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های صوت و تصویر رسانه در بندی سنیرده نظامدستورالعمل  -پیش نویس

 فراگیر در فضای مجازی

 مقدمه توجیهی 

ها رسانه یاجتماع تیمسئول یفایاجهت  «ریفراگ ریصوت و تصو یهادر رسانه یسن یبنددستورالعمل رده»

 نیکودکان و نوجوانان و همچن یو اخالق یعاطف ،یجسمان ،یروان یعیناظر به حفاظت از سالمت و رشد طب

 ۳موجب بند به یقانون فیظاودر راستای نامتناسب و  اینامناسب  یخاص و حساس در قبال محتوا یهاگروه

(، 1۴00 ریمورخ ت یابالغ) یمجاز یفضا یعال یاز کودکان و نوجوانان شورا انتیسند ص ۴ماده ۴و بند  ۳ماده 

قانون  ۶ماده نامهنییآ ۴۶( و ماده 1۳99 بهشتیمصوب ارد) از اطفال و نوجوانان تیقانون حما ۶بند ح ماده 

سند در  نیا یشده است. اجرا نیماده تدو ۷(، در قالب 1۴00 ریمورخ ت یابالغاز اطفال و نوجوانان ) تیحما

 است. یاهداف اسناد مذکور الزام یدر راستا ریفراگ ریصوت و تصو یهارسانه

 تعاریفـ  بخش اول

 رود: ات در معانی مشروح زیر به کار میدر این دستورالعمل، واژگان و عبار -1ماده 

سازمان صدا و »وابسته به « سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»ساترا:   -1-1

 ؛«ایرانسیمای جمهوری اسالمی 

« انتشار»های سخت افزاری و نرم افزاریِ سامانهمجموعه متشکل از  رسانه صوت و تصویر فراگیر: -2-1

که تحت نام یا حسب مورد نشان « انتشار»و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکارِ  ریصوت و تصو

 دهینام «رسانه»مقررات به اختصار  نیکه در ادهد، « انتشار»در فضای مجازی  «ریفراگ ریصوت و تصو»مشخصی 

  ؛شودیم

 

را مخاطب محتوا است که رده سنی ساترا  از جانب تعیین شدهگرافیکی  مادن: سنی  بندینشان رده-3-1

 .کندمشخص می

مختلف،  هایکه ویژگی گرافیکی تعیین شده از جانب ساترا است نماد: گر وضعیت محتواتوصیف -4-1

 کند.مخاطرات محتوا و علت رده سنی تعیین شده را برای آگاهی مخاطب بیان می
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باشد که نامناسب بندی سنی یا وضعیت محتوا می: توضیحات الزم درباره نشان ردهبندیهشدار رده -5-1

ماشای محتوا ها در تها و ممنوعیتهای خاص وحساس همچنین محدودیتبودن محتوا برای برخی مخاطبان، گروه

 کند.را مشخص می

 

 سنی بندیردهنشان  درج ـ  بخش دوم
 

 بندینشان رده درجو از سوی ساترا  سنی بندیردهمستلزم تعیین  در رسانه انتشار هرگونه محتوا  -2ماده

 است. توسط رسانه محتوا سنی بر

مکلف طبق این دستورالعمل محتوای تأمینی از سوی ساترا، رسانه  سنیدر صورت تعیین نشدن رده  -تبصره

 به تعیین رده بندی است.

 اختیاری است.« عموم مخاطبان»سنی بندی درج نشان رده -1-2

و در ای از صفحه نمایش حک در طول کل انتشار محتوا باید در گوشه 18سنی بندی نشان رده  -2-2

 .گفته شود حداقل دو بار محتواهای صوتی در طول برنامه

 بندیباید همراه با درج نشان ردهپوستر و نما )بیلبورد( آگهیاز محتوا اعم  ایرسانههرگونه تبلیغات  -3-2

از نظر اندازه، رنگ و سایر نکات نمایشی باید سنی بندی واضح باشد. درج نشان ردهو  به صورت مشخص سنی 

 کامال در رویت بیننده قرار بگیرد.  نشان ای باشد کهبه گونه

 .باشد سنی یبندده رنشان درج شامل باید  در رسانهبرنامه  معرفی اطالعاتتوضیحات و  -4-2

محتوا  وضعیتگر بندی سنی، توصیفنشان ردهدرج رسانه موظف است در توضیحات برنامه عالوه بر  -5-2

بر اساس اعالم ساترا شود که در پیوست دستورالعمل قید میمختص به آن  را نیز تبیین کند و از عالئم  برنامه

