
 

١٢٥  
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 مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي       

  

  

  



 

١٢٦  

  9718/1شماره  
29/11/1363  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رهبر انقالب حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي كمحضر مبار

توارتي كه در حكم حضرت عالي بدان تصريح شده ، ناچار اسـت ضـوابط و   شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تامين اهداف و دس 
همكاري ودخالت قوه قضاييه درموارد لزوم ، منوط به آن ا ست كه مصوبات ايـن شـورا داراي اعتبـاري در حـد                        . قواعدي وضوع كند  

  . مستدعي است نظر شريف در اين باره را ابالغ فرمايند . قانون باشد 
  سيدعلي خامنه اي

  
  بسمه تعالي

  .  مي نمايند بايد ترتيب اثر داده شوداي محترم عالي انقالب فرهنگي وضعضوابط و قواعدي را كه شور
  63اسفند / 6

   روح اهللا الموسوي الخميني 
  

  جناب دكتر حبيبي 
  وزير محترم دادگستري 

  سالم عليكم 
فرهنگي را جهت دستور درج در نشريه رسمي جمهـوري          پيرو مذاكرات قبلي به پيوست باره اي از مصوبات شوراي عالي انقالب             

  .اسالمي ايران ارسال ميدارد
   رئيس  شوراي علي انقالب فرهنگي–سيد علي خامنه اي 

   شوراي عالي12و 4:5:9اهداف و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب جلسات         
  )شوراي عالي انقالب فرهنگي : دستگاه اجرا كننده ( 

  هداف  ا–الف 
 .گسترش ونفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي :1

  . تزكيه محيط هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي جامعه :2
سالمي و گسترش و تقويب هر چه بيشتر آنها          تحول دانشگاهها و مدارس و مراكز فرهنگي و هنري بر اساس فرهنگ صحيح ا              :3



 

١٢٧  

براي تربيت متخصصان متعهد و اسالم شناسان و مغزهاي متفكر و طن خواه و نيروهاي فعال ماهر و اسـتادان و مربيـان معتقـد بـه             
  .اسالم و استقالل كشور 

  . حفظ و احيا و معرفي آثار ماثر اسالمي و ملي :4
  . اسالمي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر بويژه با ملل اسالمي  نشر افكار و آثار فرهنگي  انقالب:5

  1** وظايف –ب 
و *  تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسالمي و تعيين اهداف و جهت برنامه هـاي فرهنگـي و بـازنگري اهـداف                        :1

  . شوراي عالي انقالب فرهنگي 28/7/71شوراي علي انقالب مصوب دويست و نود و دومين جلسه مورخ ** وظايف 
ع براي طرح و تدوين برنامه هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي به طور كلي و ارائه آنها به شوراي عالي                    ج تعيين مرا  :2

  .جهت تصويب 
  .  تصويب آيين نامه هاي مهم و اساسي مراكز علمي و فرهنگي و آموزشي و پژوهشي كشور :3

  . و اساسي بودن چنين آيين نامه هايي به عهده خود شوراست ميته تشخيص ا–تبصره 
سيس موسسات و مراكز علمي و فرهنگي و تحقيقاتي و فرهنگستانها  و دانشگاهها و مراكز آموزشي عـالي ،                      أ تصويب ضوابط ت   :4

  .و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه هاي موسسات مشابه عنداللزوم 
 توراي عالي ميتواند تصويب اساسنامه هايي را به عهده مراجع ديگر بگذارد ، و در اين گونه موارد شورا موظـف اسـ                       ش –تبصره  

  .مراجع ذيصالح را در صورت لزوم تعيين نمايد 
 تهيه طرح و تدوين آيين نامه براي ايجاد زمينه هاي الزم جهت بسيج ومشاركت همه جانبه مردم به منظـور تحقـق اهـداف                         :5

                                                           
  : نگري اهداف وو ظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي انجام گرفت و با تغييراتي كه ا طرف كميسيون منتخب پيشنهاد شده بود به شرح زير موافقت شد باز: 1

  . اهداف به صورت سابق باقي خواهد ماند : الف 
  .شرح وظايف به صورت زير اصالح شد : ب 
  . ي ايران و تعيين اهداف و خط مشي هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و اجتماعي كشور  تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسالم:1
  .ل فرهنگي و اجتماعي به منظور حل آنها ئ بررسي مسا:2
   تصويب طرحهاي پيشنهادي براي انجام زمينه هاي مناسب به منظور مشاركت همه جانبه در تحقق اهداف انقالب فرهنگي:3
موسسات و مراكز علمي و فرهنگي و تحقيقات و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراكز آموزش  عالي ، و تصويب هر يك و تجديد نظر در اساسـنامه             تصويب ضوابط تاسيس     :4

  .هاي موسسات مشابه عنداللزوم 
  .مدارس كشور و تعيين مرجع براي گزينش آنان ، استادان ، معلمان و دانشجويان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و . تصويب ضوابط كلي گزينش مديران :5

  . نامزد رياست دانشگاهها را وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي تاييد به شورا معرفي مي كنند –تبصره 
  . سياستگذاري به منظور ريشه كن كردن بيسوادي:6
  . و فرهنگي باكشورهاي ديگر  تصويب اصول كلي و سياستهاي توسعه روابط علمي:7
  . نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و ارزيابي نتايج آنها :8
  . سياست گذاري براي نشر كتاب ويژه كتابهاي دانشگاهي :9

   تعيين مرجع براي طرح و تدوين و تصويب برنامه هاي فرهنگي و پژوهشي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي ديگر :10
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  . قالب فرهنگي ان
  . تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاهها و مراكز آموزشي و تعيين مرجع براي گزينش آنان :6
  .  نظارت بر اجراي كليه مصوبات شوراي علي انقالب فرهنگي توسط وزارتخانه  ها و سازمانهاي مجري :7
  .عنوان رئيس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به شورا پيشنهاد ميكند تاييد نامزدهايي كه وزير فرهنگ و آموزش عالي به :8
   تدوين ضوابط و اصول كلي و سياسانهاي مربوط به توسعه روابط علمي و فرهنگي با كشورهاي :9

  . نظارت بر امور كتابهاي درسي :10
  اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي                                   

   شوراي عالي انقالب فرهنگي21/7/66 و 3/6/66 مورخ 128 و 124جلسات مصوب 
  1.دتاسيس ميشو)) و مفاخر فرهنگي انجمن آثار (( به منظور تحقق اهداف و وظايف مشروحه ذيل ، انجمني تحت عنوان 

                                                           
  تمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي م 1
  29/6/73  مورخ 338 شوراي مشترك و تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 1/6/73 مورخ 258صوب جلسه ( 

و بـه منظـور   ) ي انقـالب فرهنگـي    شوراي عال21/7/66 و 3/6/66 مورخ 128   و 124مصوب  جلسات(  اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي     4با توجه به مفاد ماده              
  .  خود ، اين موارد را تصويب كرد12/4/73اداره انجمن و تصريح وظايف  هيات امناي انجمن در جلسه مورخ 

  :  اركان انجمن :1ماده 
  .هيات امنا: الف 
  هيات مديره : ب 
  مجمع عمومي اعضا : ج 

   هيات امنا –الف 
  : وظايف هيات امنا – 2ماده 
  .ب اعضاي هيات مديره و رئيس انجمن به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصوي: الف 
  . تصويب سياستها و خط مشي هاي انجمن : ب 
  . بررسي و تصويب عملكرد و محاسبات ساليانه انجمن :ج
  .تصويب تشكيل شعب انجمن در هر استان يا خارج از كشور و تاييد هيات امنا هركدام : د

  هيات مديره : ب 
  .  نفر است كه هر دو سال يكبار انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان بالمانع است 5 هيات مديره مركب از :3ماده 
  : وظايف هيات مديره :4ماده 
  . اجراي تصميمات هيات امنا: الف 
  . اداره امور جاري انجمن : ب 
  .  اساسنامه آن تنظيم و تصويب برنامه ها ، آئين نامه ها و تشكيالت انجمن طبق: ج 
  .برگزاري مجمع عمومي : د

 هيات مديره مي تواند براي امور جاري انجمن ، عالوه بر استخدام افراد الزم ،   از معاضدت و بكارگيري نيروي انـساني سـازمانها و موسـسات دولتـي بـويژه وزارت         :5ماده  
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي استفاده كند

  : مجمع عمومي –ج 
ع عمومي مركب است از اجتماعي اعضاي رسمي و افتخاري عالقمند به اهداف انجمن كه در زمينه توسعه و تقويت فعاليتهـاي آن ، راهنمـايي و همكـاري                              مجم – 6ماده  
  .مي كنند
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  : هدف :1ماده 
نتشار آثار ارزنده آنـان و همچنـين معرفـي          معرفي و بزرگذاشت عالماو متفركران عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و احيا و ا               

  . آثار فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و نقش و سهم ايرانيان در اعتال ارتقاي آن 
  : رئوس وظايف :2ماده 
 تهيه و انتشار زندگينامه عالمان  ومتفكراني كه در اعتالي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران منشا اثر بوده اند و احيـاي آثـار             –الف  

  . ن آنا
گزاري كنگره هاي تحقيقي و بر پايي مراسم بززگذاشت و كمك به ساختن بناهاي يادبود و امثال آن و مشاركت موثر در ر ب–ب 

  . سمينارها و كنگره ها و مجامع و نمايشگاههاي فرهنگي مهم ايران و جهان 
  .مكاري در امر انتخاب كتب برگزيده سال  تجليل ، تشويق و حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي و علمي ارزنده و ه–ج 
   مبادله اطالعات و همكاري با موسسات فرهنگي و كتابخانه هاي داخل و خارج كشور در  زمينه تهيه و :د

تكميل فهرست مجموعه هاي نفيس فرهنگي و  كتب و نسخ خطي و تالش در نشر اين كتـب و نـسخ و تـشويق و ترغيـب بـه                              
  .گ اسالم و ايران تحقيق در آثار ارزنده فرهن

  . معرفي تاريخ فرهنگ اسالم در ايران  و بويژه سهم ايرانيان در خدمت به اسالم و تمدن اسالمي و ميزاث اسالم در ايران –ه 
  : اعضاي هيات امنا – 3ماده 
  )رياست عاليه ( رياست جمهوري  -1
 . وزير فرهنگ  و ارشاد اسالمي  -2

 .وزير فرهنگ و آموزش عالي  -3

 . تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگياساتيد و شخصيت هاي دانشگاهي به معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي و سه نفر از  -4

سه نفر از علما و شخصيتهاي فرهنگي و هنري كشور به معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و تاييد شوراي عالي انقـالب              -5
                                                                                                                                                                                           

  منابع مالي و محاسبات انجمن 
  : منابع مالي انجمن عبارتست است از :7ماده 
  . ن در آمد حاصل از عوارض قانوني از جمله سيما: الف 
  كمكهاي مالي و تجهيزاتي بخش دولتي و يا خصوصي : ب 
  . درآمد حاصل از فروش نشريات كتب انجمن : ج 
  .در آمدهاي متفرقه : د 

  . محاسبات انجمن به عهده خزانه دار است و حواله هاي صادر شده بايد به امضاي رئيس هيات مديره و خزانه دار برسد– 8ماده 
  .نحصرا صرف امور ناظر به اهداف و خط مشي هاي انجمن ميشود عايدات انجمن م–تبصره 

  وضعيت حقوقي و ثبت انجمن 
  . انجمن ، موسسه اي است عمومي ، عام المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است :9ماده 

  .لق دارد و اين انجمن جايگزين انجمن آثار ملي محسوب مي شودبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي تع) سابق (  كليه حقوق و امتيازات و اموال انجمن آثار ملي –تبصره 
  .    شوراي عالي انقالب فرهنگي تاييد شد29/6/73 مورخ 338 تبصره در جلسه 2 ماده و 9اين متمم در 
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 .فرهنگي 

و ساير امور انجمن ، هيات امنا در چهار چوب اين مصوبه بـه نحـوه مقتـضي                  ابع مالي   ن در مورد تركيب هيات مديره ، م       :4ماده  
  .اتخاذ تصميم خواهد نمود

 در شـوراي    9/12/65 تـا تـاريخ      27/101365 ماده طي جلسات بيست و هشتم تا سي و دوم از تـاريخ               5 اين مصوبه در     :5ماده  
 شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـا اصـالحاتي بـه             21/7/66 و   3/6/66 مورخ   128 و   124فرهنگ عمومي تصويب شده و در جلسات        

  .تصويب نهايي رسيد
  آئين نامه نحوه تشكيل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگي                                    

  در مراكز استانها و خارج از كشور
 مـورخ  258مفـاخر فرهنگـي مـصوب جلـسه      متمم اساسنامه انجمـن آثـار و       4از ماده   » ج« و بند    2از ماده   » د«در اجراي بند    

آيين نامه زير به منظور تعيـين ضـوابط          29/6/73 338 شوراي مشترك و تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب جلسه            1/6/73
  . تشكيل شعبه هاي انجمن در مراكز استانها و خارج از كشور تنظيم مي گردد

  : 1ماده 
اخر فرهنگي و وظايف آنها همان اهداف و وظـايف تعيـين شـده در مـواد يـك و دو      هدف از تشكيل شعبه هاي انجمن آثار و مف        

  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي است21/7/66 و مورخ 3/6/66 مورخ 128 و 124اساسنامه مصوب جلسات 
   : 2ماده 

 فقيه و امام جمعـه مركـز   امناي شعبه هاي انجمن در مراكز استانها هفت نفر مي باشند نماينده محترم وليهيأت  تعداد اعضاي   
  استان، استاندارد محترم و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  . استان براي مدت دو سال بعنوان اعضاي ثابت آن تعيين مي شوند
امنا براي مدت دو سال با معرفي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از ميان شخصيتهاي برجـسته                   هيأت  چهار نفر اعضاي    

  . مديره انجمن پيشنهاد مي گردندهيأت ين و پس از تائيد اعضاي ثابت به فرهنگي تعي
  : 3ماده 

  . امنا از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايدهيأت 
  : 4ماده 

 سـاير اطالعـات الزم در مـورد         مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها فهرستي شامل شرح حال، آثار علمـي و فرهنگـي و                 
  . مديره انجمن ارسال مي نمايندهيأت اعضاي پيشنهادي شعبه ها تهيه و به 

  : 5ماده 
امناي انجمـن در    هيأت  مديره انجمن مطرح و پس از تأييد، جهت تصويب نهايي به            هيأت   در   3پيشنهادهاي واصله موضع ماده     
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  . مركز تقديم خواهد شد
  : 1تبصره 

  . مديره انجمن در مركز استهيأت امناي شعبه هاي با هيأت عضاي صدور احكام ا
  : 2تبصره 

امناي شعبه ها خارج از كشور با رايزن فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران بـوده و پـس از                    هيأت  پيشنهاد تركيب و تعداد اعضاي      
و پيـشنهاد   . اب اقـدام خواهـد شـد      تصويب سفارت جمهوري اسالمي در آن كشور با رعايت مفاد اين آيين نامه صـدور حكـم انتـص                  

اعتبارات ارزي مورد نياز و ساير خدمات درخواستي و به كارگيري افراد از طريق رايزني محترم فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران در                      
  . كشورهاي مختلف انجام خواهد شد

  : 6ماده 
سـب، تهيـه لـوازم و تجهيـزات و اسـتفاده از             مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها مقدمات الزم را جهت تعيين محل منا             

  . مديره انجمن در مركز ارسال خواهند نمودهيأت خدمات افراد معمول داشته و پيشنهادهاي الزم را به 
  : 7ماده 

اعتبارات الزم جهت انجام فعاليتهاي شعبه ها انجمن در استانها از محل اعتبارات كمكي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در مركـز                      
جذب كمكهاي مالي و تجهيزات بخش دولتي و خصوصي در محل، درآمد حاصله از فـروش كـاالي انتـشاراتي و جـذب كمكهـاي              و  

  . افراد و سازمانهاي مختلف در استان مربوطه تأمين مي گردد
  : تبصره 

مـن در محـل مـي       درآمدهاي شعبه هاي انجمن از هر محلي كه باشد منحصراً صرف امور ناظر به اهداف و خط مشي هـاي انج                    
  . باشد

  : 8ماده 
به منظور تسريع در انجام امور محوله شعبه ها انجمن حساب جاري در يكي از بانكهـاي اسـتان محـل تـشكيل افتتـاح و حـق                            

  . امناي و خزانه دار خواهد بودهيأت برداشت از حساب مذكور با رييس 
   : 9ماده 

مـديره  هيأت دي و گزارش فعاليتهاي انجام شده را به صورت سه ماهه به هيأتهاي امناي شعبه ها موظف اند برنامه هاي پيشنها     
انجمن ارسال نمايند تا در مورد نحوه برگزاري مراسم و غيره و امكان تأمين و حواله اعتبارات مـورد نيـاز بررسـي و تـصميم گيـري                      

  . شود
   : 10ماده 

 متمم اساسنامه انجمن، مسئوالن موظفند گـزارش  8وع ماده مديره و خزانه دار موضهيأت  با توجه به وظايف و اختيارات رييس        
  . فصلي و ساالنه فعاليتهاي مالي و هزينه هاي انجام شده را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ارسال نمايند

 بـه  مديره انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي هيأت  27/10/74اين آيين نامه در ده ماده و سه تبصره تنظيم و در جلسه ششم مورخ       



 

١٣٢  

  . تصويب رسيد
  احمد مسجد جامعي        كمال حاج سيدجوادي        كاظم سيفيان       سراج الدين كازروني        محمود بروجردي 

  اساسنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي                                       
   شوراي عالي27/11/66مصوب يكصد و چهلمين جلسه مورخ 

  الب فرهنگيانق
  : هدف :1ماده 

شـوراي گـسترش زبـان و ادبيـات         (( به منظور تقويب و توسعه زبان فارسي در خارج از كشور شورايي رسمي و دولتـي بـه نـام                     
تشكيل ميشود تا امور علمي و تحقيقي و سياست گذاري و برنامه ريزي در بـاب آمـوزش زبـان و ادب فارسـي را بـه غيـر                             )) فارسي

  . ده دار گرددفارسي زبانان عه
   وظايف :2ماده 

  :وظايف اين شورا عبارت خواهد بود از 
   خط مشي اصولي براي آموزش زبان فارسي به خارجيان  تدوين:1
و تصويب طرحهاي مفيد در زمينه گسترش زبان و ادب فارسي و تعيين ترتيب و تقدم و تاخر مراحـل اجرايـي و ابـالغ                          تهيه   :2

  .جهت اقدام و پيگيري مصوبات به سازمانهاي ذيربط 
 ايجاد هماهنگي و همكاري ميان وزارتخانه ها، سازمان ها و دانشگاهها وموسسات علمي و تحقيقاتي به منظور توسعه هر چـه               :3

  1.بيشتر زبان فارسي در خارج از كشور 
  . نظارت و ا ظهار نظر و اخذ تصميم در خصوص طرحها و گزارشها :4

                                                           
موضـوع مـصوبه    ( اسـنامه شـوراي مـذكور       بنا به پيشنهاد رئيس محترم شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و تصيمات و تصويب شوراي عالي اصالحات زيـر در اس                     *  ١
  .انجام ميگردد)19/12/66دش مورخ /4788شماره 

   قسمت دوم –) 1( بند –) 3(ماده 
  ....در ادامه جمله وزراي فرهنگ و آموزش عالي 

  :ره به شرح زير اضافه مي شود اضافه و ذيل آن دو تبص))  وزراي مذكور مي توانند به جاي خودنماينده تام االختيار را به شورا بفرستند :(( جمله 
  . حداقل يكي از وزرا عضو بايد هر دو ماه يكبار در جلسه شورا شركت نمايند :1تبصره 
  . دو تن از وزرا در جلسه حضور داشته باشند ، گرچه راي آنها براي تصويب مصوبه ضروري نيست  براي اعتبار مصوبات اين شورا الزم است كه حتماً:2تبصره 
  : به شرح زير اصالح ميشود ) اصالحات اساسنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي  ( 7/9/67دش مورخ /2682 مصوبه شماره – 2و 1تبصره 
  .  حداقل يكي از وزراي عضو يا نماينده تام االختيار او بايد هر دوم ماه يكبار درجلسه شورا شركت نمايد –) اصالحي  ( 1تبصره 
 مصوبات اين شورا  الزم است كه حتما دو تن از وزرا يا نمايندگان تام االختيار ايشان در جلسه حضور داشته باشند ، گرچه راي آنها براي                       باراي اعت  بر :)اصالحي  ( 2تبصره  

  .تصويب مصوبه ضروري نيست 
  عضويت رئيس سازمان صدا و سيما در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي 

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي 1/6/73مورخ مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه ( 
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مبني بر وابستگي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي به برنامه هاي سازمان صدا و سيما و پيشنهاد اين شورا ، با 25/4/73بنابر ، نامه مورخ 

 .راي گسترش زبان و ادبيات فارسي موافقت شدعضويب رئيس سازمان صدا و سيما با نماينده تام االختيار او در شو



 

١٣٣  

اههاي ذيربط و بررسي و ارزيابي آنها و تهيه و تقديم گزارشـي از ايـن فعاليتهـا بـه شـوراي عـالي                        نظارت بر فعاليتهاي دستگ    :5
  .انقالب فرهنگي 

  : *  تشكيالت :3ماده 
  : ز عضاي شورا عبارت خواهند بود اا -1
  .دانشگاه در ادبيات فارسي و متخصص در آموزش اين زبان   مبرزن نفر از استادان و محققا6  -
  آموزش عالي ، ارشاد اسالمي ، آموزش و پرورش و امور خارجه وزراي فرهنگ و  -
 اين شورا عالوه بر جلسات عادي خود دست كم هر شش ماه يكبار در حضور رياست محترم جمهوري تشكيل جلسه خواهـد                       :2

  .داد 
  . رياست ان شورا به عهده وزير ارشاد اسالمي است :3
  .هد بود دبيرخانه شورا در وزارت ارشاد اسالمي خوا:4
وافقت وزير فرهنگ و آموزش عـالي   رئيس شورا نامزدهايي را از ميان استادان دانشگاه جهت عضويب انتخاب و پس از جلب م   :5

  . جهت تصويب نهايي معرفي خواهد كرد به شوراي انقالب فرهنگي
  . كيل دهد  شورا اختيار دارد كه كميسيونهاي تخصصي و اجرايي در زمينه هايي كه الزم مي بيند تش:6
  . شورا در اولين جلسات خود موظف است كه آئين نامه هي داخلي خود را كه تهيه كرده است به تصويب برساند:7
 تشكيل خواهد شد ارتباط مناسبي بر قرار كند و رئيس شورا  شورا  موظف است كه با فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه بعداً:8

  .  عضو فرهنگستان را به عضويب در شورا معرفي نمايدموظف است دست كم يك نفر از استادان
  : مالحظات :4ماده 

 هر گاه بنا باشد تغييري درمفاد اين اساسنامه داده شود ، اين تغييرات بايد ابتدا به تاييـد شـوراي گـسترش زبـان و ادبيـات                            :1
   .فارسي برسد و سپس جهت تصويب نهايي به شوراي عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد شود 

اتخاذ هر گونه تصميمي در خصوص تقويب و توسعه زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور ار تاريخ تصويب اين اساسنامه به                       :2
  .عهده اين شورا خواهد بود

  .  به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد27/11/1366 ماده در تاريخ 5اين ساسنامه در : ماده پنج 
  اكز ، موسسات كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنهاضوابط و مقررات تاسيس مر

 اهداف و ظايف شوراي عالي انقالب " شوراي كميسيونهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به استناد 27/6/75مصوب جلسه مورخ    
عالي به منظور تحقق اهـداف و        شوراي   64/ 5/12صوبه مورخ   ) ب  ( ار قسمت    3 و تبصره بند     4 و   3 و   2 به ويپه بندهاي     "فرهنگي  

 قـانون ، ضـوابط و       2 مـاده    16:17:19:22:23:24 خـصوصا    12/12/65اجراي وظايف قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مـصوب           
  : مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب ميشود



 

١٣٤  

  ريف  كليات و تعا–فصل اول 
 مراكز ،موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي ، تشكيالتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي هنري اعم از انتفاعي يا                      :1ماده  

و بـر    ) 1337 قانون تجارت و آئين نامه اصالحي ثبت تشكيالت و موسـسات غيـر تجـاري مـصوب                   584برطبق ماده   ( غير انتفاعي   
ط به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دوليت ، عمومي و خصوصي ، افراد واجد شـرايط          اساس شرايط مندرج در اين ضواب     

براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي ، هنري و سينمائي ، مطبوعاتي با سرمايه ايراني تشكيل مـي دهنـد و وزارت فرهنـگ و                           
  .كند صادر مينها را آ ارشاد اسالمي مجوز تاسيس ، نظارت بر فعاليتها و انحالل

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر طبق مقررات و شرايط مندرج در اين ضـوابط پـس از بررسـي صـالحيت موسـس يـا                  :2ماده  
موسسات و مدير يا مديران مسئول و با توجه به اهداف   و موضوعات فرهنگي مندرج در اساسـنامه آنهـا كـه مـصاديق و قلمـرو ان                              

  . خص خواهد شد نسبت به صدور مجوز تاسيس تصميم خواهد گرفت حسب مورد از سوي وزارتخانه مش
ن اقليت نيز منوط به اخـذ مجـوز طبـق ايـن       آامور فرهنگي    ت هاي ديني درسمي كشور در محدوده      سيس مراكز اقلي  أ ت :3ماده  

  . ضوابط است 
ازمانهاي آزاديـبخش يـا     سيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط از طرف سـفارتخانه هـاي كـشورهاي خـارجي و سـ                  أ ت :4ماده  

اشخاص غير ايراني با رعايت قوانين راجع به خارجيان مقيم ايران و تاييد وزارت امور خارجه طبق آئين نامه اي خواهد بـود كـه بـه                     
  .تصويب وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمي مي رسد

ش فعاليتهـا و هـدفهاي پـيش بينـي           اهداف فرهنگي مطرح در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران الهام بخ            :5ماده  
شده در اساسنامه مراكز ، موسسات و كانونها و انجمنهاي فرهنگي است و اين قبيل مراكز بايـد در اساسـنامه تنظيمـي بـه رعايـت                           

ي كامل قوانين و مقررات نظام جمهموري اسالمي ايران و ضوابط فرهنگي ملزم شوند و فعاليت آنها منافاتي با مباني فرهنگي عمـوم                     
  .نداشته باشد 
   و مدير  مسئول ن شرايط موسسا–فصل دوم 

  :  بايد واجد اين شرايط باشند 1 موسس يا موسسان و مدير مسئول ، تشكيالت فرهنگي موضوع ماده :6ماده 
  تابعيت جمهوري اسالمي ايران :1
  يشينه كيفري موثر به تاييد مراجع ذي ربط برخورداري از حسن شهرت ء پ نداشتن سو :2
  نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير ر  محجو:3
  )اصالح گرديده ( سال سن و متاهل بودن 25 دارا بودن :4
   انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم :5
   داشتن امكانات كاري مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :6
   تشخيص مراجع ذي ربط  داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به:7



 

١٣٥  

   )هبراي تقاضاي مراكر تك منظور( وع  صالحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موض:8
  ) براي متقاضي مراكز چند منظوره (  ماه سابقه موثر فعاليت در موسسات و مراكز فرهنگي چند منظوره 6 داشتن :9

ان ، وزيران ، استانداران ، امـراي ارتـش و شـهرباين و ژانـدارمري ، روسـاي                   نخست وزير :  كارگزاران نظام گذشته اعم از       :7ماده  
سازمانهاي دولتي نمايندگان مجلسين ،  سفرا ، فرمانداران ، شهرداران ، روساي انجمن هاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها                      

ا و اسـتانها و وابـستگان رژيـم سـابق كـه در فاصـله       و اعضاي ساواك ، روساي حزب رستاخير در تهران و مراكز شهرستانها و استانه       
 در آن مشاغل بوده و همچنين كـساني كـه در ايـن مـدت ا ز طريـق                    1357 تا بيست و دوم بهمن ماه        1342زماني پانزدهم خرداد    
ئه گران و اقـدام      خدمتگزاران تبليغاتي نظام گذشته بوده اند و همچنين توط         ،زيون يا سخنراني در اجتماعات    مطبوعات ، راديو ، تلوي    

  .كنند گان عليه السالم و جمهوري اسالمي ايران از تاسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط محرومند 
 و بررسيهاي الزم و كافي ظرفيت يك ماه در باره تاييـد ، صـالحيت يـا عـدم                     فرهنگ و ارشاد اسالمي با محاسبه       وزرات :8ماده  

ر صورت اعالم موافقت اصولي با تقاضا، موسسه يا موسسات موظفند در مـدت يكمـاه از                 پذيريش تقاضاي اعالم نظر خواهد نمود و د       
  .تاريخ اعالم نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرايط مندرج در آن كه در اين ضوابط به آن تصريح شده اقدام نمايند 

ر قبال فعاليتها و امور اجرائي مركـز   موسس يا موسسات در قبال سياستهاي فرهنگي و خط مشي كلي و مدير مسئول د           :9ماده  
  .فرهنگي مسئولند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك بايد به تفكيك اساسنامه پيشنهادي منظور شود

   شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه –فصل  سوم 
  : اساسنامه مركز فرهنگي موضوع اين آئين نامه بايد واحد اين نكات باشد :10ماده 

ه در محدوده وظـايف  دصاديق فعاليتها و انطباق آنها با شرايط مندرج در اين ضوابط و شيوه نامه هاي صادر ش   ذكر اهداف و م    :1
  و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  تابعيت و سرمايه و مدت فعاليت و التزامات قانوني مركز فرهنگي ) غير تجاري انتفاعي يا غيرانتفاعي (  ذكر نام و نوع فعاليت :2
 تـشكيل  ةيا مـدير مـسئول مجـامع عمـومي و نحـو     موسس يا موسسات هيات مديره و مدير عامل    (  اركان و تشكيالت مركز      :3

  )جلسات ورسميت آنها و نصاب مقرر براي تصميم گيري با تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي هريك به تفكيك 
يـا  ) درمورد مراكز انتفـاعي     ( ي و وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود             سرمايه اوليه و منابع تامين در آمد و دارائ         :4

  و چگونگي تامين هزينه ها و زبانهاي احتمالي ) در مورد مراكز غير انتفاعي ( تخصص درآمدها 
   چگونگي اداره و عضو پذيري مراكز فرهنگي در آينده:5
  از انحالل شرايط انحالل و تعيين اموال مراكز فرهنگي پس :6
ررات حاكم برموسسات غيـر تجـاري كـه بـا مقاصـد      ق ساير شرايط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگي و بر اساس م    :7

  . ماده يك فعاليت مي كننديك يا چند فعاليت پيش بيني شده درفرهنگي و در قلمرو 
ر دو نسخه تنظيم و  بـه همـراه صورتجلـسات پـس از                بايد د  10 اساسنامه پيشنهادي متضمن موارد ياد شده در ماده          :1تبصره  



 

١٣٦  

  امضا به تاييد وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمي برسد 
 نفـر كمتـر   3كه نوع فعاليت آنها غير انتفاعي است تعـداد موسـسات نبايـد از    ) ادبي ، هنري (  در انجمنهاي فرهنگي   :2تبصره  

 تاسيس ميشوند رعايت اين شراط الزامي نيست و موسسات و مراكز            باشد و در موسسات فرهنگي كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي          
د تعداد موسسات نبايد از تعداد فعاليتهاي فرهنگي پيش بيني          يت موضوع اين ضوابط تاسيس مي شون      فرهنگي كه در قلمرو دو فعال     

  .شده در اساسنامه آنها كمتر باشد 
  فرهنگي و چگونگي  رسيدگي به تخلفات  نحوه بررسي تقاضاي تاسيس و نظارت برمراكز –فصل چهارم 

 و مديران مـسئول و صـدور موافقـت          حقيق و رسيدگي به صالحيت متقاضيان      به منظور بررسي تقاضاهاي دريافتي و ت       :11ماده  
اصولي تاسيس مراكز فرهنگي و نظارت بر عملكرد آنها و نيز رسيدگي به موارد تخلف و تعليق يا لغو جـواز صـادر شـده هيـاتي بـه                             

 هيـات  "خيص و تعيين وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي متشكل  از افراد و مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمي تحـت عنـوان         تش
  .  تشكيل ميشود "رسيدگي به امور مراكز فرهنگي 

  )رئيس هيات (  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تام االختيار وزير :1
 وعاتي ، سينمايي و سمعي و بصري و پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي معاونان امور فرهنگي ،هنري ،مطب -2

  نفر از صاحبنظران امور فرهنگي ، هنري و سينمايي به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -3

 سـال و تجديـد      2ر فرهنگ و ارشاد اسالمي ، منصوب ميشوند و مدت عضويت افراد منتخب              ي اعضاي هيات با حكم وز     :12ماده  
  .انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي بال مانع است 

اعضا و تنظيم دستور جلسه و تهيـه صـورت جلـسات و امـور                زز يكبار تشكيل خواهد شد ، دعوت ا        رو 15  جلسات هر     :13ماده  
ـ                          ه ايـن   اجرائي هيات نسبت به پذيرش تقاضاها و بررسي مدارك و طرح شكايات را دبير هيات كه وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي ب

سمت منصوب ميكند انجام  خواهد داد و دبيرخانه هيات به تعداد كافي كارمند دفتري و كارشناس امور حقوقي و فرهنگي خواهـد                       
  .داشت 

  . مصوبات با امضا رئيس هيات ابالغ مي شود–تبصره 
 را در صورتجلسات مـنعكس  ت تقاضاهاي دريافتي را پس از تكميل مدارك در جلسات هيات مطرح و نتايج        أري هي ي دب :14ماده  

  . ميكند  و پس از امضاي اعضا و تصويب وتاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ، تصميمات را رئيس هيات ابالغ خواهد كرد
  .پروانه فعاليت مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمهاي فرهنگي با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر مي شود

ر هيات رسيدگي ميشود و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهـاي اخطـار شـفاهي يـا كتبـي  ،                        به تخلف ها د    :15ماده  
 ماه تا يكسال ، تعطيل دائم و لغو مجوز ، اعمال و توسط دبيـر هيـات ابـالغ خواهـد                  3تعليق جواز يا تعطيل موقت مركز فرهنگي از         

  . شد
تخلـف بـه يكـي از        موسسات فرهنگي كـه بـه علـت ارتكـاب            ه يا  متقاضياني كه صالحيتشان از سوي هيات تاييد نشد        –تبصره  



 

١٣٧  

تاريخ رويت  محكوم مي شوند ميتوانند از      ) تعليق و يا تعطيل موقت يا دائم مركز فرهنگي           ( 16مجازاتهاي پيش بيني شده در ماده       
راي وزير در . اسالم تسليم كنند  روز اعتراض خود را با ذكر داليل و ارائه مدارك به وزير فرهنگ و ارشاد               20ت در مدت    أتصميم هي 

  .رد اعتراض يا قبول آن قطعي و الزم االجرا است 
ررات  هر گاه عمل ارتكابي مركز فرهنگي ، عناوين تخلف و جرائم پيش بيني شده در قوانين مجازات اسالمي و ساير مق        :16ماده  

 به مراجع صالح قضائي احالـه و تـا صـدور حكـم قطعـي از                  دارا  باشد پس از بررسي پرونده موضوع        ماًأو قوانين جزائي كشوري را تو     
  .فعاليت مركز فرهنگي جلوگيري خواهد شد 

 مراجع انتظامي ذيصالح مكلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در                   – 17ماده  
  .وگيري كنند بدون مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جل16 و 15مواد 

   مقررات عمومي –فصل پنجم 
 را از دست بدهد يا استعفا دهد يا فوت شود موسس يا هيـات موسـسات         8 هرگاه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده         :18ماده  

ت در غيـر اينـصور    .  ماه فرد واجد شرايطي را به هيات معرفي كنند         2موظفند موضوع را به دبيرخانه هيات گزارش دهند و در مدت            
  .هيات مي تواند جواز صادر شده را معلق يا لغو كند

  ييد نرسيده مسئوليتهاي او به عهده موسسات يا موسس خواهد بودأ كه صالحيت مدير مسئول جديد به ت تا زماني:1تبصره 
ديـد بـه مركـز      از تاريخ معرفي مـدير مـسئول ج        يد بايد در مدت يكماه    دت مبني بر تاييد يا رد مدير ج       أ اعالم نظر هي   :2بصره  ت

  فرهنگي ذيربط  ابالغ شود
 مراكز فرهنگي موظفند يا به كارگيري نامها و نشان هاي مناسبي كه مركز فرهنگي ديگـري ثبـت نكـرده باشـد ، در                         :19ماده  .

