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 های صوت و تصویر فراگیر« در رسانهزنده اجتماعات مجازی »دستورالعمل 

مردمی است،   اجتماعاتهایی که مستلزم بسیاری از برنامه  ی لیو تعطدر کشور کرونا  روس یو وع یبا توجه به ش 

،  برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس  در خانه  مردم به ماندن هی توص نوروز و الت ی بودن تعط ش یدر پ ز ینو 

های  برگزاری اجتماعاتی نظیر برنامه  ط،یشرا ن یوجود آمده است. در اقابل توجهی برای مردم به  اوقات فراغت 

های سرگرمی تحت تأثیر قرار گرفته است. در  مذهبی و برنامه  هایها و مدارس، برنامه هیئت آموزشی دانشگاه 

تسهیل   ز یدر پر کردن اوقات فراغت و ن ی موثر قشن توانند می ر یفراگ ر یو تصوصوت  یهارسانه این شرایط 

 داشته باشند. برگزاری اجتماعات به صورت مجازی 

به صورت محدود وفق  را  «زنده  »اجتماعات مجازیمجوز ارائه خدمات العاده کشور، با درک شرایط فوق ساترا 

 . کند ی اعطا م ساترااز  ر یفراگ  ریرسانه صوت و تصو تیمجوز فعال ی دارا انیبه متقاض ،دستورالعمل حاضر

 تعاریف:  -بخش اول 

 رود: در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می .1

 های صوت و تصویر فراگیر. ساترا: سازمان تنظیم مقررات رسانه  1.1

همزمان با وقوع آن یا در صورت تأخیر از  خدمت پخش زنده: خدمتی که صوت و تصویر فراگیر را  2.1

 وقوع، پیش از اتمام آن منتشر نماید.

 رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر معتبر از ساترا.  3.1

از ساترا شده  « زنده ارائه خدمات »اجتماعات مجازیای که موفق به اخذ مجوز : رسانه جازمُرسانه  4.1

 است.

 ؛کند   بارگذاری  «انتشار در »رسانه  ی را برا  ریکه صوت و تصو یوق حق ا ی یقی شخص حق کاربر: 5.1

 کند؛   افتدری  رادر »رسانه«  افته یانتشار  ر« یکه »صوت و تصو یق یشخص حق مخاطب: 6.1

ل محتوای رویداد: محتوایی که زمان وقوع آن از قبل مشخص بوده و وقوع آن نیازمند هماهنگی عوام 7.1

 . موسیقی و تئاترهای کنسرت یر  نظانسانی است 

د و موضوع  جدول پخش: کاربرگ اعالم مشخصات پخش زنده نظیر زمان پخش، برگزار کننده رویدا 8.1

 .ویداد استمحتوای ر

ای که توسط رسانه ایجاد شده و محتوای انتشار یافته بصورت زنده به همراه کلیه  سامانه شاهد: سامانه 9.1

ها، ساعت و تاریخ انتشار و اطالعات  وی کاربران، تعداد کاربران، تعداد بازدید همراه از قبیل گفتگ   هایداده 
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شود( در آن ذخیره خواهد  هویتی کاربر )در مواردی که خدمت پخش زنده بصورت تعاملی منتشر می 

 شد.

در جریان،    هایزنده  پخشمشاهده  که توسط رسانه ایجاد شده و امکان    یا سامانه نظارت برخط: سامانه 10.1

در آن به صورت   به رویدادها مجوزهای مربوط های تایید شده و، جدول پخشپخش زنده یهاحساب

 . در لحظه ثبت شده است

خط ارتباطی ویژه: مسیر ارتباطی بین ساترا و رسانه است که برای مواقع اضطراری و انتقال فوری   11.1

 . گیردمورد استفاده قرار می  ، ها به رسانهدستورالعمل 

تصویر   یاصوت  در قالب متن،مخاطب پخش زنده امکان نظردهی  وجود: پخش زنده تعاملی قابلیت  12.1

 باشد. به نحوی که برای عموم قابل رویت  در زمان انتشار محتوای زنده 

 موضوعات: - بخش دوم

 :اقدام نماید  زیربا موضوعات  « زنده  اجتماعات مجازی» رویداد  نسبت به انتشار صرفا تواند می مجاز  رسانه  .2

