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 تعالیبسمه

 احکام پیشنهادی ناظر به عرصه فرهنگ و فرهنگ عمومی 

 در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسالمی ایران

 ضَسای فشٌّگ عوَهی کطَس( 27/8/1701هَسخ   487جلسِ طشح ضذُ دس )ه 

 

 رانیفزهنگیحکم     

  ػبلی اًمالة فشٌّگی هَظف اػت ثِ هٌظَس ػبصهبى اداسی ٍ اػتخذاهی وـَس ثب ّوىبسی ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ٍ ؿَسای

ّبی ُ  ػبصی دػتگب ػبصی ٍ ّوبٌّگ وبسی ٍ ًیض ثْیٌِ پبیِ ٍ جلَگیشی اص هَاصی ای هشدم ساًی ؿجىِ حشوت ثِ ػوت الگَی حىن

ّب  ىّبی آ ّبیی وِ فؼبلیت وٌٌذ ٍ ًیض ولیِ دػتگبُ فشٌّگی ٍ ٌّشی دٍلتی ٍ ػوَهی غیشدٍلتی وِ اص هٌبثغ ػوَهی تغزیِ هی

ّب ٍ ػبختبس ایي  پیبهذّبی لبثل تَجْی دس فشٌّگ ػوَهی داسًذ، ظشف هذت ػِ ػبل ثش اػبع آهبیـی اص اّذاف ٍ هبهَسیت

 ّب، پیـٌْبدات اصالحی خَد سا ثشای ثشسػی ثِ ّیئت دٍلت ٍ ؿَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی اسػبل ًوبیذ. دػتگبُ

ای جْت تصَیة تِ هجلس ضَسای اسالهی ٍ  دات سا تشسسی کشدُ ٍ دس قالة الیحِدٍلت هَظف است ظشف هذت یکسال ایي پیطٌْا تبصره:

 صالح اسسال ًوایذ. سایش هشاجع ری

  ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ وـَس ثب ّوىبسی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی هىلف اػت ثِ هٌظَس پیؾ ثیٌی اثشات ٍ پیبهذّبی

التصبدی، حمَلی ٍ لضبیی دٍلتی ٍ حبوویتی ٍ  ى فشٌّگی، اجتوبػی، ػیبػی، فشٌّگی ٍ اجتوبػی ّش ًَع عشح، تصوین ٍ الذام وال

ای هجتٌی ثش َّیت ایشاًی ٍ اػالهی، هشوض هلّی پیَػت ًگبسی فشٌّگی سا تبػیغ  ّب ٍ اػتبًذاسدّبی تَػؼِ ًیض اػوبل ؿبخص

-ػبصی پیَػت فشٌّگی یِ ٍ اجشاییذػی فشٌّگی وـَس الذام ثِ تًٌْوَدُ ٍ دس توبهی هَاسد روش ؿذُ، دس چبسچَة ًمـِ هْ

 الزوش ًوبیذ. ّب، تصویوبت ٍ الذاهبت فَق اجتوبػی پشٍطُ
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ای ٍ اجشایی تَسط ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ هٌَط تِ تاییذ گضاسش  ّای تَسعِ ّای کالى ٍ اقذام ّا، طشح اتالغ تَدجِ کلیِ تصوین تبصره:  

ًاهِ ٍ ضشح خذهات پیَست ًگاسی فشٌّگی ٍ اجتواعی ٍ ساص ٍ کاس اجشای پیَست فشٌّگی ٍ  پیَست فشٌّگی ٍ اجتواعی آًْاست. ًظام

پیَست ًگاسی فشٌّگی ٍ اجتواعی ضاهل سییس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ، ٍصیش اسضاد، دتیش ضَسای عالی  اجتواعی تَسط کاسگشٍُ هلی

اًقالب فشٌّگی، دتیش ضَسای فشٌّگ عوَهی، ٍصیش کطَس، سئیس ساصهاى تثلیغات اسالهی ٍ دٍ تي اص اساتیذ ٍ پژٍّطگشاى ضٌاختِ ضذُ 

 ة ٍ تاییذ قشاس هی گیشد. حَصُ فشٌّگی ٍ اجتواعی ّش دٍ سال یکثاس هَسد تصَی

 ّب ٍ هٌبثغ هبدی ٍ هؼٌَی دس وـَس ٍ تَجِّ ثِ تىثّش ٍ تٌَّع فشٌّگی ًَاحی هختلف ایشاى ثِ ػٌَاى  دس جْت تَصیغ ػبدالًِ فشصت

ثٌیبى، ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ وـَس هَظف اػت ثب ّوىبسی ٍصاست فشٌّگ ٍ  صا، پبیذاس ٍ فشٌّگ تشیي ظشفیّت تَػؼِ دسٍى هْن

