فصل اول كليات
 -1ما دانشجويان عالقه مند به هنر تئاتر براي فعاليت در زمينه تئاتر در دانشگاه اقدام به
تأسيس اين كانون مينماييم.
 -2نام اين مجموعه كانون تئاتر است كه در اين آيينهنامه كانون ناميده ميشود.
 -3اين كانون با نظارت امور فرهنگي دانشگاه اصفهان به صورت يك كانون
دانشجويي در زمينه تئاتر فعاليت مينمايد.
فصل دوم :اهداف
 -1ايجاد فرهنگ نمايش در دانشگاه و امكان برقراري ارتباط مستقيم دانشجويان با اين
هنر.
 -2زمينهسازي براي فعاليت هنري دانشجويان مستعد در جهت شكوفايي و بروز
استعدادهاي جوان.
 -3تالش براي تأمين حقوق دانشجويي و امنيت كار هنري اعضاء كانون.
 -4ايجاد ارتباط با كانونها و گروههاي هنري خارج از دانشگاه؛ با استفاده از
كمكهاي اداره كل امور فرهنگي دانشگاه اصفهان.
 -5گسترش فعاليتها پژوهشي و علمي در زمينه هنر تئاتر به خصوص تئاتر دانشجويي.
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 -6فراهم كردن امكان معرفي گروههاي تئاتر به خارج از دانشگاه براي اجرا.
 -7كوشش براي گسترش و فراگير كردن تئاتر از طريق تشكيل جلسات نقد و بررسي؛
انتشار مجله و جزوه ،دعوت ازهنرمندان و صاحبنظران ،برگزاري كالسهاي
آموزشي مرتبط با هنر تئاتر و داشتن مجموعهاي از متون نمايشنامه و فيلمهاي
داخلي و خارجي در حد امكان.
 -8تالش براي تجهيز و تأمين امكانات موردنياز كانون.
 -9زمينهسازي براي گسترش دادن تئاتر دانشجويي از دانشگاه به سطح جامعه.
 -11تهيه و اجراي نمايش به طور مداوم درداخل دانشگاه.
اركان كانون:
كانون تئاتر داراي تشكيالت زير خواهد بود:
 -1مجمع عمومي
 -2شوراي مركزي
 -3كميتهها «گروههاي» اجرايي
الف -تعريف :مجمع عمومي عبارتست از تمامي افرادي كه مطابق آئين نامه عضو كانون
تئاتر محسوب ميشوند.
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توضيح :هيئت مؤسس متشكل از افراد نامبرده در زير در آذر ماه  1382وظيفه برپايي مجدد
كانون تئاتر و تنظيم اساسنامه را بر عهده گرفتند -1 :علي مرادي  -2كاوه اويسي  -3علي
قيصري  -4اصغر صالحي  -5شراره طرفي
ب :شرايط عضويت :اعضاي مجمع عمومي شامل كليه اعضاي كانون ميباشند كه عبارتند از
كليه دانشجويان مستعد و عالقهمند به هنر تئاتر كه پس از مطالعه آئيننامه كانون و قبول
آن ،فرم عضويت (برگه مشخصات) را تكميل نمودهاند .تكميل فرم عضويت كانون تئاتر
به منزله درخواست عضويت درمجمع عمومي تلقي ميگردد.
تبصره :عضو كانون ميتواند عضو هيئت علمي ،كارمند دانشگاه و يا دانشجوي فارغالتحصيل
دانشگاه كه سابقه فعاليت در برنامههاي كانون را داشته باشد ،نيز باشد.
نحوه تشكيل مجمع عمومي:
 -1جلسات مجمع عمومي عادي هر دو ماه يكبار تشكيل ميگردد.
 -2دعوت از اعضاء جهت مجمع عمومي از سوي شوراي مركزي و حداقل يك هفته
قبل از تشكيل جلسه به شكل اطالعيه و از طريق نامه خواهد بود .
 -3شوراي مركزي در ابتداي هر جلسه يك رئيس ،يك نائب رئيس و يك منشي براي
اداره مجمع عمومي انتخاب و اعالم ميكند.
