
هاي اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهاي فرهنگی و  ضوابط، مقررات و آیین نامه
 نظارت بر فعالیت آنها

 شوراي مشترك کمیسیونهاي شوراي عالی انقالب فرهنگی 75/6/27مصوبه جلسۀ مورخ 

     

مصوبۀ ) ب(از قسمت  3و تبصرة بند  4و  3و 2بندهاي  به ویژه» اهداف و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی«به استناد 
شوراي عالی به منظور تحقق اهداف و اجراي وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب  5/12/64مورخ 

قانون، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و  2ماده  -24-23-22- 19-17-16خصوصاً  12/12/65
 :شود الیت آنها بدین شرح تصویب میانجمنهاي فرهنگی و نظارت برفع

 کلیات و تعاریف: فصل اول

مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی، تشکیالتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا  -1ماده 
و ) 1337صوب قانون تجارت و آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجاري م 584برطبق ماده (غیر انتفاعی 

بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد 
  واجدشرایط براي فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنري، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل

 .س، نظارت بر فعالیتها و انحالل آنها را صادر می کندمی دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز تأسی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسی صالحیت مؤسس یا  -2ماده 
لمرو مؤسسان و مدیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامۀ انها که مصادیق و ق

 .آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد، نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهد گرفت

تأسیس مراکز فرهنگی اقلیتهاي دینی رسمی کشور در محدودة امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز  -3ماده 
 .طبق این ضوابط است

ز طرف سفارتخانه هاي کشورهاي خارجی و سازمانهاي آزادیبخش یا تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط ا -4ماده
اي خواهید بود  اشخاص غیر ایرانی با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امور خارجه طبق آیین نامه

 .رسد که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می

  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهاي  اهداف فرهنگی مصرّح در اصول سیاست -5ماده
پیش بینی شده در اساسنامۀ مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامۀ 

آنها منافاتی  تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوري اسالمی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت
 .با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد



                                                              شرایط مؤسسان و مدیر مسئول: فصل دوم

 :باید واجد این شرایط باشند 1مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول تشکیالت فرهنگی موضوع ماده  -6ماده 

 ی ایرانتابعیت جمهوري اسالم -1

 ربط و برخورداري از حسن شهرت نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر به تأیید مراجع ذي -2

 محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر -3

 .سال سن 27دارا بودن  -4

 انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم -5

 گ و ارشاد اسالمیداشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهن -6

 ربط داشتن مدرك کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذي -7

 )براي تقاضاي مراکز تک منظوره(صالحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع  -8

 )منظورهبراي متقاضی مراکز چند ( ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره  6داشتن  -9

نخست وزیران، وزیران، استانداران، امراي ارتش و شهربانی و ژاندارمري، رؤساي : کارگزاران نظام گذشته اعم از -7ماده 
سازمانهاي دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراکز 

ستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله استانها، اعضا ساواك، رؤساي حزب ر
در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو،  1357بهمن  22تا  1342خرداد  15زمانی 

و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اند  تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده
 .اسالم و جمهري اسالمی ایران از تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند

ها و بررسیهاي الزم و کافی ظرف مدت یک ماه دربارة تأیید صالحیت یا  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مصاحبه -8ماده 
نمود و در صورت اعالم موافقت اصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان موظفند در مدت عدم پذیرش تقاضا اعالم نظر خواهد 

یک ماه از تاریخ اعالم نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام 
 .نمایند

مسئول در قبال فعالیتها و امور اجرایی مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهاي فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر  -9ماده 
 .مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهاي هر یک باید به تفکیک اساسنامۀ پیشنهادي منظور شود



 شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه  :فصل سوم

 :آیین نامه باید واجد این نکات باشد  اساسنامۀ مرکز فرهنگی موضوع این - 10ماده 

هاي صادر شده در  ف فرهنگی و مصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه نامهذکر اهدا -1
 محدودة وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکز تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی ) غیر تجاري انتفاعی یا غیر انتفاعی(ذکر نام و نوع فعالیت  -2
 فرهنگی

مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول، مجامع عمومی و نحوة تشکیل (ارکان و تشکیالت مرکز  -3
جلسات و رسمیت آنها و نصاب مقرر براي تصمیم گیري با تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهاي هر یک به 

 )تفکیک

) در مورد مراکز انتفاعی(وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود    مد و دارائی وسرمایه اولیه و منابع تأمین درآ -4
 ها و زیانهاي احتمالی و چگونگی تأمین هزینه) در مورد مراکز غیر انتفاعی(یا تخصیص درآمدها 

 چگونگی اداره و عضو پذیري مراکز فرهنگی در آینده -5

 رکز فرهنگی پس از انحاللشرایط انحالل و تعیین سرنوشت اموال م -6

سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاري که با  -7
 .مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک فعالیت می کنند

باید در دونسخه تنظیم و به همراه صورتجلسات پس از  10ماده اساسنامۀ پیشنهادي متضمن موارد یاد شده در  - 1تبصره 
 .امضا به تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برسد

نفر کمتر باشد؛  3که نوع فعایت آنها غیرانتفاعی است، تعداد مؤسسان نباید از ) ادبی،هنري(در انجمنهاي فرهنگی  - 2تبصره 
شوند، رعایت این شرط الزامی نیست و مؤسسات و  یت فرهنگی تأسیس میولی در مؤسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعال

مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تأسیس می شوند، تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالیتهاي 
 .فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامۀ آنها کمتر باشد

             

  



 تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی و چگونگی رسیدگی به تخلفات نحوة بررسی تقاضاي: فصل چهارم  

صالحیت متقاضیان و مدیران مسئول و صدور   به منظور بررسی تقاضاهاي دریافتی و تحقیق و رسیدگی به - 11ماده 
موافقت اصولی تأسیس مراکز فرهنگی و نظارت برعملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادر شده، 
هیأتی به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی متشکل از افراد و مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحت 

 :شود تشکیل می» هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی« نوان ع

 )رئیس هیأت(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نمایندة تام االختیار وزیر 

