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اساسنامه

...........مستندسینمايخانه

1396

ریفاتع: iاولفصل

استانمستندسینمايايحرفهکارگردانانازمتشکل،غیردولتیومستقلصنفی،استتشکلی..............مستندسینمايخانه) 1ماده
نامیدهمستندخانهاساسنامهایندراختصاراًواستشدهتشکیلاساسنامهاینمبنايبرنامحدودمدتبهتأسیستاریخازکه.................

.شودمی

فعالیتایراناسالمیجمهورياساسیقانونچارچوبدرونداردوابستگیسیاسیگروهودستهوحزبهیچبهمستندخانه) 2ماده
.داشتخواهد

تعداد دفاتر و اضافه نمودن . است...........استان مستندخانهفعالیتمحدودهو..........به نشانی .........................اصلیدفتر)  3ماده
گستردهاستانسطحدرتواندمیمربوطهمرجعازالزممجوزاخذومستندخانهمدیرههیأتنظرارزیابیوزمانگذشتازبعدشعب

شودتر

ومستندبلندفیلمیکهنريوفنیعواملرهبريوهدایتوظیفهکهشودمیاطالقکسیبهمستندسینمايايحرفهکارگردان) 4ماده
.آیدمیبشماراثرمعنويمالکوداردعهدهبررامستند،کوتاهیاومستندبلندنیمهیا

...............–3.......................–2................-1: خانم ها/آقایانازمتشکلکه» ............مستندسینمايخانه« موسسهیات) 5ماده
،گیريعضو،اساسنامهتصویبوتدوین،مستندخانهتشکیلمقدماتتهیهبراي،باشندمی..................–5................–4

هیأتنخستینانتخابهمچنین،اساسنامهبامنطبققانونیروندبرنظارتباعمومیمجمعجلسهاولینبرگزاريبراياعضافراخوانی
تحققوحفظجهتدرومدیرههیأتکاندیدايعنوانبهتوانندمینیزتاسیسازبعدواندنمودهقیاممستندخانهبازرسانومدیره

.دهندادامهخودفعالیتبهمستندخانهایناهداف

وظایفاهداف و : دومفصل

اهداف)6ماده

.سینماي مستند استان"صنعت-هنر"بسط و گسترش الف:

.حمایت از حقوق صنفی اعضاب:

.اي اعضاتالش در جهت باال بردن سطح کارآیی حرفه:ج

.استاندفاع از حقوق عام مستندسازان سینماي :د
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.اي براي اعضاایجاد امنیت شغلی و حرفه:ه

ایفظو)7ماده 

میانهمکاريبرايسازي بسترومستندخانهبیرونودروندراعضاهاياندیشهوتجربیاتتبادلبرايمناسبهايزمینهایجادالف:
.اعضا

و فنیتوسعهمنظوربهجهانوایرانهنريفرهنگیمراکزوهاسازمانسایر صنوف وباهمکاريهايزمینهبررسیوارتباطایجاد:ب
.استانمستندسینمايفرهنگوفراهم آوردن زمینه سرمایه گزاري در تولید و توزیع

وفرهنگیهايسیاستتدوینهايزمینهدرکهکارشناسیوگیريتصمیممراکزشوراها،کلیهدرحضورومشارکتتالش جهت :ج
.مؤثرنداستانسینماياقتصادي

.هااستاندیگر وایرانسینمايصنفیهايتشکلباهماهنگیومداومارتباط:د

. استانايحرفهمستندسینماياستانداردهايسطحبردنباالمنظوربهذیربطمراجعبهپیشنهاداتارائهوهمکاري:ه

.آنهاايحرفهاعتبارازصیانتمنظوربهاعضاهنريوفرهنگیشأنحفظ:و

.صنفبیرونودروندراعضاايحرفهفعالیتهايبامرتبطاختالفاتبهرسیدگیجهتداوريهیأتتشکیل:ظ

جهتعالقمندانوهنرجویانبراي) مستند( سینماییآموزشیکالسهايوتخصصی،هنريوفنیهايکارگاهبرگزاريوتشکیل:ح
.ي سینماي مستندحوزههاي آموزشی و پژوهشی در انجام فعالیتو همچنینالزمهايتواناییودانشارتقاي