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 -4مجمع عمومي عادي با تعداد نصف +يك عضو از اعضاي كانون رسميت مييابد و
در صورت به حد نصاب نرسيدن اعضا در جلسه اول ،در جلسه دوم با حضور هر
تعدادي از اعضاء تشكيل ميشود.
 -5دستور جلسه مجمع عمومي بايد توسط شوراي مركزي مشخص گرديده و از پيش
اعالم شود و فقط درباره دستور جلسه بحث شود.
 -6هر يك از اعضاء مجمع عمومي ميتوانند پيشنهادهاي خود را براي قرار گرفتن در
دستور جلسه مجمع قبل از تشكيل جلسه به شوراي مركزي ارائه نمايند.
 -7تصميمات مجمع عمومي با تأييد حداقل دو سوم اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا
است.
 -8در صورت نياز مجمع ،جلسهاي به عنوان مجمع فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي
اصلي شوراي مركزي و مسئولين كميتهها و يا بيش از يك سوم اعضاي مجمع
عمومي و به درخواست شوراي مركزي و يا رئيس امور فرهنگي دانشگاه اصفهان
برگزار ميكند.
 8-1تصميمات مجمع فوق العاده با تأييد حداقل دو سوم اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا
است.
 8-2مجمع عمومي فوق العاده را به حسب نياز به دفعات ميتواند تشكيل داد.

4

 8-3دستور كار مجمع عمومي فوق العاده بايد قبل از تشكيل جلسه توسط پيشنهاد دهندگان
اعالم گردد.
پ -2-وظايف مجمع عمومي عادي
 -1انتخاب اعضاي شوراي مركزي.
 -2انتخاب مسئولين كميتهها در صورت تقاضاي شوراي مركزي.
 -3بررسي گزارشهاي شوراي مركزي و مسئولين كميتهها در حيطه فعاليتهاي يك
ماهه گذشته و بررسي برنامههاي آتي كانون
شوراي مركزي:
الف :تعاريف:
 -1شوراي مركزي باالترين مرجع تصميمگيري كانون است و نماينده رسمي و قانوني
كانون در مقابل كليه مراجع و مقامات قانوني ميباشد.
 -2اعضاي شوراي مركزي از بين اعضاي كانون توسط مجمع عمومي انتخاب
ميشوند.
توضيح :اعضاي اولين شوراي مركزي توسط اولين مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
 -3شوراي مركزي متشكل از  5عضو اصلي و  2عضو علي البدل است.
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توضيح( :پس از رأيگيري  5نفر از  7نفري كه به ترتيب بيشترين رأي را بدست آوردهاند
به عنوان اعضاي اصلي و  2نفر ديگر كه رأي كمتري اخذ نموده اند به عنوان اعضاي
علي البدل انتخاب ميشوند.
 -4تصميمات شوراي مركزي با نظر اكثريت اصلي و در صورت غيبت حداكثر دو تن
از اعضاي اصلي با جايگزيني دو عضو علي البدل نيز قابل اجرا است.
ب -انتخابات
 -1شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب ميشود و قبل از پايان اين تاريخ در
صورت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده و تصويب برگزاري انتخابات زود هنگام،
زمان انتخابات مورد تجديد نظر قرار ميگيرد.
 -2زمان برگزاري انتخابات شوراي مركزي نيمه دوم بهمن ماه هر سال خواهد بود.
 -3رأيگيري به صورت مخفي و با حضور نماينده امور فرهنگي دانشگاه (كارشناس
كانونها) صورت ميگيرد.
 -4هيئت اجرايي انتخابات ،شوراي مركزي قبلي بوده و در صورت تصويب برگزاري
انتخابات زود هنگام ،هيئت اجرايي از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
 -5مجمع عمومي با توافق اعضاء  3نفر را به عنوان ناظران انتخابات برگزيده و معرفي
مينمايد.