 معاونان امور فرهنگی، هنري، مطبوعاتی، سینمایی و سمعی و بصري و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -2

 نري و سینمایی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمینفر از صاحبنظران امور فرهنگی، ه 3 -3

و    سال 2اعضاي هیأت با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، منصوب می شوند و مدت عضویت افراد منتخب  - 12ماده 
 .هاي بعدي بالمانع است تجدید انتخاب آنان براي دوره

اعضاء و تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات و امور روز یکبار تشکیل خواهد شد؛ دعوت از  15جلسات هر  - 13ماده 
اجرایی هیأت نسبت به پذیرش تقاضاها و بررسی مدارك و طرح شکایات را دبیر هیأت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

ی و کند، انجام خواهد داد و دبیرخانه هیأت به تعداد کافی کارمند دفتري و کارشناس امور حقوق این سمت منصوب می
 .فرهنگی خواهد داشت

 .مصوبات با امضاي رئیس هیأت ابالغ می شود –تبصره 

دبیر هیأت تقاضاهاي دریافتی را پس از تکمیل مدارك در جلسات هیأت مطرح و نتایج را درصورتجلسات منعکس  - 14ماده 
. تصمیمات را ابالغ خواهد کردکند و پس از امضاي اعضاء و تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس هیأت  می

  پروانۀ فعالیت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی با امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر 
 .می شود

به تخلفها در هیأت رسیدگی می شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهاي اخطار شفاهی یا کتبی،  - 15ماده 
ماه تا یک سال، تعطیل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابالغ  3وقت مرکز فرهنگی از تعلیق جواز یا تعطیل م

 . خواهد شد

یکی از    متقاضیانی که صالحیتشان از سوي هیأت تأئید نشده یا مؤسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف به -تبصره
توانند از تاریخ  شوند، می محکوم می) قت یا دائم مرکز فرهنگیتعلیق و یا تعطیل مو( 16مجازاتهاي پیش بینی شده در ماده 



روز اعتراض خود را با ذکر دالیل و ارائه مدارك به وزیر فرهنگ و ارشاد سالمی تسلیم  20رؤیت تصمیم هیأت در مدت 
 .اعتراض یا قبول آن قطعی و الزم االجرا است   رأي وزیر در رد. کنند

مرکز فرهنگی، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسالمی و سایر هرگاه عمل ارتکابی  - 16ماده 
مقررات و قوانین جزائی کوري را توأماً دارا باشد، پس از بررسی پرونده موضوع به مراجع صالح قضایی احاله و تا صدور حکم 

 .قطعی از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیري خواهد شد

ی ذي صالح مکلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ادامۀ فعالیت مراکز فرهنگی مراجع انتظام - 17ماده 
 .بدون مجوز یا مراکزي که جواز آنها لغو شده جلوگیري کنند 16و15مذکور در موارد 

 مقررات عمومی: فصل پنجم

هد یا فوت شود، مؤسس یا هیأت را از دست بدهد یا استعفا د 8هرگاه مدیر مسئول شرایط مندرج در مادة  - 18ماده 
در . ماه فرد واجد شرایطی را به هیأت معرفی کنند 2مؤسسان موظفند موضوع را به دبیرخانۀ هیأت گزارش دهند و در مدت 

 .تواند جواز صادر شده را معلق یا لغو کند غیر این صورت هیأت می

 .مسئولیتهاي او به عهدة مؤسسان یا مؤسس خواهد بود تا زمانی که صالحیت مدیر مسئول جدید به تأئید نرسیده - 1تبصره 

اعالم نظر هیأت مبنی بر تأئید یا رد مدیر جدید باید در مدت یک ماه از تاریخ معرفی مدیر مسئول جدید به مرکز  - 2تبصره 
 .ربط ابالغ شود فرهنگی ذي

مرکز فرهنگی دیگري ثبت نکرده باشد، در مراکز فرهنگی موظفند با به کارگیري نامها و نشانهاي مناسبی که  - 19ماده 
 .تولیدات و انتشارات خود، نام مرکز، شماره ثبت و مجوز تأسیس و نشانی مرکز را در محل مناسبی درج کنند

 6مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي در حال فعالیت و فاقد مجوز، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت  -20ماده
 6را با این مقررات تطبیق دهند و مدارك الزم را همراه اساسنامۀ جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در مادة ماه وضع خود 

رفتار  17ارائه دهند و پس از تأئید و صدور مجوز جدید نسبت به ثبت آن اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها طبق ماده 
 .خواهد شد

با امها و نشانهاي معینی فعالیت داشته اند، در ثبت اسامی و مشخصات خود مؤسساتی که تا تصویب این ضوابط  -تبصره
 .عمل کنند 20اولویت دارند، مشروط بر اینکه طبق مفاد ماده 

هر مرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر و موم شده برطبق قانون تهیه و مخارج و درآمدهاي خود را در آن  - 21ماده 
 .شاد اسالمی هر وقت الزم بداند می تواند دفاتر مالی مراکز فرهنگی را بازرسی کندوزارت فرهنگ و ار. ثبت کند



مراکز فرهنگی پس از تأئید صالحیت مؤسسان و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به  - 22ماده 
ممهور به مهر ادارة کل ثبت شرکتها و  اي از اساسنامۀ اي که به تأئید هیأت رسیده اقدام و نسخه ثبت آن بر طبق اساسنامه

مؤسسات غیر تجاري را با ذکر شماره ثبت به دبیرخانه هیأت تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت 
 .مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط بر طبق اساسنامۀ مورد تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نماید

سناد باید از ثبت مراکز، مؤسسات، کانونها و ا نجمنهاي فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و سازمان ثبت ا - 1تبصره 
 .ارشاد اسالمی خودداري نماید

ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود، مجوز مرکز فرهنگی  6هرگاه پس از صدور مجوز در مدت  - 2تبصره 
 .ده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شداعتبار می شود و با این قبیل مراکز ثبت نش بی

