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 "اساسنامهپیش نویس "

 

 نام مؤسسه، »خانه سينما« است. . 1ماده 

 نوع مؤسسه، مستقل، غيرانتفاعي، غيردولتي و غيرسياسي است. . 2ماده 

 است از:  اهداف و موضوع مؤسسه عبارت . 3ماده 

جهت حفظ و صيانت حقوق مادي و معنوي  رهنگ و هنر كشور از طريق تالش در كمك به پيشرفت ف .1

 اي در امر توليد، توزيع و نمايش. حرفه كارگزاران 

 اي اعضا.دانش حرفه اخالق و ارتقاي و هاي فرهنگي، پژوهشي و آموزشي كمك به فعاليت  .2

 . كمك به ايجاد امنيت شغلي .3

كمك به فراهم ساختن امكانات رفاهي مناسب و ارتقاي كيفيت معيشتي براي اعضا از طريق ايجاد   .4

هاي حمايتي و  ، ايجاد صندوق نهادهاي رفاهيهاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ايجاد پوشش

ده  اي و حمايتي دولتي و غيردولتي درجهت استفابازنشستگي و نظاير آنها، همكاري با نهادهاي بيمه 

 از تجربيات و امكانات آنها.

هاي مرتبط با توليد، توزيع و نمايش  گيري مشاركت و حضور در كليه شوراها، مراكز كارشناسي و تصميم .5

 ربط.هاي صنفي ذي فيلم در تعامل با تشكل

كه از طريق  هاي نوين و فناوري توليد، توزيع و نمايش اي بررسي و تصويب استانداردهاي حرفه  .6

   .شودهاي كارشناسي ارائه مي نفي يا گروه هاي صتشكل

  فيلم صنعت هاي اطالعاتي روزآمد مربوط به منابع، عوامل و محصوالت كمك به ايجاد و توسعه نظام  .7

 .ايران

اي  حرفه و شأن  منظور صيانت از حيثيت  به هاي عضو  تشكل تالش درجهت حفظ شأن فرهنگي و هنري   .8

 آنها.اعضاي 

اي از طريق تدوين مقررات و  اي پيشگيري و كاهش اختالفات حرفه ساختن بستر مناسب برفراهم  .9

 تنظيم قراردادهاي الگو.
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توافق يا انعقاد  ناشي از حقوقي داوري براي رسيدگي به اختالفات و دعاوي نهاد ايجاد و تحكيم   .10

و  صنعت فيلم ايران هاي هاي صنفي مرتبط با فعاليت قراردادهاي ميان اعضا و ساير افراد و تشكل 

آميز  ساختن تمهيدات الزم براي اجراي مسالمتسعي در ايجاد تفاهم، صلح و سازش بين آنها و فراهم 

 و قانونمند آراي صادره. 

ها و  ها، همايشايجاد و توسعه نهادهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مرتبط، برگزاري نشست   .11

سينما جشن  هاي تخصصي و برگزاري ساالنه  هاي فرهنگي و گاهنامه هاي آموزشي و انتشار كتابدوره 

 منظور تقدير، تكريم و تشويق برگزيدگان. به 

 هاي مؤسسه.المللي در محدوده فعاليت ن انعقاد قرارداد و انجام معامالت مجاز داخلي و بي  .12

هاي  يي و توانايي امنظور ارتقاي سطح كارحقيقي و حقوقي به گذاري و مشاركت با اشخاص سرمايه   .13

 . هاي صنفي عضو مؤسسه، مشروط به عدم تداخل با فعاليت تشكل اعضا

ي، قبول هدايا و  ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقيقي و حقوق تحصيل وام يا اعتبار از بانك   .14

 اعطاي جايزه به اشخاص.

 مدت فعاليت از تاريخ ثبت نامحدود است.  . 4ماده 

 سرمايه و تابعيت مؤسسه ايراني است.  . 5ماده 

است و با تصويب مجمع   29خيابان بهار جنوبي ـ خيابان سمنان، شماره  مركز اصلي مؤسسه، تهران ـ  . 6ماده 

 از شهرهاي كشور را دارد. عمومي اجازه تأسيس شعبه در هر يك 

ريال است كه در بدو تأسيس از سوي هيئت مؤسس  ..........................................................  سرمايه اوليه مبلغ . 7ماده 

 تأمين و پرداخت شده است. 

