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 المللی گًَرشاداساسىامٍ جایسٌ ملی ي بیه

 شورای فرهنگ عمومی کشور(12/4/2442مورخ  777جلسه ب )مصو 

 مقذمٍ

گسایبى هستجد، ًقغِ عغفی دز تبزیخ فسٌّگی هعبصس ایساى ٍ تأکید ثس ّبی فسٌّگی غسةٍاقعِ گَّسشبد دز اعتساض ثِ سیبست

هجبدی هسألِ حدبة ٍ تسسین خظ َّیت هلی دز ثساثس تْبخن گستسدُ ثِ سجک شًدگی ٍ فسٌّگ عوَهی هسدم ایساى است. ایي 

ى دز ایاساى ٍ سابیس   ٍاقعِ ثبید ًوبدی ثسای تداٍم هقبٍهت فسٌّگی ٍ شکَُ فسٌّگ حدبة ٍ عفبف ٍ هسٍخابى ٍ هابفاابى    

ِ 1ثس ّویي اسبس هغبثق ثٌد کشَزّبی خْبى ثبشد.  ّابی  ّابی دساتگبُ  )دز اٍلَیت قساز دادى هَضَع حدبة ٍ عفبف دز ثسًبها

)اصابلت ثششای ثاِ فسٌّاگ عفابف اش عسیاق هاتاَع  هتٌاَع          8ثٌد ب زًٍد فصایٌدُ ثدحدبثی(، ثاخسایی کشَز ثسای هقبثلِ 

فسٌّگای ثاِ    -ّبی عشم خْت تْیِ کتت، ًشاسیب  ٍ تَلیادا  علوای    )فساّن کسدى شهیٌِ 15فسٌّگی، ٌّسی هتٌبست( ٍ ثٌد 

هٌاَز تسٍیح فسٌّگ عفبف ٍ پبسشگَیی ثِ شجْب  هَخَد دز هَزد  ى( اش زاّکبزّبی اخسایای گساتسف فسٌّاگ عفابف ٍ     

)ثاِ فعلیات    2-2، ثٌاد  زاّجسدّاب  -2ٍ ّوچٌایي هابدُ   ی عوَه شَزای فسٌّگ 13/10/1384هَزخ  427حدبة هتَة خلسِ 

غفَل علوی، فسٌّگی، اقتتبدی، سیبسی، اختوبعی ثسای ازتقبی ٍضعیت عفابف ٍ حدابة( هتاَة خلساِ     هّبی زسبًدى ظسفیت

الوللی گَّسشبد ثِ عٌاَاى یاک خسخاِ هَلاد هٌْدسای      شَزای عبلی اًقالة فسٌّگی، خبیصُ هلی ٍ ثیي 12/6/1398هَزخ  820

حدبة ٍ عفبف کشَز ثب َّیت اسالهی، اًقالثی ٍ هسدهای اسات. ایاي خابیصُ ثاسای      غیسدٍلتی  ثبى خبهع اقداهب فسٌّگی؛ دیدُ

شٌبسبیی، ازشیبثی ٍ هعسفی خٌد سغای اقداهب  ٍ هاتَع  فبخس فسٌّگی دز حَشُ حدبة ٍ عفبف ثب عٌبیت ثِ فسهبیشاب   

ثاسای ایدابد حسکات عااین      1یّابی خَدخاَف ٍ هاَرسهسده   دّای ثاِ فعبلیات   زّجس هعان اًقالة اسالهی دزختاَ  اصابلت  

 .ثبشدهیتعییي شدُ ثب اّداف 2فسٌّگی

 

 

                                                      
پذیز  تحقّقکار پیش نخواهذ رفت و مقصود بذون مشارکت مزدم ( 20/7/1330. )ی را بزای حضور مزدم پیذا کزدیها ی مسائل گوناگون کشور، بایذ با مهارت، با دقت، با ابتکار، راه در همه -1

( ما هم اس اوّل انقالب تا امزوس هز وقتی هز کاری را محوّل به مزدم کزدیم، 13/12/1332.)ی فزهنگ ی اقتصاد، هم عزصه حضور مزدم در هز دو عزصه السم و ضزوری است؛ هم عزصه. نیست

 (1333/11/23)آن کار پیش رفته است. 

دیذار با اعضاء شورای عالی انقالب  کزد. ذیتجذ گزیرا بار د یانقالب هیآن فزهنگ و روحو  بوجود آورد یفزهنگ میحزکت عظ کیفعال،  انقالب و جوانان یفکز یها هیابه کمک پ توان یم -2

 (15/3/1401فزهنگی)
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 اَذاف-1مادٌ 

ّبی هسدهی، دٍلتی، عوَهی ٍ اًقالثی دز سغح هلی سبشی ٍ اتتبل ظسفیتزصد ٍ هعسفی اقداهب  هَرس هسدهی ثسای ّوبٌّگ -1

 دز حَشُ تسٍیح حدبة ٍ سجک شًدگی عفیفبًِ )هدظلِ العبلی(ٍ تاقق هدبّداًِ اٍاهس هقبم هعان زّجسی 

