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 تعالیبسمه

 ای ورود به قرن پانزدهم هجری شمسیو رسانهریزی عملیاتی، فرهنگی نامه: برنامهتوصیه

 :مقدمه

ترسإ تردٍٗي    ، ّوچٌ٘ي«گام دٍم اًقالب»تحقق ت٘اًِ٘  تِ هٌظَزقسى خدٗد ٍ  ٍزٍد تِساشٕ دز زاستإ هصَتِ کازگسٍُ گفتواى 

ّإ فسٌّگٖ ٍ ترازٗیٖ  تا ّدف هؼسفٖ چْسُ ٍ ازشش ،1441دز سال  کشَز ّإ فسٌّگٖ، اختواػٖ ٍ ػوساًّٖا ٍ فؼال٘تتسًاهِ

شَز ٍ ًشاط دز سغح هلٖ، تقَٗت اقتصاد فسٌّگ ٍ ٌّس، افرصاٗ  ّوثترتگٖ هلرٖ، افرصاٗ       ،اٗساى اسالهٖ تِ خْاى، اٗداد اه٘د

ٖ ، تقَٗت َّٗت هلٖ ٍ خَدتاٍزٕ دز ًتل خرَاى، تقَٗرت ٍعري   ًَزٍش حَشُ هٌغقِ ّوثتتگٖ ه٘اى کشَزّإ شٌاسراٖٗ  ، دٍسرت

ٖ افصاٖٗ دستگاُّوکازٕ ٍ ّن ،ّإ اٗساى اسالهٖ تِ ًتل خَاى کشَزهاى ٍ دٗگس کشَزّاخاذتِ دز سرغح   ّإ اخساٖٗ ٍ ػورَه

 .صَزت خَاّد پرٗسفت ّإ ذٗلزٗصٕتسًاهِ کشَز؛

 ها:برنامه

اٗي کازگسٍُ دز سِ تاشٓ کَتاُ، ه٘اى هدت  شَد.هٖتشک٘ل  کشَزدز دت٘سخأً شَزإ فسٌّگ ػوَهٖ  ساشٕگفتواىکازگسٍُ هلّٖ  -1

 .ًواٗدّا تَصِ٘ هّٖإ ػول٘اتٖ تِ دستگاُتسًاهِ ،ٍ تلٌد هدت

ٖ  ٍزششٖ، ٌّسٕ، فسٌّگٖ، اختواػٖ، ّإتسًاهِ ،کشَز ػوَهٖ فسٌّگ تا ّواٌّگٖ شَزإ استاًْا ّؤ -2  هسترَط ...  ٍ آهَششر

 تاشٓ شهاًٖ ه٘اى هدت ٍ تلٌد هدت ازائِ ًواٌٗد.  تسإ اخساٖٗ ّإ عسح اٍلِ٘ پ٘شٌْاد دزغالة زا خَد تِ

 ّإ هتٌَع فسٌّگٖ ٍ گسدشگسٕدز حَشُ إهٌغقِ ٍ خْاًٖ زٍٗکسد تا زا َّٗتٖ ّإ تسًاهِ ّاشَزإ فسٌّگ ػوَهٖ استاى -3

 .کٌٌد عساحٖ

 تاشد. ّإ هسدهٖ ٍ ًْادّإ غ٘سدٍلتٖخلة هشازکت ّإ هتٌَع دز زاستإتسًاهِ -4

  .استفادُ ًواٌٗد «قسى خدٗد»ّا تسإ ٍ تغث٘ق آى« ًَزٍش»ه٘ساث خْاًٖ اش هفاّ٘ن  -5

 .استفادُ ًواٌٗدّإ فسٌّگٖ دز تسًاهِ «قسى خدٗد، قسى اه٘د»اش شؼاز هصَّب شَزإ فسٌّگ ػوَهٖ کشَز،  -6
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 .اقدام ًواٌٗد تا تَخِ تِ قسى خدٗد ّا ٍ پدٗدآٍزًدگاى آثاز فسٌّگٖ ٍ ٌّسٕهشازکت ًیثگاى، استاداى داًشگاُ ًتثت تِ -7

 .اقدام ًواٌٗد ٌّسٕ ٍ تتْ٘ل کتة ٍ کازّإ فسٌّگٖ ٍ ٌّسٕ ،زفغ هَاًغ فؼال٘ت ٍ تَل٘د فسٌّگًٖتثت تِ  -8

شْسّإ تصزگ تا زٍٗکسد تَسرؼِ   ٌّٔسٕ ٍ اختواػٖ دز هٌاعق هحسٍم ٍ زٍستاّا ٍ حاش٘ ،ّإ فسٌّگٖفؼال٘ت ٔتَسؼًتثت تِ  -9