 اعضا و شرايط عضويت: . 8ماده 

ران كه براساس قانون كار، تشكيل و در  فيلم ايصنعت هاي اصناف اند از: تشكلاعضاي مؤسسه عبارت .1

  56914/ ت  105569يا پس از اين در اجراي تصويب نامه شماره  و  شده  نوني )وزارت كار( ثبتمرجع قا

 داراي شناسه ملي باشد.و برسد وزيران، به ثبت  هيئت  22/8/1398هـ مورخ 

ط با توليد، توزيع و نمايش  اي فعال در يكي از مشاغل مرتبهر تشكل صنفي، گروهي از افراد حرفه  .2

هم آمده و طبق    ايران است كه براي گسترش و احقاق حقوق و منافع مشترك صنفي گردصنعت فيلم  

 بند يك اين ماده ثبت شده باشد و شخصيت حقوقي مستقل از مؤسسه دارد. 
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هاي مصوب مجمع  نامهآيين شده در مؤسسه، منوط به پذيرش اساسنامه و عضويت تشكل صنفي ثبت  .3

عمومي مؤسسه، انطباق اساسنامه تشكل صنفي با اساسنامه مؤسسه و پرداخت حق عضويت است و  

 هاي موردنظر نيست.نافي استقالل قانوني و تخصصي تشكل 

مديره، در نخستين مجمع عمومي  درخواست عضويت تشكل صنفي جديد همراه با گزارش هيئت  .4

 شود.ذ تصميم مي بررسي و نسبت به آن اتخا

شده و از هر حرفه فقط يك    تشكيلفعاالن يكي از حرف صنعت فيلم ايران يك تشكل صنفي فقط از  .5

 شود.تشكل صنفي به عضويت مؤسسه پذيرفته مي 

حق  هاي صنفي يكي از تشكل  درفقط اشتغال دارند، صنعت فيلم هاي مختلف اشخاصي كه در حرفه  .6

 .دارند رأي دادن و انتخاب شدن را  

 است از: هاي صنفي عبارت شرايط عمومي اعضاي تشكل .7

 .ــ تابعيت جمهوري اسالمي ايران

 . جمهوري اسالمي ايران ــ التزام عملي به قانوني اساسي

ها نامه عضويت هريك از تشكل مطابق با آيين ــ اشتغال مستمر به حرفه مرتبط با تشكل صنفي مربوط،  

 .سينما رسيده باشد مديره خانه كه به تصويب هيئت 

 . ــ نداشتن محكوميت مؤثر كيفري

ــ نداشتن محكوميت قطعي اجرانشده، صادره از نهاد داوري مؤسسه يا داوري خارج از مؤسسه در  

 ارتباط با امور صنفي. 

اي  نامههاي صنفي در آيين شرايط اختصاصي پذيرش، تعليق و لغو عضويت اشخاص در هريك از تشكل .8

 شود.رسد، تعيين مي مديره مؤسسه مي ها تهيه و تدوين و به تصويب هيئتاز تشكل   كه از سوي هريك 

 : اركان مؤسسه . 9ماده 

 داوري نهاد  . 4 . بازرس 3  مديره . هيئت 2  مجمع عمومي  .1

 ت. شوراي صيان5
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 : مجمع عمومي . 10ماده 

شود كه  هاي صنفي عضو، تشكيل مي مجمع عمومي باالترين ركن مؤسسه، از نمايندگان رسمي تشكل 

اي مركب از رئيس  رئيسهعهده هيئت به شود. اداره مجامع عمومي العاده برگزار مي صورت عادي و فوق به 

مجمع،   ترين نماينده، دو عضو ناظر و يك منشي، همگي از اعضايمديره و در غياب وي مسنهيئت

 است.

شود.  عمومي عادي يك بار در سال و حداكثر ظرف چهار ماه از پايان سال مالي مؤسسه تشكيل مي مجمع    . 11ماده  

العاده و با ترتيبات مربوط به مجمع عمومي عادي  طور فوق چنين در طول سال و براساس ضرورت به هم

 برگزار خواهد شد. 