آیین نامه و روشهاي اجرایی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صالحیت متقاضیان و وظایف  - 23ماده 
ربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیأت موضوع مادة  دبیرخانه و نحوة عمل هیأت، حسب مورد از سوي معاونتهاي ذي

 .شود تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرایی میو  11

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مأمور اجراي این ضوابط و مقررات بوده و از تاریخ تصویب آن، مقررات مغایر  - 24ماده 
ارت ملغی است و دربارة سایر مسائلی که در این ضوابط پیش بینی نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسئولیتهاي وز

مجلس شوراي اسالمی  12/12/65فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرح مندرج در قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب 
 .رفتار خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند اجراي تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در  - 25ماده 
ربط یا ادارات کل ستادي یا اجرایی در تهران یا  یس می شوند، حسب مورد به معاونتهاي ذيقلمرو یک فعالیت فرهنگی تأس

 .مراکز استانها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانۀ هیأت را به آنها تفویض کند

هنگی به تایید رسید و شوراي عالی انقالب فر 8/8/75ماده در جلسه مورخ  26فصل و  5این ضوابط مشتمل بر  - 26ماده 
شوراي مشترك کمیسیونهاي شوراي عالی و مصوبۀ  20/2/1367و 13و  22/1جایگزین ضوابط عام مصوب جلسات مورخ 

شوراي عالی دربارة نحوة تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمنهاي فرهنگی  7/8/70دویست و شصت و دومین جلسۀ مورخ 
منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تصویب شوراي عالی انقالب شد و هرگونه تغییري در آن ) ادبی، هنري(

 .فرهنگی است

  

   



 دش/ 6416شماره  

23/12/1382 

ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی « 6ماده  4اصالح بند  
 »و نظارت بر آنها

 )قالب فرهنگیشوراي عالی ان 5/12/1382مورخ  534مصوب جلسه (

ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،  6ماده  4اصالحیه بند  5/12/1382مورخ  534شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
شوراي فرهنگ  18/2/1382مورخ  383مصوب جلسه (» موسسات، کانون ها و انجمن هاي فرهنگی و نظارت بر آنها

 :عمومی را به این شرح تصویب کرد 

 .سال سن 27ن دارا بود: 4بند 

  

 2654 شماره دش
 12/5/82: تاریخ

ضوابط تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن هاي فرهنگی و (( االق ماده واحد به مصوبه 
 ))نظارت بر فعالیت آنها 

 )شوراي عالی انقالب فرهنگی  10/4/1382مورخ  520مصوب جلسه ( 

ضوابط و مقررات (( ، موضوع الحاق ماده واحد به مصوبه  10/4/1382مورخ  520شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
) 8/8/1375مورخ  385مصوبه جلسه )) ( تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها وانجمن هاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها 

 :را به این شرح تصویب کرد 

تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه  مراکري که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی: ماده واحد 
یکدیگر می باشد می توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیالت مرکزي با عنوان اتحادیه ، مجمع ، جامعه ، انجمن و سایر 

عناوین مشابه در سطح استانی ، منطقه اي یا کشوري نموده و براساس ضوابط از هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی 
 .فعالیت دریافت نمایندمجوز 



از تشکیالت موضوع این ماده با در خواست مشترك حداقل یک پنجم مراکز داراي شرایط  تاسیس هر یک: 1تبصره 
 .عضویت در آن صورت پذیرد 

 .نام تشکیالت بابد بیانگر حوزه جغرافیایی و خصوصیات مشترك اعضا باشد : 2تبصره 

 .به فعالیت اقتصادي غیر مرتبط با امو ر فرهنگی و هنري نمی باشند تشکیالت موضوع این ماده مجاز: 3تبصره 

هر گونه فعالیت سیاسی مراکز و یا تشکیالت مرکزي آنها منوط به اخذ مجوز رسمی از کمیسیون احزاب وزارت : 4تبصره 
 .کشور می باشد 

ي فرهنگی و انجمنها   آیین نامه اجرایی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و  
 نظارت بر فعالیت آنها

ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب  23ماده   به استناد 
چگونگی دریافت و بررسی تقاضاها و مدارك و نحوة بررسی صالحیت «شوراي عالی انقالب فرهنگی، شیوه نامۀ  8/8/75

به شرح زیر » دیران مسئول و صدور موافقت اصولی تأسیس و پروانه فعالیت مراکز و مؤسسات فرهنگیمتقاضیان و م
 :شود تصویب می

 :مدارك الزم

  مراکز فرهنگی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط ) مؤسسان و مدیران مسئول(متقاضیان تأسیس 
میمۀ درخواست کتبی خود، این مدارك را به ادارات کل فرهنگ و پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، به ض

 :ارشاد اسالمی استانها تسلیم خواهند نمود

 یک نسخه) از تمام صفحات( تصویر شناسنامه 

 قطعه 4جدید  3*4عکس 

 تصویر گواهی پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم

 )رك کارشناسی یا باالترمد(تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا معادل آن 

 اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفري مؤثر

 تکمیل پرسشنامۀ مشخصات انفرادي



 تکمیل پرسشنامۀ درخواست تأسیس 

 نسخه 3اساسنامۀ پیشنهادي منضم به صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی مؤسسه در 

یستی با امضاي باالترین مقام اجرایی مؤسسه درخواست مراکز، مؤسسات و سازمانهاي دولتی یا وابسته به دولت با -تبصره 
یا سازمان مربوطه ارائه شود و در مورد اشخاص حقوقی نمایندة شخصیت حقوقی از سوي تصمیم گیرندة شخص حقوقی 

 .معرفی خواهد شد

 شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامۀ پیشنهادي مراکز فرهنگی  -2

 .ر محدودة وظایف هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگیذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیتها د –الف 

، تابعیت، سرمایه و مدت فعالیت و تصریح التزام آنها به )انتفاعی یا غیر انتفاعی: غیرتجاري(ذکر نام و نوع فعالیت  –ب 
یق مؤسسه یا رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوري اسالمی ایران و ضوابط فرهنگی و تعیین مرکز اصلی و نشانی دق

