
   آتاب  هفتة نامه آيين

   اول  فصل

   مدارس  عمومي هاي  وتجهيز آتابخانه  وتوسعه  و آتابخواني آتاب  امر  به  و نونهاالن  جوانان  خصوص  به  مردم  در عامة  و رغبت منظور ايجاد شوق  به - ١ ماده
 .شود مي اعالم»   آتاب هفتة«   نام  به  تحصيلي  از سال اي هفته در سراسر آشور

 .بود  خواهد  آخر آبانماه  هفتة  ساله  همه  آتاب  هفته  مراسم  برگزاري تاريخ -٢  ماده

 برگزار   ذيل  نامبرده  و اشخاص  و مقاماتها وسازمانها وزارتخانه   با همكاري  و پرورش  آموزش  و هنر و وزارت  فرهنگ  را وزارت  آتاب  هفتة مراسم -٣  ماده
 :نمود خواهند

ها در   آتابخانه  امناي ،دانشگاهها، هيأت  ايران نفت   ملي ، شرآت  برنامه ، سازمان  اجتماعي  آار و خدمات ، وزارت  اطالعات آشور، وزارت  وزارت: ها وزارتخانه
  ، انجمن  و نشر آتاب  ترجمه ، بنگاه ايران  ، بنياد فرهنگ يونسكو در ايران  ملي شهرداريها، آميسيون در شهرستانها،  عمومي  هاي  آتابخانه مرآز و انجمن

،   ناشران ، اتحاديه  اوقاف ، سازمان بدني   تربيت  آل ، ادارة  و نوجوانان  آودآان  فكري  پرورش ، آانون  آتباآودك شوراي ،  ايران  آتابداران ، انجمن آتاب
 .بصير مندو  عالقه  واشخاص و مؤلفان انآتابفروش

 : خواهد شد  زير معمول  شرح  به  مراسمي  آتاب هفتة در - ٤  ماده

 .پيامها و سخنرانيها ايراد -  الف

 . آشور  مختلف نمايشگاهها در نقاط ايجاد -  ب

 پوستر،   تبليغاتي  اوراق  تهية  وهمچنين فروشان و آتاب   ناشران ، فهرست  سال  آتابهاي ، فهرست  مناسب  آتابهاي ، فهرست ها و نشريات جزوه انتشار -  ج
 .  مردم  اجتماع  و محل بزرگ  مراآز  براي آفيش ، تهية  آتاب  هفته  مخصوص  تراآتورهاي  انواع مينياتور، چاپ ،، تابلو پستال آارت

 .  آتاب تمبر يادبود هفته  چاپ - د

 .  يادبود آتاب مدال  تهية - �ه

 . و اساليد فيلم  تهية -و

   .ها ، چاپخانه  آتاب نمايشگاههاي ،ها  از آتابخانه  مردم  مختلف  بازديد طبقات  ترتيب  از قبيل  عمومي فعاليتهاي -ز

 .  آتاب در هفته  و مدال  نشان پيشنهاد اعطاي  جوايز يا  اهداي  از طريق ، آتابداران ، ناشران ، مترجمان ، مؤلفان نويسندگان  تشويق -  ح

و با )  ر است و هن  فرهنگ  وزارت به  مربوط آه(ها   آتابخانه آل   با ادارة و همكاري)   و مدارس عمومي( موجود  هاي  آتابخانه  و تكميل  توسعه به  آمك -  ط
 . سيار هاي  شهر و آتابخانه  عمومي در ايجاد آتابخانة   آتابخانه انجمن

 .باشد   مفيد فايده  هدف  به  نيل  در راه  آه  ديگري  نشدة بيني  و پيش  ابتكاري اقدام  هر نوع - ي

  دوم  فصل

   و پرورش  آموزش و هنر و وزارت  فرهنگ  وزارت  نگارش آل   ادارات  مشترك دعوت   بنا به  هر سال  ماه  منظور در ارديبهشت  اين  اجراي براي -٥  ماده
 .شد  خواهد  تشكيل  وپرورش  و هنر و آموزش  فرهنگ  وزارتين  نگارش  آل ادارات   از رؤساي آميسيوني

  ريزي  باشد پي  سال  در همان آتاب  هفته  مراسم  اجراي  نحوة اويح   آه  آاملي  امر طرح  جوانب  جميع  موجود و رعايت  امكانات  به  با توجه آميسيون  اين
 . خواهد آرد  دعوت  همگاني جلسة  در  شرآت  و افرادعالقمند براي  مختلف ها و سازمانها و طبقات  وزارتخانه نمايندگان نمايد و از مي

ها و سازمانها و ساير  وزارتخانه با حضور نمايندگان  و  تعيين٥   در مادة مقرر  پيشنهاد آميسيون  به  همگاني  جلسة  و روز تشكيل ساعت - تبصره
 . خواهد شد  تشكيل  وپرورش  آموزش  و هنر يا در وزارت  فرهنگ وزارت  مزبور در  جلسة شدگان دعوت

 خواهد   خود انتخاب  اعضاي  زير ازبين  شرح  را به رعي ف هاي آميته   و اعضاي  وامور مالي ، دبيرخانه ، دبير آميته  از تشكيل  پس  همگاني جلسة -٦  ماده
 :آرد

