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 پيشگفتار

 
    شوراي فرهنگ عمومي كشور به عنوان يكي از شوراهاي اقماري و تخصصي شوراي عالي 

 فعاليت خود را آغاز نمود. متعاقب تشكيل شوراي فرهنگ عمومي 1364انقالب فرهنگي از سال 
كشور و در راستاي تحقق هر چه بهتر وظايف اين شورا، آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان 

 تصويب و پس از آن شوراي فرهنگ عمومي در استانها به طور رسمي 8/12/1373در تاريخ 
 شوراي عالي 29/1/1385 مورخ 581تشكيل و آغاز به كار نمود. آييننامه مذكور در جلسه 

 انقالب فرهنگي بازنگري و مجدداً مورد تصويب قرار گرفت.
اين شورا در استان به رياست ائمه جمعه و با حضور استانداران به عنوان نايب رييس و مديركل 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان دبير فعاليت مينمايد. 
    در ادامه فعاليتهاي شوراي فرهنگ عمومي در استانها و با هدف توجه به وضعيت فرهنگي 
شهرستانها، تشكيل شوراي فرهنگ عمومي شهرستان در دستور كار شوراي فرهنگ عمومي 

 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان با شرح وظايف 1385كشور قرار گرفت و در سال 
جلسه شوراي فرهنگ عمومي، بازنگري 20/8/1388مشخص تصويب شد. اين آييننامه در تاريخ 

 و مجدداً مورد تصويب قرار گرفت.
 گزارش حاضر، چكيده عملكرد شوراي فرهنگ عمومي استانها و شهرستانهاي تابعه و نيز 

 مشورتي استانهادر دو بخش: الف) گزارش كمي فعاليتها و ب) –عملكرد كارگروههاي علمي 
گزارش توصيفي مصوبات و تصميمات است كه در قالب جداول و نمودارهاي آماري در بازه زماني 

  ارايه ميگردد.1400يك ساله سال 
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 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 بخش اول

 گزارش  كمي فعاليتها
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 مقدمه
در اين بخش عملكرد شوراي فرهنگ عمومي استانها و شهرستانهاي تابعه براساس 

آمار تعداد و درصد جلسات برگزارشده در قالب جداول و نمودارها تدوين شده است. 
همچنين با توجه به اهميت نقش صاحبنظران و اساتيد فرهنگي در تقويت بنيه فكري 

–جلسات شورا، آمار تشكيل جلسات گروههاي علمي- مشورتي و نشستهاي علمي 

فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استانها نيز لحاظ شده است. نتايج به دست آمده در 
اين گزارش، از صورتجلسات و گزارشهايي كه از استانها و شهرستانها به دبيرخانه 

 شوراي فرهنگ عمومي كشور ارسال شده، احصاء گرديده است.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



۷ 
 

 الف)وضعيت عملكرد شوراي فرهنگ عمومي مراكز استانها

 1400آماري عملكرد شوراي فرهنگ عمومي استان ها در سال                                جدول

 به ترتيب بيشترين جلسات برگزارشده
تعداد جلسات برگزار  نام استان رديف

 شده 

 تعداد تصميمات ومصوبات تعداد دستور جلسات

 51 33 10 تهران 1
 35 46 10 چهارمحال و بختياري 2
 40 17 10 فارس 3
 60 20 9 بوشهر 4
 41 28 8 آذربايجان غربي 5
 22 23 8 آذربايجان شرقي 6
 30  27 8 سمنان 7
 53 24 7 قم 8
 27 9 7 همدان 9
 37 14 6 سيستان و بلوچستان 10
 43 13 6 كردستان 11
 24 19 6 مازندران 12
 14 12 5 اصفهان 13
 11 7 5 مركزي 14
 22 12 5 ايالم 15
 52 36 5 اردبيل 16
 16 12 5 خراسان شمالي 17
 20 13 5 زنجان 18
 21 6 5 خوزستان 19
 9 6 4 گيالن 20
 15 10 4 كرمان 21
 9 3 3 خراسان رضوي 22
 16 9 3 قزوين 23
 7 3 3 كهگيلويه و بوير احمد 24
 23 11 3 گلستان 25
 10 7 3 لرستان 26
 8 9 3 يزد 27
 17 2 3 منطقه آزاد قشم 28
 2 2 2 هرمزگان 29
 5 5 2 كرمانشاه 30
 0 4 1 جنوب استان كرمان 31
 4 2 1 منطقه آزاد ارس 32
 0 0 0 البرز 33
 0 0 0 خراسان جنوبي 34

 739 439 165 مجموع 
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 1400آماري عملكرد شوراي فرهنگ عمومي استان ها در سال  جدول
تعداد جلسات برگزار  نام استان رديف

 شده 

 تعداد تصميمات ومصوبات تعداد دستور جلسات

 22 23 8 آذربايجان شرقي 1
 41 28 8 آذربايجان غربي 2
 52 36 5 اردبيل 3
 14 12 5 اصفهان 4
 0 0 0 البرز 5
 22 12 5 ايالم 6
 60 20 9 بوشهر 7
 51 33 10 تهران 8
 0 4 1 جنوب استان كرمان 9
 35 46 10 چهارمحال و بختياري 10
 0 0 0 خراسان جنوبي 11
 9 3 3 خراسان رضوي 12
 16 12 5 خراسان شمالي 13
 21 6 5 خوزستان 14
 20 13 5 زنجان 15
 30 27 8 سمنان 16
 37 14 6 سيستان و بلوچستان 17
 40 17 10 فارس 18
 16 9 3 قزوين 19
 53 24 7 قم 20
 43 13 6 كردستان 21
 15 10 4 كرمان 22
 5 5 2 كرمانشاه 23
 7 3 3 كهگيلويه و بويراحمد 24
 23 11 3 گلستان 25
 9 6 4 گيالن 26
 10 7 3 لرستان 27
 24 19 6 مازندران 28
 11 7 5 مركزي 29
 2 2 2 هرمزگان 30
 27 9 7 همدان 31
 8 9 3 يزد 32
 4 2 1 منطقه آزاد ارس 33
 17 2 3 منطقه آزاد قشم 34

 739 439 165 مجموع 
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 1400جدول  تعداد و درصد جلسات برگزار شده شوراي فرهنگ عمومي استانها در سال 
 رتبه استان درصد جلسات برگزار شده تعداد جلسات برگزار شده  نام استان رديف

 3 67 8 آذربايجان شرقي 1
 3 67 8 آذربايجان غربي 2
 7 42 5 اردبيل 3
 5  56 5 اصفهان 4
 0  0 0 البرز 5
 7 42 5 ايالم 6
 2 75 9 بوشهر 7
 1 83 10 تهران 8
 11 8 1 جنوب استان كرمان 9
 1 83 10 چهارمحال و بختياري 10
 0  0 0 خراسان جنوبي 11
 9 25 3 خراسان رضوي 12
 7 42 5 خراسان شمالي 13
 7 42 5 خوزستان 14
 7 42 5 زنجان 15
 3 67 8 سمنان 16
 6 50 6 سيستان و بلوچستان 17
 1 83 10 فارس 18
 9 25 3 قزوين 19
 4 58 7 قم 20
 6 50 6 كردستان 21
 8 33 4 كرمان 22
 10 17 2 كرمانشاه 23
 9 25 3 كهگيلويه و بويراحمد 24
 9 25 3 گلستان 25
 8 33 4 گيالن 26
 9 25 3 لرستان 27
 6 50 6 مازندران 28
 7 42 5 مركزي 29
 10 17 2 هرمزگان 30
 4 58 7 همدان 31
 9 25 3 يزد 32
 11 8 1 منطقه آزاد ارس 33
 9 25 3 منطقه آزاد قشم 34

  41% 165 مجموع 
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 1400سال  در ها كميتههاي تخصصي استانو گروههاي علمي، مشورتي  و تصميمات جلساتجدول تعداد 

 تعداد تصميمات  تعداد جلسات  نام استان رديف
 10 10 آذربايجان شرقي 1
 30 6 آذربايجان غربي 2
 14 16 اردبيل 3
 76 21 اصفهان 4
 0 0 البرز 5
 0 0 ايالم 6
 7 5 بوشهر 7
 0 0 تهران 8
 0 0 جنوب استان كرمان 9
 22 9 چهارمحال و بختياري 10

 4 4 خراسان جنوبي 11
 128   27 خراسان رضوي 12
 28 9 خراسان شمالي 13

 11 3 خوزستان 14
 17 9 زنجان 15
 9 5 سمنان 16
 47 19 سيستان و بلوچستان 17
 81 31 فارس 18

 0 0 قزوين 19
 8 5 قم 20
 24 11 كردستان 21
 100 24 كرمان 22
 25 12 كرمانشاه 23
 0 0 كهگيلويه و بويراحمد 24
 0 0 گلستان 25
 0 0 گيالن 26

 0 0 لرستان 27
 6 2 مازندران 28
 0 0 مركزي 29
 0 0 هرمزگان 30
 4 2 همدان 31
 8 1 يزد 32
 0 0 منطقه آزاد ارس 33
 0 0 منطقه آزاد قشم 34

 659 231 جمع كل 
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 ب) وضعيت عملكرد شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها

  1400جدول آماري عملكرد شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها در سال 

 نام استان رديف

 تعداد كل شهرستانها

(بدون احتساب مركز 

 استان)

-تعداد شهرستان

 هاي فعال

تعداد جلسات 

برگزار شده 

 شهرستان

تعداد 

-شهر/بخش 

 هاي فعال

تعداد جلسات 

 برگزار

 شده شهر /بخش
 13 6 59 18 20 آذربايجان شرقي 1
 - - 56 15 16 آذربايجان غربي 2
 - - 46 9 10 اردبيل 3
 2 1 165 23 23 اصفهان 4
 - - 17 5 6 البرز 5
 - - 46 10 11 ايالم 6
 - - 42 9 10 بوشهر 7
 6 3 95 15 15 تهران 8
 - - 10 6 6 جنوب استان كرمان 9
 8 4 42 9 10 چهارمحال و بختياري 10
 - - 14 6 10 خراسان جنوبي 11
 - - 99 25 27 خراسان رضوي 12
 3 1 14 5 7 خراسان شمالي 13
 - - 83 18 24 خوزستان 14
 - - 19 7 7 زنجان 15
 4 2 34 7 7 سمنان 16
 - - 32 9 22 سيستان و بلوچستان 17
 6 1 168 33 35 فارس 18
 4 4 7 3 5 قزوين 19
 23 5 فــاقد شهـــرستـان قم 20
 - - 7 4 9 كردستان 21
 9 1 119 15 15 كرمان 22
 - - 11 5 13 كرمانشاه 23
 - - 26 6 8 كهگيلويه و بويراحمد 24
 - - 54 12 13 گلستان 25
 5 4 45 14 15 گيالن 26
 - - 58 9 10 لرستان 27
 19 6 73 21 21 مازندران 28
 11 5 81 11 11 مركزي 29
 1 1 51 10 11 هرمزگان 30
 9 6 44 8 8 همدان 31
 10 2 43 9 9 يزد 32
 فــــــــاقد شهـــــــرستــــــان منطقه آزاد ارس 33
 فــــــــاقد شهـــــــرستــــــان منطقه آزاد قشم 34

 133 52 1660 356 414 جمع كل 
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 1400جدول تعداد و درصد شهرستانهاي فعال و جلسات برگزارشده شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها در سال 

 نام استان رديف

تعداد كل 

شهرستانها 

(بدون احتساب 

 مركز استان)

تعداد 

شهرستانهاي 

 فعال

درصد 

شهرستانهاي 

 فعال

رتبه استان 

براساس 

درصد 

شهرستان 

 فعال

جلسات 

مصوب 

 برگزاري

تعداد 

جلسات 

برگزار 

 شده

درصد 

جلسات 

برگزار 

 شده

رتبه استان 

بر اساس 

درصد 

جلسات 

 برگزار شده
     14 25% 59 240  6  %90 18 20 آذربايجان شرقي 1

 12 29% 56 192  2  %94 15 16 آذربايجان غربي 2

 9 38% 46 120  6 % 90 9 10 اردبيل 3

 3 60% 165 276  1  %100 23 23 اصفهان 4

 15 24% 17 72  7  %83 5 6 البرز 5

 10 35% 46 132  5  %91 10 11 ايالم 6

 10 35% 42 120  6 % 90 9 10 بوشهر 7

 4 53% 95 180  1  %100 15 15 تهران 8

جنوب استان  9
 كرمان

6 6 100%  1  72 10 %14 18 

چهارمحال و  10
 بختياري

10 9 90%  6  120 42 %35 10 

 19 12% 14 120  10  %60 6 10 خراسان جنوبي 11

 11 31% 99 324  3 % 93 25 27 خراسان رضوي 12

 17 17% 14 84  9  %71 5 7 خراسان شمالي 13

 12 29% 83 288  8  %75 18 24 خوزستان 14

 16 23% 19 84  1  %100 7 7 زنجان 15

 7 40%  34 84  1  %100 7 7 سمنان 16

سيستان و  17
 بلوچستان

22 9 41%  12  264 32 %12 19 

 7 40% 168 420  2 % 94 33 35 فارس 18
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 نام استان رديف

تعداد كل 

شهرستانها 

(بدون احتساب 

 مركز استان)

تعداد 

شهرستانهاي 

 فعال

درصد 

شهرستانهاي 

 فعال

رتبه استان 

براساس 

درصد 

شهرستان 

 فعال

جلسات 

مصوب 

 برگزاري

تعداد 

جلسات 

برگزار 

 شده

درصد 

جلسات 

برگزار 

 شده

رتبه استان 

بر اساس 

درصد 

جلسات 

 برگزار شده
 19 12% 7 60  10  %60 3 5 قزوين 19

 فــــــــاقد شهـــــــرستــــــان قم 20

 21 6% 7 108  11  %44 4 9 كردستان 21

 1 66% 119 180  1  %100 15 15 كرمان 22

 20 7% 11 156  13  %38 5 13 كرمانشاه 23

كهگيلويه و  24
 بويراحمد

8 6 75%  8  96 26 %27 13 

 10 35% 54 156  4  %92 12 13 گلستان 25

 14 25% 45 180  3  %93 14 15 گيالن 26

 5 48% 58 120  6  %90 9 10 لرستان 27

 12 29% 73 252  1  %100 21 21 مازندران 28

 2 61% 81 132  1  %100 11 11 مركزي 29

 8 39% 51 132  5  %91 10 11 هرمزگان 30

 6 46% 44 96  1  %100 8 8 همدان 31

 7 40% 43 108  1  %100 9 9 يزد 32

 فــــــــاقد شهـــــــرستــــــان منطقه آزاد ارس 33

 فــــــــاقد شهـــــــرستــــــان منطقه آزاد قشم 34

 - 33% 1660 4860 - %86 356 414 جمع كل 



۱۴ 
 

 از نظر كمترين و بيشترين تعداد جلسات برگزار شده در وضعيت شوراي فرهنگ عمومي شهرستانهاي تابعه استانجدول 

 1400سال 
تعداد  نام استان   رديف

شهرستان 

 غيرفعال

نام شهرستان غيرفعال داراي شوراي 

 فرهنگ عمومي 

نام شهرستانهايي كه 

جلسه  و بيشتر برگزار 12

 كردهاند

-نام شهر/ بخش 

جلسه و 12هايي كه 

-بيشتر برگزار كرده

 اند 
1 

 11 آذربايجان شرقي
 اهر، بناب، جلفا، سراب ،آذرشهر ، خدآفرين، 

 شبستر، عجب شير، كليبر، مرند، هوراند
- - 

 - -  اشنويه  1 آذربايجان غربي 2
  - اصالندوز 1 اردبيل 3

 جلسه)نطنز و 13مباركه ( 0 0 اصفهان 4
 جلسه)آران و 12بادرود(

  جلسه)12بيدگل(

- 

 - - چهارباغ 1 البرز 5

 - - هليالن  1 ايالم 6 

 - - 0 1 بوشهر 7

 جلسه) 12رباط كريم( 0 0 تهران 8
 جلسه) 12مالرد(

- 

جنوب استان  9
 كرمان

0 0 - - 

چهارمحال و  10
 بختياري

 -  خانميرزا  1

 - - زيركوه 1 خراسان جنوبي 11
 - - خواف  1 خراسان رضوي 12
 - - راز و جرگالن، مانه و سملقان  2 خراسان شمالي 13

 - -  انديكا، باوي، بندرامام خميني،دشت آزادگان  4 خوزستان 14
 - - 0 0 زنجان 15
   - 0 0 سمنان 16

سيستان و  17
 بلوچستان

بمپور، تفتان، چابهار، سرباز، سيب و سوران،  10
 فنوج، قصرقند، كنارك، ميرجاوه، هيرمند

- - 

جلسه) ، سپيدان 12پاسارگاد(  بختگان 1 فارس 18
 جلسه)12(

- 

   آبيك،آوج 2 قزوين 19
 - - قم 20
 - - بانه ، دهگالن ، ديواندره، مريوان 4 كردستان 21

بخش  جلسه) 12نرماشير ( 0 0 كرمان 22
  جلسه)12راين(

اسالم آباد غرب،ثالث باباجاني،جوانرود،  7 كرمانشاه 23
 روانسر،سرپل ذهاب، ،گيالن غرب،هرسين

- - 

كهگيلويه و  24
 بويراحمد

 - -  مارگون 2

 - - گميشان 1 گلستان 25

 - - 0 0 گيالن 26

  - سلسله 1 لرستان 27



۱۵ 
 

تعداد  نام استان   رديف

شهرستان 

 غيرفعال

نام شهرستان غيرفعال داراي شوراي 

 فرهنگ عمومي 

نام شهرستانهايي كه 

جلسه  و بيشتر برگزار 12

 كردهاند

-نام شهر/ بخش 

جلسه و 12هايي كه 

-بيشتر برگزار كرده

 اند 
 - 0 0 0 مازندران 28

 - - 0 0 مركزي 29

 - - رودان 1 هرمزگان 30

 - - 0 0 همدان 31
 - - 0 0 يزد 32

 فـــــــــاقد  شهـــــرستــــــان 0 منطقه آزاد ارس 33
 فـــــــــاقد  شهـــــرستــــــان 0 منطقه آزاد قشم 34
  54 مجموع 35

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بخش دوم

 

الف- گزارش توصيفي مصوبات و 

 (به تفكيك محورهاي شش گانه )تصميمات
 

 



۱۷ 
 

 مقدمه
 6در اين بخش ابتدا كليه مصوبات و تصميمات شوراي فرهنگ عمومي استانها پس از بررسي و تنقيح، ذيل 

گانه؛ منشور توسعه فرهنگ قرآني؛ نقشه مهندسي فرهنگي؛ موضوعات مناسبتي؛ 15محوركلي:(سرفصلهاي
اداره شورا و دبيرخانه و ساير) دستهبندي شده و مشروح آنها در قالب دو مجموعه جدول «به تفكيك 

 محورها» و «به تفكيك استانها» ارايه گرديده است.
 الزم به ذكر است:

- ابتدا كليه مصوبات، بررسي، ويراستاري و تلخيص و سپس با توجه به ارتباط با هريك از محورها، توزيع و 
طبقهبندي شده است. در اين ميان چه بسا تعدادي از مصوبات خُرد و مرتبط با يك موضوع، با يكديگر ادغام 

و در قالب يك عبارت كلي و اصلي، بيان شده است.در همين رابطه تعداد قابل توجهي از عبارات مذكور در 
بخش مصوبات صورتجلسات، همچون: تعيين دستور جلسه آتي شورا و يا افراد و نهادهاي مدعو براي ارايه 
 گزارش در جلسه آتي شورا و...، به دليل ناهمخواني با تعريف يك مصوبه، از زمره مصوبات حذف شدهاند.  

- مالك انتخاب محورها، جامع و مانع بودن آنها بوده است، بدين معني كه از سويي تمام موضوعات را شامل 
گردد و از سوي ديگر از همپوشاني موضوعات پرهيز شود، به نحوي كه حتيالمقدور يك مصوبه تنها در يك 
محور قابل تعريف باشد. با اينحال تعدادي از مصوبات با بيش از يك محور و يا بيش از يك سرفصل، مرتبط 
بوده كه به منظور جلوگيري از ناديده انگاشته شدن فعاليتها، در ذيل تمامي محورها يا سرفصلهاي مرتبط، 

 لحاظ شده است. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



۱۸ 
 

 جدول كلي تعداد مصوبات و تصميمات استانها به تفكيك محورهاي ششگانه
 تعداد مصوبات و تصميمات تعداد استان ها محورها رديف

 348 29  گانه15سر فصلهاي  1

 85 15 منشور توسعه فرهنگ قرآني 2

 55 12 نقشه مهندسي فرهنگي 3

 45 14 موضوعات مناسبتي 4

 130 15 امور داخلي شورا و دبيرخانه 5

 27 12 ساير موضوعات 6

 690 جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



۱۹ 
 

 
 

مصوبات و تصميمات سرفصلهاي پانزده گانه شورا عبارت است از: مصوبات و تصميماتي كه با سرفصلهاي 
مورخ 262691دستور كار شوراي فرهنگ عمومي كشور مرتبط است. اين سرفصلها طي مكاتبه با شماره نامه

 از سوي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي و رييس شوراي فرهنگ عمومي به استانها ابالغ شده 27/3/97
تا با توجه به شرايط منطقهاي و بومي استانها و شهرستانها در دستور كار شوراي فرهنگ عمومي قرار 

 گيرد. 
- زنان 4- اخالق عمومي3- سرمايه اجتماعي2-گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي1عناوين سرفصلها عبارتند از: 

- هويت 9-خرَد8-دين و فرهنگ 7-آسيبهاي اجتماعي6- بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي5و خانواده 
- محيط 13- مصرف فرهنگي12- جوانان و ظرفيتهاي آنان11- ايثار و شهادت10جمعي و روح ملي

 -  فضاي مجازي.15- معماري و شهرسازي 14زيست
از آنجاكه برخي از مصوبات، تعداد زيادي از سرفصلها را شامل ميشد و امكان توزيع آن در تمامي اين 

سرفصلها مناسب نبود، سرفصلي با عنوان«عام» در پايان سرفصلها اضافه و اينگونه مصوبات در ذيل اين 
 سرفصل طبقهبندي شد.

توزيع كلي مصوبات مرتبط با سرفصلها به شرح جدول ذيل بوده و در ادامه به تفكيك هر سرفصل ذكر شده 
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مصوبات و تصميمات سرفصلهاي پانزده گانه شورا–محور اول 
 



۲۰ 
 

 گانه 15جدول كلي  تعداد مصوبات و تصميمات شوراي فرهنگ عمومي استانها به تفكيك سرفصلهاي 

 تعداد مصوبات و تصميمات تعداد استانها سرفصلها رديف

 16 10 گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي 1

 21 11 سرمايه اجتماعي 2

 61 20 اخالق عمومي 3

 8 6 زنان و خانواده 4

 13 10 بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي 5

 15 9 آسيبهاي اجتماعي 6

 37 12 دين و فرهنگ 7

 22 3 خرَد 8

 32 15 هويت جمعي و روح ملي 9

 27 12 ايثار و شهادت 10

 3 3 جوانان و ظرفيتهاي آنان 11

 34 10 مصرف فرهنگي 12

 9 2 محيط زيست 13

 0 0 معماري و شهرسازي 14

 9 7 فضاي مجازي 15

 41 18 عام 16

 348 - جمع كل

 

 

 

 

 



۲۱ 
 

مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل :سرفصل گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي
عبارتند از:« برنامه ترويج فرهنگ كار در كشور »؛«برنامه اصالح الگوي مصرف»؛« برنامه افزايش مصرف كاالي ايراني و بهبود 

 كيفيت آن»
 »- مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي1جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

) فرهنگي نيازهاي و مصارف با متناسب (فرهنگي محصوالت توزيع و توليد حمايت از -1 آذربايجان شرقي 1

 »بومي و محلي فرهنگي، هويت «حوزه در ها فرصت و ها ظرفيت به -توجه به2

- تأكيد بر موضوع جهاد تبيين  - بيانيه گام دوم انقالب اسالمي  - سبك زندگي اسالمي 3
 ـ ايراني

مدير عامل آب و فاضالب استان تهران به - برنامهريزي بهينهسازي مصرف آب توسط  تهران 2
 گزارش آن را به دبيرخانه شوراي فرهنگ  ارسالول مديريت بهينه مصرف آب وؤعنوان مس

 عمومي

چهارمحال و  3

 بختياري

-تدوين طرح راهبردهاي فرهنگي رسانهاي توسعه گردشگري فرهنگي استان چهارمحال و 
بختياري وتخصيص اعتبار الزم  براي اين موضوع به منظور رفع بيكاري و ايجاد اشتغال در 

 استان

تشكيل كارگروه تخصصي استاني به رياست مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1- خوزستان 4
خوزستان زير نظر شوراي فرهنگ عمومي استان خوزستان طبق برنامه ارتقاي فرهنگ كار، 

 مهارت آموزي و كارآفريني مصوب شوراي فرهنگ عمومي كشور 

-طرح موضوع ايجاد گفتمان و فرهنگ اشتغال  و كارآفريني در شهرستان ها با همكاري 2 
 ائمه جمعه 

 استان  -برنامه ريزي صداوسيما درباره معرفي الگوهاي موفق كار آفرين در3

 - قرار گرفتن موضوع فرهنگ كار و كارآفريني در دستور جلسه بعدي شورا 4

5 

 

- به همراه ارجاع براي به روز"فرهنگ كار و تعاون استان فارس"- تصويب كليات طرح 1 فارس
 رساني آن

- تشكيل كارگروهي متشكل از صاحبنظران فرهنگي به منظور ارتباط موثر و مستمر بين 2
پارك علوم و فناوري و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان در راستاي حمايت از پارك 

 علوم و فناوري

 كميتهاي به منظور ارايه راهكارهاي عملي به منظور فرهنگسازي  براي شعار سال - تشكيل قزوين  6

) توسط  ييها مانعزدايها،باني پشتد؛يتول (1400 تحقق شعار سال ي برايفرهنگ ساز- قم 7
-ادارات و نهادها؛ با اجراي برنامههاي مختلف، كه به شرح ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 :گردد
 و ي و مراكز فرهنگاتي نشرقي از طري داخلدي از تولتي فرهنگ حماجيتوسعه و ترو -الف
 دي رفع موانع تولي برايهنر
 از تي حما،ي و هنري فرهنگي بازارچه هاجادي اقتصاد فرهنگ و هنر با اتي- تقوب 

 مختلف چون التي تسهي اعطاقي از طري مجازي در فضاژهي به وي فرهنگيكسب وكارها
  و... ياتي ماليت هاي معاف،ي بانكالتيتسه

 رفع موانع ي براي شهرغاتي تبلقي در سطح شهر از طري فرهنگيسازاني- جرج



۲۲ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
 آموزش وپرورش، سازمان ج،ي بسما،ي صداوس،ي فرهنگ و ارشاداسالم،يشهردارديتول
  و...غاتيتبل

 ي تئاتر، هنرهانما،ي استان (سي هنري فرهنگداتي تولشي افزاي براي- فرهنگ سازد
  و...) يتجسم

 ي از آن ها براتي مردم نهاد و حماي و تشكل هاي بخش خصوصتي- استفاده از ظرفه 
  و رفع موانع آن دي تولشيافزا

- برگزاري جشنواره خهالت براي حمايت از كسب و كارهاي فرهنگي طراحي گرديده است  كردستان 8
در تمامي شهرهاي استان با مشورت دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان و ادارات 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان هاي تابعه

- بررسي موضوع شعار سال (توليد، پشتيبانيها، مانع زداييها) و محورهاي شش گانه  گلستان  9
ابالغي شوراي فرهنگ عمومي كشور در سال جاري، به عنوان يكي از مهمترين دستور 

 كارهاي شورا و برنامهريزي و فعاليت دستگاهها حول محور موضوع مذكور

- تشكيل كميتهاي به رياست معاون اقتصادي استانداري در خصوص صرفهجويي انرژي و  مركزي 10
 موارد ديگر، با حضور دستگاههاي مربوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۳ 
 

  مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از::سرفصل سرمايه اجتماعي

 جيترو برنامه ي» ؛ «اجتماع مشاركت و يرپذيتيولؤمس فرهنگ جيترو برنامه » ؛ «مفاهمه و وگوگفت فرهنگ جيترو برنامه«
 حقوق به احترام و گراييقانون فرهنگ جيترو برنامهي» ؛« اجتماع اعتماد تيتقو برنامه ي» ؛«اجتماع انضباط و نظم هيروح

-تيولومس و عمل در اتقان به التزام فرهنگ جيترو برنامه » ؛«جامعه در ياقتصاد سالم مناسبات تيتقو برنامهي» ؛« شهروند
 اي» حرفه يرپذي

 
 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل «سرمايه اجتماعي»2جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

1 
آذربايجان 

 شرقي

- ارايه گزارش رئوس اقدامات  و تالشهاي  صورت گرفته در راستاي  حضور و مشاركت حداكثري 
 مردم در انتخابات  سال جاري توسط  اداره كل تبليغات اسالمي استان در جلسه شورا

آذربايجان  2

 غربي 

- به كار گرفتن اقدامات حمايتي فرهنگي در راستاي ارتقاي تشويق عمومي براي تحكيم فضاي 1
صميميت و وحدت جمعي در استان، با توجه به مشاركت مطلوب مردم در انتخابات و نكات مثبت در 

 پاسخگويي مردم به نيازهاي فرهنگي

- تاكيد بر حضور مستمر مسؤوالن استان در نماز جمعه با عنايت به اهميت و جايگاه نماز جمعه 2
 به عنوان قرارگاه فرهنگي و تأثير حضور در باال بردن سطح پاسخگويي و حضور مردمي

- بررسي شيوه هاي تبليغي و مطالبه گري و پيشنهاد راهكارهاي اجرايي در راستاي تقويت حضور 3
 و ارتقاي مباحث فرهنگي نمازهاي جمعه

-تاكيد و توجه بر نقش مديران در جلب رضايت عمومي و اتخاذ شيوه هاي مديريتي منطبق بر 4
آموزههاي ديني، اخالقمداري، قانونمندي،مسووليتپذيري، شفافيت عملكرد،  پاسخگويي و مردمي 

 بودن به منظور حمايت و ارتقاي سرمايههاي اجتماعي و پيشگيري از آسيبهاي مرتبط

- احصاي موانع و عواملي كه موجب نارضايتي مردم از دستگاههاي اجرايي ميشود و رفع و رجوع 5
 آن توسط دستگاههاي ذيربط

- فرهنگسازي تبليغات صحيح و اصولي به منظور حضور حداكثري مردم در انتخابات خردادماه  اردبيل 3
سال جاري توسط كميته فني و تخصصي شورايي مركب از استانداري، صداو سيما، فرهنگ و 

 ارشاداسالمي، تبليغات اسالمي، شهرداري و شوراي شهر

 و ي جمهوراستي جلب مشاركت مردم در انتخابات ربراي مناسب ي فرهنگيبرنامهها- اجراي  اصفهان 4
 شورا  رخانهيگزارش آن به دبارايه  كل  اطالعات و ري مدشنهادي پبهو روستا   شهري اسالميشورا

 مردم در انتخابات با استفاده ي مشاركت حداكثريهانهي فراهم كردن زمي به منظور ستادليتشك-1 ايالم 5
  توسط سپاه استان آناني مجموعههاري و زيي اجراي دستگاههاتياز ظرف

 گفتگو محور در خصوص مشاركت مردم در انتخابات با دعوت از صنوف، ي برنامههاديتول- 2
 توسط ي بهداشتي پروتكل هاتي شناخته شده استان با رعايهاههرچورزشكاران، هنرمندان و 

 المي مركز ايمايصدا و س
 تهيه كليپ و پخش تيزر از دستاوردها و خدمات نظام در استان ايالم در راستاي جذب -3

مشاركت مردمي توسط صدا و سيماي مركز ايالم 
راه اندازي پويش هاي مردمي در خصوص جلب مشاركت مردم در انتخابات توسط دستگاههاي - 4

اجرايي استان و شهرستان هاي تابعه 

دستگاههاي اجرايي خدمترسان(شامل:شركت برق، شركت آب و فاضالب، - اطالعرساني 5
به منظور پيشگيري از آنها به مردم ،  خدمات يشركت گاز، مخابرات و ... ) در صورت اضطرار و قطع

نارضايتي عمومي 



۲۴ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

6 

چهارمحال و 

 بختياري 

- تصويب كليات طرح « الگوپروري در انتخابات با رويكرد به سبك زندگي و الگوي 1
 اسالمي،ايراني پيشرفت در استان»

فعال در حوزه پوشش اخبار گروه هاي جهادي  گروه 6،  شامل رسانه ايبسيجي گروه هاي - اعزام 2
گروه هاي اين انعكاس زحمات محروم استان و به مناطق  عمراني بسيج براي پوشش برنامه ها

جهادي 

- تاكيد بر تقويت ارتباط ويژه امام جمعه و فرماندار شهرستان سرخه با تشكلهاي غير دولتي 1 سمنان 7
 براي رونق هنر و توسعه فرهنگ 

 - استفاده از حضور اتباع بيگانه به عنوان فرصت براي تاثير گذاري فرهنگي2

 ادارات توسط انتخابات در مشاركت به مردم وترغيب تشويق منظور به مختلف هايبرنامه انجام-  قم 8
  :شود به شرح ذيل به برخي از آنها اشاره ميكه نهادها و

  جامعهندهي آن در سرنوشت آندي انتخابات آزاد و فراي شاخص هانيي- تبالف 
  انتخابات و مفهوم حق الناسي و نظارتيي اجرايندهاي فرآنيي- تبب

  جامعه هدف  بي و ترغقي انتخابات پرشور و تشوي شاخص هانييتب
 در تبيين و هي از فرمايشات رهبر معظم انقالب و سخنان حضرت امام رضوان اهللا علي- بهره مندج

  انتخاباتغيتبل
  آثار و پيامدهاي حضور حداكثري در بعد داخلي و خارجينيي و تباني- بد
  و دعوت به مشاركت از زبان خود مردميداني مي برنامه هاتي- استفاده از ظرفه
  كوتاه و متنوع با موضوعات مرتبط با انتخاباتي برنامه هااني مديتول -و

 مازندران 9
 و قي تشوي براي مجازي شبكههايها و كانالهاني مشاركت ادمبراي مناسب رياتخاذ تداب- 

  توسط پليس فتا زير فرماندهي نيروي انتظامي مردم در انتخاباتبيترغ

 مركزي 10
 حضور قابل قبول مردم در ي در راستاي فرهنگ عمومي عضو شوراي تمام دستگاه هايزيبرنامهر- 