 .مرکز فرهنگی

مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیر مسئول، مجامع عمومی و نحوة ( ارکان و تشکیالت مرکز  –ج 
 )تشکیل جلسات و رسمیت آنها و حدنصاب مقرر براي تصمیم گیري با تعیین حدود وظایف و مسئولیت هر یک به تفکیک

یا ) در مورد مراکز انتفاعی( سرمایۀ اولیه، منابع تأمین درآمد، دارایی، وضع امور مالی و محاسباتی و نحوة تقسیم سود  –د 
 .ها و زیانهاي احتمالی و چگونگی تأمین هزینه) در مورد مراکز غیر انتفاعی( تخصیص درآمدها 

 .ريچگونگی اداره و عضو پذیري در انجمنهاي فرهنگی، ادبی، هن –هـ 

 .شرایط انحالل و تعیین تکلیف اموال مراکز فرهنگی پس از انحالل  -و 

سایر شرایط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاري که با مقاصد فرهنگی  –ز 
 .کنند و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در مادة یک ضوابط فعالیت می

توانند  رسد، این گونه مؤسسات می با توجه به قلمرو فعالیت مراکز و مؤسسات فرهنگی که به تصویب هیأت می –تبصره 
حسب مورد با تایید دبیرخانۀ هیأت و با رعایت ضوابط در راستاي فعالیتهاي فرهنگی، هنري، سینمایی و سمعی و بصري و 

اه مدت آزاد فرهنگی، هنري در زمینه هاي مختلف آموزشی از قبیل مطبوعاتی و تبلیغاتی به ایجاد و برگزاري دوره هاي کوت
هاي فرهنگی و هنري و برگزاري آزمونهاي  هاي گوناگون فرهنگ و هنر و انجام مشاوره آموزش زبان، کامپیوتر و رشته

و هنر آزمایشی با اهداف کاربردي و توسعه و گسترش سطح فرهنگ و ارتقاي دانش و بینش عمومی و اعتالي فرهنگ 
 .کشور اقدام نمایند



 چگونگی رسیدگی به تقاضاها -3

 :پس از تسلیم تقاضا و مدارك منضم به آن اقدامات الزم را ادارة کل استان بدین شرح انجام خواهد داد

 .بررسی مدارك و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدارك

 .تحقیق دربارة حسن شهرت و صالحیت متقاضیان به طرق مقتضی

 .تحقیق دربارة صالحیت علمی و فرهنگی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیترسیدگی و 

 .تحقیق دربارة امکانات مرکز فرهنگی از لحاظ محل فعالیت و امکانات مالی

 .بررسی سوابق کار متقاضیان دربارة امور فرهنگی، هنري، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغاتی

امور فرهنگی با اهداف و فعالیتهاي ارائه شده در اساسنامۀ پیشنهادي از طریق مصاحبه،  ارزیابی توانایی متقاضیان براي ادارة
 .تحقیق، بررسی مدارك و اعالم نظر صریح در این خصوص

 .تکمیل پرونده با رعایت موارد یاد شده و ارسال آن به دبیرخانۀ هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

 به امور مراکز فرهنگی چگونگی طرح پرونده در هیأت رسیدگی 

دبیرخانۀ هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن آن به نوبت و با 
پردازد و در صورت  به مطرح کردن در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می) بررسی حقوقی( رعایت ضوابط قانونی 

 .کند ن تأسیس موافقت اصولی صادر و ابالغ میتائید و تصویب، براي متقاضیا

مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعالم موافقت اصولی سه نسخه اساسنامه را که با رعایت ضوابط و مقررات 
ماه  6قانونی و نظریات ارائه شده، به امضاي هیأت مؤسس رسیده و تصویب شده است، به دبیرخانه تسلیم نمایند و در مدت 

 .شود تاریخ دریافت موافقت اصولی مرکز فرهنگی را ثبت نمایند؛ در غیر این صورت مجوز صادر شده فاقد اعتبار تلقی می از

موقت از سوي دبیر هیأت   پروانۀ فعالیت مراکز فرهنگی پس از دریافت گزارشهاي فعالیت و بررسی عملکرد آنها به طور
 .دت اعتبار آن یک سال استصادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد و م

شوند، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها  دربارة مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت تأسیس می
خواهند فرستاد ) امور فرهنگی، هنري، سینمایی، مطبوعاتی( ربط  هاي تکمیل شده را حسب مورد براي معاونتهاي ذي پرونده

از اساسنامه و پرسشنامۀ تکمیل شده متقاضیان تأسیس را به دبیرخانۀ هیأت رسیدگی به امور مراکز اي  و همزمان نسخه
 .دارند فرهنگی براي ضبط در سوابق ارسال می



سال یکبار قابل تمدید است، پس از بررسی پرونده و  4پروانۀ دائم براي مؤسسات و مراکز فرهنگی که اعتبار آن در هر 
ز فرهنگی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط از سوي مؤسسه و رضایت از نحوة فعالیتها و عدم تخلف عملکرد مؤسسه یا مرک

و نبود شکایت از عملکرد آن پس از انجام بررسیهاي الزم در ادارة بررسی عملکرد مؤسسات و مراکز فرهنگی، به امضاي 
 .هور خواهد شددبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صادر و به مهر دبیرخانه مم

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها ضمن رعایت موارد یاد شده چنانچه نسبت به تشکیل مؤسسات و مراکز فرهنگی 
نیاز به اعالم نظر حقوقی و استعالم نظریه داشته باشند، براي دریافت پاسخ و هماهنگی مقتضی مراتب را به دبیرخانۀ هیأت 

 .نگی منعکس خواهند نمودرسیدگی به امور مراکز فره

به تصویب  29/11/1375این آیین نامه پس از طرح در چهارمین جلسۀ هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، در تاریخ 
 .رسید

 آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی و هنري 

 کلیات و تعاریف: فصل اول 

ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت « 23 به استناد مادة -  1ماده 
و ارزشیابی فعالیت مراکز    شوراي عالی انقالب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد 8/8/1375مصوب » آنها

به » نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی  ۀآیین نام«ضوابط و مقررات یاد شده  24و  23، 1فرهنگی و هنري موضوع مواد 
 .رسد شرح زیر به تصویب می

