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 به نام خدا 

 "استان........ هنرهای نمایشی انجمن "اساسنامه 

ستعانت از خداوند متعال  سالمی و وزارت فرهنگ و با ا ستها و برنامه های نظام مقدس جمهوری ا سیا به منظور تحقق اهداف، 

صه فرهنگ و هنر و سالمی در عر شاد ا سعه و اعتال ار ص یکمک به تو سالم یرانیا لیهمه جانبه هنرا از هنرمندان و  تیو حما یا

شش ضع کو شور  دیتول تیدر جهت بهبود و ضه هنر در ک شور و عر سر ک سرا ستانها و مناطق  سو توجه به ظرفیت غنی ا اس و برا

ضوابط حاکم بر  سالمی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و  سی جمهوری ا سا اهداف فرهنگی مصرح در قانون ا

ساسنامه ، اکز فرهنگیتاسیس مؤسسات و مر سبر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این ا تان انجمن هنرهای نمایشی ا

 می گردد.تحت نظارت انجمن هنرهای نمایشی ایران تشکیل  ...........................

 

 تياهداف و موضوع فعال ف، یتعار  ات،يکل –فصل اول 

ساسنامه،  که باشدیم استان ............ هنرهای نمایشی فرهنگی و هنری انجمن: انجمننام  -1ماده   انجمناختصار  هبدر این ا

 شود. یده مینام

شی ایران و با  -2ماده  ستخدامی مستقل تحت نظارت انجمن  هنرهای نمای نوع انجمن که با شخصیت حقوقی، مالی، اداری و ا

 .غیر انتفاعی استاهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری و غیر سیاسی تاسیس شده، 

  .است یرانیا انجمن تیتابع و سرمایه – 3ماده 

د وزارت ییمورد تا انجمنخواهد بود که مجوز  یتا زمان یخ صددددور مجوز و  بت رسدددمیاز تار انجمنت یمدت فعال – 4ماده 

 باشد. فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 ........................................کدپستی ..........................تماس...........: انجمننشانی  – 5ماده 

فرهنگ و ارشددداد  با اطالع اداره کل ونمایندگان عمومی مجمع  تصدددوی  با انجمنهرگونه تغییر در محل فعالیت  – 6ماده 

  خواهد بود. امکان پذیر استان بالمانع و اسالمی

 اولیه و دارایی و منابع درآمدانجمن به شرح زیر است: سرمایه – 7ماده 

............................. (نام عضدددو اول)به قرار:   موسدددسدددین ریال که در بدو تأسدددیس انجمن از سدددوی 000/000/1مبلغ –الف 

....................... مبلغ ..................... و،)نام عضددو سددوم( ...................... ریال ،)نام عضددو دوم............................. مبلغ...............ریال مبلغ

 ریال تأمین و تسلیم شد.

صره :   از  ینقانو ازاتیحقوق و امت هیکل زیواگذار کرده اند و ن انجمن به هیکه به عنوان سددرمارا کل آورده خود  ،نیموسددسدد تب

س سل  م ندهیرا در حال و آ ییو حق هر گونه ادعا ندینما یواگذار م انجمنرا به عنوان هبه به  انجمن و  بت سیبابت تا  یاز خود 

        ندینما

 است : ریبه قرار ز انجمن یو درآمدها یمال نیمنابع تام-ب

از جان   ایو عطا ایهدا ایبالعوض و  یکه تحت عنوان کمک ها ازاتیو حق االمت رمنقولیغ ایو اموال منقول  یوجوه نقد-1-7

به حسداب  رهیسدازمان ها و غ ایاز جمله وزارتخانه ها، نهادها، موسدسدات  یردولتیغ  ای یاعم از دولت یحقوق و یقیاشدخا  حق ای



 2 

اتر و در دف یابیارز دیبا ،یاموال واگذار شددده بالفاصددله بعد از واگذار یالیبشددود. ارزر ر ایواگذار شددده  انجمن به ایو  زیوارانجمن 

  بت گردد.انجمن 

 درآمد زا یها تیفعال ریو برنامه ها و سا دادهایرو یمحصوالت، برگزار دیخدمات، تول هیدرآمدها و وجوه حاصل از ارا-2-7