ت س چهارم اعضا يا درخواديره يا بازرس بنا به درخواست يك مهيئت مجمع عمومي عادي به دعوت  . 12ماده 

 شود.اكثريت مطلق اعضا، تشكيل مي 

كتبي مجمع عمومي عادي بايد با دستور جلسة مشخص و ذكر زمان و مكان برگزاري، همراه با   دعوت . 13ماده 

يش از زمان برگزاري  روز پ15مديره و نظر بازرس حداقل گزارش كتبي عمليات مالي و عملكرد هيئت 

روز پيش از تاريخ مجمع  15حداقل نامه هاي صنفي ارسال شود و متن دعوتمجمع براي كليه تشكل 

 شده، نيز درج شود.  عمومي عادي در روزنامه كثيراالنتشاري كه در مجمع تعيين

نصاب نرسد، در مرتبه  يابد و اگر به حّدچهارم اعضا رسميت مي با حضور سه جلسات مجمع عمومي عادي    . 14ماده  

 روز بعد با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت.  15دوم كه حداكثر 

د.  نكنهاي صنفي، نمايندگان خود را براي حضور در مجمع عمومي كتباً معرفي مي هريك از تشكل  . 15ماده 

ازرس و  هاي صنفي عضو هستند كه يك نفر بعضو از اعضاي تشكل  پنج نمايندگان حداقل دو و حداكثر 

نمايندگان  شرايط  مديره بايد باشند.  مديره تشكل صنفي و يا از اعضاي خارج از هيئت بقيه از اعضاي هيئت 

 عبارت است از:

   . در تشكل صنفي مربوطمديره  و يك دوره عضويت در هيئت سال سابقه عضويت  حداقل پنج  داشتن   .1

 . كيفريمؤثر سابقه محكوميت  نداشتن  .2

اجرانشده، صادره از نهاد داوري مؤسسه يا داوري خارج از مؤسسه در  محكوميت قطعي نداشتن  .3

 ارتباط با امور صنفي. 
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 كنند:نمايندگان تشكل صنفي در مجمع عمومي به ترتيب زير عمل مي  . 16ماده 

عنوان هر تشكل صنفي داراي يك رأي در مجمع است. نمايندگان هر تشكل از بين خود يك نفر را به  .1

كنند. اعالم رأي توسط نماينده  البدل وي انتخاب مي عنوان علي رأي و يك نفر را به صاحبنماينده 

 غير، نيست.آيد و قابل واگذاري به عمل مي البدل به رأي و در غياب وي توسط عليصاحب

 مديره مؤسسه شود. مجاز است نامزد عضويت در هيئت   يكي از نمايندگان .2

مديره يا بازرسي مؤسسه را بايد پنج  امزدهاي عضويت در هيئتمديره هر تشكل صنفي، نرئيس هيئت  .3

شده از سوي  مديره مؤسسه معرفي كند. نامزدهاي معرفي روز پيش از برگزاري مجمع، كتباً به هيئت

 مديره و بازرسي( شركت كنند.توانند فقط در انتخابات يكي از دو ركن )هيئتهر تشكل، مي 

 : عمومي عادي وظايف و اختيارات مجمع . 17ماده 

 مالي. تراز مديره در امور مؤسسه و گزارش عملكرد و استماع گزارش هيئت  .1

 . استماع گزارش بازرس  .2

 . ماليتراز رسيدگي، تصويب، رد يا اصالح  .3

 .تصويب بودجه .4

 .مديره و بازرس هيئت انتخاب اعضاي  .5

 . مديره و بازرس عزل هريك از اعضاي هيئت  .6

ها و  نامه هاي آينده و تصويب آييني و برنامه مشهاي كلي و خط بررسي و تصويب سياست .7