 :در این آیین نامه اختصارات زیر در مقابل عبارات مورد نظر در متن، عبارت است از -2ماده 

ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب جلسۀ : ضوابط
 شوراي عالی انقالب فرهنگی 8/8/75مورخ 

 مراکز، مؤسسا، کانونها و انجمنهاي فرهنگی، هنري، سینمایی و مطبوعاتی : مراکز فرهنگی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: وزیر

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی : وزارت

 هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی : هیأت

 ور مراکز فرهنگیدبیرخانۀ هیأت رسیدگی به ام: دبیرخانه



 دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی: دبیر

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: اداره کل

کلیه اقداماتی که به منظور اطالع گیري، بررسی و تهیه گزارش از فعالیت و : نظارت در آیین نامه عبارت است از -3ماده 
و سیاستهاي فرهنگی، قوانین و مقررات نظام جمهوري اسالمی و  عملکرد مراکز فرهنگی و انطباق آن با ضوابط

 .ضوابط 15و  11دستورالعملهاي ابالغی وزارت و نیز اجراي تصمیمات متخذه هیأت بر اساس مواد 

بررسی اطالعات و گزارشهاي مربوط به فعالیتها و عملکرد مراکز : ارزشیابی در این آیین نامه عبارت است از -4ماده 
و اتخاذ تصمیم درخصوص تایید یا اصالح و تکمیل سیاستها و فعالیتهاي گزارش شده و نیز تصویب تشویق یا فرهنگی 

 .مجازاتهاي پیش بینی شده در ضوابط

 .رسد دستورالعمل ارزشیابی مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب هیأت می -تبصره

 ضوابط نظارتی : فصل دوم

 :گیرند ظارت موضوع این آیین نامه، محورهاي زیر مد نظر قرار میدر انجام امر ن -5ماده 

 9هاي مندرج در اساسنامه موضوع مادة  بررسی فعالیتهاي مراکز فرهنگی از جهت انطباق با سیاستهاي فرهنگی و خط مشی
 ضوابط

 بطضوا 5بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیتهاي فرهنگی موضوع مادة 

 21بررسی دفاتر محاسباتی و مهر و موم شده بر طبق قانون و نیز دفاتر و اسناد و مدارك مالی مراکز فرهنگی موضوع مادة 
 ضوابط

 ضوابط 22بررسی مدارك و اسناد مرکز از نظر اجراي تکالیف مندرج در مادة 

 ضوابط 20بررسی مدارك و اسناد درخصوص انطباق با شرایط موضوع ماده 

ضوابط درخصوص درج نام کامل مرکز، شماره ثبت و مجوز تأسیس و نشانی مرکز در  19تکالیف مندرج در مادة بررسی 
 محل مناسب روي تولیدات و انتشارات

 ضوابط 18بررسی تکالیف مراکز فرهنگی درخصوص فوت یا استعفاي مدیر مسئول موضوع مادة 

شود و نظارت  ور عام بر فعالیتها و عملکرد مراکز فرهنگی اعمال مینظارت و ارزشیابی موضوع این آیین نامه به ط -6ماده 
نظارتها و . گیرد حوزه هاي تخصصی وزارتخانه در زمینۀ فعالیتهاي انتشاراتی، مطبوعاتی، سینمایی و امور هنري را در برنمی



سط مراجع پیش بینی شده به ارزشیابیهاي خاص مربوط به فعالیتهاي فرهنگی یاد شده براساس ضوابط و مقررات مربوطه تو
شود و در موارد فعالیتهایی که در حوزة فعالیتهاي معاونتها و سازمانهاي وابسته نیست، به طور خاص  طور مستقل انجام می
 .گیرد مورد بررسی قرار می

ط و مقررات هاي کل موظف هستند در زمان ارائه مجوز فعالیت به مراکز فرهنگی، کلیه ضواب دبیرخانه و اداره -7ماده 
 .نظارتی و روشهاي بررسی و اطالع گیري و اعزام کاشناسان را به اطالع آنان برساند

دبیرخانه موظف است تغییرات و اصالحات احتمالی ضوابط و دستورالعملها را به صورت کتبی و یا آگهی در جراید به : تبصره 
 . اطالع مراکز فرهنگی برساند

 :طالعات در اجراي این آیین نامه به شرح زیر استروشهاي بررسی و تهیه ا -8ماده 

 .بررسی و مطالعۀ عام و سراسري درخصوص مراکز فرهنگی _الف 

 .بررسی و مطالعۀ ویژه و یا انتخابی _ب 

 .جمع آوري اطالعات از طریق مکاتبه _ج 

 .اعزام هیأتهاي بازرسی و کارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارك و اسناد _د

 .تواند به صورت ادواري یا موردي صورت گیرد آوري اطالعات و مطالعه می مۀ انواع روشهاي جمعه: تبصره 

 ارکان و ساختار: فصل سوم

 .هاي کل هیأت، دبیرخانه، اداره: ارکان سازمان نظارتی این آیین نامه عبارتند از -9ماده 

 :هاي کل موظف هستند در اجراي این آیین نامه اداره - 10ماده 

زام کارشناس یا کارشناسان نسبت به مطالعه و بررسی، انجام مصاحبه، تهیه گزارش، اخذ اسناد و مدارك از وضع مراکز با اع
 .فرهنگی و فعالیتها و عملکرد آنها به صورت منظم و ادواري و نیز به صورت موردي اقدام کنند

رخانه و یا دریافت شکایت شاکیان دولتی و تحقی و بررسی و تهیه گزارش از وضع مراکز فرهنگی براساس درخواست دبی
 .گیرد غیر دولتی که در جهت تایید صحت و یا رد اطالعات واصله انجام می

یک نسخه از گزارش بررسیها را به همراه مدارك و مستندات مربوطه و نیز گزارش تحقیقات و مطالعات آماري جاري خود را 
 .به دبیرخانه ارسال کنند