.هاي مستند ایران و جهانبرگزاري جشنواره و جلسات نمایش و بحث و بررسی فیلمد: 

.خانه مستندتاسیس بانک اطالعات بر اساس نیازهاي : ت

.ي سینماي مستند و انتشار نشریات تخصصی و کتابایجاد فضاهاي اینترنتی در حوزه: ي

.مستندسازانکمک به پخش آثار سینمایی : ك

آنشرایطوعضویت: سومفصل

iهیات موسس، شوراي مرکزي و اعضا هییت مدیره باید داراي شرایط عمومی زیر باشند:(شرایط عمومی) 8ماده  i(

داشتن حد اقل هجده سال سن تمامالف: 

تابیعت جمهوري اسالمی ایرانب: 

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: ج
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وابستگی به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غیر قانونیعدم : د

موجب حکم دادگاه.نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به: ه

اختصاصی) شرایط 9ماده 

بااساسنامهایندرمندرجشرایطومستندخانهدرارزیابیوعضویتعمومیشرایطاحرازبهمشروطمستندخانهدرعضویتالف: 
.پذیردمیانجاممستندخانهمدیرههیأتتصویب

سالیانهعضویتحقپرداختهمچنینومستندخانهمقرراتوهانامهآیین،اساسنامهقبولبهمنوطمستنددرخانهعضویتب: 
.شدخواهدمحققمدیرههیأتمصوبهاينامهآیینحسب

وفرهنگوزارتاز) 5درجه( معادلهنريدرجهیادیپلمتحصیلیمدركحداقلبودندارابهمنوطمستندخانهدرعضویت: ج
. باشداسالمیارشاد

.شودمیتقسیمافتخاري-4پیوسته–3وابسته-2موقت-1: عضویتنوعچهاربهمستنددرخانهعضویت) 10ماده 

تنزلاما،استپذیرانجاممستندخانهمدیرههیأتتصویبومتقاضیکتبیدرخواستبهعضویتنوعتغییروتعیین: 1تبصره
.شدخواهدمحققمدیرههیأتتصمیمبا"صرفاعضواحتمالی

کارگردانیکشورجاريقوانینوضوابططبق،مستندفیلم3حداقلکهشودمیاطالقکارگردانیبهمستندخانهپیوستهعضوالف: 
خانهاساسنامهدرمندرجمعنويوماديهايحمایتوصنفیحقوقکلیهازپیوستهعضو. باشدداشتهخودايحرفهپروندهدروکرده

.باشدمستندخانه) بازرسان( نظارتوهیأتمدیرههیأتدرعضویتنامزدتواندمیوشدهبرخوردارمستند

وابستهعضوبهمدیرههیأتتصمیمبرحسب،باشدگذشتهسالپنجاومستندفیلمساختآخرینتاریخازکهايپیوستهعضو: ب
.شدخواهدتبدیل

.شدنخواهدعضویتتغییرشاملباشدداشتهخودکاريپروندهدرمستندفیلم5کهايپیوستهعضو: ج

وکردهکارگردانیکشورجاريقوانینوضوابططبق،مستندفیلم1حداقلکهشودمیاطالقکارگردانیبهمستندخانهوابستهعضو) د
مستندخانهاساسنامهدرمندرجمعنويوماديهايحمایتوصنفیحقوقکلیهازوابستهعضو. باشدداشتهخودکاريپروندهدر

( نظارتهیأتومدیرههیأتدرعضویتنامزدتواندنمیامابودهرأيصاحبمستندخانهعمومیمجمعدروشدهبرخوردار
.باشدمستندخانه)بازرسان

عضویتنوع،مدیرههیأتتصمیمبرحسب،باشدگذشتهسالپنجازبیشاومستندفیلمساختآخرینتاریخازکهايوابستهعضو: ه
.یافتخواهدتغییرموقتعضویتبهاو

