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  بسمه تعالي
  
  

  :مقدمه 
شـك از  پـذيرد، بـي  ايراني صـورت مـي  -هاي داوطلبانه و مردمي كه در راستاي تقويت هويت و فرهنگ اسالميفعاليت

ترديد وظيفه ها نيز بيسازي حمايت، گسترش و پاسداشت اين فعاليتزمينه. برخوردار استجايگاهي واال و اهميتي ويژه 
  .متوليان فرهنگ و هنر كشور است

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت در همين راستا و با توجه به اولويت مفهوم مشاركت مردمي در راستاي پيشبرد 
هاي مشاركتي فرهنگي هنري را ها، حمايت از فعاليتتاسيس انجمن، با اعطاي مجوز اهداف متعالي فرهنگي شهر رشت

  . در دستور كار خود قرار داد
رو به توضيح و تشريح فرآيند ارتباطي بين داوطلبان فعاليت در حوزه فرهنگ و هنـر و سـازمان فرهنگـي    نامه پيششيوه

  .پردازدمي انجمن س تا اعالم انصراف و انحاللورزشي شهرداري رشت از مرحله تقاضاي تاسي
اميد كه با مطالعه و مالحظه آن، زمينه همكاري مشترك در راستاي تقويت هويت و فرهنگ اسالمي ايرانـي و اعـتالي   

  .فرهنگي شهرمان بيش از پيش فراهم آيد
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  :تعاريف ) 1ماده 
  

  :سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت 
رهنگي و ورزشـي در سطــح شـهر رشـت     و هيات مديره، به فعاليت ف سازماني است مستقل كه تحت نظارت شهرداري

  .شودناميده مي "سازمان"نامه به اختصار پردازد و در اين آيينمي
  

  :باشگاه 
 هاتوانمندي افزايي هم و سازي شبكه منظور به هستند محور هم فعاليت موضوع لحاظ به كه هاانجمن از اي مجموعه

 . شوند مي ساماندهي باشگاه قالب در رشت شهر سطح در و دستاوردها
  .شهروندان و زندگي فناوري، و انديشه، علم و فرهنگ هنر، و ادب : از عبارتند هاي چهارگانهباشگاه
  

  :انجمن 
 مأموريتها،مقررات و چارچوب در كه هستند دولتي غير و غيرانتفاعي غيرسياسي، مردمي، داوطلب هاي گروه ها،انجمن
مشـاركت   سـطح  ارتقاء راستاي در و يافته حقوقي شخصيت و تأسيس شهرداري رشت ورزشي فرهنگي سازمان ضوابط
مراكز فرهنگي  دراً صرف ايراني -اسالمي پرافتخار هنر و فرهنگ ترويج و تقويت و هنري فرهنگي تعامالت در عمومي

  .كنند مي فعاليت متغلق به سازمان
  

  :كانون 
  .نمايندها فعاليت ميو تحت نظارت مسئولين انجمن .باشندها ميانجمن تر در قالبتخصصيها مراكز كانون

  
  : سازمانناس مسئول كارش

 و كننـده فعاليـت   تسهيل ناظر، عنوان به و بوده ارتباط در هاانجمن با مستقيم طور به كه سازمان در مستقر كارشناس
  .نمايد مي فعاليت سازمان با هاانجمن اداري رابط
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  : هاو باشگاه هاانجمندر قالب  هاكانون بنديتقسيم  )2ماده 
  هاكانون  نام انجمن  باشگاهنام   رديف

1  
ادب و  باشگاه

  هنر

  شعر و ادب
  گوييداستان و قصه
  فيلم و عكس

  گرافيك
  موسيقي

  خوشنويسي
  نقاشي

  معماري

  

2  
فرهنگ  باشگاه

  و انديشه

  قرآن و عترت
  علوم ارتباطات و رسانه

 گيالن شناسي
  
  

3  
علم و  باشگاه

  فناوري

  نجوم
  رياضيات

  هاي خارجهزبان
  رباتيك
  شيمي

  زيست شناسي
  فناوري اطالعات

  ايفيزيك هسته

  

