
ن ــدا فتر منتقـــــــــــ  د
تـــــــــــــــــــر  تئــا

كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اس�المي ايران در س�ال 1368 
با حمايت علي منتظري، رئيس وقت اداره كل هنرهاي نمايش�ي و در 
راستاي حمايت از تش�كل هاي تئاتري و به منظور تقويت فضاي نقد، 

گفت وگو و اعتالي تئاتر كشور تشكيل شد.
اين كانون در سال 1369 با قرائت بيانيه اي در پايان نهمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر با رياست علي شيدفر به طور رسمي آغاز به كار 
كرد. اعضاي هيأت موسس اول كه در سال 68 با رياست علي شيدفر 
انتخاب ش�دند، عبارتن�د از: نصرا… قادري، حس�ين فرخي، محمود 
گبرلو، حسن فتحي، فرخ عظيم زاده، هما كلهر، محمد آقازاده، قدرت 

حسن زاده و علي منتظري
س�ال 1370 اين كانون از س�وي كانون بين المللي منتقدان تئاتر به 

عضويت پذيرفته شد. 
در حال حاضر اداره كل هنرهاي نمايش�ي از فعاليت منتقدان عضو 

كانون در قالب دفتر منتقدان حمايت مي كند.
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 NGO كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسالمي ايران با تعريف مشخص
يا نهاد خودجوش از دو حيث مش��روعيت خود را كس��ب كرده است؛ عضويت 
در كانون بين المللي منتقدان تئاتر، پيوستن به زيرمجموعه تشكل هاي انجمن 

نمايش
كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسالمي ايران به لحاظ قوانين بين المللي 
زير نظر اساسنامه كانون بين المللي منتقدان تئاتر موسوم به I.A.T.C  فعاليت 
مي كند و در داخل كشور به لحاظ قوانين و مقررات اداري و در راستاي حمايت 
از فعاليت هاي فرهنگي، زيرمجموعه »انجمن هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي« محسوب مي شود. حوزه فعاليت كانون در سراسر كشور و خارج 

از كشور است.

طبق تبصره 2 فصل اول اساسنامه كانون، انجمن هنرهاي نمايشي نقشي در 
تصميم گيري كانون ندارد.

بر اساس ماده 5 و 7 اساسنامه، مدت فعاليت كانون از تاريخ تاسيس نامحدود 
اس��ت. سرمايه كانون نيز توس��ط انجمن نمايش كه زير نظر اداره كل هنرهاي 
نمايش��ي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��ت، تأمين شده 

است.
جايگاه كانون بيش از آنكه جايگاهي كاركردي باشد، جايگاهي هويتي است. 
پرداختن به »حل مش��كالت اعضا«1 در كانون به معناي فعاليت صنفي نيست. 
همچنين انتشار نشريه، برگزاري جلسه نقد و مانند آن، فعاليت هايي به منظور 

ارتقاي نقد تئاتر محس��وب مي ش��ود. بديهي اس��ت كه منتق��دان مي توانند در 
تش��كل هايي چون »انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر«، »انجمن صنفي 
روزنامه نگاران« و ... بخشي از خواسته هاي صنفي خود را محقق سازند؛ اما هدف 
كانون بنا بر ماده 2 اساسنامه اش »گسترش و تقويت تئاتر و ايجاد جريان موثر 

در عرصه تئاتر« است.
اي��ن كان��ون هم اكنون 41 عضو داخل��ي دارد كه از اين تع��داد 21 عضو آن 

عضويت بين المللي دارند.

اهداف:
بر اساس ماده 3 اساسنامه كانون ملي منتقدان، موضوع و حدود فعاليت هاي 

كانون اينگونه مشخص شده است:
1 - نق��د و بررس��ي نمايش ه��اي در حال اج��راي »تلويزيون��ي، راديويي و 

صحنه اي« به صورت حضوري يا نوشتاري در مطبوعات
2 - نقد و بررسي كتاب هاي تئاتري و نمايشنامه ها

3 - برگزاري دوره هاي آموزشي نقد
4 - چاپ و نشر كتاب، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه درباره نقد تئاتر

5 - همكاري و حضور در مجامع داخلي و خارجي
6 - برگزاري نشست ها و همايش هاي گوناگون

7 - حل مشكالت اعضا و به كارگيري روش هايي براي ايجاد تفاهم و همكاري 
ميان آنان

تبصره: در صورت دريافت ش��كايت از طرف هر يك از اعضاي كانون، هيأت 
مديره موظف اس��ت ظرف مدت 10 روز به موضوع رسيدگي كرده و نتيجه آن 

را به اطالع اعضا برساند.