 ها.دستورالعمل 

 تصويب عضويت تشكل صنفي جديد و يا لغو عضويت تشكل صنفي عضو.  .8

 هاي الزم. آگهي  برايتعيين روزنامه كثيراالنتشار  .9

 هاي صنفي. تعيين حق عضويت تشكل   .10

 العاده نباشد.مجمع عمومي فوق  يتساير مواردي كه در صالح  .11

 جز موارد زير با رأي اكثريت مطلق حاضران در جلسه معتبر است.مصوبات مجمع عمومي به . 18ماده 

 شوند.مديره و بازرس با رأي اكثريت نسبي حاضران در مجمع انتخاب مي اعضاي هيئت  .1

 شوند.عزل مي چهارم حاضران در مجمع مديره و بازرس با رأي اكثريت سه اعضاي هيئت  .2
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 : العادهمجمع عمومي فوق  . 19ماده 

مديره يا بازرس  العاده، در هر زمان از سال، به درخواست اكثريت مطلق اعضاي هيئتمجمع عمومي فوق 

 شود. سوم اعضا يا درخواست اكثريت مطلق اعضا، دعوت به تشكيل مي بنا به درخواست يك 

، تعداد و چگونگي  رئيسه()از نظر نصاب و هيئت  العاده، رسميت مجمعترتيب دعوت به مجمع عمومي فوق   . 20ماده  

 هاي صنفي، همانند مجمع عمومي عادي است. حضور نمايندگان تشكل

 العاده عبارت است از:وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق  . 21ماده 

 تصويب تغييرات اساسنامه.  .1

 تعيين مدير يا مديران تصفيه.  تصويب انحالل مؤسسه و  .2

هاي صنفي عضو و مفاد اساسنامه  هاي اعضاي تشكلكه موازي فعاليت نحويتصويب منابع درآمدي به  .3

 مؤسسه نباشد.

جز انحالل  العاده با رأي دوسوم اعضاي حاضر در جلسات معتبر است، به مصوبات مجمع عمومي فوق  . 22ماده 

 مؤسسه كه نياز به رأي چهارپنجم حاضران در مجمع دارد. 

جلسه مجمع به  همراه صورت اهم مباحث و كليه مصوبات مجمع، در »دفتر ويژه مجامع« ثبت شده و به   . 23ماده 

 رسد.ه مجمع مي رئيسامضاي اعضاي هيئت 

 :همديرهيئت. 24ماده 

شود كه براي مدت دو سال از بين  البدل تشكيل مي هفت عضو اصلي و دو عضو علي مديره از هيئت

 شوند. عضو، انتخاب مي هاي صنفي  نمايندگان تشكل

  هاي ديگر بالمانع است.براي دوره هيئت مديره اعضاي انتخاب    ـ  تبصره

 مديره موجود، مسئول اداره امور است.مديره جديد، هيئت تا تعيين و انتخاب هيئت . 25ماده 

البدل به  درصورت فوت، حجر، پذيرش استعفا يا غيبت غيرموجه هريك از اعضاي اصلي، اعضاي علي . 26ماده 

 شوند.ترتيب آراي مأخوذه، جايگزين مي 

، غيرموجه محسوب  در يك سال  جلسه رسمي متناوب غيبت در سه جلسه رسمي متوالي و پنج     ـ 1  تبصره

 شود.مي 

 
 دوره های متوالی قائل نشده است. مجمع عمومی می تواند برای این ماده بر اساس قانون تجارت نگاشته شده و محدودیتی برای

 هیئت مدیره دوره های محدود قائل گردد.
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شود.  ارائه مي بازرس مديره در دبيرخانه مؤسسه ثبت و رونوشت آن به استعفاي عضو هيئت ـ2تبصره

روز از ثبت استعفا و با دعوت از بازرس   15مديره بايد در نخستين جلسه كه حداكثر ظرف  هيئت

 اتخاذ تصميم كند.  يتعفاس شود، در مورد اتشكيل مي 

  . 27ماده 

طور  ، تشكيل مجمع عمومي عادي به چهار نفرمديره به البدل هيئت درصورت كاهش اعضاي اصلي و علي  .1

 مديره جديد، الزامي است. العاده براي انتخاب هيئتفوق 

  ، يك 24تمام، از نظر محدوديت مقرر در قسمت اخير ماده ، دورة نيمه 1درصورت اعمال بند  تبصره ـ