 .و مشارکت یگذار هسرمای از حاصله درآمد-3-7

 .یبانک التیوام و اخذ تسه لیتحص-4-7

 :  به شرح زیر است انجمن اهداف – 8ماده 

 .در استان هنرهای نمایشی توسعه رشد و یها نهیزم یآور( فراهم 1-8

 .استان هنرهای نمایشیهای فعال در حوزه  (حمایت از هنرمندان و گروه2-8

 .استان در سطح های نمایشیهنر  نهیدر زم یعموم نشیها و دانش و ب یسطح آگاه ی( ارتقا3-8

 .هنرهای نمایشیدر حوزه استانی  یها تیها و ظرف تیاستعدادها، خالق ییرشد و شکوفاشناخت و به  ژهی( اهتمام و4-8

 .در استان هنرهای نمایشی ( کوشش برای ارتقای محتوایی5-8

 .هنرهای نمایشی( ایجاد شبکه منسجم و ا ر بخش از هنرمندان و فعاالن حوزه 6-8

 .اصناف و گروه ها در سطح استان و کشورتوسعه ارتباطات و تعامل و همکاری با نهادها و سازمان ها و  (7-8

 : موضوعات:  9 ماده

 در استان.و اجرای نمایش تولید ( 1-9

 در استان.انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در زمینه هنرهای نمایشی ( 2-9

 در استان. تاسیس و بهره برداری از فضای اجرای نمایش( 3-9

 در استان.ارایه خدمات فنی و تخصصی به فضاهای نمایشی ( 4-9

 در استان. هنرهای نمایشی زمینهدر برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و نشست های علمی و تخصصی  طراحی و(5-9

 در استان. نمایشی یهامشاوره و ارائه خدمات در قلمرو هنر (6-9

 .در استان نمایشی یهاهنر ی مربوطهمایش ها و سمینارها، نشست ها و کارگاه هابرپایی نمایشگاه ها، جشنواره ها،  (7-9

اکز رسیدگی به امور مر تایید هیات هر گونه تغییر در موضوع و اهداف انجمن باید قبل از  بت تغییرات با اطالع و – 11ماده 

 انجام گردد. و انجمن هنرهای نمایشی ایران فرهنگی

 های فرهنگی مصوبها و اقدامات انجمن باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستکلیه فعالیت – 11ماده 

 های وزارت انجام پذیرد. شورای عالی انقالب فرهنگی و هماهنگ با اهداف و راهبردها و برنامه

اختیارات برخی از سازمان ها و موسسات دولتی و هر گاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیت های انجمن با وظایف و  -11ماده 

شده ذیربط اقدام  سبت به کس  مجوز از مراکز ذکر  شد، قبل از انجام و اجرای آن ن شته با نهادهای انقالبی و وزارتخانه ها ارتباط دا

 خواهد شد.

 

 

 

 ارکان اصلی انجمن –فصل دوم 
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 به شرح زیر است: انجمن ارکان اصلی و تشکیالت اساسی  – 13ماده 

 مؤسسان  – 1-13

 نمایندگان عمومی مجمع  – 1-13

 هيأت مدیره  – 3-13

 مدیر عامل  –4-13

 بازرس  – 5-13

ن انجمن پس از احراز شرایط و ضوابط قانونی به موج  فصل دوم ضوابط و مقررات گذاراسسان به عنوان پایهمؤ– 14ماده 

شورای عالی انقالب فرهنگی  1375مصوب سال   هاهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها و انجمنتأسیس مراکز، مؤسسات، کانون

نمایند مأموریت مؤسسان پس از شناسایی اعضا و برگزاری اولین انتخابات نمایندگان اعضا نسبت به تأسیس و  بت انجمن اقدام می

مع عمومی نمایندگان استان و انتخاب اولین هیأت مدیره ها و تشکیل اولین مجبا هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان

جمن پیگیری امور مربوط به  بت قانونی ان مسئول ،، پایان خواهد یافت هیأت مدیره منتخ  به نمایندگی از مجمع عمومی نمایندگان

جمع ئولیت و اختیاراتشان به مو مس خواهد یافت  ماموریت مؤسسان پایان ،برگزاری اولین مجمع عمومی نمایندگانباشد. پس از می

  عمومی نمایندگان واگذار می شود.