 .استفاده نماید

برای که مالک است باالترین رده بندی بندی باشد؛ دهرچند محتوا دارای  در صورتی که محتوا انواع در-2-6

 .گرددمیلحاظ بندی نهایی به عنوان ردهمحتوا کل 
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 بندیرده هشدار-سوم بخش 

 .پخش شود  هر محتواتیتراژ پس از تبلیغ و پیش از آغاز باید بندی رده هشدار -3ماده 

 .ثانیه است 10پیش از شروع برنامه بندی شدار ردهاعالم همدت زمان  -1-3

 هشدار رده بندی باید بدون امکان رد کردن در هنگام پخش باشد. -2-3

 شنیداری باشد. ـ سال باید دیداری 18بندی هشدار ردهمتنی است اما  ـ ها دیداریهشدار تمامی رده-3-3

 

 بندیراهنمای رده-بخش چهارم

 ،سازی استفاده از محتوای مناسب برای هر رده سنیساترا موظف است در راستای ترویج فرهنگ-4ماده 

 خصوصکند و به شرح و توضیح هر رده در خود ایجادصفحه  در «راهنمای رده بندی»به عنوان را بخشی 

 .آگاهی بیشتر مخاطبین بپردازد

جهت ارائه  «بندیراهنمای رده»رسانه با عنوان  فهرستایجاد یک صفحه اختصاصی در بخشی از  -5ماده 

برای آگاهی عمومی مخاطبان   وضعیت محتوا گرهایو توصیفبندی سنی رده های سنی و نشانتعاریف رده

 الزامی است.

 به شرح ذیل ارائه گردد: بندیراهنمای ردهسنی در  های تعاریف رده-5-1

 نیامناسب است.  یهمه مخاطبان از هر گروه سنبرای  ی این رده سنی،محتوا: عموم مخاطبان -

نامناسب  ی محتوا یحاو اما است مخاطبان کودک و نوجوان ساخته نشده یبرا محتوا هر چند لزوما  

 .نندیمحتوا بنش نیا یبه تماشا نیبدون حضور والد یحت توانندیمنیست و آنها برای  انباریز ای

 

 استمناسب سال  ۶از باالتر  افراد یبرا ی این رده سنی،محتوا: سال ( 6)باالتر از   6رده سنی  -

خردسال که کمتر قادر به تشخیص میان واقعیت یا به عبارتی افراد  سال ۶افراد کمتر از سن و برای 

 . ستینمناسب و محتوای تخیلی هستند، 
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که از  یبا شناخت نیوالد .شودیم هیتوص نیوالد یهمراهبرای برخی از محتواهای این رده، 

و در مواقع  یهمراه ییهامحتوا نیفرزندانشان را در چن یتماشا ،فرزندان خود دارند، در صورت لزوم

 کنند. ییسوال، آنها را راهنما ایابهام 

محتوایی صرفا  با اجازه والدین و فقط با همراهی سال، تماشای چنین  ۶برای کودکان زیر 

 بزرگسال تأیید شود.

و برای  سال مناسب است 12برای افراد باالتر از  ی این رده سنی،محتوا: سال( 12)باالتر از  12رده سنی -

 سال مناسب نیست.  12افراد کمتر از سن 

. والدین با شناختی که از شودهمراهی والدین توصیه میی این رده، هابرای برخی از محتوا

هایی همراهی و در مواقع فرزندان خود دارند، در صورت لزوم، تماشای فرزندانشان را در چنین محتوا

  ابهام یا سوال، آنها را راهنمایی کنند.

سالگی به دوره نوجوانی اول معروف  1۵یا  1۴این سن آغاز دوره نوجوانی است و تا سن حدود 

 است.

سال، تماشای چنین محتوایی صرفا  با اجازه والدین و فقط با همراهی  12یر برای کودکان ز

 بزرگسال تایید شود.

 

سال مناسب 1۵برای افراد باالتر از  ی این رده سنیمحتوا: سال( 15)باالتر از  15رده سنی -

 سال مناسب نیست. 1۵است و برای افراد کمتر از سن 

 سالگی است. 18تا حدود این سن آغاز دوره نوجوانی دوم است و 

سال، تماشای چنین محتوایی صرفا با اجازه والدین و فقط با همراهی 1۵برای کودکان زیر 

 بزرگسال تایید شود.

