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  :  اهداف- ۱  ماده
 تئاتر   مختلف  گروههاي  تشكيل  از طريق  كار جمعي  و روحيه  فرهنگ  گسترش- ۱

    دانشگاه در سطح
    نمايشي  هنر پايه  عنوان  هنر تئاتر به  به  پرداختن- ۲
   كرده  هنر تئاتر فعاليت  در زمينه  كه شجويي دان  خودجوش  از گروههاي  حمايت- ۳

  .هستند  بدان  پرداختن و يا خواهان
   هنر  اين  مختلف هاي  هنر تئاتر در زمينه  به  عالقمندان  آموزش- ۴
    دانشجويان  فراغت  اوقافت  پر كردن- ۵
   بين باط ارت  برقراري  از طريق  دانشگاه  تئاتري هاي  فعاليت  و هماهنگي  انجام- ۶

   هاي  تئاتر در دانشكده گروههاي
  . دارند  هنر توجه  بدين  كه  متفاوت  و تشكلهاي مختلف

  
     وظايف- ۲  ماده

   تئاتر  عالقمند و مستعد در زمينه  دانشجويان  شناسايي- ۱
   تئاتر  مختلف  گروههاي  تشكيل  عالقمند جهت  از دانشجويان  دعوت- ۲
   تئاتر  گروههاي  فعايت  جهت  الزم وسايل و   امكانات  تهيه- ۳
   هنر تئاتر  مختلف هاي  در زمينه  آموزش  كالسهاي  برگزاري- ۴
   تئاتر  گروههاي  براي  هنري  يا كارنامه  شناسنامه  تشكيل- ۵
    دانشگاه  تئاتر در سطح  مسابقات  برگزاري- ۶
   بين  ارتباط  برقراري هت ج  و كشوري  استاني  با سابقه  از هنرمندان  دعوت- ۷

  . آنها هاي از تجربه  تئاتر و استفاده اساتيد و هنرجويان
 هستند   فعاليت  به  تئاتر مشغول  در زمينه  كه  با نهادهايي  و ارتباط  همكاري- ۸

  ... و  اسالمي  تبليغات سازمان  هنري  ارشاد و حوزه  اداره همچون



3 

   هستند جهت  فعاليت  تئاتر مشغول  در زمينه  كه  با تشكلهايي  ارتباط  برقراري- ۹
   فعاليتها  هماهنگي  به كمك

   تجربه  كسب  ديگر جهت  در دانشگاههاي  مشابه  با كانونهاي  ارتباط  برقراري- ۱۰
    امكانات و تبادل

 كار   جهت  الزم  امكانات  كه  هايي  در دانشكده  فعاليت  شرايط  كردن  فراهم- ۱۱
  . را در اختيار ندارندتئاتر

  
    اركان- ۳  ماده
  :  كانون  عمومي  مجمع- ۱بند 
   دو ماه  حداقل  كانون  عضويت  فرم  بر پر كردن  عالوه  كه  دانشجوياني  كليه-  الف
   عمومي توانند عضو مجمع  باشند مي  داشته  نزديك همكاري  تئاتر  با كانون كامل
  . باشند كانون

  :  عمومي مع مج  وظايف-  ب
اعضاء ) ۱۲ + ۱ (  حضور حداقل  عمومي  مجمع  جلسه  تشكيل  براي-  تبصره

  .  است ضروري
    ريزي  برنامه  شوراي  پيشنهاد به  جهت  برنامه  تصويب- ۱
   شوراها  و اعضاي  دبير كانون  و استيضاح  پرسش- ۲

 با   آن يد درخواست شوراها با  و يا اعضاي  دبير كانون  استيضاح  براي-  تبصره
   مسؤول  به  مجمع  از تشكيل  روز قبل  سه مجمع  كل   اعضاي۱۳   حداقل امضاي

  . شود كانونها تحويل
 خود   در مسؤوليت  در صورتي  شونده ، استيضاح  استيضاح  از طرح  پس-  تبصره

   دست ا به ر  مجمع  حاضر در جلسه  اعضاي۲۳  ميزان  اعتماد به  راي شود كه ابقاء مي
  .آورد



4 

    اساسنامه  و يا الحِا مواد جديد به  پيشنهاد تغييرات  جهت  جلسه  تشكيل- ۳
   بايد درخواست  عمومي  مجمع  اعضاي۱۳   حداقل  تغيير در اساسنامه  براي-  تبصره
   جلسه  وقت  در اسرع  است  دهند و دبير موظف تحويل  دبير كانون  خود را به كتبي

  . برگزار نمايد  تغييرات  انجام  را جهت  مجمع هفوق العاد
  . پذير است  امكان  اعضاء حاضر در جلسه۱۲+۱   با راي  تغييرات  انجام-   تبصره