که طبق شرایط و ضوابط  هستند ها و مرکز استانشهرستان گروه های نمایشیهسته مرکزی اعضای انجمن شامل –15 ماده

  15/6/1396 مورخ  اسالمیمندرج در آیین نامه تاسیس و  بت گروه های نمایشی مصوب معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

 های نمایشی  بت شده باشند. به تایید اداره کل هنرهای نمایشی رسیده باشد و در سامانه گروه

 و مرکز در همه شددهرسددتان هاشددامل نمایندگان هسددته های مرکزی گروه های نمایشددی  مجمع عمومی نمایندگان-16ماده 

ستان خواهد بود  سیس و  بت گروه صالحیتکه قبال مراحل و روال تایید ا ضوابط مندرج در آیین نامه تأ شرایط و  شان بر مبنای 

برای انجام شده باشد و برای هر دوره سه ساله  15/6/1396های نمایشی مصوب معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ستان معر شهر سالمی  شاد ا سمی به اداره فرهنگ و ار شی به طور ر سط گروه های نمای شوند و تو شاد اداره فی می  فرهنگ و ار

 وسطتطبیق عضویت نمایندگان معرفی شده ت یدشهرستان نیز پس از بررسی مدارک و مستندات  بت شده در سامانه و تایاسالمی 

سامانه گروه ستان معرفی می کند.در  سالمی ا شاد ا وه فرآیند برای نمایندگان گر این ، نمایندگان مزبور را به اداره کل فرهنگ و ار

 های نمایشی مراکز استانها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان انجام خواهد شد.

آیین نامه  6هر گروه مندرج در ماده  سطحتعداد نمایندگان هر گروه نمایشی در مجمع عمومی نمایندگان بستگی به : 1تبصره 

تاسددیس و  بت گروه های نمایشددی دارد به نحوی که گروههای بزر  یا الف سدده نماینده، گروه های متوسددط یا ب دو نماینده و 

 گروههای کوچک یا ج یک نماینده در مجمع عمومی نمایندگان خواهند داشت. 

صره  سیس انجمندر مرحله  :1تب سان و در مرتا س صی را برای معرفی ، مو شخ احل بعدی هیات مدیره انجمن بازه زمانی م

اید موارد از ب حداقل یک هفته قبل از شروع بازه زمانی مقرر برای معرفی نمایندگانکه نمایندگان گروه های نمایشی مقرر می نماید 

شده اند طریق  سامانه  بت و تایید  ستان که در  شهر شی  ال سایت انجمن و پورت چنین درج درو همنامه کتبی به گروه های نمای

 اطالع رسانی شود. به گروه های نمایشی استانی درگاه جامع ایران تئاتر
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اداره موسددسددان و به در مرحله تاسددیس گروه های نمایشددی در زمان مقرر طی یک نامه رسددمی، نمایندگان خود را  :17ماده 

ستان و  شهر سالمی  شاد ا سه مجمعهیأت در مراحل بعد به فرهنگ و ار گ و و اداره فرهن رئیس و دبیر()رئیس، نای نمایندگان رئی

با هر تعداد  ،معرفی نمایندگاننهایتا تا دو هفته بعد از زمان مقرر  مجمع عمومی نمایندگان. معرفی می کنندارشاد اسالمی شهرستان 

ضو  شی و تاییدع سط گروه های نمای شده تو س معرفی  شاد ا سط اداره فرهنگ و ار ستان شده تو شهر شدالمی  شکیل خواهد   .ت

سئولیت پی گیری  شی نمایندگان معرفیم سان و در برگزاری مجامع عمومی و  گروه های نمای س در مرحله راه اندازی انجمن با مو

سه مجمع نمایندگانبر عهده  مراحل بعدی ست هیأت رئی صورت تخطی یا تعلل  ا ستنکاف در  سه مجمع نمایندگانیا ا ز ا هیأت رئی

انجمن می توانند با هماهنگی و نظارت  مجمع عمومیبرگزاری به موقع مجمع عمومی نمایندگان، حداقل یک چهارم اعضدددای 

 اقدام به برگزاری مجمع عمومی نمایند. ایران  هنرهای نمایشی

 بر خواهد بود.معت سامانهدرج شده در  یاعالم نشده باشد نشانانجمن  به ،یبه صورت کتب ینشان رییتغدر صورتی که  تبصره:

و ن کال برنامه ریزیباالترین مرجع تصددمیم گیری و ، گروههای نمایشددینماینده به عنوان  نمایندگانعمومی مجمع  -18ماده 

 باشند:یر میف زیارات و وظایاخت یبوده و دارا انجمن یکل ین کننده خط مشییتع

سیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و -1-18     ضوابط قانونی و با تایید هیات ر سنامه با رعایت  سا صالح مواد ا تغییر و ا

 و انجمن هنرهای نمایشی ایران ارشاد اسالمی 

  .انجمن آتی یهاو برنامهراهبردها و سیاستهای کالن   یو تصو دوینت – 2-18

 .ره و بازرسیأت مدیانتخاب ه – 3-18

ستماع گزارر ه - 4-18 ستقل ر عامل یره و مدیأت مدیا سابرس م سو ح نظر و  و اظهارو تعیین تکالیف قانونی به آن  یدگیو ر

  درباره گزارر بازرس.اقدام 

 نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه. 5-18

  .یقانون ماتیو انتشار تصم انجمن یهادعوتنامهها و یجهت درج آگهیا رسانه برخط رسمی ر االنتشار ین روزنامه کثییتع – 6-18

 .انجمن یو ادار یو استخدام یو معامالت یمال یها دستورالعملاعم از  یداخل دستورالعمل های  یتصو-– 7-18

 .انجمن هنرهای نمایشی ایران در صورت موافقت  انجمناموال  نیتره ایفرور و   یتصو-8-18

وع، موض تیاهم لیبه دل رهیمد اتیه اینبوده و  رهیمد اتیه فیو وظا اراتیکه جزء اخت یامور هیدر مورد کل میاخذ تصم -9-18

 الزم بداند.نمایندگان عمومی مجمع درباره آن را توسط  میو اتخاذ تصم یبررس

س: 19ماده  ی به امور یدگفرآیند قانونی  بت تغییرات مجمع عمومی نمایندگان و هیات مدیره و مدیر عامل پس از تایید هیات ر

  .و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خواهد بودایران و با اطالع انجمن هنرهای نمایشی فرهنگی مراکز 

سه اول مجمع عمومی نمایندگان، برای اداره موقت جلسه هیات رییسه سنی  -11ماده  سه نفر که باالترین سن را در در جل  (

ضا دارند(  شود در میان اع شکیل می  ضای مجمع عمومی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر به ت سه اع همان جل

عنوان نای  رییس و یک نفر به عنوان دبیر برمی گزیند که هیات رییسدده مجمع عمومی نمایندگان را برای مدت دو سددال تشددکیل 

 ارسددال ضددور وی بر عهده نای  رییس ومی دهند. مدیریت جلسددات مجمع عمومی نمایندگان بر عهده رییس و در صددورت عدم ح

 صورتجلسات و اخذ امضا از اعضای مجمع عمومی نمایندگان بر عهده دبیر خواهد بود.تنظیم دعوت نامه جلسات، 

 رجو همچنین دبرای اعضا رییس مجمع کتبی  نامهدعوتارسال با  یک بار یسال،  نمایندگانعمومی جلسات مجمع  – 11ماده 

ر محل دبا فاصله یک هفته قبل از برگزاری  پورتال استانی درگاه جامع ایران تئاتر  انجمن و و سایت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار
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ست، انجمن شده ا شک یا مکان دیگری که در دعوتنامه قید  شد و برایت سم یل خواهد  ضور یت یر سه، ح ضاا اکثریتافتن جل ی ع

ساس شانزده مجمع عمومی نمایندگان بر ا صره یک ماده  صم یضرور تب ست و ت شد و در  ذآراء اتخا یتبا اکثرنیز مات یا خواهد 

ضا از اعقبل از برگزاری  ده روزبا فاصله با فرآیند مشروح در همین ماده  مجددا ،اعضا مجمع نمایندگان اکثریتصورت عدم حضور 

شود و با هر تعدادنمایندگان دعمومی برای برگزاری مجمع  شرکت کننده عوت می  صوبات آن معتبر و الزم االجرا  ،از  سمی و م  ر

 به طور فوق العاده در هر زمان بالمانع است. نمایندگان مجمع یل جلسات عادیخواهد بود. تشک

 یدعوتنامه باید به طورکتبی و با قید دستور جلسه و آدرس محل برگزاری و ساعت دقیق برگزاری باشد و برای اعضا تبصره :