 

 مناسبسال و باالتر  18افراد  یبرا ی این رده سنی،محتوا : سال( 18)باالتر از  18رده سنی  -

 یاخالق ای یذهن ،یبه رشد جسم تواندیو م ستیسال ن 18است و قطعا مناسب افراد کمتر از سن 

 برساند.  بیسال آس 18افراد کمتر از 

 ییهامحتوا نیچن یتماشاتوانند این محتوا را تماشا کنند و سال یا بزرگتر، می 18فقط اشخاص 

 تیمراقبت در رعا تینها شودیخواسته م نیممنوع است و از والد دا یسال اک 18افراد کمتر از  یبرا

 را داشته باشند. تیو ممنوع تیمحدود نیا
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 باشد:شرح زیر میهر رده سنی به بندی مختص به بندی سنی به همراه هشدار ردههای ردهنشان -5-2

 

 رده سنی: عموم مخاطبان

 ثانیه 3مدت زمان: حداقل 

 اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مناسب برای همه(عموم مخاطبان
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 ثانیه 10مدت زمان:  سال 6رده سنی: 

 الزامی

 متنی-نوع راهنما: دیداری

 

 

این برنامه دارای محتوایی است که تماشای آن ممکن است 

 سال مناسب نباشد 6برای افراد کمتر از 
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 سال 12رده سنی: 

 ثانیه 10مدت زمان: 

 الزامی

 متنی-نوع راهنما: دیداری

 

 

 

 

این برنامه دارای محتوایی است که تماشای آن ممکن است 

 سال مناسب نباشد 12برای افراد کمتر از 
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 سال 15رده سنی: 

 ثانیه 10مدت زمان: 

 الزامی

 متنی-نوع راهنما: دیداری

 

 

     

 

 

این برنامه دارای محتوایی است که تماشای آن ممکن است 

 سال مناسب نباشد 15برای افراد کمتر از 
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 سال 18رده سنی: 

 ثانیه 10مدت زمان: 

 الزامی

 شنیداری-نوع راهنما / هشدار: دیداری

 صفحه ضروری است ای ازدر طول پخش محتوا در گوشه نمایش این نشان

 

 

 

 

این برنامه دارای محتوایی است که تماشای آن برای افراد کمتر 

 سال مناسب نیست 18از 
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 باشد:بندی به شرح زیر میوضعیت محتوا نظام ردههای گرتوصیف-3-5

 

 خشونت-1

 

 

 

 

 ترس-2
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 دخانیات و الکل-3

- 

 

 

 

 

 

 قمار-4
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 خودکشی-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمیزگفتار نامناسب و تهدید -۶
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 محتوای جنسی-7

  

 

 

 

 

 های پزشکی و بهداشتیموضوعات و فرآیند-8
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 بر اساس محتوا بخش ششم: تعیین رده بندی سنی

 پذیرد:ذیل صورت میموضوعات  با توجه به  ریفراگ ریصوت و تصو یمحتوا یسن یبندرده-6ماده 

 اعتقادات و باورها 

 آمیزگفتار نامناسب و توهین 

 خشونت 

 ترسناک یمحتوا 

 محتوای جنسی 

 دخانیات و الکل 

 قمار 

 ناامیدی یأس و 

  خودکشی 

 نقض قانون و هنجارشکنی 

  تقلیدقابلخطرناک  رفتارهای 

 موضوعات و فرایندهای پزشکی و بهداشتی 

 

 لیبه شرح ذ دیبا یسن یبنددر موضوعات مشمول رده ریفراگ ریصوت و تصو یمحتوا یسن یبندرده -7ماده 

 :شودتعیین و در زمان انتشار محتوا به مخاطب اعالم 

 

 «عموم مخاطبان»ی سنی رده-1-7

 اعتقادات و باورها

 باشد. درک کودکان بان و متناسب با سطحبه عموم مخاط باتوجه باید اعتقادی موضوعات 

  رعایت  با قصد تحلیل و بایدو در صورت لزوم ممنوع است ارائه یا نمایش اعتقادات و باورهای انحرافی

 نگاه منتقدانه  باشد.

 آمیزگفتار نامناسب و توهین

  با توجه به زمینه و سیر داستان  مالیم و غیرمداوم بسیاربه شکل آمیز آمیز یا تبعیضتوهین گفتار

 بالمانع است.



های صوت و تصویر رسانهدر بندی سنی نظام رده»دستورالعمل  -پیش نویس

 «فراگیر در فضای مجازی

 -مرحله نظرخواهی

 1400ماه  آذر

 

 
1۵ 



  ممنوع است. پراکنیآمیز و نفرتآمیز، تبعیضگفتار صریح یا شدید توهین 

 آموزی برای کودکان مالحظات بیشتری نیاز گفتار نامناسب در ساختارهایی مانند طنز به دلیل بد

 دارد. 

