
 

 

 

 

 خدا نام به
 نوا آفرین سرور مهر هنری فرهنگی موسسه مجوز صدور نامه آیین

 
اطالعات  سقم و صحت عدم درصورت باشد.می مجوز صدور تقاضای فرم تکمیل و خود کامل اطالعات ارائه به موظف متقاضی فرد-1

 .باشدمی اجرا قابل غیر نامهتفاهم این شده اعالم
 .باشدمی اثر عوامل و آهنگساز و سراترانه اسامی زمینه در بودن صادقانه به نسبت تعهدات فرم کردن پر به موظف متقاضی فرد -2
نهایی  تایید برای ترانه اصالح به موظف متقاضی. شود اعالم ترانه یزمینه در ایاصالحیه ارشاد وزارت طرف از که درصورتی -3

 .باشدمی
 .باشدمی آهنگ اصالحیه به موظف متقاضی ارشاد، وزارت طرف از متقاضی آهنگ به ایراد هرگونه درصورت -4
 انجام زمان ارشاد، وزارت طرف از اصالحیه درصورت. باشدمی کاری روز 90 الی 30 بین آثار، برای مجوز گرفتن و تایید زمان -5

 .داشت خواهد وجود موسسه برای تمدید امکان روز 120 پروژه تا
 20 کسر با پرداختی مبلغ مجوز( مراحل شروع از پس روز 5) ارشاد وزارت به اثر اعالم از قبل پروژه از متقاضی انصراف صورت در -6

 .شد خواهد داده عودت خدمات بابت درصد
 .شد نخواهد داده عودت مبلغی هیچ ارشاد وزارت به اثر اعالم از پس متقاضی انصراف درصورت -7
 شود(.های اینترنتی گرفته میها بابت ثبت)این هزینه .باشدمی تومان هزار ............................. آهنگ تک هر بابت دریافتی یهزینه -8
های دریافت مجوز برای متقاضی ( موسیقی داشته باشد اطالق می شود و هزینهTrackتک آهنگ ) 7آلبوم به اثری که حداقل  -9

 شود(.های اینترنتی گرفته میها بابت ثبت)این هزینه هزارتومان محاسبه خواهد شد. ......................(  Trackبرای هر تک آهنگ )
 صورت در و برسد ارشاد وزارت موسیقی دفتر و موسسه تایید به بایستمی ترک تک یا و آلبوم کاور طراحی و اطالعات کلیه -10

 .باشدمی متقاضی یعهده به موضوع این قضایی و حقوقی هایمسئولیت کلیه تخلف،
 .باشدمی نامه تفاهم عقد از پس روز 3 مدت ظرف سراترانه و آهنگساز طرف از کتبی، رضایتنامه ارائه به موظف متقاضی -11
 محسوب تخلف موسسه اطالع بدون فعالیت هرگونه و است اثر پیرامون شخصی هایفعالیت درباره گزارش ارائه به موظف متقاضی -12

 .باشدمی متقاضی عهده به آن حقوقی هایمسئولیت کلیه و شده
فرهنگی هنری نواآفرین  موسسه به پخش از قبل آن از نسخه یک بایستمی متقاضی، طرف از ویدیوموزیک تولید درصورت -13

 کلیه متقاضی طرف از موضوع این رعایت عدم صورت در.  باشدمی پخش به موظف وزارت ارشاد از تایید از پس و ارائه سرور مهر
 باشد.ی میمتقاض ی عهده آن به قضایی و حقوقی عواقب و ها مسئولیت

 ارشاد و فرهنگ وزارت موسیقی دفتر تایید مورد و اسالمی جمهوری قوانین تابع بایستمی اثر انتشار و تولید، پخش روند کلیه -14
 . باشدمی متقاضی یعهده به آن قضایی و حقوقی هایمسئولیت کلیه متقاضی تخلف، صورت در و باشد
متعلق به موسسه نوا آفرین پس از اخذ مجوز آلبوم یا تک آهنگ کلیه حق و حقوق پخش، تولید و انتشار آلبوم و تک آهنگ  -15

 باشد.باشد و ذکر نام موسسه در آثار الزامی میسرور مهر می
 وزارت موسیقی دفتر و فرهنگی هنری نواآفرین سرورمهر موسسه اطالع به بایستمی آلبوم از رونمایی مراسم برگزاری هرگونه -16

 .باشدمی متقاضی یعهده به آن مسئولیت متقاضی، طرف از تخلف صورت ودر برسد ارشاد
 استودیوی در و باشد موسیقی ایحرفه استاندارد دارای بایستمی متقاضی طرف از ضبط صورت در موسسه به شده ارائه آثار -17

 .باشد کرده رعایت را ضبط ایحرفه مراحل کلیه و ضبط ایحرفه
روند کارهای اداری و ثبت کتابخانه ملی برای گرفتن مرحله نهایی باتوجه به اینکه موسسه در شهر شیراز واقع شده است، و تمام  -18

های این موارد شامل هزینه رفت و آمد کارگزار به عهده متقاضی ......................... گیرد، تمام هزینهمجوز آلبوم در تهران صورت می
ها گردد. درصورتی که هزینههای الزم دریافت میینه، هزینهباشد. و در صورت نیاز به هزها به عهده موسسه نمیباشد و این هزینهمی

 گیرد.پرداخت نگردد، موسسه مسئولیتی در قبال ادامه روند کار اداری به عهده نمی
باشد. درصورتی که تمایل دارید که موسسه در این زمینه با شما همکاری نماید هزینه تکثیر و انتشار آثار برعهده موسسه نمی -19
 ای صورت گیرد.ست این کار با عقد قرارداد کاری جداگانهبایمی
 

 متقاضی خانوادگی نام و نام
 امضا و تاریخ
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