 رییغشود و تا ت یدرج شده است ارسال م سامانه  بت گروههاکه در اعضا  یدعوتنامه به نشان .ارسال گردد عمومی نمایندگانمجمع 

 معتبر خواهد بود. سامانهدرج شده در  یاعالم نشده باشد نشان انجمنبه  ،یبه صورت کتب ینشان

نباشد می تواند حق رای خود را به  نمایندگانعمومی در صورتی که عضوی به عللی قادر به حضور در جلسات مجمع -11ماده 

صدیق با موج  وکالت نامه  ستاناداره کل ت سالمی ا شاد ا ستان  فرهنگ و ار شهر سالمی  شاد ا ضو دیگریا اداره فرهنگ و ار  به ع

وکالت نامه ها فقط مربوط به یک  .خود بیش از یک رای وکالتی داشددته باشددد هیچ عضددوی نمی تواند عالوه بر رای .واگذار نماید

  .شود نمایندگان خواهد بود و باید ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی نمایندگانعمومی مجمع مشخص جلسه 

رییس  یاعمومی نمایندگان اعضددای مجمع  یک سددوم به درخواسددت نمایندگانعمومی مجمع فوق العاده جلسددات – 13ماده 

و دو  یو در دعوتنامه که به صددورت کتب می گرددل یتشددکیا بازرس ر عامل یا مدیره یأت مدیس هیرئمجمع عمومی نمایندگان یا 

ل حم وحضور دستور جلسه و ساعت باید ارسال خواهد شد،  نمایندگانعمومی ی مجمع برای همه اعضال جلسه یهفته قبل از تشک

 د شده باشد. یقدر دعوتنامه جلسه 

صلی که برای مدت از پنج ای متشکل توسط هیأت مدیره انجمنامور اجرایی  – 14ماده  عمومی مجمع با رای سال  3عضو ا

ضا شد ،شوندانتخاب می نمایندگان از بین اع ضو علی البدل نیز  .اداره خواهد  همچنین مجمع عمومی نمایندگان می تواند دو نفر ع

شود  شان می  ضا، جایگزین ای ستعفای اع صورت فوت یا عزل یا ا ضای علی البدلانتخاب کند که در  جازه تا قبل از جایگزینی ا اع

سات هیات مدیره  ضور در جل سنامه و.د نرا داربدون حق رای ح سا ساس ا سط  تغییر هیأت مدیره برا سه تنظیمی تو صورتجل طبق 

 خواهد بود.  نمایندگانعمومی مجمع 

الزم و  موافق معتبر یت آرایمات متخذه با اکثریافته و تصمیت یت اعضاء رسمیره با حضور اکثریأت مدیجلسات ه – 15ماده 

 . االجرا خواهد بود

سه از بیره در اولیأت مدیه– 16ماده  صلی ن ین جل ضای ا . انتخاب می نمایندره یأت مدیس هیعنوان رئ ک نفر را بهیخود اع

 د. ین نماییتع یگرید یسمتها ی اصلی هیات مدیره،ر اعضایسا یدر صورت لزوم برامی تواند  رهیأت مدین هیهمچن

 : اهم وظایف هیات مدیره عبارتند از – 17ماده 

  آن.حفظ و حراست از انجمن و تهیه صورت دارایی از اموال  -1-27

 ها و وصول مطالبات.  ی، پرداخت بدهانجمن یبه حسابها یدگیرس -2-27

 کشور. یو اعتبار یاز بانک ها و موسسات مال التیوام و تسه افتیدر و  یتصو-3-27

  .تصوی  و نظارت بر اجرای برنامه بودجه سالیانه -4-27

  .نمایندگانعمومی  در مجمعبرای تصوی  و تراز مالی تهیه گزارر عملکرد  -5-27
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 .نمایندگانعمومی مجمع و تکالیف مصوبات  یاجرا -6-27

 .انتخاب و عزل مدیر عامل -7-27

 سیاستگذاری، برنامه ریزی و تالر در جهت نیل به اهداف مندرج در اساسنامه  -8-27

 مطابق با اساسنامه. انجمن ر ادارهتدوین برنامه راهبردی و فرآیندهای بهینه و ساختار تشکیالتی و نظارت ب-9-27