 يانتخابات سال جار

11 
منطقه آزاد 

 قشم

- اتخاذ تدابير الزم براي حضور پر شور و حداكثري مردم در انتخابات با برگزاري نشست هاي 
ارائه گزارش اعضاي محترم در  مجازي و تبليغات محيطي در راستاي بصيرت افزايي آحاد جامعه و

 اين خصوص در جلسه آتي شورا
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 برنامهمطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:«: سرفصل اخالق عمومي
ي ارتقا برنامه» ؛« سالم حاتيتفر جيترو و فراغت اوقات نهيبه تيريمد فرهنگ تيتقو برنامه » ؛«جامعه در ياخالق ليفضا جيترو

 و مرور و عبور فرهنگ اصالح برنامه» ؛« جامعه در يظاهر هايهيآرا و لباس مد، يسامانده رنامه» ؛ « بحجاب و عفاف فرهنگ
 گاهيجا فيبازتعر برنامه» ؛ «شكسوتانيپ ميتكر برنامهي» ؛ «ننشيآپارتمان و يگيهمسا فرهنگ تيتقو برنامهي» ؛« رانندگ
 يوفا فرهنگ جيترو برنامه» ؛ « جامعه در يرخواهيخ و يمددكار روح جيترو برنامه» ؛ «آنان يانسان كرامت با متناسب معلوالن

 ».رفتار و گفتار در تيشفاف و صداقت فرهنگ جيترو برنامهي» و «اجتماع يمدارا و گذشت عهد، به
  - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«اخالق عمومي»3جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي

 و اخالق «حوزه در ارزشها ضد و ارزشها جابجايي و فكري فقر -اقدام در جهت  رفع
 »عمومي فرهنگ

آذربايجان  2

 غربي 

- تجليل از مفاخر و فعاالن فرهنگي و چهره هاي تأثير گذار و شاخص در فرهنگ عمومي 
 استان

و - تاكيد كردن به مقوله حيات اجتماعي مردم در سخنرانيها و كارگاههاي تخصصي 1 اردبيل  3
 برنامههاي توليدي صدا و سيماي مركز استان و حوزه هاي علميه استان

- برنامهريزي فرهنگ ارتقاي رانندگي توسط استانداري، صداو سيما، فرهنگ و 2
ارشاداسالمي، آموزش و پرورش، دانشگاههاي استان، نيروي انتظامي ، شهرداري و شوراي 

 اسالمي شهر اردبيل
- بازرسي و نظارت مستمر بر واحدهاي توليدكننده البسه غربي و نامتعارف با عرف 3

 جامعه،، توسط مراكز و مراجع ذيريط
 - برگزاري  همايش نكوداشت و تكريم حضرت آيت اهللا شيخ علي كاظمي اردبيلي توسط4

   تبليغات اسالمي و با مشاركت دستگاههاي اجرايي مرتبط

 - تشكيل كارگروه براي تبليغات و رقابت سالم كانديداها5

 - برنامه سازي براي معارف و اخالق اسالمي6
 - برگزاري همايش نكواشت استاد حاج بابا اماني در يكي از سالن هاي اردبيل7
 - تكريم مربيان پرورشي توسط آموزش و پرورش استان8

- احصاي حوزه هاي مربوط به فعاليت ها و برنامه هاي حلقه هاي صالحين از سوي سپاه 9
  حضرت عباس(ع) استان اردبيل

-احصاي شاخص هاي مهم تربيتي توسط اداره كل آموزش و پرورش استان  و ارايه آن 10
 در جلسه آتي شورا 

 تيري سازمان مدقيدر استان از طر هاي از عزادارانتيطرح ص- تأمين بودجه مورد نياز  اصفهان  4
 اصفهان ي و استاندارغاتي استان، اداره كل تبليزيوبرنامهر

-ساماندهي سواحل توسط استانداري و فرمانداران در شهرستان ها بر اساس مصوبه 1 بوشهر 5
 شوراي فرهنگ عمومي

 -اجراي طرح عفاف و حجاب توسط استانداري و فرمانداران در شهرستان هاي استان2
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 مصوبه/ تصميم استان رديف
-تعيين اعتبارات كانون هاي فرهنگي هنري مساجد طي يك نشستي مابين كانون هاي 3

 فرهنگي و هنري مساجد استان با برنامه و بودجه و استانداري بوشهر

- ابالغ دستور العملهاي الزم در حوزه عفاف و حجاب، نظارت و پيگيري اجرايي آن 1 تهران  6
 توسط استاندار محترم

-معرفي يك كارشناس آگاه و مطلع در حوزه عفاف و حجاب با محوريت زيست عفيفانه از 2
 هر دستگاه به شوراي فرهنگ عمومي استان 

-برگزاري جلسات در باالترين سطح دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان با 3
 موضوع تبيين و برنامه ريزي در خصوص راهبرد سه پايه زيست عفيفانه 

-طراحي برنامه و اجراي فعاليت هاي موثر فرهنگي در يكي از  سه راهبرد پايه براي 4
 تحول سازي حجاب و عفاف از سوي دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان 

چهارمحال و  7

 بختياري

- ارايه گزارش عملكرد عفاف و حجاب در استان توسط دبير ستاد احياي امر به معروف و 1
 نهي از منكر

فعال در حوزه پوشش اخبار ، شامل شش گروه رسانه ايبسيجي گروه هاي - اعزام 2
انعكاس محروم استان و به مناطق  گروه هاي جهادي عمراني بسيج براي پوشش برنامه ها

گروه هاي جهادي  اين زحمات 
، براي انجام كار جهاد رسانهاي به منظور  قرارگاه رسانه اي-ارايه پيشنهاد طرح تشكيل3

و تعهد واقعي و اخالق محوري  ياخالق مدار بر اساس اصل رسانه هافعاليت 

 طرح سي نوشيارسال پي و  و سوگوارمي مجالس ترحي طرح ساماندهاتي كلبيتصو- 1 خراسان شمالي 8
 ي در خصوص آنلي نظرات تكمبه منظور دريافت يي اجرايمزبور به دستگاهها

 مي در مراسم ترحرايج و خرافات اارزش ها و ضد ارزش ه- تهيه و تدوين مجموعهاي از 2
 با هدف آگاهي دادن به مردم طرح هجرت و مداحان ونيانحروو ارسال آن به  يو سوگوار

 

- ممنوعيت و ايجاد محدوديت سگ گرداني در اماكن عمومي با توجه به موازين شرعي و 3
 قانوني دستگاههاي متولي  از طريق شهرداري و نيروي انتظامي

 -انجام اقدامات ذيل در راستاي اجراي قوانين عفاف و حجاب :1 سمنان 9
-الف- تشكيل كارگروهي به منظور پيگيري و اجراي قوانين عفاف و حجاب و ارايه گزارش
هاي مربوطه به شورا،  متشكل از اداره كل فرهنگي اجتماعي و اداره كل بانوان و خانواده 

استانداري به همراه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و ستاد احياي امر به معروف و نهي از 
 منكر

ب) بهره گيري از ظرفيت اقشار مردمي و افراد داراي دغدغه در حوزه عفاف و حجاب در 
 كارگروه مربوطه در راستاي اصالح وضعيت فرهنگي عفاف و حجاب 1راستاي اجراي بند 

 در استان 
ج) طرح و پيگيري دستورالعمل هاي پيوست قوانين عفاف و حجاب مصوب  شوراي 

فرهنگ عمومي كشور و شوراي عالي انقالب فرهنگي در كارگروه و برنامهريزي دستگاه ها 
 براي اجراي مسووليت هاي خودشان در قبال جامعه 

د) بررسي عملكرد نهادهاي فرهنگي در ساير استان ها از جمله الگوي  موسسه سراي 
ايراني در قم در كارگروه مزبور و حمايت از طرح هاي مشابه و همچنين فراهم ساختن 

  بازديد كارشناسان از اين نهادها
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 مصوبه/ تصميم استان رديف
-اولويت گذاري موارد ذيل توسط كارگروه ويژه عفاف و حجابِ شوراي امر به معروف و 2

 نهي از منكر

 -بهره گيري از سمن ها در موضوع توسعه عفاف و حجاب با اولويت دستگاههاي دولتي و

  پيشنهاد طرح هاي قابل اجرا به شورا

-تكريم بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب و پيگيري اين موضوع در همه نهادهاي عضو 
 شورا

-ارايه فعاليت ها و پيگيريهاي ستاد احيا در جلسه آتي شورا و همكاري نهادها جهت 
 پياده سازي برنامه هاي عفاف و حجاب

سيستان و  10

 بلوچستان 

 -پرداختن به موضوع عدالت قضايي در كميته اجتماعي و كميته فرهنگي1

-بومي سازي طرح راهبرد سه پايه (زيست عفيفانه) با فرهنگ استان در كارگروه  و ارايه  2
 نتايج آن به  شوراي فرهنگ عمومي   

 با   استانري المعارف فرهنگ، تمدن و مشاهرهي دانيتدو- تشكيل كارگروهي به منظور 1 زنجان 11
 نظران وكارشناسان مرتبط با اين موضوعصاحبحضور 

 ،جمال» حسن «عنوان با شورجه جمالاستاد  نكوداشت -تصويب كليات برگزاري مراسم2
 و لزوم همكاري دستگاه هاي عضو شورا با دبيرخانه نكوداشت مراسم 1400 بهمن ماه در

 مذكور

--تشكيل سه كارگروه تخصصي به منظور اجرايي شدن طرح موسوم به راهبرد سه1 فارس 12

پايه تحول در اجراييسازي مصوبات حجاب و عفاف با محوريت «زيست عفيفانه»، ذيل 

شوراي فرهنگ عمومي استان فارس و با پيگيري دفتر امور اجتماعي و فرهنگي 
استانداري ؛ عناوين كارگروهها عبارتند از: الف-كارگروه علمي،پژوهشي و فرهنگي با 
زيست عفيفانه (با عنوان اتاق فكر طرح) ب- كارگروه عملياتي و انتظامي ج-كارگروه 

 اقدامات عملياتي- غيرانتظامي 

- راهاندازي يكصد واحد عرضه پوشاك مناسب در سطح استان به منظور بسترسازي 2
تحقق عيني پوشش عفيفانه در سطح جامعه با لحاظ مالك هاي مورد نظر (راهبرد دوم 
طرح) توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق اصناف و با نظارت دفتر 

 امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در بازه زماني سه ماهه 

- مكاتبه با نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي به منظور يادآوري تكاليف آنها 3
درخصوص «ساماندهي وضعيت عفاف و حجاب»در محل كار مبتني بر طرح سهپايه 

 (زيست عفيفانه)، توسط دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 

- اجراي قانون حجاب و عفاف درتمام مؤسسات پزشكي خصوصي و دولتي توسط 4

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
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 مصوبه/ تصميم استان رديف
 - راهاندازي فرهنگسراي عفاف و حجاب توسط شهرداري شيراز 5

برنامههاي عفاف و حجاب از سوي دستگاهها در طول سال به شوراي فرهنگ  ارايه-  قزوين 13
 عمومي

-توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي توسط صدا  كردستان  14
 و سيماي استان

 در حجاب و عفاف وضعيت ارتقاي و بررسي طرح عملكرد ارزيابي و شناسي -آسيب1 كرمان 15
 گردشگري و دستي ،صنايع فرهنگي ميراث كل اداره پوشش تحت واحدهاي و مراكز، دفاتر

 شهرستان صنفي واحدهاي در حجاب و عفاف وضعيت ارتقاي و بررسي و كرمان استان
 شورا ديني و فرهنگي توسط كارگروه كرمان

 طرح موفقيت سنجش ميزان و انتظارات سطح و حجاب و عفاف طرح ميداني -رصد2
 و اجتماعي امور دفتر و منكر از نهي و معروف به امر احيا توسط ستاد حجاب و عفاف

   استانداري فرهنگي

-- به كارگيري از افراد نيروي انتظامي، بسيج و ستاد امربه معروف و نهي از منكر در طرح1 گيالن 16
 هاي سالمسازي دريا در اجراي تذكر به هنجارشكنان

 -عملياتي شدن طرح عفاف و حجاب در كارگروه علمي- مشورتي شورا2

-اعالم فراخوان و تجميع معلمان و مربيان قرآني توسط اداره كل آموزش و پرورش  گلستان 17
استان(گروه سني:كودك و نوجوان و مهدكودك) به منظور شنيدن دغدغههاي نماينده ولي 

 فقيه در استان در راستاي ضرورت آشنايي كودكان و نوجوانان با آموزههاي قرآني

- رصد و برخورد قضايي مناسب با كانال ها و ادمين هايي كه نسبت به مشاركت در 1 مازندران 18
 انتخابات تبليغات منفي مي نمايند توسط پليس فتا زير فرماندهي نيروي انتظامي

از  بنياد  متشكل دستگاها در عفاف وضعيت آمار به رسيدن براي رصد - تشكيل هسته2
 و  مديران دستگاههاي ذيربط انتظامي معروف، نيروي به حجاب و عفاف، ستاد امر

عفاف و  حيطه در مربوطه و نهادهاي دستگاهها توسط و محيطي مجازي انجام تبليغات-3
  حجاب

 سازي تفكيك طرح با بانوان، بهخصوص كليه كارمندان  و آرام براي امن  ايجاد  فضاي-4
 كار  محيط

 دستگاه هر به مربوط وحجاب عفاف حيطه در قوانين اجراي بر - نظارت5
 دستگاهها  تمامي در و حجاب عفاف منشور و رعايت نصب -احصا،6
و بنياد عفاف و حجاب براي نظارت بر امر  استانداري از متشكل -تشكيل دبيرخانهاي7

 عفاف و حجاب
 توسط ادارات و دستگاهها كارمندان براي و معرفتي تخصصي -در نظر گرفتن آموزشهاي8

 دستگاه  هر وحجاب عفاف مسوولين

وترغيب افراد عفيف و  عفاف و حجاب و تشويق حيطه در خاطيان - برخورد جدي با9
  قانونمدار



۲۹ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
حكومتي  و غير حكومتي كار ساز و با بنياد عفاف و حجاب توسط مطالبهگر -ايجاد هسته10

 خواص، نخبگان، ائمه-و نهادها و غيرحكومتي دستگاهها مديران -( منظور از حكومتي
معظم،  اساتيد، دانشجويان، طالب، خانواده وجماعات، هيأت هاي مذهبي، بسيج، جمعه

 و متدين مي باشند). شريف و مردم شهدا، ايثارگران
 تبليغات به شهرها و بين جادهها تبليغات محيطي داخل تابلوهاي از - اختصاص  تعدادي11

اخالقي، ارزشي و ديني با همكاري و پيگيري  و مسايل وحجاب عفاف ويژه محيطي
 وترابري راه و اداره حمل و نقل و شهرداريها

 ني كمتريها و مشاوران كه در طراحني دستورالعمل و ارائه به طراحان، مهندسهي-ته1 مركزي 19
 شود. دهي مصرف برق دزانيم

 در مصرف برق  و يي در خصوص صرفهجوي به منظور اطالعرسانيي گروههاجاديا -2
 باغها، مغازهها ي،ه به منازل مسكوني اراباهدف كاهش مصرف برق براي دستورالعمل نيتدو

و اصناف 

 در مصرف برق با دعوت از كارشناسان صاحبجويي در مورد صرفه سازيفرهنگ -3
 مركز استان ماي توسط  صداسنهي زمننظردراي

20 

 منطقه آزاد قشم 

-اتخاذ تدابير الزم جهت رعايت شئونات اسالمي و فرهنگ اصيل بومي محلي قشم و 1
 انجام وظايف ميزباني از گردشگران و مسافران 

  با محورهاي ذيل:1401-انجام برنامه هاي فرهنگي وهنري در نوروز 2

الف: نظارت دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي بر محتواي برنامه ها و جشن ها در مناطق 
 شهري، روستايي و مبادي ورودي جزيره و ديگر امكان تفريحي و تجاري

ب: ممنوع بودن اجراي موسيقي زنده در اماكن تفريحي و سياحتي خارج از چارچوب 
 مصوبات شوراو ارايه محتوا به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي قبل از هر گونه فعاليت

ج: موظف بودن متقاضيان برگزاري كنسرت در ايام نوروز به ارايه تقاضا و تعهدات الزم از 
 مراجع ذيصالح و ارايه اين موارد در قابل پيوست فرهنگ به دبيرخانه شورا

د: مجاز بودن اجراي كنسرت هنرمندان و گروههاي موسيقي بعد از اخذ مجوز از دفتر 
موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ضرورت اجراي هنرمندان انقالبي در حفظ 

 فرهنگ و هنر اصيل بومي منطقه

-ممنوعيت ايجاد كمپ هاي شبانه و تجمعات سازمان يافته توسط افراد و گروهها در 3

سواحل قشم و جزيره هنگام و برخورد قانوني با ناقضان حقوق شهروندي از سوي مراجع 
 قضايي و با همكاري نهادهاي امنيتي و انتظامي و ناحيه مقاومت بسيج سپاه قشم   
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 برنامه« مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:: سرفصل زنان و خانواده

  از زيپره و قناعت فرهنگ جيترو برنامهي» ؛ « شاونديخو ارتباطات تيتقو و رحم صله جيترو برنامه» ؛ « خانواده انيبن تيتقو
 توجه قابل هايتيظرف به توجه با (جامعه در كارآمد و مؤمن زنان هايشاخص يمعرف و جيترو برنامه"گرايي» و تجمل و اسراف

 " ...)و يورزش ،يتيترب ،يتيريمد ،يعلم ابعاد در آنان

 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«زنان و خانواده»4جدول شماره 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي
 »اسالمي ـ ايراني زندگي سبك «حوزه در مهارتي  رفع ضعف و خانواده تقويت بنيان

- تشكيل كارگروه تخصصي سوگند ازدواج با هدف كاهش ميزان طالق  به رياست اداره كل  اردبيل  2
 تبليغات اسالمي و اوقاف و امورخيريه و ارايه نتيجه آن در جلسه شورا

- تهيه گزارش در خصوص دفاتر ازدواج و برخي گزارشهاي واصله در اين زمينه توسط اداره  قزوين 3
 كل اطالعات

- لزوم همكاري دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اجراي طرح خانواده سالم با جهاد  لرستان 4
 دانشگاهي به عنوان مجري طرح

تشكيل كارگروه تخصصي افزايش جمعيت با دبيري دانشگاه علوم پزشكي استان و عضويت - مازندران 5
 دستگاههاي ذيربط و ارايه نتايج درجلسات آتي شورا توسط دانشگاه علوم پزشكي استان

-حك، اصالح و تطابق قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در كميته اجتماعي، زنان و 1 همدان 6
 خانواده باسند فرهنگي استان  

-قرار گيري برنامه حمايت مشروط از طرح مشاوره روان شناسي مناطق محروم و روستايي به 2
 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي يا كميته اجتماعي زنان و خانواده

-مقدمات تشكيل يك كارگروه در سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شناسايي اليحه هاي 3
 بودجه و تبصره هاي مرتبط با سرفصل هاي فرهنگي و جمعيتي 
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مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين : سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي
 جيترو برنامه» ؛ « سالم هيتغذ فرهنگ جيترو برنامه» ؛ « ندهيآ به ديام و ياجتماع نشاط شيافزا برنامهسرفصل عبارتند از: « 

 ».درمان بر يريشگيپ تقدم فرهنگ جيترو برنامه  » و «سالم يگردشگر جيترو برنامه » ؛ « جامعه در يهمگان ورزش
 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل «بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي»5جدول شماره 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي

- تهيه نسخه استاني سند برنامه ارتقاي فرهنگي مراسم و راهپيمايي اربعين توسط سازمان 1
 حج و زيارت استان و ارايه و تصويب آن در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

 - بررسي شرايط و هزينههاي سفرهاي زيارتي به عراق با دستور استاندار استان2

- نظارت مستمر بر مراكز تفريحي و سياحتي و تفرجگاههاي استان بهويژه مجتمع تفريحي و  اردبيل 2
  سياحتي شورابيل توسط دستگاه هاي ذيربط

چهارمحال و  3

 بختياري

 براي ساخت نمازخانه و سرويس بهداشتي در منطقه گردشگري پل - اختصاص اعتبار مورد نياز
زمانخان 

 -طراحي برنامه هاي نشاط آفرين و اميدبخش و ويژه تغيير قرن سمنان 4

 - تشكيل كارگروه ويژه در خصوص بررسي فرهنگ دوران پساكرونا1 قزوين 5

 - تعيين تكليف نحوه برگزاري مجالس در مساجد توسط ستاد كرونا2

-بررسي و ارايه نظر توسط سازمان تبليغات اسالمي در خصوص برگزاري مراسم ها و آيين 3
 هاي سوگواري در آرامستان ها و نحوه نظارت بر آنها

 نمودن برطرف و ونيناسيواكس ياجرا يزيبرنامهر براي يفرهنگ يدستگاهها با يهماهنگ-  قم 6
 با متناسب برخورد و ياستاندار ياجتماع امور توسط قم اهل يهراس واكسن نادرست غاتيتبل

    مرتبط ينهادها توسط يزيگر واكسن نيمبلغ

اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي اعضاي كتابخانهها در - كردستان 7
سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه به شيوع ويروس كرونا و رعايت 

 دستورالعملهاي بهداشتي

تشكيل كارگروه ورزشي رسانهاي جام جهاني فوتبال با محوريت اداره كل فرهنگ و ارشاد - مازندران 8
 اسالمي استان و عضويت دستگاههاي ذيربط

مقدمات تشكيل يك كارگروه در سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شناسايي اليحه هاي - همدان 9
 بودجه و تبصره هاي مرتبط با سرفصل هاي فرهنگي و جمعيتي 

تعيين ساختار دبيرخانه، دستگاه ها و اركان اجرايي توسط دبير طرح سامان خانواده (آقاي دكتر - يزد 10
رحيمي)، به منظور اجرايي شدن هر چه سريع تر طرح مذكور و اعالم آن به استاندار براي صدور 

 .ابالغ؛ اجراي برش شهرستاني نيز برعهده فرمانداران خواهدبود
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 مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:: : سرفصل آسيبهاي اجتماعي

 وستيپ نيتدو» ؛ « طالق از يريشگيپ برنامه يفرهنگ وستيپ نيتدوي» ؛« اجتماع يمدارا شيافزا و خشونت كاهش برنامه« 
 نيتدو»؛ « ننشيهيحاش مناطق يسامانده برنامه يفرهنگ وستيپ نيتدو» ؛« آن درمان و ادياعت از يريشگيپ برنامه يفرهنگ

 يگري».تكد با مقابله برنامه يفرهنگ وستيپ نيتدو» و « كار كودكان يسامانده برنامه يفرهنگ وستيپ
 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل «آسيبهاي اجتماعي»6جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

1 

 

- ارايه برنامههاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستانهاي تابعه استان در حوزه آسيبهاي 1 اردبيل 
 اجتماعي توسط استانداري

-ايجاد كارگروه تخصصي با هدف بررسي ميزان تاثيرگذاري تالش هاي انجام يافته در 2
 كاهش ميزان طالق و ارايه نتايج آن به شوراي فرهنگ عمومي استان

- احصاي اولويت ها و آسيب هاي مهم اجتماعي توسط  دادگستري كل استان و 3
 فرماندهي انتظامي استان 

-برگزاري نشستي توسط دبير شوراي فرهنگ عمومي و همچنين تشكيل هيأت انديشه ورز   بوشهر 2
 با حضور استان هاي ساحلي و ارايه نتايج آن در جلسه  شوراي فرهنگ عمومي

چهارمحال و  3

 بختياري

- تهيه و تنظيم پيشنويس اساسنامهاي با هدف استفاده بيشتر از امكانات و فضاي 
مصالي بزرگ امام خميني(ره) شهركرد توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 

دادگستري استان با نظارت نماينده ولي فقيه در استان و اجرايي شدن آن پس از 
 اصالحات و تصويب ايشان به عنوان توليت مصلي

-ممنوعيت و ايجاد محدوديتهاي  سگ گرداني در اماكن عمومي  با توجه به موازين 1 خراسان شمالي 4
 شرعي و قانوني دستگاههاي متولي از طريق  شهرداري و فرماندهي نيروي انتظامي

-تدوين طرح جامع پيشگيري و مقابله با نزاع با همكاري دستگاههاي اجرايي استان  2
 ظرف دو هفته

 -ارايه برنامه عملياتي توسط دانشگاه بجنورد در خصوص آسيب هاي اجتماعي و با تكيه3
  بر دادههاي پژوهشي

توسعه فعاليت اجتماعي براي جلوگيري از نزاع و درگيري هاي خرد در شهرستان - ۱ سمنان 5
 سرخه و كنترل تعداد معتادين به كمك سازمانهاي مردم نهاد 

-ارايه طرح مبارزه با معضالت اجتماعي از سوي دستگاههاي عضو شورا به منظور ارسال 2
 براي شوراي فرهنگ  عمومي كشور و تامين اعتبار آن

-  اعمال تخفيف مجازات محكومين زندانهاي استان  كه در عرصه كتاب و كتابخواني 1 كردستان 6
فعاليت ميكنند و به مطالعه كتاب و انجام تحقيق ميپردازند، توسط قضات « با دستور 

 رييس كل دادگستري استان 



۳۳ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
- اعزام تني چند از مفسرين و صاحبنظران در امور قرآني و روانشناسي و امور 2

پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و سبك زندگي اسالمي- ايراني توسط دانشگاه كردستان 
  دقبقه قبل از جزءخواني10و با هماهنگي دبيرخانه شورا براي موعظه و سخنراني به مدت 

- تهيه گزارش در خصوص دفاتر ازدواج و برخي ديگر از گزارشهاي واصله در اين زمينه  قزوين 7
 توسط اداره كل اطالعات

-تشكيل كارگروه تخصصي افزايش جمعيت با دبيري دانشگاه علوم پزشكي استان و  مازندران 8
عضويت دستگاههاي ذيربط و ارايه نتايج درجلسات آتي شورا توسط دانشگاه علوم 

 پزشكي استان

منطقه آزاد  9

 قشم

، دستفروشان، اتباع اني متكدي جمعآوري گزارش اقدامات انجام شده در راستاهيارا -
 ي اجتماعيهاي زا كه موجب بروز ناهنجاربي عوامل آسري متجاهر و ساني، معتادگانهيب

خواهد شد 
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 برنامهمطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:« : سرفصل دين و فرهنگ
 و ينيد هايهيرايپ و خرافات با مقابله برنامهي» ؛ « نيد ينهادها كاركرد تيتقو برنامه» ؛ « جامعه در ينداريد فرهنگ تيتقو

 ي ».عزادار مجالس ييمحتوا يارتقا و يسامانده برنامهي» و « مذهب
 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل« دين و فرهنگ»7جدول شماره 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

- تدوين و ارايه سند تعزيه استان براي تصويب نهايي آن در جلسه آينده شورا توسط  اداره كل 1 اردبيل  1
-تبليغات اسالمي استان و با همفكري فعالين و پيشكسوتان تعزيه، هيئتها و رؤساي محالت شش

 گانه اردبيل

برنامه ريزي براي استقرار روحانيون مقيم در روستاهاي شهرستان خلخال توسط  اداره كل -2

 تبليغات اسالمي استان و ارايه گزارش به شورا 

-مقرر گرديد احصا حوزه هاي مربوط به فعاليت ها و برنامه هاي حلقه هاي صالحين از سوي سپاه 3
 حضرت عباس(ع) استان اردبيل

-احصاي شاخص هاي مهم تربيتي توسط اداره كل آموزش و پرورش استان  و ارايه  نتايج آن در 4
   جلسه آتي شورا

 توسط ي موضوعات معوقه طرح مسجد محوريي نهايريگجهي و نتي جلسه به منظور بررسيبرگزار-  ايالم 2
 ربطي ذي استاندار و دستگاههاي امور عمراني معاون هماهنگاستي طرح به رنيكارگروه ا

- تصويب طرح پيشنويس تدوين سند جامع مساجد استان بوشهر و ارسال آن به اعضاي شوراي 1 بوشهر 3
فرهنگ عمومي و ديگر پژوهشگران براي ارايه نقطه نظرات و در نهايت، تهيه نسخه نهايي و 

 رونمايي در شوراي فرهنگ عمومي

  و تهيه نسخه 1404- تصويب طرح سند توسعه و پيشرفت ستادهاي نماز جمعه در استان تا افق 2
 نهايي و رونمايي آن در شوراي فرهنگ عمومي

-تصويب سند جامع مساجد و رونمايي آن و ابالغ آن به سازمان تبليغات اسالمي، شوراي رسيدگي 3
 به امور مساجد استان و اداره كل اوقاف و امور خيريه

-برگزاري هر ماه يك جلسه توسط شوراي رسيدگي به امور مساجد استان به منظور رصد كليه  4
 50نيازها، مشكالت، و پيشنهادات مساجد استان از جمله شيعه و سني  و شناسايي و  انتخاب 

 50 ماه 3 مساجد موجود در استان در گام نخست ، و شناسايي هر 1750مسجد نمونه از بين 
 مسجد نمونه توسط رييس شوراي رسيدگي به امور مساجد استان

- تهيه يك مجموعه در خصوص ارتقاي مساجد استان با رويكرد پژوهش محوري در حوزه آمار 5
اشكاالت ساختماني و محتوايي، با محوريت جهاد دانشگاهي و همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، تبليغات اسالمي استان ، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان و با مديريت مديركل تبليغات 
اسالمي استان و  ارسال آن به رييس شوراي رسيدگي به امور مساجد تهران ، براي ارايه گزارش در 

 جلسات شوراي فرهنگ عمومي

- تأكيد بر بدون روحاني نماندن مساجد در سراسر استان (مسئوليت اين مصوبه با سازمان تبليغات 6
 اسالمي استان مي باشد.)



۳۵ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
--در نظر گرفتن برنامهاي در رابطه با قرآن، اذان، دعا و نماز اول وقت در فضاي آموزشي دانش7

آموزان در آغاز سال تحصيلي جديد و  بحث و بررسي در خصوص بحث آموزش تراز و خانواده تراز و 
 آموزش و پرورش تراز در جلسه آينده شورا (پيگيري مصوبه توسط آموزش و پرورش استان) 

- قرار دادن طرح و پروژه  صد مسجد، صد نمايشگاه در اختيار كارگروه پژوهشي جهاد دانشگاهي 8
  تومان) و حمايت از طرح مذكور 000/500/12و تخمين اعتبار آن ( مبلغ طرح 

- قرار دادن  طرح  بوشهر شهر نماز در اختيار شوراي رسيدگي به امور مساجد استان، در راستاي 9
   و حمايت از طرح مذكور1400بوشهر نخستين پايتخت قرآني ايران  

- پرداخت جوايز مد نظر طرحهاي صد مسجد، صد نمايشگاه به مبلغ شش ميليون تومان از سوي 10
 دفتر نماينده محترم ولي فقيه در استان

-تعيين اعتبارات كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد طي يك نشستي مابين كانون هاي فرهنگي 11
 و هنري مساجد استان با برنامه و بودجه و استانداري بوشهر

-برگزاري نشستي مشترك في مابين اداره كل اوقاف و امور خيريه استان، صدا و سيماي مركز 12
استان و دفتر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در خصوص توسعه و ترويج و فرهنگ سازي وقف و 

 موقوفات قرآني استان
-برگزاري نشست مشترك بين دفتر فني استانداري بوشهر و سازمان تبليغات اسالمي در 13

 درصد 60خصوص اعالم تخمين اعتبار راجع به بازسازي و تعميرات و عمران موسسات و تخصيص  
  درصد به بخش فرهنگي با تاييد امام جمعه استان40اعتبارات زكات استان به بخش عمراني و 

- تشكيل جلسه كارگروه ترويج فرهنگ اربعين با حضور  آقاي حسن بيگي معاون سياسي - 1 تهران 4
 انتظامي استانداري و طرح و تصميم گيري در خصوص  مصوبات جلسه در جلسه اصلي شورا

 - تشكيل دبيرخانه دائمي و كميته ويژه مراسم راهپيمايي اربعين  براي پيگيري امور مرتبط2
-برگزاري طرح چله مهدويت توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان با همكاري و مشاركت 3

 دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان

چهار محال  5

 و بختياري

تهيه و تنظيم پيشنويس اساسنامهاي با هدف استفاده بيشتر از امكانات و فضاي مصالي بزرگ  -1

امام خميني(ره) شهركرد توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با 
نظارت نماينده ولي فقيه در استان  و اجرايي شدن آن پس از اصالحات و تصويب ايشان به عنوان 

 توليت مصلي
ادامه فعاليت ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان بروجن با دبير فعلي (تا زمان -2

 تعيين دبير جديد)

خراسان  6

 شمالي

- پيگيري موضوع حمايت از توليد كنندگان و عرضه كنندگان پوشاك ايراني و اسالمي از سوي ستاد 
امر به معروف و نهي از منكر  و اداره كل صنعت، معدن و تجارت  و انجام اقدام الزم و ارايه گزارش 

 در جلسه بعدي شورا

- ايجاد دوكارگروه شور مردمي و شعور اهل بيت  در خصوص برنامه هاي نيمه شعبان  با نظارت 1 خوزستان 7
 دبير شوراي فرهنگ عمومي و ارايه نتايج آن در ستاد نيمه شعبان 

 - برگزاري جشن نيمه شعبان از سوي دستگاههاي اجرايي 2

-انتخاب آقاي  دكترخانچي معاون استاندار به عنوان مسوول هماهنگ كننده دستگاههاي پشتيبان 3
 برنامه نيمه شعبان. 