ابالغ حکم به مرکز ( شود، اقدام الزم را انجام دهند  میمات هیأت که توسط دبیرخانه ابالغ میحسب مورد براساس تص
 .اي از اقدامات را به دبیرخانه ارسال کنند و نسخه) فرهنگی و عنداللزوم به مراجع انتظامی و قضایی

 .ارسال کننداعتراضات مراکز فرهنگی نسبت به تصمیمات هیأت را اخذ و بالفاصله براي دبیرخانه 

 :در اجراي این آیین نامه دبیرخانه موظف است   -11ماده 

 .ربط اطالع دهد پس از تصویب و ابالغ تأسیس مراکز فرهنگی مراتب را به اداره کل ذي

 .هاي کل ارسال کنند دستورالعملها و کاربرگهاي الزم و در صورت نیاز برنامۀ زمان بندي نظارت و بررسی را براي اداره

 .گزارشهاي نظارتی و بررسی رسیده را براي بحث و تصمیم گیري حسب مورد در جلسه هیأت مطرح کند

هاي کل  نتایج اقدامات دبیرخانه و مصوبات هیأت درخصوص گزارشهاي نظارت و بررسی را براي اطالع و اقدام به اداره
 .ارسال کند

 .هاي کل براي بررسی و تهیه گزارش ارسال کند به اداره به شکایات از مراکز فرهنگی رسیدگی نماید و در صورت لزوم

 .اعتراض مراکز فرهنگی نسبت به تصمیمات هیأت را رسیدگی و گزارش تکمیلی را تهیه و مجدداً در جریان اقدام قرار دهد

مراکز از طریق دستور العملها و روشهاي نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی را پس از تصویب و ابالع مجوز تأسیس به اطالع 
 .اداره هاي کل و یا رأساً برساند

در اجراي این آیین نامه، هیأت پس از بررسی گزارش دریافتی از دبیرخانه، تصمیمات الزم را براساس مفاد مواد    -12ماده 
و تعطیل  لغو جواز –ماه تا یک سال  3تعلیق جواز و تعطیل موقت مرکز به مدت  _اخطار کتبی  _اخطار شفاهی (  15و  11

همچنین پس از استماع اعتراض هر شخص حقیقی . نماید حسب مورد اتخاذ و براي اجرا به دبیرخانه ابالغ می) دائمی مرکز
 .و یا حقوقی ذي نفع، نسبت به بررسی مجدد تصمیمات گذشته اقدام و تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود

دبیرخانه موظف هستند امکانات و نیروي انسانی الزم براي انجام هاي کل و  در اجراي این آبین نامه اداره   -13ماده 
 .مأموریتهاي محوله را تأمین کنند

 سایر موارد: فصل چهارم

مراکز فرهنگی موظف هستند در اجراي امر نظارت و ارزشیابی با کارشناسان اعزامی همکاري و اطالعات الزم را  - 14ماده 
 .اختیار آنان قرار دهندبه همراه مدارك و مستندات مربوطه در 



روز اطالعات،  15در صورت درخواست اطالعات به صورت کتبی، مراکز فرهنگی موظف هستند ظرف مدت  - 15ماده 
 .هاي کل و یا دبیرخانه ارسال کنند گزارشها و مدارك مورد نظر را حسب مورد به اداره

 :ربط اعالم نمایند ره هاي کل استان ذيروز به ادا 15مراکز فرهنگی موظفند موارد زیر را ظرف  - 16ماده 

 گزارش تغییر و یا اصالح اساسنامه -

بدیهی است در صورتی که به هر دلیلی از جمله (گزارش تغییر، استعفاء و یا فوت مدیرمسئول، مؤسس و یا مؤسسان  -
ام وظیفه در مرکز نباشد، محکومیت و یا حجر مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول که قادر به ادامۀ همکاري و عضویت و انج

 ).هاي کل اطالع دهند نفع موظفند مراتب را به اداره سایر اعضاء و یا مدیران و یا اشخاص ذي

 .تغییر محل و نشانی محل استقرار مؤسسه و شعبه هاي آن -

دارة کل ثبت مراکز فرهنگی موظف هستند تابلوي مناسبی که نشان دهندة عنوان کامل و شمارة ثبت مرکز در ا - 17ماده 
 .شرکتها است، در محل کار خود نصب کنند

کلیه گزارشهاي رسمی، ابالغیه ها، کارت شناسایی و معرفی نامه هاي کارشناسان حسب مورد توسط مدیر کل  - 18ماده 
ها، کارت شناسایی  همچنین ابالغ تصمیمات هیأت، معرفی نامه. شود ربط امضاء می فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ذي

هاي کل و یا از  ارشناسان اعزامی از سوي دبیرخانه و ارسال دستورالعملها، درخواست اطالعات، مدارك و مستندات از ادارهک
 .شود مراکز فرهنگی با امضاي دبیر هیأت انجام می

 .اهد شددستورالعملهاي الزم درخصوص نحوة ارزشیابی و تشویق مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و ابالغ خو - 19ماده 

به تصویب هیأت و تأیید وزیر رسید و از آن  15/5/1380تبصره در تاریخ  2ماده و  20فصل،  4این آیین نامه در  - 20ماده 
 .تاریخ قابل اجراست

   



  

 آئین نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهاي فرهنگی

  

شوراي عالی   8/8/1375تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهاي فرهنگی ضوابط و مقررات  23به استناد ماده 
چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، موسسات ، کانونها "انقالب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد آنها ،آئین نامه 

 .بشرح زیر تصویب می شود "و انجمنهی فرهنگی

مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن هاي فرهنگی ونظارت بر فعالیت در این آئین نامه ، ضوابط و : 1ماده 
مراکز ، موسسات ، کانونها  – هیات رسیدگی به امور مراکزفرهنگی  – شوراي عالی انقالب فرهنگی 8/8/1375آنها مصوب 

ادارات کل   – اکز فرهنگیدبیرخانه هیات رسیدگی به امور مر – و انجمن هاي فرهنگی هنري، سینمائی و مطبوعاتی
– هیات موسسات فرهنگی – به ترتیب و به اختصار ، ضوابط – وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی –فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .و نامیده میشوند  – ادارات کل  – دبیرخانه