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 -6براي انتخابات در شوراي مركزي داشتن يك سال سابقه عضويت دركانون ،حضور
مستمر در عرصه تئاتر دانشجويي و آشنايي با يكي از زمينههاي اصلي تئاتر الزم
است.
 -7انتخاب مجدد هر يك از اعضاي شوراي مركزي براي دورههاي بعدي بالمانع
است.
 -8شوراي مركزي بايد در اولين جلسه از بين اعضاي اصلي خود دبير (مسئول امور
اجرائي و اداري) ،مسئول امور مالي ،مسئول توليد و تداركات ،مسئول روابط
عمومي و تبليغات ومسئول امور آموزشي و پژوهش را انتخاب كند.
تبصره :در صورت استعفاء و يا اخراج اكثريت اعضاي اصلي ،انتخابات تجديد خواهد
شد.
پ :وظايف:
 -1بررسي عملكرد مسئولين كميتهها.
 -2تشكيل جلسات هفتگي براي رسيدگي به امور جاري كانون.
 -3اجراي دقيق آئينه نامه.
 -4دعوت براي مجامع عمومي.
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 -5رسيدگي به تخلفات و بررسي و در صورت لزوم تنبيه يا اخراج عضو خاطي پس از
طي مراحل اخطارهاي كتبي و شفاهي.
توضيح :با نظر اكثريت مطلق اعضاي اصلي شوراي مركزي و با توجه به اساسنامه كانون و
قوانين دانشگاه ميتوان فردي را به عنوان خاطي معرفي كرده و به تخلف او رسيدگي
كرد.
 -6تهيه و تنظيم آئيننامه داخلي براي تقسيم وظايف و بيان شيوه عملكرد هر يك از
اعضاي شوراي مركزي.
 -7بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي كميتهها.
 -8گرفتن صندوق پستي ،خط تلفن ،اينترنت ،افتتاح حساب بانكي و  ...در صورت
لزوم.
 -9ايجاد واحد بايگاني اسناد و انجام اقدامات الزم جهت حفظ و نگهداري اسناد
كانون.
 -11برنامه ريزي جهت جلب كمكهاي مادي و تأمين منابع مشخص براي
فعاليتهاي كانون.
 -11ارائه گزارش عملكرد به مجمع عمومي كه به عهده رئيس شوراي مركزي يا يكي
از اعضاي اصلي شوراي مركزي ميباشد.
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 -12انتخاب و معرفي نماينده به صورت كتبي به مراجع و مراكز ذيصالح فرهنگي و
هنري.
 -13اتخاذ روشهاي مناسب و اصولي جهت رفع اختالفات ،كمبودها ،نارساييها و
موانعي كه به اهداف كانون آسيب ميرساند.
 -14بازخواني متون نمايشي جهت تمرين
ت :اعضاي علي البدل:
 -1اعضاي علي البدل بايد در جلسات شوراي مركزي حضور يابند و نظرشان نيز
مشورتي خواهد بود و حق رأي ندارند اما در غياب يا استعفا و يا اخراج هر يك از
اعضاي اصلي شوراي مركزي اعضاي علي البدل به ترتيب ميزان رأي ،حق رأي
خواهند داشت و به عنوان عضو اصلي برگزيده خواهند شد.
تبصره  :1چناچنه هر يك از اعضاي اصلي  2جلسه متوالي غيبت داشته باشد در جلسه بعدي
حق رأي ندارد.
تبصره  :2چنانچه هر يك از اعضاي اصلي  3جلسه غيبت داشته باشد اخطار كتبي و چنانچه 4
جلسه متوالي غيبت داشته باشد اخراج ميشود.
كميتهها (گروهها):
الف -نحوه تشكيل:
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 -1هر يك از اعضاي شوراي مركزي با رأيگيري اكثريت اعضاي اصلي مسئوليت
تشكيل يكي از كميتهها ،تعيين مسئول براي آن و نظارت بر نحوه كار كميتهها را به
عهده ميگيرد.
 -2مسئولين پيشنهادي كميتهها از طرف شوراي مركزي به مجمع عمومي معرفي
ميگردد.