 ّب ٍ تَلیدا  حدبة ٍ عفبف دز تساش گفتوبى اًقالة اسالهیّب دز کٌبز فعبلیتحضَز حداکثسی فعبعى ٍ هدوَعِ -2

 ثشش شًبى دز ایساى ٍ خْبى هعبصس    سبشی یب هدسبشی الگَّبی َّیتذائقِ -3

 هی دز عسصِ گفتوبًیّبی هعبزض اًقالة اسالَّشوٌداًِ ثب خجِْ ءهجبزشُ -4

 ثشش دز الگَسبشی شیست عفیفبًِگس ٍ الْبمتشکیل دثیسخبًِ دائوی هسدهی یکپبزخِ، ّدایت -5

 

 َای اجراییسیاست -2مادٌ 

ای هسدهی ثب هَضَع حدبة ٍ عفبف ٍ داز کسدى خبهع تَلیدا  علوی، فسٌّگی، ٌّسی ٍ زسبًِشٌبسبیی، زصد ٍ شٌبسٌبهِ -1

 َّیت شى اًقالة اسالهی

 ّبی کّوی ٍ کیفی ثٌدی تشتتی  ربز ثِ کوک شبخصازشیبثی ٍ زدُ -2

-تساکن، ثسای سیبستهثٌدی تفکیکی  ربز ثس هجٌبی گسٍُ هشبعجیي ٍ تٌَع هاتَع  ثب ّدف شٌبسبیی ًقبط خالء ٍ خَشِ -3

 للیالوهستوس یب هَج  فسیي فسٌّگی دز سغح هلی ٍ ثیي گرازی ٍ زاّجسی تَلید هاتَع  ارسثشش ٍ عولیب 

 کٌٌدگبى اش عسیق تکثیس، تجلیغ ٍ ثسًدسبشیهعسفی  ربز ثسگصیدُ ثِ خبهعِ هشبعت ٍ هتسف -4

 تقدیس ٍ حوبیت هبدی ٍ هعٌَی اش پدید ٍزًدگبى ٍ تَلیدکٌٌدگبى  ربز ثسگصیدُ  -5

تشتتی ثب  ّبی افصا ٍ ّودعًِ هیبى فعبعى ٍ هدوَعِظسفیت افصایی، حوبیت اش شجکِ سبشی، ایدبد شٌبخت ٍ ازتجبعب  ّن -6

 هَضَع حدبة ٍ عفبف ٍ َّیت شى اًقالة اسالهی

الوللی دز عسصِ حدبة ٍ عفبف ٍ هَضَع شى ٍ گسی اش ثشش ثیيفعبل، تْبخوی ٍ هغبلجِ هَضعاًفعبل ثِ ٍضعیت حسکت اش  -7

 حق فسٌّگی ًبظس ثس  ى 

 ريیکردَای کالن جایسٌ   -3مادٌ 

 ثبشٌد.ّب دز عسصِ حدبة ٍ شیست عفیفبًِ هیزیصی دستگبٍُ ثسًبهِثسگصیدگبى،  ربز ٍ ًتبیح خبیصُ دز اٍلَیت حوبیت -1
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ّبی عسصِ حدبة ٍ شیست عفیفبًِ ثساسبس گصازف سبعًِ دثیسخبًِ ّبی هَخَد دز تَلید هاتَا ٍ فعبلیتزصد هَاًع ٍ خالء -2

-حَشُ حدبة هاسَة هی ّبی فسٌّگی دزّبی  تی ًْبدّب ٍ دستگبُدز شَزای فسٌّگ عوَهی ثِ عٌَاى سیبست  ًْب ٍ عسح

 شَد.

 ديرٌ زماوی جایسٌ -4مادٌ 

 ثبشدسبلِ هیدٍزُ شهبًی خبیصُ گَّسشبد یک -
تیرماٌ )ريز حجاب ي ػفاف(  32ریسی اجرایی تایذ تٍ وحًی تاشذ کٍ اختتامیٍ ي مؼرفی ترگسیذگان جایسٌ َر سال تا ريز تثصرٌ; تروامٍ

 تىاسة داشتٍ تاشذ.

 شًرای راَبردی -5مادٌ 

سبشی زیصی زاّجسدی ٍ عولیبتیگرازیکالى خبیصُ، ّس سبلِ دز شَزای فسٌّگ عوَهی اًدبم خَاّد شد. ثسًبهِالف( سیبست

خسخِ خبیصُ گَّسشبد تَسظ شجکِ فساگیس هسدهی حدبة ٍ عفبف )هدوع هلی حدبة ٍ عفبف قسازگبُ فسٌّگی اختوبعی خبتن 

 پریسد. اًدبم هیاعٍصیبء( ثِ عٌَاى دثیسخبًِ دائوی ایي خبیصُ 

ة( اعضبی شَزای زاّجسدی ًبظس ثِ عسصِ ّبی ًاسی، تسٍیدی ٍ اخسایی ثِ پیشٌْبد دثیسخبًِ شَزای فسٌّگ عوَهی ثساسبس 