۳۶ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

-  برپايي همايش ائمه جمعه استان براي تقسيم وظايف كار در برنامه هاي نيمه شعبان در تاريخ  4
  اسفند ماه در دفتر نماينده ولي فقيه استان18روز چهارشنبه

 -اختصاص چند جلسه در خصوص مهدويت تا پايان سال5

 - برپايي جلسه اي به منظور برگزاري جلسات قرآني ماه رمضان در استان 6

 آستانه ي معاونت فرهنگتي وعضوي استاندارنيري معاونت امور زاتيولسو با مي كارگروهليتشك- قم 8
 و هيري شعبان، اداره كل اوقاف و امور خمهي ني جشن هاي مسجد جمكران ، ستاد مردمتيمقدسه، تول

 زايران ي فرهنگيت هاي فعالي هماهنگي براياداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم

 - ارتقاي فرهنگ عمومي استان با استفاده از ظرفيت هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي سمنان 9

 در استان كردستان و شهر سنندج در صورت 1401- برگزاري كنفرانس وحدت اسالمي در سال 1 كردستان 10
 اعالم موافقت جهاني تقريب مذاهب اسالمي

- برگزاري همايش دوساالنه كتاب تقريب با مسووليت دبيرخانه شورا و همكاري ادارات و سازمان 2
 1401هاي فرهنگي مربوطه استان در شهر سنندج در سال 

-استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح استان براي ترويج اهميت 3
فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ اسالمي و شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و دعوت از 

 كارشناسان مربوطه (در صورت لزوم) به عنوان سخنران قبل از خطبهها

 - برنامهريزي به منظور آموزش فعالين فرهنگي و ائمه جماعات مساجد گيالن 11

-تالش همه دستگاهها و ادارات استان براي تقويت فعاليت هاي فرهنگي در ماه مباك رمضان با  لرستان 12
 لحاظ لزوم رعايت دستورالعملهاي بهداشتي پيشگيرانه درخصوص بيماري كرونا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۷ 
 

 جيترو برنامه«  مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:: سرفصل خَرد
 و آموزيعلم فرهنگ جيترو برنامه» و « پژوهش فرهنگ و تتبع روح جيترو برنامهگرايي» ؛« استدالل و يخردورز فرهنگ

 ».مختلف سطوح در افزاييدانش
 

 -مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«خرَد»8جدول شماره 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

1 

 تهران

- تشكيل جلسه كارگروه ترويج فرهنگ خردورزي و استدالل گرايي به دبيري حجت 1
االسالم و المسلمين رحيمي صادق، مدير حوزههاي علميه برادران و با عضويت سپاه، 
نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، فرهنگ و ارشاداسالمي، آموزش و پرورش و مركز 

 رسيدگي به امور مساجد

-تكميل طرح كارگروه ترويج فرهنگ خرد ورزي و استدالل گرايي براساس شرايط بومي 2
 و لحاظ در برنامه و بودجه سال آينده  

2 
 بوشهر

تدوين مجموعه دستاوردهاي انجمن نجوم بوشهر جهت استفاده و بهره گيري و انتشار در -
 جامعه  

3 

 كردستان

- تغيير  نام بوستان استاندارد به بوستان كتاب( با توجه به همجواري اين بوستان با 1
كتابخانه عمومي شهر) و استقرار امكانات الزم براي مطالعه در فضاي باز مكان مذكور 

توسط اداره كل كتابخانههاي استان و نامگذاري بوستان مناسبي به نام بوستان كتاب در 
 مراكز شهرستانهاي ديگر

- اهتمام بيشتر رسانه ملي در استان در خصوص فعاليت هدفمند و داراي پشتوانه 2

كارشناسي در معرفي كتاب  و اهميت مطالعه؛ با توجه به اهميت تبليغات در صدا و سيما در 
 اين خصوص

- برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و معلمان در 3
غرفههاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل آموزش و پرورش 

 استان با هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي اعضاي 4

كتابخانهها در سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه به شيوع ويروس 
 كرونا و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي

- برگزاري كارگاههاي آموزشي شيوههاي مطالعه مفيد و تندخواني به صورت فصلي در 5 
مدارس، دانشگاهها و كانونهاي فرهنگي مساجد و حوزههاي علميه استان و انجام اقدامات 

 تشويقي براي ترغيب بيشتر عالقمندان

- نظارت مستمر بر كافه كتابهاي سطح استان و بهكارگيري مكانيسمهاي تشويقي براي 6
 مراكز فعال توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح اهداي كتاب، اهداي آگاهي در استان توسط نهاد كتابخانههاي استان و  با 7



۳۸ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
 همكاري صدا و سيما

 متر در روستاهاي 80- در اختيار قرار دادن اماكن دولتي بال استفاده با زيربناي حداقل 8
 نفر از سوي استانداري(با توجه به اعالم امادگي اداره كل 1500داراي جمعيت باالي 

 كتابخانه هاي استان مبني بر به تجهيز و راهاندازي و تأمين نيروي انساني كتابخانهها)

- اعالم رييس كل دادگستري استان به قضات براي اين كه مطالعه كتاب، فعاليت در 9
عرصه كتاب و  كتابخانه و مطالعه و تحقيق را درتخفيف مجازات محكومين در زندانهاي 

 استان اعمال نمايند.

- توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي توسط 10
 صدا و سيماي استان

- ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني به عنوان محور برنامههاي فرهنگي ادارات و 11 
 ( برگزاري مسابقات كتابخواني براي خانوادهها، اهداي 1401نهادهاي استان در سال 

 كتب، تجليل  از كاركنان مؤلف كتاب و ...)

- راهاندازي كتابخانههاي سيار در نواحي منفصل، كمبرخوردار و روستاهاي بزرگ توسط 12
 شهرداريها و اداره كل كتابخانهها و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 -  اختصاص تابلوهايي براي معرفي كتابهاي مفيد در نواحي پرجمعيت شهرها و مراكز13

 آموزشي استان به ويژه دانشگاهها و مدارس؛ توسط شهرداريها، اداره كل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمي استان و ناشرين فعال

- حمايت از مؤلفين و ناشرين بومي استان( با خريد كتاب) توسط ادارات كل استان به 14
ويژه اداره كل كتابخانهها، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، كانون پرورش فكري كودكان 

 و نوجوانان، اموزش و پرورش و دانشگاههاي استان

 و ارايه گزارش "سنندج، پايتخت كتاب"- پيگيري اقدامات و برنامههاي مربوط به 15
 اقدامات هر سه ماه يك بار از سوي دبيرخانه به شوراي فرهنگ عمومي استان

- ايجاد كتابخانههاي عمومي در نواحي منفصل شهري سنندج توسط اداره كل 16
 كتابخانهها

 عدد از بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها به صورت 5 تا 3- در اختيار قرار دادن 17
رايگان به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان براي ترويج فرهنگ 

 كتابخواني از سوي شهرداريهاي استان( در مواقع لزوم)



۳۹ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
- استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح استان براي 18

ترويج اهميت فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ اسالمي و شوراي 
 سياستگذاري ائمه جمعه

-اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش اقدامات 19
انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه و دعوت از 

 كارشناسان مربوطه (در صورت لزوم) به عنوان سخنران قبل از خطبهها    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۴۰ 
 

هاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند سرفصل هويت جمعي و روح ملي: مطابق سرفصل
 برنامهي» ؛ « هنيم نيمضام با يهنر و يفرهنگ محصوالت ديتول از يبانيپشت برنامهي» ؛ « فارس اتيادب و زبان جيترو برنامه از:«

 و جيترو برنامه» ؛ « كشور در گريكدي با ياله انياد و ياسالم مذاهب روانيپ و اقوام روزافزون ييهمگرا و وفاق تيتقو يفرهنگ
 »گريكدي با يرانيا مختلف اقوام شتريب هرچه تعامل و ييآشنا هدف با يداخل يسفرها ليتسه

 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«هويت جمعي و روح ملي»9جدول شماره 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي

 »بومي و محلي فرهنگي، هويت «حوزه در ها فرصت و ها ظرفيت -توجه به

آذربايجان  2

 غربي 

تصويب طرح موزه باز  چالدران (پيشنهاد اداره كل ميراث فرهنگي ) توسط اعضا  و بحث  -1
 و بررسي مباحث فرهنگي آن در كميته هاي تخصصي

- طرح و بررسي پيشنهاد تدوين دائره المعارف فرهنگي استان در يكي از جلسات كميته 2
 تخصصي

- تجليل از مفاخر و فعاالن فرهنگي و چهره هاي تأثير گذار و شاخص در فرهنگ عمومي 3
 استان

- اعالم موضوع ضرورت صيانت از پرچم مقدس جمهوري اسالمي و تكريم و احترام به 1 اردبيل  3
سرود مقدس جمهوري اسالمي به همه دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي از طريق 

 استانداري

 -تشكيل كارگروه  برگزاري همايش نكواشت استاد حاج بابا اماني2

 - برگزاري كنگره بين المللي شعر تركي اوره ك لر سرداري توسط حوزه هنري استان3

-برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره ملي خوشنويسي ايران دل با هدف بزرگداشت حكيم 4 
 نظامي گنجوي با حضور آقاي حداد عادل

-قدرداني از معلمان بازنشسته تاثيرگذار در تربيت و شكوفايي استعدادهاي قرآني دانش 5
 آموزان  با حضور نماينده ولي فقيه در استان  

-تشكيل ستادي براي بزرگداشت روز نظامي  گنجوي با توليت استانداري اردبيل و برنامه 6
   ريزي براي اين مساله

 ايالم استان مختلف عرصههاي نامآوران و ورزشي، هنري، ادبي، علمي - استفاده از نام مفاخر ايالم 4
عمومي استان، در كنار اسامي متبرك شهدا؛ توسط شوراي فرهنگ عمومي  معابر نامگذاري در

 شهرستانها و شهرداران شهرهاي استان

 آبان در تقويم 30 الي 25-پيشنهاد ثبت هفته فرهنگ حماسه ايثار و شهادت اصفهان از  اصفهان 5
 رسمي كشور  به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

چهار محال و  6

 بختياري

برگزاري كنگره بزرگداشت مفاخر، مشاهير و بزرگان ديني استان، با انجام مطالعات و  -
 يجهاد1401پژوهشهاي عميق در سال 



۴۱ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

 با   استانري المعارف فرهنگ، تمدن و مشاهرهي دانيتدوتشكيل كارگروهي به منظور - 1 زنجان 7
 نظران وكارشناسان مرتبط با اين موضوعصاحبحضور 

 اداره كل فرهنگ وارشاد توسط انجمن مفاخر شعبه زنجان ليتشك- اقدام الزم به منظور 2
 ي استاناسالم

-انجام روند اجراي دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهير استان زنجان و پيگيري موضوع 3
تخصيص اعتبار آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامهريزي استان 

 توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
 در ،جمال» حسن «عنوان با شورجه جمالاستاد  نكوداشت -تصويب كليات برگزاري مراسم4

  و لزوم همكاري دستگاه هاي عضو شورا با دبيرخانه نكوداشت مراسم مذكور1400 بهمن ماه

- سرعت بخشيدن به يادمان و المان هاي فرهنگي شهرستان سرخه در حوزه مفاخر در قالب  سمنان 8
 مجتمع فرهنگي جديد

سيستان و  9

 بلوچستان

 1307- پيشنهاد ثبت «روز زاهدان پايتخت وحدت اسالمي »به مناسبت سوم بهمن 1
سالروز تعيين زاهدان به عنوان مركز اداري استان به منظور درج در ضميمه رسمي كشور 

 توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور
 آذر سالروز تبعيد مقام معظم رهبري براي 28- پيشنهاد ثبت روز ايرانشهر به مناسبت روز 2

 درج در تقويم رسمي كشور توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور

 مشورتي براي تعيين يك روز به نام سيستان و بلوچستان به تناسب –-توجه كميته علمي 3
 بين اسم و محتوا و تاكيد بر مساله  وحدت

-توجه به سالروز سفر مقام معظم رهبري به استان، سالروز شهداي وحدت، و شخصيت 4
هاي  مولوي عبدالعزيز و آيت اهللا كفعمي به عنوان مظاهر وحدت در استان در ايام هفته 

 وحدت 

  به هيأت انديشه ورز شورا به منظور بررسي بيشتر وتقويت آن"هويت بصري"- ارجاع طرح  فارس 10

 - پيگيري و تصويب روز قم در تقويم ملي كشور و انجام اقدامات مرتبط با آن شامل: قم 11
 الف- مشاركت و همكاري دستگاهها و نهادها در برنامه هاي آستان مقدسه  

 ب-مشاركت و همكاري آحاد مردم در فعاليت هاي فرهنگي دستگاه ها به مناسبت روز قم   
 ج-اطالع رساني اقدامات و فعاليت هاي از طريق سامانه جامع فاوا شهرداري   

 د-پيگيري درج عنوان روز قم در تقويم كشور   

-پيشنهاد و پيگيري ثبت كرمان به عنوان پايتخت مقاومت اسالمي از دبيرخانه شوراي  كرمان 12
 فرهنگ عمومي كشور و شوراي عالي انقالب فرهنگي

 - تشكيل كارگروه تخصصي و دايمي  بزرگداشت روز ملي كرمانشاه1 كرمانشاه 13

 درج موضوع روز ملي كرمانشاه در كتب درسي مدارس-2

- تشكيل كارگروه استاني در زمينه نصب مجسمه و يادمان در فضاي شهري بر اساس 1 گلستان 14
دستورالعملهاي مربوطه، توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و پيگيري مصوبات 

 كارگروه از طريق اعضاي كارگروه مذكور 

- موظف شدن دستگاههاي اجرايي به ارايه طرح  مورد نظر خود در خصوص نصب مجسمه 2
و يادمان در ميادين و فضاهاي شهري سطح استان به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

استان و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ها به عنوان دبيرخانه 



۴۲ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
 كارگروه مربوطه و  اجرا ي  آن  پس از تصويب شوراي فرهنگ عمومي استان و شهرستان ها

  آبان ماه  در تقويم رسمي كشور14- تصويب روز مازندران در  روز 1 مازندران 15

- انجام اقدامات مناسب ستادي با محوريت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان آمل 2
 1360 بهمنماه 6الزم در راستاي ارج نهادن به چهلمين سالگرد حماسه 

- انجام اقدامات الزم در خصوص برگزاري كنگره آيت ا... كوهستاني در مشهد مقدس  و 3
 استفاده از منابع الزم براي برگزاري شايسته اين كنگره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۴۳ 
 

 برنامه مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از: :سرفصل ايثار و شهادت
 جانبازان، آزادگان، زين و رزمندگان و نيمبارز هايرشادت و مقدس دفاع و ياسالم انقالب خيتار با ييآشنا سطح يارتقا

 و ثاريا فرهنگ تيتقو برنامه» و « جامعه در مقام واال يشهدا هايآموزه و يرفتار رهيس جيترو » ؛« شهدا معظم هايخانواده
 ».جامعه در حماسه

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«ايثار و شهادت»10جدول شماره: 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي

-اهتمام و همراهي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان در جهت بزرگداشت باشكوه و 1
 سيزدهم  و ميثاق امت با واليت ـروز بصيرتماه، نهم دي تأثيرگذار مناسبت هاي دي ماه ( 

 ) سليماني سپهبد حاج قاسمسالروز شهادت سردارماه، روزجهاني مقاومت، دي 
 

-تشكيل  كميته تخصصي با مسووليت اداره كل حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس 2
استان، به منظور تدوين توصيه نامه تدابير سياستي ظرفيت ها و چالش هاي بهرهگيري از 

مكتب سردار شهيد قاسم سليماني و  ارايه گزارش  كميته مذكور به دبيرخانه شوراي 
 فرهنگ عمومي استان

آذربايجان  2

 غربي 

- ارايه طرح موزه دفاع مقدس با تعيين وظايف و نقش دستگاهها در تحقق آن ، توسط 1
 مدير كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

- همكاري همه دستگاهها در چارچوب مقررات و قوانين موجود براي حل مشكالت و 2
 انتظارات خانواده محترم شهدا وجانبازان

-برگزاري جشنواره فرهنگي- و هنري نماز و نيايش، ويژه شهداي مدافع حرم و سالمت 3
 كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي

- نامگذاري ميادين و خيابان ها و مراكز بزرگ فرهنگي، اقتصادي و ورزشي به نام 1 اردبيل 3
 شهداي سرافراز استان با هدف تكريم و بزرگداشت شهداي گرانقدر استان

- تشكيل كارگروه براي برنامهريزي برگزاري كنگرهاي به مناسبت سالگرد شهادت 2
 سردار دل ها

-نامگذاري مجتمع فرهنگي و هنري در حال احداث اردبيل در شهرك كوثر به نام شهيد 3
 حاج قاسم سليماني 

- برگزاري همايش بزرگداشت روحانيون مبارز و شهيد خلخال همزمان با دهه فرخنده 4
 فجر و با حضور حضرت آيت اهللا سيد حسن عاملي در شهر خلخال

-هماهنگي جهت حضور حضرت آيت اهللا اعرافي، مدير حوزه هاي علميه كشور  در 5
 همايش بزرگداشت روحانيون مبارز و شهيد خلخال

-بررسي و تصويب طرح نجف آباد، پايتخت جهاد، ايثار و شهادت و ارسال آن به شوراي 1 اصفهان  4
فرهنگ عمومي كشور براي تصويب نهايي و تشكيل دبيرخانه اين موضوع در بنياد شهيد 

 استان
-پيگيري و برگزاري كنگره سرداران شهيد در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان 2

 توسط سپاه صاحب الزمان استان
 آبان و شهداي مدافع حرم در روز شهادت حضرت ابوالفضل 25-پيگيري نامگذاري روز 3

 العباس (ع) يا حضرت زينب (س)توسط شوراي فرهنگ عمومي استان



۴۴ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
 آبان در تقويم 30 الي 25- پيشنهاد ثبت هفته فرهنگ حماسه ايثار و شهادت اصفهان از 4

 رسمي كشور  به شوراي عالي انقالب فرهنگي

 مصوبات جلسه 4 با موضوع دفاع مقدس با توجه به بند الي و سرلمي ساخت فيريگيپ- 1 ايالم 5
 يي اجراي دستگاه هاري ساي و همكارالمي مركز ايماي شورا، توسط صداو س79

 حمايت از ساخت فيلم سينمايي فاخر با موضوع جنگ و دفاع  به منظورجلسه- برگزاري 2
 مديركل صدا و  ايران،يم حضور رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالبامقدس 

در جلسه شورا  آن  نتيجه ارايه استاندار و نماينده ولي فقيه استان و  ،سيماي مركز ايالم

 و استان يعموم فرهنگ يشورا توسط  شهدا حوزه آثار و نيمولف از ليتجل و ييشناسا-  بوشهر 6
 تابعه يها شهرستان

- همكاري و هماهنگي دستگاههاي فرهنگي و نيروي انتظامي جهت انجام فعاليت هاي 1 تهران 7
 مرتبط و برپايي بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليماني

- به كارگيري و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي پشتيباني، ترابري و تبليغاتي كليه 2
دستگاههاي عضو شورا به ويژه شهرداري جهت برگزاري هر چه باشكوهتر الگوي اردوهاي 

 راهيان نور

 3535- تاكيد بر همكاري دستگاه هاي عضو شوراي فرهنگ عمومي درخصوص كنگره  زنجان 8
 شهيد استان زنجان

سيستان و  9

 بلوچستان

- ابالغ دستور العمل گرامي داشت سردار شهيد سليماني با عنوان  «روز مقاومت» براي 1
 طرح و اجرا در شهرستان هاي تابعه استان 

-مدنظر قراردادن رويكرد مردمي در مراسم گرامي داشت شهيد سليماني و شهيد مير 2
 حسيني

- تأكيد بر همكاري ادارات و نهادهاي استان با مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 1 فارس 10
مقدس به منظور تجليل از رزمندگان، جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس، مزين 

نمودن ورودي  ادارات و ارگانها با تصاوير شهداي استان در هشت سال دفاع مقدس و 
  شهيد شاخص استان فارس32همچنين  معرفي 

- در نظر گرفتن موضوع دفاع مقدس به عنوان يك اولويت اصلي تدوين برش استاني 2
 نقشه مهندسي فرهنگي

 - نامگذاري  يكي از ميادين و خيابان هاي  اصلي شهرستان هاي استان به نام مرصاد كرمانشاه 11

ي به منظور ترويج مكتب سردار مانيسل سردار يفرهنگ يالمل نيب مركز جاديا-پيشنهاد 1 كرمان 12
 شهيد سليماني و استفاده از مؤلفههاي ايشان براي تقويت نسل جوان

 مكتب فرهنگي ابعاد گرفتن قرار دستور بر مبني محترم استاندار پيشنهاد  -انعكاس2
 دبير فرهنگي توسط انقالب عالي شوراي و كشور عمومي فرهنگ شوراي به سليماني شهيد
 شورا خانه

 
 



۴۵ 
 

مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل : سرفصل جوانان و ظرفيتهاي آنان
 كسب برنامه جيترو» ؛ « آنان ياستعدادها با متناسب ،جوانان يبرا ايحرفه و يفن هايآموزش برنامه جيترو « عبارتند از:

 هايرشته به شيگرا در جوانان يابياستعداد برنامه يفرهنگ وستيپ نيتدو» ؛ « جوانان يبرا ياجتماع ستيز هايمهارت
 جذب يبرا مناسب يراهكارها جيترو برنامه» ؛ « جوانان انيم در يپهلوان روح و يقهرمان ورزش برنامه تيتقوي» ؛ « ليتحص
 تالشگر، مؤمن، جوان هايشاخص فيبازتعر» و « )ص(يمحمد ناب اسالم يرفتار هايآموزه و يمعرفت هايحوزه به جوان نسل

 ي».رانيا جامعه امروز نشاط با و ايپو
 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«جوانان و ظرفيتهاي آنان»11جدول شماره 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

 - تشكيل اتاق فكر براي تربيت فرزندان اردبيل 1

2 
 ايالم

 و استان مساجد امناي هيأت در انگيزه با و جوان نيروهاي از استفاده  و - فعالسازي
انقالبي  و فرهنگي مبارزات پايگاه عنوان به ايالم شهر جامع مسجد ويژه به شهرستانها
 اسالمي تبليغات كل اداره با همكاري خيريه امور و اوقاف كل توسط اداره

3 
 كردستان

-برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و معلمان در غرفه- 

هاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل آموزش و پرورش استان با 
 هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۴۶ 
 

مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از: «  : : سرفصل مصرف فرهنگي
 سطح شيافزا در مختلف هايدستگاه مشاركت برنامه» ؛ « جامعه در مناسب يفرهنگ يكاال مصرف سطح شيافزا رنامهب

 ي ».مجاز يفضا و هارسانه يمحتوا سطح يارتقا برنامهي» و « فرهنگ يكاالها به يدسترس
 

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل« مصرف فرهنگي»12جدول شماره 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

 

1 

آذربايجان 

 غربي

- حمايت همه جانبه دستگاهها از توليدات فرهنگي ارزشمند و طرح آن در جلسات شوراي 

 .فرهنگ عمومي استان

-ايجاد كتابخانه هاي سيار در محالت و خيابان ها و ميادين شهر اردبيل با هدف توسعه و  اردبيل 2
 ترويج فرهنگ كتابخواني توسط شهرداري 

 -افتتاح نمايشگاه مجازي  كتاب استان اصفهان اصفهان 3

 راستاي در ايالم، مركزي كتابخانه در عمومي فرهنگ شوراي آتي جلسات از - برگزاري يكي ايالم 4
 نهاد با استان اجرايي دستگاههاي مديران كتابخواني و لزوم همكاري و كتاب فرهنگ ترويج

  »ها كتابخانه به مسووالن توسط كتاب اهداي پويش «زمينه در عمومي كتابخانههاي
-تصويب ايجاد كتابخانه عمومي مركزي استان با مشاركت مديريت كتابخانه عمومي كشور و  بوشهر 5

 1401كميته برنامه ريزي استان بوشهر براي سال 

چهار محال و  6

 بختياري

-اتخاذ تدابير الزم  براي فعالتر شدن فرهنگسراي بزرگ ارشاد شهركرد و لزوم استفاده 
 بهينه از ظرفيتهاي آن براي فعاليتهاي فرهنگي و هنري

تاكيد بر تقويت ارتباط ويژه امام جمعه و فرماندار شهرستان سرخه با تشكلهاي غير - 1 سمنان 7
 دولتي براي رونق هنر و توسعه فرهنگ

 -برگزاري جلسات كارشناسي براي توسعه كتاب و كتابخواني از سوي نهاد كتابخانههاي 2
عمومي استان با تكيه بر مردمي كردن فعاليتها، خالقيت و نوآوري در عرصه جذب افراد به 

 كتابخواني و توجه قراردادن  به نكات زير:  
الف) مدنظر قرار دادن گزارشي از وضعيت موجود آمارهاي كتابخواني و مقايسه آن با ديگر 

 نقاط كشور در مقدمه طرح 
 ب) تدارك مناسب قفسه هاي كتاب در دستگاه هاي اجرايي براي مطالعه مراجعان

ج) پيگيري مستمر دبيرخانه توسعه و ترويج كتابخواني پيرامون توسعه و ترويج كتابخواني و 
 تهيه گزارش در برهه زماني شش ماهه يكبار در شورا

د)شركت فعال شهرهاي سمنان و شاهرود در طرح هاي كتابخواني كشور «جشنواره پايتخت 
  1401كتاب» در سال 

هـ) بررسي كتاب هاي موجود از سوي صدا و سيماي استان با برگزاري جلسات نقد كتاب، و 
 ويژه برنامه هاي معرفي كتاب

و ) برگزاري «جشنواره دوساالنه كتاب و كتابخواني» توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
 و حمايت از كتاب هاي برگزيده 

 ز ) توجه ويژه موضوع كتاب ديجيتال و جايگاه آن در مطالعه، در طرح نهاد كتابخانه ها

 درباره آسيب شناسي مصرف فرهنگي در استان قزوين - انجام پژوهشي مستقل1 قزوين 8
- ارسال طرح پژوهشي مصرف كاالهاي فرهنگي استان  براي دستگاه هاي عضو و اجرايي 2

 استان  به منظور بررسي وآسيب شناسي و ارائه راهكارها
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 مصوبه/ تصميم استان رديف
- تشكيل كارگروه ويژه براي برخي از بخش هاي مربوط به پژوهش فوق (در صورت لزوم) 3

 و بررسي و ارزيابي موضوع به صورت  خاص
 -  تهيه و ارايه  طرح بازساخت رسانهاي استان توسط خانه مطبوعات4

 - ارايه برنامه كاري در خصوص ارتقاي حوزه اطالع رساني دستگاه ها و نهادها5 

- برگزاري جشنواره خهالت براي حمايت از كسب و كارهاي فرهنگي طراحي گرديده است 1 كردستان  9
در تمامي شهرهاي استان با مشورت دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان و ادارات 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان هاي تابعه

-تغيير  نام بوستان استاندارد به بوستان كتاب( با توجه به همجواري اين بوستان با 2

كتابخانه عمومي شهر) و استقرار امكانات الزم براي مطالعه در فضاي باز مكان مذكور توسط 
اداره كل كتابخانههاي استان و نامگذاري بوستان مناسبي به نام بوستان كتاب در مراكز 

 شهرستانهاي ديگر

- اهتمام بيشتر رسانه ملي در استان در خصوص فعاليت هدفمند و داراي پشتوانه 3
كارشناسي در معرفي كتاب  و اهميت مطالعه؛ با توجه به اهميت تبليغات در صدا و سيما در 

 اين خصوص

- برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و معلمان در 4
غرفههاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل آموزش و پرورش 

 استان با هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي اعضاي 5
كتابخانهها در سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه به شيوع ويروس كرونا 

 و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي

- برگزاري كارگاههاي آموزشي شيوههاي مطالعه مفيد و تندخواني به صورت فصلي در 6 
مدارس، دانشگاهها و كانونهاي فرهنگي مساجد و حوزههاي علميه استان و انجام اقدامات 

 تشويقي براي ترغيب بيشتر عالقمندان

- نظارت مستمر بر كافه كتابهاي سطح استان و بهكارگيري مكانيسمهاي تشويقي براي 7 

 مراكز فعال توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح اهداي كتاب، اهداي آگاهي در استان توسط نهاد كتابخانههاي استان و  با 8
 همكاري صدا و سيما

 متر در روستاهاي 80- در اختيار قرار دادن اماكن دولتي بال استفاده با زيربناي حداقل 9
 نفر از سوي استانداري(با توجه به اعالم امادگي اداره كل 1500داراي جمعيت باالي 

 كتابخانههاي استان مبني بر به تجهيز و راهاندازي و تأمين نيروي انساني كتابخانهها)



۴۸ 
 

 مصوبه/ تصميم استان رديف
- اعالم رييس كل دادگستري استان به قضات براي اين كه مطالعه كتاب، فعاليت در 10

عرصه كتاب و  كتابخانه و مطالعه و تحقيق را درتخفيف مجازات محكومين در زندانهاي 
 استان اعمال نمايند.

- توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي توسط 11
 صدا و سيماي استان

- ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني به عنوان محور برنامههاي فرهنگي ادارات و 12 
 ( برگزاري مسابقات كتابخواني براي خانوادهها، اهداي كتب، 1401نهادهاي استان در سال 

 تجليل از كاركنان مؤلف كتاب و ...)

- راهاندازي كتابخانههاي سيار در نواحي منفصل، كمبرخوردار و روستاهاي بزرگ توسط 13
 شهرداريها و اداره كل كتابخانهها و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

-  اختصاص تابلوهايي براي معرفي كتابهاي مفيد در نواحي پرجمعيت شهرها و مراكز 14
آموزشي استان به ويژه دانشگاهها و مدارس؛ توسط شهرداريها، اداره كل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي استان و ناشرين فعال

- حمايت از مؤلفين و ناشرين بومي استان( با خريد كتاب) توسط ادارات كل استان به 15
ويژه اداره كل كتابخانهها، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، كانون پرورش فكري كودكان و 

 نوجوانان، اموزش و پرورش و دانشگاههاي استان

 و ارائه گزارش "سنندج، پايتخت كتاب"- پيگيري اقدامات و برنامههاي مربوط به 16
 اقدامات هر سه ماه يكبار از سوي دبيرخانه به شوراي فرهنگ عمومي استان

 - ايجاد كتابخانههاي عمومي در نواحي منفصل شهري سنندج توسط اداره كل كتابخانهها17

 عدد از بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها به صورت رايگان 5 تا 3- در اختيار قرار دادن 18
به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان براي ترويج فرهنگ 

 كتابخواني از سوي شهرداريهاي استان( در مواقع لزوم)

- استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح استان براي 19
ترويج اهميت فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ اسالمي و شوراي سياستگذاري 

-ائمه جمعه و دعوت از كارشناسان مربوطه (در صورت لزوم) به عنوان سخنران قبل از خطبه

 ها      

--اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش اقدامات 20
 انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه

منطقه آزاد  10

 قشم

-مشاركت حداكثري خواهران در فعاليت هاي فرهنگي در ايام نوروز از جمله استقرار در غرفه 
 هاي عرضه محصوالت فرهنگي حجاب و عفاف با همكاري دستگاههاي مربوطه
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مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:« برنامه : سرفصل محيط زيست

ترويج فرهنگ جلوگيري از آلودگي هوا، آب و خاك» ؛ « برنامه ترويج فرهنگ كاهش و تفكيك موارد دور ريز و استفاده كمتر 
از پالستيك» ؛ « برنامه ترويج فرهنگ حراست از فضاهاي سبز موجود و گسترش آن» و « برنامه ترويج فرهنگ حفظ بهداشت 

 محيط در معابر و اماكن عمومي».
 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل «محيط زيست»13جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

 گلستان 1

- فراهم نمودن شرايط استفاده اداره كل محيط زيست استان از اتوبوس هاي شهري و 1
ايستگاه ها و ديگر فضاهاي تبليغاتي براي تبليغات زيست- محيطي، در راستاي اشاعه فرهنگ 

 حفاظت از محيط زيست توسط شهرداري گرگان و شهرستانها

-  همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان با اداره كل محيط زيست استان در اجراي طرح 2
 و طرح "يك ساعت با محيط بان" معلمان، كتاب، انسان و محيط زيست و طرح آموزشي "
 به صورت "آموزش محيط زيست به دانش آموزان توسط تشكلهاي محيط زيستي استان"

 حضوري و يا مجازي 

-  همكاري صداو سيماي استان در زمينه پخش تيزرها، كليپ ها و پوشش مناسب برنامه ها و 3
مناسبت هاي محيط زيستي به منظور ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست با اداره كل محيط 

 زيست استان به صورت رايگان

-- گنجاندن دو واحد درس شناخت محيط زيست به صورت ميان رشته اي و اجباري در واحد4 
 هاي دانشگاهي استان

 بوشهر 2
برگزاري نشستي توسط دبير شوراي فرهنگ عمومي و همچنين تشكيل هيات انديشه ورز  با -

 حضور استان هاي ساحلي و ارايه نتايج آن در جلسه  شوراي فرهنگ عمومي

 لرستان 

 ادامه جلسات كارگروه زيست محيطي واعالم نتايج آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي-1

-موافقت با اختصاص زمان براي فرهنگ  سازي وترغيب مردم به مشاركت در برنامه هاي 2
 مفيد زيست محيطي در فرصت سخنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه

 -دعوت از اساتيد دانشگاهي واستفاده از نتايج تحقيقات علمي ايشان.3 

      - برنامه ريزي هدفمند ومفيد براي بهره گيري از نيروهاي بسيجي و جهادي4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۵۰ 
 

مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند : سرفصل معماري و شهرسازي
از:« برنامه ترويج معماري سنتي ايراني- اسالمي»؛« برنامه ترويج روحيه مسؤوليتپذيري در مقاومسازي ابنيه و ساخت و ساز 

اصولي و استاندارد» ؛« برنامه ترويج فرهنگ زيباسازي نماي ابنيه و پيشگيري از ايجاد اغتشاش بصري (زيباسازي مبلمان 
 شهري)»

 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل«معماري و شهرسازي»14جدول شماره: 
 مصوبه/ تصميم استان رديف

- - - 
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مطابق سرفصلهاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي، زير مجموعههاي اين سرفصل عبارتند از:«برنامه : سرفصل فضاي مجازي
ترويج فرهنگ استفاده مناسب از فضاي مجازي (پااليش و ارتقاي سطح محتوا)» و « برنامه مديريت زمان استفاده از فضاي 

 مجازي (پيشگيري از اعتياد به اينترنت و درمان آن)».
 - مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل« فضاي مجازي»15جدول شماره 

 مصوبه/ تصميم استان رديف

ارتقاي فرهنگي فضاي مجازي به منظور استفاده سالم و صحيحتر از آن توسط صدا و  - اردبيل 1
 سيماي مركز استان، شهرداري و شوراي اسالمي شهر اردبيل، اداره كل فرهنگ و ارشاد

 اسالمي و سازمان تبليغات اسالمي استان

 حوزه ني موجود در اي چالشهاي و بررسي مجازي استفاده از فضاتي وضعشيرصد وپا- 1 اصفهان 2
 ي استان فرهنگ عمومي شورابه آن جينتاي و ارايه  مجازيتوسط كارگروه رسانه و فضا

 - افتتاح نمايشگاه مجازي استان اصفهان2

-پيگيري توليد آموزش در فضاي مجازي توسط دستگاههاي مجري عضو شورا و انجام  سمنان 3
 برنامه ريزي جهت تبديل  معضالت اجتماعي به فرصت هاي كارآفريني در اتاق هاي فكر

سيستان و  4

 بلوچستان
-فراهم آوردن زير ساختهاي الزم در فضاي مجازي به منظور آشنايي و آگاهي مردم از واژه 

 ميار

-تصويب كليات طرح برنامه تحول فرهنگي فضاي مجازي استان و تشكيل كارگروه ويژه در  قزوين 5
خصوص برخي از بخشهاي مربوط به طرح( در صورت لزوم) و بررسي و آسيبشناسي طرح 

 توسط دستگاههاي عضو شورا

 و قي تشوي براي مجازي شبكههايها و كانالهاني مشاركت ادمبراي مناسب رياتخاذ تداب-  مازندران 6
  توسط پليس فتا زير  نظر فرماندهي نيروي انتظامي مردم در انتخاباتبيترغ

منطقه آزاد  7

 قشم

 فوق يهاتي آموزش و فعالي محتوا در حوزههادي و تولي مجازيهاتي گزارش فعالهيارا-1
 كرونا وعي شاميبرنامه در ا

- ساماندهي نحوه اطالع رساني اخبار و اطالعات فعاليت هاي مختلف در سطح جزيره به 2
 ويژه در حوزه فضاي مجازي با هدف ارتقاي فرهنگ عمومي رسانه هاي فعال در منطقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۵۲ 
 

سرفصل عام، زير مجموعه اين قسمت، آن دسته از مصوباتي است كه همه و يا تعداد زيادي از سرفصلها را سرفصل عام: 
 شامل ميشود.