عالقه مندان فعال حوزه مستند اطالق می شود که فعالیت آنان مورد تایید هیئت مدیره خانه مستند قرار بهمستندخانهموقتعضو: و
گرفته باشد ، فارغ التحصیالن گرایش هاي مختلف سینما (چه در بخش آموزشهاي آزاد و چه رسمی)، دانشجویان سینما، اعضا انجمن 
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و تایید هیئت مدیره می توانند در این محدوده قرار گیرند. عضو موقت می سینماي جوان، و فعالین حوزه فرهنگ سینما به تشخیص
تواند در مجمع عمومی خانه مستند حضور داشته باشد اما حق راي و انتخاب ندارد.

شود یها موجب تسهیل دستیابی به اهداف و وظایف انجمن مهایی را که ارتباط متقابل با آنتواند شخصیتانجمن می،: عضو افتخاريظ
.به عضویت افتخاري خود در آورد

.آیدو تصویب مجمع عمومی به عضویت انجمن در میعضو افتخاري با پیشنهاد هیأت مدیرهح: 

.ي انجمن در مجامع صنفی دیگر شودتواند عضو هیأت مدیره یا بازرس انجمن و یا نمایندهعضو افتخاري نمی:ت

.حق راي نداردعضو افتخاري در مجامع عمومی انجمن : ي

.عضو افتخاري ملزم به داشتن شرایط عام و خاص عضویت انجمن نیست:ك

.تبصره: لغو (یا انصراف از) عضویت عضو افتخاري باید به اطالع مجمع عمومی عادي انجمن برسد

کهاموريیاارتکابیااساسنامهموادازتخلفبهمبادرتکهاعضاییعضویتتعلیقبهنسبتتواندمیمستندخانهمدیرههیأت:ل
.نمایداقدامباشد،شدهايحرفهشأنوحیثیتهتکموجب

.نمایدفرجامورسیدگیتقاضايمستندخانهبازرسانطریقازتواندمیمعلقعضو: 2تبصره

.باشدوقتمدیرههیأتتصویببابایدعضویتمجددتقاضايامااستاختیاريمستندخانهعضویتازخروج: 3تبصره

.شدخواهدتسلیمموسسهیأتبهعضویتدرخواست،مستندخانهعضوگیريدورهاولیندر: 4تبصره

لغوعضویتموجب،اخطارارسالتاریخازپسماهسهطیعضومراجعهعدموکتبیاخطارازپسعضویتحقپرداختعدم:م
.شدخواهد

ارکان: چهارمفصل

:ازعبارتندمستندخانهارکان

.عمومیمجمع-1

.مدیرههیأت-2

)نظارتهیأت(بازرسان-3

عمومیمجمع: 1

.باشدمیمستندخانهوابستهوپیوستهاعضايازمتشکلکهاستمستندخانهرکنباالترینعمومیمجمع) 11ماده 
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.استبالمانع23مادةموازینرعایتباعمومیمجمعدرموقتاعضاءحضور: 1تبصره

.گرددمیتشکیلالعادهفوقوعاديصورتدوبهمستندخانهعمومیمجمع:الف

.گرددمیتشکیلنوبتیکدرسالهرمدیرههیأتدعوتبهعاديعمومیمجمع: ب

وزمانذکرباومشخصجلسهدستوربایستمیآندر. آیدمیعملبهرسانه هاي ارتباطی رسمی طریقازعمومیمجامعدعوت: ج
.پذیردانجامجلسهبرگزاريازپیشروز15حداقلبایستمیدعوتوگرددقیدمکان

مقابلتاشودمیدادهقرارحاضراندسترسدروتهیهنسخهیکدراعضاکلیهلیست اسامی،عمومیمجمعجلساتتشکیلازقبل: د
.کنندامضاراخودنام

مرتبهدرنشد،حاصلنصابحداولمرتبهدرچنانچهویافتهرسمیتیکعالوهبهنصفحضورباعاديعمومیمجمعجلسات: ه
.یافتخواهدرسمیتاعضا3/1حضورباشودمیتشکیلوروزاعالم30حداکثروروز15مدتحداقلظرفکهدوم