ّبی  : اللین۱ّبی  ثش اػبع ؿبخص« آهبیؾ فشٌّگی ایشاى»سؿبد اػالهی ٍ ٍصاست گشدؿگشی ٍ هیشاث فشٌّگی ًؼجت ثِ تذٍیي ا

ّبی  : ظشفیت۴ّبی دیي ٍ فشٌّگ ٍ ٌّش،  : اهىبًبت وبلجذی حَص۳ُّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی،  : ٍضؼیت ؿبخص۲فشٌّگی ایشاى، 

: التصبد فشٌّگ ۶ّبی ػلوی ٍ آهَصؿی دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ  : ظشفیت۵، ًبهـَْد فشٌّگی ٍ اجتوبػی تبسیخی ٍ توذًی

اجتوبػی ثَهی ّش هٌغمِ الذام ًوَدُ ٍ آى سا دس عشاحی ساّجشدّب -داس فشٌّگی ّبی اٍلَیت هتٌبػت ثب هتٌبػت ثب هؼبئل ٍ ظشفیت

 ای ٍ فشٌّگی هذًظش لشاس دٌّذ. ّبی تَػؼِ ٍ ػیبػت

فشٌّگی ٍ گشدضگشی هَظفٌذ تَصیع اهکاًات،  تَدجِ ٍ ًیض ٍصاست خاًِ ّای فشٌّگ ٍ اسضاداسالهی ٍ هیشاثساصهاى تشًاهِ ٍ   :1تبصره 

 . تَدجِ ٍ ًیشٍی اًساًی خَد سا هتٌاسة تا ایي آهایص تٌظین کٌٌذ

ٍ ٍصاست هیشاث ٍتَدجِ  دفتش آهایص فشٌّگی کطَس، تا عاهلیت ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ٍ ّوکاسی ساصهاى تشًاهِ  :2تبصره 

سٍصسساًی  ّا ٍ اطالعات آهایص فشٌّگی کطَس ٍ تجویع ٍ تِ دادُ آٍسی ٍگشدضگشی ٍ ضَسای فشٌّگ عوَهی، تِ هٌظَس جوع فشٌّگی

 ضَد. آى تاسیس هی

 اجتوبػی، -ّبی فشٌّگی اجتوبػی، ثشسػی سًٍذّب دس حَصُ-ّبی فشٌّگی ثِ هٌظَس آگبّی اص ًمبط ًحیف ٍ فشثِ دس حَصُ پظٍّؾ

دادّبی پظٍّـی، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ثب ّوىبسی ٍصاست ػلَم تحمیمبت  جبؿت داًؾ ٍ ایجبد ؿفبفیت ػلوی دس ثشٍىاً
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ّبی فشٌّگی ٍ  ػبهبًِ جبهغ پظٍّؾ»ّب ٍ ًْبدّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی هَظف اػت  فٌبٍسی ٍ ٍصاست وـَس ٍ دیگش دػتگبُ

 اًذاصی ًوبیذ. سا ساُ« اجتوبػی ایشاى

ّای پژٍّطی  ّا ٍ طشح ّای داًطجَیی، هقاالت علوی ٍ پژٍّطی، ًطشیات علوی ٍ فشٌّگی، کتاب ًاهِ ایي تجویع ضاهل پایاى :1 تبصره

 ّای هختلف دس حَصُ ّای فشٌّگی ٍ اجتواعی است. دستگاُ

لیذات پژٍّطی خَد دس حَصُ ّای اجشایی ٍ ًْادّای عوَهی کِ اص هٌاتع عوَهی تْشهٌذ ّستٌذ هَظفٌذ ّوِ تَ کلیِ دستگاُ :2تبصره 

 ّای فشٌّگی ٍ اجتواعی سا دس ایي ساهاًِ تاسگزاسی کٌٌذ. 

 ّبی اصلی فشٌّگی ٍ اجتوبػی وـَس ؿبهل:  ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ٍ ٍصاست وـَس هَظفٌذ دس دٍسُ ّبی دٍػبلِ ؿبخص

ای، فشٌّگی ٍ ٌّشی  صًبى ٍ ًَجَاًبى، هصشف سػبًِّبی ایشاًیبى، خبًَادُ ٍ جوؼیت ایشاًیبى، ٍضؼیت جَاًبى،  ّب ٍ ًگشؽ اسصؽ

ایشاًیبى، ػَاد فشٌّگی ایشاًیبى، هـبسوت ٍ ػشهبیِ اجتوبػی ایشاًیبى، ٍضؼیت هغبلؼِ ٍ فشاغت، فشٌّگ ػوَهی دس ایشاى )ؿبهل 