4  
زندگي  باشگاه

  و شهروندان

 هاي زندگيمهارتسبك و 
  خالقيت كودكان

  دكاران كودوستد
 حقوقق و اخالق شهروندي

  سالمت
  گردشگري

  هاي خاصگروه

  

گانه و با توجه به ارتباط با موضوع فعاليت 4هاي د، در قالب باشگاهتوانول فوق ميدر جدها انجمن دادتع :1تبصره 
  .مراكز فرهنگي سازمان فعاليت نمايندپس از كسب مجوز، در  به عنوان يك انجمن جديد باشگاه، اضافه شده و
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  :انجمنتأسيس  )3ماده

  
  :انجمنشرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان براي تأسيس  - 1- 3

 دارا بودن تابعيت ايراني - 
 سال تمام 15داشتن حداقل  - 
 التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران - 
  انجمنمرتبط و يا تجربه فعاليت در موضوع  هايو يا گواهي دارا بودن مدرك تحصيلي - 
 تأييد صالحيتهاي عمومي - 
 .باشدمي سال 1ور مجوز تاسيس انجمن به مدت صد - 

  
در غير . ماه پيش از پايان تاريخ مجوز، نسبت به تمديد مجوز  اقدام نمايد 1مسئول انجمن موظف است  :2  تبصره

  .اينصورت با اتمام زمان مشخص شده، مجوز انجمن باطل شده و فرآيند تاسيس بايستي از ابتدا شروع شود
 

 
  :ز مدارك مورد نيا - 2- 3

 عكس  - 
 تصوير كارت ملي و شناسنامه  - 
 هاي مرتبطمدرك تحصيلي و ساير گواهيتصوير آخرين  - 

  
  :اركان انجمن) 4 ماده

  
هاي انجمن شركت كرده و از حق راي و نامزد داوطلبي است كه با تكميل كاربرگ عضويت، در برنامه: عضو  - 1- 4

  .شدن در انتخابات انجمن برخوردار است
   

-جلسه آن رئيس و دبير آن مشخص مي هر ماه يكبار توسط اعضا تشكيل شده و در اولين: هيئت رئيسه  - 2- 4

  .شوند
  
در اولين  مسئول اجرايي و نماينده انجمن است كه عضو هيئت رئيسه بوده و رئيس انجمن: رئيس انجمن  - 3- 4

  .شودتعيين مي براي مدت يكسال جلسه هيئت رئيسه با برگزاري انتخابات
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  :وظايف رئيس انجمن 
 وظايفو تقسيم تنظيم اركان اجرايي انجمن  - 
 هاي ساالنه و پيشنهاد خط مشي انجمنتنظيم برنامه - 
 هاي فصلي و ساالنه براساس اهداف و خط مشي سازمانپيشنهاد و تنظيم برنامه - 
 انتخاب، عزل و يا پذيرش استعفاي دبير - 
 ارايه گزارش عملكرد ماهانه به سازمان - 

  
  .باشديمسئول هماهنگي امور ميان اعضاي هيئت رئيسه م: دبير انجمن  - 4- 4

  :وظايف دبير 
 برگزاري منظم جلسات هيئت رئيسه - 
 هاي انجمنپيگيري و اجراي منظم برنامه - 
 ها و فعاليتهاي مقطعي، فصلي و ساالنه انجمن ثبت به موقع برنامه - 
 هاي اجرا شده توسط انجمن ثبت گزارش برنامه - 
 هماهنگي و ارتباط مناسب و مستمر با سازمان  - 
 هاتخصصي سازمان و انجمنحضور فعال در جلسات  - 
 پيگيري امور مالي، اداري و مكاتبات انجمن - 

  
       .انجمن باشد 2تواند همزمان دبير يك شخص نمي: 3تبصره  

  
  :انجمن فعاليت )5 ماده

 
   : فعاليت قالب - 1- 5

  برنامه اجراي و سازي تصميم پردازي، ايده طريق از سازمان هاي برنامه در  مشاركت - 
 توانمندسازي هاي كارگاه و انديشي هم جلسات برگزاري - 
 مسابقات اجراي - 
 سازمان قوانين اساس بر بازديد و گردشگري تور  برگزاري - 
 نمايشگاه  برپايي - 
 تحقيق و  پژوهش - 
 فرهنگي محصول توليد و رساني اطالع و تبليغاتي هاي فعاليت - 
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 .پذيرددر مراكز فرهنگي در اختيار سازمان صورت مي ها منحصراًانجمن تفعالي :4صره بت
  