 شود.دوره كامل محسوب مي 

روز، مجمع   45مديره به شش نفر، به فاصله حداكثر البدل هيئت درصورت كاهش اعضاي اصلي و علي  .2

 شود. العاده براي انتخاب بقيه اعضا تشكيل مي طور فوق عمومي عادي به 

خود   تشكل صنفي ئت مديرهيهرئيس يا نايبتوانند رئيس زمان نميمديره مؤسسه، هم اعضاي هيئت . 28ماده 

 دواير دولتي باشند.استخدام زمان در توانند همچنين نمي باشند، هم

اند، رئيس،  روز پس از مجمعي كه در آن انتخاب شده  10مديره در اولين جلسه و حداكثر ظرف هيئت . 29ماده 

 كنند.مديره را از بين خود انتخاب مي و سخنگوي هيئتدبير رئيس، نايب

مديره با حضور چهار عضو اصلي رسميت داشته و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق  جلسات هيئت   . 30ماده  

 معتبر است. 

مديره بنا به دعوت رئيس، حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت، درصورت ضرورت، جلسة  هيئت . 31ماده 

ل با ذكر مورد تشكيل  مديره يا به درخواست مديرعامالعاده به درخواست حداقل سه عضو هيئت فوق 

 شود.مي 

ترين عضو خواهد بود  عهده مسنمديره، رياست جلسه به ت رئيس هيئنايبو در غياب رئيس  ـ1تبصره 

 كه وظايف  و اختيارات رئيس را خواهد داشت.

جلسه تنظيم و پس از امضاي اعضاي حاضر در دفتر  مديره صورت در كليه جلسات هيئت ـ2تبصره 

مديره براي اجرا به  هيئت  رئيسئيس يا نايبرشده و مصوبات آن توسط جلسات ثبت صورت

 شود.مديرعامل ابالغ و رونوشت آن به بازرس تسليم مي 
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 مديره:وظايف و اختيارات هيئت  . 32ماده 

 هاي كلي خود و اطالع به اعضا به نحو مقتضي.اهداف و سياستتبيين  .1

 هاي كلي با همكاري اعضاي مؤسسه. ردن سازوكار براي ارزيابي و نقد سياستكفراهم  .2

 تعيين حق امضاي اعضا و مديرعامل در قراردادها، اسناد مالي و تعهدآور و مكاتبات عادي. .3

 .مديرهاز انتخاب هيئت  ماه پس سه  استخدام مديرعامل مؤسسه ظرف حداكثر  .4

 دار وظايف مديرعامل است.مديره عهده تا زماني كه مديرعامل منصوب نشده، رئيس هيئت تبصره ـ

 . بط با اهداف مؤسسه و بودجه مربوطهاي اجرايي مرت ها و برنامه بررسي و تصويب طرح  .5

تشكيالت، شرح وظايف و  هاي اجرايي و مديريتي، طرح تدوين، بررسي، تصويب و ابالغ كليه نظام  .6

 شدن مفاد اساسنامه مؤسسه.هاي موردنياز براي اجرايينامه آيين

نظر به مجمع  هاي صنفي جديد در چارچوب مفاد اساسنامه و اعالم بررسي درخواست عضويت تشكل .7

 عمومي براي اتخاذ تصميم نهايي.

 عزل و نصب و رد يا پذيرش استعفاي مديرعامل.  .8

 اظهارنظر درخصوص گزارش ادواري عملكرد مديرعامل.بررسي و  .9

مديره و ارسال آن همراه با گزارش بازرس به  تراز مالي و گزارش عملكرد هيئت  تهيه و تنظيم  .10

 عمومي عادي.   روز پيش از تشكيل مجمع15هاي صنفي عضو، حداقل تشكل

 المللي.اتخاذ تصميم درمورد عضويت و شركت در مجامع داخلي و بين  .11

يين و معرفي نمايندگان مؤسسه براي مشاركت و حضور در كليه شوراها، مراكز كارشناسي و تع .12

هاي نظارتي و قضايي با تعامل و تبادل  گيري مرتبط با توليد، توزيع و نمايش فيلم و دستگاهتصميم 