ًیشٍی ای( اهىبًبت، تجْیضات،  فشٌّگ التصبدی، فشٌّگ ػیبػی، فشٌّگ هحیظ صیؼتی، فشٌّگ ؿْشًٍذی، فشٌّگ سػبًِ

ّبی ػشصِ فشٌّگ  ػبصهبى  ّبی هشثَط ثِ ػذالت فشٌّگی ٍ اثشثخـی فؼبلیت اًؼبًی، هصشف وبالّب ٍ خذهبت فشٌّگی، ؿبخص

 پظٍّی هَسد ػٌجؾ لشاس دادُ ٍ ًتبیج آى سا ثِ صَست ػوَهی هٌتـش ًوبیذ.  ػٌجی، فشایٌذپظٍّی ٍ آیٌذُ سا دس ػِ ػغح ٍضؼیت

 ّّبی هلوَع ٍ  گشایی ظشفیت ثشداسی اص ّن ّبی فشٌّگی، ثْشُ هجٌب هجتٌی ثش پیـشاى  ٌگثِ هٌظَس حشوت دس جْت تَػؼِ فش

ػبصی التصبد فشٌّگ هجتٌی ثش ثبصیبثی َّیّت ایشاًی اػالهی دٍلت هىلف اػت تب دس عی ثشًبهِ ّفتن  ًبهلوَع فشٌّگی ٍ فؼبل

 تَػؼِ پٌج هٌغمِ ٍیظُ فشٌّگی دس وـَس تؼشیف ٍ تؼییي ًوبیذ. 

ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی، اعطای تسْیالت تشای  دٍلت هکلف است دس ایي هٌاطق ٍیژُ فشٌّگی، جْت تشپایی هشاکض ٍ کاًَى تبصره:

تٌیاى هٌطقِ، ایجاد اهکاًات دس جْت سًٍق گشدضگشی داخلی ٍ  ّای هالیاتی تش هحَس تَسعِ فشٌّگ گزاسی پایذاس، تعشیف هعافیت سشهایِ

ّا ٍ عٌاصش  داسی، تثثیت ٍ سٍصآهذساصی ظشفیت ّای عوشاًی ٍ هَاصالتی ٍ ّتل تی دس صهیٌِتیي الوللی، پیگیشی تحَالت صیشساخ

 تخطی ًیشٍّای فشٌّگی ٍ اجتواعی توْیذات الصم سا فشاّن ًوایذ. هحلی ٍ ًیض اًسجام- فشٌّگی تَهی
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 ساًی، اٍالً  دس فشایٌذ حىنگشی فؼّبل آحبد هشدم  ػبصی سًٍذ وٌؾ ثِ هٌظَس تؼبعی افىبس، استمبء فشٌّگ هـبسوت ٍ ٍالؼی

ػبصی جْت ایجبد جشیبى گفتگَی ػوَهی ٍ تخصصی ًبظش ثِ اّنّ هؼبئل فشٌّگی ٍ اجتوبػی  گشی ٍ صهیٌِ ًؼجت ثِ حوبیت، تؼْیل

ّفتن، ای ٍ هحلی الذام ًوَدُ ٍ ثشًبهِ ػولیبتی دػتگبُ ّبی هختلف سا ثشای  ٍ ثبًیبً دس ػبل اٍل اجشای ثشًبهِ  دس ػغح هلّی، هٌغمِ

ّبی اجتوبػی هشدهی ٍ جبهؼِ هذًی دس فشایٌذ  ّب ٍ ػبیش گشٍُ ثشًبهِ هٌؼجن ٍ وبسثشدی جْت تحمك هـبسوت اصٌبف، ػوي

 ساًی اسائِ ًوبیذ. حىن

 ّب، هٌبػه ٍ  دٍلت هؤظّف اػت اص تَلیذ ٍ ًـش آثبس فشٌّگی ٍ ٌّشی ًَاحی ٍ هٌبعك هختلف ایشاى ٍ ّوچٌیي ثشگضاسی آئیي

ّبی ثشگضاسی سٍیذادّبی الَام ٍ ًَاحی هختلف ایشاى ٍ اتصبل صًجیشُ گشدؿگشی ٍ  اص عشیك فشاّن آٍسدى صهیٌِ ّبی هحلّی جـي

 ّبی فشٍهلّی ٍ َّیت هلّی الذام ًوبیذ. گشایی هیبى َّیّت ّبی هشدهی ثب ّذف ّن سػبًی هلّی ثِ آى ثب هحَسیت ظشفیت اعاّلع

 صنایعفزهنگی

   ػْن التصبد فشٌّگ دس تَلیذ ًبخبلص داخلی، ثب تبویذ ثش ثخؾ گشدؿگشی، صٌبیغ خالق  دٍلت هَظف اػت ثب ّذف استمبی