  .توليد و انتشارات خود، نام مركز ، شماره ثبت و مجوز تاسيس ونشاني مركز را در محل مناسبي درج كنند 
 6، موسسات ، كانونها و انجمنهاي در حال فعاليت و فاقد مجوز ، موظفند از تاريخ تصويب اين ضوابط در مـدت                   مراكز   :20ماده  

 ارائـه   6ماه وضع خود را با اين مقررات تطبيق دهند و مدارك الزم را همراه اساسنامه جديد طبق ضوابط و شرايط مندرج در مـاده                         
  . رفتار خواهد شد17به ثبت آن اقدام كنند ، در غير اينصورت با آنها طبق ماده دهند و پس از تاييد و صدور مجوز جديد نسبت 

 موسسات كه تا تصويب اين ضوابط با نامها و نشانهاي معيني فعاليت داشـته انـد در ثبـت اسـامي و مشخـصات خـود                           –تبصره  
  . عمل كند20اولويت دارند مشروط بر يان كه طبق مفاد ماده 

 بايد دفاتر محاسباتي مهر وموم شده برطبق قانون تهيه و مخارج و در آمـدهاي خـود را در آن ثبـت                        هرمركز فرهنگي  :21ماده  
  .كند ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هر وقت الزم بداند مي تواند دفاتر مالي مالي مراكز فرهنگي را بازرسي كند

صويب اساسنامه و صدور مجوز بايد نسبت به ثبـت           مراكز فرهنگي پس از تاييد صالحيت موسسات و مدير مسئول و ت            :22ماده  
آن بر طبق اساسنامه اي كه به تاييد هيات رسيده اقدام و نسخه اي از اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها و موسـسات غيـر                           

كز فرهنگي موضوع   تجاري را با ذكر شماره ثبت و به دبيرخانه هيات تسليم كنند و سازمان ثبت ميز موظف است نسبت به ثبت مرا                     



 

١٣٨  

  .اين ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام نمايد
 سازمان ثبت اسناد بايد از ثبت مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد                       :1تبصره    

  .اسالمي خود داري نمايد
 ماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدامي نشود مجوز مركز فرهنگي بـي اعتبـار                6ر مجوز در مدت      هرگاه پس از صدو    :2تبصره    

  .مي شود و با اين قبيل مراكز ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانوني خواهد داشت 
ن و وظايف دبيرخانـه      آئين نامه و روشهاي اجرائي اين ضوابط نسبت به چگونگي تحقيقات و بررسي صالحيت متقاضيا               :23ماده  

 وتـصويب وزيـر     11و نحوه عمل هيات حسب مورد از سوي معاونتهاي ذيربط تهيه و پس از تنقيح و تدوين در هيات موضوع مـاده                       
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي مي شود

ي اسـت ودر    غمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مامور اجراي اين ضوابط ومقررات و از تاريخ تصويب آن مقررات مغاير                   :24ماده  
باره ساير مسائلي كه دراين ضوابط پيش بيني نشده با توجه به وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به                       

  . مجلس شوراي اسالمي رفتار خواهد شد12/12/65شرح مندرج در قانون اهداف و وظايف  اين وزارتخانه مصوب 
المي مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از اين ضوابط را نسبت به مراكز فرهنگـي كـه در قلمـرو     وزير فرهنگ و ارشاد اس  :25ماده  

يك فعاليت فرهنگي تاسيس مي شوند حسب مورد به معاونتهاي ذيربط يا ادارات كل ستادي يا اجرائي در تهران يـا مراكـز اسـتانها       
  .  كندنها تفويضآ رات هيات و دبيرخانه هيات را بهمحول و قسمتي از وظايف و اختيا

قـالب فرهنگـي بـه تاييـد رسـيد و       شـوراي عـالي ان  8/8/76 ماده در جلسه مورخ  26 فصل و    5 اين ضوابط مشتمل بر      :26ماده  
 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي و مصوبه دويـست و           20/2/1367و  13 و   22/1وابط عام مصوب جلسات مورخ      جاگزين ض 

شوراي عالي در باره نحوه تشكيل و صدور مجوز تاسيس و صـدور مجـوز تاسـيس انجمنهـاي                    7/8/70شصت و دومين جلسه مورخ      
شد و هر گونه تغييري در آن منوط به پيشنهاد وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و تـصويب شـوراي عـالي                         ) ادبي ،هنري   ( فرهنگي  

  .انقالب فرهنگي است 
  الحاق ماده واحد به مصوبه

  ))ات ، كانونها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها ضوابط تاسيس مراكز ، موسس(( 
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي 10/4/1382 مورخ 520مصوب جلسه ( 

ضـوابط و مقـررات     ((  ، موضوع الحـاق مـاده واحـد بـه مـصوبه              10/4/1382 مورخ   520شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       
را بـه   ) 8/8/1375  مـورخ     385مصوبه جلسه   )) (  هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها         تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها وانجمن      

  :اين شرح تصويب كرد 
مراكري كه بر اساس اين ضوابط توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تاسـيس شـده انـد و نـوع فعاليـت آنهـا مـشابه                          : ماده واحد   

مركزي با عنوان اتحاديه ، مجمع ، جامعه ، انجمن و سـاير عنـاوين               يكديگر مي باشد مي توانند اقدام به تاسيس مجموعه تشكيالت           
مشابه در سطح استاني ، منطقه اي يا كشوري نموده و براساس ضوابط از هيات رسيدگي بـه امـور مراكـز فرهنگـي مجـوز فعاليـت                            



 

١٣٩  

  .دريافت نمايند
يك پنجم مراكز داراي شـرايط عـضويت         تاسيس هر يك  از تشكيالت موضوع اين ماده با در خواست مشترك حداقل                :1تبصره  

  .در آن صورت پذيرد 
  . نام تشكيالت بابد بيانگر حوزه جغرافيايي و خصوصيات مشترك اعضا باشد :2تبصره 
  . تشكيالت موضوع اين ماده مجاز به فعاليت اقتصادي غير مرتبط با امو ر فرهنگي و هنري نمي باشند:3تبصره 
مراكز و يا تشكيالت مركزي آنها منوط به اخذ مجوز رسمي از كميسيون احزاب وزارت كشور                 هر گونه فعاليت سياسي      :4تبصره  
  .مي باشد 

  خاتمي سيد محمد –رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  دش / 6416شماره 

23/12/1382  
  

رهنگـي و   ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات، كانون ها و انجمن هـاي ف             «6 ماده   4اصالح بند   
  »نظارت بر آنها

  )  شوراي عالي انقالب فرهنگي5/12/1382 مورخ 534مصوب جلسه (
 ضـوابط و مقـررات تاسـيس مراكـز،          6 مـاده    4 اصـالحيه بنـد      5/12/1382 مـورخ    534شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       

 شوراي فرهنگ عمـومي را بـه        18/2/1382 مورخ   383مصوب جلسه   (» موسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر آنها          
  : اين شرح تصويب كرد 

  . سال سن27 دارا بودن :4بند 
   سيد محمد خاتمي–رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  
  ش /1388: شماره                                                                                                                                      

  26/4/1382: تاريخ 
كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظـارت        ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ،  موسسات ،         آئين نامه اجرائي  
  بر فعاليت آنها
 آنهـا مـصوب    ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظـارت بـر فعاليـت                  23به استناد ماد    

چگونگي دريافت و بررسي تقاضاها و مدارك و نحوه بررسي صالحيت متقاضيان            (  شوراي عالي انقالب فرهنگي ، شيوه نامه         8/8/75
  :به شرح زير تصويب مي شود ) و مديران مسئول و صدور موافقت اصولي تاسيس و پروانه فعاليت مراكز و موسسات فرهنگي 

  :مدارك الزم  -1
مراكز فرهنگي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه واجد شرايط پيش بينـي              ) موسسات و مديران مسئول     ( يس  متقاضيان تاس 



 

١٤٠  

را به ادارات كل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي            شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند ، به ضميمه درخواست كتبي خود ، اين مدارك               
  : استانها تسليم خواهند نمود 

  يك نسخه ) ام صفحات از تم( تصوير شناسنامه  :
   قطعه 4جديد  4×3عكس  :
  اصل گواهي عدم سو پيشينه كيفري موثر  :
  تصوير گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا ارائه برگ معافيت دائم  :
  )مدرك كارشناسي يا باالتر ( تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا معادل آن  :
   نسخه 3ركان اصلي موسسه در اساسنامه پيشنهادي منضم به صورتجلسات انتخاب ا :
  تكميل پرسشنامه مشخصات انفرادي  :
  سيس أتكميل پرسشنامه درخواست ت :

 درخواست مراكز ، موسسات و سازمانهاي دولتي و يا وابسته بايستي با امضاي باالترين مقام اجرايي موسسه يا سـازمان     –تبصره  
  .ت حقوقي از سوي تصميم گيرنده شخص حقوقي معرفي خواهند شدمربوط ارائه شود و در مورد اشخاص حقوقي نماينده شخصي

  
  شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه پيشنهادي مراكز فرهنگي  -2

  . ذكر اهداف فرهنگي و مصاديق فعاليتها در محدوده وظايف هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي –الف 
، تابعيت ، سرمايه و مدت فعاليت و تصريح التزام آنها به رعايت ) تفاعي غير تجاري انتفاعي يا غير ان(  ذكر نام ونوع فعاليت –ب 

  .كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي ايران و ضوابط و تعيين مركز اصلي و نشاني دقيق موسسه يا مركز فرهنگي 
 ، مجامع عمومي و نحوه تـشكيل  موسس يا موسسات ، هيات مديره و مدير عامل يا مدير مسئول(  اركان و تشكيالت مركز  –ج  

  )جلسات و رسميت آنها و حد نصاب مقرر براي تصميم گيري با تعيين حدود وظايف و مسئوليت هر يك به تفكيك 
يـا  ) در مـورد مراكـز انتفـاعي        ( مد ، دارايي ، وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود            ع تامين درآ   سرمايه اوليه ، مناب    :د

  .و چگونگي تامين هزينه ها و زيانهاي احتمالي ) در مورد مراكز غير انتفاعي  ( تخصيص در آمدها
  .گي ، ادبي ، هنريره و عضو پذيري در انجمنهاي فرهن چگونگي ادا–ه 
   شرايط انحالل و تعيين تكليف اموال مراكز فرهنگي پس از انحالل–و 
 مقررات حاكم بر موسسات غير تجاري كه با مقاصـد فرهنگـي و    ساير شرايط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگي و براساس        –ز  

  .در قلمرو يك يا چند فعاليت پيش بيني شده در ماده يك ضوابط فعاليت مي كنند
 با توجه به قلمرو فعاليت مراكز و موسسات فرهنگي كه به تصويب هيات ميرسد اين گونه موسسات مي توانند حـسب                      –تبصره  

هيات و با رعايت ضوابط در راستاي فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، سينمايي ، و سمعي و بصري و مطبوعاتي و                     مورد با تائيد دببرخانه     
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تبليغاتي به ايجاد و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آزاد فرهنگي ، هنري در زمينه هاي مختلـف آموزشـي از قبيـل آمـوزش زبـان ،                         
انجام مشاوره هاي علمي فرهنگي و هنري و برگزاري آزمونهاي آزمايشي بـا             كامپيوتر و رشته هاي گوناگون مختلف فرهنگ و هنر و           

  .اهداف كاربردي و توسعه و گسترش سطح فرهنگ و ارتقاي دانش و بينش عمومي و اعتالي فرهنگ و هنر كشور اقدام نمايند 
  چگونگي رسيد گي به تقاضاها  :3

  :ستان بدين شرح انجام خواهد داد  اداره كل اپس از تسليم تقاضا و مدارك منضم به آن اقدامات الزم را
  بررسي مدارك و تطبيق تصاوير آنها با اصل مدرك  )1
  تحقيق درباره حسن شهرت و صالحيت متقاضيان به طرف متقضي  )2
  رسيدگي و تحقيق درباره صالحيت علمي و فرهنگي با تجارب كافي متناسب با موضوع فعاليت  )3
  . از لحاظ محل فعاليت و امكانات مالي تحقيق در باره امكانات مركز فرهنگي )4
  بررسي سوابق كار متقاضيات درباره امور فرهنگي ،  هنرِي ، سينمايي ، مطبوعاتي و تبليغاتي  )5
ارزيابي توانايي متقاضيان براي اداره امور فرهنگي با اهداف و فعاليتهـاي ارائـه شـده در اساسـنامه پيـشنهادي  از                      )6

  و اعالم نظر صريح در اين خصوص طريق مصاحبه تحقيق بررسي مدارك

  تكميل پرونده با رعايت موارد ياد شده و ارسال  آن به دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي  )7
  چگونگي طرح پرونده در هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي  :4
ينان از كامل بودن آن به نوبت و با رعايت دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي پس از وصول پرونده و حصول اطم            :1

به مطرح كردن در هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مي پـردازد و در صـورت تائيـد و                    ) بررسي حقوقي ( ضوابط قانوني   
  .تصويب براي متقاضيان تاسيس موافقت اصولي صادر و ابالغ مي كند

ت اصولي سه نسخه اساسنامه را كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني              موظفند در مدت يك ماه از تاريخ اعالم موافق         نموسسا :2
 ماه از تاريخ    6و نظريات ارائه شده به امضاي هيات موسس رسيده و تصويب شده است به دبيرخانه تسليم نمايند و در مدت                     

  .بار تلقي مي شوددر غير اينصورت مجوز صادر شده فاقد اعت. دريافت موافقت اصولي مركز فرهنگي را ثبت نمايند 
پروانه فعاليت مراكز فرهنگي پس از دريافت گزارشهاي فعاليت و بررسي عملكرد آنها به طور موقت از سوي دبير هيات صادر                      :3

  .و به مهر دبيرخانه ممهور خواهد شد و مدت اعتبار آن يك سال است 
وند، ادارات كل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي اسـتانها            درباره موسسات و مراكز فرهنگي كه در قلمرو يك فعاليت تاسيس مي ش             :4

خواهنـد  ) امور فرهنگـي ، هنـري ، سـينمايي، مطبوعـاتي          ( پرونده هاي تكميل شده را حسب مورد براي معاونتهاي ذيربط           
فرستاد  و همزمان نسخه اي از اساسنامه و پرسشنامه تكميل شده متقاضيان تاسيس را به دبيرخانه هيات رسيدگي به امور                     

  .مراكز فرهنگي براي ضبط سوابق ارسال مي دارند
 سال يك بار قابل تمديد است ، پـس از بررسـي پرونـده و                4پروانه دائم براي موسسات و مراكز فرهنگي كه اعتبار آن در هر              :5



 

١٤٢  

خلـف و   عملكرد موسسه يا مركز فرهنگي و رعايت ضوابط و مقررات مربوط از سوي موسسه رضايت از نحوه فعاليتها و عدم ت                    
نبود شكايت از عملكرد آن پس از انجام بررسيهاي الزم در اداره بررسي به امور مراكـز فرهنگـي صـادر و بـه مهـر دبيرخانـه                           

  .ممهور خواهد شد
ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها ضمن رعايت موارد ياد شده چنانچه نسبت به تشكيل موسسات و مراكز فرهنگـي                      :6

مقتـضي مراتـب را بـه دبيرخانـه         ر  حقوقي و استعالم نظريه داشته باشند ، براي دريافت پاسخ و همـاهنگي                نياز به اعالم نظ   
  .هيئت رسيدگي به امور فرهنگي منعكس خواهند كرد

  . به تصويب رسيد 29/11/1375اين آئين نامه پس از طرح در چهارمين جلسه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي در تاريخ 
  گ و ارشاد اسالمي وزير فرهن
  آئين نامه نظارت و ارزشيابي مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و هنري                

  فصل اول كليات و تعاريف 
 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنهـا                    23 به استناد ماده     :1ماده  
 شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور اعمال نظارت بر عملكرد و ارزشيابي فعاليـت مراكـز فرهنگـي و هنـري                       8/8/1375مصوب  

به شـرح زيـر بـه تـصويب مـي           ) گي  نظارت و ارزشيابي مراكز فرهن    (  ضوابط و مقررات ياد شده آئين نامه         24 و   23،  1موضوع مواد   
  : رسد

  :ير در مقابل عبارات مورد نظر در متن ، عبارت است از  در اين آئين نامه اختصارات ز:2ماده 
ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارتي بر فعاليت آنها مصوب جلـسه                  : ضوابط   -
   شوراي عالي انقالب فرهنگي 8/8/75مورخ 
 هنري، سينمايي و مطبوعاتي مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي ، : مراكز فرهنگي  -

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي : وزير  -

 هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي : هيات  -

 دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي : دبيرخانه  -

 ت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي أهي دبير: دبير  -

  . اداره كل فرهنگي و ارشاد اسالمي استان : اداره كل  -
كليه اقداماتي كه به منظور اطالع گيري ، بررسي و تهيه گـزارش از فعاليـت و                 :  نظارت در اين آئين نامه عبارت است از          :3 ماده

عملكرد مراكز فرهنگي و انطباق آن با ضوابط و سياستهاي فرهنگي ، قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي و دسـتورالعمل هـاي                       
  . ضوابط 15 و 11ت متخذه هيات بر اساس مواد ابالغي وزارت و نيز اجراي تصميما

بررسي اطالعات و گزارشهاي مربوط به فعاليت و عملكرد مراكـز فرهنگـي و              :  ارزشيابي در اين آئين نامه عبارت است از          :4ماده  



 

١٤٣  

تهـاي پـيش    اتخاذ تصميم در خصوص تائيد يا اصالحي و تكميل سياستها و فعاليتهاي گزارش شده و نيز تصويب تـشويق يـا مجازا                     
  .بيني شده در ضوابط 

  .دستورالعمل ارزشيابي مراكز فرهنگي توسط دبيرخانه تهيه و به تصويب هيات ميرسد : تبصره 
   ضوابط نظارتي –فصل دوم 

  : در انجام امر نظارت موضوع اين آئين نامه محورهاي زير مد نظر قرار ميگيرند:5ماده 
 9باق با سياستهاي فرهنگي و خط مشي هاي مندر ج در اساسنامه موضـوع مـاده   بررسي فعاليتهاي مراكز فرهنگي از جهت انط 

  . ضوابط 5ضوابط بررسي ميزان رعايت قوانين  و مقررات و ضوابط ناظر بر فعاليتهاي فرهنگي موضوع ماده 
گـي موضـوع مـاده    بررسي دفاتر محاسباتي و مهر و موم شده بر طبق قانون و نيز دفاتر و اسناد و مدارك مالي مراكز فرهن      -

   ضوابط 21
  ضوابط22ك و اسناد مركز از نظر اجراي تكاليف مندرج در ماده دارمبررسي  -

  ضوابط 20بررسي مدارك و اسناد در خصوص انطباق با شرايط موضوع ماده  -

 در  ضوابط در خصوص درج نام كامل مركز ، شماره ثبت و مجوز تاسيس و نشاني مركز      19بررسي تكاليف مندرج در ماده       -
 محل مناسب روي توليدات و انتشارات 

   ضوابط 18بررسي و تكاليف مراكز فرهنگي در خصوص فوت يا استعفاي مدير مسئول موضوع ماده  -
فرهنگـي اعمـال ميـشود و نظـارت          نظارت و ارزشيابي موضوع اين آئين نامه به طور عام بـر فعاليتهـا وعملكـرد مراكـز                    :6ماده  

نظارتهـا و   . نميگيـرد   ر زمينه فعاليتهاي انتشاراتي ، مطبوعـاتي ، سـينمائي و امـور هنـري را در بـر                    هاي تخصصي وزارتخانه د    حوزه
 شده براسـاس    ت مربوط به فعاليتهاي فرهنگي ياد     ي خاص مربوط فعاليتهاي فرهنگي ياد شده بر اساس ضوابط و مقررا           ارزشيابي ها 

ستقل انجام ميشود و در موارد فعاليتهايي كه در حوزه فعاليتهـاي            ضوابط و مقرارت مربوطه توسط مراجع پيش بيني شده به طور م           
  .معاونتها و سازمانهاي وابسته نيست ، به طور خاص مورد بررسي قرار ميگيرد

 دبيرخانه واداره هاي كل موظف هستند در زمان ارائه فعاليت به مراكـز فرهنگـي ، كليـه ضـوابط و مقـررات نظـارتي و                           :7ماده  
  .طالع گيري و اعزام كارشناسان را به اطالع آنان برساندروشهاي بررسي و ا

دبيرخانه موظف است تغييرات و اصالحات احتمالي ضوابط و دستورالعملها را به صورت كتبي و يا آگهـي در جرايـد بـه     : تبصره  
  .اطالعت مراكز فرهنگي برساند

  : ح زير است  روشهاي بررسي و تهيه اطالعات در اجراي اين آئين نامه به شر:8ماده 
  .  بررسي و مطالعه عام و سراسري در خصوص مراكز فرهنگي –الف 
  . و يا انتخابي ژه بررسي و مطالعه وي–ب 
  . جمع آوري اطالعات از طريق مكاتبه :ج



 

١٤٤  

   اعزام هياتهاي بازرسي و كارشناسي و انجام مصاحبه و اخذ مدارك و اسناد–د 
  .عات و مطالعه مي تواند به صورت ادواري ياموردي صورت گيردهمه انواع روشهاي جمع آوري اطال: تبصره 

   اركان و ساختار –فصل سوم 
  ره هاي كل اهيات دبيرخانه ، اد: ئين نامه عبارتند از آ اركان سازمان نظارتي اين :9اده م

  . در اجراي اين آئين نامه اداره هاي كل موظف هستند:10ماده 
بت به مطالعه و بررسي ، انجام مصاحبه، تهيه گزارش ، اخذ اسناد و مدارك از وضع مراكز  با اعزام كارشناس يا كارشناسان نس      -

  . فرهنگي و فعاليتها و عملكرد آنها به صورت منظم و ادواري و نيز به صورت مورد اقدام كنند 
 شـاكيان دوليـت و      تحقيق و بررسي و تهيه گزارش از وضع مراكز فرهنگي براساس درخواست دبيرخانه و يا دريافت شـكايت                  -

  .غير دولتي كه در جهت تاييد صحت و يا رد اطالعات واصله انجام ميگيرد 
  يك نسخه از گزارش بررسيها را به همراه مدارك و مستندات مربوطه و نيز گزارش تحقيقات و مطالعات آماري جاري خـود                       -

 .را به دبيرخانه ارسال كند

ابـالغ حكـم بـه مركـز        ( رخانه ابالغ ميشود، اقـدام الزم را انجـام دهنـد            حسب مورد براساس تصميمات هيات كه توسط دبي        -
 .و نسخه اي از اقدامات را به دبيرخانه ارسال كند) فرهنگي و عندالزوم به مراجع انتظامي و قضايي 

  :  در اجراي اين آئين نامه دبيرخانه موظف است :11ماده 
  . به اداره كل ذيربط اطالع دهد پس از تصويب و ابالغ تاسيس مراكز فرهنگي مراتب را -
 .دستورالعمل و كاربرگهاي الزم ودر صورت نياز برنامه زمانبندي نظارت و بررسي را براي اداره هاي كل ارسال كنند  -

 .گزارشهاي نظارتي و بررسي رسيده را براي بحث و تصميم گيري حسب مورد در جلسه هيات مطرح كند -

 . هيات در خصوص گزارشهاي نظارت و بررسي اطالع و اقدام به اداره هاي كل ارسال كند نتايج اقدامات دبيرخانه و مصوبات  -

 . به شكايات از مراكز فرهنگي رسيدگي نمايد و در صورت لزوم به اداره هاي كل براي بررسي و تهيه گزارش ارسال كند -

 .ه و مجددا در جريان اقدام قرار دهداعتراض مراكز فرهنگي نسبت به تصميات هيات را رسيدگي و گزارش تكميلي را تهي -

دستورالعملهاي و روشهاي نظارت و ارزشيابي مراكز فرهنگي را پس از تصويب و ابالغ مجوز تاسيس به اطالع مراكز از طريـق     -
 .اداره هاي كل و يا راسا برساند

 11صميمات الزم را بر اساس مفاد مواد         در اجراي اين آئين نامه ، هيات پس از بررسي گزارش دريافتي از دبيرخانه ، ت                :12ماده  
 لغو جـواز و تعطيـل دائمـي         – ماه تا يك سال      3 تعليق جواز و تعطيل موقت مركز به مدت          – اخطار كتبي    –اخطار شفاهي    ( 15و  

حقوقي تماع اعتراض هر شخص حقيقي و يا   سهمچنين پس از ا   . حسب مورد اتخاذ و براي اجرا به دبيرخانه ابالغ مي نمايد            )  مركز  
  .ذينفع ، نسبت به بررسي مجدد تصميمات گذشته اقدام و تصميم الزم را اتخاذ خواهند نمود 

موريتهاي أ نيروي انساني الزم براي انجام م       در اجراي اين آئين نامه اداره هاي كل و دبيرخانه موظف هستند امكانات و              :13ماده  



 

١٤٥  

  محوله را تامين كنند 
   ساير موارد –فصل چهارم 

اري و اطالعـات الزم را بـه   كـ  مراكز فرهنگي موظف هستند در اجراي امر نظارت و ارزشيابي با كارشناسان اعزامـي هم         :14ماده  
  .همراه مدارك و مستندات موبوطه در اختيار آنان قرار دهند

زارشـها و   روز اطالعـات ، گ 15 در صورت درخواست اطالعات به صورت كتبي ، مراكز فرهنگي موظف  هـستند مـدت            :15ماده  
  .اداره هاي كل و يا دبيرخانه ارسال كنند  مدارك مورد نظر را حسب مورد به

  . مراكز فرهنگي موظفند موار زير را ظرف روز به اداره كل استان ذير بط اعالم نمايند :16ماده 
 گزارش تغيير و يا اصالح اساسنامه -

بـديهي اسـت در صـورتي كـه بـه هـر دليلـي از جملـه         ( سسان گزارش تغيير ، استعفا ، ويا فوت مدير مسئول ، موسس و يا مو            -
محكوميت و يا حجر موسس يا موسسات و مدير مسئول كه قادر به ادامه همكاري و عضويت و انجام وظيفه در مركـز نباشـد سـاير                           

 .)اعضا ، و يا مديران و يا اشخاص ذينفع موظفند مراتب را به اداره هاي كل اطالع دهند

 . ي محل استقرار موسسه و شعبه هاي آنتغيير محل و نشان -

 مراكز فرهنگي موظف هستند تابلوهاي مناسبي كه نشان دهنده عنوان كامل و شماره ثبـت مركـز در اداره كـل ثبـت             :17ماده  
  . شركتها است، در محل كار خود نصب كنند

اسان حسب مورد توسط مدير كل فرهنگ  كليه گزارشهاي رسمي و ابالغيه و كارت شناسايي و معرفي نامه هاي كارشن:18ماده 
همچنين ابالغ تصميمات هيات و معرفي نامه ها و كـارت شناسـايي كارشناسـان               . و ارشاد اسالمي استان ذينفع ربط امضا مي شود          

ي دبيـر   اعزامي از سوي دبيرخانه و ارسال دستور العملها و درخواست اطالعات ، مدارك و مستندات از اداره كل و يا مراكز بـا امـضا                        
  .انجام ميشود

  . دستور العمل هاي الزم در خصوص نحوه ارزشيابي و تشويق مراكز فرهنگي توسط دبيرخانه تهيه و ابالغ خواهد شد:19ماده 
 به تـصويب هيـات و تائيـد وزيـر رسـيد و از آن      15/5/1380 تبصره در تاريخ    2 ماده و    20 فصل ،    4 اين آئين نامه در      :20ماده  

  .ست تاريخ قابل اجرا
  احمد مسجد جامعي 

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  آئين نامه چگونگي نظارت بر عملكرد مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي

  شوراي عـالي انقـالب       8/8/1375 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمنهاي فرهنگي              23به استناد ماده    
 چگونگي نظارت بر عملكرد مراكز ، موسـسات ، كانونهـا و انجمنهـاي    "ال نظارت بر عملكرد آنها ،آئين نامه فرهنگي و به منظور اعم   

  . بشرح زير تصويب مي شود"فرهنگي 



 

١٤٦  

 در اين آئين ، ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونها و انجمن هاي فرهنگي ونظارت بر فعاليت آنها مصوب    :1ماده  
 مراكـز ، موسـسات ، كانونهـا و انجمـن هـاي              – هيات رسيدگي به امـور مراكزفرهنگـي         – عالي انقالب فرهنگي      شوراي 8/8/1375

 – كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمي         ات ادار – دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي         –فرهنگي هنري، سينمائي و مطبوعاتي      
ناميـده    و – ادارات كـل     – دبيرخانـه    – هيات موسسات فرهنگـي      –وابط   به ترتيب و به اختصار ، ض       –وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي      

  .ميشوند
 كليه موسسات فرهنگي كه استناد  ضوابط يادشده از دبيرخانه مجوز فعاليت دريافت نموده و يا وضـع  خـود را ضـوابط                         :2ماده  

 موسسه فرهنگي "اشند در اين آئين نامه  ضوابط ثبت شده ب22 ماده 2مذكور تطبيق داده و پس از صدور مجوز نيز بر طبق تبصره 
  . ناميده ميشوند"

 به منظور نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي و هنري ، كليه موسسات فرهنگي ملزم به تعامل و هماهنگي با دبيرخانه                     :3ماده  
ور يافتـه و گزارشـهاي      و ادارت كل استانها مي باشند و موظفند در همايش ها ،گردهمايي هـا ، دوره هـا و جلـسات متـشكله حـض                        

عملكرد نوبه اي يا دوره اي موسسه فرهنگي را در مقاطع زماني تعيين شده كه از سوي دبيرخانه اعالم مي شود به دبيرخانه مذكور                        
  .ارائه و تسليم نمايند

  .يند  مديران مسئول كليه موسسات فرهنگي نيز موظفند گزارشات مورد نياز زير را به دبيرخانه ارسال نما–تبصره 
  )تا شش ماه (  گزارش مربوط به آغاز فعاليت موسسه پس از صدور مجوز –الف 
    گزارش مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري –ب 
   گزارش ادواري بر طبق مقاطع تعيين شده از سوي دبيرخانه –ج 
   مسئول به انضمام صورتجلسات مربوط و نيز مدير) يا موسس (  گزارش جايگزيني اعضا هيات امنا:د
   گزارش تعيين مكان موسسه و يا ايجاد شعبه و نمايندگي در داخل و خارج از كشور به ضميمه صورتجلسات مربوط :ر

 دبيرخانه موظف است بر اساس برنامه زمان بندي شده موسسات ياد شده را مورد بازرسـي و ارزشـيابي قـرار دهـد و در       :4ماده  
 بدون داشتن مجوز فعاليت نمايند و يا پـس از           2نگونه موسسات فرهنگي كه تحت عنوان يكي از عناوين مذكور در ماده             صورتيكه اي 

 ماه نسبت به ثبت آن اقدام ننموده و يا حداكثر ظرف مدت يك سال پس از صدرو مجوز فعاليت موسـسه را                     6صدور مجوز در مدت     
  .ات از فعاليت آنها جلوگيري بعمل خواهد آمد آغاز ننمايند بر طبق گزارش دبيرخانه وراي هي

 دبيرخانه بر حسب مورد ، گروههاي تحقيق ويژه اي را تشكيل مي دهد كه هر گروه متشكل از حداقل دو نفر كارشناس                       :5ماده  
بـه همـراه   مربوط در موضوع فعاليت موسسه بوده نسبت به بررسي و ارزيابي فعاليتهاي موسسات فرهنگـي اقـدام و گـزارش الزم را         

  .كليه مستندات و مدارك به دبيرخانه تحويل خواهند داد
  .  دبيرخانه موظف است :6ماده 
  . بار گزارش عملكرد موسسات فرهنگي داراي مجوز اعم از فعال و غير فعال را به هيات ارائه دهد2در سال ) الف 



 

١٤٧  

رد موسسات فرهنگي جهت ارائه بـه هيـات بررسـي و            در زمينه اخذ گزارشهاي تحليلي و ساالنه ادارت كل استانهاي در مو           ) ب  
  .پيگيري هاي الزم را به عمل آورد 

براساس اعالم وضعيت كمي و كيفي ادارات كل استانها درباره موسسات فرهنگي و يا گزارش گروههاي ويژه تحقيق موضوع                   ) ج  
  .به هيات ارائه دهد اين آئين نامه ، گزارش تخلفات احتمالي  اين موسسات را تنظيم كند و 5ماده 

مصوبات هيات در خصوص تخلفات اين موسسات را به ادارات كل ذير بط و حسب مورد به مراجع انتظامي يا قـضايي اقـدام                        ) د  
  .مقتضي اعالم دارد 

  .در خصوص چگونگي اجراي مجازات ناشي از تخلفات موسسات فرهنگي پيگيري نموده و نتايج را به هيات گزارش نمايد) ه 
دبيرخانه هيات موظف است نسبت به شناسائي موسسات و و احدهاي غير مجاز به طرق متقضي و با استفاده ازنيـروه هـاي                       ) و  

ذيصالح اقدام و گزارش مربو به فعاليت اينگونه موسسات را به هيات ارائه نموده و حسب مورد تصميمات متخذه را با رعايـت قـانون        
 ضوابط اعمـال    17و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و ميشوند و همچنين ماده              موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي       

و به مورد اجرا گذاشته و به عنوان شاكي خصوصي و نماينده قانوني هيات با رعايت مقررات، دائر كنندگان اينگونـه موسـسات را در                         
 لغو جواز صادره تقاضاي توقف و جلوگيري از فعاليت آنها را مراجع ذيصالح تحت پيگيرد قانوني قرار دهد و عندللزوم ضمن تعليق يا           

  .از مراجع ذيصالح ذير بط بنمايد
به موسسات فرهنگي بايستي داراي كارت بـازري عكـس دار كـه در روي آن                ) ه  ژوههاي تحقيق وي  رگ(  ماموران اعزامي    :7ماده  

به مهر دبيرخانه ممهور گرديده  به همراه داشته باشند و در            مشخصات مامور و تاريخ اعتبار آن به مدت يكسال تصريح شده باشد و              
  .صورت لزوم آن را ارائه نمايند

 ماموران اعزامي متضمن نتايج بررسي و تحقيق و بازرسي از مركز فرهنگي مورد نظر بايستي مستدل و با اظهـار                     رش گزا :8ماده  
م شود و در گزارش تسليمي بايستي وضعيت موسسه و نحوه عملكرد            نظر صريح به دبيرخانه هيات يا ادارات كل ذير بط ارائه و تسلي            

  . مشخص و در باره آن اعالم نظر شده باشدآن و نيز تخلفات احتمالي آن دقيقاً
 تشخيص وقوع تخلف و اعمال مجازاتهاي مندرج در ضوابط با هيات است و گزارش هاي واصـله دبيرخانـه بـه نوبـت در                         :9ماده  

سي قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف حسب مورد مجازاتهاي زير در باره موسسه فرهنگي متخلف                  هيات مطرح و مورد برر    
  . تعيين و اعمال و توسط دبيرخانه به مورد اجرا گذارده خواهد شد

  تذكر و اخطار شفاهي ) الف 
  اخطار كتبي ) ب 
   ماه تا يكسال 3تعليق جواز يا تعطيل موقت از ) ج 
  تعطيل دائم مركز فرهنگي لغو مجوز و ) د 

 اين آئـين نامـه محكـوم    9 موسسات فرهنگي كه به علت ارتكاب تخلف ، به يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده ماده           – 10ماده  
 روز اعتراض خود را با ذكر داليل و ارائيه مدارك به دبيرخانه تـسليم               20مي شوند و ميتوانند از تاريخ رويت تصميم هيات در مدت            



 

١٤٨  

  .كنند
در صـورت موافقـت وزيـر       .  دبيرخانه موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع اعتراض را به وزيرگزارش نمايد                :تبصره

  .تصميم هيات در اين زمينه قطعي است . اعتراض مذكئور در هيات مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد 
مجوز و تعطيل دائم موكول به قطعيت مجازات مي باشد           اعمال و اجراي مجازات تعليق جواز يا تعطيل موقت و نز اخذ              :11ماده  