   بعد منوط  خواهد داد و جلسات  جلسه  يكبار تشكيل  هر ترم  در ابتداي  مجمع- ۴
  . خواهد بود  استيضاح  و ياطرح  دبير كانون  تشخيص به
  ۳   مادة۵ و ۴ و۳ و ۲   در بندهاي  ذكر شده  اركان  داخلي هاي  نامه  آيين صويب ت- ۵

  . باشد  نبايد مغاير با اساسنامه  اركان  داخلي هاي  نامه  آيين  تصويب-   تبصره
 خواهد   كانون  از مجمع  لغو عضويت  باعث  از دو جلسه  بيش  عمدي  غيبت-  الف
  .بود
   صورت  از آن  قبل  هفته  يك  و حداقل  قبلي  بايد با اطالع  مجمع  جلسه  تشكيل-  ب

  .پذيرد
  .باشد  مي  دبير كانون  عهده  به  مجمع  جلسات  مسؤوليت-  ج
  .  نيست  كانون  لغو عضويت  معناي  به  مجمع  لغو عضويت-د 
     و مركزي  تخصصي  اعضاء شوراهاي  انتخاب- ۶

  :  تخصصي  شوراي- ۲بند 
  :اعضاء -  الف

 نفر  يك: باشد  زير مي  ترتيب  به  البدل  و دو نفر علي  نفر عضو اصلي   از سه متشكل
 و   و دو نفر عضو اصلي  فرهنگي  اداره  معرفي  به البدل  نفرعلي  و يك عضو اصلي

    كانون  اعضاي  انتخاب  به  البدل  نفر علي يك
  :   وظايف-  ب
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    دانشجويان اي  آثار نمايشنامه  بررسي- ۱  
   از اجرا  قبل  نمايشي  گروههاي  كيفيت  بررسي- ۲  
    تئاتر در دانشگاه  مسابقات  برگزاري  جهت  نمايشي  گروههاي  بازبيني- ۳  
     تسهيالت  دادن  جهت  نمايشي  گروههاي  درخواستي  امكانات  بررسي-  ۴  

   آنها به         
 و در   تئاتر را در برگرفته  هنري-   تخصصي هاي  جنبه كار شورا صرفاً بررسي :تذكر
  . اظهار نظر ندارند حق  و سياسي  اخالقي  صالحيتهاي زمينه

  ،جهت راي حق عضوناظربدون عنوان توانند دونفر رابه  شورامي  اعضاي- تبصره
  . كنند  در شورا انتخاب عضويت

    كانون  مركزي  شوراي- ۳بند 
  :باشند  مي د ذيل افرا  شورا شامل  اعضاي-  الف

     تخصصي  شوراي  مسؤول- ۱  
    كانون  اعضاي  انتخاب  به  كانون  با سابقه  نفر از اعضاي  سه- ۲  
    كانون  اعضاي  انتخاب  به  كانون  خواهر با سابقه  نفر از اعضاي  يك- ۳  

  .گردند  مي  انتخاب سال  يك  مدت  افراد براي اين:  تبصره
  :   وظايف-  ب

   اعضاء شورا  از بين  دبير كانون  انتخاب- ۱  
    ترم  در طول  كانون هاي  برنامه  تدوين- ۲  
     موفق  از گروههاي  و حمايت  در مورد انتخاب گيري  تصميم- ۳  

     شوراي  با هماهنگي كشوري  مسابقات  به  اعزام  جهت دانشجويي            
   در   كانون  بخواهند با امكانات  كه در مورد گروههايي ( تخصصي           
  ) كنند شركت مسابقات            
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    دانشگاه  تئاتر خارج  از گروههاي  در مورد دعوت گيري  تصميم- ۴  
   در   مختلف هاي  تئاتر در زمينه  مسابقات  درمورد برگزاي گيري  تصميم- ۵  

    هر ترم طول         
   تئاتر در   كالسهاي مورد برگزاري در   و نيازسنجي گيري  تصميم- ۶  

    مختلف هاي زمينه           
  :  ستاد اجرايي- ۴بند 
  : شورا عبارتند از  اعضاي-  الف

   تئاتر  دبير كانون- ۱  
    دبير كانون  انتخاب  نفر به  يك- ۲  
     ريزي  برنامه  شوراي  انتخاب  نفر به  يك- ۳  

  :  ستاد اجرايي  وظايف-  ب
   تئاتر  فعاليتهاي  جهت  امكانات  و جذب ري پيگي- ۱  
    ريزي  برنامه  شوراي  مصوبات  اجراي- ۲  
    مختلف  نمايشي  گروههاي  اجراي  جهت  نمايشي  سالنهاي  سازي  آماده- ۳  
  نظر   زير  آن  به  تئاتر وابسته  و گروههاي  كانون  تبليغي  فعاليتهاي  انجام- ۴  

    دانشگاه ضوابط   و در چارچوب انون ك دبير اجرايي         
    كانون  اجرايي  فعاليتهاي  كليه  انجام- ۵  

   دبير كانون  اعضاء و يا انتخاب  در ستاد فوق با توافق  وظايف  تقسيم-   تبصره
  .باشد مي
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  :  مالي  واحد تداركات- ۵بند 
  :  وظايف-  الف