فشٌّگی ٍ صٌبیغ دػتی ًؼجت ثِ تَػؼِ ٍ حوبیت اص تىویل صًجیشُ اسصؽ دس ػشصِ ثبصاسپشداصی فشٌّگی ثب تأویذ ثش تحمك 

 اسّبی داخلی ٍ ثیي الوللی الذام ًوبیذ.پزیشی، سفغ اًحصبس ٍ تَػؼِ صبدسات تَلیذات ٍ خذهبت فشٌّگی دس ػغح ثبص سلبثت

گزوههاینسلی

 ُّبی دٍلتی ٍ ػوَهی هىلف اػت ثب توْیذ ؿشایظ الصم ٍ ایجبد وبسگشٍّی  ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًبى ثب ّوىبسی ػبیش دػتگب

صًذگی آًبى اٍالً  هتـىل اص ًْبدّبی فشٌّگی سػوی، ػوَهی ٍ هشدهی، ًؼجت ثِ هؼبئل ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ٍ اثؼبد هختلف ػجه

هٌذ،  اجتوبػی ّذف  ػبصی هـبسوت پزیشی اص عشیك صهیٌِ فْن ٍ اؿشاف وبفی ثِ دػت آٍسدُ ٍ ثبًیبً دس جْت اهیذآفشیٌی ٍ هؼئَلیت

 ّبی ػولیبتی الذام ًوبیذ.  ػبصی ثشًبهِ ًؼجت ثِ عشاحی ٍ اجشایی

 ُّبی اجشایی وِ اص ثَدجِ  ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی دػتگبُ ثخؾّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی دٍلتی ٍ ػوَهی غیش دٍلتی ٍ ًیض   ولیِ دػتگب

دسصذ اص ثَدجِ خَد سا دس جْت تَلیذ هحتَای  ۲۲ػوَهی ثْشُ هی ثشًذ هَظفٌذ ثب ّوىبسی ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ حذالل 

ٌِ وٌٌذ. هؼبًٍت ػبل( اص عشیك آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّضی ۱۱الی  ۵ای ثشای لـش وَدن ٍ ًَجَاى) آهَصؿی، فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ سػبًِ
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ّبی فَق الزوش جْت  پشٍسؿی ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثب ّوىبسی ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ هىلف ثِ تـىیل ؿَسایی اص دػتگبُ

 ّوبٌّگی تخصیص ٍ فشایٌذ ّضیٌِ وشد ایي ثَدجِ خَاٌّذ ثَد.

 گزدشگزیمذهبیواربعین

 ٌٍِی اسثؼیي، دٍلت هَظف اػت ًؼجت ثِ ؿٌبػبیی دلیك ًیبصّب ٍ س ػبصی حضَس هشدم دس هشاػن پیبدُ ثِ هٌظَس تؼْیل ٍ صهی

ّبی الصم اص عشیك حوبیت  سیضی ٍ تذٍیي ػبصٍوبسّبی الصم جْت ػبهبًذّی اهَس صائشیي، تأهیي صیشػبخت هـىالت صائشیي، ثشًبهِ

ًیبص صٍّاس دس هَالف ٍ ًمبط اصلی ّبی فشٌّگی ٍ خذهبت هَسد اص ًْبدّبی دٍلتی ٍ هشدهی دس ایي ػشصِ، ٍ تَػؼِ اهىبًبت ٍ فؼبلیّت

 هؼیش حشوت ثِ ػوت پبیبًِ ّبی هشصی الذام ًوبیذ.

 تىثّش ٍ تٌَع فشٌّگی ًَاحی   ٍصاست هیشاث فشٌّگی، گشدؿگشی ٍ صٌبیغ دػتی هَظّف اػت ثب ّذف اػتفبدُ اص ظشفیت

ایشاًی ًؼجت ثِ تىویل ٍ تَػؼِ صًجیشُ  ّبی هختلف ایشاى ٍ حشاػت ٍ احیبء اص آثبس فشٌّگ ایلی، ػـبیشی، سٍػتبیی ٍ لَهیّت

افضایی ًْبدّبی هختلف سػوی ٍ ػوَهی ٍحوبیت اص  هجٌب ٍ پبیذاس اص عشیك ّن فشٌّگ گشدؿگشی ثَهی ثِ هثبثِ یىی اص اسوبى تَػؼِ

 بیذ.ثَم گشدؿگشی سٍیذاد الذام ًو آفشیي ٍ ػبهبًذّی صیؼت هشاوض گشدؿگشی ثَهی ػـبیشی ٍ سٍػتبیی، سٍیذادّبی هـبسوت
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