  . باشد انجمن فعاليت موضوع با متناسب بايستي ها فعاليت قالب :5 تبصره
  

هاي تخصصي با موضوع فعاليت انجمن باشند و وظيفه نظارت بر عملكرد توانند داراي كانونها ميانجمن: 6تبصره 
  .باشدها ميانجمن مسئولين ها به عهدهكانون

  
  .باشدها ميشرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان تاسيس كانون و نيز مدارك مورد نياز آنها همانند انجمن :7تبصره 

  
پذيرد و هرگونه پيشنهادي از طرف كانون توسط ها صورت ميها زير نظر مستقيم انجمنفعاليت كانون :8تبصره 

  .گرددانجمن مربوطه به سازمان ارايه مي
  

هاي تخصصي و ارايه آن به سازمان ها موظف به دريافت مدارك متقاضيان تاسيس كانونمسئولين انجمن: 9 تبصره
 .پذيردها توسط سازمان صورت ميباشند و صدور مجوز فعاليت كانونپس از بررسي اوليه مي

  
مراجع  و سازمان از مجوز كسب به نياز فرهنگي محصوالت توليد و تور نظير ها فعاليت از برخي اجراي :10 تبصره
 . دارد سازماني ذيربط

  
  .است سازمان از اجازه كسب به منوط هاانجمن توسط و فرهنگي آموزشي انجام هرگونه فعاليت :11 تبصره

 
 :فعاليت ضوابط  - 2- 5

  . باشد ي رشتشهردار ورزشي فرهنگي سازمان هاي نامه آيين و قوانين با مغاير نبايد ها برنامه - 
 . باشد رسمي هاي مناسبت با تعارض در نبايد برنامه برگزاري زمان - 
 توسط برنامه از قبل و بوده اخالقي و علمي هاي صالحيت داراي بايد انجمن هاي برنامه  اساتيد - 

 . باشند تأييد شده سازمان
 . بود خواهد سازمان از اجازه كسب به منوط سازمان محيط از خارج ،انجمن اي برنامه  فعاليت - 
از " و اين امر راسا نيستند اعضاء براي عضويت كارت صدور و سربرگ ،مهر تهيه به مجاز هاانجمن - 

 .پذيردطريق سازمان صورت مي
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 از دعوت/احزاب تبليغاتي هاي فعاليت (سياسي و اقتصادي هاي فعاليت حاوي نبايد انجمن هاي برنامه - 
 .باشد )حزبي سخنرانان سياسي

 
 :مالي ضوابط - 3- 5

 . نمايند دريافت عضويت حق عنوان به را مبلغي سازمان تأييد با هستند مجاز  هاانجمن - 
 .است سازمان از اجازه كسب به منوط برنامه اجراي بابت وجه هرگونه دريافت - 
 . گردد واريز مي سازمان حساب به سازمان توافق با اعضاء توسط پرداختي وجه هرگونه - 
 . كرد خواهد هزينه انجمن همان هاي برنامه قالب در صرفاً را انجمن هر واريزي وجوه سازمان - 
 .رساند مي سازمان تأييد و اطالع به مالي كاربرگ طبق را ها هزينه و درآمد ماهيانه گزارش مسئول انجمن - 
 برخوردار ديگر سازمانهاي داوطلبانه مساعدتهاي از خود كانوني اهداف پيشبرد براي توانندمي هاانجمن - 

 .شوند
با نظارت و تاييد سازمان .. شاپ و هاي آموزشي، برگزاري وركدرآمدزايي از طريق برگزاري كالسهرگونه  - 

