاقی ،با کلیک بر روی دکمه ثبت ،به مرحله بعدی بروید(شکل .)12

شکل )12 -مرحله نهائی ثبت درخواست

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه13 :

راهنمای استفاده از سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی

ثبت نهائی درخواست
در این صفحه اطالعات کلی درخواست بصورت تجمیع شده دریک صفحه نمایش داده میشود ،با بررسی اطالعات
وارد شده و بعد از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده ،با کلیک بر روی دکمه ثبت نهائی ،درخواست را برای بررسی
ارسال نمائید .با ارسال درخواست شماره پیگیری درخواست نمایش داده خواهد شد(شکل.)13-
در صورتیکه در اطالعات وارد شده مغایرتی مشاهده نمودید ،به مرحله قبل برگشته و آنرا تصحیح نمائید.

شکل )13-شماره پیگیری

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه14 :

راهنمای استفاده از سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی

ارتباط با ما
منوی ارتباط با ما دارای دو بخش ارسال پیام و سوالهای متداول است.
از طریق بخش ارسال پیام میتوانید با مدیر سامانه ،کارشناسها ارتباط برقرار کرده و اشکاالت ،پیشنهادها و
انتقادات خود را ارسال نمایید .لطفا توجه فرمایید که در صورتیکه پیام مربوط به مشکلی در سامانه است علت آن را
بیان کرده و قید نمایید اشتباه از کاربر بوده یا سامانه( .شکل )18
با استفاده از کلید جستجو ،میتوان پیامهای ارسالی قبلی را مشاهده نمود و در صورتیکه به پیام پاسخ داده شده
است ،با ورود به جزئیات پیام پاسخ آن قابل مشاهده نمائید.

شکل )18-صفحه ارسال پیام

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه15 :

راهنمای استفاده از سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی

سوال های متداول
در صفحه سوالهای متداول ،آندسته از سوالهای که پر کاربرد در رابطه با نحوه استفاده از سامانه سامن مطرح بوده،
جمع آوری شده و برای استفاده در این صفحه قرار دارد .شما میتوانید با استفاده از جستجو عبارتی که مد نظرتان
است را وارد نموده و سپس دکمه  Enterاز صفحه کلید خود را فشار دهید ،تمامی سوال و پاسخهای که در رابطه با
عبارت وارد شده وجود دارد ،برای شما نمایش داده میشود .در صورتیکه این صفحه سوال شما را پاسخگو نمیباشد،
میتوانید از طریق ارسال پیام ،سوال خود را با مدیر سامانه در میان بگذارید.

شکل )19-صفحه سوالهای متداول

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه16 :

راهنمای استفاده از سامانه جامع صدور مجوز موسسات سینمایی و غیر سینمایی

بخش دانلودها
این بخش به شما این امکان را میدهد که موارد مورد نیاز را دانلود کرده و از راهنماییهای موجود در آنها
استفاده نمائید.

کلیه حقوق این مستند متعلق به گرو فام بوده و هرگونه تکثیر و بهره برداری از آن ممنوع می باشد.

صفحه17 :