تشکیلواعالمسومعمومیمجمعروز30حداکثرروزو15فاصلهبهنرسدنصابحدبهنیزدومعمومیمجمعچنانچه: 1تبصره
.داشتخواهدرسمیتاعضاحضورتعدادهرباباراینکهشودمی

.بودخواهدمعتبرحاضرین) یکعالوهبهنصف(مطلقاکثریترأيباعاديعمومیمجمعمصوباتکلیه: و

صورتبهبایستینامهوکالتباشد،داشتهرادیگرعضویکوکالتحداکثرعمومیمجمعدرتواندمیوابستهوپیوستهعضوهر: ظ
.گرددتحویلبازرسبهکتبی

رئیسامضايبهوقیدصورتجلسهدربایستمیمخالفوموافقآرايتعدادوجلسهدرحاضرافرادتعدادوتصمیماتومذاکرات: ه
.برسدجلسهمنشیورئیسنائبو

وتعطیلتنفسبعنوانعمومیمجمعجلسه،نپذیردخاتمهجلسهیکطیجلسهدستوربهنسبتتصمیماتخاذکهصورتیدر:ت
.شودتشکیلبایدبعدهفتهیکبرايحداکثر

:استزیرشرحبهعاديعمومیمجمعاختیاراتووظایف) 12ماده

.بازرسانومدیرههیأتمالیوعملیاتیهايفعالیتگزارشبهرسیدگیواستماعالف:

.اساسنامهبامطابقبازرسان،مدیرههیأتاعضايانتخابب:

.آتیهايبرنامهزمینهدرمدیرههیأتپیشنهاداتدربارهمشاوره:ج

) .وظایفواهداف(مستندخانهمشیخطزمینهدرجدیدپیشنهاداتدریافت: د
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حضورباورییسنایبويغیابدرومدیرههیأترییسراشودمیبرگزارانتخاباتجلسهدستورباکهعمومیمجمعجلسات:ه
حاضراعضايمیانازناظریکومنشییکرییس،یکازمتشکلرئیسههیأتیکراعمومیمجمعادارهسپسکند،میافتتاحبازرس
.شوندمیانتخاب

.باشندمدیرههیأتانتخاباتکاندیدايتوانندنمیعمومیمجمعرئیسههیأتاعضاي: 1تبصره

اقدامصورتجلساتتنظیمونتایجاعالم،آنشمارشوآرااخذ،انتخاباتجلسهرسمیتبهنسبتعمومیمجمعرییسههیأت: 2تبصره
.نمایدمی

.رسیدخواهدرییسههیأتامضايبهوثبتمنشیتوسطصورتجلسات: 3تبصره

بایستمیشکایات. استرسیدگیقابلجلسهازپسهفتهدوتابازرسانومدیرههیأتانتخاباتبهنسبتشکایتگونههر: 4تبصره
.گرددقبلیبازرسانتسلیموکتبی

العادهفوقعمومیمجمع) 13ماده 

خانهاعضايسومدویابازرسانیامدیرههیأتدرخواستبهسالاززمانهردرتواندمیمستندخانهالعادهفوقعمومیمجمعالف:
.گرددتشکیلجلسهدستورذکربامستند

.باشدمیبرخوردارعاديعمومیمجمعاختیاراتکلیهازالعادهفوقعمومیمجمعب: 

.یابدمیرسمیتمستندخانهاعضايسومدوحضوربا،العادهفوقعمومیمجمعجلسات: ج

.بودخواهدمعتبرحاضرین) یکعالوهبهنصف(مطلقاکثریترأيباالعادهفوقعمومیمجامعمصوباتتمامی: د

:استزیرشرحبهالعادهفوقعمومیمجمعاختیاراتووظایف)14ماده 

.مستندخانهاساسنامهمفادتغییراتتصویبوبررسیالف: 

.اساسنامهبامطابق) بازرسان(نظارتهیأتومدیرههیأتترمیمجهتانتخاباتب: 