 -مصوبات و تصميمات استانها براساس سرفصل «عام»16جدول شماره

 مصوبه/ تصميم استان رديف

آذربايجان  1

 شرقي

-  انجام اقدامات ذيل از طريق دستگاههاي متولي در زمينه ابعاد فرهنگي و رسانه اي تدابير 1
 اقتصادي دولت :

ـ پيگيري موضوع از طريق شوراي اطالع رساني و شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي 
 استان.   

برنامه هاي فرهنگي و رسانه اي از طريق دستگاههاي اقتصادي، فرهنگي و پخش  وليد وـ ت
 رسانه اي

 برگزاري كرسي هاي تخصصي علمي در دانشگاهها ـ
- بررسي موضوع ابعاد فرهنگي و رسانه اي تدابير اقتصادي دولت، در جلسه شوراي فرهنگ 2

 عمومي استان

تشكيل كميته ويژه بررسي ابعاد فرهنگي و رسانه اي تدابير اقتصادي دولت، با مسووليت -3
 صداوسيماي استان و عضويت دستگاههاي مسوول اقتصادي و  ارايه نتايج بررسي هاي اين

  كميته به صورت مستمر به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان

 حضور شخصي اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان در جلسات  شورا و پرهيز از -4
 اعزام نماينده به جلسات

اهتمام و تالش جدي شهرستانهايي كه شوراي فرهنگ عمومي آنها فعاليت چنداني -5
ندارند، در جهت فعال تر شدن هرچه بيشتر و تشكيل منظم و مستمر جلسات شوراي فرهنگ 

 عمومي

آذربايجان  2

 غربي

- اختصاص اولويتهاي فرهنگي سال به موضوعات: سرمايه اجتماعي و آسيب شناسي آن ، 1
فضاي مجازي و تغيير سبك زندگي و توليد محتوا ، ارتقاي سواد مجازي و تأثيرات مثبت آن در 

 پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، حاشيه نشيني و تأثيرات سوء آن بر آسيبهاي اجتماعي 

- تعيين اعضاي كميته تخصصي پيوست فرهنگي متشكل از شهرداري، سازمان مسكن و 2
شهرسازي، دانشگاه اروميه، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاونت عمراني 

استانداري، اداره كل ميراث فرهنگي، اداره كل  ورزش و جوانان استان، معاونت فرهنگي سپاه، 
سازمان نظام مهندسي، جهاد دانشگاهي، آموزش و پرورش استان، مجمع نمايندگان استان و 

 دو نفر نخبه و متخصص به انتخاب دبيرخانه شورا

» 1404هنر استان اصفهان در افق   سند توسعه فرهنگ و«كتاب- رونمايي از  اصفهان  3

 برپايي جلسه اي با استاندار اردبيل به منظور احياي مجدد بنياد دايره المعارف استان  -1 اردبيل 4

-احصاي ظرفيت هاي استاني از باب شخصيت هاي ديني و مذهبي تاثيرگذار توسط اداره كل 2
 تبليغات اسالمي استان

 جهي و اعالم نتي فرهنگ عمومي مربوط به اسناد مصوب شوراهاي جلسه كارگروهليتشك-  ايالم 5
 استان ي فرهنگ عمومي شورارخانهياقدامات آنها به دب
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 مصوبه/ تصميم استان رديف

چهار محال و  6

 بختياري 

- ارسال نظرات، پيشنهادات و طرحهاي اعضا در حوزه مسايل و نيازهاي فرهنگي دستگاه 1
متبوع خود به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي براي بررسي و پيگيري  در كميسيون فرهنگي 

 مجلس
- تشكيل جلسهاي به منظور احصا، سازماندهي و جمعبندي نظرات و طرحهاي فرهنگي و 2

ارايه آن به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، مركب از معاون سياسي، امنيتي و 
اجتماعي استانداري، نماينده مجلس شوراي اسالمي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و 

 برخي از دستگاههاي فرهنگي
- برگزاري دورههاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت كاركنان با موضوع سبك زندگي قرآني 3

و صدور گواهي مربوطه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و اداره كل تبليغات اسالمي 
 استان

- تصويب كليات طرح تأسيس مركز طراحي زندگي و سبك زندگي اسالمي- ايراني و ارايه 4
نظرات اصالحي اعضاي شورا در خصوص طرح مذكور به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي و 

 ارسال آن به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
- پيشنهاد انتخاب شهركرد به عنوان پايتخت سبك زندگي اسالمي- ايراني به شوراي عالي 5

 انقالب فرهنگي با ارايه مستندات الزم
و دقيق طرح مباحث و راهكارهاي فرهنگي در حوزه كميسيون اديان، علمي ، عميق -مطالعه 6

فرق و اقوام توسط اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان و ارايه نتايج مطالعات انجام شده در 
 جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

- ارايه گزارش مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري در خصوص طرحها و عملكرد 7
شوراي فرهنگي- هنري و اجتماعي در حوزه شهرداريهاي تابعه استان در جلسه آينده شوراي 

 فرهنگ عمومي استان
 

تشكيل كارگروهي  در خصوص موضوع جمعيت با مسووليت معاون سياسي-امنيتي و -8
اجتماعي استانداري و با دعوت از مديران دستگاههاي مؤثر و نخبگان  به منظور بحث و تبادل 

نظر پيرامون راهكارهاي عملي فرزندآوري در استان و ارايه نتيجه  آن براي اجرا و ابالغ  و 
 همچنين گزارش به شوراي فرهنگ عمومي استان 

 تشكيل كارگروهي  براي جمع بندي و ارايه راه حلها در رابطه با فرق ، مذاهب و اقوام 9-
استان مركّب از استانداري،صدا و سيما ، حوزه علميه ، دانشگاههاي استان و... به دبيري اداره 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان  و ارايه نتيجه در بازه زماني سه ماهه به شوراي فرهنگ 
 عمومي 

-تبليغ و تبيين قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده توسط ائمه جمعه و رسانه هاي 10
 استاني 

قرار گرفتن موضوعات عرفانهاي كاذب و نوظهور،  عفاف و حجاب، الگوي سبك زندگي، 11-
آسيب شناسي و مديريت شبكه هاي اجتماعي، بيانيه گام دوم انقالب اسالمي و جهاد تبيين در 

  1401دستور كار جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان در سال 

- ابالغ مصوبه شوراي فرهنگ عمومي در خصوص اجراي شرح وظايف اسناد هشت گانه 1 خراسان شمالي 7
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 مصوبه/ تصميم استان رديف

 توسط دستگاههاي متولي، توسط استانداري

 و ينيدعوت از كارشناسان د با  عموم مردمي براي فرهنگ عموميمصوبات شورا- تبيين 2
استان ي مركز مايصدا و سي، توسط  فرهنگ عمومي شوراري و دبياجتماع

 -موافقت با تشكيل گروه هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي و هنري استان خراسان رضوي 8

سيستان و  9

 بلوچستان

- اهتمام الزم توسط سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص  ابالغ اعتبارات پيش بيني 
 1402شده در سالهاي آتي قرارگاه فرهنگي استان  به دستگاه هاي فرهنگي تا سال 

-تشكيل شوراي عالي هماهنگي دستگاههاي فرهنگي و هنري استان و تدوين آييننامه 1 قزوين 10
 پيشنهادي شوراي مذكور

- برگزاري جلسات كارگروههاي زير مجموعه شوراي فرهنگ عمومي استان  و ارايه نتايج  2
 آن به دبيرخانه شورا

 ي پروتكل هاتي در ماه مبارك رمضان  با رعاي فرهنگ عمومقي و تعمجي- ارتقا، ترو1 قم 11
 تبرپايي جلسا مختلف و متنوع نظير: ي با اجراي برنامه هاي فرهنگي ادارات و نهادهايبهداشت

 ي سبك زندگجي و ترونيي كاركنان و خانواده ها) ،تبايبر آنتفسيرقر و مفاهيم وت،تالزش،موآ
 در يني و دي اخالقي محتوادي توليت هاي از فعالتي، حماي اجتماعيبكه ها در شياسالم

 تي معارف در حرم با رعااني و بي جلسات سخنراني برگزار،ي اجتماعيشبكه ها
 مسجد جمكران در طول ماه مبارك ي معنوتي ،استفاده از ظرفي بهداشتيدستورالعمل ها

 ،تفسير تجلسا از حمايت،ي معنووضاتي از في استفاده روزه داران گرامبرايرمضان 
 در ي مجازيي هنر برنامه ها،شي ورزي برنامه ها،نيآمحافل قر،نيآي قرشگاه هاينما

 و آني قرشگاه هاي نمابرپايين،مضا رهما از ي بيشتر بهره بردارايتوجيه مبلغين بره،ينماا
 به صورت نمضا رهماهيژ وي هنري برنامه هاايجر ا،ي به صورت مجازنيآقر تمسابقا

 آن در رسانه ها و تبليغ و نمضا ري مناسب و طرح هان هايي آت،سيتجربياربر،يمجاز
 ل،ي حفظ، قرائت، ترت،ي روان خوان،ي روخواند،ي تجولي از قبي مختلفيروزنامه ها، آموزش ها

 برپايي پايگاه مشاوره و پاسخگويي به مسايل شرعي ،ي اجتماعي در شبكه هاحي و تواشريتفس
 ي اهداويع زتو در امامزاده ها، مساجد و حسينيه ها با حضور اساتيد و روحانيون، ياجتماعو 

 از نپزشكاان،نديشمند انظرسنعكا از صاحب نظران و ادتشكيل ميزگرن،مضا رعكتاب با موضو
 پخش و تهيهر،ي قدجز در شب ها  به ابجذ و دي شا برنامه هاپخش و تهيهن،مضا رهماتبركا
 م،طعا ا،بخشش و عفو،حم رصلةتموضوعا در ژهي به ويي هنر و برنامه هاال ها،داستان هايسر
ماكن  ابيشتر بر رتنظا ماه.، ين انشجويي با مطالب مرتبط با داي اجتماعي شبكه هايسازي غن

 اتاق اصناف، قي از طردممر جمايحتاو   ارزاقيعمناسبزجهتتو و فروشگاه ها، عمومي
 ي برگزار،ي و فرهنگدهي آموزش داني و سپاهانيجي از منكر با استفاده از بسيامربه معروف و نه

 توجه به ،ي بهداشتي دستورالعمل هاتي جوانان و خانواده ها با رعايبرنامههاي نشاط آور برا
 قي از طريطي محغاتي و تبلي ، فضاسازني ارسال مبلغقي جامعه از طري و اخالفيل معنويمسا

 (ص)، امبري پثي با احاديي با احكام نماز، روزه و آشنايي آشنا،يغاتي تبلياختصاص تابلوها
 با هنجارشكنان عفاف و ي كودكان و نوجوانان، برخورد قانونژهي ويي و قصه گويشعرخوان

حجاب در ماه مبارك 

 دي و بررسي موانع و مشكالت 19-ارايه گزارش  اجمالي توسط مسوول  قرارگاه  فرهنگي 2
 فعاليت هاي فرهنگي در اين خصوص، در جلسه شورا
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 مصوبه/ تصميم استان رديف

 در خصوص ي اعتبارات بر اساس نظرات مقام معظم رهبريت بندي و اولويريجهت گ -3
  شهر قميل فرهنگيمسا

 گروه كار طريق از رهبري معظم مقام اخير فرمايشات حسب تبيين جهاد موضوع -بررسي كرمان 12
 عمومي فرهنگ شوراي در الزم طرح پيشنهادات و عمومي فرهنگ شوراي

- ارايه گزارش اقدامات دستگاههاي مختلف در زمينه مصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان و  گلستان 13
مسايل و مشكالت مختلف فرهنگي -  اجتماعي و برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي توسط 

 دستگاههاي مختلف

- استخراج عملكرد دستگاه هاي فرهنگي به منظور احصا و شناسايي برنامههاي نو، ابتكاري 1 گيالن 14
 و خالقانه و انعكاس آن به دبيرخانه تا دهه مبارك فجر

-  برنامهريزي به منظور ارتقا، تقويت و كيفيسازي محتواي برنامهها متناسب با فرهنگ 2
 بومي و منطقهاي در استان 

-  ارسال نقطه نظرات اعضاي شورا در خصوص سازوكار انجام فعاليتهاي بارز و منحصر در 3
تراز ملي و استاني( در راستاي بهرهبرداري از خرد جمعي و پشتيبانيهاي فراسازماني) به 

 1400 دي ماه 20دبيرخانه شورا ي فرهنگ عمومي استان تا تاريخ 

 گانه 15 ي سرفصل هاي مناسب براي هاوستي پنييتع-  مازندران 15

 -تشكيل جلسه به منظور ابالغ و چگونگي اجراي پيوست نگاري فرهنگي در دستگاهها1 مركزي 16

-ارسال پيشنهادهاي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان در خصوص پيوست نگاري 2
 فرهنگي به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور

ثبت موضوعات مطروحه در جلسه از قبيل: جهت دهي پايان نامه ها و رساالت دانشگاهي به - يزد 17
سمت رفع آسيب هاي اجتماعي، پيوست فرهنگي - اجتماعي طرح هاي اقتصادي، گسست 

نسلي، كنترل رسانههاي مجازي موثر بر افكار عمومي استان يزد و ...  و بحث و بررسي آن در 
 جلسات آينده شورا

منطقه آزاد  18

 قشم

 ي در كارگروههاتي عضواي و تيولؤ مسرشي نحوه پذرامونينقطه نظرات اعضا پ اعالم- 
  : ليذموارد   تي چهارده گانه شورا با محوريتخصص

 ي اقتصاد مقاومتجي-تروالف
  علم و دانش جي- تروب
  منطقه يرتي و بصياسي سي- اعتالج
 ي مردمي انقالب و تشكل هاي جهاد فرهنگتي-تقود
 ي مسجد و مسجد محورگاهي جاي- اعتاله
 يني و شعائر دي و مذهبي انقالبي مناسبت هاياي- احو
 ي مجامع مردمي و فعال سازتي- تقوز

 - ارتباط با نسل جوان اعم از كودكان ، نوجوانان و جوانان ك
 ي و اخالق اسالمتي معنوجي-ترول
  و عدالتي-نهضت خدمت رسانح
 ي انقالب اسالمي برايروسازي-نو

 ي اجتماعي هابي-كاهش آسط



۵۶ 
 

 

 

 گانه:15نتايج مرتبط با سرفصلهاي 
گانه كه مورد تصويب قرار گرفته ، به ترتيب مربوط به سرفصلهاي 15- بيشترين تعداد مصوبات سرفصلهاي 

 37 با دين و فرهنگاستان»،« 18مصوبه در  41با عام استان» ،«  20مصوبه در  61با خالق عمومي  « ا

 استان» بوده است.  10مصوبه در  34با مصرف فرهنگي استان» و « 12مصوبه در 

» است معماري و شهرسازيگانه مربوط به سرفصل « 15- كمترين تعداد موضوعات از ميان سرفصلهاي 

» جوانان و ظرفيت هاي آنكه هيچكدام از استانهادر اين زمينه مصوبهاي نداشتهاند، سپس سرفصلهاي«

 مصوبه داشتهاند.  8و  3و «زنان و خانواده»  است كه به ترتيب 

- برخي از استانهاي كشور همزمان پيگير تشكيل كارگروه براي عملياتي كردن اسناد و مصوبات ابالغي 
دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور و همچنين تشكيل جلسه براي عملياتي كردن نقشه مهندسي 

 فرهنگي كه از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي به آنها ابالغ شده است، بودهاند. 
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مصوبات مرتبط با منشور توسعه فرهنگ قرآني عبارت است از: مصوبات و تصميماتي كه مرتبط با تقويت و 

توسعه فعاليتهاي تبليغي و ترويجي فرهنگ قرآني در استانها براساس مصوبات «شوراي توسعه فرهنگ 
 شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مسؤوليت 17/10/1390 مورخ 14قرآني» ميباشد. براساس مصوبه جلسه 

«پيگيري امور شوراي توسعه فرهنگ قرآني در استانها و شهرستانها»به شوراي فرهنگ عمومي واگذار و 
/الف 37521/93«دستورالعمل شوراي هماهنگي و گسترش فعاليتهاي قرآني استانها» طي مكاتبه شماره 

 به مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبيران شوراي فرهنگ عمومي استانها ابالغ شده 93/ 12/3مورخ 
  30 مورخ 40است. سپس سند راهبردي توسعه فعاليتهاي تبليغي، ترويجي قرآني كشور ( مصوب  جلسه 

 شوراي توسعه 36 كميسيون توسعه فعاليتهاي تبليغي و ترويجي فرهنگ قرآني و تأييد جلسه 5/95/
 ) به مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها ابالغ شده است.10/4/96فرهنگ قرآني مورخ 

 خالصه يافتهها:

 اردبيل، بوشهر ،چهارمحال و بختياري، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين، ، استان (آذربايجان غربي15 

مصوبه به موضوع شوراي توسعه قرآني  85كردستان، كرمان، كرمانشاه، گلستان، مازندران و همدان) با 

 پرداختهاند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مصوبات و تصميمات مربوط به منشور توسعه فرهنگ قرآني–محور دوم 
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 جدول وضعيت مصوبات و تصميمات مرتبط با محور«منشور توسعه قرآني» به تفكيك استان

 رديف استان مصوبه / تصميم

 - تأكيد بر توسعه فرهنگ قرآني بهويژه در سطح مديران دستگاهها با آموزش قرآني
آذربايجان 

 غربي
1 

 استان و ي در جلسه شورا توسط  جهاد دانشگاهيي و رونماهي استان و اراي اطلس قرآنهي- ته1
 ربطي ذي دستگاههايهمكار

 2 اردبيل 

 ي نهادها و مراكز قرآنني اهايتي فعاي و ارتقاي قرآنهاي تعداد خانهشي افزاي- اختصاص اعتبار برا2
 لي اردبيتوسط استاندار

 در استان و امام جمعه هي فقي معظم ولندهي با نماي قرآناني حافظان و مربان،ي نشست قاري- برگزار3
 و پخش آن از ي و اسالمي مذهبهاي از مناسبتيكي(ره) در يني حضرت امام خمي در محل مصللياردب

 لي مركز اردبيمايصداو س

 انجمن توسط اداره كل فرهنگ و ني اتي فعالنهي و فراهم كردن زمي قرآننيري انجمن خلي- تشك4
 هيريسسات خؤ و ميي اجراي دستگاه هاي استان و همراهيارشاداسالم

 خوانيلي ترتهاي در پشت صحنه تمام برنامهران»ي اي قرآنتختي كردن عنوان« بوشهر پادي- ق1
 مركز استان يماي صدا و سي تمام برنامههاسي نوري در زنينوجوانان و بزرگساالن و همچن

 3 بوشهر

 به يطي محغاتي تبلي در راستاراني اي قرآنتختي ابالغ دستورات الزم در مورد عنوان بوشهر پا-2
 ي استانداري ادارات شهرستان از سويساؤ رگري و دارانيفرمانداران،بخشداران، شهرداران، ده

 پرداختن به موضوع «بوشهر به نهترشدن اصحاب رسانه درزمي به منظور فعالاي جلسهي- برگزار3
 ي اجتماعي شبكه هاها،تي سا،ي مجازي كشور» در فضاي قرآنتختيعنوان پا

  ،لبوردهاي بها،تي با استفاده از ظرفراني اي قرآنتختي  بوشهر به عنوان پابي تصورساني- اطالع4
 مركز استان  ي بوشهر و شهرداري استانداريتابلوها و پرتابلها

 اقتصاد ثي فاز از حني و مطالعه در اي قرآنيال طرح گردشگرز فاز اول پروپني و تدوهي- ته5
 ي اسالمغاتيسازمان تبل  وي شهرداري از سوي و از نظر فرهنگ گردشگريگردشگر

 ي قرآنتختي با موضوع« بوشهر پا4 تا 1 برتر ي آنها با شماره هاي المان ها و داوري- فراخوان طراح6
 استان ي فرهنگ عمومي شورارخانهي آن به دبجهي و ارسال نتران»يا

 ني الي و تكمري تعمز،ي تجهي براي عاشوراباني واقع در خيسسه قرآنؤ از ميداني مدي- انجام بازد7
 گزارش آن در جلسه شورا هي و اراي استانداريسسه از سوؤم
 با حضور ران»ي اي قرآنتختي وزارت از «بوشهر پاي مقام عالي از پوستر، لوگو و ابالغ رسميي- رونما8

 ي و كشوري استاننيولؤمس
- ساختري زيتمام  وي قرآني كتابخانه تخصص،ي مجتمع قرآن،ي موزه قرآن،ي دانشكده قرآنجادي- ا9

 ي فرهنگ قرآنشرفتي و توسعه تمدن و پي جامعه قرآندي تولي براي قرآنهاي
- تصويب طرح پيش نويس سند فعاالن قرآني استان و تهيه نسخه نهايي و رونمايي آن در شوراي 10

 فرهنگ عمومي بوشهر
 سيما به منظور انعكاس ملي بوشهر به عنوان پايتخت قرآني توسط  صدا و 4- مكاتبه  با شبكه 11

 سيماي مركز استان
  ميليون تومان850 اعتبار پايتخت قرآني استان بوشهر توسط استانداري به مبلغ - تامين12
-برگزاري مسابقات كشوري قرآن ويژه جامعه روستايي و عشايري در نيمه اسفندماه از سوي  13

 سازمان جهاد كشاورزي و با همكاري بين دستگاهي
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-اجراي جلسات ماهيانه مجلسي انس با قرآن كريم با حضور قاريان ممتاز ملي و استاني توسط 14
 ادارات فرهنگي و با مسووليت اوقاف و امور خيريه در استان به منظور پوشش رسانه اي مناسب 

-دعوت از حجت االسالم و المسلمين قرائتي براي اجراي دوره آموزشي جلسات تفسير قرآن كريم 15
 در سال جاري 

-طراحي و اجراي نمايشگاه بزرگ تخصصي توليدات و محصوالت قرآني در محل دائمي نمايشگاه 16
 فرهنگي استان   ها توسط نهادها و دستگاه هاي 

  در فروردين ماه جاري  1400-توزيع و انتشار كتابچه گزارش عملكرد بوشهر نخستين قرآني ايران 17

-توجه ويژه به طرح هاي مهم و حياتي در حوزه كودك و نوجوان با موضوع قرآن و عترت با همكاري 18
 دستگاههاي مربوطه  

-فراهم ساختن اجالس تخصصي و سراسري رسانه هاي قرآني كشور با حضور خبرنگاران و 19
 سفيران فرهنگي كشورهاي همسايه حوزه خليج فارس 

-مكاتبه صدا و سيماي مركز بوشهر با شبكه هاي ملي و قرآني سراسر كشور در خصوص برنامه ها و 20
  1400طرح هاي ملي و بين المللي قرآني بوشهر نخستين پايتخت قرآني ايران 

-شناسايي، معرفي و تجليل چهره هاي ماندگار قرآني استان حسب شاخص هاي كارشناسي مصوب 21

  دستگاه مرتبط قرآني.4كارگروه با همكاري سپاه امام صادق (ع) استان (كميته محافل قرآني) و 

 دستگاه مرتبط قرآني، استانداري، امام جمعه بوشهر و 4-برگزاري جلسه اي مشترك با حضور 22
 مديران شركت هاي نفتي، گازي، پتروشيمي و صنايع و معادن

- تشكيل كارگروه تخصصي قرآني براي فعاليتهاي قرآني در شهرها و روستاهاي سراسر استان، ذيل 
 شوراي فرهنگ عمومي به رياست مدير كل تبليغات اسالمي

چهارمحال و 

 بختياري

4 

 5 خوزستان - برپايي جلسه اي به منظور برگزاري جلسات قرآني ماه رمضان در استان 

- تشكيل جلسات كارشناسي درخصوص اساسنامه انجمن خيرين قرآني استان و  ارايه نتايج آن در 1
 جلسه شورا

 6 زنجان

- اعالم برنامه ها و پيشنهادات دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي درخصوص فعاليتهاي 2
 قرآني دستگاه متبوع خود به دبيرخانه شورا

- برنامهريزي براي آغاز فعاليت اجرايي سند چشم انداز فعاليت هاي قرآني استان به شرح پيوست با 1
 ارايه ريز برنامهها با همكاري دستگاههاي متولي و سازمان مديريت و برنامهريزي استان

 7 سمنان

 فرهنگسازي و زمينه سازي وقف گسترش علوم قرآني در وقف نامهها توسط اوقاف و امور خيريه – 2
 استان

- توجه به تفسير قرآن به عنوان يك ظرفيت برجسته فعاليتهاي قرآني توسط همه نهادهاي متولي 3 
 بخصوص دانشگاه ها و حوزه هاي علميه
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- ارتقاي هدفمند فعاليتهاي آموزشي مربوط به قرآن و معارف قرآني و ساماندهي عالقمندان به اين 4
 حوزه با همكاري جدي نهادهاي فرهنگي

- تبليغ نرم افزارهاي قرآني مفيد بين دانش آموختگان و دانش آموزان با توجه به عالقه جوانان به 5 
 تكنولوژيهاي جديد

- هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي استان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان براي 6
 اجراي سند چشم انداز سند قرآني استان

- برگزاري جلسه روانخواني قرآن كريم ويژه پرسنل به صورت هفتگي توسط همه ادارات كل و 7
 نهادها، سازمان هاي دولتي و مردمي

 خود اقدام نمايند. مديران محترم تدارك انگيزه هاي تشويقي الزم براي همكاران توسط مديران و 
 حضور آنها در جلسات 

 -جديت در برپايي  جلسات قرائت قرآن مساجد به صورت حداقل هفته اي يك روز 8
- تشكيل جلسه تفسير قرآن هفتگي در شهر سمنان توسط حوزه هاي علميه برادران و خواهران و 9

 توسعه اين مساله به ساير شهرستانها 

) و پيگيري مصوبات از سوي دستگاه هاي 1- تصويب جدول تقسيم كار فعاليت هاي قرآني (پيوست 10
 عضو كارگروه اجراي سند توسعه فعاليت هاي قرآني 

الف) هر كدام از دستگاه ها با صدور ابالغيه براي يكي از همكاران توسط هر دستگاه و ارسال رونوشت 
 آن به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ب: شناخت وضع موجود براي توسعه فعاليت هاي قرآني در حيطه مشخص هر يك از دستگاه ها، 
 برنامه ريزي و بهره گيري از مشاركت  ساير نهادهاي مردمي، سمن ها و دستگاه هاي دولتي 

ج) ارايه اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف سند به دبيرخانه شورا حداكثر تا دو ماه آينده به منظور جمع 
 بندي و ارائه به استاندار محترم

--برنامهريزي رياست دانشگاه سمنان با دعوت از ساير دانشگاههاي استان در خصوص توسعه 11
 آموزش هاي قرآني و افزايش دانشجويان در رشته هاي مرتبط 

-پيگيري برگزاري جلسات هفتگي تفسير قرآن در هر يك از مساجد استان توسط سازمان تبليغات 12
  اسالمي

 8 قزوين -  انجام اقدامات الزم در خصوص فرهنگسازي در حوزه  گسترش موقوفات قرآني1

 -انجام كليه فعاليتهاي قرآني استان با هماهنگي و تصويب ستاد هماهنگي امور قرآني استان2

برنامهريزي براي تشكيل جلسات با حضور اعضاي محدود و در قالب جديد توسط دستگاهها و -
نهادهاي عضو شوراي توسعه قرآن و عترت استان  به منظور سازماندهي و توسعه و ترويج فعاليت 

 هاي قرآني

 9 فارس

-تشكيل جلسات شوراي قرآن استان به صورت مستقل و جدا از جلسات شوراي فرهنگ عمومي و 1
 برگزاري آن زير نظر دفتر نماينده ولي فقيه استان

 10 كردستان

-ارايه طرحهاي قرآني از سوي ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، اداره كل 2
اوقاف و امور خيريه و دانشگاههاي استان؛ با توجه به اختصاص بودجه از سوي رييس سازمان برنامه و 

 بودجه استان به فعاليتها و طرحهاي قرآني(مسوول پيگيري:دفتر نماينده ولي فقيه استان)
كارگاه آموزشي با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي با محور قرار دادن دستورات 13-برگزاري 3

قرآن كريم توسط استانداري و فرمانداريهاي استان، ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ، اوقاف و 
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 امور خيريه و سازمان تبليغات اسالمي
-توليد و ترويج آثار هنري فاخر قرآني توسط شوراي عالي قرآني استان با همكاري اداره كل فرهنگ و 4

 ارشاد اسالمي و صدا و سيما
-راهاندازي كاروان نور و اعزام مردم به شهرستانها و شهرهاي تابعه استان و روستاهاي بزرگ 5

 توسط مركز بزرگ اسالمي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، امور خيريه و سامان تبليغات اسالمي
 -برگزاري كارگاههاي آموزشي توانمندسازي مديران موسسات قرآني توسط شوراي قرآن استان6
-حمايت ويژه از تأليفات و پژوهشهاي قرآني توسط استانداري، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و 7

 كتابخانههاي استان
 -تأمين هزينههاي طرحهاي قرآني توسط سازمان مديريت و برنامهريزي8
-اتخاذ تدابير الزم جهت استفاده از ظرفيت مؤثر مساجد، طالب و روحانيون به منظور ترويج فرهنگ 9

 قرآن كريم و همچنين تجليل و تقدير از روحانيون و طالب موفق 
-درخواست از وزارت علوم از طريق دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور، مبني بر توجه بيشتر به 10

 نمره درس قرآن در ارزشيابي كنكور سراسري در كليه رشتهها

 تشكيل جلسه با هدف تعيين تكليف ساختمان دانشكده علوم قرآني استان با محوريت دفتر -11
 نماينده ولي فقيه در استان

 خودداري از جابهجايي اعتبارات مربوط به قرآن و عترت توسط ادارت و نهادهاي مستقر در استان -12
 % آنها قرآني باشد توسط دستگاههاي نظارتي به 80و نپذيرفتن هزينههاي طرحهايي كه حداقل 

 منظور توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني 
 برگزاري دورههاي قرائت، حفظ ترجمه، تفسير، پژوهش و تاريخ براي روحانيون و طالب فريقين -13

هر هفته حداقل يك جلسه به منظور تعميق باورهاي ديني و ايجاد فضاي فرهنگ نجات بخش قرآن 
 كريم و نظارت و ارزيابي بر عملكرد آنان توسط اعضاي شورا

 حمايت از آثار و محصوالت فرهنگي و هنري به زبان كردي مرتبط با قرآن و آثار علما در زمينه -14
 علوم قرآني و تفسير

- حمايت از برنامههاي قابل اجراي اتحاديه و موسسات قرآني ، خانههاي روستايي قرآني ، حوزه-15
 هاي علميه و كانون هاي دانشگاهها پس از تاييد ادارت عضو شورا.