آييننامـهداخلـيكانونملـيمنتقدانتئاترجمهورياسـامي
ايران

فصل اول: كليات
آيين نامه داخلي كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اس��المي ايران، ش��رح 
وظايف، مسئوليت ها و تصميم گيري هايي است كه هيأت مديره كانون بر اساس 

آن عمل خواهد كرد.
م��اده 1: عبارت »هيأت مديره كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اس��المي 
اي��ران« در آيين نامه داخلي كان��ون به اختصار با عنوان »هي��أت مديره« ذكر 

خواهد شد.
م��اده 2: تصميم گيري ها و برنامه هاي اجراي��ي هيأت مديره نبايد مغايرتي با 

اساسنامه و آيين نامه اجرايي كانون داشته باشد.
ماده 3: »س��ال عرفي« كانون از اول مرداد ماه هر س��ال تا سي و يكم تيرماه 
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سال آينده خواهد بود.
م��اده 4: تمامي وظايفي كه در اين آيين نامه، هيأت مديره ملزم به انجام آن 
است، منوط به تامين امكانات، اعتبارات و بودجه متناسب با آن وظيفه خواهد 

بود.
ماده 5: اطالع رساني كانون بايد به تمام روش هاي ياد شده زير انجام پذيرد:

ال��ف( مجامع عمومي عادي ي��ا فوق العاده: 1 - نام��ه 2 - نصب اطالعيه در 
تابلوي كانون 3 - ارسال خبر به رسانه ها

ب( ساير جلسات، برنامه ها و فراخوان ها )نقد و بررسي و ...(: 1 - نصب اطالعيه 
در تابلوي كانون 2 - ارسال خبر به رسانه ها 3 - تلفن به اعضا

تبصره: بديهي اس��ت در صورت تغيير نش��اني و تلفن و عدم اطالع عضو به 
كانون، هيأت مديره هيچ مس��ئوليتي براي اطالع رس��اني از طريق نامه و تلفن 

نخواهد داشت.

فصل دوم: جلسات نقد و بررسي
ماده 1: هيأت مديره موظف اس��ت براي ارتقاي س��طح تئاتر، نقد و بررس��ي 

اجراهاي عمومي را به شكل زير برگزار كند:
1 - انتخاب نمايش

2 - انتخاب حداقل سه منتقد براي نقد و بررسي هر نمايش
تبصره 1: منتقدان پس از هماهنگي با حكم رسمي رئيس كانون، موظف به 

حضور در جلسه نقد و بررسي كانون خواهند بود.
تبصره 2: يكي از س��ه منتقد به عنوان مجري، جلس��ه نقد و بررسي را اداره 

خواهد كرد.
تبصره 3: مس��ئول روابط عمومي كان��ون،  وظيفه دارد هماهنگي هاي الزم را 

براي برگزاري هر چه بهتر جلسه انجام دهد.
تبصره 4: مسئول دفتر كانون به عنوان مسئول اجرايي و در صورت نبود وي، 
مجري جلس��ه، وظيفه مهيا كردن لوازم و وسايل برگزاري جلسه نقد و بررسي؛ 

مانند ميز، ميكروفن، صندلي، پذيرايي و ... را بر عهده دارد.
3 - انتخ��اب يكي از اعض��اي هيأت مديره به عنوان ناظر جلس��ه و تصميم 
گيرنده به نحوي كه در موارد خاص، آمادگي نقد نمايش مورد نظر را نيز داشته 

باشد.
تبص��ره: هي��أت مدي��ره مي تواند براي جلس��ات نقد و بررس��ي نمايش هاي 

جشنواره ها، اختيارات ناظر جلسه را به جمع منتقدان برگزيده تفويض كند.
4 - دعوت رس��مي از نويس��نده و كارگردان نمايش تعيين شده براي حضور 

در جلسه نقد و بررسي
تبصره 1: دعوتنامه هاي رس��مي كانون پس از امضاي رئيس هيأت مديره با 

پيگيري مسئول روابط عمومي به مدعوين نمايش تحويل داده خواهد شد.