 خشونت

  ی با توجه به زمینه اندک، مالیم و مهار شده، با تکرار و توالی کمبسیار  های خشونتصحنه صرفا

 پذیر و قابل پخش است.توجیه محتوا

  حس بسیار کمی  همراهبههای ویژه استفاده از اسلحه، گفتار تهدیدآمیز، صداها یا جلوهحضور کمرنگ

 مانعی ندارد.از تهدید یا ترساندن 

  ممنوع است. ریزیکشتار، قطع عضو و خون های فجیع خشونت مثل قتل ونمایش صحنه 

 محتوای ترسناک

  مانعی ندارد.رنگ داستانی با توجه به زمینه و پی محتوای ترسناکخیلی کم، محدود و مالیم نمایش 

  ممنوع است. نمایش هرگونه محتوای ژانر وحشت 

  ممنوع است. دلهره و احساس ناامنی در کودکان نمایش هرگونه محتوای باعث ایجاد 

 محتوای جنسی

 محتوای و  زبان وسوسه انگیز یا اغواگرانه جنسی، گفتار و ارجاعات جنسیگونه هیچ نباید حاوی

 باشد آموزشی و کارشناسی درباره روابط، مناسبات و انحرافات جنسی

 دخانیات و الکل

   )...نمایش یا ارجاعات ، های الکلیو نوشیدنینمایش مصرف یا ارجاعات دخانیات )سیگار، قلیان و

بیان و طرح هنری یا کارشناسی مخاطرات و  پردازیبا توجه به زمینه و شخصیت تنها شفاهی یا بصری

 مجاز است. بدون نمایش جزئیات و نحوه مصرفو  مصرف مواد مخدر، 

 قمار

  رنگ پیپردازی و یا هنری با توجه به زمینه و شخصیت، شفاهی ارجاعات بصری، نمایش قماربازی

 مانع ندارد. صورت محتاطانه  یا با نگاه نقدبه داستانی

  مجاز نیست. اعضای خانوادهبر بندی ارجاعات شفاهی و هنری شرط 
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  یأس و ناامیدی

 پردازی و با توجه به زمینه و شخصیت و  باشدمالیم و کم  باید انعکاس یا نمایش یأس و ناامیدی

 .منتقدانه بالمانع استو با نگاه رنگ داستانی پی

 نمایش یأس و ناامیدی مطلق، مجاز نیست 

 خودکشی

 .فقط ارجاعات شفاهی محدود و محتاطانه به خودکشی و نمایش یا تصویرگری خودکشی مجاز نیست

که صریح و آشکار نبوده و سیر داستان یا زمینه محتوا آن را کامال توجیه بالمانع است، مشروط بر آن

 رمانتیک، قهرمانانه، عادی و جذاب ارائه نشود. نماید، و به شکل 

 .طلبانه و انتحاری از نمایش اقدام شهادتهمچنین  نمایش و ارجاعات تهدید به خودکشی مجاز نیست

« ضرورت همراهی والدین»های مبنی بر هو در صورت ضرورت، پخش آن همراه با توصی وداجتناب ش

 باشد.

 نقض قانون و هنجارشکنی

  هاایت مالحظات و محدودیتبا رع نقض قانون و هنجارشکنی شرعی و عرفی صرفا  کم و محدود نمایش 

بدون نمایش جزئیاتی  و باید مانعی ندارد و نه درجهت ترویج آن رنگ داستانیبه زمینه و پی و با توجه

رساندن بدون ت و همچنین دهندهو جزئیات آموزش های خالفکاری، جرم و اعمال غیرقانونیشیوهچون 

  باشد. کودکان

  نباید نقض قانون، هنجارشکنی و بی نظمی، در بستر ساختار طنز، شیرین و جذاب نمایش داده شود. 

 ،مجاز نیست.تحقیر، تمسخر و بدنام کردن دیگران  با توجه به زمینه محتوا 

 تقلیدقابلخطرناک رفتارهای 

  زمینه محتوا و سیر اقتضای  فقط هنگامخیلی کم، مالیم و اتفاقی عمل خطرناک قابل تقلید نمایش

 مجاز است. به انجام بدون تشویقداستان آن 

 یندهای پزشکی و بهداشتیآموضوعات و فر

  .نمایش جزئیات زخم و جراحات عمیق، مثل قطع یا متالشی شدن عضو، مجاز نیست 

  توجیه باشد با توجه به مخاطب عام و زمینه قابلباید موضوعات و فرایندهای پزشکی و بهداشتی 
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 سال( 6)باالی  6ی سنی +رده-2-7

 اعتقادات و باورها

   و موضوعاتی  مفاهیم انتزاعی یارائه دونب با توجه به سطح درک مخاطبان کودکمحتوای اعتقادی

عالم برزخ و دوزخ، مرگ و قیامت، ارواح و اجنه، جهنم و عذاب، و موضوعات متافیزیکی و فلسفی چون 

 مانعی ندارد. پیچیده

   باشد؛  و قابل فهم برای کودکان به صورت مالیم موضوعات فراطبیعی دارای ارجاع بهدر صورتی که

 مجاز است.