 .اّتوام ٍٗطُ ًواٌٗد دٗدٍ پ٘شسفت دز قسى خ

 .گسدد تسگصاز هقدظ هشْد دز (ع) زضا اهام ،الحدحثاهي هلکَتٖ هضدغ خَاز دز «قسى خدٗد ًَزٍشٕ ٓسفس» هساسن اٍل٘ي -14

ٖ  توَقرغ  ػورل  اتتکاز ٗک تا اٌٗکِ تِ تَخِ تا -11 ٖ  اٗرساى .ا.ج ًواٌٗردگ ِ  ٗرک  عر ٕ  ترا  هشرتس   قغؼٌاهر َ  کشرَز  14 ّوکراز  دز ػضر

ٖ  ثثرت  هتحرد  هلرل  ساشهاى دز «ًَزٍش خْاًٖ زٍش» ػٌَاى تِ صلح فسٌّگ ػٌَاى تا فسٍزدٗي اٍل زٍش ،1388 اسفٌد 4  شردُ  خْراً

قسى  هساسن هلل ساشهاى دز ،صاحة پسًٍدٓ ًَزٍش کشَز14 سساى اش دػَت تا اٗساى، هحَزٗت تا ّن هستثِ اٗي است هٌاسة است،

 . شَد تسگصاز خدٗد

 زا کشرَزّا  هشرتس   ّإتسًاهِ ،ًَٗتکَ ساشهاى دز هستَعِ ٔدت٘سخاً ّواٌّگٖ تا اٗساى دز «اتسٗشن ّإ خادُ» پطٍّشٖ هسکص -12

 .ًواٌٗد ّواٌّگٖ ٍ عساحٖ

ًظس  هد تپَ دٍتٖ ٍ خام خْاًٖ فَتثال قغساک ؛فسصت استثٌائٖ تا تَخِ تِ تسگصازٕ دٍ زٍٗداد تصزگ دز ّوتاٗگٖ اٗساى دٍ اٗداد -13

 ّإ قاتل اخسإ خَد زا پ٘شٌْاد دٌّد. تسًاهِتَاًٌد ّا دز اٗي خصَص هٖاستاى قساز گ٘سد.

افرصاٗ  ًشراط   هَضرَع  تاتَخِ تِ پاٗاى ًتثٖ ت٘وازٕ کسًٍا ٍ ّوچٌ٘ي زًٍق دٍتازُ گسدشگسٕ ّوصهاى ترا شرسٍع قرسى خدٗرد،      -14

  قساز تگ٘سد. قسى خدٗد اختواػٖ ّٔإ فسٌّگٖ ٍ تَسؼدز تسًاهِ اختواػٖ

ّرإ  ّرا ترا اقتثراظ اش کل٘ردٍاضُ    ت٘ي الوللٖ دز توام کشَز تا تَشٗغ دز توام استاىعساحٖ ٗک زٍٗداد تصزگ ش  هاِّ ٗا ٗکتالِ  -15

. ترِ عرَز هثرال تسگرصازٕ     قرساز گ٘رسد  اّتوام هَزد  فسٌّگٖ-تَسؼٔ اختواػٖ تحقق تَاًد دز خْتکِ هٖ هَخَد دز هفاّ٘ن ًَزٍش

ّرإ  دز استاى دٗگس، تسگصازٕ زٍٗردادّإ ٍزشش  زٍٗداد هستثظ تا خَزا  اٗساًٖ دز ٗک استاى، زٍٗداد هستثظ تا پَشا  اٗساًٖ

تاستاًٖ ٍ هلّٖ دز استاى سَم، زٍٗداد هستثظ تا هَس٘قٖ اٗساًٖ دز استاى چْازم، زٍٗداد هستثظ تا ادت٘ات دز اسرتاى تؼردٕ، زٍٗرداد    

 . دز سغح کشَز ٗدّإ قسى خدّا ٍ سالهستثظ تا هح٘ظ شٗتت دز ٗک استاى ٍ تسگصازٕ زٍٗدادّإ اٌٗچٌٌٖ٘ دز ًیتت٘ي هاُ
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آگاُ سراشٕ ػورَهٖ ٍ اّتورام خراص ٍ هترتوس ترِ       ػالٍُ تس ت٘صزّإ تثل٘غٖ تسإ  کشَز سٌ٘واٖٗ ساشهاى ٍ س٘وا ٍ صدا ساشهاى -16

ٕ حرَشُ  دز ٍٗطُِت ،تثل٘غٖ ّإتسًاهِ ٍ ّا سسٗال ،ّاف٘لن ساخت دز قسى خدٗد،هَضَع  ٕ ترسٍى  ّرا ِ ) هرسش  ٍ هتراػدت ( إهٌغقر

