
قدمهم  

 

شودمی تشکیل اساسنامه این در شده گفته شرایط  و  مشخصات پایه بر و بومی رویکردی و  ملی هویت با ادبی کانون این   

 

. شودمی نامیده کانون ادامه در که است گیالن شعر فرهنگ  کانون :کانون نام - ۱ ماده  

 

. است انتفاعی غیر و سیاسی غیر تجاری غیر کانون  این وعن - ۲ ماده  

 

  را خویش فعالیت۱۵/۰۵/۱۳۹۹  تاریخ از کانون این و  بوده نامحدود آن  رسمیت و تشکیل تاریخ از کانون  فعالیت مدت - ۳ماده

   نموده آغاز

 

 

:است زیر شرح به کانون  فعالیت موضوع و اهداف -۴ ماده  

 

اعضای کانون وگیالن   تاریخشعرای  و اشعار زندگینامهو  نام آوری جمع و تحقیق - الف  

 

شعرا در آن  آثار یبررس و نقدو  هسته مرکزیدید به صالح ادبی های برنامه برگزاری -ب   

 

دید هسته مرکزیبه صالح النیگ  استان اتیادب عرصه بزرگان و دیاسات ادبودی و داشتیگرام مراسم یبرگزار  -ج  

 

کشور و استان یفرهنگ و یادب یکانونها گرید با یهمکار - د  

 

نخبه و جوان  یها چهره یپرور استعداد به نگاه - ه  

 

  نیناشر قیطر از اثرشان چاپ امکان صورت در و  در سایت کانونعضو کانون  گیالنی یشعرا یادبثار آ و شعر ثبت - و

دید هسته مرکزی به صالح لیلالمیا بینکشوری  و یاستان محترم  

 

  

  یسو از ایعطا و ایهدا و منقول ریغ و منقول اموال و ینقد وجوه  از است  عبارت کانون درآمد منابع و هیسرما  - ۵ ماده

.بشود ای است شده واگذار کانون به که یحقوق ای یقیحق اشخاص  ای نیموسس  

 

 

 



:است ریز شرح به کانون یاصل ارکان  - ۶ ماده  

 

مؤسسان  أتیه - الف  

 

(کانوناعضای ) ی عموم مجمع ب  

 

که توسط   تن  ۴از موسسین و   تن شامل یک به عنوان اعضای دایمی هسته مرکزیپنج تن نفر بصورت  ۹) مرکزیهسته  -ج

نمایند(ساله انتخاب می ۲های ر را مجمع عمومی کانون برای دورهیمتغیتن  ۴شوند و هیأت موسسان تعیین می  

 

شود(انتخاب می)که توسط هسته مرکزی کانون ریدب - د  

 

اعضای دبیرخانه –  ه  

 

هسته مرکزی پنج نفر( یا اعضای متغییر توسط هسته مرکزی انتخاب نشدند)حداقل تا زمانی که اعضای مجمع کانون : ۱ تبصره

شود. اتخاذ میها و تصمیمات توسط اعضای دایمی هسته مرکزی گیریتوسط مجمع عمومی کانون انتخاب نشدند تمامی رأی   

 

  را آن و است شده نوشته اساسنامه نیا در آنان مشخصات که  مؤسسان أت یه بیتصو و میتصم با کانون  تیموجود  -۷  ماده

  و اساسنامه و آنها  کننددر ابتدا خود انتخاب می کهبه همراه افرادی   هیاول نیموسس یکی از و است شده  اعالم اند  کرده امضاء

.دهندیم لیتشک را کانونهسته مرکزی  پذیرندمی را کانون تیعضو  

 

  عنوان به شانیا نام مربوط بخش در درگذشته نام حفظ به کانون  انیمتول لیتما و هیاول مؤسس  فوت صورت در - ۱ تبصره

موسس که به عنوان عضو هسته مرکزی هیأت عضو گردد.همچنین در صورت فوت آن  یم ذکر ابتدا در افتخاری(( مؤسس))

چهار تن   احدی از هیأت موسس زنده نباشدنمایند و آنگاه که هیأت موسس یکی از خود را انتخاب می اعضای دیگر باشدنیز می 

انتخاب به عنوان تنی از اعضای دایم هسته مرکزی عضوی الزاماً گیالنی را گیری داخلی اعضای دایم هسته مرکزی طی رأی از

نمایندمی  

 

است ریز شرح به مؤسسان  أتیه فیوظا  - ۸ ماده  

اساسنامه امضاء و بیتصو - الف  

 

گیالنی باشند  الزاماً که باید  نفر ۴شامل  دایم هسته مرکزی  انتخاب -ب  

 

کانون  یداخل یها نامه نییآ و اساسنامه یاجرا بر نظارت -ج  

 

 

 



اعضای دبیرخانه کانون به شرح زیر است: وظایف  – ۹ ماده  

و   دید هسته مرکزی(کانون ثبت شود)به صالحشان باید در به آثار شاعرانی که آثار و بیوگرافیثبت و اعطای شماره  – الف 

 تحویل آن به دبیر کانون

های خروجی کانون  کانون و ارائه آن به دبیر و نیز ثبت و ارسال نامهورودی های دریافت و ثبت نامه –  ب  

 

 

 تیصالح در که ییاجرا موارد در جز به امور همه در و است  کانون یریگ میتصم رکن نیتریعال هسته مرکزی   - ۱۰ ماده

.دارد یریگ  میتصم و دخالت حق، است کانون ریدب  

 

 