تبصره 2: دعوتنامه ها بايد حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه به مدعوين 
تحويل داده شود.

فصل سوم: فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
ماده 1: هيأت مديره موظف است براي ارتقاي سطح آموزشي اعضاي كانون، 
نس��بت به چاپ مجالت و كتاب هايي كه مس��تقيماً به مقوله نقد تئاتر ارتباط 

دارد، اقدام كند.
تبصره: هيأت مديره مي تواند براي انجام امور فوق، فرد يا شورايي را انتخاب 

كند.
ماده 2: برگزاري كالس هاي تخصصي آموزش��ي نق��د تئاتر از جمله وظايف 

هيأت مديره براي ارتقاي سطح علمي اعضاي كانون است.
تبصره 1: كالس هاي آموزشي نقد، حداقل با حضور پنج نفر از اعضاي كانون 

برگزار خواهد شد.
تبصره 2: هيأت مديره موظف است در طول مدت مسئوليت خود حداقل يك 

دوره كالس آموزش نقد تئاتر را براي اعضاي كانون برگزار كند.
تبصره 3: هيأت مديره موظف است پيش از شروع دوره آموزشي، نوع، عنوان 
درس، امتياز، مكان، زمان، تعداد جلسات، نام استاد يا استادان و حداكثر غيبت 

مجاز اعضاي شركت كننده در آن دوره را اعالم كند.
تبصره 4: هيأت مديره موظف است در پايان هر دوره آموزشي، گواهي پايان 

دوره عضو شركت كننده را صادر كند.
ماده 3: هيأت مديره موظف اس��ت براي برگ��زاري همايش ها و ميزگردهاي 

آموزشي و پژوهشي، شرايط و امكانات الزم را فراهم كند.

فصل چهارم: مسئوليت هاي اجرايي هيأت مديره
ماده 1: هيأت مديره مي تواند براي ارتباط و تفاهم بيش��تر اعضاي كانون، در 

هر فصل نشستي برگزار كند.
تبصره: نشس��ت فوق با ه��ر تعدادي برگزار مي ش��ود و حكم مجمع عمومي 

ندارد.
ماده 2: هيأت مديره موظف است براي ايجاد حس همكاري و مشاركت بيشتر 
اعضاي كانون، كس��اني را كه بيش��ترين همكاري و تالش را در جهت پيشبرد 

اهداف كانون داشته اند، مورد تشويق و قدرداني مادي و معنوي قرار دهد.
ماده 3: شكل و نوع لوح هاي سپاس، تنديس و جوايزي كه كانون به هنرمندان 
تئات��ر اهدا ِمي كند، همچنين نوع و زمان برگزاري مراس��م گوناگون با تصويب 

هيأت مديره مشخص خواهد شد.
ماده 4: هيأت مديره موظف اس��ت تنها در صورت تكميل مدارك و پرونده، 

كارت عضويت را به عضو مربوط تحويل دهد.
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تبصره 1: اعتبار كارت هاي عضويت كانون، يك سال عرفي است.
تبصره 2: ارائه كارت جديد و تعويض آن، منوط به بازپس گيري كارت عضويت 

پيشين و پانچ و نگهداري آن در پرونده عضو است.
م��اده 5: چنانچه عضو به هر دليلي )از بين رفتن، مفقود ش��دن و مانند آن( 
تقاضاي صدور كارت مجدد داش��ته باش��د، پس از تأييد درخواست كتبي وي 
توسط هيأت مديره، موظف به واريز مبلغي معادل دو برابر حق عضويت ساالنه 

به حساب اعالم شده كانون است.
ماده 6: تشخيص كيفي نقدها و ساير مدارك ارائه شده براي عضويت بر عهده 

هيأت مديره است.
تبصره 1: هنگام درخواست عضويت، نيم سال 
تدريس نقد تئاتر در مراكز آموزش عالي يا ارائه 
يك كتاب درباره نقد تئاتر، معادل پنج نقد چاپ 

شده تئاتر تلقي مي شود.
تبص��ره 2: نمونه آثار ارائه ش��ده بايد حداكثر 
مربوط به دو س��ال پيش از درخواست عضويت 
بوده و به نحوي نشان دهنده فعاليت درخواست 
كننده دو سال پيش از درخواست در عرصه نقد 

تئاتر باشد.
تبص��ره 3: منظور از »نق��د تئاتر« در ماده6 ، 
هرگونه نوشته اي است كه در آن دست كم يكي 
از زيرمجموعه هاي مختلف تئاتر نقد شده باشد. 