 روز مورد اعتراض قرار نگيرد و يا اعتراض مورد قبول واقع نشود راي صادر               20ظرف  )4موصوع ماده   ( و در صورتيكه تصميم متخذه      
  .قطعي و الزم االجرا خواهد بود

 حـسب   9 آن با هر يك عناوين مذكور در بـاره مـاده              تشخيص تخلف و اعمال هر يك از مجازاتهاي ياد شده و ا نطباق             –تبصره  
  .مورد با هيات مي باشد 

موسسه فرهنگي به فعاليت خود ادامه دهد با توجه به           ) 11ده  موضوع ما (  قطعيت و ابالغ تصميم       در صورتيكه پس از    :12ماده  
 اخذ مجـوز قـانون دا ئـر شـده و ميـشود              قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي ، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون           ( ماده واحده   

موسسان و مديران عامل و هيات مديره يا باالترين مقام اجرايي موسسه از طريق دبيرخانه تحـت پيگـرد قـانوني       ) 10،  7/72مصوب  
  .قرار خواهند گرفت 

هـر   اد اسالمي رسيد و وزيرفرهنگ و ارشو به تصويب هيات  27/5/75 تبصره كه در جلسه مورخ     2 ماده و    12اين آئين نامه در     
  .ت ياد شده و تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشد أير مجدد در آن موكول به تصويب هيگونه اصالح و تغي

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  "خارجيان مقيم ايران"موضوع آئين نامه اجرائي تاسيس مراكز ، موسسات ،كانونها و انجمن هاي فرهنگي ، 

   شوراي  عالي انقالب فرهنگي 8/8/75ط مصوب  ضواب4ماده 
وب  ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ،  كانونها و  انجمن هاي فرهنگي و نظـارت بـر فعاليـت آنهـا مـص       4استناد ماده   

گي رسـيدگي بـه     راي عالي انقالب فرهنگي، آئين نامـه نحـوه پـذيرش و بررسـي تقاضـاها و مـدارك و چگـون                      8/5/78جلسه مورخ   
 تاسيس موسسات و مركز يادشده كه ازسوي سفارتخانه هاي كـشورهاي خـارجي خـارج از روابـط ديپلماتيـك                     قاضيانالحيت مت ص

معرفي ميشوند و سازمانهاي آزادي بخش يا اشخاص ايراني با تابعيت خارجي درخواست صدور مجوز ميشود به شـرح زيـر تـصويب                       
  .گرديد
يك ضوابط توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه اقامـت آنهـا بـر اسـاس            تشكيل و تاسيس موسسات مذكور در ماده         :1

خته شـده و    ور جمهوري اسالمي ايران مجاز شـنا      جه و وزارت كش   ارقوانين راجع به تابعيت خارجيان در ايران از سوي وزارت امور خ           
  . وزارتخانه ياد شده داشته باشند بالمانع است ت اقامت معتبر يا تائيديه از كار

 و وزارت   مرجع تاييد اقامـت قـانوني متقاضـيان        وزارت امور خارجه و وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران حسب مورد             –ره  تبص
  .اطالعات مرجع براي بررسي صالحيت متقاضيان مي باشد 

ش مراكز فرهنگي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي كـه واجـد شـرايط پـي              ) موسسات و مديران مسئول     ( متقاضيان تاسيس    :2
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 درخواست كتبي خودرا كه متضمن خالصه اي از اهداف و موضوع فعاليت و             بيني شده در ضوابط مقررات مصوب باشند بايستي بدواً        
برنامه هاي مورد نظر است باذكر چگونگي اشتغال و نشانه كامل خود تسليم دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگـي وزارت             

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي نمايند
 در خواست واصله از سوي مراكز ، موسسات و سازمانها ي حقوقي خارجي مي بايستي منضم به نسخه اي از اساسنامه                      –تبصره  

  باشد با امضاي بـاالترين مقـام         1ثبت شده موسسه يا تاديه رسمي كه مورد تاييد قوه قضائيه و مقامات مندرج در تبصره ذيل ماده                   
  . هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي ارائه گرددمسئول شخصيت حقوقي به دبيرخانه

) ه يـك  تبـصره مـاد  (  دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي پس از اخذ تقاضا بدوا مراتب را از مراجع ذيـربط      :3ماده  
  .پس از وصول پاسخ مدارك الزم را از متقاضي دريافت خواهندنموداستعالم خواهد نمود و 

بايد واجد شرايط زير ) موضوع ماده يك آينن نامه     ( ر مسئول تشكيالت فرهنگي موردتقاضاي      وسسان و مدي   موسس يا م   :4ماده  
  : باشند
  داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري  -1
 . كافي متناسب با موضوع فعاليت اربصالحيت علمي و تخصصي يا تج -2

  فعاليت در موسسات و مراكز فرهنگي داخل يا خارج از كشور  ماه  سابقه موثر6داشتن  -3

 .داشتن امكان كافي مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -4

  سال سن و متاهل بودن 25دارا بودن  -5

 و تاييـد سـفارت جمهـوري        ب اعالم مراجع ذيصالح كشور متبـوع       نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير حس         رمحجو -6
  يران اسالمي ا

نداشتن سوي پيشينه كيفير مورو بر خورداري از حسن شهرت حسب اعالم مقامات ذيصالح كشور متبوعه و تاييد سـفارت        -7
 جمهوري اسالمي ايران 

ييـد صـالحيت متقاضـي يـا        أبصره ماده يك آئين نامه بـا قيـد ت         داشتن جوزا اقامات يا تائيديه از سوي مراجعه مذكور در ت           -8
  موسسه متقاضيات و مدت فعاليت

  . كليه متقاضيان بايد از سوي قوه قضائيه مبني بر نداشتن سو پيشينه كيفري در ايران مورد تاييد قرار گيرند–تبصره 
 ازطرف هيات رسيدگي به امـور       اييد صالحيت و صدور موافقت اصولي      مراكز فرهنگي موضوع آئين نامه بايستي پس از ت         :5ماده  

 به ضميمه سه نسخه اساسنامه و صورتجلـسات انتخـاب           4ي بر دارا بدون شرايط مذكور در ماده         مراكز فرهنگي مدارك الزمه را مبن     
 به رعايـت كامـل قـوانين و مقـررات نظـام جمهـوري               اركان اصلي موسسه ، به دبيرخانه ارائه نمايند و در اساسنامه تسليمي صريحاً            

 رعايت شئونات جمهوري اسالمي ايران بودن و مغايرتي بـا مـصالح             اسالمي ايران و ضوابط فرهنگي ملتزم شوند و فعاليت آنها بايد با           
  .عمومي و مباني فرهنگ عمومي نداشته باشد 
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 و فرهنگ و هنـر آن كـشور معرفـي مظـاهر و              زباننظور آشنا ساختن ايرانيان با       موسسات و مراكز ياد شده صرفا به م        :1تبصره  
ط و مقررات جمهوري اسالمي ايـران  فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اساس ضواب عالئق مشترك فرهنگي اتباع دو كشور با تصويب وزارت          

  .ا تاسيس ميشوندر
 در صورتيكه اساسنامه و صورتجلسات به يكي از زبانهاي خارجي نوشته شده باشد ترجمـه رسـمي آن در سـه نـسخه                        :2تبصره  

  .بايستي ضميمه شود
دور مجوز ، موسسه يا مركز فرهنگي بايستي با رعايـت مقـررات در               پس از تكميل پرونده و تاييد مدارك تسليمي و ص          – 6ماده  

اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري به ثبت برسد و نسخه اي از اساسنامه ثبت شده ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها                         
 مراكز فرهنگي رسمي ثبـت شـده        و موسسات غير تجاري به دبيرخانه فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران صرفا از طريق اينگونه               

  .ممكن  خواهد بود
 نظارت بر فعاليت اينگونه مراكز براساس آئين نامه نظارت و ارزشيابي مراكـز و موسـسات فرهنگـي كـه بـه تاييـد وزيـر                   :7ماده  

  .است خواهد بود فرهنگ و ارشاد اسالمي رسيده
اس قوانين و مقررات اشتغال اتباع بيگانه و قانون كـار جمهـوري           اشتغال كاركنان خارجي و ايراني در اينگونه مراكز براس         :8ماده  

  .اسالمي ايران و ساير مقررات مربوطه خواهد بود
 ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده بر طبق ضوابط و مقررات تاسيس موسسات و مراكز فرهنگي مصوب          :9ماده  

  . انين و مقررات راجع به خارجيان مقيم ايران رفتار خواهد شد شوراي علي انقالب فرهنگي و با رعايت قو8/8/75
وزيـر فرهنـگ و     و  سيدگي به امـور مراكـز فرهنگـي         ر هيات   28/11/75 تبصره در جلسه مورخ      5اده و    م 7اين آئين نامه كه در      

  . مي باشد ارشاد  اسالمي رسيده است و هرگونه تغيير مجدد در آن موكول به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  احمد مسجدجامعي 

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
   ه 26051ت / 7581شماره                                                                                                                               

29/3/1381  
  هوزارت امور خارج:وزارت  فرهنگ وارشاد ا سالمي
 وزارت فرهنگ ورشاد اسالمي     22/11/1380 مورخ   32397/1 بنا ب  پيشنهاد شماره       22/3/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ      

انجمنهـا وكانونهـاي فرهنگـي وهنـري      يس مراكـز  آيين نامه اجرائي تإسـ   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران       138به استناد اصل    
  : نمودايران را به شرح زير تصويبخارجيان مقيم 

  انجمنها وكانونهاي فرهنگي وهنري خارجيان مقيم ايران سيس مراكز آيين نامه اجرائي تأ
ضـوابط و مقـررات     ) 4( مجوز تاسيس مراكز و موسسات فرهنگي و هنري براي اشخاص حقوقي يا حقيقي موضوع مـاده                  :1ماده  

 شوراي انقـالب فرهنگـي بـا رعايـت          1375 آنها مصوب    جمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت      سيس مراكز، موسسات، كانونها و ان     تا
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  . مقررات اين آيين نامه صادر خواهد شد
 مراكز و موسسات ياد شده صرفا به منظور آشنا ساختن ايرانيان با زبان و فرهنگ و هنـر آن كـشور و معرفـي مظـاهر و                            :2ماده  

مطالعات مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران با تصويب وزارت          عالئق مشترك فرهنگي اتباع دو كشور در حوزه تمركز تحقيقات پيرامون            
  . فرهنگ و ارشاد اسالمي براساس ضوابط و مقررات جمهوري اسالمي ايران فعاليت مي نمايند

 تشكيل و تاسيس مراكز و موسسات مذكور در ماده يك توسط اشخاص حقيقـي يـا حقـوقي خـارجي كـه اقامـت آنهـا                           :3ماده  
رجيان در ايران از سوي وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور مجاز شناخته شده و كـارت اقامـت معتبـر يـا                       براساس قوانين اقامت خا   

  . تائيديه از سوي وزارتخانه هاي ياد شده داشته باشند، مشروط به عمل متقابل بالمانع است
قـانوني متقاضـيان و وزارت       وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور حسب مورد مرجع تائيـد مـصلحت سياسـي و اقامـت                    –تبصره  

  .اطالعات مرجع بررسي صالحيت متقاضيان مي باشند
 متقاضيان تاسيس اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه واجد شرايط پـيش بينـي شـده در ضـوابط و مقـررات مـصوب                          :4ماده  

اي مـورد نظـر اسـت بـا ذكـر         باشند، بايستي درخواست كتبي خود را كه متضمن خالصه اي از اهداف و موضوع فعاليت و برنامه هـ                  
  .چگونگي اشتغال و نشاني كامل خود تسليم دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نمايند

 درخواست واصل شده از سوي مراكز، موسسات و سازمانهاي خارجي مي بايستي منضم به نسخه اي از اساسنامه ثبـت          –تبصره  
  .  شده باشد كه صحت آن به تائيد وزارت امور خارجه رسيده استشده موسسه ياد

مندرج در تبـصره ذيـل      ( دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذي ربط                   :5ماده  
  . واهد كرداستعالم مي كند و پس از وصول پاسخ، مدارك الزم را از متقاضي يا متقاضيان دريافت خ) 3ماده 

  : موسس يا موسسان و مدير مسئول تشكيالت فرهنگي مورد تقاضا بايد واجد شرايط زير باشند:6مادده 
 داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص وزارتخانه هاي بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و علـوم تحقيقـات و                         :1

  .فناوري حسب مورد
  .ي يا تجربه كافي متناسب با موضوع فعاليت صالحيت علمي، فرهنگي، هنري و تخصص:2
   ماه سابقه موثر فعاليت در موسسات و مراكز فرهنگي داخل يا خارج از كشور6 داشتن :3
   داشتن امكانات كافي مناسب با تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :4
   سال سن و متاهل بودن 25 دارا بودن :5
لب و تقصير حسب اعالم مراجع ذي صالح كشور متبـوع و تائيـد سـفارت جمهـوري                   محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تق       :6

  اسالمي ايران
 داشتن جواز اقامت يا تائيديه از سوي مراجع مذكور در تبصره ماده يك آيين نامه با قيد تائيد صالحيت متقاضي يا متقاضيان :8

  و مدت فعاليت موسسه 
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ستي پس از تائيد صالحيت و صدور موافقت اصولي از طرف هيات رسيدگي به امـور   مراكز فرهنگي موضوع آيين نامه باي  :7ماده  
 نـسخه اساسـنامه و صورتجلـسات انتخـاب          3 را به ضـميمه      5مراكز فرهنگي مدارك الزم مبني بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده             

 تسليمي الزام خود را به رعايـت كامـل قـوانين و             مراكز ياد شده موظفند در اساسنامه     . موسسه به دبيرخانه ارايه نمايند    اركان اصلي   
مقررات نظام جمهوري اسالمي ايران و ضوابط فرهنگي موجود اعالم نمايند و فعاليت آنها منطبق با شئونات جمهوري اسالمي ايران                    

  . و مغاير با مصالح عمومي و مباني فرهنگ عمومي نباشد
 نـسخه  3كي از زبانهاي خارجي نوشته شده باشـد، ترجمـه رسـمي آن در     در صورتي كه اساسنامه و صورتجلسات به ي    –تبصره  

  . بايستي ضميمه شود
 پس از تكميل پرونده و تائيد مدارك تسليمي و صدور مجوز، موسسه يا مركز فرهنگي بايستي با رعايت مقررات در اداره          :8ماده  

امه ثبت شده مهر شـده بـه مهـر اداره كـل مـذكور بـه                 كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري به ثبت برسد و نسخه اي از اساسن              
دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي تسليم شود و از تاريخ ثبت فعاليت موسسه يا مركز فرهنگي مجاز شناخته مي شود                      

ي ثبـت شـده ممكـن    و اقدام به هر گونه فعاليت فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران صرفا از طريق اين گونه مراكز فرهنگي رسم              
  . خواهد بود
 نظارت بر فعاليت اين گونه مراكز براساس آيين نامه نظارت و ارزشيابي مراكز و موسسات فرهنگي كـه بـه تائيـد وزارت                        :9ماده  

  . فرهنگ و ارشاد اسالمي رسيده است، خواهد بود
 مقـررات اشـتغال اتبـاع بيگانـه و قـانون كـار               اشتغال كاركنان خارجي و ايراني در اين گونه مراكز براسـاس قـوانين و              :10ماده  

  . جمهوري اسالمي ايران و ساير مقررات مربوط خواهد بود
  معاون اول رئيس جمهور 

  محمدرضا عارف
  

  20/2/67 و 13 و 6 مورخ 149 و 148 :147مصوب جلسات  سياستها و ضوابط نشر كتاب اهداف و
  شوراي عالي انقالب فرهنگي

  فصل اول 
   هدف :1ماده 

اعتالي فرهنگ ، ارتقاي سطح دانش و تعميق مباني و ارزشهاي انقالب با تامين آزادي نشر كتاب حفظ حرمت و حريـت قلـم ،                         
  .حراست از جايگاه و االي علم وانديشه و تضمين آزادي تفكر در جامعه اسالمي 

  : اصول و سياستها :2ماده 
م و موثر در انتشار و انتقال سريع و وسيع افكار و انديشه هاي صحيح و                 از آنجا كه در جهان ارتباطات ، كتاب يكي از وسايل مه           
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ناصحيح به شمار ميرود ، موضع نظام جمهوري اسالمي در قبال آن عمـدتا از دو طريـق و يـا اتخـاذ دو سياسـت مـرتبط و مكمـل                               
  : يكديگر به شرح زير تحقق پيدا ميكند

  : الف سياسستهاي ايجابي و اثباتي – 3ماده 
   قانون اساسي در بيان مطالب آزادند 24 و نشريات طبق اصل كتب:1
  . دولت و همه اركان حكومت موظف اند كه بر اساس قانون از حريم آزادي كتب و نشريات مجاز حمايت كنند:2
م و  ير آن در سـطح عمـو      ، هنري  ، تاريخي، اجتماعي و نظـا         تالش براي افزايش آگاهيهاي ديني، علمي ، سياسي ، اقتصادي            :3

انتشار كتاب و نشريه به اين منظور از حقوق افراد ملت است و هيج مقام رسمي و غير رسمي نمي تواند با اعمال فشار انتشار يا عدم 
  .انتشار كتب ونشريات مجاز را باعث شود

ر بـا فكـر و تقويـب         تالش در جهت انتشار كتب مفيد براي نشر انديشه ها و تعاطي افكار و رشد فكري در جامعه و مقابله فك                     :4
و اسـتماع اقـوال و اتبـاع         نهي از منكـر و آزادي        ات در اداي وظيفه امر به معروف و       نه و منطقي آرا و نظري     اروح نقادي و برخورد آزاد    

  . كشف نظر صحيح ، حق طبيعي هر فرد از افراد ملت است الĤًاحسن و م
ي است و از سوي مراجع ذير بط به طريقي كـه در قـانون تعيـين       برخورد قانوني با موارد غير مجاز از اصل فوق مستثن          –تبصره  

  .شده است انجام ميگيرد 
اشت مرتبه علم و تحقيق و تجليل از مقام عـالم و محقـق و نويـسنده و متـرجم              انتشار كتاب و نشريات الزمه بزرگد      سعي در    :5

مهوري اسالمي ايران در خصوص كتـاب و نـشريات          صالح در جامعه است و لذاتدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي نظام ج             
بايد بهنحوي باشد كه اهل قلم را به تاليف و انتشار كتابهاي متناسب بانيازهاي جامعه امروز درجهت اهداف و اصول ذيل تـشويق و                        

  :ترغيب نمايد 
ش قدرت انتخاب و آگاهي مردم تقويت و رواج امر پژوهش به عنوان يكي از مهمترين طرق تحقق استقالل فرهنگي و افزاي           : الف  

  .در همه زمينه ها
   نه غربي ،نه شرقي اصل   دفاع منطقي و محققانه از استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي ، بو يژه با عنايت به–ب 
  . نگاهباني از دستاوردهاي انقالب اسالمي و تالش براي تقويت و توسعه آن در قلمرو كتاب و كتابت _ج 
  .ثار ارزشمند علمي و فرهنگي ليف ونشر آأالب اسالمي از راه ت معرفي انق–د 
   تجديد حيات و مجد وجالل فرهنگي و سياسي و اجتماعي اسالم از طريق انتشار كتابهاي مناسب –ه 
  . مقابله موثر و مفيد با تهاجمات سياسي و فرهنگي خارجي و داخلي به ارزشهاي و اهداف اسالمي –و 
  ميراث زبان و ادب فارسي و تقويت و گسترش آن از راه تصحيح انتقادي و تحقيق درباره متون فارسي    كوشش در راه حفظ    –ز  

و نشر آنها و همچنين بهره گيري مفيد از دانش و انديشه بشري و تجربيات علمي و فني ديگران از طريق ترجمه سنجيده و مناسب    
  به اين زبان 



 

١٥٤  

   حدود قانوني –ب 
كه ممكن است مظهر و نمودي از آزدايهاي اجتماعي و ا نساني تلقـي گـردد، چـه بـسا كـه مـورد سـو                          نشر كتاب ، همان گونه      

مسئولين دستگاههاي ذيصالح موظف اند ، به منظور مقابلـه        . استفاده اشاعه الاباليگري فكري و ا خالل در حقوق عمومي قرار گيرد             
ال آمده است ، مورد توجه قرار دهند و فضاي سـالم و سـازنده طبـع و                  با جوانب منفي ، حدود و ضوابط قانوني نشر كتاب را ، كه ذي             

  .نشر كتاب را حفظ و حراست نمايند
  : شايسته نشر نيست . كتبي كه به شرح ذيل مخل به مباني اسالم و حقوق عمومي باشد 

  . تبليغ و ترويج و الحاد و انكار مباد دين –الف 
   ترويح فحشا و فساد اخالقي –ب 
  يختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسالمي ايران و ضديت با آن  برانگ–ج 
هاي محارب و غير قـانوني و فـرق ضـاله ، همچنـين دفـاع از نظـام سـلطنتي و اسـتبدادي و                         ه ترويج و تبليغ مرامهاي گرو     –د  

  .استكباري 
  . تماميت ارضي كشور ي و يا اخالل در وحدت جامعه وب ايجاد آشوب و درگيري درميان طوايف قومي و مذه–ه 
 و تمدن و نظامات اسـتعماري  گن تمسخر و تضعيف غرور ملي و روح وطن دوستي و ايجاد روحيه خود باختگي در برابر فره  –و  

  .غربي يا شرقي 
  .  تبليغ وابستگي به يكي از قدرتهاي جهاني و ضديت با خط مشي و بينش مبتني بر حفظ استقالل كشور –ز 

  . درحكم به اخالل به مباني اسالم و حقوق عمومي اضالل در مورد كتب مضله تاثير و فعليت است  منع ك مال:1تبصره 
  :خارج است )) حدود قانوني ((   موارد ذيل از شمول بندهاي مذكور در :2تبصره 

  . كتب تحقيقي و علمي در زمينه مكاتب الحادي و غير آن كه فاقد موضع گيري تبليغي و ترويجي باشد –الف 
 تبيين مسايل  مورد نياز جامعه در زمينه هاي اخالقي  و جنسي به دور از تحريك و ابتذال و به شيوه علمي جهت آموزش       –ب  

و شناخت و نيز وقتي كه در كتب ادبي ترسيم و بيان صحنه هاي فساد با رعايت عفت قلم و بيان غير محرك و شهواني بـه منظـور                             
  .تناب ناپذير باشد انتقال پيامي مثبت و عبرت آور ، اج

تر مسائل و دستيابي به  ها در جمهوري اسالمي جهت ريشه يابي و شناخت دقيق  طرح اشكاالت و انتقادات و بيان نارسايي–ج 
  . راه حلهاي مناسب و سازنده با بيان استداللي و اصالح طلبانه بدون توهين و افترا 

مخالفان انقالب و نظام به منظور بررسـي محققانـه و عالمانـه آرا و انديـشه               طرح ونقل افكار و گفتار و مواضع فكر ي و عملي             :د
  .هاي آنان 

 كتب علمي و استداللي و عقيدتي كه محرك احساسات منفي و برهم زننده اساس و حدت در ميان اقـوام و فـرق مختلـف                          –ه  
  .كشور نباشد 
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  .شايبه هاي سياسي و استعماري ون  نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصالحي و بد–و 
 و كتب ديگر ، در صورتي كه آثار منفي ناشي از مطالب مندرج در آنها با افزودن مقدمـه و                     3 انتشار كتب موضوع ماده      :3تبصره  

  .توضيحات محققانه و مناسب برطرف شده باشد ، بالمانع خواهد بود
  فصل دوم 

   هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب :4ماده 
 قانون اساسي جمهموري اسالمي ايـران بـه عهـده وزارت            24نظر به اينكه نظارت بر امر طبع و نشر كتاب و اجراي صحيح اصل               

فرهنگ و ارشاد اسالمي است ، اين وزارتخانه  هيات نظارتي متشكل از حداقل پنچ نفر از ميان صاحب نظران و شخصيتهاي علمي و 
امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي انتخاب و جهت تصويب به شوراي فرهنگ عمومي معرفي              فرهنگي وارد به مسايل كتاب و نشر و         

  .خواهد كرد
  . حداقل يكي از اعضاي اين هيات بايد از ميان صاحب نظران و اعضاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان باشد:1تبصره 
و نوجوانان و انطباق آنهـا بـا فرهنـگ اسـالمي و ايرانـي و                 نظارت هيات مزبور از حيث شكل و محتواي كتب كودكان            :2تبصره  

  . اصول تربيني خواهد بود و اين نضارت بايد قبل از چاپ و نشر كتاب انجام گيرد 
 نظارت هيات مزبور بر طبق آئين نامه اي انجام خواهد گرفت كه اين هيات تهيه خواهد كرد و به تاييد وزير فرهنگ و                        :3تبصره  

آن آيين نامه بايد ناظر به صورت و ماده كتب كودكان و نوجوانان باشد و راهنمايي باشد كه مجريان با        . اهد رساند   ارشاد اسالمي خو  
  .  و ايراني و اصول صحيح تربيتي تطبيق دهد قبل از چاپ ونشر با فرهنگ اسالميآن بتوانند محتواي اين كتب را

   مسئول اجرا :6ماده 
ايـن وزارتخانـه مكلـف اسـت در ايفـاي           . وابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـت         مسئوليت اجراي اين سياستها و ض     

و ارگانها و   . وظيفه خود از نظريات اعضاي هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب به صورتي كه شرح داده شده است استفاده كند                    
  .رهنگ و ارشاد اسالمي همكاري و هماهنگي نمايندادارات و مراكز ذيربط به نوبه خود موظف اند در اين خصوص با وزارت ف

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسـيده  149 و  148 و   147 تبصره در جلسه هاي      7 ماده و    7 اين آيين نامه در      :7ماده  
  . است

  آئين نامه صدور مجوز دايمي نشر كتاب                                  
 ، آئـين    1367مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگـي  مـورخ ارديبهـشت            ) سياستها و ضوابط نشركتاب   اهدف و   (        به استناد   

 بـه  12/3/78كتاب در تاريخ ز يك نسخه از متن نهايي اثر را به انضام دودرخواست مجو   ) نامه صدور مجوز دايمي چاپ و نشر كتاب         
  .تصويب وزير فرهنگ ارشاد اسالمي رسيد

  : ه  در اين آئين نام:1ماده 
  .ناشر ، عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است 
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شامل عنوان كتاب ، نام و نام خانوادگي پديد آورنده ، نام  ناشر ( مجوز قبل قبل از چاپ ، برگه اي است حاوي مشخصات كتاب 
اهـداف و  ( ي شود و توسط فـرد مـسئول در اداره كـل چـاپ ونـشر امـضابا رعايـت         كه از جانب ناشرتكميل م    ) ، تاريخ ونوبت چاپ     

يك نسخه  از متن نهايي اثر را به انضمام دو نسخه درخواست مجوز قبل از چـاپ كـه مهـر و امـضاي      ) سياستها و ضوابط نشر كتبا      
  .ند ناشر رسيده است ، تحويل دبيرخانه اداره كل چاپ ونشر ميدهند و رسيد دريافت مي كن

  .  برگه درخواست مجوز قبل از چاپ از طريق اداره كل چاپ و نشر در اختيار ناشران قرار داده مي شود:1تبصره 
  . مجوز دايمي چاپ و نشر كتاب منحصرا براي ناشران صادر ميشود:2تبصره 

راي تمـامي چاپهـاي بعـدي آن نيـز       است ب  در اثر داده نشده   ) اعم از كسر يا اضافه      (  مجوز صادر شده مادام كه تغييري        :3ماده  
  . معتبر است 

 ناشر در هر نوبت چاپ بايد دو نسخه از اثر چاپ شده را پيش از توزيع به ادار كل چـاپ و نـشر تحويـل دهـد و رسـيد                                :4ماده  
  . دريافت كند

ه براي صدور مجوز قبـل از  كه مغاير با نسخه ارائه شد) توسط ناشر يا هر شخص ديگر (  مسئوليت هر گونه تغيير در اثر    :5ماده  
  .چاپ باشد از لحاظ حقوقي يا كيفيري متوجه ناشر است 

  . ويرايش صوري و فني اثر از شمول تغيير خارج است –تبصره 
در صورت احراز تخلف ناشي  از دخل و تصرف ناشر اثر ، در چاپهاي دوم به بعد بنا به راي هيئت رسيدگي به تخلفـات ،                           :6ماده  

  . نشر مجاز به توقيف اثر در هر مرحله است اداره كل چاپ و
  .  ، موضوع به مراجع صالحه قضايي ارجاع خواهد شد باشد)جرم (كه تغيير در اثر متضمن  درصورتي –تبصره 

  . ا ين آئين نامه عمل كند ، بار اول و دوم اخطار كتبي داده ميشود4 به ناشري كه بر خالف ماده :7ماده 
  . اين آئيين نامه تخلف كند به سه ماه تا يكسال تعليق پروانه نشر محكوم خواهد شد6س ماده  ناشري كه براسا:8ماده 
 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز ، موسسات ، كانونهـا و انجمنهـاي فرهنگـي مـصوب شـوراي انقـالب                      25 براساس ماده    :9ماده  

 نفـر بـه شـرح ذيـل بـا حكـم  وزيـر        5، هيئتي مركب از  ، براي رسيدگي و احراز تخلف از مفاد و آئين نامه  1375فرهنگي ، مورخ    
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل ميشود

  مدير كل چاپ و نشر يا نماينده تام االختيار وي :1
  ن به انتخاب اتحاديه حاديه ناشران  و كتابفروشان تهرا يكي نفر از اعضاي ات:2
   ارشاد اسالمي  يك كارشناس حقوقي به انتخاب دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و:3
 يك ناشر صاحب نظر در امور تاليف و نشر كتاب به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصيمات اين هيات بااكثريـت آرا                        5و  4

  . الزم االجرا خواهد بود
اير با آن از     تبصره به تصويب رسيد واز تاريخ تصويب ،   كليه آئين نامه هاي مغ               4 ماده و    10 اين آئين نامه مشتمل بر       :10ماده  
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  .درجه اعتبار ساقط است
  مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي 

   مسئول اجرا :6ماده 
ايـن وزارتخانـه مكلـف اسـت در ايفـاي      . مسئوليت اجراي اين سياستها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـت    

ه صورتي كه شرح داده شدهاست استفادهكند ، و ارگانها و          وظيفه خود از نظريات اعضاي هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب ب            
  .ادارات و مراكز ذيربط به نوبه خود موظف اند در اين خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي همكار و هماهنگي نمايند

 ه تصويب رسـيده   رهنگي ب  شوراي عالي انقالب ف    149 و   148 و   147 تبصره در جلسه هاي      7 ماده و    7 اين آئين نامه در      :7ماده  
  .است

تعيين دستگاههاي مسئول پيگيري مستول پيگيري امر اشتغال و ارتقاي علمي فرهنگي و آموزشي جوانـان ديپلمـه اي كـه بـه      
  دانشگاهها راه نمي يابند 

  دش/1711شماره 
  22/5/64تاريخ 

   عالي انقالب فرهنگيرايآئين نامة تشكيل هيأت نظارت و بازرسي شو
  ) شواري عالي11/4/64ين جلسة مورخ مصوب بيست و هشتم(

ـ به منظور مراقبت ازجريان صحيح و سالم انقالب فرهنگي و رسيدگي به مسايل و مشكالتي كه در طي بسط و پيشرفت                      1ماده  
  .تشكيل مي گردد» هيأت نظارت و بازرسي«آن پيش مي آيد هيأتي به نام 

  : نفر خواهد بود كه بدين نحوه انتخاب مي گردند 5گي متشكل ازوهيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهن1ـ 2ماده 
  

  .الف ـ يك نفر ازميان اعضاي شوراي عالي

                                                           
  آئين نامه تشكيل هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي و افزايش يك تبصره به ذيل ماده مذكور ) 2(ـ اصالح ماده 1

   شوراي عالي انقالب فرهنگي30/11/69مصوب دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 
  :بشرح زير اصالح مي گردد)  شوراي عالي22/5/64دش مورخ /1711موضوع مصوبه شماره (ظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي آئين نامه تشكيل هيأت ن) 2(مادة 
  :ـ هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي متشكل ازافراد زير است ) اصالح(ـ 2ماده 

  .ه و توسط شوراي عالي انتخاب شودـ رئيس كه مي تواند ازافراد غير ازاعضاء شوراي عالي بود1
  ـ قائم مقام رئيس هيأت به پيشنهاد و تعيين شوراي عالي 2
  ).ازهر وزارتخانه يك نماينده(ـ چهار نفر نمايندگان وزارتخانه ها ي فرهنگ و آموزش عالي ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمي 3
   نمايندگان مقام معظم رهبري ـ نماينده شوراي4
  ـ نماينده جهاد دانشگاهي 5
  ـ نماينده دانشگاه آزاد اسالمي 6

  . ازطريق ارگان مربوطه به شوراي عالي معرفي و پس ازتائيد شوراي عالي هيأت را دارا خواهند شد6 الي 3افراد رديف : تبصره 
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ب ـ سه نفر ازوزارتخانه ها ي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و ارشاد اسالمي به انتخاب وزير هر يك ازوزارتخانـه هـا    
  .ي مذكور

  .جهاد دانشگاهيج ـ يك نفر ازميان اعضاي شوراي مركزي 
تبصره ـ نمايندگاه وزارتخانه ها و جهاد دانشگاهي ازطرف مسئوالن آنها انتخاب خواهند شد و در صورتي كـه شـوراي عـالي بـا      

  .انتخاب آنان مخالف نباشد به عضويت هيأت درخواهند آمد
  :ـ وظايف هيأت نظارت و بازرسي عبارت است ازو3ماده 

ات و دستورالعملهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ازطريق مختلف من جمله ازطريـق اعـزام   الف ـ نظارت بر حسن اجراي مصوب 
  .هيأتهاي بازرسي به مراكز و مؤسسات علمي و فرهنگي و آموزشي و تبليغات و هنري

ي الزم  رسيدگي به مسايل و پيشامدهاي حاد سياسي و فرهنگي دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي و تهيه و تدوين گزارشها ب ـ 
  .در خصوص آن مسايل و مشكالت و ارائه پيشنهادهاي اصالحي

ج ـ رسيدگي به شكاياتي كه ازوضع دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و علمي و فرهنگي به شوراي عالي انقالب فرهنگـي   
  .مي شود
ستادان و انجمنهـاي دانـشجويي پيـدا مـي      رسيدگي به اختالفاتي كه احياناً در دانشگاهها و مراكز آموزشي ميان مديران و ا د ـ 

  .شود
 هيأت نظارت در صورتي به اين اختالفات رسيدگي خواهد كرد كه وزارتخانه مربوط يا شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي      تبصره ـ 

  . مكلف است گزارش خود را به شورا تقديم نمايد در هر حال پس ازرسيدگي،. ازايشان خواسته باشد
و بازرسي بازرسان خود را ازميان دانشگاهيان و كارمندان و اشخاص بصير و مطلع با هماهنگي و همكاري                  ـ هيأت نظارت    4ماده  

  .وزير يا رئيس سازمان مربوط انتخاب خواهد كرد
  رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  دش/3122شماره                                                                                                                                         
  23/7/65تاريخ 

  همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي15/7/65مصوب هشتاد و هشتمين جلسه مورخ (

 اطـالع داده   قرر مي گردد كه به دولـت رسـماً و كتبـاً   در مورد همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي م           
شود كه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در حكم قانون است و وزارتخانه ها ي مختلف الزم اسـت در مـورد تـأمين بودجـه و                           

  . مساعدتهاي مورد نياز براي اجراي مصوبات و همچنين استخدام اشخاص اهتمام ورزند
  ب فرهنگيرئيس شوراي عالي انقال
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   سياستها و وظايف شوراي عالي جوانان اهداف،
  :مقدمه 

انسان در دوران نوجواني و جواني خويش پر شور ترين، پـر تحـرك تـرين، نيرومنـد تـرين و مـستعدترين حالـت و وضـعيت را                             
، موضوعيت و اسـتقالل و      طبيعي است كه شناختن اين ويژگيها و پرداختن به اين نيازها در مقطع زماني جواني و نوجواني                . داراست

انما قلب الحدث كاالرض الخاليه ماالقي فيهـا مـن   «: آنجا كه فرموده است ) ع(سخن حكيمانة علي. اهميت خاصي را واجد مي باشد    
بيانگر ارزش و اهميـت فـوق العـاده    » عليك باالحداث فانهم اسرع الي كل خير«: كه فرمود ) ع(و نيز كالم امام صادق » شيء، قبلته 