 . ًواٌٗد ّوکازٕ

ٖ  هدوغ قغس، فَتثال خْاًٖ خام اکتپَ، :هاًٌد خْاًٖ زٍٗدادّإ ٍ ّا خشٌَازُ ّا، ًواٗشگاُ دز -17 َ  سراشهاى  ػورَه  ترا ....  ٍ ًَٗترک

ٖ  ترا  زتظذٕ ّإساشهاى ّإظسف٘ت اش استفادُ تا ٍ ّادستگاُ ساشهاًٖ ّإهاهَزٗت تِ تَخِ ٕ  ّوراٌّگ ٖ  فسٌّرگ  شرَزا  ػورَه

 .شَد تٌِْ٘ استفادُ هفَْم چسخ  قسى اش کشَز

 .ًواٗد فساّن زا ًَزٍش حَشُ کشَزّإ تِ سفس زٍادٗد هاًٌد اهَزٕ تتْ٘ل تسإ الشم ّإتتتسساشٕ ،اهَزخازخِ ٍشازت -18

ٖ  دفراتس . ًواٗرد  اهضا ، قسى اه٘دقسى خدٗدهتٌاسة تا  فسٌّگٖ خدٗد ّإًاهِ تفاّن اسالهٖ ازتثاعات ٍ فسٌّگ ساشهاى -19  ًواٌٗردگ

 ّإًواٌٗدگٖ دٗگس تا هشتس  ّإتسًاهِ ،ّاًواٌٗدگٖ. ًواٌٗد تسگصاز ٍٗطُ صَزتِت زا قسى خدٗد ّإتسًاهِ کشَزّا، فسٌّگٖ

 فِ٘ زا تسگصاز ًواٌٗد.  هتَقف کشَزّإ

ٖ  فسٌّرگ  شَزإ ّواٌّگٖ ٍ ّوکازٕ تا تْساى دز هتتقس ًَٗتکَ إهٌغقِ دفتس ٍ اکَ فسٌّگٖ الوللٖت٘ي هَستِ -24  کشرَز  ػورَه

 .کسد خَاٌّد اٗفا قسى خدٗد ّإ تسًاهِ  اخسإ ٍ تدٍٗي دز هْوٖ تت٘از ًق 

 ها، پیشنهادی و مورد توجه دستگاهاقدامات اجرایی

 دستگاه همکار مجری اقدامات ردیف

 با رٍیکز ٍرٍد بِ قزى جذیذ ّاتجْیش ًَرٍسگاُ 1
فزٌّگی، صٌایغ دستی ٍ  ٍسارت هیزاث

 گزدضگزی

-ضْزداری

 ّا

2 
ّای سٌتی ٍ هحلی ٍ بزگشاری رٍیذادّای اس باسآفزیٌی آییيحوایت 

 هحلی با رٍیکزد هلّی ٍ َّیتی

ٍسارت هیزاث فزٌّگی، صٌایغ دستی ٍ 

 گزدضگزی
 

 ٍسارت ٍرسش ٍ جَاًاى اى هَفق ٍ افق جَاًاى در قزى جذیذجَاً ،بزگشاری رٍیذاد تذ 3
فزٌّگ ػوَهی ضَرای 

 ّااستاى

4 
م پخص جا فزداست ٍ تذٍا ِ اٌی ًاه ْارم  بز ِ چ ضَع قزى جذیذ اس ضبک با َه

ًاِه سیوا ِ اس ضبکِ)بز ی(ّای هطاب  ّای استًا
ٍ سیوا   ساسهاى صذا 

5 
َلیذ فیلن سیقی،حوایت اس ت ضَع  ٍ صیًوا ، کتاب، َه ّای تجسوی با َه ٌّز

ٌّگی قزى جذیذ هؼزفی ایزاى  ٍ افق فز
ٍ ارضاد اسالهی ٌّگ   ٍسارت فز
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 دستگاه همکار مجری اقدامات ردیف

6 
ٌّگی بیي الوللی باعزاحی  َایش فز ضَع ج ٌّگی ایزاى» َه ّیز فز در قزى  هطا

 «گذضِت
ًٍت َر هؼا ٌّگی  اه ٍ ارضاد اسالهیفز ٌّگ    ٍسارت فز

ًاهۀعزاحی  7 ٌّزی بز  ٍ ٌّگی  ٍ ارضاد اسالهی گزدضگزی فز ٌّگ   ٍسارت فز
ٌایغ ٌّگی، ص  ٍسارت هیزاث فز