 . نمایندگانعمومی مجمع اساسنامه و مصوبات  نیمطابق با مواد ا انجمننظارت بر اداره  -10-27

  . یتصوجهت  نمایندگانعمومی و تقدیم به مجمع م دستورالعمل یه و تنظیته -11-27

شخا  ید و فرور و اجاره و عقد قراردادهایافتتاح حساب در بانکها و خر -12-27 با رعایت مقررات حقیقی و حقوقی  الزم با ا

 . و مفاد اساسنامه

ن داور، انتخاب ییو تع یبه داور یو ارجاع دعو یدر مراحل مختلف دادرس ییو جزا یاعم از حقوق ی  دعاویطرح و تعق -13-27

انجام  و یریگیپ ق صلح و سازر،یاز طر یو فصل دعاوارات الزم به وکال و عزل آنان قطع یاخت یر و اعطایل غیل با حق توکیوک

 و اقدام به  بت و انتشددار آنها و انجام امور یفات قانونیاقدامات و تشددر یو انجام تمام ی،  بتیاتی، مالییامور و مسددائل قضددا یتمام

 مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه. 

ستگاه ها یارتباط و تعامل با جامعه هنر یبرقرار-14-27 سازمان ها ییاجرا یو د ص یعموم ،یدولت یو  صو جهت جذب  یو خ

 .انجمنآنان با  یکمک و جل  همکار

صورت موافقت کل رهیمد اتیه یاز اعضا یکی ایعامل  ریبه مد رهیمد اتیه اراتیاز اخت یبخش ضیتفو -15-27  یضااع هیدر 

 .رهیمد اتیه اصلی

  .در زمان مقرر نمایندگان پی گیری برگزاری مجامع عمومی -16-27

سات  : 18ماده  ضای هیأت مدیره در جل شکیل خواهد  انجمن روز یک بار در محل 30که حداقل هرهیات مدیره شرکت اع ت

ست سال  شد الزامی ا سه متناوب در طول یک  شش جل سه متوالی یا  ضای هیئت مدیره بیش از چهار جل ضور هر یک از اع عدم ح

مجمع بودن غیبت بر عهدۀ  شود. تشخیص موجهره میخود موج  سل  عضویت وی در هیات مدیشمسی بدون عذر موجه، خودبه

 استعمومی نمایندگان 

را که دارای شددرایط ذیل اسددت عامل  رینفر را به عنوان مد کی ره،یمد اتیخارج از ه ایخود و  نیاز ب رهیمد اتیه -19ماده 

سال انتخاب م یبرا سئولانجمن ییاجرا تیریکه مد ندینما یمدت دو  صوبات ه تیانجام برنامه ها و فعال تی، م و  رهیمد اتیها و م

 .بر عهده دارد را انجمن یندگینما نیهمچن

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. -1-29

 نداشتن سوء پیشینه کیفری مو ر به تایید مراجع ذیربط. -2-29

 محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقل  و تقصیر.-3-29

 سال سن. 27دارا بودن حداقل  -4-29

 انجام خدمت وظیفه عمومی یا ارایه بر  معافیت دائم برای آقایان.  -5-29

 مدرک کارشناسی یا معادل آن. حداقل داشتن -6-29

 باشد. شتریب رهیمد اتیه تیتواند از مدت مامور یعامل نم ریمد تیمدت مامور  -31 ماده
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تجدید انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل مشروط بر آن که بیش از سه ، این اساسنامهتصوی  موسسه و   بتتاریخ از  -31ماده 

 نباشد مجاز است. متوالی) حداکثر شش سال(دوره 

 عبارتند از:  رعاملیمد اراتیو اخت فیوظا -31ماده 

 .را بر عهده دارد رهیمد اتیمصوبات ه یاجراو انجمن اداره امور تیعامل، مسئول ریمد-1-32

 ره،یمد اتیاعطا شده توسط ه اراتیشود و در حدود اخت یمحسوب م انجمن ندهیعامل در برابر اشخا   الث، نما ریمد -2-32

 حق امضا دارد.