 -3قبول مسئوليت كميتهها در ابتدا منحصر به اعضاي شوراي مركزي و در غير آن
اعضاي علي البدل و در غير آْن دو گزينه از اعضاي شوراي عمومي و با رأيگيري
اين شورا به شوراي مركزي معرفي ميشوند.
ب -اهداف و وظايف:
 -1مشاركت و همكاري فعال تمامي اعضاي كانون به منظور انجام بهتر امور.
 -2زمينه سازي جهت تخصصيتر شدن فعاليتها.
 -3مسائلي كه به طور تخصصي در كميتههاي مختلف مطرح ميشوند پس از بررسي به
شوراي مركزي ارائه شده و مورد ارزيابي نهايي جهت اجرا قرار خواهند گرفت.
ب :انواع كميتهها
الف -كميته آموزش و پژوهش :
وظايف:
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 -1اجراي كالسهاي آموزشي در زمينههاي مرتبط با هنز تئاتر (كارگرداني ،بازيگري و
)...
 -2برقراري ارتباط مستمر با ديگر مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي فعال در زمينه تئاتر.
 -3دعوت از گروههاي نمايشي خارج از دانشگاه.
 -4پژوهش در آثار نويسندگان ،نمايش نامه نويسان ،بازيگران برجسته و...
 -5دعوت از هنرمندان برجسته تئاتر كشور جهت جلسات سخنراني و نقد و بررسي.
 -6برگزاري نمايشگاههاي مرتبط با هنر تئاتر (كتاب،عكس ،نشريه و)...
 -7برگزاري كارگاههاي نقد و بررسي نمانش.
ب -كميته نمايش نامهنويسي:
 -1نگارش و تهيه حداقل يك نمايشنامه در هر ماه و ارائه آن به شوراي مركزي جهت
تصويب
 -2برگزاري جلسات نقد و بررسي نمايشنامه و نمايش خواني.

پ -كميته نمايش:
 -1تشكيل گروههاي نمايشي با توجه به توانايي و عالقه اعضاء.
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 -2همكاري با گروههاي نمايش جهت صحنهپردازي ،صدابرداري ،گريم ،تداركات و
...
 -3تعيين مشاور جهت هر گروه نمايش در صورت نياز (پس از دعوت مشاوران توسط
اداره كل امور فرهنگي).
 -4نظارت بر نحوه تمرين گروهها (نظم تمرينات ،حضور منظم عوامل و  )....بنا به
صالحديد شوراي مركزي.
ت -كميته تبليغات:
 -1تبليغات مناسب جهت نمايشهاي آماده اجرا (تهيه پوستر ،بروشور ،اطالعيه و )...
 -2تهيه فيلم و عكس از اجراي گروهها و آرشيو نمايشهاي برتر خارج از دانشگاه.
 -3تدارك يك نشريه مناسب با فعاليتهاي كانون.
 -4تجهيز و اداره كتابخانه كانون:
ث -كميته پشتيباني:
 -1هماهنگي ساعات تمرينات بين گروهها و امور فرهنگي يا هر نهاد مربوط.
 -2هماهنگي زمان اجرا براي گروههاي مختلف.
 -3انجام امور تغذيه گروهها.
ج -كميته بازبيني
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اين كميته در راستاي پيشرفت كيفي نمايشها و در جهت هر چه بهتر نمودن نمايشهاي
اجرايي فعاليت مينمايد و حيطه فعاليت آن با تأكيد بر آزاده عمل كارگردان و
نويسنده نمايش و صرفا در جهت تصحيح بعضي نكات ميباشد.
وظايف:
 -1بازبيني نمايشها در مرحله اجرا پس از اعالم آمادگي كارگردان گروه.
تبصره  :1اعضاء گروه بازبيني بايد داراي مدرك يا حداقل تجربه يك نمايش باشند.