متأسفانه در دنياي امروز آفات و آسيبهاي بسيار و همچنين علـل و عوامـل دسـت انـدركار بـراي      . م و اهتمام به امر جوانان است   قيا
انحراف جوانان ازمسير اصلي و تعالي دهنده اي كه مشيت بالغه ي ذات اقدس الهي تحقق آن را اقتضاء مي كند، گسترده تر و كيفـاً    

  :توجه و تأمل در باب مسائل و موضوعات ذيل ضروري است . مؤثرتر و آسيب زننده تر است
  :احتمالي به عنوان مثال عبارتنداز» آفات و آسيبهاي«الف ـ 

خودباختگي و بي هويتي، مد پرستي و بي بند و باري، شكسته شدن مرزهاي اخالقي و مخدوش شدن ارزشاي مـسلم دينـي و                        
ر با نظامات اصيل انقالبي و مردمي و مذهبي و كاهش ميزان اعتماد و اطمينـان  سياسي، رشد تدريجي انديشه ها و ديدگاههاي مغاي     

 افزايش جرايم اخالقي و اقتصادي، ابهام و سردرگمي و نيز تـشديد تـدريجي     به چنين نظامهايي براي حل مشكالت و تحقق آرمانها،        
 ارزشها و آموزشهاي منفي و منحط غربي و امثال          تضادها و افزايش سؤاالت سياسي و اقتصادي و فلسفي در ذهن جوانان، گرايش به             

  آن 
  : اين آفات و آسيبها اعم ازموارد فعلي و آني در سطح جهاني يا داخلي ازاين قبيل است » علل و عوامل«ـ  ب

ه  تأثير و تسري فكر و فرهنگ غربي غلبه تدريجي فرهنگ رفـا             تالش و تمهيدات برنامه ريزان غرب و نظامهاي استكباري جهان،         
طلبي و ثروت اندوزي در جامعه و جلوه نمائي افراد مرفه و بي درد به جاي اسوه هـا ي زهـد و ايثـار، عـدم توجـه بـه احـساسات و                            
ويژگيهاي جوانان و استفاده ازبرخوردهاي تحقيرآميز و شخصيت شكن و خشونت بار در طريق رفع نابـساماني آنـان، تحـت الـشعاع                       

حقيقي و باطني يا افراطي و نابجا و نامناسب بر ظواهر تأكيد بر تبعيت و تعبد صرف به قيمـت كـم                      قرار گرفتن اصالتها و معيارهاي      
توجهي به نيازهاي عقالني و عالقه جوانان به استقالل و مسئوليت پذيري، تنگناهاي طبيعي و غير طبيعي ازحيث بودجه و امكانات                     

 توجه در زمينه تربيت كارشناس و محقق و مربي ورزيده پرورشـي و  و فضاي آموزشي و هنري و ورزشي و تفريحي، كمبودهاي قابل 
ورزشي و عدم تناسب و تطابق روحي و فكري و علمي ميان برخي ازمعلمان و اساتيد با معيارها و موازين مطلوبه كاستيهاي مختلف                       

توجيه ايده آلها و آرمانهـا و سـمت         در زمينه توليدات فرهنگي و هنري جذاب و در عين حال عاري ازبدآموزي، ابهام در تشخيص و                  
گيريهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و عدم تبيين همه جانبة مكتب در ارتباط با آنها، وجود تشكيالت موازي و عـدم سياسـت و                         
قانون و دستور العمل مشترك براي دستگاههاي ذيربط و فقدان دستگاه مـشخص و مـسئول و هماهنـگ كننـده در امـور جوانـان،                          

گري در مراكز فرهنگي و عدم تحقيق و بررسي كافي و جامع در زمينه اوقات فراعت و اشتغال و تحـصيل و نيـز مـشكالت                   سطحي ن 
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آموزشي و پژوهشي و صنفي و رفاهي دانش آموزان و دانشجويان، نابرابريهاي نارواي اقتصادي و اجتماعي و روند به تزايد هزينـه هـا       
تبليغ و عمل و عدم توان كافي در تحقق وعده ها و شـعارها، فقـدان الگـوي محـسوس و                     ي تحصيل و ازدواج و مسكن دوگانگي در         

موفق براي يك زندگي جامع كاميابي و معنويت، رياكاري و تظاهر و سياست بازي و درگيريهـاي گروهـي و جنـاحي، ابهـام دربـاره                          
 فرهنگي دستگاهها و مراكز مختلف تبليغـي و         نقش و شخصيت و جايگاه زن در جامعه، عدم هماهنگي ميان برنامه ها و سياستهاي              

 عدم سرمايه گذاري و برنامه ريزي كافي و كارساز به منظور حمايت و تشويق هنرمندان و محققان و نويـسندگان مـستعد و              تربيتي،
  .متخصص و متعهد و نظائر آن

مي را به لزوم و تحقق اصول قانون اساسـي  ج ـ امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه توجه مسئوالن و مديران نظام جمهوري اسال 
من به همه مسئولين و دست اندركاران سفارش مي كنم كه به هر مشكل ممكن، وسائل ارتقاء اخالقي و    «: جلب كرده و فرموده اند      

سـتقالل و   علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد و آنان را تا مـرز رسـيدن بـه بهتـرين ارزشـها و نوآوريهـا همراهـي كنيـد و روح ا                              
خودتـان  «: ايشان همچنين جوانان جامعه انقالبي و اسالمي ايران را مخاطب قرار داده اند كه               » خودكفايي را در آنان زنده نگهداريد     

آرزو و آرمان امام خميني اين بود كه        » را براي يك مبارزه علمي و عملي بزرگ تا رسيدن به اهداف عالي انقالب اسالمي آماده كنيد                
خواسـت نظـام جمهـوري اسـالمي     . لير و متعهد و هوشمند ايران چشم و چراغ نسل جوان را در جهان امروز و فردا باشـند              جوانان د 

  : ايران در پرتو تعاليم اسالمي، انديشه ها ي امام خميني و اصول قانون اساسي اينست كه 
 در قلبهاي پـاك و حقيقـت طلـب و خـداجوي     بذر فضائل و كماالت اخالقي و معنوي در وجود جوانان بار ور شود، چراغ فطرت             

آنان روشنتر و نوراني تر گردد، استعداد و قواي شايسته و بايستة مقام انساني و اللهي نسل جوان در مسير كمـال و تكامـل فعاليـت                         
و ايـران   پيدا كند، هويت ديني و ملي و تاريخي آنان بيش ازپيش شناخته شود و در جهت احيـاء و اعـادة تمـدن درخـشان اسـالم                            

 انديشه و آگاهي ديني آنان تقويت شده توان تحقيق و پژوهش در حوزه فرهنگ و تفكر و علوم اسالمي به تناسب   سرمايه آنان باشد،  
 در جهت شناخت دشمنان و توطئه گران ازتوفيق و توانـائي مـستمر برخـوردار شـوند، در عرصـه                      مقتضيات زمان افزايش پيدا كند،    

ي اجتماعي و سياسي و نظائر آن امكان حضور بيشتر و مؤثرتري داشته باشند، موانع درسي و تحصيلي ازبرابر                   مديريتها و مسئوليتها  
آنان برداشته شده راه رشد و ارتقاء علمي و صنعتي نسل جوان همراه گردد، به نيازهاي طبيعي و خـدا آفريـدة جـسمي و روحـي و                            

الت برقراري ارتباط آنان با جامعـه ازحيـث شـغل و درآمـد و فعاليـت سـالم       مادي آنان با شيوه ها ي مناسب پاسخ داده شود، مشك       
شادابي و قـوت    . اقتصادي و اجتماعي كاهش يابد، موانع توفيق در تشكيل خانواده و پاسداري ازقداست و استحكام آن برطرف گردد                 

يابد، استفاده ازامكانات تفريحـي و هنـري   و نيرومندي نسل جوان در عرصه زندگي و سازندگي و آمادگي براي دفاع ازكشور افزايش           
در جهت تأمين سالمت هر چه بيشتر روحي و جسمي آنان تسهيل يابد و سرانجام آنكه دولت و ملت وسائل ارتبـاط جمعـي، نـسل                          

مار مهمترين سرمايه ها ي اصلي و انساني و در زمره بهترين تضمين كننـدگان سـالمت و سـعادت، حيـات و     شجوان را كماكان در    
حركت، توسعه و پيشرفت همه جانبة كشور قرار داده و حداكثر حمايتها و مساعدتها ممكن را نسبت به آنـان بـه عمـل آورنـد و در                            

  . حداكثر مسئوليت و اراده و ايمان را ازآنان طلب كنند مسير وصول به جامعه نمونة موعود،
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  لي جواناناساسنامه شوراي عا                                         

   شوراي عالي انقالب فرهنگي6/5/71مصوب دويست و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ 
:كليات–فصل اول   

  ـ لزوم تشكيل شوراي عالي جوانان 1ماده 
نظر به اهميت و ضرورت اهتمام به امور جوانان و به ويژه با توجه به ميانگين سني پائين جامعه انقالبـي ايـران و نقـش ارزنـده                            

 مادي و معنوي كشور و نـسبتي كـه سرنوشـت نـسل بـا                 فعال و اميدوار، پر نشاط و شاداب و خالق و مبتكر در جهت ارتقاء             جوانان  
 تشخص طلبي و هويـت جـوئي و          خواهي،  آرمان  سرنوشت جامعه دارد و همچنين با عنايت به ويژگيهاي متقضياني ازقبيل نوگرائي،           

لي و عقل استقالل طلبي و ورود جـدي بـه صـحنه حيـات اجتمـاعي، آمـادگي بـراي                     عشق به زيبائي در عين تمايل به فهم استدال        
 نياز به ابراز شخصيت، عالقه به تفريح و نشاط و كنجكاوي بيشتر در امور غليان احساسات و فـوران                     پذيرش مسئوليت و ميل به آن،     

شـوراي عـالي جوانـان بـا        . ني و نوجـواني اسـت     نيروهاي متراكم روحي و جسمي كه معموالً ظهور، غلبه و تشديد آن در سنين جوا              
  :اهداف و وظايف ذيل تشكيل مي شود 

   ـ اهداف 2ماده 
  .ـ رشد متعادل و همه جانبه شخصيت جوانان براسس اصول، اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي1
  .  جسمي، روحي و تلطيف و هدايت عواطف و احساسات جوانان ـ تأمين نيازهاي فكري، اجتماعي،2
  .وطن جمهوري اسالمي ايران ـ فراهم كردن زمينه ها ي مشاركت جوانان در حيات اجتماعي و پيشبرد جامعه و دفاع از3
  .ـ حفظ و تقويت نشاط و شادابي جوانان در جهت عظمت و سربلندي ايران اسالمي4

   ـ وظايف 3ماده 
وليت دارند و نيز ايجـاد همـاهنگي در دسـتگاههائي كـه      ـ بررسي نقش و عملكرد نهادها و سازمانهائي كه در امور جوانان مسئ            1

  . وظايف آنها به نحوي با مسائل جوانان مربوط مي شود
ـ مطالعه و تدوين شيوه ها ي بهتر آشنا كردن جوانان با حقايق و معارف تاريخ و تمدن اسالمي و ايران با همكاري دسـتگاهها                         2

  .و افراد ذيصالح
داوري صحيح و منطقي نسل جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفكيـك جنبـه مثبـت و                    ـ كمك به فراهم آوردن زمينه       3

  .منفي آن ازيكديگر و شناخت روحيه انحصار طلبي و ماهيت استكبار
 اخالقي، فكري و عاطفي جوانان و اهتمام در بهره گيري ازآنها در برنامه ها                ـ پشتيباني ازتحقيقات در مورد خصوصايت روحي،      4

  . و كمك به ترتيب نيروي متخصص براي اين منظوري جوانان
  .ـ معرفي شخصيتهاي متعالي براي زندگي انسان و به خصوص نسل جوان5
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ـ زمينه سازي مناسب براي ابراز شخصيت جوانان و مطالعه راههاي مبارزه با سنتهاي ناروا و عوامل برخوردهاي تحقير كننـده                     6
  .جوانان
ه كانونها و مراكز اجتماعي و فعاليت خالق جوانان و حمايت ازخالقيتهاي فرهنگي و هنـري                ـ مساعدت در جهت ايجاد و توسع      7

  .و علمي و ورزشي براي جوانان
  .ـ مطالعه و بررسي زمينه ها ي مناسب براي اشتغال و ازدواج جوانان و حمايت ازايجاد و توسعه واحدهاي مشاوره اي8
  .، تعيين نوع و وظايف كميسيونها و تعيين وظايف دبير و دبيرخانهـ تصويب آئين نامه ها ي شوراي عالي جوانان9

  ـ اعضاي شوراي عالي جوانان4ماده 
و اعـضاي آن  . تـشكيل مـي شـود   ) و در غياب ايـشان معـاون اول رئـيس جمهـور         (شوراي عالي جوانان به رياست رئيس جمهور      

  :عبارتنداز
  .ـ وزير آموزش و پرورش1
  .ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي2
  .ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي3
  .ـ وزير كار و امور اجتماعي4
  .ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي5
  .ـ وزير كشور6
  .ـ رئيس سازمان صدا و سيما7
  .ـ رئيس سازمان تربيت بدني8
  .ـ مشاوره رئيس جمهور در امور زنان9

  .ـ دبير شورا كه توسط رئيس شورا انتخاب مي شود10
  .ر اززنان و مردان صاحب نظر و متعهد، به انتخاب شوراي عالي انقالب فرهنگيـ چهار نف11

  . به مدت سه سال با حكم رئيس جمهور منصوب و انتخاب مجدد آنان بالمانع است11تبصره ـ افراد بند 
  ـ كميسيونهاي شورا5ماده 

ي و برنامه ريزي مـسائل جوانـان اقـدام بـه تـشكيل              شوراي عالي بنا به اقتضاء و به تناسب ضرورتها و اولويتها و به منظور طراح              
  .كميسيونهاي تخصصي مي نمايد كه زير نظر دبيرخانه اداره خواهند شد

 به تـصويب شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي      6/5/1371 ماده و يك تبصره مي باشد در تاريخ      6ـ اين اساسنامه كه داراي      6ماده  
  .رسيد

    گذاري روزهاي خاصنامنامة آئين                               
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٣٠/٦/٧٢مصوب سيصد و چهاردهمين جلسة مورخ (             
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 شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر تعيين روزهاي         10/9/71با توجه به مصوبة دويست و نود و پنجمين جلسة مورخ            : مقدمه  
تائيـد  ) با شركت نمايندگان سه فرهنگـستان     (هادي قبالً در شوراي فرهنگ عمومي       خاص توسط آن شورا مشروط بر اينكه هر پيشن        

  :شده باشد، ضوابط نامگذاري روزها و هفته ها بدين شرح خواهد بود 
ـ هدف ازنامگذاري روزها و هفته ها ي خاص، بزرگداشت ارزشها و شناسـائي پيونـدهاي دينـي، ملـي، فرهنگـي، علمـي،        1ماده  

  . جتماعي در جامعه است كه منجر به نوعي همكاري عمومي شودسياسي، اقتصادي، ا
ـ پيشنهاد وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها با امضاي وزير و پيشنهاد نهادهاي انقـالب اسـالمي و مـستقل و سـاير                         2ماده  

  .دستگاهها ازطريق باالترين مقام به شوراي فرهنگ عمومي ارائه مي شود
 راجع به نامگذاري شوراي فرهنگ عمومي را تكميل مي كند و بـراي بررسـي ارائـه     د دهنده پرسشنامة دستگاه پيشنها تبصره ـ 

  . مي دهد
ـ پيشنهاد نامگذاري روزها يا هفته ها در جهت اهداف مندرج در مادة يك و داراي يك يـا چنـد ازخـصوصيات زيـر مـي                           3ماده  

  :باشد
  ده  تناسب با وظايف اصلي دستگاه پيشنهاد دهن  ـ الف

  .ب ـ اشاعه دهندة مباني فكري انقالب اسالمي
  .ج ـ تبليغ منطقي و محققانه ازديدگاههاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور

  .د ـ برخورداري ازمفهومي روشن و گويا
  .هـ موجب گسترش مباني نظري و ارزشهاي اجتماعي و انساني و رشد و شكوفائي استعدادهاي كشور

  .و حميت ملي و روح وطن دوستي و عدم ايجاد روحيه خود باختگي در برابر فرهنگ و تمدن بيگانگانو ـ موجب تقويت غرور 
  .ز ـ عدم تشتت در افكار عمومي و وحدت ملي

  . با يكديگرايرتح ـ رعايت همزماني ازلحاظ هدف و محتوي و عدم مغ
  .  رعايت اوليتها متناسب با اهميت موضوع استـ نحوة انتخاب و نامگذاري روزها يا هفته ها، ازحيث مدت، تكرار و4ماده 
ـ به منظور رعايت تفاهم بين المللي در نامگذاريهاي روزها و هفته ها، به نامگذاريهاي اسالمي، بين المللـي و منطقـه اي                       5ماده  
  .توجه شود
 برنامه هـا ي الزم را بـراي         ـ دستگاه پيشنهاد دهنده و دستگاههاي تبليغي كشور زمينه ها ي مناسب تبليغي و طرحها و               6ماده  

  .معرفي روزها يا هفته ها ي نامگذاري شده فراهم مي كنند
  . تبصره ـ با توجه به اين ضوابط، روزها يا هفته ها ي نامگذاري شده مجدداً بررسي و اصالح مي شود

زينـه هـا ي انجـام شـده بـراي           ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي تواند در هر مورد كه الزم بداند گزارش عملكرد و ه                 7ماده  
برگزاري روزها يا هفته ها را ازدستگاههاي اجرايي درخواست و رسيدگي كند و در صورتيكه آن را متناسب با اهداف اين آئين نامـه                        

  .نداند موضوع را براي تجديد نظر روز يا هفته نامگذاري شده به شوراي فرهنگ عمومي گزارش دهد
 نهادها و مؤسساتي كه به نوعي داراي روز يا هفتـه مـشخص هـستند، ظـرف                   ئين نامه كلية وازرتخانه ها،    ـ ازتاريخ تصويب اين آ    8ماده  

  .مدت سه ماه مراتب را براي بازنگري و تهية تقويم نامگذاري به دبيرخانة شوراي فرهنگ عمومي ارسال مي دارند



 

١٦٤  

  ب فرهنگي شوراي عالي انقال9/67 /15  مورخ 173 و 24/8/67 مورخ 170مصوب جلسات 
 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي         – وزارت آموزش و پرورش      –وزارت فرهنگ و آموزش عالي      : دستگاه اجرا كننده    ( 

 دبيرخانـه شـوراي عـالي       – وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي          – سازمان تربيت بدني     – وزارت صنايع    –وزارت كار و امور اجتماعي      
  )انقالب فرهنگي 

  .آموزش عالي و ابسته به وزارتخانه ها توسعه مراكز  -1
  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي با همكاري و زارتخانه هايي كه توانايي اينكار را دارند: دستگاههاي پيگيري كننده 

  افزايش ظرفيت دانشگاهها و مراكز تربيت معلم  -2
رش ، بهداشت درمان و آموزش پزشـكي بـا          وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، آموزش و پرو         : دستگاههاي پيگيري  كننده     

  .حمايت شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  پبش بيني دوره آموزش عالي ضمن خدمت جهت كاركنان دولت بويژه معلمين  -3

  . وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دستگاههاي ذير بط : دستگاههاي پيگيري كننده 
 ه دانشگاههاي غير انتفاعي حمايت از ايجاد و توسع -4

شوراي عالي انقالب فرهنگي ، وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمـان و آمـوزش   : دستگاههاي پيگيري كننده   
  .پزشكي 

  هاي آموزش عالي تك درس با پرداخت هزينه توسط متقاضي ارائه برنامه -5
  .تفاعي هاي دولتي و غير ان دانشگاه:  دستگاهاي پيگيري كننده 

  .بكارگيري نيروهاي متخصص در امر آموزش عالي     :6
  .هاي مستعد و واجد شرايط  وزارت فرهنگ و آموزش عالي با همكاري وزارتخانه: دستگاه پيگيري كننده 

ديم قمقرر ميگردد كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي آئين نامه اي براي اجراي اين ماده تهيه و جهت تصويب به هيات دولت ت                      ( 
  ).كند

  ) چه در كارخانه ها و  چه در مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مذهبي (  بهره برداري ار فضاهاي قابل استفاده در راه آموزش :7
  . وزارت فرهنگ و آموزش عالي : دستگاه پيگيري كننده 

  .  تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش به منظور آماده كردن جوانان براي كار :8
  .وزارت آموزش و پرورش و شواري عالي انقالب فرهنگي : يگيري كننده دستگاه پ

  . توسعه دوره ها و مراكز آموزش فني حرفه اي كوتاه مدت به منظور تطبيق دادن وضع ديپلمه ها با شرايط شغلي :9
  .زش عالي وزارت كار با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و همكاري و زارت فرهنگ و آمو: دستگاه پيگيري كننده 

  . )مقرر مي گردد كه از دانشگاههاي غير دولتي و غير انتفاعي نيز دعوت شود تا در اين مورد همكاري كند ( 



 

١٦٥  

   حرفه اي آزاد – توسعه آموزشگاههاي فني :10
  وزارت آموزش و پرورش : دستگاه   پيگيري كننده 

  . عد از ديپلم  حرفه اي ب– هماهنگ كردن دوره تحصيالت متوسطه با آموزش فني :11
  وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي : دستگاه پيگيري كننده 

  )تاسيس هنرستان در جنب موسسات خدماتي و توليدي (  داير كردن بخش آموزشي در واحدهاي توليدي و خدماتي :12
  اي كار و بهداشت و درمان و صنايع وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارتخانه ه: دستگاه پيگيري كننده 

  . ر كردن صاحبان صنايع به ايجاد شغل جديد و جذب كار آموزان ا تشويق و ترغيب و در صورت لزوم واد:13
  وزارتخانه هاي كار و صنايع :  دستگاههاي پيگيري كننده 

  . مشاغلي متناسب با توانايي ديپلمه ها مراكز كاريابي به منظور ايجاد)  تجديد سازمان كردن  احياناًو(  فعال نمودن :14
  .وزارت كار : دستگاه پيگيري كننده 

  .  تامين شرايط مناسب براي اشتغال جوانان مستعد و عالقه مند به فعاليتهاي ورزشي :15
  .هاي آموزش و پرورش و كار  سازمان تربيت بدني ، وزارتخانه: دستگاههاي پيگيري كننده 

  ).انجمنها، بنيادها و مراكز فرهنگي و هنري ( ز علمي و فرهنگي غير دولتي  ايجاد و توسعه مراك:16
  . وزارت ارشاد و شوراي عالي انقالب فرهنگي : دستگاههاي پيگيري كننده 

  .  توصيه به مساجد و حسينيه ها و مراكز مذهبي در جهت اجراي برنامه اي فرهنگي و هنري سازنده :17
  .  عالي انقالب فرهنگي شوراي: دستگاه پيگيري كننده 

   نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و موسسات ياستس                      
  .  شوراي  عالي انقالب فرهنگي 4/11/67مصوب يكصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 

 وزارت –ت كـشور   وزار– وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي            –وزارت فرهنگ و آموزش عالي      : دستگاه اجرا كننده    ( 
  ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي –آموزش و پرورش 

  فصل اول 
شهرهاي جمهوري اسالمي ايران ظاهرا و با طنا بايد هر يك نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمـدن اسـالمي باشـند و لـذا مـسئوالن             

 تمدن اسـالمي و همچنـين ازنـام شـهرها و            نامگذاري بايد حتي المقدور از نام شخصيتهاي بزرگ فرهنگي و ادبي و علمي در تاريخ              
اين شخصيتها و شهرها و اماكن بايد در درجه اول مربوط به تاريخ جغرافياي ايـران و در          . اماكن مشهور در اين تمدن استفاده كنند        

  : هد بود از در اين راستا توصيه ها اجماال عبارت خوا. درجه دوم مربوط به تاريخ و جغرافياي ساير كشورهاي  اسالمي باشد 
  . در هنگام نامگذاري تناسب اسم و مسمي رعايت شود:1
  . و اسامي مناسيب كه  باعث انبساط خاطر و تلطيف اخالقي و عاطفي مردم ميگردد استفاده شودا ازنامه:2



 

١٦٦  

  . در مواردي مي توان استفاده كرد) غير از علما و دانشمندان ( ازنام شخصيتهاي سياسي و مردمي هم  -3
توان در نامگذاري اماكن با نظر وزارت امور خارجـه از            ر ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر مي         به منظو  -4

  .نام شخصيتهاي سياسي و مردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استفاده كرد
  ند ، مغازه ها و شركتها و مراكز كار و پيشه خصوصي بايد از گذاشتن اسامي خارجي جدا خود داري كن:5
 مورد تغيير نامهاي بي مسمي و نامتناسب موجود نيز الزم است شورايي كه در فصل دوم معرفي خواهد شد برنامـه هـايي را                         :6

  . تدارك ببيند 
  فصل دوم 

 ميان كليه مراكز نامگـذاري      ي اجرايي و همچنين ايجاد هماهنگي     به منظور اجراي سياست نامگذاري كشور و تهيه آئين نامه ها          
  :انها و شهرهاي كشور شورايي مراكزي زير نشر شوراي عالي انقالب فرهنگي با تركيب زير و  وظايف بدين شرح تشكيل شوددر است

  : شوراي مركزي نامگذاري مركب خواهد بود ا ز –يك 
مايندگان بايـد  اين ن (  نماينده نخست وزير و نماينده هر يك از وزراي عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ونماينده وزير كشور                   :1

به مسائل فرهنگي و اجتماعي و همچنين به تاريخ و جغرافياي اسالم آشنايي داشته و به ارزش و قدر و اهميـت نامگـذاري و ذوقـي        
  .)كه بايد در آن بكار برده شود آگاه باشند 

  . سرپرست سازمان ميراث فرهنگي كشور كه رياست شورا را نيز به عهده خواهد داشت :2
از شخصيت هاي فرهنگي كشور ، صحب نظر در زمينه هاي ادبي و تاريخي و جغرافياي اسالمي كه از سـوي شـوراي                        دو تن    :3

  . )مدت عضويت ايشان سه سال و انتخاب مجدد ايشان نيز بالمانع خواهد بود. ( عالي انقالب فرهنگي انتخاب خواهند شد 
 سياستهاي نامگـذاري و آئـين       )در فصل يك  ( ي انقالب فرهنگي    شوراي مركزي نامگذاري بر اساس توصيه هاي شوراي عال        –دو  

در هنگام نامگذاري اماكن و مراكـز و موسـسات زيـر ، الزم اسـت كـه از مـصوبات                     . نامه هاي اجرايي را تهيه و تصويب خواهد كرد          
ـ            : شوراي عالي پيروي شود      زرگ راههـا ، خيابانهـا و بازارهـا و    استانها ، مراكز استان ، بندرها و جزيره هاي و شهرستانها و بخشها ، ب

كوچه هاي  بزرگ ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، مدارس و مهد كودك ها ، موسسات تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگـي               
و فرودگـاه    مراكز تفريحي و پاركها و ميدانها و ترمينالهـاي   مراكز بهداشتي و درماني ، سينماها و       ، تاالرهاي عمومي ، بيمارستانها و     

  ها  و ايستگاههاي راه آهن و پااليشگاهها ، كارخانه هي بزرگ ، بانكها و مراكز وزرشي و باشگاهها 
 6هاي الزم را بـراي نامگـذاريها در ظـرف             شوراي مركزي پس از تشكيل موظف است كه سياستها و ضوابط و آئيين نامه              –سه  

  .وزارتخانه ها و ارگانها ابالغ نمايد ماه تهيه و به ستادهاي اجرايي و مراجع ذير بط در 
  دش / 3105شماره                                                                                                                                        

17/9/1375  
  آئين نامه نامگذاري شهرها ، خيابانها ،اماكن و موسسات عمومي

  .شهرهاي جمهوري اسالمي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ اسالمي و ايراني باشد 



 

١٦٧  

ه شـهرها و  رهاست و اين اسـامي در حكـم شناسـ   يكي از مصاديق مهم اين امر ،  اسامي خيابانها ، اماكن و موسسات عمومي در شه                
  . فرهنگي و ملي جامعه استبيانگر ارزش هاي اعتقادي ،  تاريخي ، 

   ضوابط و معيارهاي نامگذاري –ماده اول 
 نام شخصيتهاي مهم تاريخ صدر اسالمي و انقالب اسالمي و شهداي  -1

گرانقدر آن وحوادث مهم تاريخ مبارزات اسالمي و مردم ايران در درجه اول و نام شخصيتهاي فرهنگي ، ادبي ، علمي ، سياسـي                       
 . راجع به انديشه ، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرتبه بعد برگزيده شودو تاريخي ايران و اسامي

  .درنامگذاري تناسب اسم و مسمي رعايت شود -2
  . اسامي بايد رسا ، كوتاه ، سليس و روان باشد  -3
عاطفي مردم  و بيانگر از اسامي مناسبي كه باعث ايجاد روحيه افتخار ملي و حماسي ، و انبساط خاطر و تلطيف اخالقي و  -4

 .غناي فرهنگ و تمدن اسالمي و ايراني باشد استفاده شود

 .   به منظور حفظ و تحكيم يكپارچي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي ، نام ها بايد فقط به زبان فارسي باشند -5

 .تفاده شوددر نقاط مختلف كشور ضمن توجه  به ويژگيهاي منطقه اي  از اسامي شهرهاي ديگر هم اس -6

 به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر ميتوان در نامگذاري اماكن با پيشنهاد وزارت امـور خارجـه و                  :7
در ايـن   .  تاييد شوراي فرهنگ عمومي كشور از نام شخصيتهاي سياسي و مردمي خارجي يا اسامي امـاكن خـارجي اسـتفاده كـرد                     

  . سالمي است زمينه اولويت با كشورهاي ا
  . در نامگذاري عالوه بر توجه به شخصيت هاي ملي و قهرمانان ، به شخصيت هاي محلي هر منطقه نيز توجه شود:8
احـداث  ) اعم از ديني ، آموزشي ،  علمي ، فرهنگي ، هنري  و تربيتـي   (  ازنام اشخاص خبري كه تاسيسات مهم عام المنفعه          :9

  .اماكن ياد شده استفاده كردكرده اند مي توان براي نامگذاري 
نام ها بايد فقط بـه زبـان        :  فروشگاهها ، شركتها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن اسامي خارجي جدا خود داري كنند                   – 10

فارسي مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي فرهنگ عمومي آن اسامي به منظور ايجاد پيونـدهاي فرهنگـي ، علمـي  و سياسـي                          
  .شيوه نامه آن را شوراي فرهنگ عمومي تهيه و ابالغ خواهد كرد. ه باشند  انتخاب شد
  : موارد مشمول نامگذاري –ماده دوم 

  : آئين نامه نامگذاري شامل اين موارد مي شود  -1
يقـاتي و   شهرها ، شهركها ، بندرها ، رودها ، بزرگراهها ، خيابانها ، بازارها و كوچه ها ، مدارس و مهد كودك ها ، موسـسات تحق                         

مجامع علمي و فرهنگي ، تاالر هاي عموم ، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني ، سينماها و مراكز تفريحـي باغهـا و بوسـتانها ،                           
ميدان ها و پارك ها ، فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پااليـشگاهها ، كارخانـه هـا ، بانـك هـا و مراكـز ورزشـي ، و باشـگاهها ،               

  .......، شركتها و مراكز كار و پيشهفروشگاهها 
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سـت بـر طبـق شـيوه نامـه اي كـه              ا اين آئين نامه اماكن جديد االحداث ولي در مورد تغيير اسامي نامناسب موجود الزم              -2
 .شوراي فرهنگ عمومي براساس اين ائين نامه تنظيم و ابالغ ميكند عمل شود

 : مرجع نظارت –ماده سوم 

معيارهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در امر نامگذاري اماكن به عهده شـوراي فرهنـگ               نظارت برحسن اجراي ضوابط و       -1
  . عمومي است 

  .  اين شورا همه   ساله گزارش بررسي و نظارت و عملكرد خود را شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي دهد:2
  :ماده چهارم 

وراي عالي انقالب فرهنگي به تـصويب رسـيد و آئـين نامـه هـاي        ش6/9/75 بند در جلسه مورخ      14 ماده و    4اين آئين نامه در     
  . قبلي لغو ميشود 
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شوراي فرهنگ عمومي –ده ن كندستگاه اجرا
  آئين نامه نام گذاري شهر ها ، خيابان ها ، اماكن و موسسات عمومي                   

  ي عالي افزايش تعداد اعضا كميسيون مشورتي شورا
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي 24/7/75مصوب سيصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ ( 

 مـصوبه   5موضـوع تبـصره     ( موضوع انتخاب اعضاي كميسيون مشورتي مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كـه تعـداد آنـان                   
 از ايـن عـده از معاونـان و زارتخانـه هـا و               هفـت نفـر   . به هفده نفر افزايش يابـد       )   شوراي عالي     1/10/71دش مورخ   /3566شماره  

  : سازمانها بدين شرح معرفي خواهند شد
  سازمان صدا و سيما  -1
 وزارت فرهنگ و آموزش عالي  -2

 وزارت آموزش و پرورش  -3

  ديگر نيز بدين شرح انتخاب شدند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ده نفر -4

  دانشگاه آزاد اسالمي  -5
 ام معظم رهبري نهاد نمايندگي دفتر مق -6

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -7

ن به تحويل تعدادي نسخ رايگان انتشارات خود جهت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي                 االزام ناشر 
  . شورايعالي انقالب فرهنگي 9/68/ 14مصوب دويست و پنجمين جلسه مورخ 

  : بنا به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تصويب گرديد كه 
 نسخه و نيز ناشران مطبوعـات       10يه ناشران دوليت و غير دولتي به ازا هر هزار نسخه از كتب منتشره دو نسخه و حداكثر                   كل(( 
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است       .  نسخه از نشريات خود را بايد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تحويل دهند                10تعداد  
كتابخانه ملي ايران ، سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسـالمي ،كتابخانـه مركـزي دانـشگاه                : ن  كه نسخه هاي مزبور را به ترتيب ميا       

تهران ، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي ، كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ، كتابخانه مركزي آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي ،                      
   . )) مرگز اسناد انقالب اسالمي و كتابخانه هاي عمومي ديگر توزيع كند

  مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  

  اصول سياست فرهنگي كشور                                                
 مـــورخ 288و 284 ، 281 ، 277، 273، 272، 271، 269، 264، 252، 251 ، 248، 244 ، 229 ، 228مـــصوب جلـــسات  

22/8/69   ، 29/8/68=9  ،24/2/70  ،4/4/ 70   ، 25/4/70  ،8/5/70  ،21/8/70   ، 17/10/70  ،8/11/70  ،15/11/70  ،13/12/70 ،
  .  ، شوراي عالي انقالب فرهنگي 20/5/71و 5/3/71،2/4/71، 25/1/71

  مقدمه 
اما اين نقش اساسي گاه ميتواند حركات نامنظم ناهماهنگ و پراكنده و گاه كامال   . پديد آورنده و حافظ فرهنگ بشري مردم اند         

  .رنامه ريزي شده و هدايت يافته باشدمنظم ، منسجم ، ب
در طول تاريخ بشري هر گاه دولتها و سازمانهاي رسمي از مسير فرهنگي مردم جدا افتاده و براي خويش سير و سياحتي ديگـر                        

ائر هرگاه مردم به دالئل متعدد جغرافيايي ، اقتصادي ، سياسي ، روحـي و نظـ               (( اند بخصوص    اعم از غير مردمي و ضد مردم داشته       
يافته خويش را كم و بـيش        كمال آن از تشكل و تعامل فرهنگي دور و پراكنده شده اند ، فرهنگ الجرم سيالن  و جريان مطلوب و                   

در اين صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگي و بنيـه عقالنـي              . از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسيختگي مبتال شده است              
حـصال و اسـتخراج     تبه نحوي كه مقتضاي روح جمعي است حداكثر بهره برداري را بعمل آورد و در اس               خويش در هيات اجتماعي و      

ذخائر وجود در حد اعال توفيق بايد ظهور انسان در هيات و حيثيت جمعي خويش به قدري مهـم و مـوثر اسـت كـه امـام خمينـي                              
  : رضوان اهللا عليه در اين باب مي فرمايند 