  با قصد  مگر مجاز نیست؛ عجیب و غریب اتها و مراسمآئین، نمایش اعتقادات و باورهای انحرافی

 باشد. تحلیل و نقد

 آمیزگفتار نامناسب و توهین

 ی سیر داستان یا زمینه باشد در صورتی که و غیرمداوم  مالیم ،حاوی گفتار نامناسب اندکتواند می

 آن را توجیه کند. برنامه

  مجاز نیست. پراکنآمیز و نفرتگفتار تبعیض 

  خشونت

  و  ی محتوابا توجه به زمینه شده، با تکرار و توالی کمبسیار اندک، مالیم و مهار های خشونتصحنه

 مجاز است.خط داستانی 

  حس بسیار کمی  همراهبههای ویژه استفاده از اسلحه، گفتار تهدیدآمیز، صداها یا جلوهحضور کمرنگ

 مجاز است.از تهدید یا ترساندن 

  ممنوعیت دارد. ریزیقتل و کشتار، قطع عضو و خونهای فجیع خشونت مثل نمایش صحنه 

 محتوای ترسناک

 رنگ داستانیپی د و مالیم هرگونه محتوای ترسناک با توجه به زمینه وکم، محدو میزان نمایش 

 توجیه پذیر و بالمانع است.
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  استفاده  باآور و احساس ناامنی زیاد در کودکان ، محتوای دلهرهنمایش هرگونه محتوای ژانر وحشت

 س ممنوع است.های ویژه ترسناک برای خلق فضای تنش یا هرااز جلوه

 محتوای جنسی

  ممنوع است. جنسی یانگیز یا گفتار اغواگرانهزبان وسوسه، گفتار و ارجاعات جنسی هرگونه 

  ها و مقتضیات بلوغ جنسی با رعایت مالحظات محتوای آموزشی و کارشناسی درباره ویژگینمایش

 بالمانع است. ین این گروهشرع و عرف و نیاز سن

 دخانیات و الکل

  با توجه به زمینه و  مگر ممنوع است؛ ، مواد مخدردخانیات به نمایش مصرف یا ارجاعات

 باشد. صورت محدود و محتاطانهیا با نگاه منتقدانه به پردازیشخصیت

  مجاز نیست. نمایش مصرف دخانیات و مواد مخدر توسط کودکان و نوجوانان 

  مجاز نیست. نمایش نوشیدن مشروبات الکلی 

  مجاز نیست. دخانیات تبلیغ یا تشویق به مصرف 

 قمار

   با توجه به زمینه و و  کم و محتاطانهارجاعات بصری یا هنری با فقط  بندیو شرطنمایش قماربازی

 مجاز است.رنگ داستانی پردازی و پیشخصیت

  مجاز نیست. اعضای خانوادهبر بندی ارجاعات شفاهی و هنری شرط 

 ناامیدی یأس و 

  مجاز نیست. انعکاس یا نمایش یأس و ناامیدی 

  باید محتاطانه باشد.های زندگی طرح مصائب و سختینمایش 

 خودکشی

 .نمایش یا تصویرگری خودکشی مجاز نیست 
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 که صریح و آشکار فقط ارجاعات شفاهی محدود و محتاطانه به خودکشی بالمانع است، مشروط بر آن

نبوده و سیر داستان یا زمینه محتوا آن را کامال توجیه نماید، و به شکل رمانتیک، قهرمانانه، عادی و 

 جذاب ارائه نشود. 

 .نمایش و ارجاعات تهدید به خودکشی مجاز نیست 

 طلبانه و انتحاری اجتناب شده و در صورت ضرورت، پخش آن همراه با شهادت از نمایش اقدام

 باشد.« ضرورت همراهی والدین»ای مبنی بر هتوصیه

 نقض قانون و هنجارشکنی

 نقض قانون و هنجارشکنی با توجه به زمینه و ماهیت محتوا  ینسبتا کم، محدود و محتاطانه نمایش

مجاز  آن عقوبتنمایش پیامدهای نامناسب و تصویرگری  به همراه رنگ داستانیپیشبرد روایت و پیو 

 است.