 بصورت زنده.  هادانشگاهمدارس و  توسط   آموزشی های تحصیلیِبرنامه   انتشار - 2-1

 های موسیقی دارای مجوز از مراجع ذیصالح بصورت زنده. انتشار کنسرت  - 2-2

 انتشار تئاترهای دارای مجوز از مراجع ذیصالح بصورت زنده.  - 2-3

 بصورت زنده.  جاز مُ مذهبی  هایو سخنرانی  هاهیئتانتشار  - 2-4

 حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت و بقاع متبرکه.  مستقر در  دوربین ثابت - 2-5
 

 : یعموم ط یشرا - بخش سوم

سابقاً مجوز فعالیت صوت و تصویر  بایست متقاضی ارائه خدمات زنده وفق این دستورالعمل، می رسانه  .3

   دریافت کرده باشد.فراگیر را از ساترا 

تواند درخواست خود را به  رعایت شروط ذیل می  ئه خدمات اجتماعات مجازی زنده، بارسانه متقاضی ارا .4

 ساترا تحویل نماید:

 . مذکور به ساترادسترسی سامانه تحویل  و  سامانه نظارت برخط  ایجاد  .4.1

 سامانه. آن ساترا به  یدسترس تحویل  و ایجاد سامانه شاهد  .4.2

سازی محتوای موضوع این ماده، حداقل سه ماه شمسی از زمان انتشار برای اولین  مدت زمان ذخیره   -تبصره 

 بار است.

 و معرفی نماینده رسانه برای ارتباط با ساترا در اجرای این دستورالعمل.  ژهیو ی خط ارتباطایجاد  .4.3
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آن بنا به تشخیص مدیر    ی در لحظه تخلفات محتوا در پخش زنده و قطع فور   ص یسازوکار تشخایجاد   .4.4

 .رسانه یا اعالم ساترا

 ثانیه.  30حداقل به میزان   در پخش زنده  یزمان ریتأخایجاد سامانه   .4.5

 است.مستثنی های تحصیلیِ آموزشی از مفاد این بند  برنامه : تبصره

 . در رسانه  انمخاطباز سوی   اتیسازوکار ثبت تخلفات و شکاایجاد  .4.6

به امکان پخش زنده   رمجاز یغ ی از دسترس  یر یجلوگ ی برا  ی فن ی ملزم به اعمال سازوکارها رسانه مجاز .5

 است.

پخش زنده اجتماعات مجازی موضوع این دستورالعمل الزاماً باید بدون حضور تماشاگر بوده و رسانه مجاز   .6

 خارج کند. مخاطبان پخش زنده مذکور را از دسترس موظف است به محض مشاهده تخلف از این ماده 

را بر اساس تشخیص خود با مشورت  بندی سنی رده  ، هر پخش زندهبرای موظف است  رسانه مجاز .7

در صورتی که رده سنی اعالم    .کند رائه پخش زنده به مخاطب اعالم  از ا  شیو پ   عمالامتخصصین مربوطه  

 موظف است وفق نظر ساترا عمل نماید.مجاز از نظر ساترا درست نباشد، رسانه در رسانه شده 

ساعت پیش از اعطای دسترسی پخش زنده به کاربر، جدول پخش    رسانه مجاز، موظف است بیست و چهار .8

 باشد.رخط ثبت کرده و در سامانه بتایید کرده از کاربر دریافت و به همراه مجوزهای مربوطه را 

  ن یموضوع ا یمورد استفاده در انتشار محتواها رساختیز و  زات یموظف است فهرست تجهمجاز رسانه  .9

 .د یرا به ساترا اعالم نمامورد استفاده   edge serversنظیر فهرست دستور العمل 

تذکر و هشدار راجع   ی پخش زنده برا کاربربا  م یرسانه مجاز مکلف به دارا بودن سامانه ارتباط مستق .10

 پخش زنده است.  نیدر ح ی به تخلفات و

در  مسئولیت کنترل و اعمال قوانین جاری کشور و مقررات ساترا بر عهده مدیر رسانه مجاز بوده و  .11

حسب مورد موظف به تذکر و اخطار، حذف محتوا، مسدود   رسانه مجاز  ،ی صورت تخلف حساب کاربر 