ما تجربـه كريـده   ...  مباركه اهللا مجتمع شدند و همه بت ها را شكستند به مهم مقصدهاي عالي مير سند اگر انسانها در كلمه  (( 
  .....كه آن وقت كه توجه به خداي تبارك و تعالي مجتمعا نداشتيم ولو يكي يكي هم داشتيم  نتوانستيم كاري انجام بدهيم ... ايم 

سبت به گذشته بمراتب افزونتر شده است ضـرورت همـاهنگي و همـسويي    در جهان امروز كه نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ ن   
جامعـه رشـيد جامعـه اي    . صاحبنظران و كارشناسان و برنامه ريزان هر كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز بيشتر احساس ميشود          

هرات و تمايالت كـاذب يـا گـذر ا    است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته ، از تظا              
شـرط الزم  . تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مـادي دارا باشـد            

ميق براي تحقق چنين مطلوبي آنست كه در هر كشور زمامداران اصول گرا و واقع گرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و ع                       
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واصيل فرهنگ  در جامعه و حداكثر بهره گيـري از دريـاي اليـزال اراده و ايمـان معنـوي و الهـي مـردم بطـور هماهنـگ و همـسو               
  .سياستگزاري و برنامه ريزي كرده اهم محورهاي الزم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند 

سياست  فرهنگي در حقيقت همـان توافـق رسـمي و            . شود  سياست فرهنگي در اين جهت و در اين مسير است كه تدوين مي              
الرعايـه در حركـت فرهنگـي        اتفاق نظر مسئوالن و متصديان امور در تشخيص ، تدوين و تعيين مهمترين اصـول و اولويتهـاي الزم                  

ير حركـت را  سياست فرهنگي را مي توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه عالئم و نشانه هايي دانـست كـه مـس                   . است
بسياري از نقـاط كـور و نكـات مهـم امـا             . به عبارت ديگر نوعي دستور العمل فرهنگي است كه روشنگر حركت است             . نشان ميدهد 

در حين حركت و در اثناي كسب تجربه است كه روشن           )) خود راه بگويديت كه چون بايد رفت        . (( مبهم به مصداق اينكه گفته اند     
  . خواهد شد

 گوياي نكات بديع و بي سابقه و غير مكشوفه نيست معاهده اي است كـه سلـسله                  ست فرهنگي در همه موارد لزوماً     بنابراين سيا 
جهتـي را بـا همكـاري و همـاهنگي تـوام        مي دهد و همفكري و هموع يك حركت فرهنگي را  رسميت اي از اولويتها و اصول و فر  

 امكانـات ، توجـه بـه آينـده و     اظر بر تجربه ها و واقعيات ، محدود به ظرفيتهـا و    ميثاقي است ملهم از آرمانها و اعتقادات ، ن        . ميكند  
  . بعيد و قريب ، كه به هرحال در ظل و ذيل قانون اساسي قرار گرفته است فاهدا

مراجع و مراكز فرهنگي و ابسته به دولت و نظام جمهـوري اسـالمي ايـران ، مجريـان و مخـاطبين                       مسئوالن ، متصديان و همه    
ساير افراد و جمعيتها نيز الزم است با درجات و نستبهاي مختلفي كه دارند و اين از شان                  . ست فرهنگي كشور در درجه اول اند        سيا

اجتماعي و نيز نوع و نحوه فعاليت فرهنگي آنها ناشي مي شود به تناسب مورد با مواد و مفاد اين سياست ، فرهنگي برخورد داشـته                          
  .و نقض كننده ي آن نباشد 

  .توجه به نكات ذيل در خصوص سياست فرهنگي كشور ضروري است 
انقالب اسالمي بدين معناست كه فرهنگ اسالمي در كليـه شـئون فـردي و              .  سياست فرهنگي ، سياست انقالب اسالمي است         :

ات انقالب فرهنگي اسـت و  بنابراين نبايد فراموش كرد كه انقالب اسالمي حقيق   . اجتماعي كشور اصل و پايه و مبنا قرار گرفته است           
اگر نگوييم همه اختيارات و امكانات ، قدر مسلم اينـست كـه مـي تـوانيم بگـوييم بيـشترين و مهمتـرين و عمـده تـرين تالشـها و                    

اگـر در قـول و      . توانمنديها بايد براي تكامل و توسعه و تحرك فرهنگي در همه شئون فردي و اجتماعي به بهترين نحو صرف شـود                    
را   ايـن نـسبت    وكتبي ، نود درصد راه حلها و درمانها را فرهنگي دانسته و ده درصد آن را غير فرهنگي بدانيم اما عمـالً                     قرار شفاهي   

در چنـين حـالتي از      . معكوس كرده ده درصد امكانات و توانائي ها را به فرهنگ و نود درصد آن را بـه امـور ديگـر متوجـه سـازيم                           
  .ردسياست فرهنگي چندان نصيبي نخواهيم ب

سياست فرهنگي جمهوري اسالمي متخذ از جهان بيني و انسان شناسي اسالمي است و مبتنـي بـه مبـاني و مفـاهيمي از ايـن           
ثير بنيـادي اعتقـاد بـه    أي و نقش و ت     حاكم بودن بينش توحيدي بر تمامي شئون و عرصه هاي حيات فردي و اجتماع              :. قبيل است   

  امامت ، عدالت ، معاد ، تبري و تولي در جامعه اسالمي اصول و فروع ديانت مانند وحي ، نبوت ، 
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 جا ودانگي  وجود انسان و كرامت و شرافت ذاتي او به عنوان خليفه اهللا و امانتدار خداوند ، صاحب اراده و اختيار ، داراي قدرت             :
  .به در استمرار حركت تكاملي وي تعقل و انتخاب در جريان سرنوشت و نيز نقش عقل و تجر

  . رشد و خيرو صالح او است ءمنشا ر خورداري انسان از فطرت الهي كه ريشه و ب:
 همانندي و برابري انسانها در آفرينش و عدم تمايز بين رنگها و نژادها و صنوف ديگرانساني و جهان شمول بودن پيام اسـالم و                         :

  دعوت انسانها به همكاري و تعاون همگاني در انجام كارهاي نيك و انساني 
سرشت مادي و معنوي بشر و قابليت رشد و شكوفايي وي در وجوه و زمينه هاي فردي واجتماعي، مادي و معنوي ،  جسمي و  :

  .روحي ، عقلي و عاطفي و مالزمه   اين وجود با يكديگر 
ال و زيبايي  خيرخواهي ، كمال جويي ، آرمانخواهي ، ظرفيت علمي نامحدود و كشش فطري انسان به سوي علم و دانايي ، جم          :

  ، تقديس و پرسش و خير اخالقي 
زايندگي و قدرت ايمان در خلق ارزشهاي معنوي و فضايل اخالقي و ايجاد روحيـه اسـتقالل ، حريـت ، عـزت نفـس و تحكـيم                             :

  :.مناسبات انساني در جامعه
، خـواه   جامعه اي موحد ، عدالتبناي  تربيت پذيري آدمي و به فعليت در آمدن استعدادها و خالقيتهاي وي درطريق پي ريزي       :

دانش طلب ، متكي برجهاد و اجتهاد  منصف به اعتدال و واقـع بينـي و نيـز بهـره منـد از مباحثـات ومبـادالت فكـري ، نقاديهـا و                              
  . تحقيقات علمي ، عبرت آموزيها و تجربه اندوزيهاي تاريخي 

اه و االي تقوي ، علـم و جهـاد در تعيـين مرتبـه كرامـت و                   اصالت ارزشهاي معنوي و فضائل اخالقي در جامعه اسالمي و جايگ           :
  .فضليت انسانها 

 تاثير پذيري انسان از عوامل مثبت و منفي محيط اجتماعي و آفات و موانع فرهنگي آن و مـسئوليت نظـام اسـالمي در سـالم                           :
دودن علل و عوامل زمينه سـاز  كفـر   سازي  محيط ، تحقق قسط و عدل ، تامين حق مشاركت مردم در همه امور با توجه به لزوم ز                    

  ونفاق ، فقر و فساد ظلم و استبدا د ، سطله و استكبار 
بعنـوان بهتـرين شـاخص و معـرف اسـالم نـاب             ) رضوان اهللا تعالي عليـه      ( انديشه هاو ديدگاهها و فناوري حضرت امام خميني         

و خارج كـشور ، بـر سياسـت فرهنگـي نظـام جمهـوري               و تمييز آن از انواع و اشكال مختلف اسالم نمايي در داخل             ) ص  (محمدي  
  .اسالمي ايران حاكم است 

دايره معاني ومصاديق كلماتي كه در متن مصوبه سياست فرهنگي بكار رفته محدود به حدودي اسـت كـه از مبـاني اسـالمي و                         
نابر اين اگر در سلسله كلمات و   ب. ديني مجسم در خط فكري و فقهي امام و وصاياي گرانقدر الهي سياسي ايشان سرچشمه ميگيرد                 

  .محكماتي نيز هست  كه ارجاع آن به اين گره گشايي مشكل خواهد بود. جمالت اين متن ، متشابهات و مبهماتي باشد 
گاههاي امام در عرصه هاي عرفاني ، فرهنگي و هنري هماننـد عرصـه هـاي سياسـي اقتـصادي و اجتمـاعي ،                        انديشه هاي وديد  
آنچه امام در باره انواع موسيقي ، فـيلم ، سـريال ،             . و بر سياست فرهنگي و هنري كشور پرتو افكن خواهد بود            راهنما و راهگشاست    
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  . ورزش و امور ديگري از اين قبيل فرموده اند تابلو راهنما است 
  . شده استدلها و كتيبه جانها نقش كالم و پيام آن بزرگمرد در با ب فكر و فرهنگ بر صحيفه 

خروج  از فرهنگ بد آمـوز غربـي و نفـوذ و جـايگزين شـدن                 )) بدا همه خوشبختيها و بدبختيها ي يك ملت است          فرهنگ م (( 
فرهنگ آموزنده اسالمي ، ملي و انقالب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج تالش و كوشش است كه بـراي                         

در جمهوري اسالمي جز در     )) كم نيست   .... ن و مقدس نماهاي احمق      خطر تحجر گرايا  (( تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد        
مواردي كه اسالم و حيثيت نظام در خطر باشد آنهم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا هيچكس نمي تواند راي خود را بر                        

م پاك منـزه ازريـا و خدعـه و فريـب را             ما اگر توانستيم نظامي بر پايه هاي نه شرقي و نه غربي واقعي و اسال              .... ديگري تحميل كند  
. راه اصالح يك مملكت ، فرهنگ آن مملكـت اسـت اصـالح بايـد از فرهنـگ شـروع شـود                       . معرفي نماييم انقالب پيروز شدهاست      

ـ            . اميدواريم بشر به رشدي برسد كه مسلسلها را به قلم تبديل كند            د آنقدر كه قلم و بيان در خدمت بشر بودهاست مسلسلها نبوده ان
. اساس براينست كه دفاع از حق بكنند و حق را وعلم را جانشين مسلسل بكننـد                 ... اسالمي هم كه امر فرموده است جهاد بكنند         ... 

سيار مهـم  تبليغات كه همان شناساندن خوبي ها و تشويق به  انجام آن و ترسيم بديها و نشان دادن راه گريز و منع از آن از اصول ب                        
ي غرب و   ركه در ترسيم قهر وخشم و كينه مقدس و انقالبي عليه سرمايه دا            ) ص(وب اسالم ناب محمدي     چهارچ. اسالم عزيز است    

كمونيزم متجاوز شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريا و حيله و خدعه را به مردم و به خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهيد ايـن                          
كس در هر موقعيت قاطعانه برخـورد       ر  خطر افتادن ارزشهاي اسالمي با ه     مسئله كه نظام در اهداف خود جدي است و در صورت به             

  .مي نمايد بايد بعنوان يك اصل خدشه ناپذير براي تمامي دست اندركاران و مردم تبليغ گردد
م بخش و  از افكار و انديشه هاي امام و رهبر ، الهار اسالم و جلوه اي ديگ قانون اساسي به عنوان مظهري ديگر از بينش فرهنگ:

 آنچه در اصول دوم و همچنين هفتم تا سي ام در باب فرهنگ و مفاد قانون اساسي خصوصاً . استحكام بخش سياست فرهنگي است      
لوازم اجتماعي و سياسي آن آمده است و به عبارت ديگر رهنمودهايي كه در باره مسائل و موضـوعاتي از قبيـل  فـضايل اخالقـي ،                            

ل تجارت بشي ، تتبع  و ابتكار ، آگاهيهاي عمومي ، مشاركت مردمي ، امر به معروف و نهـي از منكـر و              كرامت انساني آزادي استقال   
  بر  سياست فرهنگي كشور حاكم بوده و خواهد بود . نظائر آن ذكر شده است 

 اجرايـي را شـامل      فرهنگي به معناي عام و عرفي آن مجموعه اي از اهداف ، مباني ، اصول ، اولويتها و خط مشي                   )) سياست  (( :
 مي شود هر چند به معناي خاص فقط قسمت اخير را به ذهن متبادر مي سازد 

  : اهداف 
وري اسالمي و نيز اهدافي كه غرض و غايت تـدوين ايـن مجموعـه را تحـت عنـوان سياسـت                      اهداف كلي فرهنگي درنظام جمه    

  .فرهنگي مشخص مي سازد به شرح ذيل است 
  اسالمي اهداف فرهنگي جمهوري : الف 

  . رشد و تعالي فرهنگ اسالمي انساني و بسط پيام و فرهنگ انقالب اسالمي در جامعه و جهان :1
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استقالل فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگهاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف                     -2
 و خرافات 

همه شئون و به فعاليت در آمدن استعدادات خدا داده و استحصال به كمال رسيدي قواي خالقه و شايسته وجود آدمي در     -3
  . دفائن عقول و ذخائر وجود انسان 

  آراسته شدن به فضائل اخالقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان متعالي  -4
عـي و فـردي و       تحقق كامل انقالب فرهنگي در جهت استقرار ارزشهاي مورد نظر اسالم و انقالب اسـالمي در زنـدگي جم                   -5

 . نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگي براي رسيدن به جامعه مطلوب 

 درك مقتضيات و تحوالت زمان و نقد وتنفيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري  استفاده از نتايج قابل انطباق با اصـول                      -6
 .و ارزشهاي اسالمي 

  اهداف سياست فرهنگي : ب 
ما و اولويتهاي الزم الرعايه در حركت فرهنگي كشور و رسميت دادن بـه آن بـا الهـام از آرمانهـا و                  تعيين و تدوين اصول راهن     :1

  .اعتقادات ، با توجه به ظرفيتهاي و واقعيات و با بهره گيري از تجربيات داخلي و جهاني و امكانات و ابزارهاي مختلف و مناسب 
 ايجاد و حدت رويه و هماهنگي فرهنگي در ميان دستگاههاي مختلف نظام جمهوري اسـالمي و بـسيج امكانـات ، تالشـها و                         :2

  .برنامه هاي فرهنگي در جهت پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي جامعه و هدايت تالشها و نيازهاي موجود
حفظ و تـرويج فرهنـگ بـسيجي و تقويـت روحيـه ايثـار و                 تكيه و تاكيد بر آرمانها و ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسالمي و              " :3

فداكاري در راه ارزش هاي مقدس اسالمي با توجه به لزوم درك مقتضيات و تحوالت زمان و همچنين  تقويـت نقـاط قـوت و رفـع                            
   . ه جانبه با ضرورتها و تحوالت نقاط ضعف و مهيا شدن براي مواجهه صحيح و هم

راي ا همسويي و عدم مغايرت طرحها و برنامه هاي اقتصادي ، اجتماعي و غيـر فرهنگـي امـا د                    تمهيد و تدارك الزم در جهت      :4
  .نتايج فرهنگي ، با سياست فرهنگي كشور 

 تسهيل و تقويب امور برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي فرهنگي در عين حمايت از تعدد ، تنـوع و آزادي  فعاليتهـاي فرهنگـي                           :5
فرهنگي ميان بخشهاي دولتي و غير دولتي در جهت افزايش تحـرك ، جهـاد و اجتهـاد فرهنگـي ، ارتقـا                       مردمي ، مبادله و مرابطه      

  .دانش و آگاهي عمومي و اعتالي روحيه تتبع ، تحقيق و ابتكار 
  اصول سياست فرهنگي : ج 

فرهنگي خواهد بـود بـدين      ن فعاليتهاي   ااصول سياست فرهنگي كشور كه راهنماي مسئوالن و مديران و برنامه ريزان و كارگزار             
  .شرح است 

و فرهنـگ عمـومي ، و       ي و سنن تاريخي و ملي در عرصه هاي مختلف ديني ، علمي ، ادبي و هنرف                بازشناسي و ارزيابي مواريث   :1
  .نگاهباني از ماثر و مواريث اسالمي و ملي و حفظ و احيا دستاوردهاي مثبت و ارزشمند شدن اسالم در ايران 
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هنگ و مدنيت اسالم و ايران و ترويج اخالق و معاف اسالمي و معرفي شخصيتها و عظمتهاي تاريخ اسالم و                     شناخت جامع فر   :2
  .ايران 
   ارتباط فعال با كشورها و ملتها و تحكيم پيوند مودت و تقويت همبستگي با مسلمانان و ملل ديگر جهان:3

ي و فرهنگي جهاني با بهره گيري از كليـه روشـها و ابزارهـاي            شناخت فرهنگ و تجربه هاي بشري و استفاده از دستاوردهاي علم          :4
  مفيد و مناسب 

 . تحكيم و حدت ملي و ديني با توجه به ويژگيهاي قوي و مذهبي و تالش در جهت حذف موانع وحدت :5

 .  تالش مستمر در جهت رشد علمي و فرهنگي و فني جامعه و فراگير شدن امور سواد و تعليم و تربيت :6

 .تمام به امر زبان وادبيات فارسي و تقويت و ترويج و گسترش آن  اه.7

 .بسط زمينه هاي الزم براي شكوفايي استعداد ها و خالقيتها و حمايت از ابتكارات و ابداعات .8

  پاسداري از حريث و امنيت انسان در عرصه هاي گوناگون فرهنگي ، سياسي ، قضايي و اقتصادي :.9

  . و امكانات كافي براي مطالعه و تحقيق و بهره گيري از نتايج آن در همه زمينه ها فراهم ساختن شرايط.10
 .تقويت تفكر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تالفي و تعارض افكار .11

طلبـي و خـود     مقابله با خرافات و موهومات ، جمود و تحجر فكري ، مقدس مĤبي ، و ظاهر گرايي و مقابله با افراط در تجـدد                         (( .12
 . ))باختگي در برابر بيگانگان تحت شعار واقع گرائي 

  .ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعي .13
ارزش دادن به كار و اهميت بخشيدن به تالش و كوشش در جهت استقالل و خود اتكايي درعـين التـزام بـه كفـاف ، قناعـت و                            .14

 . مبارزه با روحيه اتراف و اسراف و تبذير 

 .پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربيت بدني به عنوان يك ضرورت مهم اجتماعي .15

 .تقويت و احيا و معرفي هنر اصيل و سازنده در تمامي عرصه ها و زمينه هاي سازگار با روح تعاليم  اسالمي .16

زها و مقتضيات جسمي و روحي نـسل جـوان كـشور و فـراهم آوردن      اهتمام  و ا قدام همه جانبه به منظور شناخت نيروها و نيا     .17
زمينه هاي مناسب و مساعد براي تكامل و تعالي شخصيت علمي و عقيدتي جوانان و مسئوليت پذيري و حضور مستقيم و مشاركت                   

 هر چه بيشتر آنان در عرصه هاي مختلف حيات فردي و اجتماعي 

مان به عنوان مادر و تـرويج و فـراهم آوردن زمينـه هـاي الزم بـراي ايفـادي نقـش و             تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسل       .18
 و اهتمام به مشاركت فعال زنان در امور اجتماعي ، فرهنگي ، هنـري و سياسـي و م       ه عنوان مربي نسل آينده      رسالت اساسي خود ب   

 . دات نادرست در اين زمينه ها بارزه با بينش ها و اعتقا

و همچنـين حمايـت از فعاليتهـا و    . مشاركت و مباشرت مردمي در امور فرهنگي ، هنري ، علمـي ، و اجتمـاعي      گسترش زمينه   .19
 .اقدامات غير دولتي به منظور همگاني شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگي با نظارت دولت 
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ي افراد و جامعه و اهتمام به جاذبـه و          اتخاذ سياستهاي ايجابي و مثبت در امور فرهنگي ، هنري و اجتماعي و ايجاد مصونيت برا               .20
 . رحمت و جامع نگري و دور انديش و شور و مشورت و پرهيز از خشونت و شتابزدگي و يكسونگري و استبداد راي 

آموزش و تشويق براي تقويت روح اجتماعي ومقدم داشتن مصالح جمعي بر منافع فـردي ، احتـرام گذاشـتن بـه قـانون و نظـم                        .21
 .ن يك عادت و سنت اجتماعي و پيشقدم بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص عمومي به عنوا

تالش براي شناخت و معرفي اركان هويت اصيل ديني و ملي به منظور اين هويت و همچنـين بـه منظـور اسـتحكام و اسـتمرار             .22
 استقالل فرهنگي 

دي و اجتماعي براي دعوت به خيره و همگاني شدن امر بـه معـروف و   گسترش روحيه نقد و انتقاد پذيري و حمايت از حقوق فر        .23
 . نهي از منكر بر مبناي حكمت ، موعظه حسنه ، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است 

 . توسعه و اعتالي تبليغات فرهنگي و هنري به نحو مناسب به منظور ترويج و تحكيم فضايل اخالقي .24

تا به منظور باال  بردن سطح  فرهنگي در روستاها و همچنين تقويت خالقيـت هـايي اصـيل و بـا               توجه به فرهنگ و هنر روس     (( .25
 . ))ارزش روستايي و عشايري 

  منبهات در سياست فرهنگي : د
  . تلقي نادرست از زهد و ترك دنيا بصورتي كه مغاير با تحرك و رشد و آينده  نگري و پيشرفت اجتماعي باشد :1
  .ظم عمومي و بدبيني تاريخي كه نسبت به دولت وجود داشته است  بي اعتنايي به ن:2
  .  تصور مغاير بودن شريعت اسالمي با هرگونه نو آوري و مباينت داشتن تقوا و تعهد با تخصص :3

  مخفي شدن فساد عقيده و اخالق .4
  تشبث به شرع براي فرار از قانون و بالعكس .5

 ه عدم سو نيت توجبه تخلف از نظم اجتماعي به بهان.6

 خودداري از قدر شناسي اجتماعي به بهانه پاداش اجتماعي و توقع ايثار .7

 . عدم توجه كافي به مراتب  خصائل مختلف انسانها و خوب يا بد دانستن آنان بطور مطلق .8

ردن به و عظ و  نـصيحت   عدم توجه به نقش عوامل و مسائل اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و محيطي در اصالح  جامعه و اكتفا ك           9
 .در هدايت و تربيت ديني و اجتماعي 

 .    مدون نبودن فلسفه سياسي و نظر به مديريت در جامعه با وجود مبادي و مواد اوليه الزم در منابع فقه اسالمي .10

  برداشت نادرست از بعضي مفاهيم ديني .11

  تحت الشعاع قرار گرفتن حق در مقايبل شخصيت .12

  بعضي از خرافات در پوشش سنن قومي يا عقايد ديني رواج.13

 نقد ظاهر سنتهاي خودي با تمسك به ظواهر ، سنتها و افكار بيگانه .14
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 . رياكاري ، نفاق ، تملق،  و خطر گسترش آن بصورت اخالق اجتماعي .15

 .  انقالبي  پرده دري ، حركت شكني ، قانون شكتي و جو سازي به عنوان يك وظيفه ديني با حركت.16

 .  سوظن به مردم و ميل به تجسس در زندگي شخصي آنان و تفسير نادرست اعمال آنها و متهم كردن آنان .17

 .  بي اعتنايي به امور و ارزشهاي ملي د رجامعه و نيز بي حرمتي به فرهنگ و سنن اقوام و ملل ديگر .18

 . نهي از منكر به توسل به منكرات ديگر .19

 اجتمـاعي امـر بـه معـروف و نهـي ا      –هي نسبت به ارزشهاي معنوي ، مباني و مواضع اصولي و غفلت از فريضه دينـي                  بي توج   .20
 .زمنكر 

 كار خود را مالك خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر راي خود تفسير و اجرا كردن و در مقابل كسي مسئول نبودن .21

اط و عدم توجه كافي به حل مسائل عصر با رجوع به معارف دينـي و مطـرح نبـودن                    هاي التق  غفلت از سوابق غر بزذگي و ريشه      .22
 .شيو ه هاي درك و فهم فرهنگهاي ديگر وطرق ارتباط با آنها 

هاي نادرست رايج در جامعه به نام طرفـداري  از محـروم يـا دفـاع        عوام زدگي و عوام فريبي با تكيه بر باور ها ، عادات و شيوه      .23
 .ازديانت 

 عدم اهتمام به تعاطي افكار و تبادل آرا و تمسك به روشهاي غير منطقـي در برخـورد بـا افكـار ديگـران و تـرجيج راه حلهـا و                                .24
 .برخورد هاي سلبي  در موارد غير ضروري 

 . بازخواست نكردن از كساني كه قوانين را بنا به راي خود تفسير و اجرا ميكند.25

 اجراي اصول سياست فرهنگي با عنايت به فصول اهداف مبـاني و منبهـات تنظـيم شـده و                     خط مشي فرهنگي كه به منظور      .ح
و همچنين تعيين كننده مراكز نظارت اجرا و هماهنگي  ،    )) سياستهاي اجرائي   )) (( اولويت ها و سياست هاي كلي       (( نشان دهنده   

  .مي باشد از اين قرار است 
  اولويت  و سياست هاي كلي 

  . در داخل كشور )) كودكان و نوجوانان و جوانان  (( اولويت دادن به -1
 درخارج كشور )) ايرانيان (( و )) كشورها و مجامع اسالمي ((  اولويت دادن به  -2

 . و آموزش و تربيت نيروي انساني )) كشف استعدادها و خالفيتهاي فرهنگي و هنري ((  اهتمام بيشتر به  -3

يتهاي فرهنگي و هنري و تامين اجتماعي ازباب فرهنگ و هنر و تشويق آنـان بـه                  حمايتها معنوي و مادي از مراكز و فعال        -4
 .گي و هنريآفرينشهاي و ابداعات  فرهن

 اولويت دادن به اعتالي مقام زنان در سطح كشور با توجه به مكانـت واالي زن و نقـش اساسـي زن مـسلمان در تحكـيم                 -5
 . و هنري مباني خانواده و برنامه هاي اجتماعي فرهنگي ، علمي

 .ايجاد زمينه هاي مناسب جهت بهره گيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفريح  -6
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  افزايش ظرفيت هاي مراكز فرهنگي با لحاظ نمودن رشد جمعيت كشور  -7

 هنر و    تشويق سرمايه گذاري و مشاركت مردم وهدايت انگيزه هاي معنوي آنان در جهت تامين نيازهاي بخش فرهنگ و                  -8
 .ايجاد تسهيالت الزم در اين زمينه و تضمين حقوق سرمايه گذاران 

   كمك به تامين مواد اوليه و تقويت صنايع توليد مواد و ملزومات فرهنگي و هنري  -9

 .  سازماندهي بازار و ترويج محصوالت فرهنگي و هنري و اصالح شبكه هاي توزيع  -10

ظرفيتهاي تاسيسات و مراكز فرهنگي و هنري موجود و استفاده از تكنولـوژي             توجه به بازسازي ، نوسازي تجهيز و توسعه          -11
 .جديد و ارتباط جمعي و بهره برداري حداكثر از آن 

 . تمركز در سياست گذاري ، عدم تمركز در امور اجرائي و هماهنگي تشكيالت و فعاليتهاي فرهنگي هنري  -12

 . اي برنامه ريزي  و ارزشيابي فعاليتهاي فرهنگي تقويت ظرفيتهاي پژوهشي و نظام آماري و اطالعاتي بر -13

سازماندهي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تاسيسات فرهنگي و هنري نهادهاي دولتي غيـر فرهنگـي و جلـوگيري از                       -14
 دوباره كاريها در امور غير ضروري 

 تربيـت نيـروي انـساني و        مينـه ر ز خش اموزش كشور ، به ويـژه د       تقويت ارتباط مناسب و مكمل ميان بخش فرهنگي و ب          -15
 گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري در مراكز آموزشي

اختصاص دادن درآمدهاي حاصل از خدمات و توليدات فرهنگي و هنـري و اسـتفاده از آن در بازسـازي و توسـعه بخـش                          -16
 فرهنگ و اطالع رساني 

 آموزش مستمر نيروي انساني و مديران شاغل در بخش فرهنگ -17

  فرهنگ و هنر 
وش زنجيـره اي در سراسـر كـشور بـه منظـور             رهاي توزيع و ف    تاسيس مجتمع هاي فرهنگي ، هنري ، سينمائي و شبكه          -18

  عرضه سريع و ارزان محصوالت و توليدات فرهنگي و هنري 
ايجاد ، تقويت و تجهيز كتابخانه هاي عمومي ، سالنهاي سينما  ، تاالرهاي نمايش ، نگارخانه ها ، مـوزه هـاي هنـري بـه                            -19

  .تناسب جمعيت 
  تقويت و ايجاد مراكزو تاسيساتي مانند هنرستانها ، فيلم خانه هاي ملي ، البراتور و مراكز سينمائي كشور ، استوديو هاي                     -20

 و شبكه سراسري خانه هاي فرهنگ و  موزه ) گروه هنر ( بزرگ ضبط موسيقي ايراني ، شهرك سينمائي ، فرهنگستان علم 

مومي هنر و ادبيات بويژه هنرهاي سنتي ملي و اسالمي و برگـزاري جـشنواره هـا و مـسابقات       هدايت و ترويج و آموزش ع      -21
  .منطقه اي و سراسري با اختصاص جوايز و پاداشهاي مناسب 

كمك به افزايش توليد سينمايي وهنري ونيز نمايش فيلم و اجراي تئاتر در مراكز آموزشي كارگري و كارمندي به منظـور                -22
  . و استفاده از انواع آموزشهاي تخصصي دولتي و آزدهمگاني كردن فرهنگ
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كمك به ايجاد كانونهاي مخصوص نويسندگان و هنرمندان و مترجمان و روزنامه نگاران و خبرنگاران و تقويـت جريانهـا و                    -23
 .تشكلهاي متعهد

 .وضع مقررات الزم براي حمايت قانوني از آثار و توليدات فرهنگي ، علمي و هنري  -24

 .  ارتباطات سازنده ميان هنرمندان ونويسندگان و محققات داخلي و خارجي كمك به توسعه -25

تشكيل و تقويت تجهيز مراكز اطالعات فرهنگي و هنري و مراكز حفظ وتنظيم اسناد ، مدارك و شناسانامه هاي فرهنگي                     -26
 .و هنري 

 .  فرهنگي ايجاد و تقويت مجتمع هاي پژوهشي و تحقيقات كاربردي در زمينه ها و بخشهاي مختلف -27

 . پژوهش در فرهنگ عامه و گويشهاي مختلف و جايگزين كردن لغات و اسامي مناسب فارسي  -28

 توسعه و تقويت كرسي هاي زبان ادببات فارسي در مراكز علمي و دانشكده هاي داخلي و خـارج از كـشور و نيـز تقويـت                          -29
 . يگانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي و پاكسازي اماكن از واژه ها و اسامي ب

ذكر تاريخ هجري در مورد حوادث جهان اسالم و ايران پس از اسالم و نيز در موارد ضـرورت ذكـر تـاريخ مـيالدي تـاريخ                            -30
 .هجري در كنار آن نيز آورده شود

  
  امكانات 

 بـراي    تعيين جايگاه مناسب براي پشخ فرهنگ در نظام بودجه ريزي كشور و تخصيص اعتبارات بنحوي كه ثبات مالي الزم                   :31
  .برنامه ريزي  دراز مدت فراهم شود و فعاليتها و برنامه هاي فرهنگي تابع تغييرات بودجه جاري كشور نباشد 

هنرمنـدان و محققـات امـور       . استفاده از امكانات بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه  درجهت تـامين اجتمـاعي نويـسندگان                 :32
   .فرهنگي و هنري و اختصاص صندق وام و بيمه ويژه

 بر قراري مقررات الزم به منظور تخفيف ها و معافيت هاي ويژه مالياتي و گمركي براي همه دست اندركاران امور فرهنگـي                       :33
وليه توسط آنان  و توسعه صادرات آثار فرهنگي و ايجاد بازار آثار هنري در داخـل و                  فاده از خدمات عمومي و امكانات ا      وهنري و است  

  .ي  معنوي و ايجاد منابع در آمد خارج به منظور بهره گير
مذهبي و  نجمن ها و دفاتر و مراكز فعاليتهاي         افزايش امكانات  فرهنگي و هنري مناسب در مساجد ، حسينه هاي ، تكايا ، ا                :34

  .تبليغي به معناي اخص
يش ميزان بهره گيري فرهنگي و هنري مراكز مذهبي و تبليغي در جهت سياست فرهنگي كشور و افزا            حمايت از فعاليتهاي   :35

  .مناسب ازظرفيتها و امكانات موجود آنها 
ن فرهنگ عمـومي در مـورد محـيط زيـست ، بهداشـت ،                 آ  اختصاص بخشي از تبليغات شهري براي طرح مسائل و موضوع          :36

  . جمعيت ، مهاجرت ،توليد  ، نظم ،  قانون ، مصرف و نظائر آن 
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ارتقا كمي وكيفي مطبوعات و دستبابي آنها به شيوه هـاي مطلـوب و جـامع در     حمايت ااز مطبوعات و كمك به گسترش و     :37
انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقي مختلف با رعايت استقالل و آزادي در چهار چوب قوانين ونيز توسعه و تقويت فعاليت آنها در 

  .داخل و خارج كشور 
  .ايران  توسعه ، تقويت و تجهيز  خبر گزاري جمهوري اسالمي :38
 تاسيس و تقويت مراكز آموزش عالي تربيت نيروي انساني الزم براي وسائل ارتبـاط جمعـي ، همچنـين تاسـيس و تقويـت                         :39

نمايندگي هاي مطبوعاتي و وسائل ارتباط جمعي در خارج كشور به منظور بهره گيري از تجربه ها و تحقيقات داخلي و خـارجي در                        
  عرصه فعاليتهاي خبري و تبليغي و

 كمي   و برون مرزي ونيز افزايش و ارتقاء        افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و تصوير شبكه هاي استاني ، كشوري             – 40
  .وكيفي برنامه هاي صدا و سيما متناسب با نيازهاي تبليغي و فرهنگي انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران 

 دانشمندان اسـتادان و دانـشجويان در زمينـه امـو رفرهنگـي ، هنـري و                   تقويت واحد مركزي خبر و تجربه هاي مسئوالن ،         :41
  . وسائل ارتباط جمعي و جهت دادن به پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان در زمينه تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگي مورد نياز 

  تاريخ انقالب اسالمي و دفاع مقدس
   و تكميل تاريخ انقالب  جمع آوري اسناد و آثار انقالب اسالمي و تدوين:43
 تاسيس و تقويت موزه هاي بزرگ و كوچك جنگ در مركز و مناطق كشور و ساختن بناهاي يادبود و خفظ اسـناد و آثـار و              :44

  . نيز تدوين و تكميل تاريخ دفاع مقدس
  زيارت و سياحت 

 و سـياحتي ايـران و برنامـه         تياطق زيـار  نري الزم براي معرفي منـ      توسعه ايرانگردي و جهانگردي و توليد مواد فرهنگي وه         :45
ريزي در زمينه جذب مسافرين خارجي و سير وسفر داخلي با افزايش بهر ه وري از امكانات زيارتي ، سياحتي و تفريحي كشور ، بـا                           

  .رعايت قوانين و ارزشهاي مقدس انقالب به منظور شناسائي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 
  روابط خارجي 

تحكيم ارتباط ميان فرهنگستان هاي جمهوري اسالمي  ايران با ساير فرهنگستانها و گسترش انجمن هاي فرهنگي                  ايجاد و    :46
ن المللي اسالمي و مركز تحقيقات فرهنگـي         دانشگاه بي  گيتقويت مراكزي مانند رايزني فرهن    . در ارتباط با ساير كشورها و تاسيس و       

  .بين الملل 
رهنگي غير رسمي و فعال در خارج با بهره گيري از تجارت نماينـدگي هـاي جمهـوري اسـالمي        از مراكز علمي و ف     تفاده اس :47

ايران در كشورهاي ديگر تامين حضور فعال و موثر جمهوري اسالمي ايران در صحنه هاي فرهنگي جهان به خصوص حـج و امـاكن                        
  . مذهبي و افزايش توليدات فرهنگي و هنري براي خارج از كشور