 .  و امور مالي  دبيرخانه آميته - الف

 .نمايشگاهها  آميته -  ب

 .  و تبليغات انتشارات  آميته -  ج



 . و جشنها  عمومي فعاليتهاي  آميته - د

 .ها  و ايجاد آتابخانه  توسعه  به آمك  آميته - �ه

   ادارات  خواهد و رؤساي ها تشكيل  سايرآميته از مسئوالن   و مالي  دبيرخانه  در آار اعضاء آميتة  و سرعت  عمل  و وحدت يجاد هماهنگيمنظور ا  به - تبصره
 .خواهند بود  و امور مالي  دبيرخانه  خود عضو آميتة خود به   در وزارتخانه  ناگرش آل

   نمايد و به  تدوين  مناسبي و طرح  روز برنامه  مقتضيات  به توجه  با  است باشد موظف  مي  مديره  هيأت كم در ح  آه  و امور مالي  دبيرخانه آميتة -٧  ماه
 .نمايد   ها ابالغ  ساير آميته  اجرا به  برساند و براي همگاني   جلسه تصويب

 . دهند  مرتبًا تشكيل مراسم  ايان خود را تا پ  جلسات  آتاب  هفته  طرح  اجراي  دارند براي ها وظيفه آميته -٨  ماده

   آتبي  با اخذ رأي  جلسه  در اولين آنان  همه  انتخاب خواهد بود آه   جداگانه  اعضا و منشي  تعدادي  داراي  بر مسئول  آار عالوه  تناسب  به آميته هر - ٩  ماده
 .آورد  خواهد  عمل  به ورمربوطه ام  پيشرفت  را براي  اهتمام  نهايت  مصوب و در حدود طرح گيرد  مي صورت

   ايران  مرآزي  در بانك  مخصوصي  حساب  وپرورش  آموزش وزارت   و هنر با اشتراك  فرهنگ  وزارت  از طرف  اهدايي  وجوه  منظور تمرآز و نگهداري به -١٠  ماده
 .  خواهد يافت افتتاح»  هفته  حساب«   نام به

 دو   نگارش  آل  ادارات  رؤساي مشترك  امضاي  به و امور مالي   دبيرخانه  در آميتة  آن  از تصويب  پس  آتاب  هفته  حساب از  وجهي  هر نوع برداشت - تبصره
 . خواهد بود  قانوني  تشريفات با رعايت  و  مربوطه وزارتخانه

 . خواهدشد  انجام  و امور مالي دبيرخانه   آميتة  با تصويب  آتاب  هفتة  مراسم  برگزاري  به  مربوط هاي  هزينه آلية -١١  ماده

 .بود  اجرا خواهد  قابل  و امور مالي  دبيرخانه  از تأييد آميته ها پس  آميته تصميمات -١٢  ماده

   و افراد نيكوآار را به ات مؤسس  وهمچنين  و غيردولتي دولتي   سازمانهاي  و هداياي تواند اعانات  مي  آتاب  هفته  و امور مالي  دبيرخانه آميتة -١٣  ماده
 . خواهد بود١١  وماده ١٠   ماده  تبصرة  طبق آن  رسانيدن  مصرف  به  باال بپذيرد لكن  نامبرده هدفهاي   ساختن منظور عملي

   وزارت  اختصاصي هاي  و آتابخانه رسمدا هاي شود در آتابخانه مي   آه  آارهايي  و ارزشيابي  و بررسي  آتاب  هفته  مراسم  اجراي  در نحوة نظارت -١٤  ماده
 .بود  و هنر خواهد  فرهنگ وزارت ها بر عهدة  و در ساير آتابخانه  وزارت  آن عهدة  بر  و پرورش آموزش

   بزرگداشت  امور براي انجام   در حسن  دقيق  برنظارت و عالوه  هستند نامه  آيين  اين  اجراي  مسئول  و پرورش  آموزش  و هنر و وزارت  فرهنگ وزارت -١٥  ماده
 را   سازمانها و مؤسسات  و معنوي  مادي  آمكهاي جلب   موجبات االمكان خواهند آرد و حتي  استفاده  و غيردولتي  دولتي  امكانات از آلية   آتاب  هفته مراسم
   آافي  وسعي  دقيق  مراقبت  مناسب آتابهاي  از  و استفاده  مطالعه و  امر آتاب  به  مردم  و تشويق  در ترغيب٣ و مخصوص  خواهندآورد  امر فراهم در اين
 .  خواهند داشت معمول

 خواهد   گزارش  آتاب  هفتة همگاني  جلسة  خود را در آخرين عمليات   بيالن  آتاب  هفته  مراسم  از پايان  پس  هر سال  و امور مالي  دبيرخانه آميتة -١٦  ماده
 .داد

 . شود  اجرا گذاشته مواقع   به١٣٤٥   از سال  آه  است  و مورد تصويب  صحيح  مادة١٦ بر   مشتمل نامه آئين  اين

  ر و هن وزير فرهنگ -  و پرورش  وزير آموزش

  

 