تبصره  :2اعضاء گروه بازبيني  5نفر مي باشند 2 :نفر از اعضا شوراي مركزي كانون و مدير
امور فرهنگي دانشگاه ،يك نفر كارشناس مورد تأييد شوراي مركزي كانون و داراي
مدرك دانشگاهي و صاحبنظر در رشته نمايش و يك نفر نماينده شوراي فرهنگي
دانشگاه
توضيح :با نظر اكثريت مطلق اعضاي اصلي شوراي مركزي و با توجه به اساسنامه كانون و
قوانين دانشگاه ميتوان فردي را به عنوان خاطي معرفي كرده و به تخلف او رسيدگي
كرد.
 -2تهيه و تنظيم آئيننامه داخلي براي تقسيم وظايف و بيان شيوه عملكرد هر يك از
اعضاي شوراي مركزي.
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 -3بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاهاي كميتهها.
 -4گرفتن صندوق پستي ،خط تلفن ،اينترنت ،افتتاح حساب بانكي و  ...در صورت
لزوم.
 -5ايجاد واحد بايگاني اسناد و انجام اقدام الزم جهت حفظ و نگهداري اسناد كانون.
 -6برنامهريزي جهت جلب كمكهاي مادي و تأمين منابع مشخص براي فعاليتهاي
كانون.
 -7ارائه گزارش عملكرد به مجمع عمومي كه به عهده رئيس شوراي مركزي يا يكي از
اعضاي اصلي شوراي مركزي ميباشد.
 -8انتخاب و معرفي نماينده به صورت كتبي به مراجع و مراكز ذيصالح فرهنگي و
هنري.
 -9اتخاذ روشهاي مناسب و اصولي جهت رفع اختالفات ،كمبودها ،نارساييها و
موانعي كه به اهداف كانون آسيب ميرساند.
 -11بازخواني متون نمايشي و مشاوره با اداره امور فرهنگي جهت صدور مجوز تمرين
ت :اعضاي علي البدل:
 -1اعضاي علي البدل بايد در جلسات شوراي مركزي حضور يابند و نظرشان نيز
مشورتي خواهد بود و حق رأي ندارند اما در غياب يا استعفا و يا اخراج هر يك از
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اعضاي اصلي شوراي مركزي اعضاي علي البدل به ترتيب ميزان رأي ،حق رأي
خواهند داشت و به عنوان عضو اصلي برگزيده خواهند شد.
تبصره  :1چنانچه هر يك از اعضاي اصلي  2جلسه متوالي غيبت داشته باشد در جلسه بعدي
حق رأي ندارند.
تبصره  :2چنانچه هر يك از اعضاي اصلي  3جلسه غيبت داشته باشد اخطار كتبي و چنانچه
 4جلسه متوالي غيبت داشته با شد اخراج ميشود.
كميتهها (گروهها)
الف -نحوه تشكيل:
 -1هر يك از اعضاي شوراي مركزي با رأيگيري اكثريت اعضاي اصلي مسئوليت
تشكيل يكي از كميتهها ،تعيين مسئول براي آن و نظارت بر نحوه كار كميتهها را به
عهده ميگيرد.
 -2مسئولين پيشنهادي كميتهها
 -3طرف شوراي مركزي به مجمع عمومي معرفي ميگردد.
در ابتدا منحر به اعضاي شوراي مركزي و در غير آن اعضاي علي البدل و در غير آن دو
گزينه از اعضاي شوراي عمومي و با رأيگيري اين شورا به شوراي مركزي معرفي
ميشوند.
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ب -اهداف و وظايف:
 -1مشاركت و همكاري فعال تمامي اعضاي كانون به منظور انجام بهتر امور.
 -2زمينهسازي جهت تخصصيتر شدن فعاليتها.
 -3مسائلي كه به طور تخصصي در كميتهها مختلف طرح ميشوند پس از بررسي به
شوراي مركزي ارائه شده و مورد ارزيابي نهايي جهت اجرا قرار خواهند گرفت.
نكته :مفاد اساسنامه كانون دانشجويي تئاتر در آذر ماه  1382با حضور اعضاي هيئت مؤسس
جديد كانون و مديريت امور فرهنگي وقت مورد تأييد قرار گرفت.

16