وهها و مواد و امكانات فرهنگي وهنري براي نقاط مختلف جهان و تجهيز نمايندگي هاي فرهنگي ايران در جهـت                     ارسال گر  :48
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  . گسترش و افزايش حضور فرهنگي ، هنري ، تبليغي ، خبري ومطبوعاتي جمهوري اسالمي ايران در صحنه بين المللي 
  سازمانها و مراكز نظارت ، اجرا و هماهنگي 

ت و ايجاد هماهنگي الزم در اجراي اصول سياست فرهنگي برعهده شوراي عالي انقالب فرهنگـي اسـت كـه                    مسئوليت نظار  :49
  .تحت رياست رئيس جمهور انجام ميگيرد 

 وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي ،                         :50
مانهاي صدا و سيما و تربيت بدني ، بطور اخص مجريان سياست فرهنگي نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران                     وزارت امور خارجه و ساز    

  1.ميباشند 
 دستگاههاي مزبور موظفند هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را در اجراي سياستهاي فرهنگي بـه دبيرخانـه     –تبصره الف   

  . شوراي عالي انقالب فرهنگي تسليم كنند
زمان برنامه و بودجه و ساير دستگاههايي كه اجرايي سياست فرهنگي به نحوي با آنهـا ارتبـاط پيـدا ميكنـد يـا                         سا –تبصره ب   

  .منوط به پشتيباني آنها است موظف به همكاري و ايجاد تسهيالت الزم براي تحقق سياست فرهنگي نظام ميباشند
ودجه  دولتي و امكانات عمـومي اسـتفاده ميكننـد موظفنـد              مراكز و دستگاههاي فرهنگي و تبليغات كه به نحوي از ب           :تبصره ج 

  . فعاليتهاي فرهنگي خود را در چهار چوب سياست فرهنگي كشور انجام دهند
 شوراي عـالي انقـالب   288اصول سياست فرهنگي طي جلسات متعدد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نهايتا در جلسه شماره            

  .ي رسيد  به تصويب نهاي20/5/71فرهنگي مورخ 
    شوراي عالي انقالب فرهنگي21/10/72 مورخ 321آئين نامه شوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسه 

 به منظور سياست گذاري ، هدايت و نظارت فرهنگ عمومي كشور شوراي فرهنگ عمومي زير نظر شوراي عالي انقـالب                     :1ماده  
  .فرهنگي تشكيل مي شود

  . وظايف شوراي فرهگي عمومي :2ماده 
 مطالعه دائمي و ضع فرهنگ عمومي كشور ، ارزيابي آن و بررسي مداوم و چگونگي اجراي اصول سياست فرهنگي كـشور                      –الف  

  . و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي ) ساليانه ( و تهيه گزارش نوبه اي 
شور مـصوب شـوراي عـالي        برنامه ريزي هدايت فرهنگ عمومي به منظور تحقق اهداف و اجراي سياسـتهاي فرهنگـي كـ                 –ب  

  انقالب فرهنگي 
 تهيه و تدوين طرحهايي براي هماهنگ كردن كوششهاي فرهنگي و هنري و تبليغي در سازمانها و مراكز رسمي فرهنگي و                     –ج  

  .هنري  در جهت اعتالي فرهنگ و هنر و بهبود كيفيت آنها و پيشنهاد طرحها و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
نه همكاري و هماهنگي دستگاههاي دولتي در اجراي آن بخش از وظايف آنها كه راجع به گسترش ، ارتقـا   فراهم كردن زمي  –د  

                                                           
  .  مربوط به سازمان مرياث و گردشگري مي باشد٤٥بند  ١
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  .و تعميق فرهنگ عمومي است 
 بررسي آثار فرهنگي مترتب بر سياست ها و اجراي طرحها و برنامه هاي اقتصادي ، اجتماعي به منظور اطمينان از همسويي –ه 

  به دستگاههاي اجرائي  ياست فرهنگي كشور و ابالغ نتيجهو عدم مغايرت آنها با اصول س
  .  اتخاذ سياستهاي تشويقي به منظور شكوفائي فرهنگي عمومي در ابعاد مختلف آن –و 
 اظهار نظر نسبت به موضوعات ، طرحها و گزارشهاي راجع به فرهنگ عمومي كشور كه از  طرف مراجع ذيـصالح بـه شـورا                          –ز  

  .ارجاع مي شود
نهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگي و همكاري با شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي ايجاد هماهنگي در برنامههـاي                    پيش –ح  

  تحقيقاتي فرهنگي و هنري 
   اعضاي شوراي فرهنگ عمومي :3ماده 

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان رئيس  -1
 يك نفر از اعضاي منتخب شوراي عالي انقالب فرهنگي  -2

 .ان تبليغات اسالمي  رئيس سازم -3

 رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي  -4

  يك نفر از اعضاي منتخب كميسيون ارشاد و هنر اسالمي مجلس شوراي اسالمي  -5

 .  وزير فرهنگ آموزش عالي يا نماينده تام االختيار ايشان  -6
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١٨٢  

  . احكام اعضاي شورا را رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي صادر ميكند:1تبصره 
  .  آئين نامه چهار سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است 3ه  ماد12و 11 مدت عضويت اعضاي بندهاي :2تبصره 

  . دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي در معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي شود– 4ماده 
  . شوراي فرهنگ عمومي مي تواند براي اجراي وظايف خود گروههاي كار تشكيل  دهد :5ماده 
  به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسـيد و از تـاريخ   21/10/1372 تبصره در تاريخ    2 ماده و    6ر    اين آئين نامه د     :6ماده  

  .هاي مغاير با آن ملغي مي شود تصويب آئين نامه
  آيين نامه شوراي هنر                                                             

  )نقالب فرهنگي شوراي عالي ا27/5/77 مورخ 425مصوب جلسه (
  . به منظور تدوين سياستهاي الزم در امر هنر، شوراي هنر به عنوان يكي ازشوراهاي اقماري شوراي عالي تشكيل مي شود

  ـ وظايف 1ماده 
ـ تدوين سياستهاي كالن هنري جمهوري اسالمي ايران براي پيشنهاد به شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و مجمـع تـشخيص                       1

  .مصلحت نظام
  :نهاد سياستها و راهكارها در زمينه ـ پيش2

  .الف ـ آموزش عالي و پژوهشهاي هنري
  .ب ـ ارتقا، فرهنگ مكتوب هنر مذهبي و شرقي ازطريق ايجاد تسهيالت تأليف و ترجمه

  .ج ـ تعيين اوليتها در توليدات هنري
  أليف، ترجمـه، برگـزاري نمايـشگاهها،   ازطريـق تـ  (د ـ معرفي آثار هنري ايران و هنرمندان كشورهاي اسالمي و شرقي به جهان  

  .)……جشنواره ها و 
  . معرفي، حفظ و صيانت ازآثار هنري كشور ه ـ شناسايي،

  .و ـ انتقال مفاهيم و ارزشهاي انقالب اسالمي به نسل جديد ازطريق هنر
سـايي و نقـد جريانـات     عرفـان، فلـسفه و همچنـين شنا    ز ـ تبيين جنبه ها ي نظري هنر در زمينه هايي چون زيبايي شناسي، 

  . هنري
  . اسالمي  هنري به منظور حفظ و اشاعه هويت فرهنگ ايراني ـ ح ـ برنامه ريزي براي معرفي آثار كالسيك فرهنگي ـ

  .ـ تقويت و ارتباط و هماهنگي ميان بخشهاي توليدي، اجرايي و علمي هنر3
  .ـ تعيين سياستهاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و محلي4
 فلسفي و عرفاني درباره مباني هنر و استفاده كاربردي ازنتايج اين پژوهشها در توليد آثار هنـري،                   ت ازپژوهشهاي ديني،  ـ حماي 5

  .معماري و شهرسازي



 

١٨٣  

  .ـ تصويب اساسنامه بنيادها و نهادهاي هنري در سطح ملي كه ازشوراي عالي انقالب فرهنگي ارجاع مي شود6
  .ي هنري كشور و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگيـ ارزيابي گزارش ساالنه فعاليتها7
  .ـ تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد سياستهاي مربوط به آن8
  .ـ بررسي موارد ارجاعي ازشوراي عالي انقالب فرهنگي9

  :ـ اعضاء 2ماده 
  ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي1
  ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي2
  اـ رئيس صدا و سيم3
  ـ رئيس سازمان تبليغات اسالمي4
  ـ سه نفر ازاعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي 5

  . دبير و منشي ازميان اعضا انتخاب مي شوند  رئيس،ـ 1تبصره 
  .  رئيس شوار توسط رياست شوراي عالي انقالب فرهنگي براي مدت صد سال صادر مي شود5ـ احكام اعضاي بند 2تبصره 

د براي اجراي وظايف خود گروههاي كار تشكيل دهد و در موضوعات هنري ازصـاحبنظران و كارشناسـان                  ـ شورا مي توان   3ماده  
  .مربوط افرادي را براي مشورت دعوت كند

مصوبات شورا پس ازتصويت نهايي در شوراي عالي انقالب فرهنگي ازطريـق دبيرخانـه شـوراي عـالي بـه دسـتگاههاي                       ـ4ماده  
  . اجرايي ابالغ مي شود

  . شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد27/5/77 مورخ 425 تبصره در جلسه 2 ماده و 4نامه فوق در آيين 
  رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيد محمد خاتمي 

  
  ضوابط برگزار مسابقات فرهنگي و هنري                                       

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي 12/5/1378 مورخ 447مصوب جلسه ( 
ضوابط و شرايط نحوه برگزاري مسابقات ديني ، فرهنگي و هنري كه در سطح كشور برگزار ميشود به شرح زير تعيين و تصويب                   

  : ميگردد
تي  از تاريخ تصويب اين ضوابط ، برگزاري هر گونه مسابقه ديني ، فرهنگي و هنري كه به صورت عمـومي باشـد بايـس                        – 1ماده  

  :متضمن اهداف فرهنگي و هنري بوده و حداقل با يكي از موازين مشروحه زير منطبق گردد
  ارتقاي فرهنگ عمومي و آگاهيهاي علمي ، فرهنگي ، هنري و اخالقي و رواج روح  تحقيق و عادت به مطالعه در جامعه ) الف 
  .ي و هنري فراهم آوردن زمينه رقابت سالم ميان پديد  آروندگان آثار فرهنگ) ب 



 

١٨٤  

  شناخت و تشويق استعدادها و خالقيتهاي فرهنگي و هنري ) ج 
  تشويق مردم به مشاركت و تعاونت در امور فرهنگي و هنري ) د 

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي برگزاري مسابقه ، پس از كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي بـراي                       :2ماده  
وع اين مسابقات بايد با اهداف و وظايف و توان علمـي و             ضمو. ند مسابقه را برگزار نمايند      اص ، مي توان   يك بار  يا يك دوره زماني خ       

  . عملي برگزار كنندگان متناسب باشد 
 دستگاهها و موسسات فرهنگي و هنري دولتي ، دانشگاهها  و موسسات آموزشي و نهادهاي انقالب اسـالمي از شـمول                      –تبصره  

   .اين ماده خارج است 
 موسسات و مراكز غير فرهنگي يا اشخاص ، فقط در صورت تائيد و كسب مجوز الزم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و                     :3ماده  

  .با رعايت ضوابط ، مجاز به بزگزاري مسابقه بر حسب مورد خواهند بود
ارت بر جريـان  ظح را به منظور نصاحبنظر و ذي صال مكلفند فرد يا هيات      3 موسسات و مراكز و اشخاص موضوع ماده         :1تبصره  

  .انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي معرفي نمايند
 به جز در مورد مسابقات سراسري و كشوري مرجع و صدور مجوز در خارج از مركـز ، ادارات تابعـه و زارت فرهنـگ و                           :2تبصره  

  .ارشاد اسالمي استانها خواهند بود
نگي انجام مسابقه ، موضوع،     .د در خواست نامه خود را به همراه اطالعات مربوط به شرايط و چگو              موظفن ن كليه متقاضيا  :4ماده  

سوالها ، نوع جوايز و تعداد برندگان و مشخصات داوران را حداكثر يك ماه قبل از انتشار آگهي جهت بررسي و كسب مجوز معاونـت                         
تـسليم نماينـد ايـن وزارت موظـف اسـت      ) ارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ادارات تابعه وز( ذيربط د ر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    

  .ظرف مدت پانزده روز به  درخواستها پاسخ دهد
  وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي  مي تواند با اعزام  نماينده بر نحوه برگزاري  مسابقه و  اعطاي جوايز نظـارت كنـد و از                             :5ماده  

  .اين ضوابط مغايرت داشته باشد در هر مرحله جلوگيري نمايدبرگزاري مسابقاتي كه به نحوي با مفاد 
  .  اخذ  وجه از شركت كنندگان در اين مسابقات ممنوع است :6ماده 

 قبول هداياي نقدي و غير نقدي توسط مراكز و موسسات خيريه، مـساجد ، انجمـن هـا  و كانونهـاي فرهنگـي هنـري            –تبصره  
و نظـارت بـر   . ف امور فرهنگي و اجتماعي مي شود با رعايت سـاير شـرايط بالمـانع اسـت              قانوني كه در آمده هاي آن وقف و يا صر         

  .چگونگي استفاده از هداياي  دريافتي را آئين نامه اجرايي مشخص مي نمايد 
ي  خبر يا آگهـي مربـوط بـه برگـزار       موظفند از چاپ و انتشار  هر گروه        كليه نشريات، چاپخانه ها و سايل ارتباط جمعي          :7ماده  

  .مسابقات فرهنگي و هنري قبل از ارائه مجوز الزم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خود داري نمايند
 اين ضوابط براي كليه  موسسات اعم از مراكز فرهنگي و غير فرهنگي و اشخاص حقيقي و موسسات و مراكز مطبوعـاتي                  :8ماده  

و يا آگهي برگزاري مسابقه فرهنگي حسب مورد و با توجه به نوع تخلف بـا                و انتشاراتي الزم  و االجرا است ومتخلف و ناشر اطالعيه            



 

١٨٥  

  اعالم فرهنگ و ارشاد اسالمي تحت پيگردقانوني قرار خواهند گرفت 
 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه با رعايت اين ضوابط به برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري اقدام مي نمايند موظفند               :9ماده  

ادارات تابعـه   ( اه از تاريخ برگزاري مسابقه نتيجه را به معاونت ذيربط در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي                    حداكثرظرف مدت يك م   
  )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 نيروي انتظامي جمهموري اسالمي ايران و ساير مراجع ذيربط مكلفند به تقاضاي وزارت فرهنـگ و راشـاد اسـالمي از                      :10ماده  
 ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگيري نمايند و فعاليت مجدد ايـن قبيـل مراكـز ،                 نكه در ارستاي مفاد اي    ادامه فعاليت موسسات    

  .ه مي شودر مجوز جديد از سوي اين وزارتخانموكول به صدو
  ائين نامه اجراي اين ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و پس از تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي                     :11ماده  

  ..قابل  اجرا و پيگيري خواهد بود
  .شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد 12/5/78 مورخ 447 تبصره در جلسه 4 ماده و 11ضوابط فوق در 

     سيد محمد خاتمي:رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
   ديني، فرهنگي و هنرينامه اجرايي ضوابط برگزاري مسابقات آيين                           

  ) شوراي فرهنگ عمومي20/3/82 مورخ 374مصوب جلسه (
 12/5/78 ضوابط برگزاري مسابقات ديني، فرهنگي و هنري مصوب چهارصد و چهل و هفتمين جلسه مـورخ                 11به استناد ماده    

  . شود ه بدين شرح تصويب مينامه اجرايي ضوابط ياد شد شوراي عالي انقالب فرهنگي و اهداف مندرج در ماده يك آن، آيين
   تعاريف –فصل اول 

 منظور از مسابقه فرهنگي، هنري فعاليتي است كه طبق آن زمينه رقابت سالم ميان پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنـري      :1ماده  
  . گردد هاي مختلف فرهنگ و هنر فراهم مي و دارندگان دانش، استعداد و خالقيت در زمينه

سسات فرهنگي، هنري تشكيالت ات كه با اهداف و مقاصد فرهنگي و هنري براي فعاليت در يـك يـا چنـد                     منظور از مؤ   :2ماده  
 ضـوابط و مقـررات      4نامه، منطبق بـا مـاده          آيين 3مرده در ماده    شايي، مطبوعاتي و ديگر موضوعات بر     قلمرو فرهنگي، هنري، سينم   

  . نمايند فعاليت ميهاي فرهنگي، رسماً  ها و انجمن تأسيس مراكز مؤسسات، كانون
 : خـاطره نگـاري    :نويـسي    مقالـه  :مجموعه سؤاالت فرهنگـي، هنـري     : نامه عبارتند از    هاي مورد نظر اين آيين       انواع فعاليت  :3 هماد

 – مـضامين علمـي      : كاريكـاتور  – طراحـي    – خطاطي   : خالصه نويسي  : سرودن شعر  : نقد نويسي  : نمايشنامه نويسي  :نامه نويسي   فيلم
 اجراي موسيقي   :اي   محصوالت چند رسانه   :گزينش بهترين فيلم     همچنين مسابقات مربوط به    – هنرهاي تجسمي    –مين ورزشي   ضام

  . هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشخيص دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي به و ساير فعاليت
جع اصلي صدور مجوز برگزاري مسابقات است و در هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي مر      دفتر مجامع و فعاليت    :4ماده  
  . عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد صورت اختصار از آن به نامه به اين آيين



 

١٨٦  

   كليات –فصل دوم 
ديگـر در    ها، بروشور و جزوات و يا هر نوع اطـالع رسـاني             بقات ديني، فرهنگي و هنري كه با تبليغ از طريق رسانه          ا مس – 5ماده  
  . نامه است يابد، مشمول مقررات اين آيين م انتشار ميسطح عمو
  . باشد نامه ضوابط برگزاري مسابقات ديني، فرهنگي، هنري و علمي مي ر از ضوابط اين آيين منظو– 6ماده 
جـوز  نامـه، قبـل از صـدور م          چاپ و انتشار يا تدوين خبر يا آگهي و اعالن مربوط به برگزاري مسابقات موضوع اين آيين                 :7ماده  

هاي جمعي و مراكز توزيع موظفند قبالً مجوزالزم          ها، ادارات و مراكز پست، رسانه       نشريات، چاپخانه . باشد  برگزاري مسابقه ممنوع مي   
  . مهر مخصوص را از متقاضي مطالبه نمايند و ممهور به
هـاي    نامه توسـط رسـانه      اين آيين  معاونت مطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نظارت بر حسن اجراي              :1تبصره  

  .دار است جمعي را عهده
عهـده    هاي راديو و تلويزيـون و مراكـز توزيـع بـه             ها، ادارات پست، شبكه     نامه در چاپخانه     بر حسن اجراي اين آيين      نظر :2تبصره  

  . هاي جاري رفتار خواهد شد نامه مسئولين مربوطه بوده و طبق آيين
هايي كه شمول مقررات مستلزم ذكـر نـام آنـان اسـت بـه                 ها و سازمان    هاي دولتي، بانك     ، شركت  ها، مؤسسات    وزارتخانه :8ماده  

  . باشند نامه مي ، مشمول مقررات اين آيين)استثناي موارد مذكور در تبصره همين ماده(
المي طبـق تبـصره     ها، مؤسسات آموزشي و نهادهاي انقالب اس        ها و مؤسسات فرهنگي و هنري دولتي، دانشگاه          دستگاه –تبصره  

  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي از دريافت مجوز معاف هستند12/5/78 مورخ 447 مصوبه جلسه 2ماده 
  . باشد بقه توسط مؤسسات دولتي ممنوع مياكنندگان در مس  دريافت هرگونه وجهي از شركت:9ماده 
د و كـسب مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد        اشخاص حقيقي و حقوقي نيز بدون دريافت وجه، فقـط در صـورت تأييـ               :10ماده  

  . برگزاري مسابقه بر حسب مورد خواهند بود اسالمي و با رعايت ضوابط، مجاز به
از مراجـع رسـمي،       اثبات توان تخصصي برگزار كننده از طريق ارائه مدرك علمي دررشته مورد نظـر يـا تأييديـه الزم                   :11ماده  

  . ضروري است
دار بـوده و   شخاص موضوع ماده فوق مسئوليت حسن اجـراي مـسابقه طبـق مجـوز صـاده را عهـده       مؤسسات، مراكز وا:12ماده  

. منظور نظارت بر جريان مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي معرفي نماينـد               صالح را به    صاحبنظر و ذي  هيأت  بايست فرد يا      مي
انها و يـا دفتـر مجـامع از صـالحيت علمـي و اخالقـي الزم         تشخيص ادارات كل فرهنگ و ارشـاد اسـت          بايستي به هيأت  فرد يا اعضاء    

  . برخوردارباشند
  . دار خواهد بود بديهي است برگزار كننده مسئوليت هرگونه خسارت احتمالي ناشي از برگزاري مسابقه را عهده

د نظر و يك نفر ، يك نفر متخصص دانشگاهي در رشته موروزويبر مسابقات از يك نفر متخصص حنظارت  هاي تأ هي:13ماده 
ربط در وزارت فرهنـگ   هاي ذي كاشناس صاحب تجربه در زمينه اجراي مسابقات فرهنگي، هنري و يك نفر نماينده از سوي معاونت    



 

١٨٧  

  . گردد و ارشاد اسالمي تشكيل مي
   مقررات ارائه طرح :فصل سوم

  : مفاد آن منظورگرددهاي مسابقات بايد روح مصوبه شوراي عالي رعايت شودو اصول زير در درتدوين طرح
  فراهم آوردن رقابت سالم ميان پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري : الف
  هاي فرهنگي و هنري شناخت و تشويق استعدادها و خالقيت: ب
  مشاركت و تعاون در امور فرهنگي و هنري  تشويق مردم به: ج

و يـا انتـشار تبليغـات        رگـزاري، يـك مـاه قبـل از چـاپ           متقاضيان بايستي درخواست كتبي خود را به همراه شرايط ب          :14ماده  
  . ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تحويل نمايند دفتر مجامع و در ديگر استانها به مسابقات در مركز و سراسر كشور به

نـگ و ارشـاد   عهـده اداره كـل فره   جز مركـز بـه       مسئوليت بررسي درخواست اجراي مسابقات در سطح استان تهران به          –تبصره  
  . باشد اسالمي استان تهران مي

 روز نـسبت بـه بررسـي و         15 دفتر مجامع و ادارات كل استاني موظفند پس از دريافت طرح تكميل شده، ظرف مدت                 :15ماده  
  . اعالم نتيجه طرح اقدام نمايند

   : متقاضيان بايستي به ضميمه درخواست خود، موارد ذيل را تعيين و اعالم دارند:1تبصره 
  موضوع و روش مسابقه  -
  معيارهاي انتخاب آثار برتر فرهنگي  -
  قيد سراسري يا استاني بودن مسابقات  -
  نوع جوايز و تعدادبرندگان  -
  زمان برگزاري -
  نحوه انتخاب برندگان  -
  نحوه اعالم نتيجه و اهداء جوايز  -
  مشخصات داوران مسابقه  -
  ناظر هيأت معرفي فرد يا  -
  وايز هاي الزم براي اهداي ج تضمين -

  . خود تسليم نمايند ضميمه درخواست  اشخاص حقوقي بايستي مجوز تأسيس و اساسنامه مؤسسه يا شركت را به:2تبصره 
   نحوه صدورمجوز و نظارت –فصل چهارم 

گـردد و در صـورتي كـه متقاضـي يـك دوره از مجموعـه مـسابقات را                      مجوز برگزاري مسابقات براي يك بار صـادرمي        :16ماده  
عهـده دفتـر مجـامع و ادارات كـل             ماه صادر و قابل تمديداست، ضمناً تشخيص ادامه مسابقه بـه           6نمايد، مجوز آن براي     درخواست  



 

١٨٨  

  . استانها است
كننـد در زمـره     هاي عمومي براي تبليغـات خـود اسـتفاده مـي            شود و از رسانه      مسابقاتي كه در تهران بزرگ برگزار مي       :17ماده  

  . شوند مسابقات كشوري محسوب مي
هـاي محلـي صـورت         توسـط رسـانه    حتماًشود،    برگزار مي ) ز تهران بزرگ  به ج ( تبليغات مسابقاتي كه در استان تهران        –تبصره  

  .  خواهد گرفت
ها توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ذيربط صـادر              ها ياشهرستان    مجوز برگزاري مسابقات در سطح استان      :18ماده  

  . خواهد شد
دفتـر    فرهنگي وهنري سراسرس واصله را جهت بررسي و صدور مجوز به           ها بايستي تقاضاهاي مسابقات     اداره كل استان   :19ماده  

  . مجامع ارسال نمايند
  . باشد ها به عهده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مي  نظارت بر حسن اجراي ضوابط كليه مسابقات در استان:20ماده 
  . هنگ و ارشاد اسالمي و دفتر مجامع بايد اوراق مربوط به مسابقه را به مهر مخصوص ممهور نمايند ادارات كل فر:21ماده 
 متقاضي موظف است حداكثر يك ماه پس از برگزاري مسابقه گزارش كاملي از مراحل اجرايي و نتايج مسابقه را كتبـاً                      :22ماده  

  .  نمايدبه مرجع صادر كننده مجوز و جهت اطالع شركت كنندگان ارائه
 اداره كل فرهنگ  و ارشاد اسالمي استانها موظفند در پايان هر ماه گزارشي از مراحل صدور مجوز را به همراه رونوشت      :23ماده  

  . مجوزهاي صادره به دفتر مجامع ارسال دارند
ه قبـل از موعـد،       متقاضي موظف است در هر يك از مراحل برگزاري بخصوص درمراسم اهداء جوايز حداقل يـك هفتـ                  :24ماده  

بـديهي اسـت در صـورتي كـه      . اطالع دفتر مجامع و يا ادارات كـل اسـتانها رسـانده و درخواسـت اعـزام نـاظر بنماينـد                     مراتب را به  
تواند در هر مرحله نسبت به ابطال مجوز صادره و توقـف مـسابقه       درخواستها در مدت تعيين شده به دفتر واصل نگردد اين دفتر مي           

  . باشد بقه بر عهده متقاضي ميانين كليه ضرر و زيانهاي ناشي از توقف مساقدام نمايد همچ
  .  مراحل نظارت بر طرح مصوب مسابقه از سوي دفتر مجامع و يا ادارات كل استانها تعيين خواهد شد–تبصره 

ي كه نشانگر اهداي جـوايز   مجريان مسابقه موظفند كليه جوايز برندگان را به صاحبان آن تسليم نمايند و اسناد معتبر           :25ماده  
ال بـراي دريافـت جـايزه    سدر مواردي كه به هر دليل برنده تا يك. باشد در اختيار مرجع صادر كننده مجوز قرار دهند به برندگان مي  

  .مراجعه ننمايد مجري، جايزه را در اختيار مراجع قانوني قرار خواهد داد
گزارشات مربوط به تخلفات مجريان مسابقات نـسبت بـه بررسـي آن              دريافت دفتر مجامع و ادارات كل استانها پس از          :26ماده  

اقدام و پس از حصول اطمينان، مراتب از طريق دفتر حقوقي وزارت متبوع و يا نماينده دفتر مربوطه در استان جهت پيگيري جرايم                
  . احتمالي و توقف مسابقه از طريق مراجع ذيربط دنبال خواهد شد

هاي جمعـي كـه از مفـاد          ها، نشريات و رسانه     نامه جلوگيري و با چاپخانه      فعاليت متخلفين از مقررات اين آيين      از ادامه    :27ماده  



 

١٨٩  

  . اين آيين نامه تخلف نمايند طبق مقررات جاري كشور رفتار خواهد شد
  فصل پنجم 

   مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 6مقررات مربوط به اعمال تبصره ماده 
هاي فرهنگي و هنري قانوني منطبق با         ها و كانون     و غيرنقدي توسط مراكز و مؤسات خيريه، مساجد، انجمن         قبول هداياي نقدي  

  . رسد با رعايت مواد ذيل بالمانع است  احتماعي مي:شان به مصرف مورد وقف و يا امور فرهنگي  كه درآمدحاصله2ماده 
آزمايي عمـومي    فرهنگي اقدام به دريافت وجه نموده و مصداق بختبدون مبادله كاالي(اي   استفاده از روش پرسشنامه :28ماده  
  . باشد دراين نوع مسابقات مجاز نمي) كند را پيدا مي
كـه طبـق     بايست فقـط در اختيـار برنـدگان         بقه مي ا بهره برداري از روش بخت آزمايي عمومي ممنوع بوده وجوايز مس           :30ماده  

  . گيرد اي تعلق نمي يرد و به بقيه شركت كنندگان هيچ هديهشوند، قرار گ شرايط اعالم شده برگزيده مي
شود مشمول مقررات بازرگاني شـده و شـامل            جوايزي كه به منظور تشويق افراد براي خريد كاالهاي فرهنگي داده مي            :31ماده  

  . مقررات اين آيين نامه نيست
  . باشد بل استفاده مي آيين نامه، در اين بخش قا2 كليه مسابقات مذكور در ماده – 32ماده 
  . شود گردد فقط توسط دفتر مجامع صادر مي  مجوز برگزاري مسابقاتي كه در سطح ملي برگزار مي:33ماده 
هـاي    ها مازاد بر هزينه     باشد، ارزش هدايا و كمك       چنانچه پس از حسابرسي مسابقاتي كه مشمول مقررات اين فصل مي           :34ماده  

هاي پستي و اهـداء جـوايز باشـد، ايـن مبلـغ زيـر نظـر                   داوري، تصحيح اوراق و هزينه    هيأت  بقه،  اجرا شامل جاپ فراخوان، فرم مسا     
  . المنفعه خواهد شد هاي فرهنگي، هنري و عام شوراي نظارت، صرف هزينه طرح

هاي فوق شورايي پنج نفره از صاحب نظـران و اشـخاص حقـوقي بـه پيـشنهاد                     به منظور نظارت بر حسن اجراي طرح       :35ماده  
  . گردد معاونت امور فرهنگي و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي

  .  دبيرخانه شورا در دفتر مجامع تشكيل و مدير كل آن مسئول دبيرخانه خواهد بود:1تبصره 
  . نمايد ها را تدوين ميينه كيل، آيين نامه نظارت بر هز شورا پس از تش:2تبصره 

شود كليه هداياي دريافتي را به شوراي نظارت بر اجراي مـسابقات مـستقر در دفتـر مجـامع                مجري مسابقه متعهد مي    :36ماده  
  . رسد، واريز نمايد اعالم نموده و وجوه دريافتي را به حسابي كه به اطالع دفتر مجامع مي

فتي به حساب مسابقه   هداياي غيرنقدي در صورتي كه قابل مصرف در اجراي مسابقه نباشد به فروش رفته و مبلغ دريا                 :37ماده  
  . گردد واريز مي
  . هايي را حمايت خواهد كرد كه از سوي دفتر مجامع ارجاع شده باشد  شورا طرح:38ماده 
گـردد توسـط شـوراي        مواردي را كه منجر به ابطال مجوز مـي         بررسي و ظارت   تخلفات از مجوز صادره توسط شوراي ن       :39ماده  

  . دهد طال مجوز ميمزبور مشخص و در صورت لزوم حكم به اب



 

١٩٠  

 شوراي فرهنـگ  20/3/82 تبصره تهيه و در سيصد و هفتاد و چهارمين جلسة مورخ       10 ماده و    39نامه در پنج فصل و        اين آيين 
  . عمومي به تصويب رسيد

  سياستهاي هنرهاي نمايشي
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي26/11/1378 مورخ 457مصوب جلسه (

 ) 13/7/78دش مورخ   / 2341شماره  ( بنا به پيشنهاد شوراي هنر       26/11/78 مورخ   457 جلسه   شوراي عالي انقالب فرهنگي در    
  : سياستهاي هنرهاي نمايشي را به اين شرح تصويب كرد

  : مقدمه
 و با   20/5/71 شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ       288ي جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه       گبا توجه به اصول سياست فرهن     

  : شود كشور به شرح زير تعيين مي) تئاتر(، سياست هاي هنرهاي نمايشي »اولويت ها و سياست هاي كلي« از 12 استناد به بند
  : و ضرورت  هدف– 1ماده 

 اصول سياست فرهنگي به منظـور اعـتالي   19 و 1با توجه به بند  هنر تئاتر از عناصرمقوم فرهنگي جامعه است كه گسترش آن        
  . پذيرد صورت ميفرهنگي جامعه اسالمي ايران 

   حمايت دولت :2ماده 
 از اصول سياست فرهنگي، دولت موظف است شرايط مـادي و معنـوي الزم را بـراي توليـد نمـايش و ايجـاد                         24با توجه به بند     

  . مكانهاي نمايشي در سراسر كشور فراهم آورد و حمايت الزم را براي گسترش و اعتالي هنر تئاتر انجام دهد
  : تبصره
ي باشند در اولويـت ويـژه   تر ملّتأالمي و مقوم يي كه برگرفته از فرهنگ اصيل اسالمي و نشأت گرفته از پيام انقالب اس           ها  نمايش

  .قرار خواهند گرفت
   هدايت و نظارت :3ماده 

بـه  اين امر  . هدايت و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمايشي در سراسر كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است                  
  . پذيرد منظور دستيابي، حفظ و صيانت اهداف فرهنگي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران انجام مي

.  هدايت و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمايشي در سراسر كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي اسـت  :1تبصره  
  . پذيرد گي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران انجام مياين امر به منظور دستيابي، حفظ و صيانت اهداف فرهن

. پـذيرد   اي صـورت مـي      در سراسر كشور بر اساس آيين نامه جداگانه       ) تئاتر( نظارت بر اجراي عمومي هنرهاي نمايشي        :1تبصره  
  . اين آيين نامه به تصويب شوراي هنر خواهد رسيد

هـاي دانـشجويي و تئاترهـاي         نشگاهها ومراكز آموزش عالي كشور و نيز جـشنواره         نظارت بر اجراي نمايش در داخل دا       :2تبصره  
در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور اين امر به عهده شوراي فرهنگي هر دانـشگاه                . اين ماده مستثني است     تلويزيوني از موضوع  



 

١٩١  

و آموزش پزشكي و رئيس نهاد نماينـدگي مقـام          خواهدبود كه آيين نامه آن توسط وزراي فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت، درمان              
  . معظم رهبري در دانشگاههاتصويب وابالغ خواهد شد

   آموزش و پرورش :4ماده 
به منظور باروري استعدادها، افزايش آگاهي، دانش و توانايي نيروي انساني در عرصه هنـر نمـايش، تقويـت و تـرويج آمـوزش و                         

  : ف زير را انجام دهندپزوهش، الزم است دستگاههاي ذيربط وظاي
آموزش رسمي تئاتر در سطوح عالي بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا مؤسساتي اسـت كـه داراي مجـوز رسـمي                         : الف
  . باشند
  . اههاي آزاد در زمينه هنرهاي نمايشي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي استگصدور مجوز ونظارت بر آموزش: ب
رورش موظف است برنامه مشخصي براي آموزش و ترويج هنرنمايش در مدارس تهيه و با هماهنگي وزارت                 وزارت آموزش و پ   : ج

هـاي تأسـيس و گـسترش هنرسـتانهاي نمـايش       الزم است با همكاري اين دو وزارتخانه، زمينـه . فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه نمايد   
  . فراهم گردد

هشي است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت فرهنـگ    و و كاربردي پژ   فرهنگستان هنر موظف به تهيه طرحهاي بنيادي      : د
  .  باشند و آموزش عالي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف به حمايت كامل از اجراي اين طرحها مي

   تبادل نظر – 5ماده 
 ديگر كشورهاي جهان به منظـور آشـنا سـاختن            اصول سياست فرهنگي، تبادل گروههاي نمايشي ايراني و        3 و   2باتوجه به بند    

هاي متداول و نوين هنر هاي نمايشي در          جهانيان با فرهنگ و هنر اسالمي و ايراني و نيز آشنايي عالقمندان ايراني با سبكها و شيوه                
 دسـتورالعمل ايـن     .اين تبادل بايد با درنظر گرفتن ارزشها، اصول و شئون جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد              . جهان ضروري است  

  . تصويب خواهد رسيد تبادل در شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و باهمكاري وزارت امور خارجه تهيه و به
   جشنواره ها:6ماده 