. موعدازپیشانتخاباتوبازرسانومدیرههیأتعزلپیشنهاد: ج

.آناجراينحوهوتسویهمدیرتعیینتصویب،صورتدرومستندخانهانحاللپیشنهادبررسی: د

مدیرههیأت: 2

بازرسنفر1واصلیعضونفر5ازمتشکلمدیرههیأتاعضايوبودهمدیرههیأتعهدهبرمستندخانهادارهومدیریت) 15ماده
عاديعمومیمجمعدرمستندخانهوابستهوپیوستهاعضايتوسطذیلشرحبهبراي هیئت مدیره و بازرسالبدلعلینفر 2واصلی

.شوندمیانتخاب
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مدیره براي هیئت البدلعلینفر 2واصلیبازرسنفر1سخنگو و –دبیر –دارخزانه–مدیرههیأترئیسنایب–مدیرههیأترئیس
.و بازرس

حدرعایتبا،ترتیببهبازرسالبدلعلیومدیرههیأتالبدلعلیعضوواصلیبازرس،مدیرههیأتاعضايانتخاب: 1تبصره
.باشدمیمأخوذهآراياکثر

تعدادافزایشدربارهعمومیمجمع،برسدنفر50ازبیشبهمستندخانهپیوستهووابستهاعضايتعدادصورتیکهدر–: 2تبصره
.گرفتخواهدتصمیممدیرههیأتاعضاي

ارشادوفرهنگوزارتاز) 3درجه( معادلهنريدرجهیالیسانسحداقلدارايبایستمیمدیرههیأتدرعضویتداوطلبالف: 
.باشداسالمی

.استبالمانعبعديهايدورهدرآناعضايانتخابتجدیدوسالدومدیرههیأتفعالیتقانونیدورهب: 

رامستندخانهادارهمسئولیتموقتبطورقبلیمدیرههیأتباشندنشدهتعیینجدیدمدیرههیأتکهمادامیانتخاباتازدورههردر: ج
هیأتبهايصورتجلسهطیرابهاداراوراقووجوهومداركواسناد،چکبالفاصلهموظفندقبلیاعضايمدیرههیأت. داردعهدهبه

.نمایندتحویلجدیدمدیره

.شوندمیجایگزینآراترتیببهالبدلعلیاعضاياصلی،اعضايازیکهرغیرموجهغیبتیاگیريکنارهیافوتصورتدر: د

میتلقیموجهباشدمدیرههیأترییساطالعبامستندفیلمساختیاومترقبهغیرحوادثیابیماريدلیلبهکهاعضاغیبت: 1تبصره
.گردد

.شدخواهدعضوبرکناريموجبمدیرههیأتاصلیاعضايغیرموجهمتوالیغیبتجلسهشش: 2تبصره

ازپسروز15مدتظرفحداکثروشودارائهبازرسوهیأترییسبهکتبیصورتبهبایدمدیرههیأتاعضاياستعفاي: 3تبصره
.گردداعالممستعفیعضوبهآننتیجهمدیرههیأتبررسی

.بودخواهدمعتبر) دارخزانهورییسنایب،رییس(شدهمعرفیامضاسهازامضادوبامستندخانهتعهدآوراوراقوقراردادهااسناد،: ه

هیئتترمیمجهتبایستمیبرسد،نفرپنجازکمتربهمدیرههیئتالبدلعلیواصلیاعضايمجموعدلیلهربهکهصورتیدر: و
.شودبرگزارانتخاباتمدیره

انتخابهیأتاعضايمیانازسالدومدتبرايرا،دارخزانهورییسنایب،رییسخودرسمیجلسهاولیندرمدیرههیأت: ظ
.کندمی

توسطرسیدگیوبررسیسپس،بودههیأتاعضايمطلقاکثریتکتبیاخطارواعالماساسبرمدیرههیأترییستغییر: 1تبصره
.پذیرفتخواهدصورتگیريرأيبعديجلسهدر،تصمیمبرايگیريرأيبهنیازصورتدروبازرس
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وداشتهرسمیتاصلیعضودوحداقلحضورهمچنینورییسنایبويغیابدروهیأترییسدعوتبهمدیرههیأتجلساتح: 
.بودخواهدقانونیموافقرآيدوحداقلبامدیرههیأتتصمیمات

