
نام خدا به  

مهرافروز ) باما( جوز موسسه فرهنگی هنری بهار آفریننامه صدور مآیین  

درصورت عدم صحت و سقم اطالعات باشد؛ و تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز میاطالعات کامل خود  فرد متقاضی موظف به ارائه (1

 . باشدنامه غیر قابل اجرا میاین تفاهم اعالم شده

 . باشدسرا و آهنگساز و عوامل اثر میدقانه بودن در زمینه اسامی ترانهموظف به پر کردن فرم تعهدات نسبت به صافرد متقاضی  (2

ترانه برای تایید نهایی . متقاضی موظف به اصالح ی ترانه اعالم شودای  در زمینهی که از طرف وزارت ارشاد اصالحیهدرصورت (3

 . باشدمی

 . باشدمتقاضی موظف به اصالحیه آهنگ می ،متقاضی از طرف وزارت ارشاد آهنگ درصورت هرگونه ایراد به (4

،  زمان انجام پروژه صورت اصالحیه از طرف وزارت ارشاد. درباشدروز کاری می 90الی   30، بینید و گرفتن مجوز برای آثارزمان تای (5

 . مدید برای موسسه وجود خواهد داشتروز امکان ت 120تا 

مراحل مجوز( مبلغ پرداختی با روز پس از شروع  5اضی از پروژه قبل از اعالم اثر به وزارت ارشاد ) در صورت انصراف متق (6

 . د بابت خدمات عودت داده خواهد شددرص20کسر

 . د هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شددرصورت انصراف متقاضی پس از اعالم اثر به وزارت ارشا (7

 .باشدهزار تومان می450هر تک آهنگ ی دریافتی بابت هزینه (8

شود و هزینه دریافت مجوز برای متقاضی برای هر موسیقی داشته باشد اطالق می ( Track) آهنگتک  7آلبوم به اثری که حداقل  (9

 . هزار تومان محاسبه خواهد شد 350،  (Track)آهنگتک

رسد و در صورت تخلف، دفتر موسیقی وزارت ارشاد ب بایست به تایید موسسه وطراحی کاور آلبوم و یا تک ترک میکلیه اطالعات و  (10

 . باشدی متقاضی میحقوقی و قضایی این موضوع به عهدههای کلیه مسئولیت

 .باشدمیعقد تفاهم نامه از  پس روز  3سرا ظرف مدت نامه کتبی، از طرف آهنگساز و ترانهمتقاضی موظف به ارائه رضایت (11

ه تخلف محسوب هرگونه فعالیت بدون اطالع موسساست و ره فعالیتهای شخصی پیرامون اثر متقاضی موظف به ارائه گزارش دربا (12

 .باشدهای حقوقی آن به عهده متقاضی میشده و کلیه مسئولیت

د از وزارت بایست یک نسخه از آن قبل از پخش به موسسه باما ارائه و پس از تاییویدیو از طرف متقاضی، میتولید موزیکرصورت د (13

وقی و قضایی آن باشد . در صورت عدم رعایت این موضوع از طرف متقاضی کلیه مسئولیت ها و عواقب حقارشاد موظف به پخش می

 ست.به عهده ی متقاضی

موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد باشد بایست تابع قوانین جمهوری اسالمی و مورد تایید دفتر تولید و انتشار اثر می، کلیه روند پخش (14

 باشد . ی متقاضی میهای حقوقی و قضایی آن به عهده، متقاضی کلیه مسئولیتصورت تخلفو در 

بایست به اطالع موسسه باما و دفتر موسیقی وزارت ارشاد برسد  ودر صورت تخلف از گزاری مراسم رونمایی از آلبوم میهرگونه بر  (15

 . باشدی متقاضی میمسئولیت آن به عهده ،طرف متقاضی

موسیقی باشد و در استودیوی  ایبایست دارای استاندارد حرفهسه در صورت ضبط از طرف متقاضی میئه شده به موسآثار ارا  (16

 . ای ضبط را رعایت کرده باشدای ضبط و کلیه مراحل حرفهحرفه

 

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 تاریخ و امضا