 اجراي برنامههاي محافل قرآني ويژه ايام مبارك هفته وحدت با همكاري و هماهنگي دستگاههاي -16
 مرتبط

 تشكيل منظم جلسات براي تدوين نهايي سند توسعه فرهنگ قرآني استان با حضور مسوولين -17
كميسيونهاي تخصصي آموزش عمومي به مسووليت آموزش و پرورش، كميسيون تحقيق و پژوهش به 

 مسووليت دانشگاه كردستان و تبليغ و ترويج به مسووليت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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هزينه كرد اعتبار تخصيص يافته به مبلغ يك ميليارد و سي ميليون تومان از سوي سازمان - 18
مديريت و برنامهريزي استان براي توسعه برنامههاي قرآني و فعاليتهاي بنيادي و معرفتي در اين 

 ميليون تومان به منظور اجراي 400حوزه براي ادارات فرهنگي استان. در اين راستا و اختصاص مبلغ 
 برنامههاي زير :

 الف- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان به اين شرح:
  ميليون تومان براي حمايت از فعاليت و برنامههاي موسسات قرآني زير مجموعه 100- مبلغ 1-8
 ميليون تومان براي حمايت از فعاليتهاي قرآني اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 200-مبلغ 2-8

 استان
  ميليون تومان براي فعاليت فكري و معرفتي با تصويب   شوراي توسعه استان 100- مبلغ 3-8

  ميليون تومان به به شرح زير به اداره كل تبليغات اسالمي استان 300ب- اختصاص مبلغ 
  ميليون تومان براي حمايت از فعاليت و برنامههاي اداره كل تبليغات اسالمي استان100- مبلغ 
  ميليون براي حمايت از فعاليت و برنامههاي مؤسسات زير مجموعه100- مبلغ 

- توليد فيلمهاي كوتاه قرآني با جذابيت فرهنگي و هنري بومي استان و پخش در شبكههاي استاني 19
 توسط  صدا و سيماي استان كردستان

-برگزاري يازدهمين دوره آيين جزخواني با محوريت مسجد جامع سنندج به صورت حضوري با 20
توليت دبيرخانه شورا و واگذاري به اتحاديه قرآن استان با بهرهگيري از توان و ظرفيت مرتلين تآييد 

شده در شوراي عالي قران كشور در ايام ماه مبارك رمضان بعد از نماز عصر و پخش مستقيم آن از 
 صدا و سيماي مركز استان و ديگر شبكههاي ملي با مشاركت همه دستگاههاي عضو

ميليون تومان مبني بر حق القدم مرتلين جزخوان توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه 40-  پرداخت 21
 استان

-  انجام اقداماتي مانند: فراهم نمودن دكور مناسب و امور تبليغات محيطي و شهري آيين جزخواني، 22
تهيه سيستم صوتي و مطلوب مرتلين، تهيه لباس متحدالشكل، گل، پارچه، عوامل اجرايي و ... توسط 

 صدا و سيماي مركز استان،  شهرداري و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان

- برگزاري مسابقه كتبي قرآني و تقبل هزينه حق القدم امام جماعت و مؤذن( براي اداي منظم نماز 23
 عصر) و برندگان مسابقه كتبي در طول ايام ماه مبارك رمضان توسط مركز بزرگ اسالمي غرب كشور

-- اعزام تني چند از مفسرين و صاحبنظران در امور قرآني و روانشناسي و امور پيشگيري از آسيب24

هاي اجتماعي و سبك زندگي اسالمي- ايراني توسط دانشگاه كردستان و با هماهنگي دبيرخانه شورا 
  دقبقه قبل از جزخواني10براي موعظه و سخنراني به مدت 

- قدرداني از زحمات فراوان عوامل توليد شبكه صدا و سيما در پايان آيين جزخواني با توجه به 25
 زحمات و كوشش هاي فراوان آنان  

- اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش اقدامات انجام شده 26
 توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفندماه 
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 ساله توسط آقاي 40- تصويب موارد ذيل با توجه به گزارش تحليلي آسيبشناسي برنامههاي قرآني 1
 دكتر طالبي زاده ؛

الف-حمايت ،تكثير و توزيع سي دي  قرآني تهيه شده توسط استاد طالبيزاده و جمعي از قاريان ممتاز 
استان توسط آقاي اسكندري نسب، مدير كل آموزش و پرورش و رييس كارگروه آموزش عمومي قرآن 

 كريم 
ب-تكميل طرح پيشنهادي «كرسي تالوت قرآن در مجالس ختم  توسط افراد غير حرفهاي»  توسط 

آقاي طالبي زاده  و ارسال آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي براي بررسي و اظهارنظر كارشناسي 
 در كار گروه فرهنگي و ديني 

ج- قرار گرفتن پيشنهاد آقاي دكتر طالبي زاده در خصوص آثار استاد مودب با موضوع قرآن و عترت در 
 در دستور كار كارگروه فرهنگي و هنري

 11 كرمان

-- ارسال گزارش تحليلي آسيبشناسي برنامههاي قرآني چهل ساله انقالب اسالمي آقاي دكتر طالبي2
زاده براي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي و كارگروههاي ششگانه شورا توسط دبيرخانه شوراي 

 فرهنگ عمومي 

 دو كار گروه قرآني آموزش عمومي، پژوهش و 1400- ارايه طرحها و برنامههاي پيشنهادي سال 3
 آموزش عالي با موضوع قرآني؛ با توجه به سند راهبردي توسعه فرهنگ قرآني استان در جلسه شورا

 تيهدا و رصد و ييشناسا جامع رسانه در استان يقرآن يتهايفعال گسترش يراهبرد ليفا انتشار -4
                                          و معرفي سامانه براي درج اطالعات در آن  استان يقرآن يها تيفعال هوشمند

 12 كرمانشاه  تصويب كليات طرح برنامههاي قرآني استان-

- همكاري كليه دستگاههاي اجرايي استان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص اجراي 1
 برنامههاي هفته قرآن و عترت

 13 گلستان

- پرداخت اعتبارات الزم به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از سوي اداره كل  برنامه و بودجه 2
 استان براي اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت

-تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ الزم در راستاي تفاهمنامه ما بين معاونت قرآن و عترت و اداره كل 
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در راستاي اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت

 14 مازندران

 15 همدان - تصويب سند راهبردي فعاليتهاي قرآني درحوزههاي مختلف آموزش، ترويج و پژوهش1
- تدوين و ابالغ برش سه ماهه ويكساله سند راهبردي فعاليتهاي قرآني با حضور نمايندگان 2

 دستگاههاي اجرايي
 - بررسي پيشنهاد دادگستري استان در خصوص پخش آيات قرآن كريم در ساعات آغاز به كار3

  ادارات استان
-در نظر گرفتن حسينيه حضرت امام خميني رحمه اهللا مركز استان به عنوان مركز ثقل فعاليت هاي 4

 قرآني ماه مبارك رمضان  

 -شناسايي، معرفي و تقدير از نخبگان قرآني استان در ماه مبارك رمضان 5

 -ابالغ برش استان يكساله سند راهبردي فعاليتهاي قرآني جهت اجرا  6
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 به تصويب 20/8/1393تاريخ   مشتمل بر يك مقدمه، هفت فصل و نوزده تبصره درنقشه مهندسي فرهنگي كشور
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد. وفق تقسيم كار استاني در بخش نگاشت نهادي اين مصوبه (بند ج قسمت دوم از 

 به  شوراي فرهنگ عمومي استانها فصل هفتم) ؛ هماهنگي تحقق نقشه مهندسي فرهنگي در استانها بر عهده
  است." استاننقشه مهندسي فرهنگي ستاد هماهنگي  "عنوان

آيين نامه تدوين و اجراي برشهاي استاني « در راستاي اجرايي سازي نقشه مهندسي فرهنگي در سطح استانها، 
 برشهاي استاني نقشه،  به تصويب "نظارت و ارزيابي" و "اجرا"، "تصويب"، "تدوين"نقشه»، مشتمل بر گامهاي 

توسط معاون اول  14/1/1400 مورخ 1667 رسيده و طي نامه شماره  نقشه مهندسي فرهنگي كشورستاد هماهنگي
 ، ابالغ مي شود.نقشه مهندسي فرهنگي كشوررييس جمهور و رييس ستاد هماهنگي 

در فاز اول، با هماهنگي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، يازده استان به منظور تدوين برش استاني نقشه مهندسي 
فرهنگي كشور انتخاب و درخواست انجام آن طي نامههاي جداگانه دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در فروردين 

  به  نمايندگان محترم ولي فقيه (رؤساي شوراي فرهنگ عمومي) اين استانها ابالغ شده است.  1400
آذربايجان شرقي ، بوشهر ، خراسان  استان كشور(12پيرو ابالغيههاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

رضوي، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس،كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، هرمزگان و 

 )  در راستاي اجرايي شدن سند نقشه مهندسي فرهنگي اقدامات اوليهاي انجام دادهاند.همدان

به دليل برگزار نكردن جلسات در مركز هنوز مصوبه و عملكردي از وضعيت تدوين لبرز شوراي فرهنگ عمومي استان ا
 نقشه مهندسي فرهنگي استان به اين دبيرخانه،ارسال نكرده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مصوبات و تصميمات مرتبط با نقشه مهندسي فرهنگي –محور سوم 
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 جدول توزيع مصوبات و تصميمات مرتبط با «نقشه مهندسي فرهنگي» به تفكيك استان

 رديف استان مصوبه / تصميم

 و فرهنگي مهندسي نقشه استاني برش در راستاي دار اولويت فرهنگي مسأله پنج -تعيين1
 استان وتوسعه ريزي برنامه شوراي به آن ارسال

آذربايجان 

 شرقي 

1 

پيگيري و انجام اقدامات الزم  به منظور تأمين اعتبار مورد نياز مأموريتهاي شوراي فرهنگ -2
عمومي  استان و اجراي دستورالعملهاي آييننامه تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي  

 كشور
- طرح و بررسي گزارش پيشنويس برش استاني نقشه مهندسي كشور در جلسه شوراي 3

 فرهنگ عمومي استان
 -اتخاذ تصميمات ذيل در موضوع تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور: 4

 -تكميل، تأييد و تصويب سند طبق دستورالعمل مربوطه
 - اتخاذ رويكرد جدي در راستاي تقويت و بهبود تخصيص اعتبار و بودجه به بخش فرهنگ

-توجه به توليد محصوالت و تقويت آفرينشگران آثار نو و فاخر هنري و ادبي متعهد و مرتبط با 
 فرهنگ انقالبي مردم استان

 - اتخاذ رويكرد عدالت محور در توزيع برنامهها و توجه به مناطق محروم و كم برخوردار كشور
-توجه به نقشه راهي كه مقام معظم رهبري در ابالغ عضويت افراد جديد شوراي عالي انقالب 

 فرهنگي ترسيم نمودند
 -توجه به اثربخشي كيفي و الزامات فرهنگي در اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور

- ابالغ سند نقشه جامع فرهنگي استان بوشهر طي نامهاي  به تمامي نهادهاي فرهنگي، هنري 1
و اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان و دريافت نظرات،اعم از ، پيشنهادات و انتقادات در 

 راستاي تقويت سند مذكور تا پايان ماه مبارك رمضان  

 2 بوشهر 

-- تشكيل كارگروهي تخصصي به منظور بررسي سند فرهنگي استان بوشهر متشكل از دستگاه2
هاي استاني و ملي اعم از : شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان 
،دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور و ديگر نهادهاي مرتبط و ارايه نتايج براي تكميل و انجام 

اصالحات نهايي سند توسط جناب آقاي دكتر بصري عضو شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمي و عضو كارگروه تدوين سند فرهنگي استان

-تشكيل كارگروه عملياتي سازي برش فرهنگي با حضور دكتر عباس عاشوري نژاد، دكتر سيد 3
نصراهللا بصري، مسوول شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان، جهاد دانشگاهي، اعضاي 

 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، نماينده دانشگاه و نماينده حوزه در استان

- در دستور كار قراردان موضوع راه اندازي دفتر شوراي عالي انقالب فرهنگي در استان 1
 خراسان رضوي 

خراسان 

 رضوي

3 

-تعيين اولويت هاي مسائل فرهنگي استان خراسان رضوي به منظور تدوين برش استاني 2
 نقشه مهندسي فرهنگي كشور توسط اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان 

اجتماعي استانداري و دبيرخانه –گانه با محوريت اداره كل فرهنگي 5-فعال شدن كميته هاي 3
شوراي فرهنگ عمومي استان و با حضور نهادهاي آستان قدس رضوي ، حوزه علميه و دانشگاه 

 فردوسي 
 -تصويب اولويت هاي پنج گانه فرهنگي استان از جمله؛ 4

 الف: سبك زندگي ايراني اسالمي
 - جمعيت : تمايل كم به فرزند آوري

 - ساده زيستي : مقابله با تجمل گرايي و مصرف گرايي
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 رديف استان مصوبه / تصميم

 - ازدواج  واستحكام خانواده : تغيير معيارهاي همسر گزيني
 - عدم رعايت عفت در اخالق اجتماعي 2-كاهش آستانه تحمل اجتماعي 1- اخالق اجتماعي : 

 - اميد به زندگي و نشاط مومنانه
 - دانش افزايي

 - ايثار و شهادت
 ب: زيارت و فرهنگ ميزباني و مجاوري

 - بهبود فرهنگ ميزباني زائر
 - كمبود انسجام برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با زائر و زيارت

 - ضعف تناسب كالبد شهر با هويت ديني و زيارتي مشهد
 - ترويج فرهنگ رضوي

 ج-توانمند سازي فرهنگي اجتماعي حاشيه نشينان (مشهد ، نيشابور ، سبزوار و ... )
 - ضعف ادغام فرهنگي و اجتماعي حاشيه شهر در متن شهر

 - ضعف نسبت به استفاده از ظرفيت خرده فرهنگ هاي حاشيه شهر
 - تقويت هويت روستايي براي عدم مهاجرت 

 -  بهره گيري از  ظرفيت  كار و كارآفريني
 -  معرفي هويت انقالبي

د-ساماندهي فعاليت هاي نوين فرهنگي هنري ( ساماندهي فضاي مجازي ، سواد رسانه با تاكيد 
 بر توليد محتوا )

 - ضعف سواد رسانه اي
 - دست برتر نداشتن در توليد محتوا در فضاي مجازي

 - ضعف در استفاده از ظرفيت مجموعه هاي مردمي در حوزه فعاليت هاي نوين فرهنگي
 مديريت يكپارچه فرهنگي با تاكيد بر اقتصاد فرهنگ و هنر
 - تقويت جايگاه و اثرگذاري شوراي فرهنگ عمومي استان

 - ضعف سهم حوزه فرهنگ و هنر در سبد مصرف خانوار
 - توزيع نامتوازن منابع و زير ساختهاي فرهنگي در سطح استان

- و برنامهتيريسازمان مد با  استاني فرهنگيبرش نقشه مهندس- تشكيل جلسه در خصوص 1
 ي و ارايه گزارش آن در جلسه شورازري

 4 زنجان

به دبيرخانه شوراي  ي فرهنگيمهندسنقشه  راستاي در فرهنگيپنج مسأله مهم - اعالم 2
 فرهنگ عمومي استان  توسط اعضاي شورا

  اولويت مهم فرهنگي استان با تشكيل هيأت انديشه ورز 5- بازنگري و جمعبندي نهايي 3

-ارسال اولويتها و آسيبهاي اجتماعي احصا شده استان به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، 4
به منظور بهرهبرداري در تدوين و اجراي برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور، توسط 

 نيروي انتظامي، امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و  بهزيستي 

و ارسال به  فرهنگي احصا شده در  شوراي فرهنگ عمومي استان - تصويب نهايي پنج مسأله5
 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي اجرا و تشكيل كارگروه هاي تخصصي
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 رديف استان مصوبه / تصميم

- اجراي آييننامه برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي استان با هماهنگي و نظارت شوراي 1
 فرهنگ عمومي استان با گامهاي زير

 الف- ارسال پنج مساله اولويت دار  فرهنگي استان توسط دستگاه هاي عضو شوراي فرهنگ
ب- جمعبندي مسائل اولويت دار از دستگاههاي عضو توسط دبيرخانه شورا و ارايه آن در جلسه 

 آينده شورا و ارسال اولويت ها به شوراي برنامه ريزي استان پس از تاييد شورا  
ج- تشكيل كميته هاي فرهنگ، هنر و رسانه ، كميته امور ديني ، كميته تعليم و تربيت، كميته 

اجتماعي ، زنان و خانواده وكميته اقتصاد فرهنگ ذيل كارگروه فرهنگي و اجتماعي، توسط شوراي 
 برنامهريزي استان و ارجاع پنج اولويت فرهنگي  به اين كميتهها براي تعيين اقدامات استاني 

د- استفاده از حضور فعاالن فرهنگي، اساتيد دانشگاهي و سمنهاي مرتبط در جلسات كميتههاي 
 تخصصي

سيستان و 

 بلوچستان
5 

- تعيين و انتخاب اولويتهاي فرهنگي استان در قالب موضوع عدالت آموزشي، عدالت 2
اقتصادي، عدالت فرهنگي و عدالت اجتماعي و اعالم برنامههاي ملي و استاني آن براي اجرايي 
شدن و اختصاص اعتبار الزم، توسط پنج كميته تخصصي تدوين برش استاني نقشه مهندسي 

 كشور

- تأكيد و توجه بر موضوعات ضعف بنيه آموزشي استان در حيطه عدالت آموزشي؛ تقويت 3
جريان رسانهاي بومي و رسانهاي استان، تقويت ظرفيت فرهنگ قرآني استان، پايين بودن 
اعتبارات  فعاليت هاي فرهنگي- هنري، رسانهاي و پژوهشي و پايين بودن شاخص مراكز 

فرهنگي - هنري در حيطه عدالت فرهنگي؛ توسعه نيافتگي زير ساختهاي اقتصاد فرهنگ و هنر، 
تقويت و معرفي فرهنگي، ملي و بومي استان در حيطه عدالت اقتصادي و افزايش آسيبهاي 

اجتماعي حوزه زنان بهوِيژه زنان، كاهش نشاط اجتماعي و افزايش نااميدي در حيطه عدالت 
 اجتماعي

 -پرداختن به موضوع عدالت قضايي در كميته اجتماعي و كميته فرهنگي4
-بازنگري مجدد در در برش استاني نقشه مهندسي و توجه به موضوع زيست بوم منطقه در 5

 سند نهايي  
-تالش و مساعدت ويژه  شوراي برنامه ريزي استان جهت تصويب و ابالغ برش استاني سند 6

 به دستگاه ها  
-برنامه ريزي  دستگاه هاي اجرايي استان با استفاده از برش استاني سند و برنامه هاي و 7

 فعاليت هاي تعيين شده جهت تحقق اهداف در چهار سال آينده    

- جمعبندي و تكميل نظرات ارسال شده به دبيرخانه طرح برش استاني نقشه مهندسي 1
فرهنگي استان، توسط معاونت فرهنگي نهاد نماينده ولي فقيه و رونمايي آن با حضور دبير شوراي 

 عالي انقالب فرهنگي و  مسؤولين استاني

 6 فارس

 مهندسي  نقشه- بهرهمندي از نظرات نخبگان و صاحبنظران به منظور تدوين سند راهبردي 2
  استان فارس با همكاري هيئت انديشهورز شوراي فرهنگ عمومي  استان فارسفرهنگي

 - تشكيل دبيرخانه و كارگروه متناظر استاني با عنايت به  اسناد دهگانه در ادارات مرتبط 3

- تعيين مسوول امور مربوط به كميتههاي تخصصي به منظور تدوين نهايي نقشه مهندسي 4
كشور و برگزاري جلسات با حضور مديران كل و كارشناسان خبره پنج كميته ذيربط به منظور 

 احصاي مسايل اولويتدار و اهداف و اقدامات استاني
  اولويت فرهنگي ذيل در تدوين سند برش استاني نقشه مهندسي كشور:5- تصويب 5

 الف- معنويت، اخالق، سبك زندگي و خانواده اسالمي ايراني با هويت توحيدي
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 رديف استان مصوبه / تصميم

 ب- اتحاد ملي و انسجام اسالمي در پرتو فرهنگ واليت و امامت
 ج- انقالب علمي و تحول در نظام اداري و مديريتي با رويكرد جهادي

 د- تحقق عدالت همه جانبه و فرهنگ اقتصاد مقاومتي
 ه- انسجام و ساماندهي بهينه فراگير فرهنگي انقالب اسالمي، رسانه متعهد و هنر متعالي

 مهر ماه سال 7-تكميل و نهايي نمودن طرح تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي تا 6
جاري با همكاري دستگاههاي ذيربط و ارسال آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي، پس از تائيد 

 رييس شوراي فرهنگ عمومي و  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

- رونمايي از طرح برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي(پس از تائيد نهايي طرح توسط 7
 1400 مهرماه 19شوراي عالي انقالب فرهنگي) با حضور مسوولين كشوري و استاني در تاريخ 

 همزمان با ياد روز حافظ درحافظيه شيراز 
برش استاني نقشه مهندسي "- همافزايي همه دستگاههاي فرهنگي همكار در تدوين سند8

 براي عملياتي كردن سند مذكور  و انجام اقدامات الزم در حيطه وظايف دستگاه متبوع "فرهنگي
 خود كه در اين  سند قيد شده (پس از رونمايي سند).

انجام اقدامات الزم در خصوص تدوين دورههاي آموزشي با سرفصل مشخص  با استفاده  از - 9

اساتيد مطلع در زمينه نقشه مهندسي فرهنگي، توسط مركز آموزش مديريت استان با مسووليت 

آقاي جوانبخت و كميتهاي متشكل از مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي، رييس جهاد دانشگاهي، 
 روزه، به منظور آشنايي مديران و بدنه 20معاون فرهنگي شهرداري و رييس اتاق فكر در بازه زماني 

كارشناسي اداراتي كه  بايد در برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي ايفاي نقش نمايند. (اعضاي 
 شوراي فرهنگ عمومي در اولويت شركت در  دورههاي آموزشي مذكور خواهند بود). 

مشخص شدن دستگاههاي مجري فعاليتهاي فرهنگي (كه در سند  نقشه مهندسي فرهنگي -10

كشور به آنها اشاره شده است) وبرآورد اعتبار مورد نياز دستگاهها به منظور كمي شدن و قابل رصد 

بودن برنامهها، با واگذاري مسووليت مالي طرح، به سازمان مديريت و برنامهريزي استان با همكاري 
 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

-تشكيل كميته تخصصي توسط مديران كل هريك از دستگاههايي كه وظايف آنها در برش 11
استاني مشخص شده ، در اداره تحت مديريت خويش به منظور اجرايي شدن برش استاني نقشه 

مهندسي فرهنگي و رصد مباحث مربوط به برش استاني خود و ارسال نتيجه اقدامات انجام شده 
 در اين زمينه به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

- چاپ كتاب نقشه مهندسي فرهنگي با توجه به تدوين نسخه نهايي برش استاني نقشه 1 2
 مذكور توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان

-معرفي فردي ارشد، ثابت و آشنا با نقشه مهندسي فرهنگي، توسط مديران كل دستگاههايي 13
كه وظايف آنها در برش استاني مشخص شده است، به منظور اجرايي شدن برش استاني نقشه 

مذكور (حداكثرظرف مدت يك هفته  پس از دريافت  مصوبات به دبيرخانه شوراي فرهنگ 
 عمومي)
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 رديف استان مصوبه / تصميم

ارايه پيشنهاد تخصيص اعتبار براي اجرايي شدن نقشه مهندسي فرهنگي در سال  14-
 به شوراي توسعه و برنامهريزي استان، توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي با 1401

 سازمان مديريت و برنامهريزي استان

-جمعبندي مسايل اولويتدار استان در ارتباط با نقشه مهندسي فرهنگي كشور، عطف به 1
 1/8/1400 مسأله اولويت دار استان(نتايج حاصله از كميته هاي تخصصي) مورخ 24تشريح 

شوراي فرهنگ عمومي، توسط دبيران كميته هاي مذكور و ارايه نتايج نگرش كميته مربوطه به 
 كارگروه اجتماعي و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، براي طرح در جلسه اين شورا

كهگيلويه و 

 بويراخمد
-انتخاب پنج اولويت براي تدوين برش سند مهندسي فرهنگي استان كه عبارتند از: تغيير و 2 7

تحوالت جايگاه كاركردي ، ساختاري و ارزشي خانواده- آسيبهاي اجتماعي نوپديد در بين 
دانشآموزان و دانشجويان(با تأكيد بر مسايل اعتقادي و پرورشي) -ضعف فرهنگ كار و توليد و 

غلبه فرهنگ مصرفگرايي-توجه به هويت ديني و ملي مردم استان-فضاي مجازي ( ضعف سواد 
 رسانهاي و آسيبهاي ناشي از آن)

 يزري برنامهي به شوراي فرهنگي نقشه مهندسي برش استانني تدوتيلؤو- واگذاري مس1
 استان(بر اساس ي استانداري ، فرهنگي به كارگروه اجتماعني امر تدوي واگذارقياستان از طر

)  نامهآيين

 8 گلستان 

- عضويت جهاد دانشگاهي به منظور استفاده از نظرات ، پيشنهادات و ظرفيت آنها در خصوص 2
آسيبهاي اجتماعي و اشتغال در زمينه تدوين برش نقشه استاني در دو كميته اقتصاد فرهنگ با 

دبيري سازمان مديريت و برنامهريزي استان و كميته تعليم و تربيت با دبيري اداره كل آموزش و 
 پرورش استان  

- ارسال طرح هاي پيشنهادي جهاد دانشگاهي در خصوص اشتغال و آسيبهاي اجتماعي به  3
  سازمان مديريت و برنامهريزي استان  براي  طرح در شوراي برنامه ريزي استان

-تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور بر اساس اولويتهاي شش گانه جديد 4
استان توسط اداره كل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري استان ( با استفاده از ظرفيت كميتههاي 

 پيشبيني شده)

- ابالغ پنج اولويت اصلي ارايه شده به شوراي عالي انقالب فرهنگي وكارگروه برنامهريزي استان 
 9 لرستان پس از طي مراحل اداري و اعمال نظر رييس شوراي فرهنگ عمومي استان

- انتخاب و مصوب نمودن پنج مسأله اساسي فرهنگي استان براي تنظيم برش استاني سند 
 توسعه فرهنگي كشور : 

 الف-  ضعف برنامههاي آموزشي و تربيتي در حوزه ارزشهاي ديني و اخالقي 
 ب- تغييرات سبك زندگي ايراني، اسالمي و تاثير مستقيم آن بر نهاد خانواده 

 ج- پيامدهاي فرهنگي آسيبهاي اجتماعي 
د- ضعف ارزشها و باورهاي فرهنگي متناسب با توسعه و عدم برنامهريزي براي استفاده صحيح 

 از فضاي مجازي 
ه-  نداشتن برنامه هاي منسجم آموزشي و ترويجي براي تقويت و ارتقاي وحدت مذهبي و هويت 

 قومي و ملي

 10 هرمزگان

-اعالم پنج مورد از مسايل فرهنگي اولويتدار استان به صورت مستند به دبيرخانه شوراي 1
 11 همدان فرهنگ عمومي استان توسط اعضاي شورا 
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 رديف استان مصوبه / تصميم

- تشكيل كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سالمت، زنان و خانواده و كميتههاي پنجگانه ذيل آن  2
 به شماره " تدوين و اجراي برش هاي استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور"مطابق با آييننامه 

  توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان14/1/1400، مورخ 1667
- ارسال نظرات و پيشنهادات دستگاههاي عضو شورا در رابطه با پنج مساله فرهنگي استخراج 3

 شده به دبيرخانه شورا
- تصويب كليات پنج مساله اولويت دار فرهنگي استان شامل؛ الف- خانواده و جمعيت ب- 4

ضعف فرهنگ اداري و اقتصادي ج- ضعف در توليد و تبليغ خدمات و محصوالت فرهنگي د- 
كمرنگ شدن مشاركتهاي مردمي و خصوصي درفعاليتهاي فرهنگي ه - آسيبهاي اجتماعي و 

 اعالم شوراي برنامهريزي استان به كارگروه اجتماعي براي انجام اقدام لزوم
- تشكيل كميتههاي پنجگانه مطابق با آييننامه تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي 5

 كشور توسط كارگروه اجتماعي استانداري
-- عضويت نمايندگان دفتر نماينده ولي فيه در استان به عنوان رييس شورا در كميتههاي پنج6

گانه  به منظور استفاده از ظرفيت آنان در تدوين اقدامات و راهبردهاي تدوين نقشه برش استاني 
 سند نقشه مهندسي كشور، توسط كارگروه اجتماعي استانداري

  گانه تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي در اسرع وقت 5-تشكيل كميته هاي 7

 گانه 5-لحاظ قابليت هاي عملياتي سازي و تسريع در اجراي فعاليت ها و اقدامات كميته هاي 8
 تدوين برش استاني مهندسي فرهنگي 

-اختصاص اعتبار الزم جهت تكميل طرح تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي از محل 9
 اعتبارات پژوهشي استان با محوريت دانشگاه پيام نور 

-تهيه و تدوين برنامه ها و فعاليت هاي منطبق با آيين نامه مربوط به تدوين برش استان 10

 نقشه مهندسي فرهنگي توسط كميته هاي مجري 

تهيه و تدوين سند راهبردي توسعه فرهنگي جزيره قشم با تشكيل كميته پژوهشي و علمي شورا 
 و عضويت اعضاي مرتبط

منطقه آزاد 

 قشم
12 
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-مصوبات مرتبط با موضوعات مناسبتي عبارت است از، مصوبات و تصميماتي كه متناسب با ايام و مناسبت

هاي خاص ملي، مذهبي، فرهنگي و ... اتخاذ ميگردد. (مانند: دهه كرامت، دفاع مقدس، ماه مبارك رمضان، 
 اربعين، محرم، سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و ...) 

شوراي فرهنگ عمومي استان به اين موضوع  15مصوبه و تصميم است و  45 دارايموضوعات مناسبتي- 
پرداختهاند كه به نظر ميرسد، توجه به اين نكته كه آيا موضوعات مناسبتي در حيطه وظايف شوراي فرهنگ 

 عمومي استان است، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مصوبات و تصميمات مرتبط با «موضوعات مناسبتي»–محور چهارم 
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 جدول توزيع مصوبات و تصميمات مرتبط با محور«موضوعات مناسبتي» به تفكيك استان
 رديف  استان   مصوبه / تصميم

 1 اردبيل - برنامهريزي براي بزرگداشت روز ملي بصيرت در مصالي اردبيل1

 -برگزاري برنامههاي گراميداشت هفته بسيج در همه شهرهاي استان با محوريت مردم2
 

 ژانويه را به  عنوان روز جهاني آذري هاي مسلمان به شوراي 19-پيشنهاد نامگذاري روز 3
 فرهنگ عمومي كشور 

-تشكيل ستادي براي بزرگداشت روز نظامي  گنجوي با توليت استانداري اردبيل و برنامه 4
   ريزي براي اين مساله

- انجام اقدامات الزم در راستاي گراميداشت سالروز اقامه اولين نماز جمعه كشور توسط برخي 
از دستگاههاي ذيربط، نظير دفتر نماينده ولي فقيه استان، استانداري، شوراي سياستگذاري 

ائمه جمعه، صدا و سيما، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و غيره، كه به برخي از اهم برنامهها و 
 اقدامات انجام شده توسط دستگاههاي فوقالذكر اشاره ميشود:

 مربوطه تخصصي كميتههاي تشكيل-1
 از حداكثري استفاده و شهرستانها جمعه ائمه رياست به شهرستاني قرارگاههاي تشكيل-2

 شهرستان ظرفيتهاي
-برنامه انعكاس و برنامهسازي در جمعه ائمه سياستگذاري شوراي با رسانه بسيج همكاري  -3
  ها
  اجتماعي نيروي انتظامي معاونت با مجازي فضاي در -اطالعرساني4
 اقامه مرداد سالروز 5 (ويژه فرهنگي هاي كمك هاي مالي براي اجراي برنامه اختصاص -5

 كشور)  جمعه نماز اولين
الزم براي بزرگداشت  برنامه ريزي هاي جهت سيما و صدا مدير با اختصاصي جلسه برگزاري  -6

 سالروز اقامه اولين نماز جمعه كشور
 جمعه توسط صدا وسيما ائمه زندگي از مستندي ساخت در همكاري -7
 ايالم شهر سطح در جمعه نماز موضوع با نصب براي جانمايي و بنر 30 تهيه- 8
 جمعه نماز و مردم رسانه اي جشنواره اندازي - راه9

 جمعه نماز موضوع با نوجوان و جوان نسل براي محتوا توليد-10
 فرهنگ و سخنراني جهت استان سطح در تبليغات سازمان مبلغين ظرفيت از استفاده- 11

 جمعه نماز موضوع با تبليغي فعاليتهاي انجام و سازي
 فرهنگي آثار دبيرخانه تشكيل جهت در استان جمعه ائمه سياستگذاري شوراي با همكاري -12

 برگزيده افراد تعيين و هنري و
-برنامه جهت شهرستانها جمعه ائمه با استان سطح علميه هاي حوزه مديران همكاري -13

 مرداد 5 مناسبت به فرهنگي ريزي
 و، اساتيد، مديران توسط جمعه نماز جايگاه و فضيلت تبيين و معرفتي جلسات تشكيل -14

 جمعه نماز سازي فرهنگ و تشويق، ترغيب منظور به استان سطح علميه هاي حوزه مبلغين
 نهادها در امور پيشرفت چگونگي دقيق رصد و استاني ستادهاي سازي هماهنگ و  پيگيري-15

 استان سطح ستادهاي و ارگانها و
 دهه با مرداد 5 هاي برنامه به بخشي به منظور انتظام تبليغات سازمان با جلسه پيگيري -16

 2 ايالم
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 رديف  استان   مصوبه / تصميم

 غدير و واليت
 سابق جمعه ائمه از تجليل براي -برنامهريزي17
 براي، فرهنگي دستگاههاي بين هماهنگي منظور به مستقل جلسه تشكيل و - برنامهريزي18

 شهر) ره(خميني امام بزرگ مصالي در استان جمعه نماز دستاندركاران گردهمآيي برگزاري
)  كرونايي شرايط اقتضائات بنابر (شرايط آمدن فراهم صورت در ايالم

 3 بوشهر  بهمن برگزاري12ادامه برگزاري رژه موتوري از فرودگاه تا گلزار شهدا تا روز 1-

 راهپيمايي خودرويي از گلزار شهداي شغاب تا مصالي جمعه بوشهر 2- 

 داخل شهر به رنگ مشكي به يتعويض پرچمهاي بزرگ و پرچمهاي نصب در پل ها- 1
 شهرداري  تهران    توسطمناسبت فرارسيدن ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان

 4 تهران

 اعم از نصب نمادهاي عزاداري و اشعار محرم در تابلوهاي داخل شهر و تلويزيون شهري-  2 
 سازمان محترم زيباسازي تجاري و فرهنگي در قالب حسينيه اي به وسعت يك شهر توسط

 شهر تهران
 تهران شهرداري نصب پرچم عزاداري در كليه تاكسي و اتوبوس هاي شهري توسط  -3

اجرايي از سوي استاندار براي نصب پرچم عزاداري در سر كليه دستگاه هاي - مكلف نمودن 4
 در ادارات و ساختمان هاي  وابسته

 ،ليست و اسامي دانشگاه هايي كه زمينه برگزاري مراسم دهه اول محرم را دارند- اعالم 5
اطالع رساني و دبيرشوراي فرهنگ عمومي به منظور ولي فقيه در دانشگاه ها به   نمايندگيتوسط

انعكاس آن از طرف دبيرخانه 
 با عضويت اداره كل ؛ ويژه محرم، محل اداره كل تبليغات اسالمي دردبيرخانه استاني-تشكيل 6

 ، سپاه حضرت محمد رسول اهللا، شهرداري، معاونت اجتماعي و فرهنگي،تبليغات اسالمي
  و برگزاري مستمر جلساتهنري شهرداري تهران- سازمان فرهنگي 

 هاي مذهبي أتهايبرگزاري جلسه و ارتباط هيبراي  مقدمات و تمهيدات الزم -فراهم نمودن 7
محترم تبليغات ، توسط اداره كل  با فرماندهي نيروي انتظامي استان تهرانهل بيتو مداحان ا

اسالمي  
برگزاري و قرائت زيارت اربعين قبل از در خصوص دستگاهها انجام اقدامات الزم توسط  - 8

 1400 مهرماه 5در تاريخشروع ساعت كاري در 
 سردار حسن زاده به نمايندگي از شوراي فرهنگ عمومي استان در -انجام اقدام الزم از سوي9