خود را ضوابط  یا وضعضوابط یادشده از دبیرخانه مجوز فعالیت دریافت نموده و  کلیه موسسات فرهنگی که به استناد: 2ماده 
موسسه  "ضوابط ثبت شده باشند در این آئین نامه  22ماده  2مذکور تطبیق داده و پس از صدور مجوز نیز بر طبق تبصره 

 .نامیده میشوند "فرهنگی 

به منظور نظارت مستمر بر فعالیتهاي فرهنگی و هنري ، کلیه موسسات فرهنگی ملزم به تعامل و هماهنگی با : 3ماده 
بیرخانه و ادارت کل استانها می باشند و موظفند در همایش ها ،گردهمایی ها ، دوره ها و جلسات متشکله حضور یافته و د

گزارشهاي عملکرد نوبه اي یا دوره اي موسسه فرهنگی را در مقاطع زمانی تعیین شده که از سوي دبیرخانه اعالم می شود 
 .به دبیرخانه مذکور ارائه و تسلیم نمایند

 .مدیران مسئول کلیه موسسات فرهنگی نیز موظفند گزارشات مورد نیاز زیر را به دبیرخانه ارسال نمایند  – تبصره

 )تا شش ماه ( گزارش مربوط به آغاز فعالیت موسسه پس از صدور مجوز   – الف

 گزارش مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري – ب

 بر طبق مقاطع تعیین شده از سوي دبیرخانهگزارش ادواري   – ج

 و نیز مدیر مسئول به انضمام صورتجلسات مربوط) یا موسس ( گزارش جایگزینی اعضا هیات امنا: د

 گزارش تغییر مکان موسسه به ضمیمه صورتجلسات مربوط: ر



ازرسی و ارزشیابی قرار دهد و در دبیرخانه موظف است بر اساس برنامه زمان بندي شده موسسات یاد شده را مورد ب: 4ماده 
بدون داشتن مجوز فعالیت نمایند و  2صورتیکه این گونه موسسات فرهنگی که تحت عنوان یکی از عناوین مذکور در ماده 

ماه نسبت به ثبت آن اقدام ننموده و یا حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدرو مجوز  6یا پس از صدور مجوز در مدت 
 .آغاز ننمایند بر طبق گزارش دبیرخانه و راي هیات از فعالیت آنها جلوگیري بعمل خواهد آمد فعالیت موسسه را 

دبیرخانه بر حسب مورد ، گروههاي تحقیق ویژه اي را تشکیل می دهد که هر گروه متشکل از حداقل دو نفر : 5ماده 
لیتهاي موسسات فرهنگی اقدام و گزارش کارشناس مربوط در موضوع فعالیت موسسه بوده نسبت به بررسی و ارزیابی فعا

 .الزم را به همراه کلیه مستندات و مدارك به دبیرخانه تحویل خواهند داد

 :دبیرخانه موظف است: 6ماده 

 .بار گزارش عملکرد موسسات فرهنگی داراي مجوز اعم از فعال و غیر فعال را به هیات ارائه دهد 2در سال ) الف 

اي تحلیلی و ساالنه ادارت کل استانهاي در مورد موسسات فرهنگی جهت ارائه به هیات بررسی در زمینه اخذ گزارش ه) ب 
 .و پیگیري هاي الزم را به عمل آورد 

بر اساس اعالم وضعیت کمی و کیفی ادارات کل استانها درباره موسسات فرهنگی و یا گزارش گروههاي ویژه تحقیق ) ج 
 .این موسسات را تنظیم کند و به هیات ارائه دهد تخلفات احتمالی این آئین نامه ، گزارش 5موضوع ماده 

مصوبات هیات در خصوص تخلفات این موسسات را به ادارات کل ذیر بط و حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی ) د 
 .اقدام مقتضی اعالم دارد 

نموده و نتایج را به هیات گزارش در خصوص چگونگی اجراي مجازات ناشی از تخلفات موسسات فرهنگی پیگیري ) ه 
 .نماید

دبیرخانه هیات موظف است نسبت به شناسائی موسسات و و احدهاي غیر مجاز به طرق متقضی و با استفاده از نیروهاي ) و 
ذیصالح اقدام و گزارش مربوط به فعالیت اینگونه موسسات را به هیات ارائه نموده و حسب مورد تصمیمات متخذه را با 

شوند و همچنین  قانون موسسات و واحدهاي آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و می رعایت
ضوابط اعمال و به مورد اجرا گذاشته و به عنوان شاکی خصوصی و نماینده قانونی هیات با رعایت مقررات، دائر  17ماده 

یرد قانونی قرار دهد و عندالزوم ضمن تعلیق یا لغو جواز صادره کنندگان اینگونه موسسات را در مراجع ذیصالح تحت پیگ
 .تقاضاي توقف و جلوگیري از فعالیت آنها را از مراجع ذیصالح ذیر بط بنماید

به موسسات فرهنگی بایستی داراي کارت بازري عکس دار که در روي ) گروههاي تحقیق ویژه ( ماموران اعزاي : 7ماده 
به همراه داشته  خ اتبار آن به مدت یکسال تصریح شده باشد و به مهر دبیرخانه ممهور گردیدهآن مشخصات مامور و تاری

 .باشند و در صورت لزوم آن را ارائه نمایند



ماموران اعزامی متضمن نتایج بررسی و تحقیق و بازرسی از مرکز فرهنگی مورد نظر بایستی مستدل و با  گزارش: 8ماده 
نه هیات یا ادارات کل ذیر بط ارائه و تسلیم شود و در گزارش تسلیمی بایستی وضعیت موسسه و اظهار نظر صریح به دبیرخا

 .مشخص و در باره آن اعالم نظر شده باشد نحوه عملکرد آن و نیز تخلفات احتمالی آن دقیقاً

دبیرخانه به نوبت تشخیص وقوع تخلف و اعمال مجازاتهاي مندرج در ضوابط با هیات است و گزارش هاي واصله : 9ماده 
در هیات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهاي زیر در باره موسسه 