  .گردداي جداگانه مابين طرفين تقسيم مينامهحاصل از آن طي تفاهمپذيرد و درآمد صورت مي
  

 : وظايف سازمان فرهنگي ورزشي - 4- 5
 : كرد خواهد حمايت انجمن از زير موارد انجام با خود، هاي توانايي و امكانات با متناسب سازمان
 جلسات برگزاري براي مناسب فضاي اختصاص - 
 انجمن به عمومي افزاري سخت امكانات ارائه - 
 سازمان هاي برنامه در هاانجمن طرحهاي از استفاده - 
 ها برنامه در انجمن اجرايي توانمندي از استفاده - 
 انجمن هاي برنامه از رساني اطالع و تبليغاتي پشتيباني - 
  نامه معرفي  صدور - 
  اعضاء عضويت كارت و انجمن فعاليت مجوز صدور - 
 :  طريق از رشت شهر سطح در سازمان هايانجمن سازي شبكه - 

 باشگاه هر هايانجمن حضور با شهري مشترك هاي برنامه  برگزاري 
 انجمن و  هر توسط تخصصي بصورت برتر هايكانون معرفي و رقابتي هاي جشنواره برگزاري

 معرفي انجمن برتر توسط سازمان
 هاانجمن اعضاي به ..... و ورزشي تفريحي، هنري، آموزشي، تسهيالت  اعطاي - 
 هاانجمن هاي برنامه كميت و كيفيت اساس بر هاانجمن از افزاري نرم و افزاري سخت حمايت - 
 ... و ذيصالح مراجع نهادها، سازمانها، به برتر و نمونه هايانجمن معرفي ي زمينه در حمايت - 
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 ملي و شهري اي، منطقه محلي، سطوح در هاانجمن مبتكرانه هاي طرح و خالقانه هاي ايده از حمايت - 
 سازمان هاي ظرفيت و اهداف متناسب با

  
 

  :ارزيابي و نظارت )6 ماده
 
 : نظارت - 1- 6

 هـاي انجمـن و سـازمان   ميـان  مناسـب  تعامل و هاانجمن ارتقاء ،هاانجمن هاي فعاليت انجام حسن منظور به سازمان
 همچنينو  .نمايد مي رصد را توسط هر انجمن صورت گرفته هاي فعاليت ،مربوطهاز طريق كارشناس  هنري، فرهنگي
 . كرد خواهند محتوايي نظارت لحاظ به را هاانجمن هاي برنامه
  : ارزيابي -2-6

 بازه زماني در انجمن هر عملكرد سنجش به نسبت فعاليت، موضوع با متناسب ارزيابي هاي شاخص تعريف با سازمان
  .بود خواهد مؤثر انجمن فعاليت ادامه چگونگي در ارزيابي اين نتايج است بديهي .نمايد مي اقدام منظم

  
شود و گزارش آن در بـازه زمـاني مـنظم بـه     ها انجام ميها، توسط انجمننظارت و ارزيابي فعاليت كانون :11تبصره 

  .خواهد بود ؤثربديهي است نتايج اين ارزيابي در چگونگي ادامه فعاليت كانون م. گرددسازمان ارايه مي
  

  :انجمن فعاليت اتمام )7 ماده
 
 :انحالل  - 1- 7

 ها دارايي و مطالبات تعهدات، تكليف تعيين مسئول انجمن و رسمي درخواست براساس انجمن فعاليت رسمي پايان
 :ابطال - 2- 7

 ها دارايي و مطالبات تعهدات، تكليف تعيين و سازمان موضوعه مقررات و قوانين استناد به انجمن فعاليت رسمي پايان
 :ابطال شرايط

 قضايي مراجع رأي به استناد .1
 سازمان  درخواست .2
 باشگاه فعاليت ضوابط و قوانين از  تخطي .٣

  
 .باشدسازمان مي ،هاانجمن انحالل يا ابطال خصوص در نهايي رأي اعالم و گيري تصميم مرجع :12 تبصره
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زمان  و در بوده سازمان اختيار در امانت صورت بهانجمن  هايدارايي و اموال ،انجمن فعاليت اتمام با :13 تبصره
هاي متعلق به سازمان، به آن الزم به ذكر است كه كليه اموال و دارايي .شود مي گيري تصميم آن به نسبتمناسب 

  .عودت داده خواهد شد
  

ها بوده و پس از درخواست و ارايه مدارك جهت ابطال و ها همانند انجمنشرايط ابطال و انحالل كانون :14تبصره 
  .نمايدميها، سازمان به آن رسيدگي ها توسط مسئولين انجمنانحالل كانون

  
  