    نمايشي هاي كار گروه  جهت  الزم  نمايشي  امكانات  تهيه- ۱  
    نمايش  اجراي  بليطهاي  و فروش  تهيه- ۲  
    و نمايشي  اداري  از وسايل  اعم  كانون  و امكانات  وسايل  نگهداري- ۳  

   نامه  آيين  تهيه  به  موظف۵ و ۴، ۳، ۲   در بندهاي  ذكر شده  اركان  كليه-   تبصره
  .باشند  مي  تصويب جهت  عمومي  مجمع  به  و ارائه اجرايي

  :  عمومي  شوراي- ۶بند 
 تئاتر   كانون  مختلف  واحدهاي  اعضاء اصلي  از كليه  شورامركب  اين اعضاي

  .باشند مي
  : وظايف

    مختلف  واحدهاي  اختالفات  حل- ۱  
   شورا  اين  به  مختلف  كار واحدهاي  گزارش  ارائه- ۲  

  
   مسؤوليتها- ۴  ماده
    دبير كانون- ۱بند 
   مدت براي) ۱۲ + ۱ (  مركزي  شوراي  اعضاي  اكثريت  با رأي دبير كانون -  الف

  .خواهد شد   انتخاب يكسال
  :  وظايف-  ب

    كانون  و سرپرستي  اداره- ۱  
    كانون  سرپرستي  تحت  و واحدهاي  بر كار اركان  نظارت- ۲  
   كانونها  مسؤول  فعاليتها به  هفتگي  گزارش  ارائه- ۳  
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    دانشگاه  تئاتر در سطح  مختلف  گروههاي  تشكيل  در جهت ش تال- ۴  
    كانون  پوشش  تحت  نمايشي  بر كار گروههاي  اجرايي  نظارت- ۵  
    در كانون  عضويت  جديد متقاضي  اعضاي  نام  ثبت- ۶  
     ويژه  عالقمند به  دانشجويان  جذب  جهت  الزم  اتخاذ تدابيري- ۷  

   جديدالورود دانشجويان          
    عمومي  شوراي  به  مختلف  كار گروههاي  گزارش  ارائه- ۸  

  :  گروه  سرپرست- ۲بند 
   انتخاب  به  گروه  مسؤول  عنوان  نفر به  يك  كانون  پوشش  تحت  نمايشي از هر گروه
  .شود  مي  تعيين  دبيركانون  و تاييد شوراي افراد گروه

  : وظايف
    گروه  تمرين ساعات   برنامه  تدوين- ۱  
    دبير كانون  به  نمايش  مورد نياز گروه  و امكانات  وسايل  اعالم- ۲  
    ستاد اجرايي  به  گروه  از فعاليتهاي  دو هفتگي  گزارش  ارائه- ۳  

  :  كارگردان- ۳بند 
 و يا با   كارگرداني  افراد جهت  آمادگي  با اعالم  نمايش  گروه  كارگردان-  الف
  .شود  مي تعيين     دبير كانون ابانتخ
  :  وظايف-  ب

    نمايش  گروه  سازي  آماده  جهت  نمايش  با گروه  تمرين  انجام- ۱  
    نمايش  گروه  اجرايي  و عوامل  بازيگران  و انتخاب  تعيين- ۲  

  :شوند  مي  تقسيم  دو دسته  به  نمايشي  گروههاي-   تبصره
     تشكيل  دانشگاه  دانشجويي  تشكلهاي ط گروهها توس اين:   مستقل- ۱  

   ندارد مگر در  اي گروهها وظيفه   تئاتر در مورد اين شود كانون مي          
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   در حد   كانون  صورت  در اين  كه  تشكل  كتبي  درخواست صورت          
  . دهد  ارائه  و خدمات  آنها كمك تواند به مي  مقدورات          

     صورت شوند و يا به  مي  تشكيل  كانون  گروهها  توسط اين:   وابسته- ۲  
   خود   سرپرستي دارد آنها را تحت  وظيفه  كانون  هستند كه خود جوش         
  . نمايد اداره         
  

   تئاتر  كانون  تشكيالتي   چارت- ۵  ماده
     و فوق برنامه  امور فرهنگي اداره

     هنري-  ي فرهنگ  كانونهاي  مركزي شوراي
   تئاتر   كانون  عمومي شوراي
    دبير كانون  كانون  عمومي مجمع

     واحد تداركات       تئاتر  گروههاي مسؤولين
    تخصصي شوراي    ريزي  برنامه شوراي   ستاد اجرايي  

  
  

 ۲۱/۸/۷۸   مواد و بندها در تاريخ  اين  بند و ملحقات۹ و   ماده۵ در   اساسنامه اين
   دانشگاه  فرهنگي  تأييد شوراي  به  رأي۴۷ با   كانون عمومي  در مجمع  از تصويب پس

  .  است رسيده
  
  
  
  
  