 انجمن.وکارکنان  ی سازمانینظارت بر عملکرد واحدهابه کارگیری کارکنان و  -3-32

ضا -4-32 ص ،یقراردادها، مکاتبات ادار یام شو ،یاحکام مرخ سخ  ینامه ها نییکارکنان در چارچوب آ هیو تنب قیت صوب و پا م

 .و سواالت اتیگزارشات وشکا به نامه ها،

 . یتصو بررسی و جهت رهیمد اتیبرنامه بودجه ساالنه به ه شنهادیو پ نیتدو -5-32

 .نمایندگان عمومی مجمعو  رهیمد اتیبه ه میو تقد انجمنگزارر عملکرد  نیتدو -6-32

  ه.ریمد اتیه یشده از سو ضیتفو فیامور و وظا هیکل یاجرا -7-32

و یکی از اعضای هیات عامل  ریچک و سفته و... با امضا مشترک مد قرارداد، رینظ یمال اسناد و اوراق تعهد آور هیکل -33ماده  

 .معتبر استانجمن ، همراه با مهر مدیره

سال نمایندگانعمومی  مجمع – 34ماده  ضا  ازنفر را  کی، هر  صلبین خود یا خارج از اع نفر را به  کیو  یبه عنوان بازرس ا

و انطباق آن با اسدداسددنامه را بر عهده دارد و  انجمن یو مال ییکه نظارت بر عملکرد اجرا کنند یالبدل انتخاب م یعنوان بازرس عل

شات الزم در ا صو  را به  نیگزار صورت دینما یم میتقد نمایندگانعمومی مجمع خ ستعفا ایعزل  یا فوت. در  صل یا ، یبازرس ا

 ره باشد. یأت مدیه ید از اعضاینبا بازرس خود عمل خواهد کرد یقانون فیشده وبه تکل نیگزیالبدل جا یبازرس عل

 ، بالمانع است.انجمن معتبر به عنوان بازرس یو حسابرس یموسسات حسابدار نییتع : تبصره

 .بازرس اراتیو اخت فیوظا -35ماده 

س -1-35 صرف وجوه و منابع  یبرر صو  محل م ها با  نهیعدم انطباق درآمدها هز ایو اظهار نظر در مورد انطباق  انجمندر خ

 .بودجه مصوب

که  انجمن یسال مال انیواظهار نظر در خصو  ترازنامه شش ماهه و ترازنامه پا انجمن یکنترل حساب ها و دفاتر مال -2-35

 شده است. میتنظ رهیمد اتیتوسط ه

 .مجمع نمایندگانبه  رهیمد ئتیارائه گزارر ساالنه در مورد عملکرد ه -3-35

 .ستیبدون استماع گزارر بازرس معتبر ن انجمن یمال یصورتها  یتصو : تبصره

به دفاتر  یو دسترس قیتحق محق بهدر هر زمان،  امارا ندارد انجمن  ماتیو تصم ییبازرس حق دخالت در امور اجرا -36 ماده

 دیاباشد و ب یبا بازرس م یمکلف به همکار رعاملیو مد است انجمنمدارک و مستندات مربوط به  هیو قراردادها و کل یو اسناد مال

تواند هر  یم انجمنکردن اسناد و مدارک از  ارجبازرس قرار دهد. بازرس بدون خ اریاسناد و مدارک مورد درخواست را در اخت یتمام

 نیخود بازرس ا فیبا بازرس در عمل به تکال رانیمد یکه الزم اسددت را انجام دهد. در صددورت عدم همکار یبررسدد و قینوع تحق

 خواهد کرد.  دیق نمایندگانمجمع نکته را در گزارر خود به 
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 تصفيه، انحالل و ی، محاسباتی، مالیامور عموم –فصل سوم 

 میشروع  انجمن سیتاس خیکه از تار یسال مال نیشود مگر اول یماه هر سال آغاز م تیراز اول  انجمن یسال مال - 37 ماده

 شود.