خصوص اخذ نظر ستاد كرونا استان در مورد راهپيمايي جاماندگان اربعين  
شهرداري به دبيرخانه از سوي راهپيمايي جاماندگان اربعين  برپايي  در خصوصارايه طرح -10

 شوراي فرهنگ عمومي استان
 فرهنگي- محرم به دبيرخانه شورا توسط معاونت اول ماه دهه اقدامات ليست - ارسال11

سياه براي  مساجد به ويژه كمك پوش كردن شهر، سياه از اجتماعي شهرداري تهران (اعم
 . )پوش كردن بيرون مسجد

 النه ريتسخ سالروز آبان زدهميس مراسم ييبرپا و يزيبرنامهر ژهيو تهيكم ليتشك-12
 مراسم نيا در اصناف و اقشار از دعوت و كايآمر يجاسوس

 السالم هيعل نيحس امام مسجد در يد هفدهم مناسبت به نينماد يها برنامه يبرگزار-13
 دستگاهها ريسا يهمكار با خواهران و برادران هيعلم يها حوزه توسط

-ارايه طرح و برنامه هاي دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان درخصوص پيوند 14



۷۴ 
 

 رديف  استان   مصوبه / تصميم
 جشن هاي انقالب اسالمي با جشن مهدويت  

 بهمن به شوراي 22-ارايه برنامههاي دستگاههاي عضو شورا در خصوص راهپيمايي 15
 هماهنگي تبليغات اسالمي استان 

-هماهنگي دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان با شوراي هماهنگي تبليغات 16
  بهمن 22اسالمي استان جهت راه اندازي غرفه مهدويت در مسير راهپيمايي 

-ارايه گزارش دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي در خصوص انجام برنامه هاي 17
 گراميداشت فجر به شوراي هماهنگي تبليغات  اسالمي استان  

 -اخذ گزارش ادارات عضو شوراي فرهنگ عمومي در ارتباط با مراسم جشن نيمه شعبان 18

-لحاظ نمودن برنامه و فعاليت هاي الزم دستگاههاي عضو در دستور كار حوزه تابعه 19
  فروردين 12درخصوص بزرگداشت روز 

-انجام اقدامات مناسب ستادي با محوريت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان آمل 20
 1360 بهمنماه 6الزم در راستاي ارج نهادن به چهلمين سالگرد حماسه 

-انجام اقدامات مناسب تبليغاتي با همكاري كليه دستگاهها و نهادهاي انقالبي و مردمي و 21
 همكاري تشكلهاي مذهبي در راستاي بزرگداشت دهه فجر 

- صدور بيانيهاي مبني بر بايدها و نبايدهاي انتخاباتي با محوريت حضور حداكثري مردم و 1
جناحهاي سياسي و مشاركت ستادهاي انتخاباتي،مردم و دستاندركاران انتخابات از طرف 

 شوراي فرهنگ عمومي استان 

چهارمحال و 

 بختياري

5 

- تشكيل جلسهاي تخصصي با محوريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و مركب از 2
دادستان مركز استان، رئيس ستاد انتخابات استان،رئيس هيات نظارت بر انتخابات ، پليس فتا 

و يك نفر از علماء براي مديران رسانه هاي فضاي مجازي پرمخاطب براي تبيين قوانين و 
 جرائم انتخاباتي

 6 سمنان   در جلسه شوراكنگره نكوداشت حضرت آيت ا...شاهچراغي-تصويب طرح 

  آذر روز ايرانشهر 28 به عنوان روز Uميار واليتU-تصويب واژه 
 

سيستان و 

 بلوچستان

7 

-تهيه مستندات الزم در خصوص ثبت سالروز شهادت حضرت احمد بن موسي (ع) در 
تقويم رسمي كشور، براي ارسال به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان ، توسط 

 شهرداري و شوراي اسالمي شهر شيراز

 8 فارس

-اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش اقدامات انجام 
 شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه

 9 كردستان

- همكاري كليه دستگاههاي اجرايي استان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص 1
 اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت

 10 گلستان

- پرداخت اعتبارات الزم به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از سوي اداره كل  برنامه 2
 و بودجه استان براي اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت



۷۵ 
 

 رديف  استان   مصوبه / تصميم
 توسط ادارات و نهادهاي شاني ارهي(ره) و استفاده از سيني و خاطره امام خماد يداشتيگرام- 1

  مختلف كه به شرح ذيل به برخي از آنها اشاره ميگردد:ياستان با اجراي برنامه ها
 تي شخصنيي با تبهي رضوان اهللا عليني ارتحال حضرت امام خمبرنامه ژه ي و پخش ودي-تولالف 

  خرداد15 امي (ره) و قينيامام خم
 (ره)يني امام خمي ابعاد علميهانهيزم  مختلف دري مسابقه هاي- برگزارب
 امي قيامدهاي علل و پنيي (ره) و  تبيني مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمي- برگزارج

  خرداد  15
 خرداد در 15 امي و قيني امام خمتي شخصراموني پي فرهنگي- پخش مستندها و پادكستهاد

  و رسانه هاي مجازيفضا

 11 قم

 آبان فرهنگ عمومي 14- انجام و اجراي فعاليت هاي فرهنگي تعريف شده گراميداشت 2
توسط دستگاهها و نهادهاي استان و ارائه گزارش هاي مربوط به دبيرخانه شوراي فرهنگ 

 عمومي كشور
-همكاري دستگاهها و نهادها، شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان در خصوص روزهاي 3

 مبارزه با استكبار جهاني

 غاتي تبلي هماهنگي بهمن با شورا22 ژهي وي فرهنگي برنامه هاياعضا براهمكاري -  4 
 اسالمي

 12 مركزي - همكاري الزم دستگاههاي اجرايي براي اعياد دهه امامت و واليت با بنياد غدير1
-برپايي مراسم بزرگداشت سالروز تولد حضرت زينب سالم اهللا عليها و تجليل و تكريم 2

 مدافعان سالمت

 -شركت دستگاههاي مرتبط در برنامه هاي سراسري روز دانش آموز3

 رحلت امام  (ره) قبل از نماز د خرداد و  بزرگداشت سالگر15 مراسم بزرگداشت يبرگزار- 
 ا جلفيجمعه در مصال

 13 منطقه آزاد ارس

 14 همدان -تصويب و اجراي برنامهها و فعاليتهاي دستگاهها درخصوص جشن نيمه شعبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۷۶ 
 

 

 

 
مصوبات مرتبط با اداره شورا و دبيرخانه عبارت است از، كليه مصوبات و تصميماتي كه به نحوي مرتبط با 

برنامهريزي در راستاي تحقق هرچه بهتر شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي استان بوده و به تقويت بنيه 
محتوايي و اجرايي، بهبود ساختار تشكيالتي، اصالح آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي استان و ارتقاي شيوه 
برگزاري و اداره جلسات كمك مينمايد. (مانند: زمان و مكان برگزاري جلسات، حضور و غياب اعضا، عضويت 

 و تركيب اعضا، انتخاب موضوعات جلسات، تشكيل كميتههاي تخصصي و مشورتي ذيل شورا و...)

گانه، بيشترين 15 پس از سرفصلهاي شورا و دبيرخانه محور امور داخلي     - از بين محورهاي ششگانه، 

مصوبه) به خود اختصاص داده است،كه اين موضوع نشاندهنده توجه شوراي 130تعداد مصوبه و تصميم را (
 فرهنگ عمومي استانها به اهميت و كيفيت  برگزاري اين جلسات در استان ميباشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مصوبات و تصميمات مرتبط با اداره امور شورا و دبيرخانه–محور پنجم 

 



۷۷ 
 

 جدول توزيع مصوبات و تصميمات مرتبط با محور«اداره امور شورا و دبيرخانه» به تفكيك استان
 رديف استان مصوبه / تصميم

- پيگيري مطابقت پيشنويس آييننامه داخلي شوراي فرهنگ عمومي با آييننامه جديد شوراي 1
 فرهنگ عمومي استانها

آذربايجان 

 شرقي

1 

- تأكيد بر حضور منظم اعضا در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان (در مواقعي كه امكان حضور 2
 شخصي عضو فراهم نيست حتما نماينده تام االختيار در جلسه حضور يابد).

معرفي خانم حكيمه غفوري به عنوان عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي استان به دبيرخانه شوراي  -3
 فرهنگ عمومي كشور  

 - تنظيم زمان برگزاري جلسه شورا براي بعدازظهرها4
.مقررشد شهرستانهاي داراي عملكرد پايين، اهتمام و تالش الزم را در جهت فعال تر شدن شوراي -5

 فرهنگ عمومي شهرستان معطوف نمايند
 تأكيد شد؛ در اجراي آيين نامه، اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان، شخصاً در جلسات -6 

 حضوريابند

- راهاندازي شوراي فرهنگ عمومي در بخشهاي بزرگ برخي از شهرستانها كه ظرفيت تشكيل 1
 جلسات شورا را دارند

آذربايجان 

 غربي

2 

 - تشكيل جلسات شوراي فرهنگ عمومي به صورت دورهاي در بين دستگاههاي اجرايي عضو شورا 2

 به دبيرخانه شورا توسط  اعضاي شورا، به منظور  1400- ارسال اولويتهاي فرهنگي پيشنهادي سال  3
 انتخاب چند اولويت مهم فرهنگي

- ارتقاي كيفي و محتوايي شوراي فرهنگ عمومي  شهرستانها  با طرح موضوعات در چارچوب 4
سرفصلهاي پانزدهگانه دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور و اولويتهاي فرهنگي سال به جاي 

 موضوعات مناسبتي در جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها
 - توجه به هماهنگي بين دستگاهها و برآورد نيازها براي هزينه كرد بودجه فرهنگي5
- پرهيز از موازي كاري در اجراي برنامههاي فرهنگي شاخص با ارتقاي كيفي و اثر بخشي برنامههاي 6

 فرهنگي با رويكرد كار بين دستگاهها
 - انجام كار فرهنگي توسط دستگاههاي مختلف اجرايي با توجه به اعتبارات فرهنگي اختصاص يافته7
 - دعوت از مديركل اوقاف و امور خيريه استان براي حضور در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان8
 - جلب مشاركت نخبگان فرهنگي و علمي و فعال سازي گروههاي تخصصي شورا 9

 - فعال سازي شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و ارتقاي كيفي آنها10
- ارزيابي عملكرد اعضا و دستگاههاي اجرايي درخصوص مصوبات شورا توسط دبيرخانه شوراي 11

 فرهنگ عمومي استان
- تأكيد بر همكاري اعضا و برنامهريزي دستگاهها درخصوص اولويتهاي فرهنگي و ارايه گزارش 12

 اقدامات صورت گرفته در پايان سال
- استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهي در جلسات شوراي فرهنگ عمومي و دعوت از ايشان به 13 

 فراخور موضوعات مطروحه
- حضور رييس شوراي فرهنگ عمومي استان و يا دبير اين شورا در جلسات شوراي فرهنگ عمومي 14

 شهرستانها به عنوان ناظر استاني( به صورت آنالين) 
- تأكيد بر الزم االجرا بودن مصوبات از طريق استانداري استان به اعضاي شوراي فرهنگ عمومي 15

 استان

- ارسال نظرات دستگاههاي عضو شورا در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به دبيرخانه شوراي 16
 فرهنگ عمومي استان



۷۸ 
 

 رديف استان مصوبه / تصميم

- تشكيل كميتهاي با هدف ارزيابي فعاليتهاي ساليانه شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و تجليل از 1
 شوراي برتر شهرستانهاي استان

 3 اردبيل 

 - ارايه ليست خانه هاي قرآني استان توسط اداره كل تبليغات اسالمي در جلسه شورا2
- ارايه پيشنهادها، گزارشها و طرح هاي اشخاص حقيقي و حقوقي شورا و يا  ساير دستگاههاي 3

 اجرايي به صورت مكتوب به دبيرخانه شورا به منظور قراردادن در دستور جلسات شورا
- ارسال موضوع فرهنگسازي در مورد ضرورت صيانت از پرچم مقدس جمهوري اسالمي و تكريم و 4

 احترام به سرود مقدس جمهوري اسالمي به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور

 كشور ي در استان هاي فرهنگ عموماي مجلس از شوري فرهنگونيسيكم-پيشنهاد ارايه درخواست 1
 اين شورا به منظور اطالع و نظارت مستمر بر مصوبات اين شورامصوبات براي ارسال 

 4 اصفهان

 موارد ذيل: پيرامون ي استان فرهنگ عمومي شورارخانهيدب-لزوم فعاليت 2
 ه- مصوبه نامه هيتوصد- هياني بايقطعنامه ي ج-ش نظارترگزا- ي بگزارش رصدالف-

 ندهي در انتخابات به عنوان موضوع جلسه هفته آي جلب مشاركت حداكثري موضوع راهكارهانييتع-
  استانيعموم  فرهنگيشورا

 5 ايالم

تعيين فردي به منظور هماهنگي با همه نهادهاي مرتبط با موضوع اقتصاد گردشگري قرآني توسط 1-
 استانداري

 6 بوشهر

-تقدير و تشكر از تدوين كنندگان تيم تحقيقاتي سند توسعه نقشه جامع فرهنگي استان 2
 بوشهر

-برپايي شوراي فرهنگ عمومي در شهر عاليشهر به رياست حجت االسالم و المسلمين سيد غالمرضا 3
 هاشمي امام جمعه

 شهرستان جنوبي استان به منظور برآورد وضعيت 4-سفر دبير شوراي فرهنگ عمومي استان بوشهر به 4
  شهر در جلسه فرهنگ عمومي استان4فرهنگي و اجتماعي آنها و حضور روساي اين 

-تعيين حجت االسالم و المسلمين بهمياري به منظور تشكيل منظم جلسات شوراي فرهنگ شهرستان 5
 هاي تابعه استان و ارسال گزارش ماهانه به مركز استان

-حضور شوراهاي فرهنگ عمومي شهرستان ها در شوراي فرهنگ عمومي مركز استان و متقابالً حضور 6
رياست شوراي فرهنگ عمومي مركز استان در جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ها جهت طرح 

 مساله و مباحث ضروري

 به منظور تعيين عوامل موثر در 1401 ماهه نخست سال 3-تشكيل يك كارگروه آسيب شناسي در 7
 اجراي نشدن مصوبات و رفع آنها  

 7 تهران  ماهه اول سال ششاولويتهاي دستور جلسات - تصويب  1
جلسه بعدي در  و دعوت از دبيران كارگروهها 1400فعال نمودن كارگروههاي تخصصي در سال - 2
 جلسه   هر گزارشي از روند اجراي مصوبات در ابتداي- ارايه 3

 ي اسنادكارگروههاتوسط تشكيل جلسات و ارسال مصوبات به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي -4

 .مديران شخصادر جلسه شركت نمايند- 5
به دبيرخانه ، دستگاه هاي فرهنگي مرتبط با اربعين در استان تهرانكليه  برنامه هاي جامع ارسال -6

شوراي فرهنگ عمومي استان 
-تشكيل قرارگاههاي فرهنگ عمومي براساس آيين نامه و دستور العمل هاي تدوين شده دبيرخانه 7

 شوراي فرهنگ عمومي



۷۹ 
 

 رديف استان مصوبه / تصميم

- قرار دادن موضوع همكاري و هماهنگي روسا و معاونين شوراي فرهنگ عمومي و ساير دستگاههاي 8
 فرهنگي با محوريت پايگاههاي مقاومت بسيج و سپاه در دستور كار شورا

 -تصميم گيري شوراي فرهنگ عمومي در خصوص آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مناطق شهر تهران 9

-اخذ نظر و ديدگاه دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي در خصوص پيش نويس آيين نامه 10
 شوراي فرهنگ عمومي مناطق تهران 

 -ابالغ آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مناطق پس از اعمال تغييرات 11

-دعوت از مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري جهت هماهنگي بيشتر در حوزه تبليغات شهري در 12
 جلسه شوراي فرهنگ عمومي 

-تصميم گيري در خصوص طرح سند راهبردي و عملياتي شوراي فرهنگ عمومي استان تهيه شده 13
 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

 -آمادگي كارگروههاي تخصصي جهت ارايه گزارش عملكرد 14

- تشكيل شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شهركرد به رياست حجت االسالم ابوالفضل احمدي و 1
 برگزاري مستمر جلسات شورا و ارايه گزارش آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان 

چهار محال و 

 بختياري

8 

، به دبيرخانه 1400- ارسال اقدامات انجام شده در مورد مصوبات شوراي فرهنگ عمومي در سال 2
 شوراي فرهنگ عمومي استان توسط اعضا

 روزه به دبيرخانه شورا، توسط دبيران 45- ارسال گزارش اجرايي مصوبات به صورت هر دوره 1
  گانه9كارگروههاي اسناد 

خراسان 

 شمالي

9 

 -اطالعرساني مصوبات شوراي فرهنگ عمومي و اقدامات انجام گرفته  در اين راستا، در صدا و سيما2
- لزوم همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي استان براي تأمين اعتبار دستگاه هاي متولي اجراي 3

 اسناد، با توجه به منابع مالي موجود و مقررات مربوط
 - رصد فعاليتهاي فرهنگي توسط دبيرخانه شورا و ارائه گزارش منظم به جلسات شورا4

 تيريمد سازمان يسو از يعموم فرهنگ حوزه در يياجرا يدستگاهها و يعلم مراكز قاتيتحق ارسال- 5
 شورا رخانهيدب به
 توسط يعموم فرهنگ حوزه در يياجرا يدستگاهها با يعلم مراكز يهمكار نهيزم كردن فراهم- 6

 استان يدانشگاهها و شورا رخانهيدب
 ياتيعمل ماتيتصم و راهكارها يهارا منظور به يعموم فرهنگ با مرتبط  يپژوهش يها طرح جينتا طرح-7

 شورا جلسه در
 به يكتب اعالم و يهماهنگ انجام و شورا جلسات به ندهينما اعزام از شورا عضو يدستگاهها اجتناب- 8

 رخانهيدب
 10 خوزستان  - برگزاري چند جلسه شوراي فرهنگ عمومي  تا پايان سال 1
 -لزوم حضور شخص اعضا در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان2

 - اظهار نظر اعضاي در خصوص اولويت هاي جديد شورا 3

 - تشكيل كارگروه هايي براي تعيين اولويت ها و ارايه گزارش به شورا 4



۸۰ 
 

 رديف استان مصوبه / تصميم

 - تشكيل هفتگي جلسات شوراي فرهنگ عمومي تا پايان سال 5

 - تدوين جدول زماني برگزاري شورا فرهنگ عمومي استان و دستور جلسات براي سال جديد. 6

 11 زنجان  در جلسه آينده المعارف زنجانرهيدا- ارايه گزارش و اقدامات انجام شده در خصوص 1
 فرهنگ ي شوراياعضا توسط  نمازي و پژوهشيهنر ،ي در خصوص جشنواره فرهنگياطالعرسان- 2

 ي استانعموم
- انجام پيگيريهاي الزم از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در خصوص مكاتباتي كه از 3

  شهيد استان خطاب به وزير مفرهنگ و ارشاد اسالمي صورت 3535سوي استاندار پيرامون كنگره 
 گرفته و ارايه نتايج آن در شوراي فرهنگ عمومي

- دعوت از دبير ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر استان و رييس محترم حوزه علميه خواهران 1
 استان در جلسات آتي شوراي فرهنگ عمومي

 12 سمنان

-تشكيل كارگروه ها با تركيب دستگاه اصلي، نماينده معين، سازمان هاي مردم نهاد و نخبگان فرهنگي 2
 جهت عملياتي كردن راهبردهاي فرهنگ عمومي استان

 -پيگيري ايجاد كانون هاي نوآوري و چرخه حل مسأله براي مسايل فرهنگي در دستور كار شورا3

 ( 180- مكاتبه با رييس جمهور با امضاي نماينده ولي فقيه در استان و استاندار، به منظور احياي ماده 1
 اعتبارات فرهنگي استانهاي كم برخوردار)

سيستان و 

 بلوچستان

13 

-تعيين سه نفر شخصيت فرهنگي به عنوان عضور شوراي فرهنگ عمومي استان و يك نفر به عنوان 2
 عضو علي البدل

- ارسال گزارش جمع بندي عملكرد كميته هاي تخصصي شورا به دبيرخانه شورا به منظور ارايه نظر و 3
 پيشنهاد توسط اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان

-جمع آوري نظرات اعضاي شورا در خصوص  موضوعات پيشنهادي و دستور كار جلسات  و ارايه جمع 4
 بندي  آن در نخستين جلسه شورا    

 14 فارس - بررسي طرح اطلس تبليغات محيطي شهر شيراز و ارايه نتيجه  آن در جلسه شورا1
 تشكيل ميز پژوهش (متناسب با نيازهاي اتاق فكر) شوراي فرهنگ عمومي به منظور بهرهمندي از ظرفيت 2-

 پژوهشي استان با استفاده از صاحبنظران دانشگاه و حوزه 

-تهيه تقويم يكساله جلسات شورا به منظور برنامهريزي دستگاههاي عضو شورا و حضور مؤثر در جلسات 3
با رويكرد توجه به سومين حرم اهل بيت (ع )، پيوست فرهنگي و عدالت براي همه طرحها، بهرهمندي از 

ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و ديگر دانشگاهها، فرهنگ ايثار و شهادت، مهدويت و فرهنگ اقامه نماز و قرائت 
 قرآن

-هماهنگي شوراهاي ديگر در استان، در انجام فعاليتهاي خود با دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي؛ با 4
 توجه اهميت و نقش مهم اين شورا در مباحث فرهنگي به عنوان مهمترين شورا در مباحث فرهنگي

  تشكيل جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و ارسال صورتجلسات به دبيرخانه شوراي 5-
 فرهنگ عمومي استان

ي فرهنگ عمومي  اعضاي شوراي براي د19 يارسال گزارش مكتوب اقدامات قرارگاه فرهنگ- 1
 استان

 15 قم

  دي در جلسه حضوري19- ارايه پيشنهاد هاي اعضا براي ارتقاي كيفيت فعاليت هاي قرارگاه فرهنگي 2

 - تأييد و تصويب مصوبه هاي اين جلسه در جلسه حضوري3
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 رديف استان مصوبه / تصميم

 : شامل آن با مرتبط اقدامات انجام و يد 19 يفرهنگ قرارگاه ليتشك- 4
  استان ينهادها و دستگاهها كار دستور در يفرهنگ يها تيفعال لحاظ و فيتعر-1
 مختلف يكارگروهها يفرهنگ يها برنامه از يفرهنگ ينهادها و دستگاهها يمعنو و يماد مشاركت-2

  : شامل يد 19 قرارگاه
 قرارگاه مرتبط يكارگروهها در فعال حضور و  شركت-1-2
 اقدامات يمجاز و  مكتوب انعكاس و يرسان اطالع-2-2
 يمال يازهاين نيتام و يهمكار-3-2
 يمجاز يفضا و يطيمح غاتيتبل انجام-4-2
 : شامل يفرهنگ يها بودجه بهبود راستاي در مناسب يزير برنامه- 5
     مصوب يفرهنگ يها ياستگذاريس با متناسب يفرهنگ اعتبارات شيافزا و عيتوز- 
 ياستهايس نيتدو در دستگاهها يفرهنگ كارشناسان و يعموم فرهنگ يشورا ياعضا مشاركت-

    استان يفرهنگ كالن
 صيتخص براساس آنها ياجرا بر نظارت و يبررس و يفرهنگ يها تيفعال گزارش اخذ يريگيپ- 

    اعتبارات

 )شورا امور: ( شامل آن اعتبارات و يفرهنگ يها پژوهش خصوص در يزير برنامه- 6
 ساختار در يعموم فرهنگ حوزه يها تيفعل انجام براي الزم اعتبارات صيتخص و فيتعر يريگيپ- 

 مجلس و دولت از بودجه
 كشور يعموم فرهنگ يشورا طرف از استان يفرهنگ ،يمل يها تيفعال زين و اعتبارات نيتام يريگيپ- 
 استان يعموم فرهنگ تيوضع رامونيپ پژوهش و مطالعه جهت الزم اعتبارات نيتام- 
 استان يپژوهش يها تياولو نيتدو در يعموم فرهنگ يشورا يهمكار و مشاركت- 
 استان يپژوهش اعتبارات قيطر از يمطالعات يها تيفعال و يپژوهش اعتبارات از يبخش نيتام- 
 مرتبط موضوعات انتخاب منظور به يعال يآموزش مراكز و يدانشگاهها انيدانشجو بيترغ و قيتشو- 
 يعموم فرهنگ حوزه با

   استان يفرهنگ يها برنامه از ژهيو يبانيپشت و قم يعموم فرهنگ يشورا رخانهيدب بيتصو- 7
 فرهنگ يشورا بالقوه ياستعدادها ييشكوفا در كشور يعموم فرهنگ يشورا تيحما جلب يريگيپ- 8

   قم به ارتباطات و هنر فرهنگ، حوزه يپژوهشكدهها از يكي انتقال مانند يقيطر از استان يعموم

 شورا به شه ورزي اندتيأ هي شورا و اعضايقي حقيت هاي شخصبياعضا در خصوص تركاعالم نظر-9
 ) هفته2حداكثر تا ( شورا رخانهيدب

  غاتي تبلي هماهنگي بهمن با شورا22 ژهي وي فرهنگي برنامه هاياعضا برا-همكاري 10

 توسط اين شورا خلجستان ي فرهنگ عمومي شوراي فرهنگيبرنامه ها-تصويب 11

 - حضور شخصي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در جلسات و خودداري از اعزام نماينده به جلسات1
 

كهگيلويه و 

 بويراحمد

16 

 فرمانداران و جمعه ائمه يهماهنگ با ها¬شهرستان يعموم فرهنگ يشورا جلسات منظم يبرگزار-2

 يزير برنامه و تيريمد سازمان توسط يعموم فرهنگ ي شورا يها برنامه و ها تيفعال از تيحما- 3 
  استان
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 رديف استان مصوبه / تصميم

 سال اول ماهه شش و 1400 سال پايان در عمومي فرهنگ شوراي جلسات زمانبندي -تصويب تقويم1
1401  

 17 كرمان

 فضاي – استان بومي تهديدات (بخش سه در دستگاهها -در دستور كار قرار گرفتن مسايل فرهنگي2

   )تهديدها و ها فرصت.پژوهي، آينده فرهنگي،

- لزوم اقدام دستگاهها و اعضايي كه مسؤول اجراي مصوبات سال گذشته هستند؛ در خصوص اجراي 1
 مصوبات و ارايه گزارش اقدامات انجام شده  به دبيرخانه شورا 

 18 گلستان 

- انجام برنامه عملياتي و تقسيم كار دستگاه هاي اجرايي استان، در راستاي پيشگيري و رفع 2
معضالت فرهنگي استان، با تكيه بر نظرات اعضاء شورا و اقشار مختلف مردم ، پس از طي مراحل 

 قانوني و تامين بودجه  توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

- تشكيل جلسه با موضوع پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي با حضور اداره كل آموزش و 3
پرورش استان، به عنوان دبير كميته تعليم و تربيت و نيروي انتظامي استان به عنوان عضو كميته تعليم 

 و تربيت به منظور استفاده از نظرات، پيشنهادات و ظرفيت اين دو دستگاه

- و برنامهتيرهها توسط سازمان مدي دستگاي فرهنگهاي اعتبار برنامهني تأميمساعدت الزم برا- 1
 استان  يزير

 19 گيالن 

 دستگاهها ي فرهنگهاي برنامهي اجراي برايها شهردارتي- استفاده از ظرف2
 - رصد، حمايت و پشتيباني از قرارگاههاي فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها3

- تاكيد برتالش و اهتمام الزم براي شناسائي موانع و راهكارهاي امكان پشتيباني اجرائي از مصوبات 1
 شوراي فرهنگ عمومي استان

 لرستان
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- پيگيري درخواست جهاد دانشگاهي(به عنوان مجري طرح خانواده سالم) در خصوص الزم االجرا 2
 بودن مصوبات شوراي فرهنگ عمومي توسط ادارات استان و نهادهاي مرتبط با مصوبات

- لزوم همكاري دستگاههاي اجرايي استان در خصوص برنامههاي ابالغي ستاد سياستگذاري ائمه 3
 جمعه

 آنان به يتهاي فعاليني بشي رئوس برنامهها و پ و دريافت دستگاههاه گانه ب15 يسرفصل ها- ارسال 1
  به منظور بررسي ميزان تحقق برنامههاي پيشبيني شده آن ها استاني فرهنگ عمومي شورارخانهيدب

 21 مازندران

  شورا عضويگانه با مشاركت دستگاهها15 يسرفصل ها- تعيين كارگروههاي تخصصي براي اجراي 2

 دستگاهها وحجاب عفاف - تعيين مسوول3

- در دستور كار قرار گرفتن موضوعات: طرح ساماندهي سواحل درياي مازندران، تدوين سند 4
 و اماكن پوشاك توليدات بر استان، ساماندهي وضع پوشش و رعايت حجاب و عفاف، نظارت گردشگري

 در جلسات آتي شوراي فرهنگ عمومي استان شؤونات خالف پوشاك عرضه

 تركيب اصلي منكر استانها( به عنوان عضو ثابت) در از نهي و معروف به امر  - عضويت نماينده ستاد5
 استان در صورت صالحديد شوراي فرهنگ عمومي كشور   عمومي فرهنگ شوراي اعضا

  صبح10- برگزاري جلسات شورا هر هفته يكشنبهها ساعت 1
 همدان
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 - حضور اعضا شخصا در جلسه و پرهيز از اعزام نماينده2
اجراي برنامه هاي برش استاني نقشه "- لحاظ نمودن تمهيدات الزم در خصوص قرارگيري شاخص 3

 به عنوان يك شاخص مهم در ارزيابي عملكرد ساالنه دستگاههاي اجرايي "مهندسي فرهنگي كشور
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 رديف استان مصوبه / تصميم

  عضو شورا

 و اعتبارات فرهنگي دستگاهها 1401-ارايه گزارش جامع دستگاههاي عضو شورا از قانون بودجه سال 4
 پس از تصويب اليحه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي 

-تاكيد و تكليف حضور اعضاي حقيقي و حقوقي در جلسات كميته ها و الزام ارايه گزارش ميزان 5
 هماهنگي و حضور اعضا به استانداري و دفتر نماينده محترم ولي فقيه توسط دبير كميته ها 

 23 هرمزگان -حضور اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان در جلسات و ممانعت از اعزام نماينده به جلسه   
 يزد -تاكيد بر ضرورت حضور شخص مدير و عضو شورا در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان1
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 - ارايه تقويم برگزاري جلسات شورا2

-تشكيل كارگروهي ذيل شوراي فرهنگ عمومي استان به منظور احصاي كليه كارگروهها، ستادها، 3
شوراهاي هم عرض و دستگاههاي فرهنگي موجود در استان و ايجاد ارتباط ساختارمند بين آنها در قالب 
يك مدل، همراه با ساختار دبيرخانه شورا و ابالغ آن پس از تصويب در شوراي فرهنگ عمومي استان به 

عنوان شيوهنامه ارتباط صف با ستاد، متشكل از استانداري ، دبير شوراي فرهنگ عمومي استان و سازمان 
 مديريت و برنامهريزي

 طرح دستور كارهاي باقيمانده  جلسه در جلسه فوق العاده شورا -4

- راهاندازي كانال مجازي در پيام رسان «بله» و عضويت اعضاي شورا براي اطالعرساني مكاتبات، 1
 دعوتنامه ها و صورتجلسه

 

منطقه آزاد 

 قشم
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- اتخاذ تدابير الزم براي حضور پر شور و حداكثري مردم در انتخابات با برگزاري نشست هاي مجازي 2
و تبليغات محيطي در راستاي بصيرت افزايي آحاد جامعه و ارايه گزارش اعضاي محترم در اين خصوص 

 در جلسه آتي شورا
-لزوم حضور منظم و مستمر شخص اعضادر جلسات شورا و اعالم كتبي عدم حضور يكي روز قبل از 3

 برگزاري جلسه 

-ارايه فعاليت هاي مورد نظر دستگاههاي اجرايي منطقه و شهرستان در دستور جلسات شوراي فرهنگ 4
 عمومي قبل از صرف بودجه هاي فرهنگي 

-غير قانوني بودن هر گونه اخذ تصميم و سياستگذاري در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي خارج از 5

 شوراي فرهنگ عمومي منطقه آزاد قشم و طرح آن در شورا به صورت متمركز 

 به صورت 1401-تهيه و ارايه برنامه زمان بندي برگزاري جلسات شوراي فرهنگ عمومي در سال 6
 ماهيانه جهت حضور مستمر، منظم و اعضا از سوي دبيرخانه شورا 

-اختصاص مكاني جهت استقرار دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي با همكاري سازمان منطقه آزاد قشم و 7
 تمركز فعاليت هاي شورا 
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 محور ياد شده، قابل تعريف و توزيع  5منظور ازساير مصوبات، آن دسته از مصوبات و تصميماتي است كه در 
 نميباشند.  