 نظمی، در بستر ساختار طنز، شیرین و جذاب نمایش داده شود.نباید نقض قانون، هنجارشکنی و بی  

 .حتی با توجه به زمینه محتوا، تحقیر، تمسخر و بدنام کردن دیگران مجاز نیست 

  

 تقلیدقابلخطرناک رفتارهای 

  عمل خطرناک قابل تقلید باید کم، مالیم و اتفاقی باشد و هنگامی نشان داده شود که زمینه محتوا و

هایی ارائه شود که انجام رفتارهای خطرناک را تشویق سیر داستان آن را کامال توجیه کرده و به شیوه

 نکند

 یندهای پزشکی و بهداشتیآموضوعات و فر

   محتوای  مجاز نیست و نمایش عمیق، مثل قطع یا متالشی شدن عضونمایش جزئیات زخم و جراحات

 قابل اعمال است.  ی سنیموضوعات پزشکی و بهداشتی با درنظرگرفتن رده مرتبط با

 

 سال( 12)باالی  12ی سنی +رده-3-7

 اعتقادات و باورها

 .ارائه اعتقادات و باورهای دینی محدودیت ندارد 
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   سازی و هوشیارسازی خرافی یا انحرافی باید با احتیاط و با هدف آگاهنمایش اعتقادات و باورهای

 نوجوانان باشد.

   توجه به سطح درک و فهم این رده  باموضوعات یا مفاهیم متافیزیکی و فلسفی محتوای مرتبط با

 در نظر گرفته شود. سنی

 آمیزگفتار نامناسب و توهین

   با توجه به سیر داستان مانعی ندارد. مالیم و غیرمداوم صورتبهگفتار نامناسب و ناهنجار 

   آن مانع ندارد. و نه درجهت ترویجگفتار تحقیرآمیز با توجه به زمینه 

  رنگ بستر دراماتیک و پی ، دریا تبلیغ آن پراکنیآمیز، بدون قصد و ماهیت نفرتگفتار تبعیض

 مانعی ندارد. داستانی

 خشونت

 گرایانه آمیز واقعبتا  شدید بدون ترویج و تبلیغ یا نمایش تصاویر خشونتنسهای خشونت نمایش صحنه

 مانعی ندارد. بدون جزئیات و کوتاه

  داستان  با توجه به زمینه هرگونه تصویر یا ارجاع شفاهی به رویداد خشننمایش کوتاه و غیرمداوم

 مانعی ندارد.

 محتوای ترسناک

 ستان مجاز است.دا نمایش محتوای ترسناک باتوجه به زمینه 

   مانعی ندارد. ی محتواصورت کم و مالیم باتوجه به زمینهبه نمایش محتوای ژانر وحشت 

 محتوای جنسی

  مجاز نیست انگیز یا گفتار اغواگرانه جنسیزبان وسوسهیا گفتار و ارجاعات جنسی  هرگونه 

   1۵تا  12متناسب با نیاز و مصلحت نوجوانی اول ) مرتبطمحتوای آموزشی و کارشناسی و توضیحات 

 مجاز است. سال(

 دخانیات و الکل
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 های الکلی و تصاویر و نوشیدن نوشیدنیدخانیات به مصرف یا ارجاعات  یمحدود و محتاطانه نمایش

 مجاز است. )عدم نمایش مصرف توسط قهرمان(پردازیبا توجه به زمینه و شخصیت

   ممنوع است. توسط کودکان و نوجوانان  یا ارجاع غیرمستقیم به آننمایش مصرف مواد مخدر 

 قمار

   و ذکر پیامدهای منفی  ارجاعات محتاطانه درصورت اقتضای زمینه-بندیو شرطنمایش قمار بازی

 آن مانعی ندارد.

  مجاز نیست. اعضای خانوادهبر بندی ارجاعات شفاهی و هنری شرط 

 ناامیدی یأس و 

   طرح مصائب و ی نمایش محتاطانه -نمایش با نگاه منتقدانه -یأس و ناامیدی کم نمایشانعکاس یا

 مانعی ندارد.های زندگی سختی

 خودکشی

  ،نمایش آشکار خودکشی مجاز نیست و ارجاعات بصری و شفاهی به خودکشی یا اقدام به خودکشی

باید محدود و محتاطانه باشد، مشروط بر اینکه زمینه محتوا و سیر داستان، آن را کامال توجیه نماید، 

 و به شکل رمانتیک، قهرمانانه، عادی و جذاب ارائه نشود. 

 حلی برای رسیدن به نتیجه دلخواه یا پاسخی مناسب به اضطراب یا خودکشی نباید به عنوان راه

های خودکشی نباید حاوی جزئیات واقعی نمایش روشو افسردگی یا سایر مشکالت نشان داده شود.