 برگزاري جشنواره هاي نمايشي به منظور معرفي هنر ايراني و انقالب اسالمي، مبادله انديشه و تجـارب، ارزيـابي و معرفـي آثـار                       
خواهـد  )  اهداف سياست فرهنگـي    2باتوجه به بند    (ارزشمند نمايشي، كشف و معرفي استعدادهاي جوان و رونق فعاليتهاي نمايشي            

نظـارت  . هاينمايشي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـت           سازماندهي، هماهنگي و صدور مجوز براي برگزاري جشنواره       . بود
هاي نمايشي از وظـايف و مـسئوليتهاي ايـن            ي مندرج در اصول سياستهاي فرهنگي در جشنواره       بر اعمال سياستها و اصول و ازشها      

  . وزارتخانه است
  . شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد26/11/1378 مورخ 457 تبصره در جلسه 3 ماده و 6سياستهاي فوق در 

    سيد محمد خاتمي–رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  



 

١٩٢  

   سياستهاي هنرهاي نمايشي3 ماده 2تكميل تبصره 
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي11/4/81 مورخ 499مصوب جلسه (

 مـورخ   1100/110/230نامـه شـماره     ( ، به پيشنهاد شوراي هنر     11/4/1381 مورخ   499شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       
به اين شرح تـصويب     ) 22/12/1378دش مورخ   /4068ابالغيه شماره    ( سياستهاي هنرهاي نمايشي را    3 ماده   2تبصره  )  7/3/1381

  : كرد
  : 3 ماده 2تبصره 

نظارت بر اجراي نمايش در داخل دانشگاه ها  و مراكز آموزش عالي كشور و نيز جشنواره هاي دانشجويي، تئاترهاي تلويزيوني و                      
 هـا و مراكـز آمـوزش        گاهدر دانش . ع اين ماده مستثني است    نمايش هاي مربوط به كانون پرورش فكري كودگان و نوجوانان از موضو           

 خواهد بود كه آيين نامه آن توسط وزراي علوم ف تحقيقات و فنـاوري و                گاه ها عالي كشور اين امربه عهده شوراي فرهنگي هر دانش        
  . غ خواهد شدبهداشت درمان و آموزش پزشكي و رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تصويب و ابال

   سيد محمد خاتمي –رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي21/1/1380 مورخ 477مصوب جلسه (
 مـورخ   14:23 شـماره    نامـه ( بنـا بـه پيـشنهاد شـوراي هنـر            21/1/1380 مـورخ    477شوراي عالي انقالب فرهنگـي در جلـسه       

  : هاي آزاد هنري را بدين شرح تصويب كرد ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه ) 18/11/1379
  تعريف : فصل اول

شود كه    شود به مكاني اطالق مي      ناميده مي » مؤسسه آموزشي «و يا   » آموزشگاه« آموزشگاه آزاد هنري كه در اين مصوبه         :1ماده  
هنرهـاي تجـسمي و خوشنويـسي ـ سـرود و آهنگهـاي       (هاي هنري  جويان عالقمند به يكي از رشتهبه منظور تربيت و آموزش هنر

  :انقالبي ـ هنرهاي نمايشي
 بر اساس ضوابط و شئون اسالمي وبا رعايت اين ضـوابط توسـط افـراد حقيقـي يـا               –براي اشاعه فرهنگ و هنر      ) هنرهاي سنتي 

 شـوراي عـالي انقـالب       2/6/1371دش مورخ   /2014ابالغيه شماره   (كشور  رعايت اصول سياست فرهنگي     . گردد  حقوقي تأسيس مي  
  . در كليه سطوح ومراحل فعاليت آموزشگاهها الزامي است) فرهنگي

  . تواند فعاليت نمايد  هر آموزشگاه تنها در يك زمينه هنري مي:1تبصره 
زمينه هـاي آموزشـي مجـوز جداگانـه اخـذ             مؤسسات چند منظوره براي آموزش هاي مختلف هنري بايد هر كدام از               :2تبصره  

  . كنند
  اركان : فصل دوم

  : اركان شامل مؤسس يا هيئت مؤسس و مدير مسئول به شرح ذيل خواهد بود



 

١٩٣  

   مؤسس :2ماده 
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه با سرمايه گذاري و طي مراحل ذكر شده در اين مصوبه اجازه تأسيس مؤسسات       

  . كنند هنري را دريافت مييا آموزشگاه هاي 
  :  مؤسس يا مؤسسين بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:3ماده 

  تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  .1
  . اعتقاد به مباني دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .2
  اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .3
  . خورداري از حسن شهرت ونداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثربر .4
  ) براي آقايان(داشتن برگة پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه  .5
   سال سن 30متاهل يا داشتن حداقل  .6

نـگ و اشـاد     مجـوز فعاليـت آموزشـهاي هنـري از وزارت فره            سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد براي       :كليه وزارتخانه ها  : تبصره  
  . اسالمي تقاضاي صدور پروانه نمايند

  :  وظايف و مسئوليت هاي مؤسس و يا هيئت مؤسس:4ماده 
  . درخواست صدور اجازة تأسيس آموزشگاه از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و تحويل مدارك الزم -1
يزات و وسايل الزم مورد تأييد شـوراي فنـي   ارائه مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، فني، بهداشتي، آموزشي و تجه      -2

  . استان باشد
  . معرفي مدير مسئول و جانشين واجد شرايط براي تصويب به شوراي فني استان -3

در صورت عزل، استعفا يا فوت مدير مسئول بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه، مدير مسئول و جانشين واجد شـرايط بـه                       : تبصره
  . شوراي فني استان معرفي شود

مديرمـسئول  . شـود    مدير مسئول به پيشنهاد مؤسس و ياهيئت مؤسس و تأييد شوراي فني استان مشغول به كار مـي                  – 5ماده  
  .بايد واجد يكي از شرايط اختصاصي ذيل باشد)  ضوابط3موضوع مفاد ماده (عالوه بر دارا بودن كليه شرايط مؤسس 

  اه، گز رشته هاي هنري، حسب نوع فعاليت آموزشدر يكي ا) ليسانس يا باالتر( داشتن تحصيالت عالي :1 .1
  .  هنري در رشته مربوط از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور3 و 1،2دارا بودن يكي از درجات  .2
دارابودن درجه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايراني براي آموزشگاههاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنـري بـه                .3

  . اد اسالمي در آن زمينهتشخيص وزارت فرهنگ و ارش
 فوق ديپلم در يكي از رشته هاي هنري حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنـري بـه تـشخيص                       كدارابودن مدر  .4

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در آن زمينه



 

١٩٤  

اه هـاي آزاد    دارابودن صالحيت هاي الزم تجربي براي هنرمندان فاقد مدرك به تشخيص شوراي مركزي نظارت بر آموزشـگ                 .5
  . هنري

هاي مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشـگاه هـاي مخـصوص                مديران مسئول و جانشينان آنها در آموزشگاه      : 1تبصره  
  . بانوان منحصراً زن باشند

  .  فعاليت آموزشگاه ها بايد منحصراً در زمينه آموزش آقايان يا بانوان باشد:2تبصره 
  : ل وظايف مدير مسئو:6ماده 

  . اهگ فرهنگي در جريان كلي كار و محيط آموزش:نظارت و مراقبت دررعايت اصول و موازين اسالمي .1
  . اجراي كليه مقررات و بخشنامه هاي ابالغ شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي .2
  . حضور مرتب در آموزشگاه .3
از آموزشگاه و ارائه آنها به مسئولين و بازرسـان وزارت           از دفاتر آمار، بازرسي، ثبت نام و ساير دفاتر مورد ني           حفظ و مراقبت   .4

  . فرهنگ و ارشاداسالمي
  . ارسال آمار هنرجويان ثبت نام شده هر دوره آموزشي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان .5
ان شـرايط   جانشين مدير مسئول بايد هم    . باشد  در غياب مديرمسئول ، كليه وظايف وي بر عهده جانشين وي مي           : تبصره   .6

  . مدير مسئول را داشته باشد
  شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري : فصل سوم

 به منظور دستيابي به اهداف زير نظر شوراي مركزي نظـارت بـر آموزشـگاههاي آزاد هنـري دروزارت فرهنـگ و ارشـاد                      :7ماده  
  : شود اسالمي تشكيل مي

  . ه هاي آزاد هنري در سراسر كشور رسيدگي و نظارت بر عملكرد آموزشگا:الف
  .  ايجاد هماهنگي هاي الزم در كار شوراهاي رسيدگي و نظارت استان در سراسر كشور:ب
  .  رسيدگي به درخواست تجديد نظر آراي صادره از شوراهاي رسيدگي و نظارت استان:ج

  :  اعضاي شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري عبارتند از:8ماده 
  ) رئيس شورا(معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -
  .رييس مركز گسترش آموزش هاي هنري -
  . نماينده فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران -
  . كارشناس مسائل ديني با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -
  .سه نفر كارشناس مسائل هنري حسب موضوع جلسه -

از سـوي رئـيس شـورا       )  غيردولتـي  :دولتـي (س از استعالم از نهادهاي صنفي و دانشگاه هاي هنر           كارشناسان هنري پ  : 1تبصره  



 

١٩٥  

  . دعوت خواهندشد
 روز، قابل اعتراض در شـوراي مركـزي نظـارت           20آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ظرف مدت            : 2تبصه  

  . است
ا است و ادارات كـل فرهنـگ و ارشـاد  اسـالمي موظـف بـه اجـراي آن                     االجر  رأي شوراي مركزي نظارت قطعي و الزم      : 3تبصره  

  . هستند
 شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ها براي رسيدگي و نظارت عمومي بر عملكرد آموزشگاه ها بـا تركيـب زيـر تـشكيل                       :9ماده  

  : شوند مي
  مدير كل ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمي استان به عنوان رييس شورا  .1
  . ري اداره كل استانرييس اداره هن .2
  . كارشناس مسائل ديني با انتخاب مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان .3
  . دو نفر كارشناس مسائل هنري حسب موضوع جلسه .4
از سوي رئيس شورا )  غير دولتي–دولتي (كارشناسان هنري پس از استعالم از نهادهاي صنفي و دانشگاه هاي هنر : تبصره .5

  . دعوت خواهند شد
 مصوبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان با رأي اكثريت اعضا قابل اجرا بوده واز طريق مدير كـل فرهنـگ و ارشـاد                        :10ه  ماد

 مـصوبات شـوراهاي رسـيدگي و نظـارت          8 ماده   2در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره           . اسالمي ابالغ خواهد شد   
  . االجرا است استان قطعي و الزم

  .  مقررات جاري كشور باشدسايروابط و ضد اين اير مفاوبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان نبايد مغ مص:11ماده 
  :  وظايف و اختيارات شوراي رسيدگي و نظارت استان:12ماده 

  .  مسئول و جانشين مديرمسئولربررسي و تأييد صالحيت هيئت مؤسس، مدي .1
  . گاه هاي استان براساس ضوابط ابالغينظارت بر عملكرد و برنامه هاي آموزش هنري آموزش .2
  . تصويب نام آموزشگاه .3
  .اه بر اساس ضوابط تعيين شدهگ اجازه تأسيس آموزشلغوبه صدور يا  اتخاذ تصميم نسبت .4

صدور مجوز فعاليت آموزشگاه هاي آزاد سرود و آهنگهاي انقالبي پس از اعـالم شـوراهاي رسـيدگي و نظـارت اسـتان و                        : تبصره
  . ركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري انجام خواهد شدتأييد شوراي م

  
  نظارت : فصل چهارم

  .  شوراهاي رسيدگي و نظارت استاني، بر فعاليت هاي آموزشگاه هاي استان نظارت خواهند داشت:13ماده 



 

١٩٦  

  تخلفات : فصل پنجم
هـاي واصـله پـس از بررسـي و تأييـد و          گـزارش  اقدامات زير متناسب با ميزان تخلف و با توجه به محتويات پرونـده و                :14ماده  

  : تصويب شوراي فني استان توسط ادارات كل اعمال و سوابق در پرونده درج و بايگاني خواهد شد
  .تذكر شفاهي .1
  . تذكر كتبي .2
  . اخطار كتبي .3
  . توبيخ كتبي .4
  .  ماه تا يك سال3تعطيل موقت آموزشگاه از  .5
  . بركنار ساختن موقت يا دائم مدير مسئول .6
  . و اجازه تأسيس و تعطيل دائم آموزشگاه ودر صورت لزوم معرفي متخلف به مراجع ذيصالحلغ .7

  :  مواردي كه مجوز آموزشگاه را لغو خواهد كرد:15ماده 
   …تخلفات اخالقي چون رواج بي بند و باري، ترويج فرهنگ مبتذل از طريق آثار مبتذل  .1
  . اي هيئت مؤسس بدون موافقت شوراي فني استانانتقال يا واگذاري آموزشگاه به غير يا تغيير اعض .2
  . بكارگيري كساني كه رد صالحيت شده اند .3
  . انجام تخلفات مالي با تأييد شوراي فني استان و شوراي مركزي .4
  .تشكيل كالسهاي مختلط  .5

  .  استان استتشكيل كالس هاي مختلط در برخي از زمينه ها نيازمند داشتن اجازه رسمي از شوراي مركزي يا فني: تبصره
  . تشكيل هرنوع كالس به جز آنچه در متن اجازه نامه تأسيس قيد شده است .6

الذكر به مؤسس يا هيئت مؤسس اخطـار و در صـورت عـدم               تواند در مورد برخي از تخلفات فوق        شوراي فني استان مي   : تبصره  
  .  اقدام نمايد14 ماده 7توجه مطابق بند 

  . ر، با تأييد شوراي مركزي يا فني استانعدم رعايت اصول سياست فرهنگي كشو .7
  مقررات عمومي : فصل ششم

  .  آموزشگاه بايد از مكان و ساختمان مناسب برخوردار بوده ونبايد فعاليت آن مخل آسايش عمومي باشد– 16ماده 
ت خود را كتبـاً بـه اطـالع          ماه از تاريخ صدور، داير نشده و يا فعالي         6اه هايي كه حداكثر پس از       گ اجازه تأسيس آموزش   :17ماده  

  . اداره كل ارشاد نرسانده باشند، لغو خواهد شد
  .  اجازة تأسيس آموزشگاه و يا عضويت در هيئت مؤسس قابل واگذاري يا انتقال به غير نيست:18ماده 
وره و حداكثر تـا   در صورت فوت يا استعفا يا اعالم عدم صالحيت هر يك از اعضاي هيئت مؤسس، آموزشگاه تا پايان د                  :19ماده  



 

١٩٧  

ترميم هيئت مؤسس از سوي باقيمانده اعضاء بالمانع  تقاضاي. يك سال با مسئوليت كامل مدير مسئول به كار خود ادامه خواهد داد     
  . است

 ايـن   3در صورتي كه عضو مؤسس يك نفر باشد، مجوز با معرفي كليه وراث وي، به نام يك نفـر واجـد شـرايط در مـاه                           : تبصره
  .خواهدشدضوابط صادر 

  .  سال در آموزشگاه هاي آزاد موافقت كتبي ولي الزامي است18 براي ثبت نام هنرجويان كمتر از :20ماده 
 بايستي كليه كاركنان آموزشگاه هاي مخصوص بانوان به استثناي كادر نگهباني، زن وكليـه كاركنـان آموزشـگاه هـاي      :21ماده  

  . مخصوص آقايان، مرد باشند
  . قيق متن مجوز و منحصراً با قيد نام مصوب مندرج در مجوز تنظيم گردددو آگهي هاي تبليغاتي بايد با رعايت  اوراق :22ماده 
 آموزشگاه ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسي مورد نياز خود را تهيه و توسط اداره كل فرهنـگ وارشـاد اسـالمي                         :23ماده  

  . شماره گذاري و پلمپ كنند
  . شود يب اين ضوابط كليه دستورالعملها و بخشامه هاي قبلي مربوط به آموزشگاه هاي آزاد هنري لغو مي با تصو:24ماده 
 پس از ابالغ اين ضوابط از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، كليه آموزشگاه هاي هنري موظفند كه حداكثر ظرف                     :25ماده  

در غير اينصورت امتياز تأسـيس آموزشـگاه لغـو          . زه نامة تأسيس نمايند   مدت يكسال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجا           
  . خواهد شد

  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد21/1/1380 مورخ 477 تبصره در جلسه 15 ماده و 25ضوابط فوق در 
   سيد محمد خاتمي–رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 
  ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه                                                

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي6/2/1379 مورخ 461مصوب جلسه (
سياستهاي هنرهاي   «3 ماده   1 بنا به پيشنهاد شوراي هنر به استناد تبصره          6/2/79 مورخ   461شوراي انقالب فرهنگي درجلسه     

  : الي انقالب فرهنگي ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه را به شرح ذيل تصويب كرد شوراي ع26/11/78مصوب » نمايشي
 مقصود از نمايش در اين ضوابط اجراي هر گونه نمايش ايراني و خارجي، از جملـه نمايـشهاي مـذهبي، سـنتي، شـادي                :1ماده  

  . آفرين و تفريحي با زمانها ي كوتاه و متوسط و طوالني است
شود و يـا بـه هـر          نمايشهايي كه در تاالرهاي تئاتر يا تاالرها و فضاهاي دولتي و غير دولتي به نمايش گذاشته مي                  كليه    :2ماده  

  . گيرد بايد داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باشد نحو در معرض استفاده عموم قرار مي
هنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت نظارت بر تاالرهاي نمايشي دولتي           مادام كه در تهران، مركز هنرهاي نمايش وزارت فر         :1تبصره  

  . دار صدور پروانه خواهد بود و غير دولتي را به عهده دارد، شوراي مركزي نظارت بر نمايش عهده



 

١٩٨  

ات  نظارت بر نمايش و صدور پروانه در مراكز استانها بر طبق ايـن ضـوابط بـه عهـده ادارات كـل و در شهرسـتانها ادار                   :2تبصره  
  .فرهنگ و ارشاداسالمي خواهد بود

كتـرين اداره فرهنـگ و ارشـاد        يسـيس نـشده متقاضـيان بايـد از نزد         أ در شهرهايي كه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ت         :3تبصره  
  . اسالمي پروانه نمايش اخذ نمايند

ي انقـالب فرهنگـي، نظـارت بـر         مصوب شوراي عال  » نمايشي اصول سياستهاي هنرهاي   «3 ماده   2 با استناد به تبصره      :4تبصره  
هاي دانشجويي، دانش آموزي، كانون پـرورش         خل مدارس، دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشور و نيز جشنواره         امايش در د  ناجراي  

 اساس اين ضوابط تابع آيين نامه مربوط بـه خـود            رفكري كودكان و نوجوانان و تئاترهاي تلويزيوني از موضوع اين ماده مستثني و ب             
  . ستا

و بـر ايـن اسـاس نظـارت و     .  اجراي هرگونه نمايش دركليه تاالرها در صورتي كه در بردارنده نكات ذيل نباشد آزاد است:3ماده  
  . براي آنها پروانه نمايش صادر خواهد شد

  . انكار، نفي، مخدوش كردن و يا اهانت به اصول و فروع دين مقدس اسالم -1
  . ، رهبر انقالب اسالمي و مراجع تقليد)ره(، امام خميني)ع(ميناهانت به پيامبران الهي، ائمه معصو -2
  . هتك حرمت اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي -3
  . نااميدي نسبت به صل نظام و انقالب اسالمي -4
  . توهين به مفاخر سياسي، علمي و مذهبي كشور -5
  . اشاعه فساد، فحشاء و اعمال منافي عفت عمومي -6
  . تمسخرطوايف واقوام ايراني مخصوصا  برابري انسان هاواشاعه نژاد پرستي ونفي -7
  .تضعيف وحدت ملي، منافع و امنيت ملي و مصالح جمهوري اسالمي ايران  -8
  . ضعف شديد هنري به لحاظ اجرا، به نحوي كه ذوق و سليقه تماشاگران را به انحطاط بكشاند -9

ههاي كسب درآمد از طريـق نامـشروع ماننـد قاچـاق و     تشويق، ترغيب و ترويج يا آموزش اعتيادهاي مضر و خطرناك و را            -10
  . غيره

  . كمك به نفوذ فرهنگي يا سياسي يا اقتصادي بيگانگان و ضديت با خط مشي و بينش مبتني بر حفظ استقالل كشور -11
   .ترويج و تبليغ مرامهاي گروههاي محارب و غيرقانوني و فرق ضاله و همچنين دفاع از نظامهاي استبدادي و استكباري -12
  . بيان كاذب وقايع اسالم و انقالب اسالمي، به نحوي كه موجب گمراهي بيننده شود -13
  .هتك حرمت قشر يا صنفي از جامعه -14

 جهت بررسي و اظهارنظر در مورد اجراي هر گونه نمايش و صدور پروانه با در نظـر گـرفتن مقـررات ايـن دسـتورالعمل                          :4ماده  
  : گردد هيئتهايي با تركيب زير تشكيل مي



 

١٩٩  

  :  شوراي مركزي نظارت بر نمايش در مركز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شامل:لفا
  . دو نفر كارشناس داراي بينش و اطالعات اسالمي و آشنا به امور هنري و نمايشي به تأييد رئيس سازمان تبليغات اسالمي -1
  . يك نفر كارشناس داراي بينش سياسي و اجتماعي -2
اي    سال سابقه كار حرفـه     10ارشد تئاتر با مدرك حداقل كارشناسي ارشد رشته تئاتر و يا داراي حداقل              سه نفر كارشناس     -3

  . در عرصه هنرهاي نمايشي
 شوراي مركزي نظـارت بـر نمـايش از سـوي رئـيس مركزهنرهـاي نمايـشي معرفـي و پـس از                        1 اعضاي موضوع بند     :1تبصره  

  . ون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منصوب خواهند شدتأييدرئيس سازمان تبليغات اسالمي از سوي معا
 ساير اعضاي شوراي مركزي نظارت بر نمايش توسط رئيس مركز هنرهـاي نمايـشي معرفـي و بـاحكم معـاون هنـري                        :2تبصره  

  . گردند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منصوب مي
  . ون حق رأي دبيري شورا را برعهده خواهد داشت رئيس گروه نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي، بد:3تبصره 
 منظور از كارشناسان تئاتر، كساني هستند كه ضـمن داشـتن حـسن شـهرت در عرصـه تئـاتر، داراي سـوابق روشـن                          :4تبصره  

 اصـول   و ارزشهاي منـدرج در    . ا.ا.بايست به قانون اساسي ج      اين افراد مي  . آموزشي و پژوهشي و تجربيات مؤثري در اين زمينه باشند         
  . هاي فرهنگي التزام عملي داشته باشند سياست
  :  شوراي نظارت بر نمايش استانها و شهرستانها شامل:ب
يك نفر كارشناس داراي بينش و اطالعات اسالمي و آشنا به مسائل هنري، به تأييد رئيس سازمان تبليغات اسالمي مركز                     -1

  . استان يا شهرستان
  . ، اجتماعي و آشنا به مسائل نمايش وتئاتردو نفر كارشناس داراي بينش سياسي -2
  ).  بند الف اين ماده4طبق تعريف رائه شده در تبصره (دونفر كارشناس تئاتر  -3

 شوراي نظارت بر نمايش استانها و شهرستانها از سوي مـدير كـل اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي              1 عضو موضوع بند     :1تبصره  
ن تبليغات اسالمي مركز استان از سوي رئيس سازمان تبليغـات اسـالمي مركـز اسـتان از                  استان معرفي و پس از تأييد رئيس سازما       

  . سوي رئيس مركز هنرهاي نمايشي منصوب خواهد شد
 ساير اعضاي شوراي نظارت بر نمايش استانها و شهرستانها به پيشنهاد مدير كـل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي اسـتان و              :2تبصره  

  .گردند ي منصوب ميحكم رئيس مركز هنرهاي نمايش
 نفر از اعضاء رسميت داشته و تـصميمات بـا           4 جلسات شوراي نظارت مركزي و شوراهاي استانها و شهرستانها با حضور             :5ماده  
  . باشد  نفر معتبر مي3حداقل 

هـاي    تهتواننـد از كارشناسـان متخـصص رشـ           شوراي نظارت مركزي و شوراهاي استانها و شهرستانها در صورت لزوم مي            :6ماده  
  .مختلف مربوط به موضوع نمايش براي مشاوره دعوت به عمل آورند



 

٢٠٠  

  .  مدت اعتبار پروانه نمايش در همان پروانه ذكر خواهد شد:7ماده 
 شوراهاي نظارت موظفند حداكثر يك ماه پس از دريافت متن نمايش و يك هفته پس از بازبيني نمايش، نظر خـود را                       –تبصره  

  .  نمايندكتباً به متقاضي اعالم
 در صورتي كه نمايشي طبق اين ضوابط موفق به اخذ پروانه نمايش نگردد و متقاضي نسبت به رأي صادره معترض باشد :8ماده 

بايد ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ رأي شوراي نظارت مركزي و شوراهاي نظارت استان تقاضاي بـازبيني مجـدد را بـه شـوراي                          
  . عالي نظارت تسليم كند

  . توانند در شوراي عالي نظارت مطرح گردند كه در شوراي نظارت به اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند مايشهايي مين
  : شود  شوراي عالي نظارت از افراد زير تشكيل مي:9ماده 
  .  رئيس مركز هنرهاي نمايشي:الف
  . ير فرهنگ و ارشاد اسالمي دو نفر با حداقل مدرك كارشناسي ارشدتئاتر با معرفي معاون هنري وز:ب
  . يك نفر كارشناس داراي بينش اسالمي، سياسي و اجتماعي:ج
  .  يك نفر كارشناس حقوقي آشنا به مسائل هنري:د
  .  رئيس گروه نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي بدون حق رأي:ه

  . االجرا است  رأي شوراي عالي نظارت قطعي و الزم:1تبصره 
  . عمل آورد تواند از صاحبنظران جهت مشاوره دعوت به ي عالي نظارت در صورت لزوم مي شورا:2تبصره 
رسيدگي » شوراي نظارت بر نمايش استان    « اعتراض به رأي صادره از سوي شوراي نظارت بر نمايش در شهرستان در               :3تبصره  
  .خواهد شد
در سراسر كشور معتبر اسـت، مگـر        ) راي نظارت مركزي  شو( پروانه هاي نمايش صادره از سوي مركز هنرهاي نمايشي           :10ماده  

  .آنكه در پروانه نمايش قيد مكان خاصي شده باشد و يا اجراي آن در بعضي مناطق ممنوع شده باشد
  .  پروانه هاي نمايش صادره از سوي ادارات كل استانها و شهرستانها فقط در همان استان و شهرستان معتبر است–تبصره 

ي پروانه نمايش بايد كليه اطالعات و مشخصات مربوط به نمايش مورد تقاضا را در پرسشنامه هايي كه از سوي                     متقاض :11ماده  
  . شود قيد و تحويل نمايد يشي، اداره كل يا ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختيار او گذاشته ميامركز هنرهاي نم

 يكسان از سـوي مركـز هنرهـاي نمايـشي وزارت فرهنـگ و ارشـاد                  پرسشنامه هاي مورد اشاره در اين ماده به صورت         –تبصره  
  . اسالمي تهيه و در اختيار شوراي نظارت مركزي و شوراي نظارت بر نمايش استانها و شهرستانها قرار خواهد گرفت

كنـد، طبـق     با هر كس كه بدون اخذ پروانه نمايش از مراجع ذيصالح مندرج در اين ضوابط مبادرت به اجراي نمايش                     :12ماده  
  . مقررات رفتار خواهدشد

  .  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت نظارت بر حسن انجام اين ضوابط را بر عهده دارد:13ماده 



 

٢٠١  

  . تصويب رسيد  شوراي عالي انقالب فرهنگي به26/2/1379  مورخ 461 تبصره درجلسه 16 ماده و 13اين ضوابط در 
   سيد محمد خاتمي –ب فرهنگي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقال

  دش              /329: شماره                                                                                                                                         
   9/2/1380: تاريخ

  التحرير و كاالهاي مشابه ير روي البسه و لوازمآئين نامه نحوه نظارت بر عالئم، نشانه ها و تصاو
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي11/11/1379 مورخ 474مصوبه جلسه (

نامـه شـماره   (  ، بنـا بـه پيـشنهاد شـوراي فرهنـگ عمـومي            11/11/1379 مـورخ    474شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       
التحرير و كاالهـاي مـشابه را         ئم، نشانه ها و تصاوير روي البسه و لوازم        آئين نامه نحوه نظارت بر عال     ) 19/10/1379الف مورخ   /3911

  : به شرح ذيل تصويب نمود
  : 1ماده 
 جلوگيري از به كارگرفتن عالئم، نشانه ها و تصاويري كه با فرهنگ اسالمي ايراني در تعـارض اسـت وبـر فرهنـگ عمـومي                       :الف

  . تأثير منفي دارد
گيرد و يا     يابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار مي           ي كه به صورتهاي مختل انتشار مي       حفظ نمونه عالمت و تصاوير     –ب  

  . شود از طريق جرايد و رسانه ها تبليغ مي
  .  تعييت مشخصات هر گونه طرح و تصوير قابل انتشار:ج
  .  هنرمندان حفظ حقوق طراحان گرافيك و نقاشان با توجه به قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان و:د

  . ه ـ تشويق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ايراني و اسالمي در كاالها
 طرحها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاوير و يا طرحهاي تركيبي بايد مـروج هنـر و ارزش هـاي اسـالمي و ملـي و             :2ماده  

رير و كاالهاي مشابه ديگر كه مغاير با ضوابط اين آئين نامه            التح  ترغيب نوآوري باشد از طرح ها و نقوش و تصاوير روي البسه و لوازم             
  . نباشد، بالمانع است

  :  طرح و نقشي كه آشكار و غير آشكار داراي نكات و پيامهايي نظير موارد زير باشد ممنوع است:3ماده 
  .  اهانت به اديان رسمي كشور و كتب آسماني و مقدسات مذهبي:الف
باشد و يا به صورت جريانهاي فكري منحرف  موجب قوانين كشور غير قانوني مي اي كه به    سلك و فرقه   تبليغ هر گونه مرام، م     :ب

  . مطرح باشد
  .  تصاوير، كلمات و موضوعات مغاير با فرهنگ عمومي جامعه اسالمي ايران:ج
  .  نقوش و تصاوير مغاير با اصول فرهنگ عمومي و بومي يا فرهنگ اسالمي  ايراني:د

 :و تعيين اصول فرهنگ عمومي، بومي و اسالمي) »ب«بند(ص ها و نحوه تشخيص و تعيين جريانهاي فكري منحرف   شاخ: تبصره
  . در آئين نامه اجرايي مشخص مي شود) »د«بند(ايراني



 

٢٠٢  

 رعايت ضوابط و معيارهاي مصوب شوراي نظارت بـر          زم به الذكر مل    توليد كنندگان و وارد كنندگان كاالهاي مصرفي فوق        :4ماده  
  .  هستند…عالئم و نشانه ها و تصاوير روي البسه و

 صدور مجوز براي كانون هاي مشاوره هنري به منظور ارائه مشاوره به توليد كنندگان و نظارت بر كار اين كانون ها بـه   – 5ماده  
  . عهده معاونت امور هنري است

 معاونت امـور هنـري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي               در … شوراي نظارت بر عالئم ، نشانه ها و تصاوير روي البسه و              :6ماده  
  : تشكيل و اعضاي آن به شرح ذيل است

  ). رئيس شورا( معاون امور هنري–الف 
  .  مدير كل مركزهنرهاي تجسمي:ب
  .  نماينده سازمان ميراث فرهنگي:ج
  .  نماينده انجمن آثار ومفاخر فرهنگي:د
  .  نماينده وزارت اطالعات:ه
  . ارشناسان برجسته هنرهاي تجسمي به پيشنهاد معاون امورهنري و تصويب شوراي فرهنگ عمومي دو نفر از ك:و
  .  يك نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگي، تاريخي و ديني از سازمان تبليغات اسالمي وبا تصويب شوراي فرهنگ عمومي:ز
  .وراي فرهنگ عمومي يك نفر صاحب نظر در مسائل تربيتي از وزارت آموزش و پرورش با تصويب ش:ح
  . كارشناس حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به پيشنهاد معاونت حقوقي: ط
  . نماينده وزارت بازرگاني:ي

. تواند دبيرخانه هاي مشورتي دراستان هايي كه توانايي انجام ايـن كـار را دارنـد تـشكيل دهـد          معاونت امور هنري مي   : 1تبصره  
  . اركت استانها در چارچوب نظارتي، به عهده معاونت امورهنري استهمچنين تعيين ميزان و نحوه مش

  .  تصميمات شوراي نظارت با تأييد اكثريت اعضا معتبر خواهد بود:2تبصره 
همچنين طبق قانون بايد از حقوق مؤلفـان و  .  دبيرخانه شورا موظف به ثبت و حمايت نقوش به كار گرفته در كاالهاست     :7ماده  

  . دمصنفان حمايت شو
ضـرورت  .  شورا مي تواند در صورت لزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمـل آورد             :8ماده  

  .امر و انتخاب فرد مورد نظر، با تأييد رئيس شورا خواهد بود
گيـري مـصوباتو      پـي يل جلـسات و     ك شوراي نظارت دبيرخانه اي خواهد داشت كه وظايف آن فراهم آوردن مقدمات تـش              :9ماده  

  . نظارت برنحوه اجراي آنها است
  . گيري امور و جرايم و تخلفات، يك واحد حقوقي به عنوان مدعي در دبيرخانه تشكيل مي دهد  شورا براي پي:10ماده 
 –نـي    رسانه هاي گروهي باالخص صدا و سيما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبليغ و ترويج نقوش ملهم از هنـر ايرا                      :11ماده  

  . اسالمي تالش كنند
 دستورالعمل هاي اجرايي و حدود اختيارات شوراي نظارت در چارچوب اين آئين نامه توسط معاونت امور هنري تهيـه                    :12ماده  



 

٢٠٣  

  . و در شوراي فرهنگ عمومي مورد تصويب قرار مي گيرد
  .  انقالب فرهنگي به تصويب رسيد شوراي عالي11/11/1379 مورخ 474 تبصره در جلسه 3 ماده و 12آئين نامه فوق در 

   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهور و رئيس شوراي  عالي انقالب فرهنگي 
  ئين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابطآ                       

  هاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي ارزشيابي اين هنرمندان در رشته
 390111240/2300نامه شـماره   ( ، بنا به پيشنهاد شوراي هنر        21/1/1380 مورخ   477ب فرهنگي در جلسه     شوراي عالي انقال  

آيين نامه تشكيل شوراي ارزشياب هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشياب اين هنرمندان را در رشته هـاي                   ) 8/9/1379مورخ  
  : كتاب، نگارگري و هنرهاي صناعي بدين شرح تصويب كرد

  : مقدمه
بر اساس تقاضاي نهادهاي عمومي و غيردولتي و يا دو نفر از اساتيد معتبر، هنرمندان هنرهـاي سـنتي كـه نوعـاً فاقـد مـدرك                           

. شـوند  تحصيلي رسمي هستند توسط شوراي ارزشيابي و بر اساس اين ضوابط ارزشيابي شده و داراي مدرك يـا درجـه رسـمي مـي          
  .) صوبات اجرايي وهماهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته استتهيه و تدوين اين ضواببط ، با عطف به م(

  : اهداف
  .ارتقاي جايگاه رشته هاي مختلف هنرهاي سنتي .1
  . تخصصي كردن ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي .2
  . تعيين دقيق مرجع قانوني ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي .3
  . جايگاه متوليان امرتبيين شيوه هاي ارزشيابي و تعيين  .4

» طبقه بندي مشاغل هنرمندان كشور    « اين آيين نامه هنرمندان هنرهاي سنتي كشور اعم از آزاد و شاغل را بنا بر طرح                  :1ماده  
  . شود و ناظر بر پستهاي سازماني مندرج در امور استخدامي كشور شامل مي

  :  اعضاي شوراي ارزشيابي:2ماده 
  ). رئيس شورا ( رييس سازمان ميراث فرهنگي .1
  .معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده ايشان .2
  . نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي .3
  .رئيس گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر .4
  ) به انتخاب رئيس شوراي ارزشيابي(يك نفر صاحب نظر دانشگاهي در رشته هاي هنرهاي سنتي  .5

  .باشد و انتخاب مجدد وي بالمانع است وسال مي مدت عضويت اين فرد د–تبصره 
  . يك نفر هنرمند برجسته حسب موضوع جلسه با معرفي و دعوت رئيس شورا .6



 