 جدول توزيع مصوبات و تصميمات مرتبط با محور «ساير موضوعات» به تفكيك استان

 رديف  استان   مصوبه / تصميم

- ارايه گزارش اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان(صدا و سيما، دستگاههاي فرهنگي و...) در خصوص 
 رئوس اقدامات و تالشهاي صورت گرفته در جريان برگزاري شايسته انتخابات سال جاري در جلسه شورا

آذربايجان 

 شرقي

1 

 - ورود دادگستري استان در مورد بررسي نتايج انتخابات شوراي اسالمي اردبيل 1
 

 2 اردبيل

 - پيگيري  در مورد باغ شريعت اردبيل توسط استانداري و شهرداري اردبيل تا حصول نتيجه  2

 -تاسيس بنياد مال محمد باقر خلخالي در شهر خلخال و ارايه اساسنامه آن به شورا جهت تصويب 3

-تشكيل ستاد برنامه ريزي و سياستگذاري بزرگداشت نامگذاري اردبيل به عنوان پايتخت گردشگري 4
  2023كشورهاي عضو اكو  در سال 

 - تصويب پنج اولويت مهم و اصلي سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري 5

ژانويه   با توليت استانداري اردبيل و برنامه ريزي برگزاري آيين 19-تشكيل ستاد برگزاري روز 6
 بزرگداشت روز جهاني مسلمانان آذري ها 

 روحاني طلبهاي كه هم اكنون در استان حضور پيدا كردهاند و نيازمند مكان 85- فراهم نمودن اسكان 1
 ميباشند، با هماهنگي استانداري 

 3 بوشهر

-دعوت از كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد ، امور اهل تسنن و آموزش و پرورش و رييس ستاد اقامه 2
 نماز استان براي حضور در جلسات رسيدگي به امور مساجد استان

-واگذاري پارك ترافيك واقع در پارك شغاب به انجمن نجوم بوشهر به عنوان خانه نجوم با رايزني و 3
   همكاري فرمانداري و شهرداري بوشهر  و پيگيري شورا

- مساعدت حوزه عمراني استانداري در خصوص ساخت مسكن افراد تحت پوشش كميته امداد و پيگيري 
 آن توسط مدير كل كميته امداد امام خميني و ارايه نتيجه آن  در جلسه آينده شورا

 4 تهران

تشكيل كارگروهي به دبيري جبهه فرهنگي انقالب اسالمي استان به منظور بحث  و تبادل نظر در -1

خصوص طرح جهاد تبيين در انديشه رهبر معظم انقالب و ارايه راهكارهاي فوري و عملياتي كوتاه مدت و 
همچنين  تشكيل كارگروهي به دبيري رييس سازمان بسيج اساتيد استان  به منظور احصاي راهكارهاي 

 اساسي، بنيادي و دراز مدت با تعيين اولويت ها  براي اجرا

چهار محال 

 و بختياري

5 

  ساير موضوعات–محور ششم 
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 رديف  استان   مصوبه / تصميم

-برگزاري مراسم دعاي «اعمال ام داوود» با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در مصالي بزرگ حضرت 2
 امام خميني(ره) شهركرد 

  در شوراي فرهنگ عمومي استان1401-ارايه اولويتهاي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان در سال 3

 عملياتي كردن راهكارهاي فرهنگي بومي سازي در استان« با محوريت بيانيه گام دوم انقالب اسالمي- 4

-تشكيل كارگروه هاي رصد فرهنگي در رابطه با موضوع جهاد تبيين و  اجرايي و عملياتي كردن 5
 راهكارهاي بومي سازي آن

 6 خوزستان -همكاري كليه نهادها و دستگاهاي اجرايي در برگزار مراسم دهه بصيرت 1

 -تدوين جدول اولويت هاي فرهنگي استان2

 7 سمنان -بهره مندي مناطق محروم استان از اعتبارات آموزش هنر1
-فعال سازي چرخه توليد اسباب بازي در سرخه و حضور توليدكنندگان كشوري در اين شهرستان در 2

 1401خرداد

 -تشكيل كارگروهي ذيل استانداري به منظور برنامه ريزي در توسعه سفال و سراميك هنري در سمنان3 

 -پيشنهاد برنامههاي عملياتي درباره بحران جمعيت از سوي سازمان تبليغات اسالمي در جلسه شورا4
 -بهره مندي مناطق محروم استان از اعتبارات آموزش هنر5

تدوين آيين نامه حمايت از ورزشكاران استاني مدل آور در سطح جهاني توسط اداره كل ورزش و جوانان  -
 استان و تصويب و ابالغ آن توسط شوراي فرهنگ عمومي استان

سيستان و 

 بلوچستان 

8 

دادگستري و  جرم از پيشگيري محترم  معاونت)مردمي ارتباط سامانه (سجام سامانه اجرا نحوه و -تشريح
 عمومي فرهنگ شوراي بعدي جلسه در ارايه گزارش آن

 9 كرمان

-حمايت از پژوهشهاي مورد نياز شوراي فرهنگ عمومي توسط استانداري و سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي استان

كهكيلويه و 

 بويراحمد

10 

-احصاي ظرفيتهاي خدمات رايگان توسط سازمان فرهنگي- هنري شهرداري و اوقاف و امور خيريه، با 1
-همكاري ساير ادارات و نهادها، براي فعاليتهاي مشترك فرهنگي از قبيل تأمين اساتيد و غيره و اطالع 

 رساني آن در سامانه جامع فرهنگي- هنري شهرداري براي عموم مردم

 11 قم

- اطالع رساني براي عموم مردم در خصوص فعاليت هاي فرهنگي سازمان ورزش و جوانان، شهرداري، 2
اوقاف و امور خيريه، آموزش وپرورش، كانون هاي فرهنگي مساجد و... از طريق سامانه جامع سازمان 

  فرهنگي- هنري و مركز فاواي شهرداري
-تشكيل كارگروهي مركب از دستگاه ها و سمنهاي مرتبط با گردشگري و صاحب نظران دانشگاهي اين 

حوزه براي بررسي پيوست فرهنگي صنعت گردشگري يزد (پيشنهادي نهاد رهبري دانشگاه يزد)، توسط 
 معاون سياسي-امنيتي استاندار و ارايه بسته عملياتي آن براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي استان

 12 يزد
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 بخش دوم

 

 ب- گزارش توصيفي مصوبات و تصميمات
 به تفكيك  استان و محورهاي ششگانه
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 جدول كلي  تعداد مصوبات و تصميمات شوراي فرهنگ عمومي استانها به تفكيك استان و  محورهاي ششگانه 

 نام استان رديف
سر فصلهاي 

  گانه15

منشور توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

نقشه مهندسي 
 فرهنگي 

موضوعات 
 مناسبتي

امور داخلي 
 شورا و دبيرخانه

ساير 
 موضوعات

 جمع كل

 27 1 6 0 4 0 16 آذربايجان شرقي 1
 32 ۰ 16 0 0 ۱ 15 آذربايجان غربي 2

 54 6 ۴ 4 0 ۴ 36 اردبيل 3

 ۱۳ ۰ ۲ ۰ 0 ۰ ۱۱ اصفهان 4

 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ البرز 5

 ۱۴ ۰ ۱ ۱ 0 ۰ ۱۲ ايالم 6

 57 ۲ 7 2 3 22 21 بوشهر 7

 46 ۱ 14 19 0 ۰ 12 تهران 8

 0 ۰ 0 ۰ ۰ 0 0 جنوب استان كرمان 9

 33 5 2 2 ۰ ۱ 23 چهارمحال و بختياري 10

 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ خراسان جنوبي 11

 5 ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ 1 خراسان رضوي 12

 17 ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 9 خراسان شمالي 13

 19 2 6 ۰ ۰ 1 10 خوزستان 14

 17 ۰ 3 ۰ ۵ 2 7 زنجان 15

 31 4 3 1 ۰ 11 12 سمنان 16

 23 ۱ 4 1 7 0 10 سيستان و بلوچستان 17

 30 ۰ 5 1 13 1 10 فارس 18

 17 ۰ 0 ۰ ۰ 2 15 قزوين 19

 25 ۲ 11 4 ۰ 0 8 قم 20

 75 ۰ 0 1 ۰ 26 48 كردستان 21

 13 1 2 0 ۰ 4 6 كرمان 22

 4 ۰ 0 0 ۰ 1 ۳ كرمانشاه 23

 7 1 4 0 ۲ 0 0 كهگيلويه و بويراحمد 24
 20 0 3 2 4 2 9 گلستان 25
 9 0 3 0 0 0 6 گيالن 26
 10 ۰ 3 0 1 0 6 لرستان 27
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 20  ۵ 2 ۰ 1 20 مازندران 28

 10 ۰ ۰ 3 ۰ 0 7 مركزي 29

 2 ۰ 1 0 ۱ 0 0 هرمزگان 30

 27 ۰ 1 10 ۶ 6 4 همدان 31

 7 1 4 0 ۰ 0 2 يزد 32
 1 0 0 1 0 0 0 منطقه آزاد ارس 33

 17 ۰ 7 ۰ 1 ۰ 9 منطقه آزاد قشم 34

 690 27 130 45 55 85 348 جمع كل
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  گانه15جدول كلي تعداد مصوبات و تصميمات شوراي فرهنگ عمومي استان ها به تفكيك استان و سرفصلهاي 

 نام استان  رديف

ان
تم

گف
ي 

ساز
اد 

ص
اقت

تي
وم

مقا
يه  

رما
س

عي
ما

جت
ا

ق  
خال
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مي

مو
ع

 

 و 
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زن
ده

نوا
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ت 
اش
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ت 
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 س
،

ط 
شا

و ن
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جت

ا
 

ب 
سي

آ
- ي 

ها
عي
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جت

ا
 

 و 
ن

دي
گ
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فر

 

رَد
ِخ

ت  
وي

ه
 و 
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جم

لي
ح م

رو
 و  

ثار
اي

ت
هاد

ش
 و  

ن
جو

ت
رفي

ظ
- ي 

ها آنا
ف  

صر
م

گي
هن

فر
ط  

حي
م

ت
س

زي
ي  

مار
مع

و 
ساز

هر
ش

ي  ي
ضا

ف
ي

جاز
م

 

ام
ع

 

جمع 
 كل

آذربايجان  1
 شرقي

3 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 16 

آذربايجان  2
 غربي

0 5 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2 15 

 36 2 1 0 0 1 1 5 6 0 4 3 1 1 10 1 0 اردبيل 3

 11 1 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 اصفهان 4

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البرز 5

 12 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 0 ايالم 6

 21 0 0 0 1 1 0 1 0 1 13 1 0 0 3 0 0 بوشهر 7

 12 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 4 0 1 تهران 8

جنوب استان  9
 كرمان

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

چهارمحال و  10
 بختياري

1 2 3 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 11 23 

خراسان  11
 جنوبي

0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

خراسان  12
 رضوي

0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

خراسان  13
 شمالي

0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 خوزستان 14

 7 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 زنجان 15

 12 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 2 2 0 سمنان 16

سيستان و  17
 بلوچستان

0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 10 

 10  0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 2 فارس 18

 15 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 قزوين 19

 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 قم 20

 48 0 0 0 0 20 1 0 0 19 3 2 1 0 1 0 1 كردستان 21
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 6 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 كرمان 22

 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 كرمانشاه 23

كهگيلويه و  24
 بويراحمد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 گلستان 25

 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 گيالن 26

 2  0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 لرستان 27

 20 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 11 1 0 مازندران 28

 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 مركزي 29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هرمزگان 30

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 همدان 31

 ۲ ۱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 يزد 32

منطقه آزاد  33
 ارس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

منطقه آزاد  34
 قشم

0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 9 

 348 41 9 0 9 34 3 27 32 22 37 15 13 8 61 21 16 جمع كل
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 8تعداد كل جلسات برگزار شده: عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: آذربايجان شرقي  

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه 

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي :
- حمايت از توليد و توزيع محصوالت فرهنگي(متناسب با مصارف و نيازهاي 1

 فرهنگي)
 " هويت فرهنگي، محلي و بومي"-توجه به ظرفيتها و فرصتها در حوزه 2
-تأكيد بر موضوع جهاد تبيين- بيانيه گام دوم انقالب اسالمي- سبك زندگي 3

 اسالمي- ايراني

 سرفصل اخالق عمومي:
-اقدام در جهت رفع تشديد فقر فكري و جابجايي ارزشها و ضد ارزشها در 

 "حوزه اخالق و فرهنگ عمومي"

 سرفصل زنان و خانواده:
-تقويت بنيان خانواده و پيشگيري از ضعف مهارتي در حوزه سبك زندگي ايراني 

 - اسالمي

 سرفصل سرمايه اجتماعي: 
ارايه گزارش رئوس اقدامات و تالشهاي  صورت گرفته در راستاي  حضور و - 

مشاركت حداكثري مردم در انتخابات  سال جاري توسط  اداره كل تبليغات 
  اسالمي استان در جلسه شورا

 سرفصل بهداشت، نشاط و سالمت اجتماعي:
- تهيه نسخه استاني سند برنامه ارتقاي فرهنگي مراسم و راهپيمايي اربعين 1

توسط سازمان حج و زيارت استان و ارايه و تصويب آن در جلسه شوراي فرهنگ 
 عمومي استان

 - بررسي شرايط و هزينه هاي سفر زيارتي به عراق با دستور استاندار2

  هويت جمعي و روح ملي:سرفصل
 »بومي و محلي فرهنگي، هويت «حوزه در ها فرصت و ها ظرفيت به -توجه 

  ايثار و شهادت:سرفصل
-تشكيل كميته تخصصي با مسووليت اداره كل حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع 1

مقدس استان، به منظور تدوين توصيه نامه تدابير سياستي ظرفيت ها و چالش 
هاي بهره گيري از مكتب سردار شهيد قاسم سليماني وارايه گزارش به دبيرخانه 

 شوراي فرهنگ عمومي استان 
اهتمام و همراهي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان براي بزرگداشت -2

باشكوه و تأثيرگذار مناسبتهاي دي ماه( نهم دي ماه ، روز بصيرت و مياق امت 
با واليت- سيزدهم دي ماه روز جهاني مقاومت، سالروز شهادت سردار حاج 

 قاسم سليماني)
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تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه 

 سرفصل عام:
-انجام اقدامات ذيل از طريق دستگاههاي متولي در زمينه ابعاد فرهنگي و 1

 رسانهاي تدابير اقتصادي دولت:
-پيگيري موضوع از طريق شوراي اطالعرساني و شوراي هماهنگي روابط 

 عمومي استان
-توليد و ÷خش برنامههاي فرهنگي و رسانهاي از طريق دستگاههاي اقتصادي، 

 فرهنگي و رسانهاي
 -برگزاري كرسيهاي تخصصي علمي در دانشگاه

- بررسي موضوع ابعاد فرهنگي و رسانهاي تدابير اقتصادي دولت در جلسه 2
 شوراي فرهنگ عمومي استان

-تشكيل كميته ويژه بررسي ابعاد فرهنگي و رسانهاي تدابير اقتصادي دولت با 3
مسووليت صدا و سيماي استان و عضويت دستگاههاي مسوول اقتصادي و ارايه 

نتايج بررسيهاي اين كميته به صورت مستمر به دبيرختمه شوراي فرهنگ 
 عمومي استان

-حضور شخصي اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان در جلسات 4
 شورا و پرهيز از اعزام نماينده به جلسات

-اهتمام و تالش جدي شهرستانهايي كه شوراي فرهنگ عمومي آنها فعاليت 5
چنداني ندارند، در جهت فعالتر شدن هرچه بيشتر و تشكيل منظم و مستمر 

  جلسات شوراي فرهنگ عمومي

2 
موضوعات مرتبط 
بامنشور توسعه 

 فرهنگ قرآني
- 

0 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

- تعيين پنج مسأله فرهنگي اولويتدار در راستاي برش استاني نقشه مهندسي 1
 فرهنگي وارسال آن به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

-پيگيري و انجام اقدامات الزم به منظور تأمين اعتبار مورد نياز مأموريتهاي 2
شوراي فرهنگ عمومي  استان و اجراي دستورالعملهاي آييننامه تدوين برش 

 استاني نقشه مهندسي فرهنگي  كشور
- طرح و بررسي گزارش پيشنويس برش استاني نقشه مهندسي كشور در 3

 جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

- اتخاذ تصميمات ذيل در موضوع تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي 4

 كشور: 
 -تكميل، تأييد و تصويب سند طبق دستورالعمل مربوطه

- اتخاذ رويكرد جدي در راستاي تقويت و بهبود تخصيص اعتبار و بودجه به 
 بخش فرهنگ

-توجه به توليد محصوالت و تقويت آفرينشگران آثار نو و فاخر هنري و ادبي 
 متعهد و مرتبط با فرهنگ انقالبي مردم استان

4 



۹۳ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه 

- اتخاذ رويكرد عدالت محور در توزيع برنامهها و توجه به مناطق محروم و كم 
 برخوردار كشور

-توجه به نقشه راهي كه مقام معظم رهبري در ابالغ عضويت افراد جديد شوراي 
 عالي انقالب فرهنگي ترسيم نمودند

-توجه به اثربخشي كيفي و الزامات فرهنگي در اجراي نقشه مهندسي فرهنگي 
 كشور

 

4 
موضوعات 

 - مناسبتي
0 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

پيگيري مطابقت پيشنويس آييننامه داخلي شوراي فرهنگ عمومي با  -1
 آييننامه جديد شوراي فرهنگ عمومي استانها

- تأكيد بر حضور منظم اعضا در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان (در 2
مواقعي كه امكان حضور شخصي عضو فراهم نيست حتما نماينده تام االختيار در 

 جلسه حضور يابد)
- معرفي خانم حكيمه غفوري به عنوان عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي 3

 استان به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور
 - تنظيم زمان برگزاري جلسه شورا براي بعدازظهرها4
 تأكيد شد؛ در اجراي آيين نامه، اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي -5

 استان، شخصاً در جلسات حضوريابند.
 شهرستانهاي داراي عملكرد پايين، اهتمام و تالش الزم را در جهت فعال تر -6

 .شدن شوراي فرهنگ عمومي شهرستان معطوف نمايند

6 

 ساير 6
ارايه گزارش اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان(صدا و سيما، دستگاههاي - 

فرهنگي و...) در خصوص رئوس اقدامات و تالشهاي صورت گرفته در جريان 
  برگزاري شايسته انتخابات سال جاري در جلسه شورا

1 
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 8تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: آذربايجان غربي       

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 

 15سرفصلهاي 

 گانه

 سرفصل سرمايه اجتماعي:
- به كار گرفتن اقدامات حمايتي فرهنگي در راستاي ارتقاي تشويق عمومي 1

براي تحكيم فضاي صميميت و وحدت جمعي در استان، با توجه به مشاركت 
 مطلوب مردم در انتخابات و نكات مثبت در پاسخگويي مردم به نيازهاي فرهنگي

- تاكيد بر حضور مستمر مسؤوالن استان در نماز جمعه با عنايت به اهميت و 2
جايگاه نماز جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگي و تأثير حضور در باال بردن سطح 

 پاسخگويي و حضور مردمي
- بررسي شيوههاي تبليغي و مطالبهگري و پيشنهاد راهكارهاي اجرايي در 3

 راستاي تقويت حضور و ارتقاي مباحث فرهنگي نمازهاي جمعه
-تاكيد و توجه بر نقش مديران در جلب رضايت عمومي و اتخاذ شيوه هاي 4

مديريتي منطبق بر آموزههاي ديني، اخالقمداري، قانونمندي، مسووليتپذيري، 
-شفافيت عملكرد، پاسخگويي و مردمي بودن به منظور حمايت و ارتقاي سرمايه

 هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيبهاي مرتبط
-- احصاي موانع و عواملي كه موجب نارضايتي مردم از دستگاههاي اجرايي مي5

 شود و رفع و رجوع آن توسط دستگاههاي ذيربط

 سرفصل اخالق و فرهنگ عمومي:
- تجليل از مفاخر و فعاالن فرهنگي و چهره هاي تأثير گذار و شاخص در فرهنگ 

 عمومي استان
 سرفصل هويت و روح ملي:

- تصويب طرح موزه باز چالدران (پيشنهاد اداره كل ميراث فرهنگي ) توسط 1
 اعضا  و بحث و بررسي مباحث فرهنگي آن در كميته هاي تخصصي

- طرح و بررسي پيشنهاد تدوين دايره المعارف فرهنگي استان در يكي از 2
 جلسات كميته تخصصي

- تجليل از مفاخر و فعاالن فرهنگي و چهرههاي تأثير گذار و شاخص در 3
 فرهنگ عمومي استان

 سرفصل ايثار و شهادت :
- ارايه طرح موزه دفاع مقدس با تعيين وظايف و نقش دستگاهها در تحقق آن، 1

 توسط مدير كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
همكاري همه دستگاهها در چارچوب مقررات و قوانين موجود براي حل  -2

 مشكالت و انتظارات خانواده محترم شهدا وجانبازان
-برگزاري جشنواره فرهنگي- و هنري نماز و نيايش، ويژه شهداي مدافع حرم 3

  و سالمت كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي
 

15 
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تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل مصرف فرهنگي:
- حمايت همه جانبه دستگاهها از توليدات فرهنگي ارزشمند و طرح آن در 

 جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان
 سرفصل عام :

-- اختصاص اولويتهاي فرهنگي سال به موضوعات: سرمايه اجتماعي و آسيب1
شناسي آن، فضاي مجازي و تغيير سبك زندگي و توليد محتوا، ارتقاي سواد 

مجازي و تأثيرات مثبت آن در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، حاشيهنشيني و 
 تأثيرات سوء آن بر آسيبهاي اجتماعي 

- تعيين اعضاي كميته تخصصي پيوست فرهنگي متشكل از شهرداري، سازمان 2
مسكن و شهرسازي، دانشگاه اروميه، سازمان مديريت و برنامهريزي استان، 

معاونت عمراني استانداري، اداره كل ميراث فرهنگي، اداره كل  ورزش و جوانان 
استان، معاونت فرهنگي سپاه، سازمان نظام مهندسي، جهاد دانشگاهي، آموزش 
و پرورش استان، مجمع نمايندگان استان و دو نفر نخبه و متخصص به انتخاب 

 دبيرخانه شورا

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

- تأكيد بر توسعه فرهنگ قرآني بهويژه در سطح مديران دستگاهها با آموزش 
 قرآني

1 

موضوعات مرتبط  3
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي
 

0 

موضوعات  4

 - مناسبتي
0 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

- راهاندازي شوراي فرهنگ عمومي در بخشهاي بزرگ برخي از شهرستانها 1
 كه ظرفيت تشكيل جلسات شورا را دارند 

- تشكيل جلسات شوراي فرهنگ عمومي به صورت دورهاي در بين دستگاههاي 2
 اجرايي عضو شورا 

 به دبيرخانه شورا توسط  1400- ارسال اولويتهاي فرهنگي پيشنهادي سال  3
 اعضاي شورا، به منظور  انتخاب چند اولويت مهم فرهنگي 

- ارتقاي كيفي و محتوايي شوراي فرهنگ عمومي  شهرستانها با طرح 4
موضوعات در چارچوب سرفصلهاي پانزدهگانه دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي 
كشور و اولويتهاي فرهنگي سال به جاي موضوعات مناسبتي در جلسات شوراي 

 فرهنگ عمومي شهرستانها
- توجه به هماهنگي بين دستگاهها و برآورد نيازها براي هزينه كرد بودجه 5

 فرهنگي

16 



۹۶ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

- پرهيز از موازي كاري در اجراي برنامه هاي فرهنگي شاخص با ارتقاي كيفي 6
 و اثر بخشي برنامه هاي فرهنگي با رويكرد كار بين دستگاهها.

- انجام كار فرهنگي توسط دستگاههاي مختلف اجرايي با توجه به اعتبارات 7
 فرهنگي اختصاص يافته

- دعوت از مديركل اوقاف و امور خيريه استان براي حضور در جلسات شوراي 8
 فرهنگ عمومي استان

جلب مشاركت نخبگان فرهنگي و علمي و فعال سازي گروههاي تخصصي  -9
 شورا

 -فعال سازي شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و ارتقاي كيفي آنها10
- ارزيابي عملكرد اعضا و دستگاههاي اجرايي درخصوص مصوبات شورا 11

 توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان
- تأكيد بر همكاري اعضا و برنامهريزي دستگاهها درخصوص اولويتهاي 12

 فرهنگي و ارايه گزارش اقدامات صورت گرفته در پايان سال
-استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهي در جلسات شوراي فرهنگ عمومي و 13

 دعوت از ايشان به فراخور موضوعات مطروحه
-حضور رييس شوراي فرهنگ عمومي استان و يا دبير اين شورا در جلسات 14

 شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها به عنوان ناظر استاني( به صورت آنالين
-تأكيد بر الزم االجرا بودن مصوبات از طريق استانداري استان به اعضاي 15

 شوراي فرهنگ عمومي استان
-ارسال نظرات دستگاههاي عضو شورا در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و 16

 شهادت به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان

 - ساير 6
0 
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   5تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: اردبيل                       

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
-سرفصل

 15هاي 

 گانه

 سرفصل سرمايه اجتماعي : 
فرهنگسازي تبليغات صحيح و اصولي به منظور حضور حداكثري مردم در انتخابات - 

خردادماه سال جاري توسط كميته فني و تخصصي شورايي مركب از استانداري، صدا و 
 سيما، فرهنگ و ارشاداسالمي، تبليغات اسالمي، شهرداري و شوراي شهر

 مصرف فرهنگي:
-ايجاد كتابخانه هاي سيار در محالت و خيابان ها و ميادين شهر اردبيل با هدف توسعه و 

 ترويج فرهنگ كتابخواني توسط شهرداري

 سرفصل اخالق عمومي: 
و - تأكيد كردن به مقوله حيات اجتماعي مردم در سخنرانيها و كارگاههاي تخصصي 1

 برنامههاي توليدي صدا و سيماي مركز استان و حوزه هاي علميه استان
- برنامهريزي فرهنگ ارتقاي رانندگي توسط استانداري، صداو سيما، فرهنگ و 2

ارشاداسالمي، آموزش و پرورش، دانشگاههاي استان، نيروي انتظامي، شهرداري و شوراي 
 اسالمي شهر اردبيل

- بازرسي و نظارت مستمر بر واحدهاي توليدكننده البسه غربي و نامتعارف با عرف 3
 جامعه، توسط مراكز و مراجع ذيريط

- برگزاري همايش نكوداشت و تكريم حضرت آيت اهللا شيخ علي كاظمي اردبيلي توسط  4
 تبليغات اسالمي و با مشاركت دستگاههاي اجرايي مرتبط

 - تشكيل كارگروه براي تبليغات سالم و رقابتهاي سالم كانديداها5
-- برگزاري همايش نكواشت استاد حاج بابااماني در يكي از سالنهاي اردبيل برنامه6

 سازي براي معارف و اخالق اسالمي
 - تكريم مربيان پرورشي توسط آموزش و پرورش استان7
 تشكيل كارگروه  برگزاري همايش نكواشت استاد حاج بابا اماني -8
- احصا ي حوزه هاي مربوط به فعاليت ها و برنامه هاي حلقه هاي صالحين از سوي سپاه 9

  حضرت عباس(ع) استان اردبيل

-احصاي شاخص هاي مهم تربيتي توسط اداره كل آموزش و پرورش استان  و ارايه در 10
 جلسه آتي شورا  

 سرفصل زنان و خانواده : 
- تشكيل كارگروه تخصصي سوگند ازدواج با هدف كاهش ميزان طالق  به رياست اداره 

 كل تبليغات اسالمي و اوقاف و امورخيريه و ارايه نتيجه آن در جلسه شورا

  : سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي
- نظارت مستمر بر  مراكز تفريحي و سياحتي و تفرجگاههاي استان بويژه مجتمع تفريحي 

 و سياحتي شورابيل توسط دستگاه هاي ذيربط

36 
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تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي : 
-- ارايه برنامههاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستانهاي تابعه استان در حوزه آسيب1

 هاي اجتماعي توسط استانداري

ايجاد كارگروه تخصصي با هدف بررسي ميزان تاثيرگذاري تالش هاي انجام يافته -2

 در كاهش ميزان طالق و ارايه نتايج آن به شوراي فرهنگ عمومي استان 

- احصاي اولويت ها و آسيب هاي مهم اجتماعي توسط  دادگستري كل  و 3
 فرماندهي انتظامي استان 

 سرفصل دين و فرهنگ: 
- تدوين و ارايه سند تعزيه استان براي تصويب نهايي آن در جلسه آينده شورا توسط  1

اداره كل تبليغات اسالمي استان و با همفكري فعالين و پيشكسوتان تعزيه، هيئتها و 
 رؤساي محالت شش گانه اردبيل

-برنامه ريزي براي استقرار روحانيون مقيم در روستاهاي شهرستان خلخال توسط  اداره 2

 كل تبليغات اسالمي استان و ارايه گزارش به شورا 

- احصاي حوزه هاي مربوط به فعاليت ها و برنامه هاي حلقه هاي صالحين از سوي سپاه 3
  حضرت عباس(ع) استان اردبيل

احصاي شاخص هاي مهم تربيتي توسط اداره كل آموزش و پرورش استان  و ارايه آن -4

 در جلسه آتي شورا  

 سرفصل هويت و روح ملي: 
- اعالم موضوع ضرورت صيانت از پرچم مقدس جمهوري اسالمي و تكريم و احترام به 1

سرود مقدس جمهوري اسالمي به همه دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي از طريق 
 استانداري

 - تشكيل كارگروه  برگزاري همايش نكواشت استاد حاج بابا اماني2

 برگزاري كنگره بين المللي شعر تركي اوره ك لر سرداري توسط حوزه هنري استان-3

-برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره ملي خوشنويسي ايران دل با هدف بزرگداشت حكيم 4
 نظامي گنجوي با حضور آقاي حداد عادل

-قدرداني از معلمان بازنشسته تاثيرگذار در تربيت و شكوفايي استعدادهاي قرآني دانش 5

 آموزان  با حضور نماينده ولي فقيه در استان  

-تشكيل ستادي براي بزرگداشت روز نظامي  گنجوي با توليت استانداري اردبيل و برنامه 6
   ريزي براي اين مساله

 



۹۹ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل ايثار و شهادت: 
- نامگذاري ميادين و خيابان ها و نيز مراكز بزرگ فرهنگي، اقتصادي و ورزشي به نام 1

 شهداي سرافراز استان با هدف تكريم و بزرگداشت شهداي گرانقدر استان
تشكيل كارگروه براي برنامهريزي برگزاري كنگرهاي به مناسبت سالگرد شهادت  -2

 سردار دل ها
-نامگذاري مجتمع فرهنگي و هنري در حال احداث اردبيل در شهرك كوثر به نام شهيد 3

 حاج قاسم سليماني 

-برگزاري همايش بزرگداشت روحانيون مبارز و شهيد خلخال همزمان با دهه فرخنده 4
 فجر و با حضور حضرت آيت اهللا سيد حسن عاملي در شهر خلخال 

-هماهنگي جهت حضور حضرت آيت اهللا اعرافي، مدير حوزه هاي علميه كشور  در 5
 همايش بزرگداشت روحانيون مبارز و شهيد خلخال 

 سرفصل جوانان و ظرفيت هاي آنان 
 تشكيل اتاق فكر براي تربيت فرزندان- 

 :سرفصل فضاي مجازي
ارتقاي فرهنگي فضاي مجازي به منظور استفاده سالم و صحيح تر از آن توسط صدا و  -

سيماي مركز استان، شهرداري و شوراي اسالمي شهر اردبيل، اداره كل فرهنگ و 
 ارشاداسالمي و سازمان تبليغات اسالمي استان

 سرفصل عام:
 -برپايي جلسه اي با استاندار اردبيل به منظور احياي مجدد بنياد دايره المعارف استان  1

-احصايظرفيت هاي استاني از باب شخصيت هاي ديني و مذهبي تاثيرگذار توسط اداره 2
  كل تبليغات اسالمي استان

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

تهيه اطلس قرآني استان و ارايه و رونمايي در جلسه شورا توسط  جهاد دانشگاهي  -1
 استان و همكاري دستگاههاي ذيربط

- اختصاص اعتبار براي افزايش تعداد خانههاي قرآني و ارتقاي فعايتهاي اين نهادها و 2
 مراكز قرآني توسط استانداري اردبيل

- برگزاري نشست قاريان، حافظان و مربيان قرآني با نماينده معظم ولي فقيه در استان و 3
امام جمعه اردبيل در محل مصلي حضرت امام خميني(ره) در يكي از مناسبتهاي مذهبي و 

 اسالمي و پخش آن از صداو سيماي مركز اردبيل
- تشكيل انجمن خيرين قرآني و فراهم كردن زمينه فعاليت اين انجمن توسط اداره كل 4

 فرهنگ و ارشاداسالمي استان و همراهي دستگاه هاي اجرايي و موسسات خيريه

4 

موضوعات  3
مرتبط با 

- 
0 



۱۰۰ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

4 
موضوعات 

 مناسبتي

 - برنامهريزي براي بزرگداشت روز ملي بصيرت در مصالي اردبيل 1
 - برگزاري برنامههاي گراميداشت هفته بسيج در همه شهرهاي استان با محوريت مردم2

-تشكيل ستادي براي بزرگداشت روز نظامي  گنجوي با توليت استانداري اردبيل و برنامه 3
   ريزي براي اين مساله

 ژانويه را به  عنوان روز جهاني آذري هاي مسلمان به شوراي 19-پيشنهاد نامگذاري روز 4
 فرهنگ عمومي كشور

4 

5 

موضوعات 
مرتبط با 

اداره 

 شورا

--تشكيل كميتهاي با هدف ارزيابي فعاليتهاي ساليانه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان1
 ها و تجليل از شوراي برتر شهرستانهاي استان

 - ارايه ليست خانه هاي قرآني استان توسط اداره كل تبليغات اسالمي در جلسه شورا2
- ارايه پيشنهادها، گزارشها و طرحهاي اشخاص حقيقي و حقوقي شورا و يا  ساير 3

دستگاههاي اجرايي به صورت مكتوب به دبيرخانه شورا به منظور قراردادن در دستور 
 جلسات شورا

-ارسال موضوع فرهنگسازي در مورد ضرورت صيانت از پرچم مقدس جمهوري اسالمي 4
و تكريم و احترام به سرود مقدس جمهوري اسالمي به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي 

 كشور

4 

 ساير 6

 - ورود دادگستري استان در مورد بررسي نتايج انتخابات شوراي اسالمي اردبيل1
- پيگيري موضوع باغ شريعت اردبيل توسط استانداري و شهرداري اردبيل تا حصول 2

 نتيجه  

-تاسيس بنياد مال محمد باقر خلخالي در شهر خلخال و ارايه اساسنامه آن به شورا جهت 3
 تصويب 

-تشكيل ستاد برنامه ريزي و سياستگذاري بزرگداشت نامگذاري اردبيل به عنوان 4
  2023پايتخت گردشگري كشورهاي عضو اكو  در سال 

 -پنج اولويت مهم و اصلي سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شهرداري5

ژانويه   با توليت استانداري اردبيل وبرنامه ريزي برگزاري 19-تشكيل ستاد برگزاري روز 6
  آئين بزرگداشت روز جهاني مسلمانان آذري ها

6 

 54                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 



۱۰۱ 
 

  5: تعداد كل جلسات برگزار شده عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: اصفهان                    

 تعداد مصوبه متن مصوبه  محورها رديف

1 

 

سرفصلهاي 
  گانه15

 سرفصل سرمايه اجتماعي : 
 استي جلب مشاركت مردم در انتخابات ربراي مناسب ي فرهنگيبرنامهها- اجراي 

ارايه  كل  اطالعات و ري مدشنهادي پبهو روستا   شهري اسالمي و شورايجمهور
 شورا  رخانهيگزارش آن به دب

 سرفصل اخالق عمومي :
 سازمان قيدر استان از طر هاي از عزادارانتيطرح ص- تأمين بودجه مورد نياز 

 اصفهان ي و استاندارغاتي استان، اداره كل تبليزي وبرنامهرتيريمد

 سرفصل هويت ملي و روح جمعي: 
 آبان در 30 الي 25-پيشنهاد ثبت هفته فرهنگ حماسه ايثار و شهادت اصفهان از 