 بوده و آموزش داده شود.

 های وسترن، های خودکشی با توجه به زمینه و ماهیت محتوا )فیلمبرخی ارجاعات و تصویرگری

 ای کمدی و طنز ( بالمانع است.هنمایش

 .نمایش و ارجاعات تهدید به خودکشی مجاز نیست 

 طلبانه و انتحاری بالمانع استنمایش اقدام شهادت 

 

 نقض قانون و هنجارشکنی
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 و نه با قصد آموزش نقض قانون و هنجارشکنی شرعی و عرفی با رعایت مالحظات  غیرجذاب نمایش

 مانعی ندارد. آن

 تقلیدقابلخطرناک رفتارهای 

    به انجام آن مانعی ندارد.  و بدون تشویقکم  عمل خطرناک قابل تقلید نسبتا 

 یندهای پزشکی و بهداشتیآموضوعات و فر

 مجاز است. پزشکی یندهایآجراحات و فر نسبتا  مالیم نمایش 

   یندهای پزشکی و بهداشتی متناسب با نیازها و مالحظات ردۀ سنی آموضوعات و فرمحتوای مرتبط با 

 مجاز است.

 

 سال( 15)باالی  15ی سنی +رده-4-7

 اعتقادات و باورها

 سازی و هوشیارسازی نمایش اعتقادات و باورهای خرافی یا انحرافی باید با احتیاط و با هدف آگاه

 نوجوانان باشد.

  با توجه به سطح درک و فهم این ردۀ  باید  متافیزیکی و فلسفیپرداختن به موضوعات یا مفاهیم

 سنی باشد

 آمیزگفتار نامناسب و توهین  

  با توجه به زمینه و ماهیت محتوا مجاز است. ناسزاهای شدید یا استفاده مکرر از ناسزا 

 .می تواند حاوی گفتار نسبتا اغواگرانه باشد 

 پذیر است، مشروط بر آنکه آن را تبلیغ یا تشویق نکند و در یهگفتار تحقیرآمیز با توجه به زمینه توج

 جهت آموزش مثبت باشد.

 رنگ داستانی به قصد پراکنی، در بستر دراماتیک و پیآمیز، بدون قصد و ماهیت نفرتگفتار تبعیض

 مذمت آن مجاز است.
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 خشونت

 نمایش کوتاه تصاویر و  تبلیغ آنتر بدون ی سنی پاییننسبت به ردههای خشونت صحنه بیشتر نمایش

 مجاز است.باری خشونتگرایانهواقع

 محتوای ترسناک

 بالمانع است. نمایش محتوای ترسناک با توجه به زمینه و پی رنگ داستانی 

 محتوای جنسی

   مجاز است. تلویحی و محدودگفتار و ارجاعات جنسی 

  ظات شرع و عرف در بستر رعایت مالح بامحتاطانه و کم انگیز یا اغواگرانه جنسی زبان وسوسه

 بالمانع است. دراماتیک

   1۵تا  12متناسب با نیاز و مصلحت نوجوانی اول ) مرتبطمحتوای آموزشی و کارشناسی و توضیحات 

 بالمانع است. سال(

 دخانیات و الکل

  داستانی و رنگ مصرف یا ارجاعات دخانیات با توجه به زمینه محتوا، پیی کم و محتاطانهنمایش

بدون نمایش مداوم مصرف مواد مخدر توسط  -بدون نمایش جزئیات و تبلیغ آن ازی پردشخصیت

 بالمانع است. های اصلیشخصیت

  ارجاعات شفاهی تنها درصورت  مجاز نیست و واد مخدر توسط کودکان و نوجواناننمایش مصرف م

 آن مجاز است. اقتضای زمینه یا تقبیح

  ارجاعات کوتاه و غیرصریح درصورت  مجاز نیست و ات الکلی و نوشیدن آنصاویر مشروبنمایش ت

 بالمانع است. اقتضای زمینه

 قمار

  پردازی و قمار بازی و ارجاعات بصری یا هنری با توجه به زمینه و شخصیتی کم و محتاطانهنمایش

 بالمانع است.رنگ داستانی پی

  مجاز نیست. خانوادهاعضای بر بندی ارجاعات شفاهی و هنری شرط 
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 ناامیدی س و أی

  یا تقبیح و رنگ داستانی پردازی و پیشخصیت، س و ناامیدی، با توجه به زمینهانعکاس یا نمایش یأ

 بالمانع است. آموزش مقابله با آن

  یخودکش

 .نمایش آشکار خودکشی مجاز نیست و ارجاعات و اشارات تصویری یا کالمی به آن بالمانع است 

 های خودکشی نباید حاوی روشو نباید تصریحا  یا تلویحا  خودکشی را تبلیغ یا تشویق کند. محتوا

 جزئیات واقعی بوده و آموزش داده شود.