. شدخواهدثبتمستندخانهبایگانیدرحاضرینامضايازپسوتنظیمجلسهصورتمدیرههیأتجلساتتمامیدر: 1تبصره
.شدخواهدپیگیريرییسنایبتوسطويغیابدرورییستوسطآنمصوبات

یاهیأتاکثریتتصویبباالعادهفوقجلساتبرگزاريوشودمیتشکیلباریکروزپانزدههرحداقلمدیرههیأتمنظمجلسات: ت
.استپذیرامکانمدیرههیأترییسدعوتبه

.بودنخواهدرايحقدارايجلسهآندروبودهبالمانعمدیرههیأتجلساتدربازرسحضور: ي

هیأتمذاکراتونداشتههیأتجلسهدرحضوربرايراغیربهنمایندگیتفویضوتوکیلحقمدیرههیأتاعضايازیکهیچ: ك
غائبینوحاضریناسامیمذاکرات،صورتجلسهدرشد،خواهدنگهداريمستندخانهبایگانیودررسیدهحاضرینامضابهوثبتمدیره

.شدخواهدقیدنیز

بعهدهمستندخانهازنمایندگیبههاوزارتخانهوهاارگانسازمانها،،هاکمیسیونجلساتدرشرکتبراينمایندهنوعهرانتخاب: ل
.باشدمیمدیرههیأت

.نمایدانتخابمستندخانهاعضايدیگرمیانازیاخودمیانازرامذکورنمایندگانتواندمیمدیرههیأت: 1تبصره

مربوطکهفعالیتیوعملنوعهرومستندخانهبناماقدامیهرگونهبراي،مستندخانهاساسنامهاهدافچوبچهاردرمدیرههیأت: م
:استزیرشرحبهمدیرههیأتاختیاراتووظایفتریناصلیکهنمایداقدامتواندمیاستمستندخانهموضوعبه

:مدیرههیأتاختیاراتووظایف) 16ماده 

.مقتضیکارهايراهومصوباتطریقازمستندخانهاساسنامهمفاداجرايالف: 

.اعضاعضویتنوعتغییربهرسیدگیوجدیدمتقاضیانعضویتدرخواستبررسیب: 

میمستندسینمايدرهنريوفنیهايمولفهرعایت،عضویتدرخواستبرايمتقاضیانفیلمهايارزیابیوانتخابمالك: 1تبصره
.کندمیتعییناجرایینامهآئینقالبدرمدیرههیأتراآنثغوروحدود. باشد

وظایفواهدافبامرتبطگیريتصمیموکارشناسیمراکزشوراها،تمامیدرحضورومشارکتبرايمستندخانهنمایندگانمعرفی: ج
.مستندخانهاساسنامهدرمندرج

.کشورازخارجوداخلدرهاجشنوارهوسینماییوصنفیفرهنگی،مجامعدرشرکتبرايمستندخانهنمایندگانمعرفی: د

.اعضاعضویتلغویاوتعلیقتصویب:ه
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یامستندخانهاعضايمابیناختالفحلمنظوربهمدیرههیأتاعضايازخارجنفرسهازمتشکل،داوريشورايوهیأتتشکیل:و
.سازيمستندحرفهبامرتبطمستندخانهازخارجحقوقیوحقیقیاشخاصباآناناختالفات

بااعضابرايغیرنقديونقديهايکمکدریافتوتعاونیهايصندوقوکارافتادگیازبیمهرفاهی،مسائلایجادجهتدرکمک:ظ
.مستندخانهاستقاللحفظ

آثارکیفیسطحارتقايهمچنینو)  اعضاتشویقوتعاملجهت(صنفیهايکارگروهایجادوجلسات،جشنوارهمراسم،برگزاريح:
.اعضاآموزشیوشدهتولید