٢٠٤  

  :  دبير شوراي ارزشيابي:3ماده 
دبير شورا با انتخاب رئيس شورا، امور دبيرخانه را اداره خواهد كرد و محل دبيرخانه شـورا در سـازمان ميـراث فرهنگـي كـشور                          

  . ودخواهد ب
  :  تعريف هنرمند هنرهاي سنتي:4ماده 

  : هنرمند هنرهاي سنتي كسي است كه واجد شرايط زير باشد
  . سنتي هاي هنرهاي فعاليت در يكي از رشته) الف
  ). باشد كه نشان دهنده ذوق، قريحه و مهارت وي در ساخت مي(تأكيد برجنبه هنري آثار ) ب
  . نري مورد نظرداشتن اطالعات كافي در زمينه رشته ه) ج
  . خالقيت و نوآوري در تركيب و تلفيق مواد، اشكال، ابزار وشيوه هاي مرتبط با ساخت آثار هنري) د

  . توانايي هنري در به كارگيري مفاهيم و معاني در اثر هنري)هـ 
  . خالقيت و ابداع در طراحي و ارائه طرحهاي هنري و اجراي آن) و 

  : دان آزاد هنرهاي سنتي شرايط ارزشيابي هنرمن– 5ماده 
  . ) سنتي سازمان ميراث فرهنگي كشوربا تأئيد اداره كل هنرهاي(داشتن حداقل پنج سال سابقه كارهنري در رشته مربوط ) الف
  . داشتن گواهينامه تأئيد از حداقل دو استاد ذيربط ) ب

 كوتاهتري طي كرده باشد ارائه مـدرك بـراي          چنانچه هنرمند به تشخيص اساتيد مربوط، مدارج هنري را در مدت زمان           : تبصره
  . سابقه پنج سال ضرورتي نخواهد داشت

  .  سال سن40داشتن حداقل مدرك پايان دوره راهنمايي براي متقاضيان كمتر از ) ج
  .  سال سن دارند ضروري است40 داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي متقاضياني كه بيش از :1تبصره 
  .  مدارك الزم در خصوص تقديرنامه ها، جوائز و سوابق نمايشگاهي ضروري است ارائه:2تبصره 
  .  ارزيابي و اعمال خواهد شد1 عوامل تعيين درجات هنري و حدنصاب امتيازات بر اساس جدول شماره :3تبصره 

  : سنتي   ويژگيهاي هنرمندان هنرهاي:6ماده 
  . تقاضي باشدفعاليتهاي هنري مربوط ، وظيفه و حرفه اصلي م) الف
فعاليتهاي هنري بر اساس وظايف و تشكيالت مصوب در سازمان و واحد مربوط مجاز بوده و عنوان پست سازماني با ماهيت                     ) ب

  . هنري آن منطبق بوده باشد
  ) 2جدول شماره . (عناوين مشاغل هنري مشمول اين طرح به شرح فهرست ضميمه است) ج

ت مذكور مستلزم تأييد شوراي ارزشيابي مـشاغل هنـري و تـصويب سـازمان مـديريت و                   افزايش عناوين جديد به فهر     –تبصره  
  .  برنامه ريزي است

 11رشته شغلي مذكور مشتمل بـر       . (گردد  تعيين مي » هنرمند«عنوان رشته شغلي كليه پستهاي سازماني مشمول اين طرح          ) د



 

٢٠٥  

جداول امـور اداري و اسـتخدامي سـازمان مـديريت و برنامـه      ترتيب رعايت ضوابط اين طرح و بر اساس     باشد گه به    طبقه شغلي مي  
  .) باشد ريزي كشور مي

 ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل درمورد دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس وباالتر مشمول اين طرح نيز قابل                  :1تبصره  
  . باشد اعمال مي

حد نـصاب امتيـاز الزم بـراي         ) 1/1/1370قبل از تاريخ    مورد عمل   (  مستخدميني كه بر اساس ضوابط طرح امتيازي         :2تبصره  
 قانون اسـتخدام كـشوري را كـسب نمـوده انـد در مرحلـه تطبيـق                  32 جدول حقوق موضوع ماده      13 و   12 و   11ارتقاء به گروهاي    

 12ههاي  توانند حسب مدارك تحصيلي با درجات هنري مربوط، به ترتيب در گرو             و درصورت احراز سنوات تجربي مي     ) 1/1/1370(
چنانچه مشمولين اين تبصره در تاريخ تطبيق وضع بر اساس جدول مربـوط، سـنوات تجربـي                 . و باالتر جدول حقوق تخصيص يابند     

  . مندرج در جداول ذيربط بدون ارزشيابي به گروههاي مربوط ارتقاء  خواهند يافت
جـدول  . ( گيـرد    جدول پيوست صـورت مـي      تخصيص دارندگان درجات مذكور بر اساس     .  سطح است  5درجات هنري داراي    ) و  

  ). 3شماره 
  . مرجع اعطاي درجات هنري مشمولين اين آئين نامه، شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي است) ز
  .فاصله زماني بين دو ارزشيابي براي مشمولين اين ضوابط در يك پست سازماني، در هر حال كمتر از يك سال نخواهد بود) ح
عتراض از سوي هنرمند به ارزشيابي وي، در صورت تأييد حداقل دو تن از استادان شاخص در رشته هنري، قابـل                     هر گونه ا  ) ط

  . بررسي درهمان شورا است
  .  از تاريخ ابالغ اين آئين نامه، كليه ارزشيابي هاي هنرمندان هنرهاي سنتي با رعايت مفاد اين ضوابط انجام خواهد شد:7ماده 
  .غيير در مفاد اين مصوبه منوط به تصويب شوراي عالي انقاب فرهنگي خواهد بود هر گونه ت:8ماده 

  .باشد  موارد مربوط به امور اداري و استخدامي در حيطة اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي:1تبصره 
اين مصوبه براي بررسي و تصويب نهايي تواند پيشنهادهاي الزم را براي تغيير مفاد   شوراي ارزشياي هنرهاي سنتي مي:2تبصره 

  . به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه دهد
  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد21/1/1380 مورخ 477 تبصره در جلسه 10 ماده و 8ضوابط فوق در 

   سيد محمد خاتمي  –رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
  دش /1799شماره                                                                                                                                          

10/6/1380   
  سياست ها، حدود وظايف و نحوة فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور

  )فرهنگي شوراي عالي انقالب 23/5/1380 مورخ 483مصوب جلسه (
به منظور ساماندهي مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور و ايجاد بستري مناسب براي جلب مشاركت بخش غيردولتي در تـالش                    

  : گردد ز دستگاهها، ضوابط زير تعيين مياليت هركدام  نسل جوان و نيز تعيين حيطة مسئوبراي رشد و پرورش عالئق و استعدادهاي
  تعريف : فصل اول



 

٢٠٦  

ناميده مي شـود مكـاني اسـت كـه بـه منظـور       » مؤسسه آموزشي«يا » آموزشگاه«ز آموزشي آزاد كه در اين مصوبه     مرك :1ماده  
صصي و يا كسب مهارتهاي فني، بي آنكه منجر به صدور مـدرك رسـمي               خ ت تربيت و آموزش افراد عالقمند به افزايش توان علمي و         

 اسالمي و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقي يا حقوقي             تحصيلي رايج در كشور گردد، بر اساس شئون و هنجاري هاي          
  . تأسيس مي گردد

ار كننـد و كاركنـان       آموزشگاهها يا مؤسسات آموزشي بايد كالسهاي آموزشي مربوط به آقايان وبانوان را به تفكيك برگز               :2ماده  
  . اي مخصوص بانوان منحصراً زن باشندو در آموزشگاه ه بايد منحصراً مرد اهها مخصوص آقايانگشاغل در آموزش
  حدود وظايف و نحوة فعاليت: فصل دوم

 صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد درقالب برگزاري كالسهاي تجديدي، تكدرس، تقويتي و كنكور، برگزاري آزمـون،                  :3ماده  
رورش از سـطح مبتـدي تاقبـل از         كنكور مكاتبه اي و آموزش زبانهاي خارجي بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت آمـوزش و پـ                 

دانشگاه به صورت حضوري و غير حضوري تحت عنوان آموزشگاه علمي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت آمـوزش و                        
  . باشد پرورش مي

كوتاه مدت   صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد در قالب دوره هاي آموزش عالي آزاد ودوره هاي تخصصي و كاربردي                    :4ماده  
باالتر از سطح دوره متوسطه و همچنين برگزاري كالسهاي كنكور براي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و دكتري                    

نهـا  يرپزشكي و پزشكي تخت عنوان مؤسسه آموزش عالي آزاد و نظارت بر آ             غ در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي مربوط به گروه        
  .باشد  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ميتياراتخحسب مورد از وظايف و ا

بـر اسـاس     يـري مهـارت، حرفـه و رشـتة معـين           صدور مجوز فعاليـت هـاي آموزشـي آزاد در قالبهـاي دوره هـاي فراگ                :5ماده  
نظارت بر آنها از وظـايف و اختيـارات وزارت          ت عوان آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و          حاستانداردهاي مهارت آموزشي مشاغل ت    

  . باشد مي) سازمان فني و حرفه اي كشور( كارو امور اجتماعي
 در صورتي كه مؤسين مراكز آموزشهاي آزاد متقاضي تأسيس آموزشگاههاي چند منظوره براي آموزش در زمينـه هـاي                    :6ماده  

  . مي استمختلف باشند كسب مجوز از هر يك از دستگاه هاي ذيربط الزا
تخانـه هـاي     صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيراالنتشار كشور فقط در صورت تأييد رسمي و معرفـي هـر يـك از وزار                      :7ماده  

باشند و مؤسس يا مؤسسين ملزم به اخذ مجوز الزم از وزارتخانه             ه مجاز به تبليغ و انتشار آگهي تبليغاتي مي        ژذيربط برابر فرمهاي وي   
  . مربوط مي باشند

 اداره ثبت شركتها مكلف است ثبت مراكز متقاضي فعاليت آموزشهاي آزاد را با ارائه مجوز از وزارتخانه هاي ذيربط انجام                     :8ماده  
  . دهد

  .  هر گونه تغيير در اساسنامه اين مراكزبايد با اطالع و موافقت وزارتخانه مرجع صدور مجوز صورت پذيرد–تبصره 
قوقي، وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و ارگانهايي كه متقاضي فعاليت در رشـته هـاي مختلـف                كليه اشخاص حقيقي و ح     :9ماده  



 

٢٠٧  

. ت نماينـد  فـ فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذيربط برابر ضـوابط و مقـررات دريا               باشند موظفند مجوز رسمي     آموزش هاي آزاد مي   
آموزشـي و   اردوهـاي   ظف است بر طبق قانون تعطيـل مؤسـسات و           درغير اينصورت فعاليت آنها غير مجاز بوده و نيروي انتظامي مو          

و آئـين نامـه اجرايـي آن        )  مجلس شوراي اسـالمي      7/10/1372مصوب  (تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده           
يدگي بـه دادگـاه   اقدام و عنداالقتضاء فعاليت آنان را تعطيـل و پرونـده خاطيـان را جهـت رسـ      )  هيئت وزيران  18/3/1373مصوب  (

  . صالحه ارجاع دهد
باشـند    اليت آموزشـي مـي    ع آندسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود مجاز به ف                –تبصره  

ع نيازي به كسب مجوز ندارند لكن بايستي اين نوع از فعاليت هاي خود را به اطالع دستگاه ذيربط برسانند والزم است متناسب با نو               
  . فعاليت، مقررات و ضوابط دستگاه ذيربط را رعايت نمايند و دستگاه ذيربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت

 آئين نامه اجرايي اين مصوبه توسط هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيبط تهيـه و پـس از تأييـد بـاالترين مرجـع              :10ماده  
  . گردد سازمان ابالغ ميتصميم گيري در آن وزارتخانه يا 

و » هاي فرهنگـي و نظـارت بـر فعاليـت آنهـا         ضوابط تأسيس مراكز و مؤسسات ، كانونها و انجمن        « با توجه به مصوبات      :11ماده  
مفاد اين  )  شوراي عالي انقالب فرهنگي    21/1/1380 و   8/8/1375مصوب  (» رينضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد ه        «

  . أسيس مؤسسات و آموزشگاه هاي مزبور نميشودمصوبه شامل ت
االجـرا سـت و سـاير      الزم……… تبصره براي كليه وزارتخانه ها، سازمان هـا، نهادهـا و   2 ماده و 11 فصل و  2اين مصوبه در    

  . مصوبات مغاير با آن ملغي اعالم ميگردد
   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهور و رئيس شوراي  عالي  فرهنگي 

وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجـري آمـوزش هـاي            يل وتفسير مصوبه سياست ها، حدود     اصالح، تكم 
  آزاد كشور
   شوراي عالي انقالب فرهنگي20/12/1381 مورخ 513مصوب جلسه 

 به پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان           20/12/1381 مورخ   513شوراي عالي انقالب فرهنگي درجلسه      
ي اصالح، تكميل و تفسير مصوبه سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كـشور را                     و آموزش پزشك  

  . به اين شرح تصويب كرد
 سطح مبتدي تا قبل از دانشگاه از وظايف و اختيارات وزارت آموزش             زوز آموزشهاي زبانهاي خارجي ا    ج صدور م  :4 ماده   1تبصره  

  . باشد بر عهده وزارت علوم، تقيقات و فناوري مي) دانشگاهي(عالي و پرورش وبراي دوره هاي 
 ماه نسبت به صدور مجوز براي مؤسساتي كه وضعيت خود را باشرايط موردنظر آنان تطبيق     6وزارتين مزبور حداكثر ظرف مدت      

  .داده اند، اقدام نمايند
 بايد …داري، روزنامه نگاري، خبرنگاري، جهانگردي و      تخصصي مانند هتل   – مراكزبراي سرفصل هاي كاربردي      :4 ماده   2تبصره  



 

٢٠٨  

به منظور پيشگيري از تخلف و فعاليتهاي مراكز خارج از حوزه تعيين شـده،              . از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دريافت نمايند        
  . دستگاه ذيربط فرمهاي دور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگري و نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد

 اعطاي مجوز به يك مركز آموزش آزاد، موجب و مجوزي براي دائر نمودن شـعبه يـا شـعبات در همـان شـهر يـا          :6صره ماده   تب
  . شهرهاي ديگر نمي گردد

 آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود مجاز بـه فعاليـت آموزشـي                      :9 ماده   1تبصره  
ت ومسئوليت وزارتخانه هاي مسئول، تداخل يا همساني دارد         ي دوره هاي آموزشي خاص كه با دامنه فعال        باشند جهت دائر نمودن     مي

  . بل از اقدام، موافقت وزارتخانه ذيربط را اخذ نمايند و وزارتخانه ذيربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشتقالزم است 
ده آموزش هاي آزاد تحت نظارت دستگاه با دستگاههاي صـادركننده           نزار كن  دوره هاي آموزش و مؤسسات برگ      :9 ماده   2تبصره  
  . باشند مجوز مي

 دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند حداكثر يكسال پس از تصويب اين مصوبه، آيين نامه اجراي خود را :10تبصره ماده   
بـه  )  هيئـت محتـرم وزيـران     28/1/1379مصوب جلسه   (د  ني و حرفه اي آزا    فبر اساس آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاهاي          

عنوان آين نامه الگو، در كميته هماهنگي آيين نامه هاي اجرايي آموزش هاي كشور كه در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگـي و          
  . گردد، بصورت نهايي هماهنگ و تنظيم نمايند با حضور نمينده دستگاههاي مجري تشكيل مي

ههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند پيش از صدور هر گونه مجوزي براي برگزاري دوره يا تأسيس آموزشگاه بر  دستگا:12ماده 
و )  هيئـت محتـرم دولـت      23/3/1363مـصوب   (  آيين نامه نظارت بر اماكن عمومي        3،  2،  1 د قانون ناجا و موا    4 ماده   14طبق بند   

  . صالحيت موقعيت انتظامي مكان اقدام نمايندتبصره هاي آن، نسبت به كسب نظر موافق ناجا در مورد 
هـاي آزاد را     ارت بر فعاليت  مراكز مجري آموزش       ماه ضوابط و نحوه نظ     3 وزارتخانه هاي ذيربط مي بايست ظرف مدت         :13ماده  

  . تهيه نمايند
ي زبـان خـارجي    مؤسسه آموزش2200با توجه به اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به صدور مجوز تأسيس حدود      -

 كاربردي در حدود وظـايف و       :اقدام نموده است، به مؤسسات مذكور اجازه داده شود كه صرفاً نسبت به برگزاري دوره هاي تخصصي                
 سال به باال با رعايت كليه مقررات 20اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و براي افراد جوياي كار وشاغلين در دوره هاي سني            

 .ام نمايندو ضوابط اقد

  
   30/7/1382: دش        تاريخ/3992: شماره

   سياستها، حدود وظايف ونحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور9 ماده 1اصالح تبصره 
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي15/7/1382 مورخ 526مصوب جلسه (

 مصوبه سياستها، حـدودوظائف ونحـوه فعاليـت         9ه   ماد 1 تبصره   15/7/1382 مورخ   526شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       
  : را به شرح زير تصويب كرد)  جهاد دانشگاهي24/4/1382نامه مورخ (مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور 



 

٢٠٩  

 آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود محاز بـه فعاليـت آموزشـي                      :9 ماده   1تبصره  
ئر نمودن دوره هاي آموزشي خاص كه با دامنه فعاليت و مسئوليت وزارتخانه هاي مسئول، تـداخل يـا همـساني                     مي باشند جهت دا   

دارد الزم است قبل از اقدام، موافقت كلي وزارتخانه ذيربط را اخذ نمايند و وزارتخانه ذيربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد                        
 قبل از وضع اين مصوبه مشغول فعاليـت بـوده انـد، از شـمول ايـن حكـم مـستثني                      مراكز تحت پوشش جهاد دانشگاهي كه     . داشت

  . باشند مي
   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  دش      /1511شماره                                                                                                                                          
20/5/1380   

  سياست هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حوزه مطبوعات
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي12/4/1380 و 18/2/1380 مورخ 480 و 478مصوب جلسات (

  : مقدمه
 ارزشـهاي فرهنـگ اسـالمي ايرانـي محـسوب           ةدزارهاي فرهنگي، مـدافع و نـشر دهنـ        مطبوعات در كشور ما به عنوان يكي از اب        

فعاليـت آزاد مطبوعـات در      . هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعـات امكـان پـذير اسـت               ترديد ارتقاي سطح آگاهي     بي. شوند  مي
يود باشد و اصل آزادي مطبوعات و حدود و ق          چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سازنده و جهت دهنده افكار عمومي مي            

 قانون اساسي انعكاس يافته است به همين دليل تحليل مفاهيم بكاررفتـه در ايـن اصـل و تبيـين داللتهـاي آن بـه                          24آن در اصل    
نشريات و  « قانون اساسي    24مطاب اصل   . منظور تعيين مباني سياست فرهنگي جمهوري اسالمي در حوزه مطبوعات، ضروري است           

 قانون اساسـي،    24بدين ترتيب در اصل     » نكه مخل له مباني اسالم و يا حقوق عمومي باشند         مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آ      
بخش مهمي . بايست مورد توجه قرار گيرند هاي آن، به عنوان استثناهاي اين اصل مي است و محدوديت» آزادي مطبوعات   «اصل بر   

  .  قانون اساسي اختصاص دارد24اصل از قانون مطبوعات فعلي نيز به تبيين و ذكر حدود و مصاديق و تدقيق 
از جمله سياست هاي مهم و اساسي نظام جمهوري اسالمي ارتقاي سطح كيفـي و كمـي                 

براي تحقق ايـن امـر و       . مطبوعات به منظور كمك به رشد و اصالح فرهنگ عمومي است          
هـاي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي در حـوزه             فراهم سازي بستر عيني تحقق سياسـت      

  : بايست مورد عنايت قرار گيرد ذيل ميمطبوعات موارد 
بازسازي، نوسازي، تجهيز و توسعه ظرفيت مطبوعات و استفاده از فن آوري جديـد ارتبـاط جمعـي و بـه روز نگـه داشـتن             ) الف

  . توانايي هاي فني و ابزاري رسانه ها
ت به منظور دسـتيابي بـه شـيوه         تالش در جهت ارتقاي كمي و كيفي مطبوعات و آماده سازي شرايط مطلوب براي مطبوعا              ) ب

  . هاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقي مختلف با رعايت استقالل و آزادي در چارچوب قوانين



 

٢١٠  

  . تأسيس و تقويت مراكزآموزشي و آموزش عالي و تربيت نيروي انساني الزم براي ارتقاي كمي و كيفي مطبوعات) ج
المللي و همچنين تأسـيس و تقويـت نماينـدگي     اي و بين  خبري و مطبوعاتي با سازمانهاي منطقهگسترش مبادالت فرهنگي  ) د

هاي مطبوعات در خارج از كشور به منظور بهره گيري از تجربيات و تحقيقات داخلي و خـارجي در عرصـة فعاليـت هـاي خبـري و                
  . تبليغي
  . ثير فعاليت آنها در افكار عموميانجام تحقيقات علمي در باره مطبوعات و سنجش ميزان تأ) هـ 

باعنايت به  موارد فوق و با تكيه بر قانون اساسي، قانون مطبوعات، وظايف و مسئوليت هاي دستگاه هاي ذيربط و ساير قوانين و                
مقررات فرهنگي، اصول سياست هاي فرهنگي جمهوري اسالمي در حوزه مطبوعات كـه مبـين نـوعي توافـق رسـمي و اتفـاق نظـر            

اليـت هـاي فرهنگـي بـوده و اهنمـا و            عاصـول و اولويـت هـاي ف        الن و متصديان امور درتشخيص، تعيين و تدوين مهم تـرين          مسئو
  : باشد دستورالعملي براي مديران فرهنگي مي باشد شامل عناصر و مؤلفه هايي به شرح ذيل مي

ز ضـروري ديـن در اعتقـادات،        عبـارت اسـت ا    » مبـاني اسـالم   «جمهوري اسالمي در حوزه مطبوعات     در سياست فرهنگي   .7
  . اخالقيات، احكام، شعائر و مناسك دين

تـه شـده در     فهمه حقوق الزامـي پذير    : ر در سياست فرهنگي رسانه ها و مطبوعات عبارت است از          ظحقوق عمومي مورد ن    .8
ي حاكم ميان افـراد  اسالم و قانون اساسي برا ي فرد، جامعه و حكومت در روابط گوناگون فردي و اجتماعي كه شامل حقوق خصوص             

كليت نظام و آزاديهاي مطرح در قانون اساسي، نظم . شود و شخصيتها و نيز حقوق عمومي در قلمرو روابط ميان مردم و حكومت مي        
  . اجتماعي، امنيت، شئون اخالقي، حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي نيز از مصاديق بارز حقوق عمومي به شمار مي آيد

ت، نقد علمي، بحث منطقي، طرح پرسش در مسائل ديني و نقد و بررسي عملكـرد حكومـت                  در سياست فرهنگي مطبوعا    .9
در صورتي كه موجب تضعيف باورهاي ديني و خلل در عمل به احكام اسالم و تعرض به حقوق عمومي نباشد، از عنوان اخالل خارج            

ي قـصد، ايـن امـر در تخفيـف يـا عفـو مـؤثر        در صورت اثبات عدم تحقق عنصر معنوي جرم يعن . اخالل، عنوان قصدي نيست   . است
  . خواهد بود

  : موارد ذيل از عنوان اخالل خارج است .10
نگام و صادقانه در جهت انعكاس نظرات، انتقادهاي سازنده، پيـشنهادها و توضـيحات مـردم و                  ه  اطالع رساني صحيح، به    – 1:5

خت دقيق تر مسائل و دست يابي به راه حل هاي مناسـب و              مسئولين و طرح اشكاالت و بيان  نارسايي ها به قصد ريشه يابي و شنا              
  . سازنده براي پيشرفت كشور با رعايت موازين اسالمي و مصالح جامعه و قانون اساسي

 نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و عملي مخالفان انقالب و نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران بـه منظـور نقـد و بررسـي                              – 2:5
  . شه هاي آنان به نحوي كه موجب تضعيف نظام نشودمحققانه و عالمانه اندي

  .  ترويج فرهنگ نقد و انتقادسازنده با پرهيز از توهين، تحقير و تخريب اشخاص– 3:5
  .  نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي– 4:5
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 در نشريات تخصصي، كـه  الب علمي، تحقيقي و استداللي وامثال آن در زمينه افكار و مكاتب الحادي   ط درج مقاالت و م    – 5– 5
  . فاقد موضع گيري تبليغي و ترويجي باشد

 درج مطلب و تصوير در زمينه هاي اخالقي، هنري، ورزشي، علمي، تخصصي به دور از تحريك و ابتذال و به منظور ايجاد                       – 6:5
  .شناخت بيشتر وتوسعه بينش مخاطب ، به گونه اي كه بافت طبيعي مطلب مغاير با عفت عمومي نباشد

 انتشار و درج تصاوير، مطالب طنز ، طرح ها و كاريكاتورهايي كه حاوي توهين، افترا و هتك افراد حقيقي نبوده و به قصد              – 7:5
  . انتقاد سازنده واصالح امور صورت گيرد
 شـوراي عـالي انقـالب       12/4/1380 و   18/2/1380 مـورخ    480 و   478 بنـد در جلـسات       12سياستهاي فوق در يك مقدمـه و        

  .هنگي به تصويب رسيدفر
   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي در باره شاخص هاي فرهنگي براي اجـرا ابـالغ مـي                 25/9/82 مورخ   530به پيوست مصوبه جلسه     

  . شود
  اي عالي انقالب فرهنگي  رئيس جمهور ورئيس شور:سيد محمد خاتمي

  
  شاخص هاي فرهنگي

   شوراي عالي انقالب فرهنگي25/9/82 مورخ 530مصوب جلسه 
 قـانون برنامـه سـوم توسـعه         162مـاده   » الـف « ، در اجـراي بنـد        25/9/82 مـورخ    530شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       

د اسـالمي، ارزش هـاي اساسـي نظـام جمهـوري اسـالمي و               اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشا          
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   تغييرات فكري ، بينشي و رفتاري :2
   مصرف كاالها و خدمات فرهنگي :3
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   اولويت حفظ نظام اسالمي :3
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   عمل به تكليف :5
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   تعداد گردشگران وارد شده به كشور  -3-102
   نسبت شركت كنندگان در اردوهاي دانشجويي و دانش آموزي به كل گردشگران داخلي  -3-103
   اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشاركت فرهنگي :ر
  ضريب جيني  -3-104
   درآمد سرانه  -3-105
   نسبت بودجه فرهنگي دولت به كل بودجه عمومي  -3-106
  ي به كل اعتبارات پژوهشي  سهم اعتبارات پژزوهشي فرهنگ -3-107
   تعداد واگذاري مديريت مراكز فرهنگي، هنري و ورزشي دولتي به بخشهاي غير دولتي -3-108
   ها   NGO بعداد مؤسسات فرهنگي ، هنري غيردولتي  -3-109
   تعداد انجمنهاي فرهنگي ، هنري غير دولتي  -3-110
  ها و خدمات فرهنگي ال ميزان تقدير از پديدآورندگان كا -3-111
  صاص يافته با كاالها و خدمات فرهنگي ميزان يارانه اخت -3-112
   تعداد مراسم برگزار شده براي تجليل از مشاهير ديني، علمي و فرهنگي  -3-113
   مبادالت فرهنگي :ز
  تعداد دفاتر نمايندگان فرهنگي ايران در خارج از كشور  -3-114
   تعداد كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور  -3-115
  به خارج از كشور  تعداد مبلغان مذهبي اعزام شده  -3-116
   تعداد دانشجويان و طالب خارجي شاغل به تحصيل در داخل  -3-117
   تعداد فيلم هاي ايراني اكران شده در خارج از كشور -3-118
   تعداد نمايشنامه هاي ايراني اجرا شده درخارج از كشور  -3-119



 

٢١٩  

  دفعات اجراي برنامه موسيقي زنده در خارج از كشور  -3-120
   تعداد بازديدكندگان خارجي از كشور  -3-121
  تعداد همايشهاي برگزار شده در خارج از كشور توسط ايرانيها  -3-122
  تعداد مراكز اسالمي خارج از كشور كه توسط ايرانيها اداره مي شود  -3-123
  تعداد مراكز ايرانشناسي خارج از كشور كه توسط ايرانيها اداره مي شود -3-124
   تعداد كتابهاي فارسي ترجمه شده به زبانهاي ديگر  -3-125
  غير فارسي كه از سوي ايرانيان نوشته و منتشر شده است  تعداد كتابهاي به زبان  -3-126
   وسايل ارتباطي :ژ
   نفر 1000سرانه خط تلفن به ازاء هر  -3-127
   نفر 100000 تعداد دفاتر پست به ازاء هر  -3-128
   نفر 10000 تعداد مشتركين تلفن همراه به ازاء هر  -3-129
   تعداد مشتركين اينترنت  -3-130

  ي عالي انقالب فرهنگي  رئيس جمهور و رئيس شورا–سيد محمد خاتمي 
  دش/5618  :شماره                                                                                                                                        

  6/11/1382  :تاريخ 
  سياستهاي حمايت ازاشتغال هنرمندان

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي9/10/1382 مورخ 531مصوبه جلسه (
دش ه مـورخ    /270/82نامـه شـماره     ( به پيشنهاد شـوراي هنـر        9/10/1382 مورخ   531شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه       

  : سياستهاي حمايت ازاشتغال هنرمندان را به اين شرح تصويب كرد  )22/7/1382
. ال و توجـه بـه كـارايي آن در جامعـه را مـضاعف مـي كنـد                 اهميـت اشـتغ     نقش هنرمندان در ارتقاي فرهنگي جامعه،     : مقدمه  

  :محورهاي توجه به امر اشتغال هنرمندان در باروري فرهنگ جامعه عبارتنداز
  . ـ تقويت و حاميت ازهنرمند براي توليد بيشتر و بهتر آثار هنري الف

  . آموزشي و توليدي يريتي، پژوهشي،ب ـ اصالح مقررات موجود در استفاده ازنيروهاي كارآمد هنري براي عرصه ها ي مد
  .ج ـ تقويت تعامل جامعه با آثار هنري و بالعكس

  .د ـ اصالح ذائقه جامعه در بهره گيري ازآثار هنري
هاي كشور در كليه برنامه هـا ي   ه ـ توجه به مبناي ارزشهاي ديني و ملي و اصول سياست فرهنگي كشور در كليه برنامه ريزي 

  .مندانمربوط به اشتغال هنر



 

٢٢٠  

با توجه به محورها و اهداف فوق، سياستها و اقدامات حمايتي ازاشتغال هنرمندان جامعه در دو حوزه خصوصي و دولتي عبـارت                      
  :است از

  سياستهاي حمايت ازاشتغال هنرمندان در بخش خصوصي: الف 
  :ـ ايجاد بازارچه ها ي عرضه توليدان هنري در كشور 1

موظفند ضوابط ايجاد بازارچه ها ي عرضـه        ) شهرداريها( سازمان تبليغات اسالمي و وزارت كشور         وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،    
  .دولت ارائه نمايندهيأت توليد آثار هنري را با هدف مشاركت هنرمندان، طي مدت يك سال تهيه و براي تصويب به 

  :ـ اصالح و تكميل مقررات و ضوابط مربوط به فعاليت تشكلهاي صنفي و هنري 2
 تكميل و گزارش     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مدت يك سال مقررات و ضوابط فعاليت تشكلهاي صنفي و هنري را اصالح،                  

  .نهايي آن را به شوراي هنر ارائه نمايد
  :ـ تشويق مردم به استفاده ازآثار هنري ارزشمند 3

وراي هنر موظف است، طراحـي را ظـرف مـدت ده مـاه بـا      به منظور تشويق مردم به استفاده ازآثار هنري ارزشمند، دبيرخانه ش       
  .مشاركت دستگاههاي فرهنگي و هنري ذي ربط تهيه، تنظيم و براي تصويب به شوراي هنر ارائه دهد

  :ـ تقويت ارتباط هنر و صنعت 4
ي در اين خـصوص،      وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است با برگزاري سمينارهاي           به منظور تقويت و تعامل و صنعت و هنر،        

  . طرحي را با مشاركت فرهنگستان هنر و وزارت صنايع ظرف مدت يك سال تهيه، تنظيم و براي تصويب به شوراي هنر ارائه دهد
  :ـ ايجاد كارگاههاي هنري 5

العمل و سازمان تبليغات اسالمي، موظفند ظرف مدت يك سال دستور) شهرداريها( وزارت كشور  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
  .تأسيس كارگاههاي هنري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي را تهيه، تنظيم و براي تصويب به شوراي هنر ارائه دهند

  ب ـ سياستهاي حمايت ازاشتغال هنرمندان در بخش دولتي
  :ـ استفاده ازفارغ التحصيالت رشته ها ي هنري در پستهاي هنري 1

سيما، سازمان تبليغات اسالمي و ساير دستگاههاي هنري رسمي كشور موظفنـد     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و         
به منظور فراهم آوردن بستر مناسب براي استفاده ازفارغ التحصيالن رشته ها ي هنري در پستهاي ذي ربط، ظرف مدت يك سـال                       

ت يـا مجلـس شـوراي اسـالمي ارائـه      دولهيأت مجموعه مقررات الزم را در اين خصوص را تهيه و حسب مورد به منظور تصويب در        
  .نمايند
  :ـ تخصصي كردن مشاغل هنري 2

 مدت يك سال نسبت به تكميل و اصالح قوانين و ضوابط مربـوط بـه مـشاغل               رفوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است ظ       
  .هنري اقدام و آنها را به مراجع صالحه براي تصويب ارائه نمايد
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  :د ـ حمايت دولت ازفعاليتهاي آزا3
  .ـ اجازه خريد آثار هنرمندان در دستگاههاي دولتي با نظر كارشناسان خبره1ـ3
  .ـ اختصاص كاال برگ مصرف فرهنگي شامل خريد و استفاده ازخدمات هنري براي كارمندان و كاركنان دولت2ـ3
 كننـده آثـار فرهنگـي و        ـ تغيير تدريجي حمايت ازمخاطب و مصرف كننده آثار فرهنگي و هنري به جاي حمايـت ازتوليـد                 3ـ3
  .هنري
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دستور العملها و آيين نامه اجرايي بندهاي فـوق را ظـرف مـدت يـك سـال تهيـه و بـراي                4ـ3

  .تصويب به شوراي هنر ارائه خواهد داد
  :ـ تقويت بنيه ها ي علمي و فناوري عرصه ها ي مختلف هنر 4

ـ تقويت بنيه ها ي علمي و فناوري و   تفريحي و آموزشي هنرهاي مختلف بـه آنـان، سـرعت،     تجهيز و نوسازي امكانات توليدي 
كارآيي و تأثير بهتري را خواهد بخشيد، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظفند طرحي را در ايـن                        

  .دهندخصوص ظرف مدت يك سال تهيه و آن را براي تصويب به شوراي هنر ارائه 
  :ـ احياي مشاغل جانبي هنر 5

  ).خصوصاً در ارتباط با رونق جهانگردي و گردشگري(احياي زمينه هايي كه موجب رونق هنرها مي شوند 
 مكلفنـد طرحـي را در ايـن          )سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان ايرانگـردي و جهـانگردي          (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      
  .و براي تصويب به شواري هنر ارائه نمايندخصوص ظرف مدت يك سال تهيه 

  :ـ احياي هنرهاي سنتي 6
به منظور به روز كردن استفاده ازهنرهاي سنتي و فراهم نمودن صدور محصوالت هنرهاي سنتي، سازمان ميراث فرهنگ كشور                   

  .مكلف است طرحي را در مدت يك سال تهيه و براي تصويب به شوراي هنري ارائه نمايند
  :حصوالت هنري به خارج ازكشور ـ صدور م7

راه حل ها ي متناسب بـا       . مشكالت كنوني كه بر سر راه صدور محصوالت و خدمات هنري سنتي موجود مي باشد بررسي شود                
امكانات فعلي مي بايست توسط سازمان ميراث فرهنگستان هنر و سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرف مدت يك سال تهيه و براي                      

  . اي هنر ارائه شودتصويب به شور
  ج ـ نظارت بر اجرا 

نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف است نسبت به نظارت و پي گيري اجـراي سياسـتهاي فـوق اقـدام                       هيأت  
  . نموده و گزارش آن را به شوراي عالي ارائه دهد

  رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيد محمد خاتمي 
  