 .فرهنگی متخلف تعیین و اعمال و توسط دبیرخانه به مورد اجرا گذارده خواهد شد

 تذکر و اخطار شفاهی) الف 

 اخطار کتبی) ب 

 ماه تا یکسال 3قت از تعلیق جواز یا تعطیل مو) ج 

 لغو مجوز و تعطیل دائم مرکز فرهنگی) د 

این آئین نامه  9موسسات فرهنگی که به علت ارتکاب تخلف ، به یکی از مجازاتهاي پیش بینی شده ماده   – 10ماده 
ارائیه مدارك به روز اعتراض خود را با ذکر دالیل و  20محکوم می شوند و میتوانند از تاریخ رویت تصمیم هیات در مدت 

 .دبیرخانه تسلیم کنند

در صورت موافقت وزیر . دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع اعتراض را به وزیرگزارش نمید : تبصره
 .تصمیم هیات در این زمینه قطعی است . اعتراض مذکئور در هیات مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد 

ت تعلیق جواز یا تعطیل موقت و نز اخذ مجوز و تعطیل دائم موکول به قطعیت مجازات می اعمال و اجراي مجازا: 11ماده 
روز مورد اعتراض قرار نگیرد و یا اعتراض مورد قبول واقع  20ظرف ) 4موضوع ماده ( باشد و در صورتیکه تصمیم متخذه 

 .نشود راي صادر قطعی و الزم االجرا خواهد بود

 9هر یک از مجازاتهاي یاد شده و انطباق آن با هر یک عناوین مذکور در باره ماده  تشخیص تخلف و اعمال  – تبصره
 .حسب مورد با هیات می باشد 

موسسه فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد با توجه )  11موضوع ماده ( در صورتیکه پس از قطعیت و ابالغ تصمیم : 12ماده 
ي آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانون دائر شده و قانون تعطیل موسسات و واحدها( به ماده واحده 
موسسان و مدیران عامل و هیات مدیره یا باالترین مقام اجرایی موسسه از طریق دبیرخانه تحت ) 7/10/72میشود مصوب 

 .پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت 

و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید   به تصویب هیات 27/5/75  تبصره که در جلسه مورخ 2ماده و  12این آئین نامه در 
 .هر گونه اصالح و تغییر مجدد در آن موکول به تصویب هیأت یاد شده و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد    و

   



 : مدارك الزم جهت تکمیل و ارائه 

 فعالیتاعالم اهداف و زمینۀ اصلی   تقاضاي تأسیس با ذکر دالیل توجیهی و -1

  )یک نسخه(تمام صفحات شناسنامه برابر اصل شده تصویر  -2

 )مدرك کارشناسی یا باالتر(   آخرین مدرك تحصیلی یا معادل آنبرابر اصل شده تصویر  -3

 )در مورد مشموالن(ارائه برگ معافیت دائم   گواهی انجام خدمت وظیفۀ عمومی و یابرابر اصل شده تصویر  -4

 سوء پیشینۀ کیفري مؤثراصل گواهی عدم  -5

 )با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها(  )قطعه 4(جدید  3×4عکس  -6

 انتخاب ارکان اصلی   به انضمام صورتجلسات) نسخه 1(اساسنامه  -7

 "مشخصات انفرادي"و  "درخواست تأسیس" هاي تکمیل پرسشنامه -8

 )با زمینۀ فعالیتهاي درخواستیمتناسب (ارائه سوابق فعالیتهاي فرهنگی هنري  -9

 شرایط و مدارك مورد نیاز اعضاي هیأت مؤسس و مدیر مسئول 

 مدارك مورد نیاز شرایط ردیف  

 تابعیت جمهوري اسالمی 1
تقاضاي تأسیس با ذکر دالیل توجیهی 

 اعالم اهداف و زمینۀ اصلی فعالیت  و

 سن  سال 27دارا بودن حداقل  2
یک (شناسنامه تصویر تمام صفحات 

 )نسخه

3 
داشتن مدرك کارشناسی یا معادل آن به 

 ربط مراجع ذي  تشخیص

تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا 
مدرك کارشناسی یا (  معادل آن

 )باالتر

4 
انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت 

 دائم

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفۀ 
ارائه برگ معافیت دائم   عمومی و یا

 )در مورد مشموالن(

5 
  نداشتن سوء پیشینۀ کیفري مؤثر و

 برخورداري از حسن شهرت

اصل گواهی عدم سوء پیشینۀ کیفري 
 مؤثر 



6 
محجور نبودن و عدم ورشکستگی به 

 تقلب و تقصیر

با درج (   )قطعه 4(جدید  3×4عکس 
نام و نام خانوادگی در پشت کلیه 

 )عکسها

7 
داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزارت

به انضمام ) نسخه 1(اساسنامه 
 انتخاب ارکان اصلی  صورتجلسات

8 

صالحیت علمی و تخصصی یا تجارب 
براي (کافی متناسب با موضوع فعالیت 

 )تقاضاي مراکز تک منظوره

درخواست «   هاي تکمیل پرسشنامه
 »نفراديمشخصات ا«و » تأسیس

9 

داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و 
براي (چند منظوره   مراکز فرهنگی

 )متقاضی مراکز چند منظوره

ارائه سوابق فعالیتهاي فرهنگی هنري 
متناسب با زمینۀ فعالیتهاي (

 )درخواستی

     

کوچکتر نبوده و  A5باید از کاغذ .... شناسنامه، کارت پایان خدمت و : هاي مدارك از قبیل شایان ذکر است کلیۀ فتوکپی 
بزرگتر نباشد و تمامی آنها با اصل مطابقت داده شده و توسط گیرندة  A4فتوکپی مدارك تحصیلی از یک صفحه کاغذ 

 .بر روي آنها زده و امضاء شود» برابر اصل است) یا تصویر(رونوشت «مدارك عبارت یا مهر 

                                                                                                                                      
 :نحوه ارائه تقاضا  

ذیل اینترنتی  تکمیل مدارك مذکور به آدرس  متقاضیان محترم می توانند در صورت داشتن شرایط الزم ، جهت اخذ و
  : نمایند  مراجعه

www.ebazi.org 

 

 