 ربط.هاي صنفي ذي نظر مستمر و مؤثر تشكل 

 ها و شوراهاي منتخب.، اعضاي هيئت مديره، مديرعامل، بازرس تعيين دستمزد اعضاي هيئت  .13

 ل. يبه مجمع عمومي با ذكر دالاعضا پيشنهاد لغو عضويت  .14

 تعليق و لغو تعليق عضويت اعضا. .15

شده در اساسنامه و  هاي صنفي عضو از اهداف و وظايف تعيين درصورت تخلف تشكل تبصره ـ

را تا برگزاري  تواند عضويت تشكل صنفي متخلف مديره مي هاي مؤسسه، هيئت نامه آيين

نخستين مجمع عمومي، به حالت تعليق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس براي  

 اخذ تصميم به مجمع عمومي ارائه كند. 
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 . هاي الزمنامهتصويب آيين  .16

 .انتخاب اعضاي شوراي صيانت .17

 . انتخاب اعضاي نهاد داوري .18

هاي صنفي مختلف  مادي و معنوي اعضاي تشكلايجاد تمهيدات الزم براي رعايت حقوق متقابل  .19

 دادهاي الگو. ر هاي توليد، توزيع و نمايش و تنظيم و ارائه قرابخش

هاي  اطمينان از صحت انتخابات و عملكرد تشكل  رتي الزم براي حصول فراهم آوردن سازوكار نظا .20

 هاي تشكل صنفي مربوط. نامه صنفي عضو براساس اساسنامه و آيين 

هاي نامه اي تخصصي براي تسهيل اجراي مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آيين هتشكيل كميته  .21

 مصوب. 

مؤسسه و  له منظور طرح دعاوي احتمالي نامه براي تفويض وكالت به امضاي قرارداد و وكالت  .22

پاسخگويي به دعاوي عليه مؤسسه با كليه اختيارات راجع به دادرسي و اجراي احكام مراجع قضايي  

 و غيرقضايي. 

استخدام، اخراج، تعيين شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط نسبت  .23

 به كاركنان مؤسسه. 

ها و مؤسسات اعتباري و تحصيل اعتبار از  نام مؤسسه نزد بانك افتتاح حساب و استفاده از آن به  .24

 ها و مؤسسات اعتباري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي.بانك

 و دريافت مطالبات مؤسسه.   پرداخت ديون .25

عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل و يا فسخ و اقاله آن درمورد خريدوفروش و معاوضه اموال منقول   .26

 و غيرمنقول كه جزء موضوع شركت باشد.

   .و تعيين دستورجلسه آنها  العادهدعوت مجامع عمومي عادي و فوق  .27

مديره حق واگذاري انجام وظايف خود را به غير ندارند. تفويض وكالت از سوي مؤسسه با  اعضاي هيئت . 33ماده 

 امضاي مجاز به اشخاص براي انجام امور محوله از اين امر مستثني است. 

 است از:مديره عبارت هيئـت وظايف و اختيارات رئيس  . 34ماده 

 الم آن به بازرس.مديره و اعدعوت اعضا به حضور در جلسات هيئت .1

 مديره. تشكيل و اداره جلسات هيئت  .2

 مديره.امضا و ابالغ مكاتبات و مصوبات هيئت  .3
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 مديره. پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات و گزارش آن به هيئت .4

 دعوت به تشكيل و رياست جلسات »شوراي صيانت«.  .5

 :مديرعامل . 35ماده 

شود.  مديره انتخاب و خارج از آن استخدام مي اجرايي، توسط هيئت عنوان باالترين مقام مديرعامل به 

 رسد.مديره وقت به پايان مي مدت مديريت عامل با انقضاي دوره هيئت 

  بالمانع است. هاي ديگربراي دوره مديرعامل  انتخاب تبصره ـ

 :مشخصات مديرعامل. 36ماده 

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي.  .1

 صالح. به تأييد مراجع ذي كيفري مؤثر محكوميت  نداشتن سابقه  .2

خارج از مؤسسه، در  يا داوري نداشتن محكوميت قطعي اجرانشده صادره از نهاد داوري مؤسسه  .3

 ارتباط با امور صنفي. 