. خدمتخریدویادائمازاعممستندخانهکارکناننصبوعزلواستخدام:ت

.مستندخانهعمومیمجامعدعوتوعملکردصورتتنطیم:ي

وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره)17ماده  

ي موثر استخدامی و مالی انجمن در چارچوب مصوبات هیأت مدیره براي استفادهي امور اجرایی، فرهنگی، اداري، اداره کردن کلیهالف: 
.و بهتر از منابع

.مدیرههاي اجرایی مدیریتی براي تصویب هیأتها و سیستمها و طرحنامهها، نظامنامهي طرح تشکیالت، شرح وظایف، آیینارائهب: 

ها و هرگونه هاي حقیقی و حقوقی و همچنین امضاي چکبستن قراردادهاي فرهنگی و اقتصادي و همکاري با موسسات، شخصیت: ج
.اوراق و اسناد تعهدآور دیگر

.ها) به هیأت مدیرهها و بازدارندهها (و نیز مغایرتي گزارش مالی و همچنین گزارش پیشرفت کارها و طرحتهیه وارائه:د

ي مراجع ي سینماي مستند ایران ارتباط دارند؛ همچنین مراجعه به کلیههایی که به نحوي با مقولهندگی انجمن در مراجع و سازماننمای:ه
.قانونی براي دفاع، تعقیب یا طرح دعاوي با حق توکیل به غیر

.فراهم کردن نیازهاي اداري و اجرایی براي پیشبرد امر نظارت بازرس: و

.تواند بخشی از اختیاراتش را با تصویب هیأت مدیره و با ذکر سقف زمانی به دیگران تفویض کندمدیره میرئیس هیأت :ظ

.ي انجمن نباید در دوایر دولتی مرتبط با سینما مقام مدیریتی داشته باشندرئیس و نایب رئیس هیأت مدیرهح: 

.اي انجمن استهاي رسانهاینترنتی و فعالیتهاي ي انجمن، مدیر مسئول نشریات، پایگاهرئیس هیأت مدیره:ت

بازرس: 3

پیوستهاعضايمیاناز) البدلعلیواصلیبازرسنفردوشامل(رانظارتهیأتسالدومدتبرايعاديعمومیمجمع) 18ماده
اجرايبرنظارتوظیفه) بازرس(نظارتهیأتونمایدمیانتخابآنالحاقیتبصرهو45مادهاجرايورعایتبامستندخانه
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انجاممحدودیتبدونرامربوطهرسیدگیگونههرزمانهردرتواندمیوداشتهرامستندخانهمصوباتدیگروهانامهآئین،اساسنامه
.استبالمانعنیزبعديهايدورهدربازرسانانتخابتجدید،دهد

مسئولیتموقتبطورقبلیبازرسانباشندنشدهتعیین) بازرسان(جدیدنظارتهیأتکهمادامیانتخاباتازدورههردر: 1تبصره
.بودخواهنددارعهدهخودرا

کند،اظهارمجمعبهتسلیمیعملکردصورتوداراییصورتومدیرههیأتگزارشصحتبارهدرباید) بازرس(نظارتهیأتالف: 
.کندشرکتمدیرههیأتجلساتتمامیدررأيحقبدونهموارهتواندمیبازرسمنظوربدین

مجمع،العادهفوقیاوعاديجلسهاولیندریابندتقلیلنفردواز) بازرسان(نظارتهیأتاعضايدلیلهربهکهصورتیدرب: 
.نمایدبرگزارراامراینبهمربوطانتخاباتنظارتهیأتترمیمجهتبایستمیعمومی

.ندارندمدیرههیأتجلسهدرحضوربرايراغیربهنمایندگیتفویضوتوکیلحق) بازرسان(نظارتهیأتاعضايازیکهیچ: ج

.بازرس انجمن نباید در دوایر دولتی مرتبط با سینما مقام مدیریتی داشته باشد

.ي پیاپی بازرس انجمن شودتواند بیش از دو دوره: یک عضو نمید

وظایف و اختیارات بازرس) 19ماده 

.هانامهي انجمن و آیینارزیابی و نظارت بر مصوبات و عملکرد هیأت مدیره، منطبق با مفاد اساسنامهالف: 