)نمايشنامه، اجرا، سياستگذاري تئاتر و ...(
م��اده 7: هي��چ گاه نباي��د عضو گي��ري كانون 

متوقف شود.
م��اده 8: عضويت هر ي��ك از اعضاي كانون با 
احراز ش��رايط زير و ابالغ كتبي هيأت مديره به 

عضو، لغو خواهد شد:
1 - ع��دم تكميل پرونده پس از دو بار اخطار 

كتبي هيأت مديره با فاصله 45 روز
تبصره: پس از اخطار دوم، مطابق بند 2 از ماده 12 اساس��نامه، عضو حداكثر 

يك ماه فرصت دارد تا پرونده خود را تكميل كند.
2 - پرداخت نكردن حق عضويت در دو سال عرفي و متوالي كانون

تبصره: مهلت ياد شده تا پايان دومين سال عرفي كانون است.
3 - هرگاه عضوي، خواسته يا ناخواسته به كانون ضرر مادي وارد كند و آن را 

ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ كتبي هيأت مديره، جبران نكند.
4 - ضرر معنوي به كانون با تش��خيص هيأت مديره و به شرح زير به نحوي 

كه با منافع كانون در داخل و خارج كشور منافات داشته باشد و حيثيت آن را 
خدشه دار كند:

الف( نگارش، چاپ و انتشار مطلب
ب( انجام س��خنراني، مصاحب��ه و گفت وگوي رس��مي در مجامع عمومي و 

رسانه ها
5 - عدم حضور متوالي در پنج جلسه مجمع عمومي )عادي و فوق العاده(

تبصره: پنج جلس��ه غيبت متوالي در مجامع عمومي، حتي با ارائه وكالتنامه 
كتبي، باعث لغو عضويت مي شود.

6 - ع��دم حض��ور متوالي در پنج جلس��ه نقد و 
بررسي رسمي كانون

تبصره 1: جلس��ات نقد و بررسي جشنواره ها از 
اين امر مستثني است.

تبصره 2: اعضاي ساكن در شهرستان تا استقرار 
شعب كانون در اس��تان ها و شهرستان ها از بند 6 

ماده 8 مستثني هستند.
7 - ع��دم نگارش و چاپ پنج نقد تئاتر در يكي 
از رس��انه ها )داخلي يا خارجي( در دو سال عرفي 
كان��ون يا عدم تدريس نيم س��ال نقد تئاتر در دو 
سال عرفي در مراكزي كه مورد تأييد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري اس��ت يا عدم تاليف و ترجمه 
يك كتاب درباره نقد در هر سه سال عرفي و عدم 
ارائه اس��ناد مورد نياز هر يك از موارد ياد شده به 

كانون
8 - عضويت همزمان در تشكل هايي كه موضوع 

فعاليت آنها موازي با فعاليت هاي كانون باشد.
م��اده 9: عضوي��ت مج��دد اف��رادي ك��ه قبال 
عضويتشان لغو شده است، حداقل پس از گذشت 
يك س��ال عرفي ، امكان پذير است. عضويت مجدد 
با ارائ��ه م��دارك، همانند اعضاي جدي��د قطعيت 

مي يابد.
تبصره 1: عضويت مجدد كس��اني كه به دليل موارد بندهاي 3 و 4 از ماده 8 

آيين نامه، عضويتشان لغو شده به تشخيص هيأت مديره است.
تبصره 2: بديهي است سوابق پيشين چنين عضوي ملغي نخواهد شد.

ماده 10: هيأت مديره درباره بيانيه ها، اطالعيه ها و اخبار كانون به ش��رح زير 
عمل خواهد كرد:

1 - تمام��ي بيانيه هاي كان��ون بايد پس از تصويب هي��أت مديره به امضاي 