 نداشتن شغل دولتي.  .4

 :وظايف و اختيارات مديرعامل . 37ماده 

، نصب و  مديرهچارچوب مصوبات هيئت انجام امور اجرايي اعم از اداري، فرهنگي و مالي مؤسسه در  .1

براساس امضاي قراردادهاي استخدامي كاركنان موردنياز  هاي اجرايي و عزل مديران بخش 

 مديره رسيده باشد.كه به تصويب هيئتهايي نامه آيين

هاي صنفي براي تصويب  هاي اجرايي منطبق با اهداف تشكل نامه ها و نظامها و برنامه ارائه طرح  .2

 ره. مديهيئت

منظور تحقق اهداف مؤسسه  مديره به شركت در جلسات مرتبط با سينما به نمايندگي از سوي هيئت .3

 مديره. و ارائه گزارش آن به هيئت 

 مديره.امضاي قراردادها با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب مصوبات هيئت  .4

 مديره رسيده باشد. يد هيئت كه به تأي  32ماده    3امضاي هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعايت بند   .5

 ديره. متهيه و ارائه گزارش ماهانه پيشرفت امور اجرايي و تراز مالي در پايان هر دوره مالي به هيئت .6

 

  دوره های متوالی قائل نشده است. مجمع عمومی می تواند این ماده بر اساس قانون تجارت نگاشته شده و محدودیتی برای

 برای هیئت مدیره دوره های محدود قائل گردد.
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براي  مديره  با تأييد و انتخاب هيئت  نمايندگي مؤسسه در مراجع قضايي و استخدام وكيل دادگستري .7

شخاص حقيقي و حقوقي و دفاع و پاسخگويي  طرح و اقامه دعوي حقوقي و شكايت كيفري عليه كليه ا

 . مؤسسهبه دعاوي و شكايات مطروحه عليه 

مديره بخشي از اختياراتش را به مديران اجرايي  تواند با تصويب هيئت درصورت لزوم مديرعامل مي  .8

 مديره باشند، تفويض كند.كه مورد تأييد هيئت 

 :بازرس  . 38ماده 

عنوان  جمع عمومي يك نفر را به صنوف حاضر در مشده از سوي  نمايندگان معرفي مجمع عمومي از ميان  

 كند. سال انتخاب مي البدل براي مدت يكعنوان بازرس علي يك نفر را به و اصلي بازرس 

 انتخاب مجدد بازرس بالمانع است. تبصره ـ

 شرايط نامزدي بازرس در مجمع عمومي  . 39ماده 

 . 36و  12هاي داشتن شرايط مندرج در ماده  .1

 سال سن. 40داشتن حداقل  .2

 زمان بازرس تشكل صنفي خود باشد.طور هم تواند به بازرس نمي . 40ماده 

 :وظايف و اختيارات بازرس  . 41ماده 

 مديره با مفاد اساسنامه.نظارت بر انطباق مصوبات هيئت .1

 مديره.هيئت هاي مؤسسه با اطالع رئيس نها، اسناد و پيمامراجعه به كليه دفاتر، پرونده  .2

 مديره بدون داشتن حق رأي. حق حضور در كليه جلسات هيئت .3

مديره به مجامع  مالي هيئت نظارت بر عملكرد مالي و تنظيم و ارائه گزارش درمورد گزارش عملياتيـ    .4

 عمومي.

مديره در  وب به هيئتهاي مص نامه مبناي مفاد اساسنامه و آيين دادن تذكرات شفاهي و كتبي بر  .5

 موارد مقتضي. 

 العاده اقدام كند.تواند طبق مفاد اساسنامه به فراخوان مجمع عمومي عادي و فوق بازرس مي  .6

 البدل جايگزين وي خواهد شد.درصورت فوت يا استعفا يا حجر بازرس اصلي، بازرس علي . 42ماده 
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  البدل برسد.مديره و بازرس عليشده و به اطالع هيئت   استعفاي بازرس بايد در دبيرخانه ثبت ـ1تبصره  

البدل يا انتخاب بازرس در مجمع عمومي،  بازرس مستعفي بايد تا شروع به كار بازرس علي 

 وظايف خود را انجام دهد. 