هاي نامهي انجمن و آییندادن تذکرات شفاهی و کتبی به هیأت مدیره و در صورت لزوم اطالع به اعضا، بر مبناي مفاد اساسنامهب:
.مصوب

.هاي انجمن با اطالع رییس هیات مدیرهنامهها، اسناد و پیمانوندهي دفاتر، پرحق دسترسی به کلیه:ج

.ي جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأيحق حضور در کلیه: د

هاي عملکرد و مالی هیأت مدیره را رسیدگی کند و حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی، بازرس موظف است گزارش: ه
.به اعضا در اختیار هیأت مدیره قرار دهدگزارش خود را براي ارسال

اختالف هریک از اعضاي خانه مستند با اعضاي هیأت مدیره از طریق پیگیري بازرس انجام می پذیرد ، بازرس موظف است با :و
اي الزم را وظایف و اختیارات هیأت مدیره ، بررسی ه6مراجعه به قوانین جاري کشور و از طریق شوراي حل اختالف مندرج در بند 

انجام  و احقاق حقوق نماید.

مالیامور: پنجمفصل

.رسدمیپایانبهسالهمانماهاسفندآخرروزوآغازسالهرماهفروردیناولروزمستندخانهمالیسال) 20ماده 

:عبارتندازمستندخانهمالیمنابع
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.مدیرههیأتمصوبهاينامهآئینمبنايبراعضاعضویتحق: الف

هاي دریافتی از نهادها و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول هبه به شرط حفظ استقالل کمک: ب
iii.و تایید و تصویب هیأت مدیرهخانه مستند

.آننظایروشاپورك،کارگاههابرگزاري،آموزش: شاملمستندخانهفعالیتهايازحاصلدرآمدهاي: پ

مقرراتسایر: ششمفصل

.استکشوراالجرايالزممقرراتوقوانینتابعباشدنداشتهصراحتیاونشدهبینیپیشاساسنامهایندرکهمواردي) 21ماده

عمومیمجمعتصویبازپسآنهايداراییواموالکلیه،.............مستندسینمايخانهحقوقیتصفیهوانحاللصورتدر) 22ماده
.گرفتخواهدقراراسالمیارشادوفرهنگوزارتاختیاردرالعادهفوق

نامهي اصالحی، آیینموظف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامهخانه مستندي وقت هیأت مدیره)23ماده 
.را منطبق بر اساسنامه تهیه و تصویب کرده و به بازرس و اعضا اعالم کندخانه مستندهاي اجرایی 

.االجرا استهاي قبلی الزمنامههاي جدید، آییننامهتبصره: تا زمان تنظیم، تصویب و اعالم آیین

1396سالعمومیمجمعدر..............مستندسینمايخانهاساسنامهعنوانبهمادهچهار بیست و وفصل6دراساسنامهاین) 24ماده
گردیدتصویبوبررسی

i است.١٣٩۵شھریور ١٣تاریخ آیین نامھ تشکل ھای مردم نھاد مصوب ھییت وزیران در ١۶موارد تشکل اساسنامھ مطابق با ماده
ii است.١٣٩۵شھریور ١٣آیین نامھ تشکل ھای مردم نھاد مصوب ھییت وزیران در تاریخ ١٧موارد شرایط عمومی اعضا مطابق با ماده
iii ١٣٩۵یورشھر١٣آیین نامھ تشکل ھای مردم نھاد مصوب ھییت وزیران در تاریخ ١در تعریف از مردم نھاد و غیر دولتی در تبصره ماده

آمده است "منظور از غیر دولتی، عدم وابستگی بھ دولت و نھاد ھای حاکمیتی ، عدم دخالت دولت و نھاد ھای حاکمیتی در تاسیس، اداره و 
استمرار و ھمچنین عدم فعالیت مقامات و مسئوالن و کارکنان دولتی و نھاد ھای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، بھ عنوان موسس

قرار دادن مسئولیتی بر عھده نھاد ھای دولتی خاص صحیح نمی باشدیا عضو است." بنابر این در اساسنامھ 