 است.  یحساب کاربر  یمسدود ساز ایامکان استفاده از خدمات پخش زنده و  یساز

 :یاختصاص ط یشرا -بخش چهارم

 های تحصیلِی آموزشی الف( برنامه

 ندهینما  ای  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش   مدرسه  ریمد   یبه درخواست رسم  تواند می  رسانه مجاز .12

، امکان ارائه  مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه یمرجع رسم کی ای ،یو  د ییمورد تا

 .د یفراهم نما شان یا یرا برا  ی خدمات پخش زنده آموزش 

  حساب کاربری  ،موضوعات درخواست شده ای یا اساتید  به تعداد معلمانتواند می : رسانه مجاز تبصره

 اختصاص دهد. 
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از    یپخش زنده آموزش هر  تعداد مشاهده کننده همزمان  رسانه مجاز ملزم به ایجاد سازوکاری است تا   .13

 . نفر تجاوز نکند  500

 کنسرت موسیقی و تئاترهای ( برنامهب

رسانه مجاز ملزم است پیش از اعطای دسترسی پخش زنده به کاربر متقاضی انتشار برنامه کنسرت یا   .14

سامانه نظارت برخط، دسترسی مذکور  موسیقی، مجوزهای مربوطه را دریافت و پس از تأیید و بارگذاری در  

 را برقرار نماید.

به منظور تسهیل  با مراجع ذیصالح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  های الزم را  ساترا هماهنگی  -تبصره 

 انجام داده است.صدور مجوزهای موضوع این ماده 

 .کارگیری نماید ایجاد و به  ی تعاملقابلیت پخش زنده کنسرت و تئاتر  تواند در رسانه مجاز نمی .15

تئاتر و  است تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده  ی سازوکار جادی رسانه مجاز ملزم به ا .16

 نفر تجاوز نکند. 5000از   کنسرت

 های مذهبی و دوربین ثابت بقاع متبرکهها و سخنرانی هیئتهای ( برنامهج

و   هارسانه مجاز، موظف است بیست و چهار ساعت پیش از اعطای دسترسی پخش زنده هیئت .17

رسانده    ساترا های مذهبی را از کاربر دریافت و به تایید  به کاربر، جدول پخش هیئتمذهبی    هایسخنرانی

 باشد.

، جداول پخش موضوع این ماده  سازمان تبلیغات اسالمیدر چهارچوب کارگروه مشترک با ساترا  -تبصره 

 کند.را بررسی و نتیجه را به رسانه اعالم می 

  متبرکه  بقاع ثابت نیدورب  و یمذهب یهای سخنران و هائتیه یهابرنامه  در تواند یرسانه مجاز نم .18

 .د ینما یریکارگ و به  جاد یا ی تعامل تیقابل

و   هاهیئتاست تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده  یسازوکار جادیرسانه مجاز ملزم به ا .19

 نفر تجاوز نکند.  5000از   مذهبی  هایسخنرانی

در   و بقاع متبرکه  السالمعلیهم پخش زنده دوربین ثابت مستقر در حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت .20

 است سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.حر رسمی    تأیید   به  هدرخواست مربوط   صورتی مجاز است که 

 : مواردسایر  -پنجم بخش 

 . خواهد کردبرخورد با متخلفان نظارت کرده و  دستورالعملاجرای این  ساترا بر حسن .21

اعالم شده توسط  طبق قالب  دستورالعمل راضمیمه شده به این  یتعهدنامه رسمرسانه موظف است  .22

ممهور به مهر  برساند. تعهدنامه مذکور باید نه امضای مدیر و مالک رسا نموده و به تأمین و تهیه ساترا



 ر« ی فراگ ری صوت و تصو یهادر رسانه زنده  اجتماعات مجازی»دستورالعمل 
 



اصل آن  ،  توسط دفترخانه اسناد رسمی  ی امضاکنندگانصحت امضاپس از گواهی  و    اشخاص حقوقی بوده 

 گردد. تحویل سازمان   به

 خواهد بود.  یشمس  1399 اردیبهشت 31  تیصدور لغا خیاز تارموضوع این دستورالعمل مدت مجوز  .23

 د یاجتماعات، بنا بر صالحد  ی برگزار تیاز کرونا و تداوم ممنوع یبحران ناش  ط ی : در صورت تداوم شراتبصره

 . به دفعات خواهد بود د یمدت قابل تمد  نیساترا ا

  