شود، شود  یواگذار م انجمنکه به  یاموال و وجوه نقدکلیه  - 38 ماده صل می  س  درآمد حا  انجمنمتعلق به یا از طریق ک

 .ستیآن ممکن ن یاست و تملک و تصرف شخص

ضع هز - 39 ماده سر اندوخته ها، مابق یجار یها نهیپس از و ساب ها یو ک سال بعد منتقل م انجمن یدر ح شود و  یبه 

 خواهد شد . نهیهز انجمنامور و اهداف  شبردیپ یمنحصرا برا

نمایندگان یا هیأت مدیره و مدیر عمومی فوت، حجر، اسددتعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسددسددان یا مجمع -41ماده 

ضاء انجمن و تأیید هیأت  عامل سط اع ضو جدید تو شین وظیفه محوله را تا معرفی ع ضو جان موج  انحالل انجمن نخواهد بود و ع

انجام خواهند داد. ور ه یا قیم متوفی یا محجور در خصدددو  معرفی عضدددو جدید اولویت خا  رسدددیدگی به امور مراکز فرهنگی 

 حجور از انجمن به صاحبان حق براساس قوانین موضوعه کشور خواهد بود.نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و م

 شود :در موارد زیر انجام میانحالل انجمن  - 41 ماده

سه و تأیید 1-41 ضر در جل ضای حا صوی  چهار پنجم اع ضای مجمع عمومی نمایندگان و ت سه چهارم اع ( رأی موافق حداقل 

 42به شرح ماده ایران انجمن هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و 

 ( لغو مجوز تأسیس انجمن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا مراجع قضایی بر طبق قانون 2-41

)چهارپنجم( 5/4و با تصددوی نمایندگان  عمومی )سدده چهارم(اعضددای مجمع 4/3منوط به پیشددنهادانحالل انجمن  -41ماده 

سه ضر درجل سم اعضای حا ستان و انجمن هنرهای  دییتاهمراه با مجمع عمومی نمایندگان  یر سالمی ا شاد ا اداره کل فرهنگ و ار

شی  ضور  نمای سه با ح صل نگردد جل ضاء حا صاب اع ضور حد ن سه اول ح صورتی که در جل سوم)3/2خواهد بود و در  ضای  (دو  اع

ای به )چهارپنجم(حاضددرین معتبر خواهد بود. همزمان با انحالل، مدیر تصددفیه 5/4رسددمیت یافته وبارأی  نمایندگان عمومی مجمع

نمایندگان از بین اعضددا یا خارج از اعضددا تعیین خواهد شددد. مدیر یا هیات تصددفیه موظف اسددت به حسدداب  عمومی انتخاب مجمع

ها اقدام و گزارر نهایی  و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهیانجمن رسیدگی  هایدیون و تمامی اموال و داراییمطالبات و 

 تسلیم نماید.  انجمن هنرهای نمایشیو نمایندگان عمومی را به مجمع 

غیرمنقول که از منابع عمومی کشددور و دسددتگاهها و  منقول و انجمن اعم ازامانی های اموال و دارایی آن بخش از : 43ماده

نیز پس از مابقی اموال و دارایی در خصدددو  نهادهای ذیربط فرهنگی تامین گردیده به مبادی مربوطه بازگردانده خواهدشدددد و 

ایران پرداخت دیون و مطالبات اشددخا  حقیقی و حقوقی، اداره کل فرهنگ و ارشدداد اسددالمی اسددتان و انجمن هنرهای نمایشددی 

 چگونهیحق ه انجمن کارکنانمدیر عامل و و  رهیمد اتیو هنمایندگان عمومی مجمع  یاعضدداموسددسددان،  .تصددمیم خواهد گرفت

 مذکور را ندارند. یها ییاموال و دارا در خصو  ییادعا

 رسددیدگی به امور مراکز فرهنگی به هیأت نمایندگانعمومی پس از انحالل انجمن براسدداس صددورتجلسدده مجمع   -44 ماده

  ،تا اقدام مقتضی برای کان لم یکن کردن  بت انجمن صورت پذیرد. در صورت عدم اعالم انحالل به هیأت  مزبورخواهد شد اعالم 
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سه منحل تلقی می صورتجل ضای مجمع شودانجمن از تاریخ تنظیم  سئولیت  نمایندگان عمومی ولی اع شخا   الث م در برابر ا

 خواهند داشت.تضامنی 

سائل  -45 ماده سنامه پ نیکه در ا یدر مورد م سا س ینیب شیا ضوابط تا شد مقررات قانون تجارت و  شده با س سین س ات مو

 حاکم خواهد بود . یانقالب فرهنگ یعال یمصوب شورا یو هنر یفرهنگ

به رسیدگی به مراکز فرهنگی  اتی.......... هتبصره در جلسه مورخ  8و  ماده 46فصل مشتمل بر  سهاساسنامه در  نیا -46 ماده

 .دیرس  یتصو