كار خود را اعالم  ر، شروع به كاالبدل حداكثر تا يك ماه پس از دعوت به چنانچه بازرس علي ـ2تبصره 

ديره موظف است نسبت به برگزاري مجمع  منكند و يا از سمت بازرسي انصراف دهد، هيئت 

 العاده براي انتخاب بازرس اقدام كند.طور فوق عمومي عادي به 

 زمان در دواير دولتي مرتبط با سينما، پست مديريتي داشته باشد.تواند همبازرس نمي ـ3تبصره  

 : داورينهاد  . 43ماده 

منظور تسهيل حل و فصل اختالفات و دعاوي ميان  ركن داوري مؤسسه است. به   نشوراي داوري، باالتري

هاي سينمايي  عاليتهاي صنفي عضو و يا ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي كه مربوط به فاعضاي تشكل 

نامه تشكيل و شرح وظايف  آنان باشد، براساس قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات مربوطه، آيين 

 رسد.هاي داوري مؤسسه، به تصويب مجمع عمومي عادي مي شوراي داوري و هيئت 

 :شوراي صيانت . 44ماده 

درصورتي كه اقدام شخص يا اشخاصي به شأن و حيثيت و جايگاه فرهنگي و هنري سينماي ايران خدشه  

براي بررسي و اخذ تصميم مقتضي  رئيس شورا وارد كند، شوراي صيانت موظف است بنا به درخواست 

 تشكيل شود. 

 اند از:اعضاي شوراي صيانت عبارت . 45ماده 

 شود.محسوب مي   مديره كه رئيس شورا نيزرئيس هيئت  .1

 نامه داوري مصوب مجمع عمومي عادي. رئيس شوراي داوري. موضوع آيين .2

 .مديرههيئت نام سينماي ايران به انتخاب هاي معتمد و صاحبسه نفر از شخصيت  .3

 مديره و به تناسب موضوع. دان آشنا به مسائل مرتبط با سينما به انتخاب هيئتيك نفر حقوق  .4

 رشاد اسالمي. نماينده وزارت فرهنگ و ا .5

 : امور مالي . 46ماده 

ماه هر سال آغاز و پايان اسفندماه  سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي است و از ابتداي فروردين

 شود.همان سال ختم مي 
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 اند از:منابع مالي مؤسسه عبارت . 47ماده 

 مديره. هاي مصوب هيئت نامه حق عضويت اعضا برمبناي آيين .1

 . و سازمان امور سينمايي كشور ارشاد اسالميكمك وزارت فرهنگ و  .2

گزارش    ،درصورت كمك از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان امور سينمايي كشور   تبصره ـ

 شود.هزينه ميزان كمك اعطايي به مراجع مذكور ارسال مي 

قيقي و  عمومي و خصوصي و اشخاص ح دولتي، مؤسسات ها و ساير وزارتخانه هاي دريافتي از كمك .3

 به به شرط حفظ استقالل مؤسسه. هحقوقي و قبول 

 هاي مؤسسه و ساير درآمدهاي اتفاقي. ها و مشاركت درآمدهاي ناشي از فعاليت  .4

گيرد.  طور ساالنه توسط يكي از مؤسسات حسابرسي رسمي كشور مورد حسابرسي قرار مي مؤسسه به  . 48ماده 

 شود. عمومي عادي ارائه مي مديره، به مجمع ازسوي هيئتشده، تنظيم گزارش 

هاي مؤسسه، با تصويب مجمع عمومي  درصورت انحالل و براي ختم عمليات تصفيه، كليه اموال و دارايي   . 49ماده  

هاي صنفي عضو، تقسيم  العاده توسط مدير يا مديران تصفيه به ترتيب مقرر در مصوبه بين تشكل فوق 

 شود.مي 

به تصويب   ......................................يخ صفحه در تار 13تبصره در  14و ماده  50اين اساسنامه مشتمل بر  . 50ماده 

 العاده خانه سينما رسيد. مجمع عمومي فوق 

 

 ویرایش ششم 

 

27 /11 /1398  