ٍ گزدضگزی  دستی 

ضَع قزى جذیذ، قزى 8  اهیذ ساخت سزٍد با َه
ى ٌّگی کاًَ وا ٌّگی ّاستادّ  ی فز

َر  ٌّزی هساجذ کط
ٍ سیوا  ساسهاى صذا 

ِ قزى  9 ٍرٍد ب حصز بفزد بزای  ٌای ٌه ٍ ساخت یک ب ٍ ضْزساسی ّجزی ضوسی 15عزاحی   ُ  ٍسارت را
ٌّگ  َرای فز ض

َهی  ػو

11 
ذُ ی بزای ایزاىاجزای عزح آٌی ضؼیت ایزاى در پیص) پژٍّ یٍ  سال  111بٌی

)ُ ذ  آٌی
ٍریٍسارت  ٌا ٍ ف م، تحقیقات  دجِ ػَل ٍ َب  ِ ًاه  ساسهاى بز

ٌّزی قزى گذضتۀ ایزاى 11  ٍ ٌّگی  ّای فز ٍیذاد ٍ ر ٍقایغ  ٍیي گشارش  م، تحقیقات ٍسارت تذ ٍری ٍ ػَل ٌا  ف
ٍ ارضاد  ٌّگ  ٍسارت فز

 اسالهی

12 
ّا بزگشاری ٍیذاد یٍ احیای  ر ٍیکزد چزخص قزى در سال  ٍرسش باستًا با ر

 جذیذ
 ٍ ٍرسش  ًاىٍسارت  َا   ج

َهیاحیای ظزفیت 13 طاى ٍ ّای ب ّاتؼییيً  َیتی گزدضگزی بزای ضْز ٍ گزدضگزی ّایّ  ٌایغ دستی  ٌّگی، ص  ٍسارت هیزاث فز
 ّا ضْزداری

 

14 
ٌّگی ٍ کار السم ب اراِئ) ػیذ دیذًی ایزاى فز َرساس  ظ ٍیشا در  ِ ٌه  ِ َ یکسال لغ

ٍس  َر ٍ فارسی سباىٍ  1411ً  ِ غق ّای ٌه َر ًاِه تذارک بزای کط ع(بز  ّای هتٌَ
ٍ گزدضگزی ٌایغ دستی  ٌّگی، ص  ٍسارت هیزاث فز

َر  ٍسارت اه

 خارجِ

ٌتیّای بزگشاری آییي 15 ّبی، س َپشاى با تاکیذ هذ ًٌذ سوٌ ّای  بز ها ى 1411ًواد ٌّگیستاد ػالی کاًَ َر ٌّزی هساجذ، ّای فز  ّاضْزداری کط

16 
ًاِه ٍیي بز ًیاى خارجّای السم تذ َر بزای هطارکت ایزا ّای در هزاسن اس کط

ِ قزى جذیذ ط ب  هزَب
ٍ ارتباعات اسالهی ٌّگ   ساسهاى فز

َر  ٍسارت اه

 خارجِ

17 
ستاىاحذاث پارک ٍ َب ًام ّا   ِ ًیش یادهاى« اهیذ»ّای جذیذ ب در  15قزى  ٍ 

َرضْزستاى  ّای کط
َر  ّاضْزداری ٍسارت کط

ٍایت 18 ُ ر َار ٍسجطٌ َر ٍس( گزیً  َریت  )کَدکاى دیز ًٍت سالوٌذاىبا هح َر هؼا ٌّگی اه ٍ ارضاد اسالهی فز ٌّگ  َهی ٍسارت فز ٌّگ ػو َرای فز  ض

ٍ فزاغت 19 ع، سالهت  ٍیکزد تٌَ ٍسی با ر َر َراکً  ٍیذاد خ َهی ّاضْزداری ر ٌّگ ػو َرای فز  ض

21 
َاى  ُ ای با ػٌ ٍیژ َاُردر « قزى جذیذ، قزى اهیذ»تذارک بخص   ّای فیلنجطٌ

 1411در سال 
وایی   ساسهاى سٌی

21 
َیص طتگایجاد پ  ٍّ در فضای « قزى جذیذ، قزى اهیذ»ّای هزتبظ با ّا 

 هجاسی
ٌّز در فضای هجاسی  ٍ ٌّگ  سؼۀ فز  هزکش َت

ٍ ارضاد  ٌّگ  ٍسارت فز

 اسالهی

22 
ًِ طست ّای بزگشاری سلسل ظزی کارکزد یً  ى هبًا ذیطوٌذاى پیزاَه ّایی با ًا

ٌّگی  اجتواػی قزى جذیذ-فز
ٍ سیوا   ساسهاى صذا 

 شورای فرهنگ عمومی کشور  دبیرخانۀ