  های وسترن، های خودکشی با توجه به زمینه و ماهیت محتوا )فیلمبرخی ارجاعات و تصویرگری

 های کمدی و طنز ( بالمانع است.نمایش

 بالمانع و عملیات انتحاریث  طلبی و عملیات استشهادی فاهی یا بصری به شهادتنمایش و ارجاعات ش

 است. 

 نقض قانون و هنجارشکنی

 بندیت و الزامات بومی نظام ردهنمایش نقض قانون و هنجارشکنی شرعی و عرفی با رعایت مالحظا  

 بالمانع است. یا درجهت تقبیح آن

 تقلیدقابل خطرناک  رفتارهای

  مانعی ندارد. بدون تشویق و تبلیغتقلید خطرناک قابلعمل نمایش 

 یندهای پزشکی و بهداشتیآموضوعات و فر

 .محدودیت ندارد 

 

 سال( 18)باالی  18سنی + یرده-5-7

 اعتقادات و باورها

 بندی، محدودیت ندارد.با رعایت الزامات نظام رده 

 آمیزگفتار نامناسب و توهین
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 باشد. حداکثری مقبول عرف و اخالق عمومیارچوب هنامناسب در چ پرده وحاوی گفتار بیتواند می 

 ش از حد مداوم بی و نهبرنامه  یگفتار بسیار ناهنجار متناسب با سیر داستان یا زمینه دارایتواند می

 باشد. یا تاثیرگذار

  با  تشویق، با توجه به زمینه و ماهیت محتوا و بدون قصد تبلیغ یا پراکنآمیز و نفرتگفتار تبعیض

 بالمانع است. درنظر گرفتن مالحظات قومیتی

  خشونت

 بندی، محدودیتی ندارد.نمایش خشونت با رعایت الزامات نظام رده 

 گرایانه ممکن است حاوی برخی جزئیات باشد، اما نباید طوالنی بوده و نباید بدون دلیل تصاویر واقع

 خونین یا ترسناک باشند. 

 تواند ظیر تجاوز یا تالش برای تجاوز یا سایر روابط جنسی اجباری میپرداختن به خشونت جنسی، ن

 تلویحی بوده و نباید همراه با جزئیات باشد.

 محتوای ترسناک

 .محدودیت ندارد 

 محتوای جنسی

   با رعایت الزامات بومی نظام رده بندیتر ی سنی پایینتر نسبت به ردهصریحگفتار و ارجاعات جنسی 

 بالمانع است.

  مجاز  جنسی با رعایت مالحظات شرع و عرف در بستر دراماتیک یانگیز یا اغواگرانهزبان وسوسه

 است.

  روابط، مناسبات و انحرافات جنسی با رعایت الزامات نظام  یمحتوای آموزشی و کارشناسی درباره

 مجاز است. بندیرده

 دخانیات و الکل

  رنگ داستانی و پیمخدر با توجه به پیشبرد روایت مصرف دخانیات و مواد نمایش کم و بدون جزئیات

 بالمانع است. پردازیو شخصیت

   مجاز نیست. نوشیدن مشروبات الکلینمایش 
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 قمار

 رنگ داستانی و و پیبازی و ارجاعات بصری یا هنری با توجه به پیشبرد روایت نمایش قمار

 بالمانع است. پردازیشخصیت

  صورت محدود و غیرصریح مگر بهمجاز نیست  اعضای خانوادهبر بندی ارجاعات شفاهی و هنری شرط

 باشد. باتوجه به زمینه  یا درجهت نقد و تقبیح آن

 یأس و ناامیدی

   رنگ پردازی و پیو شخصیتانعکاس یا نمایش یأس و ناامیدی، با توجه به زمینه محتوای مرتبط با

 بالمانع است. داستانی

 خودکشی

   ممنوع است. ی آنگرایانههای واقعترویج خودکشی و روشمحتوای تبلیغ یا نمایش 

 نقض قانون و هنجارشکنی

 بالمانع است. بندینظام رده نمایش نقض قانون و هنجارشکنی با رعایت الزامات بومی 

 تقلیدقابل خطرناک رفتارهای

 محدودیت ندارد. 

 یندهای پزشکی و بهداشتیآموضوعات و فر

 محدودیت ندارد. 