-ّبی فعبعى هسدهی ٍ ثب حکن ٍشیس فسٌّگ ٍ ازشبد اسالهی )زئیس شَزای فسٌّگ عوَهی( ثسای دٍ سبل هٌتَة هیظسفیت

 ثبشٌد. ًفس هی 9کثس شًَد کِ تعداد اعضبی شَزا حدا

تثصرٌ; یک وفر از اػضای شًرای فرَىگ ػمًمی تٍ اوتخاب شًرا ي یک وفر از تاوًان متخصص ي مطلغ در مًضًع جایسٌ تٍ اوتخاب شًرای 

 ، ػضً شًرا خًاَىذ تًد. ي خاوًادٌ فرَىگی اجتماػی زوان

 مخاطبان  َذف جایسٌ -6مادٌ 

 سّیشتگبى(دّی تَلید ثِ ففسّیشتگبى)حوبیت ٍ خْت -1

 هسٍخبى )تدْیص ٍ تغریِ هٌبست هسٍخبى( -2

 عوَم)اًتشبة ٍ هتسف ثْیٌِ عوَم( -3

 یسی ّدفوٌد هسئَعى(گ)اًتشبة ٍ تتوینهسئَعى -4
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(، 21-26)2(،وًجًان8-:(، کًدک )5-7تفکیک زوان ي مردان يتفکیک سىی; خردسال )، تثصرٌ;در طراحی ي اجرای جایسٌ

 تاشذ.ي تاالتر( مذ وظر می 42تسرگسال )(، :2-41(، جًان )27-29)3وًجًان

 فرآیىذ اوتخاب محصًالت  -7مادٌ 

هساحل گصیٌش، ازشیبثی ٍ داٍزی  ربز، هاتَع  ٍ هفبخس دز خبیصُ گَّسشبد، دز یک فس یٌد خْبز سغای ٍیژُ 

ّب لابػ شَد. ایي خْبز سغح شَد تب ًْبیت دقت ٍ خبهعیت دز اًتشبة  ربز ٍ هاتَع  ٍ ثسگصیدٍُتشتتی عساحی هی

 عجبزتٌد اش: 

 ّبی تشتتیازشیبثی ٍ اًتشبة اٍلیِ هاتَع  تَسظ گسٍُ (الف

 ّب تَسظ داٍزاىثبشثیٌی ٍ اعتجبزثششی ًتبیح ازشیبثی (ة

 ثٌدی ًْبیی هاتَع  تَسظ کبزشٌبسبى ًبهداز ٍ شْیس هلیداٍزی ٍ زتجِ (ج

 ثبشخَزدگیسی هسدهی هاتَع  تَسظ ثبشدیدکٌٌدگبى ٍ هشبعجبى )خبیصُ هسدهی( (د

َا، رصذ ي شىاسایی، تحلیل داوشی، ارزیاتی اجمالی، ارزیاتی تثصرٌ; چرخٍ ایه جایسٌ در دٌ گام اصلی; ساختارشىاسی، تؼییه شاخص

 تفصیلی، اػتثارتخشی، دايری کارشىاسی، دايری مردمی طراحی شذٌ است. 

 مًضًعات  -8 مادٌ

 کویتِ تشتتی ثِ صَز  هستقل اًدبم خَاّد شد.  12یٌد داٍزی اش عسیق  الف( هَضَعب  خبیصُ دز ثشش هلی ٍ فس

  ربز سیٌوبیی ٍ ًوبیشی-

  هَشف،پژٍّش ٍ تجلیغ -

 ای ّبی زایبًٍِ ثبشی فضبی هدبشی -

 داستبًیادثیب    -

 ّدایبی فسٌّگی هاتَع  ٍ  - 

 تسثیتیالگَّبی ّب ٍ عسح -

 اقبهِ اهس ثِ هعسٍف ٍ ًْی اش هٌکس الگَّبی  - 

 هَسیقی ٍ سسٍد   -
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 ایساًی-اسالهیبک عساحی، تَلید یب تَشیع پَش -

 کتبة، هغجَعب  ٍ ًشسیب  هکتَة  -

 شعس  -

 عکس - 

 الوللیهَضَعب  خبیصُ دز ثشش ثیي (ة

 پژٍّش ٍ ًقد -

 ادثیب  ٍ کتبة -

 ای سَاد زسبًِکٌشگس فضبی هدبشی ٍ -

 فعبعى تجلیغی ٍ تسثیتی -

 علوی ٍ سیبسی -شًبى هادجِ فعبل اختوبعی-

شَزای فسٌّگ عوَهی ثِ تتَیت  21/4/1401هَزخ  776دز خلسِ هبدُ  9ٍ تجتسُ 4یک هقدهِ، ثب ایي اسبسٌبهِ - 9مادٌ 

 زسید.

 

 

 

 دبیرخاوٍ شًرای فرَىگ عمًمی کشًر 