دبیر کانون به شرح زیر است:وظایف    - ۱۱ماده   

۱۵مندرج در ماده مکاتبات  با امضای دبیر و مهر کانون رسمیت دارد به جز موارد تمامی  -الف  

های خروجی از کانونها و دیگر نامه، درخواستهانامهامضای تمامی دعوت –  ب  

عزل اعضای دبیرخانه  –  ج  

آرشیوت آنان در بو ثدبیرخانه دریافت نامهای شاعران و آثار آنان از    -د  

تایید تقویم ساالنه کانون –  ه  

موسسان ها به هیأت های مالی و ارائه پاسخپرسش از هسته مرکزی در مورد گردش  -و  

هسته مرکزی( )برای عزل یکی یا چند تن از اعضای متغییر دستور برگزاری مجمع عمومی زودتر از موعد  –  ز  

ریاست مجمع عمومی  -ح  

یا ...  ندیشی اریاست جلسات داخلی اعم از جلسات هم -ط  

آثار ثبت شده شعرا مدیریت ویترین نهایی تحقیقات و پژوهشها و  –  ی  

 

وظایف هسته مرکزی به شرح زیر است: –   ۱۲ ماده  

اعضای جدید کانون)مجمع عمومی( با تایید حداقل دو نفر معرفی  – الف   

و مبالغ وردی به صورت شش ماهه به دبیر کانون  هاارائه بیالن مالی کانون اعم از مخارج انجام گرفته و کمک –  ب  

انتخاب دو تن به عنوان اعضای دبیرخانه کانون -ج  

و ... مانند ها و جلسات و مجمع عمومی مراسمو ارسال آن برای دبیر کانون. این تقویم باید شامل تهیه تقویم ساالنه  -د  

حداقل سالی دوبار جلسه هم اندیشی هسته مرکزی و هیات مدیره و اعضای دبیرخانه  -۱د  

شب شعر  -۲د  

سال یکبار ۲هر  جلسات مجمع عمومی برای انتخاب اعضای متغییر هسته مرکزی  –  ۳د  

جلسات هسته مرکزی –  ۴د  

 باشد

یا عزل دبیر کانون سال( ۲)برای مدت انتخاب-ه  



 

( به شرح زیر است: مجمع عمومی کانون )وظایف اعضای   –   ۱۳ماده   

از میان خود مجمع عمومی  سال ۲مرکزی برای اعضای متغییر هسته شرکت در جلسات مجمع عمومی و انتخاب   -الف  

 

  و موسسان اتیه توسط که صورت دایمبه  نفر پنج از متشکل هسته مرکزی  و کانون ریدب توسط کانون ییاجرا امور - ۱۴ه ماد

. شودیم اداره شد خواهند  انتخاب یعموم مجمعکه توسط  نفر متغییر۴  

 

اکثریت اعضای  توسط رای  ساله ۲ دوره انیپا از قبل هسته مرکزیمتغییر  یاعضا از نفر چند ای کانون ریدب عزل: ۱ تبصره

. است بالمانع گرید یمتوال  یها دوره یبرا انتخاب مجدد آنها است.همچنین بالمانع مرکزی  ستهه  

 

. است مسئول آنها  قبال در و بود خواهد  کانون ی تهایفعال مسئول کانون ریدب - ۱۵ ماده   

  

 یالزامات کانون یبرا ینحو به که یمکاتبات و آور تعهد سند و قرارداد هرگونه و بروات و سفته و هاچک  یامضا - ۱۶ ماده

  کانون مهر و ریدب یامضا با یعاد مکاتبات ریسا و  کانون مهر و مرکزیهسته  یاعضا از یکی و کانون ریدب با دینما جادیا

. افتی خواهد تیرسم  

 

اعضای هسته مرکزی خواهد بودو تأیید دو تن از   یرأ با )مجمع عمومی(کانون  عضو انتخاب - ۱ تبصره  

 

  صی شخت تیصالح فاقد که یعضو اخراج به نسبتهسته مرکزی  یاعضا  دو سوم  حداقل  بیتصو با تواندیم کانون  - ۱۷ ماده

.کند یریگ میتصم شده داده  

 

 از کانون انتخاب به یا هیتصف ریمد همزمان  و اعالم کانون  انحالل نگردد ممکن کانون  تیفعال ادامه که یصورت در - ۱۸ ماده

 هیکل و ونید و مطالبات  حساب به است موظف هیتصف ریمد  شد خواهد نییتع کانون  یاعضا ریسا ای هسته مرکزی یاعضا نیب

 دینما میتسل کانون به را یینها گزارش و اقدام ها یبده پرداخت و مطالبات  وصول به نسبت و یدگیرس کانون  هاییدارا و اموال

 درباره و شد خواهد لیتشک نامبرده دعوت به هیتصف ریمد  انتخاب و انحالل   اعالم خیتار از ماه  شش از پس حداکثر کانون

  رابطه نیا در و نمود خواهد میتصم اتخاذ هیریخ موسسه ای و مشابه کانون به آن  یواگذار و میتقس و هاییدارا و اموال ماندهیباق

  بالمانع گرید مناسب مدت یبرا کانون بیتصو با هیتصف ریمد تیمامور  مدت دیتمد. داشت خواهد را یاریاخت گونه همه حق

. است  

 

 در آنان مشخصات  و  یاسام که  است دهیرس مؤسسان بی تصو به ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ خیتار در تبصره ۴ و ماده ۱۷ در اساسنامه نیا

. اند کرده امضاء  را آن  و است آمده ریز  

 

 

 

 وحید جنتی