 تقويم رسمي كشور  به شوراي عالي انقالب فرهنگي

 سرفصل ايثار و شهادت: 
- بررسي و تصويب طرح نجف آباد، پايتخت جهاد، ايثار و شهادت و ارسال آن به 1

شوراي فرهنگ عمومي كشور براي تصويب نهايي و تشكيل دبيرخانه اين موضوع در 
 بنياد شهيد استان

- پيگيري ، بررسي و برگزاري كنگره سرداران شهيد در جلسه شوراي فرهنگ 2
 عمومي استان توسط سپاه صاحب الزمان استان

 آبان  و شهداي مدافع حرم در روز شهادت حضرت 25-پيگيري نامگذاري روز 3
 ابوالفضل العباس (ع) يا حضرت زينب (س) توسط شوراي فرهنگ عمومي استان

 آبان در 30 الي 25- پيشنهاد ثبت هفته فرهنگ حماسه ايثار و شهادت اصفهان از 4
 تقويم رسمي كشور  به شوراي عالي انقالب فرهنگي

 سرفصل مصرف فرهنگي
 -افتتاح نمايشگاه مجازي  كتاب استان اصفهان

 سرفصل فضاي مجازي : 
 موجود در ي چالشهاي و بررسي مجازي استفاده از فضاتي وضعشيپا رصد و- 1
 فرهنگ ي شورابه آن جينتاي و ارايه  مجازي حوزه توسط كارگروه رسانه و فضانيا

 ي استانعموم
 -افتتاح نمايشگاه مجازي  كتاب استان اصفهان2

 :سرفصل عام
 »1404هنر استان اصفهان در افق  كتاب سند توسعه فرهنگ و-رونمايي از 

11 

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

- 

0 



۱۰۲ 
 

 تعداد مصوبه متن مصوبه  محورها رديف

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 0 

4 
موضوعات 

 - مناسبتي

0 

موضوعات  5
مرتبط با اداره 

 شورا

 در ي فرهنگ عموماي مجلس از شوري فرهنگونيسيكم-پيشنهاد ارايه درخواست 1
اين شورا به منظور اطالع و نظارت مستمر بر مصوبات براي ارسال  كشور ياستان ها

 مصوبات اين شورا
 موارد ذيل: پيرامون ي استان فرهنگ عمومي شورارخانهيدب-لزوم فعاليت 2

ه-  نامه هيتوصد- هياني بايقطعنامه ي ج-ش نظارترگزا- ي بگزارش رصدالف-
 مصوبه 

2 

 0 - ساير 6

 13                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۰۳ 
 

 0:تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: البرز                                   

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 

 

سرفصلهاي 
  -  گانه15

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

-  

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
-  

موضوعات  5
مرتبط با اداره 

 شورا

-  

  - ساير 6

 0                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 



۱۰۴ 
 

 5: تعداد كل جلسات برگزار شده عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: ايالم                        

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 

 

سرفصلهاي 
  گانه15

 سرفصل سرمايه اجتماعي :
 مردم در ي مشاركت حداكثري هانهي فراهم كردن زمي به منظور ستادليتشك- 1

 توسط  آناني مجموعههاري و زيي اجراي دستگاههاتيانتخابات با استفاده از ظرف
 سپاه استان

 گفتگو محور در خصوص مشاركت مردم در انتخابات با ي برنامههاديتول- 2
 تي شناخته شده استان با رعايهاههرچدعوت از صنوف، ورزشكاران، هنرمندان و 

 المي مركز ايماي توسط صدا و سي بهداشتيپروتكل ها
 تهيه كليپ و پخش تيزر از دستاوردها و خدمات نظام در استان ايالم در -3

 مردمي توسط صدا و سيماي مركز ايالم  راستاي جذب مشاركت
راه اندازي پويش هاي مردمي در خصوص جلب مشاركت مردم در انتخابات - 4

توسط دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان هاي تابعه 
دستگاههاي اجرايي خدمترسان(شامل:شركت برق، شركت آب - اطالع رساني 5

آنها به  خدمات يو فاضالب، شركت گاز، مخابرات و ... ) در صورت اضطرار و قطع
به منظور پيشگيري از نارضايتي عمومي مردم ، 

 سرفصل دين و فرهنگ :
 موضوعات معوقه طرح يي نهايريگجهي و نتي جلسه به منظور بررسيبرگزار- 

 ي امور عمراني معاون هماهنگاستي طرح به رني توسط كارگروه ايمسجد محور
 ربطي ذياستاندار و دستگاهها

 سرفصل هويت و روح ملي:
 مختلف عرصههاي نامآوران و ورزشي، هنري، ادبي، علمي - استفاده از نام مفاخر

عمومي استان، در كنار اسامي متبرك شهدا؛  معابر نامگذاري در ايالم استان
 توسط شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و شهرداران شهرهاي استان

 سرفصل ايثار و شهادت :
 4 با موضوع دفاع مقدس با توجه به بند الي و سرلمي ساخت فيريگيپ- 1

 ري ساي و همكارالمي مركز ايماي شورا، توسط صداو س79مصوبات جلسه 
 يي اجرايدستگاهها

 حمايت از ساخت فيلم سينمايي فاخر با موضوع  به منظورجلسه- برگزاري 2
 يم حضور رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالباجنگ و دفاع مقدس 

 استاندار و نماينده ولي فقيه استان و  ، مديركل صدا و سيماي مركز ايالمايران،
در جلسه شورا  آن  نتيجهارايه 

 سرفصل جوانان و ظرفيت هاي آنان :
 مساجد امناي هيأت در انگيزه با و جوان نيروهاي از استفاده  و - فعالسازي

 مبارزات پايگاه عنوان به ايالم شهر جامع مسجد ويژه به شهرستانها و استان
 كل همكاري اداره با خيريه امور و اوقاف كل انقالبي توسط اداره و فرهنگي

12 



۱۰۵ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 براي اسالمي تبليغات

 سرفصل مصرف فرهنگي: 
 ايالم، مركزي كتابخانه در عمومي فرهنگ شوراي آتي جلسات از - برگزاري يكي

 دستگاههاي مديران كتابخواني و لزوم همكاري و كتاب فرهنگ ترويج راستاي در
 توسط كتاب اهداي پويش «زمينه در عمومي كتابخانههاي نهاد با استان اجرايي

  »ها كتابخانه به مسووالن

 سرفصل عام:
 و ي فرهنگ عمومي مربوط به اسناد مصوب شوراهاي جلسه كارگروهليتشك- 

  استاني فرهنگ عمومي شورارخانهي اقدامات آنها به دبجهياعالم نت

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

- 0 

3 

موضوعات 
مرتبط با 

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

- 0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي

- انجام اقدامات الزم در راستاي گراميداشت سالروز اقامه اولين نماز جمعه 
كشور توسط برخي از دستگاههاي ذيربط، نظير دفتر نماينده ولي فقيه استان، 
استانداري، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، صدا و سيما، اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي و غيره، كه به برخي از اهم برنامهها و اقدامات انجام شده توسط 
 دستگاههاي فوقالذكر اشاره ميشود:

 مربوطه تخصصي كميتههاي تشكيل-1
 استفاده و شهرستانها جمعه ائمه رياست به شهرستاني قرارگاههاي تشكيل-2

 شهرستان ظرفيتهاي از حداكثري
 و برنامهسازي در جمعه ائمه سياستگذاري شوراي با رسانه بسيج همكاري  -3

  ها برنامه انعكاس
  اجتماعي نيروي انتظامي معاونت با مجازي فضاي در -اطالعرساني4
مرداد  5 (ويژه فرهنگي هاي كمك هاي مالي براي اجراي برنامه اختصاص -5

 كشور)  جمعه نماز اولين اقامه سالروز
الزم  برنامه ريزي هاي جهت سيما و صدا مدير با اختصاصي جلسه برگزاري  -6

1 



۱۰۶ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 براي بزرگداشت سالروز اقامه اولين نماز جمعه كشور
 جمعه توسط صدا وسيما ائمه زندگي از مستندي ساخت در همكاري -7
 ايالم شهر سطح در جمعه نماز موضوع با نصب براي جانمايي و بنر 30 تهيه- 8
 جمعه نماز و مردم رسانه اي جشنواره اندازي - راه9

 جمعه نماز موضوع با نوجوان و جوان نسل براي محتوا توليد-10
 سخنراني جهت استان سطح در تبليغات سازمان مبلغين ظرفيت از استفاده- 11

 جمعه نماز موضوع با تبليغي فعاليتهاي انجام و سازي فرهنگ و
 تشكيل جهت در استان جمعه ائمه سياستگذاري شوراي با همكاري -12

 برگزيده افراد تعيين و هنري و فرهنگي آثار دبيرخانه
 شهرستانها جمعه ائمه با استان سطح علميه هاي حوزه مديران همكاري -13

 مرداد 5 مناسبت به فرهنگي برنامهريزي جهت
، مديران توسط جمعه نماز جايگاه و فضيلت تبيين و معرفتي جلسات تشكيل -14

 و تشويق، ترغيب منظور به استان سطح علميه هاي حوزه مبلغين و، اساتيد
 جمعه نماز سازي فرهنگ

 پيشرفت چگونگي دقيق رصد و استاني ستادهاي سازي هماهنگ و  پيگيري-15
 استان سطح ستادهاي و ارگانها و نهادها در امور
 5 هاي برنامه به بخشي به منظور انتظام تبليغات سازمان با جلسه پيگيري -16

 غدير و واليت دهه با مرداد
 سابق جمعه ائمه از تجليل براي -برنامهريزي17
 دستگاههاي بين هماهنگي منظور به مستقل جلسه تشكيل و - برنامهريزي18

 مصالي در استان جمعه نماز دستاندركاران گردهمآيي برگزاري براي، فرهنگي
 اقتضائات بنابر (شرايط آمدن فراهم صورت در ايالم شهر) ره(خميني امام بزرگ

 ) كرونايي شرايط

موضوعات  5
مرتبط با 

 اداره شورا

 در انتخابات به عنوان ي جلب مشاركت حداكثري موضوع راهكارهانييتع- 
  استانيعموم  فرهنگي شوراندهيموضوع جلسه هفته آ

1 

 0 - ساير 6

 14                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 



۱۰۷ 
 

 9:                                              تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: بوشهر 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

1 

 

-سرفصل
 15هاي 

 گانه

 سرفصل اخالق و فرهنگ عمومي: 
- ساماندهي سواحل توسط استانداري و فرمانداران در شهرستانها بر اساس مصوبه شوراي 1

 فرهنگ عمومي
 - اجراي طرح عفاف و حجاب توسط استانداري و فرمانداران در شهرستانهاي استان2
-تعيين اعتبارات كانون هاي فرهنگي هنري مساجد طي يك نشستي مابين كانون هاي 3

 فرهنگي و هنري مساجد استان با برنامه و بودجه و استانداري بوشهر

 سرفصل آسيب اجتماعي:
-برگزاري نشستي توسط دبير شوراي فرهنگ عمومي و همچنين تشكيل هيات انديشه ورز  با 

 حضور استان هاي ساحلي و ارايه نتايج آن در جلسه  شوراي فرهنگ عمومي

 سرفصل محيط زيست:
-برگزاري نشستي توسط دبير شوراي فرهنگ عمومي و همچنين تشكيل هيات انديشه ورز  با 

 حضور استان هاي ساحلي و ارايه نتايج آن در جلسه  شوراي فرهنگ عمومي

 : سرفصل دين و فرهنگ
- تصويب طرح پيش نويس تدوين سند جامع مساجد استان بوشهر و ارسال آن به اعضاي 1

شوراي فرهنگ عمومي و ديگر پژوهشگران براي ارايه نقطه نظرات و در نهايت، تهيه نسخه 
 نهايي و رونمايي در شوراي فرهنگ عمومي

  و تهيه 1404- تصويب طرح سند توسعه و پيشرفت ستادهاي نماز جمعه در استان تا افق 2
 نسخه نهايي و رونمايي آن در شوراي فرهنگ عمومي فرهنگ عمومي

- تصويب سند جامع مساجد و رونمايي آن و ابالغ آن سازمان تبليغات اسالمي، شوراي 3
 رسيدگي به امور مساجد استان و اداره كل اوقاف و امور خيريه

- برگزاري هر ماه يك جلسه توسط شوراي رسيدگي به امور مساجد استان به منظور رصد 4
كليه نيازها، مشكالت، و پيشنهادات مساجد استان از جمله شيعه و سني  و شناسايي و  انتخاب 

 ماه 3 مساجد موجود در استان در گام نخست ، و شناسايي هر 1750 مسجد نمونه از بين 50
  مسجد نمونه توسط رييس شوراي رسيدگي به امور مساجد استان50

- تهيه يك مجموعه در خصوص ارتقاي مساجد استان با رويكرد پژوهش محوري در حوزه 5
آمار اشكاالت ساختماني و محتوايي، با محوريت جهاد دانشگاهي و همكاري اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي، تبليغات اسالمي استان،  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان و با مديريت 
مديركل تبليغات اسالمي استان و  ارسال آن به رييس شوراي رسيدگي به امور مساجد تهران ، 

 براي ارايه گزارش در جلسات شوراي فرهنگ عمومي
- تأكيد بر بدون روحاني نماندن مساجد در سراسر استان (مسئوليت اين مصوبه با سازمان 6

 تبليغات اسالمي استان مي باشد.)
-در نظر گرفتن برنامهاي در رابطه با قرآن، اذان، دعا و نماز اول وقت در فضاي آموزشي 7

دانشآموزان در آغاز سال تحصيلي جديد و  بحث و بررسي در خصوص بحث آموزش تراز و 
خانواده تراز و آموزش و پرورش تراز در جلسه آينده شورا (پيگيري مصوبه توسط آموزش و 
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۱۰۸ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

 پرورش استان
- قرار دادن طرح و پروژه  صد مسجد، صد نمايشگاه در اختيار كارگروه پژوهشي جهاد 8

  تومان) و حمايت از طرح مذكور 000/500/12دانشگاهي و تخمين اعتبار آن ( مبلغ طرح 
- قرار دادن طرح بوشهر شهر نماز در اختيار شوراي رسيدگي به امور مساجد استان، در 9

   و حمايت از طرح مذكور1400راستاي بوشهر نخستين پايتخت قرآني ايران  
- پرداخت جوايز مد نظر طرحهاي صد مسجد، صد نمايشگاه به مبلغ شش ميليون تومان از 10

 سوي دفتر نماينده محترم ولي فقيه در استان
-برگزاري نشستي مشترك في مابين اداره كل اوقاف و امور خيريه استان، صدا و سيماي 11

مركز استان و دفتر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در خصوص توسعه و ترويج و فرهنگ 
 سازي وقف و موقوفات قرآني استان

-برگزاري نشست مشترك في مابين دفتر فني استانداري بوشهر و سازمان تبليغات اسالمي 12
در خصوص اعالم تخمين اعتبار راجع به بازسازي و تعميرات و عمران موسسات و تخصيص  

 درصد به بخش فرهنگي با تاييد امام 40 درصد اعتبارات زكات استان به بخش عمراني و 60
 جمعه محترم

-تعيين اعتبارات كانون هاي فرهنگي هنري مساجد طي يك نشستي مابين كانون هاي 13
 فرهنگي و هنري مساجد استان با برنامه و بودجه و استانداري بوشهر

 سرفصل مصرف فرهنگي:
-تصويب ايجاد كتابخانه عمومي مركزي استان با مشاركت مديريت كتابخانه عمومي كشور و 

 1401كميته برنامه ريزي استان بوشهر براي سال 

 سرفصل ايثار و شهادت: 
شناسايي و تجليل از مولفين و آثار حوزه شهدا توسط شوراي فرهنگ عمومي استان و -

 شهرستان هاي تابعه

 سرفصل محيط زيست:
برگزاري نشستي توسط دبير شوراي فرهنگ عمومي و همچنين تشكيل هيات انديشه ورز  با 

 حضور استان هاي ساحلي و ارايه نتايج آن در جلسه  شوراي فرهنگ عمومي



۱۰۹ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

لي ترتهاي در پشت صحنه تمام برنامهران»ي اي قرآنتختي بوشهر پا« كردن عنوانديق- 1
 مركز يماي صدا و سهاي تمام برنامهسينوري در زني نوجوانان و بزرگساالن و همچنخواني

استان 
 يطي محغاتي تبلي در راستاراني اي قرآنتختي دستورات الزم در مورد عنوان بوشهر پاابالغ- 2

 ي ادارات شهرستان از سويساؤ رگري و دارانيبه فرمانداران ،بخشداران، شهرداران، ده
 ياستاندار

 پرداختن به موضوع نهترشدن اصحاب رسانه در زمي به منظور فعالاي جلسهيبرگزار- 3
 ي اجتماعي شبكه هاها،تي سا،ي مجازي كشور»در فضاي قرآنتختي«بوشهر به عنوان پا

 ، هاتي با استفاده از ظرفراني اي قرآنتختي  بوشهر به عنوان پابي تصورسانياطالع- 4
 مركز استان  ي بوشهر و شهرداري استانداري ، تابلوها و پرتابلهالبوردهايب
 اقتصاد ثي فاز از حني و مطالعه در اي قرآني فاز اول پروپوزال طرح گردشگرني و تدوهيته- 5

 ي اسالمغاتي وسازمان تبلي شهرداري از سوي و از نظر فرهنگ گردشگريگردشگر
 با موضوع« بوشهر 4 تا 1- فراخوان طراحي المان ها و داوري آنها با شماره هاي برتر 6

 پايتخت قرآني ايران» و ارسال نتيجه آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان
- انجام بازديد ميداني از موسسه قرآني واقع در خيابان عاشوري براي تجهيز، تعمير و تكميل 7

 اين موسسه از سوي استانداري و ارايه گزارش آن در جلسه شورا
- رونمايي از پوستر، لوگو و ابالغ رسمي مقام عالي وزارت از «بوشهر پايتخت قرآني ايران» 8

 با حضور مسؤولين استاني و كشوري 
- ايجاد دانشكده قرآني، موزه قرآني، مجتمع قرآني، كتابخانه تخصصي قرآني وتمامي زير 9

 ساختهاي قرآني براي توليد جامعه قرآني و توسعه تمدن و پيشرفت فرهنگ قرآني 
- تصويب طرح پيش نويس سند فعاالن قرآني استان و تهيه نسخه نهايي و رونمايي آن در 10

 شوراي فرهنگ عمومي بوشهر
 سيما به منظور انعكاس ملي بوشهر به عنوان پايتخت قرآني توسط  4- مكاتبه  با شبكه 11

 صدا و سيماي مركز استان
  ميليون تومان850تامين اعتبار پايتخت قرآني استان بوشهر توسط استانداري به مبلغ  -12
-برگزاري مسابقات كشوري قرآن ويژه جامعه روستايي و عشايري در نيمه اسفندماه از 13

 سوي  سازمان جهاد كشاورزي و با همكاري بين دستگاهي
-اجراي جلسات ماهيانه مجلسي انس با قرآن كريم با حضور قاريان ممتاز ملي و استاني 14

توسط ادارات فرهنگي و با مسئوليت اوقاف و امور خيريه در استان به منظور پوشش رسانه اي 
 مناسب
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۱۱۰ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

-دعوت از حجت االسالم و المسلمين قرائتي جهت اجراي دوره آموزشي جلسات تفسير 15
 قرآن كريم در سال جاري

-طراحي و اجراي نمايشگاه بزرگ تخصصي توليدات و محصوالت قرآني در محل دائمي 16
 فرهنگي استان   نمايشگاه ها توسط نهادها و دستگاه هاي 

 در فروردين 1400-توزيع و انتشار كتابچه گزارش عملكرد بوشهر نخستين قرآني ايران 17
 ماه جاري 

-توجه ويژه به طرح هاي مهم و حياتي در حوزه كودك و نوجوان با موضوع قرآن و عترت با 18
 همكاري دستگاههاي مربوطه  

-فراهم ساختن اجالس تخصصي و سراسري رسانه هاي قرآني كشور با حضور خبرگزاران 19
 و سفيران فرهنگي كشورهاي همسايه حوزه خليج فارس

-مكاتبه صدا و سيماي مركز بوشهر با شبكه هاي ملي و قرآني سراسر كشور در خصوص 20
 1400برنامه ها و طرح هاي ملي و بين المللي قرآني بوشهر نخستين پايتخت قرآني ايران 

-شناسايي، معرفي و تجليل چهره هاي ماندگار قرآني استان حسب شاخص هاي 21
 4كارشناسي مصوب كارگروه با همكاري سپاه امام صادق (ع) استان (كميته محافل قرآني) و 

 دستگاه مرتبط قرآني
 دستگاه مرتبط قرآني، استانداري، امام جمعه 4-برگزاري جلسه اي مشترك با حضور 22

 بوشهر و مديران شركت هاي نفتي، گازي، پتروشيمي و صنايع و معادن

3 

موضوعات 
مرتبط با 

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

- ابالغ سند نقشه جامع فرهنگي استان بوشهر طي نامهاي  به تمامي نهادهاي فرهنگي، 1
هنري و اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان و دريافت نظرات،اعم از ، پيشنهادات و انتقادات 

 در راستاي تقويت سند مذكور تا پايان ماه مبارك رمضان  
- تشكيل كارگروهي تخصصي به منظور بررسي سند فرهنگي استان بوشهر متشكل از 2

-دستگاههاي استاني و ملي اعم از : شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي سياستگذاري ائمه

جمعه استان ،دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور و ديگر نهادهاي مرتبط و ارايه نتايج براي 
تكميل و انجام اصالحات نهايي سند توسط جناب آقاي دكتر بصري عضو شوراي پژوهشي 

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و عضو كارگروه تدوين سند فرهنگي استان

- تشكيل كارگروه عملياتي سازي برش فرهنگي با حضور دكتر عباس عاشوري نژاد، دكتر 3

سيد نصراهللا بصري، مسئول شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان، جهاد دانشگاهي، اعضاي 

 .دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، نماينده دانشگاه و نماينده حوزه در استان

3 

4 
موضوعات 

 مناسبتي

  بهمن12-برگزاري رژه موتوري از فرودگاه تا گلزار شهداء تا روز 1

  -برگزاري راهپيمايي خودرويي از گلزار شهداي شغاب تا مصالي جمعه بوشهر2
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۱۱۱ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

موضوعات  5
مرتبط با 

 اداره شورا
با موضوع اقتصاد گردشگري قرآني نهادهاي مرتبط تعيين فردي به منظور هماهنگي با همه 1-

 توسط استانداري
-تقدير و تشكر از تدوين كنندگان تيم تحقيقاتي سند توسعه نقشه جامع فرهنگي استان 2

 بوشهر
-برپايي شوراي فرهنگ عمومي در شهر عاليشهر به رياست حجت االسالم و المسلمين سيد 3

 غالمرضا هاشمي امام جمعه
 شهرستان جنوبي استان به منظور 4-سفر دبير شوراي فرهنگ عمومي استان بوشهر به 4

 شهر در جلسه فرهنگ عمومي 4برآورد وضعيت فرهنگي و اجتماعي آنها و حضور روساي اين 
 استان

-تعيين حجت االسالم و المسلمين بهمياري به منظور تشكيل منظم جلسات شوراي فرهنگ 5
 شهرستان هاي تابعه استان و ارسال گزارش ماهانه به مركز استان

عمومي مركز استان و  -حضور شوراهاي فرهنگ عمومي شهرستان ها در شوراي فرهنگ6
متقابالً حضور رياست شوراي فرهنگ عمومي مركز استان در جلسات شوراي فرهنگ عمومي 

 شهرستان ها جهت طرح مساله و مباحث ضروري  
 به منظور تعيين عوامل 1401 ماهه نخست سال 3-تشكيل يك كارگروه آسيب شناسي در 7

 موثر در اجراي نشدن مصوبات و رفع آنها  

7 

 ساير 6
 روحاني طلبه اي كه هم اكنون در استان  حضور پيدا كردهاند و 85- فراهم نمودن اسكان 1

نيازمند مكان مي باشند، با هماهنگي استانداري. مسوول پيگيري مصوبه: حجت االسالم و 
 المسلمين طاهري مديركل محترم تبليغات اسالمي استان

-دعوت از كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد ، امور اهل تسنن و آموزش و پرورش و رييس 2
 ستاد اقامه نماز استان براي حضور در جلسات رسيدگي به امور مساجد استان 

2 

 57                                                                     تعداد كل مصوبات
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 10: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: تهران                               

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

  گانه15سرفصلهاي  1

 سرفصل گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي: 
مدير عامل آب و فاضالب استان برنامهريزي بهينهسازي مصرف آب توسط - 

 گزارش آن را به  ارسالول مديريت بهينه مصرف آب وؤتهران به عنوان مس
 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

 سرفصل اخالق و فرهنگ عمومي : 
- ابالغ دستور العملهاي الزم در حوزه عفاف و حجاب، نظارت و پيگيري 1

 اجرايي آن توسط استاندار محترم
معرفي يك كارشناس آگاه و مطلع در حوزه عفاف و حجاب با محوريت -2

 زيست عفيفانه از هر دستگاه به شوراي فرهنگ عمومي استان 
-برگزاري جلسات در باالترين سطح هر دستگاه عضو شوراي فرهنگ 3

عمومي استان با موضوع تبيين و برنامه ريزي در خصوص راهبرد سه پايه 
 زيست عفيفانه 

-طراحي برنامه و اجراي فعاليت هاي موثر فرهنگي در يكي از  سه راهبرد 4
پايه براي تحول سازي حجاب و عفاف از سوي دستگاههاي عضو شوراي 

 فرهنگ عمومي استان 

 سرفصل دين و فرهنگ:
-تشكيل جلسه كارگروه ترويج فرهنگ اربعين با حضور  آقاي حسن بيگي 1

معاون سياسي انتظامي استانداري و طرح و تصميم گيري در خصوص  
 مصوبات جلسه در جلسه اصلي شورا

-تشكيل دبيرخانه دائمي و كميته ويژه مراسم راهپيمايي اربعين و پيگيري 2
 امور مرتبط 

-برگزاري طرح چله مهدويت توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 3
 استان با همكاري و مشاركت دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان

    سرفصل خرد:
- تشكيل جلسه كارگروه ترويج فرهنگ خردورزي و استدالل گرايي به 1

دبيري حجت االسالم و المسلمين رحيمي صادق، مدير حوزههاي علميه 
برادران و با عضويت سپاه، نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، فرهنگ و 

 ارشاداسالمي، آموزش و پرورش و مركز رسيدگي به امور مساجد
تكميل طرح كارگروه ترويج فرهنگ خرد ورزي و استدالل گرايي براساس -2

   شرايط بومي و لحاظ در برنامه و بودجه سال آينده

 

 سرفصل ايثار و شهادت:

12 



۱۱۳ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

-همكاري و هماهنگي دستگاههاي فرهنگي و نيروي انتظامي در راستاي 1
 انجام فعاليت هاي مرتبط و برپايي بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليماني

دستور به كارگيري و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي پشتيباني، ترابري  -2
و تبليغاتي كليه دستگاههاي عضو شورا به ويژه شهرداري جهت برگزاري هر 

 چه باشكوهتر الگوي اردوهاي راهيان نور

2 
موضوعات مرتبط با 

منشور توسعه فرهنگ 
 قرآني

- 
0 

3 
موضوعات مرتبط با 

نقشه مهندسي 
 فرهنگي

- 
۰ 

 موضوعات مناسبتي 4

 داخل شهر به يتعويض پرچم هاي بزرگ و پرچم هاي نصب در پل ها- 1
 رنگ مشكي به مناسبت فرارسيدن ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان

 شهرداري  تهران   توسط
نصب نمادهاي عزاداري و اشعار محرم در تابلوهاي داخل شهر و -  2 

 اعم از تجاري و فرهنگي در قالب حسينيه اي به وسعت يك تلويزيون شهري
 سازمان محترم زيباسازي شهر تهران شهر توسط

-نصب پرچم عزاداري در كليه تاكسي و اتوبوس هاي شهري توسط 3
 تهران شهرداري 

اجرايي از سوي استاندار براي نصب كليه دستگاه هاي - مكلف نمودن  4
 پرچم عزاداري در سر در ادارات و ساختمان هاي  وابسته  

ليست و اسامي دانشگاه هايي كه زمينه برگزاري مراسم دهه اول -اعالم 5
دبيرشوراي ولي فقيه در دانشگاه ها به   نمايندگيتوسط ،محرم را دارند

  اطالع رساني و انعكاس آن از طرف دبيرخانهفرهنگ عمومي به منظور 
 با ؛ ويژه محرم، محل اداره كل تبليغات اسالمي دردبيرخانه استاني-تشكيل 6

 ، شهرداري، معاونت اجتماعي و فرهنگي،عضويت اداره كل تبليغات اسالمي
 و هنري شهرداري تهران-  سازمان فرهنگي ،سپاه حضرت محمد رسول اهللا

 برگزاري مستمر جلسات
محرم  به دبيرخانه شورا توسط  اول ماه دهه اقدامات ليست - ارسال7

 پوش كردن شهر، سياه از اجتماعي شهرداري تهران (اعم فرهنگي- معاونت
 ) سياه پوش كردن بيرون مسجدبراي  مساجد به ويژه كمك

برگزاري جلسه و ارتباط براي مقدمات و تمهيدات الزم -فراهم نمودن 8 
 با فرماندهي نيروي انتظامي استان هل بيت هاي مذهبي و مداحان اأتهايهي

محترم تبليغات اسالمي ، توسط اداره كل تهران
برگزاري و قرائت در خصوص دستگاهها انجام اقدامات الزم توسط  -9
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۱۱۴ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

 1400 مهرماه 5در تاريخزيارت اربعين قبل از شروع ساعت كاري در 
 از سوي راهپيمايي جاماندگان اربعين  برپايي  در خصوص- ارايه طرح10

 شوراي فرهنگ عمومي استانشهرداري به دبيرخانه 
 سردار حسن زاده به نمايندگي از شوراي  انجام اقدام الزم از سوي-11

فرهنگ عمومي استان در خصوص اخذ نظر ستاد كرونا استان در مورد 
 راهپيمايي جاماندگان اربعين

 تشكيل كميته ويژه برنامه ريزي و برپايي مراسم سيزدهم آبان سالروز -12
   تسخير النه جاسوسي آمريكا و دعوت از اقشار و اصناف در اين مراسم

-برگزاري برنامه هاي نمادين به مناسبت هفدهم دي در مسجد امام 13
حسين عليه السالم توسط حوزه هاي علميه برادران و خواهران با همكاري 

 ساير دستگاهها
-ارايه طرح و برنامه هاي دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان 14

 درخصوص پيوند جشن هاي انقالب اسالمي با جشن مهدويت 

 بهمن 22-ارايه برنامههاي دستگاههاي عضو شورا در خصوص راهپيمايي 15
 به شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان 

-هماهنگي دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان با شوراي 16
هماهنگي تبليغات اسالمي استان جهت راه اندازي غرفه مهدويت در مسير 

  بهمن 22راهپيمايي 

-ارايه گزارش دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي در خصوص 17
انجام برنامه هاي گراميداشت فجر به شوراي هماهنگي تبليغات  اسالمي 

 استان  

-اخذ گزارش ادارات عضو شوراي فرهنگ عمومي در ارتباط با مراسم 18
 جشن نيمه شعبان 

-لحاظ نمودن برنامه و فعاليت هاي الزم دستگاههاي عضو در دستور كار 19
   فروردين12حوزه تابعه درخصوص بزرگداشت روز 

موضوعات مرتبط با  5
 اداره شورا

  ماهه اول سال ششاولويتهاي دستور جلسات - تصويب  1
 و دعوت از دبيران 1400فعالنمودن كارگروههاي تخصصي در سال - 2

 جلسه بعديدر كارگروهها 
  جلسه  هر گزارشي از روند اجراي مصوبات در ابتداي- ارايه 3
تشكيل جلسات و ارسال مصوبات به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي - 4

 ي اسنادكارگروه هاتوسط 
 .در جلسه شركت نمايند مديران شخصا- 5
دستگاه هاي فرهنگي مرتبط با اربعين در كليه  برنامه هاي جامع - ارسال6

به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان ، استان تهران

14 



۱۱۵ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

- تشكيل قرارگاههاي فرهنگ عمومي براساس آيين نامه و دستور العمل 7
 هاي تدوين شده دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

-ابالغ دستور العمل هاي الزم در حوزه عفاف و حجاب، نظارت و پيگيري 8
 اجرايي آن توسط استاندار محترم

-تصميم گيري شوراي فرهنگ عمومي در خصوص آيين نامه شوراي 9
 فرهنگ عمومي مناطق شهر تهران 

-اخذ نظر و ديدگاه دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي در خصوص 10
 پيش نويس آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مناطق تهران 

 -ابالغ آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مناطق پس از اعمال تغييرات 11

-دعوت از مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري جهت هماهنگي بيشتر 12
 در حوزه تبليغات شهري در جلسه شوراي فرهنگ عمومي 

-تصميم گيري در خصوص طرح سند راهبردي و عملياتي شوراي فرهنگ 13
 عمومي استان تهيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

  -آمادگي كارگروههاي تخصصي جهت ارايه گزارش عملكرد14

 
 ساير

-مساعدت حوزه عمراني استانداري در خصوص ساخت مسكن افراد تحت 
پوشش كميته امداد و پيگيري آن توسط مدير كل كميته امداد امام خميني و 

 ارايه نتيجه آن  در جلسه آينده شورا شورا 

1 

 46 تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 



۱۱۶ 
 

 1: ت برگزار شدهاتعداد كل جلسعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: جنوب استان كرمان            

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

سرفصلهاي  1
  گانه15

-  

2 

موضوعات 
مرتبط با منشور 
توسعه فرهنگ 

 قرآني

 
- 

 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

 

موضوعات  4
 مناسبتي

-  

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 

 شورا
- 

 

  - ساير 6

 0                                                                     تعداد كل مصوبات

 *جلسه جنوب استان كرمان مصوبهاي نداشته است.

 

 

 

 

 



۱۱۷ 
 

 10تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: چهار محال و بختياري       

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
مصو
 به

1 

-سرفصل

 15هاي 

 گانه

 سرفصل اقتصاد مقاومتي:
-تدوين طرح راهبردهاي فرهنگي رسانه اي توسعه گردشگري فرهنگي استان چهارمحال و بختياري 

 وتخصيص اعتبار الزم  براي اين موضوع به منظور رفع بيكاري و ايجاد اشتغال در استان

 سرفصل سرمايه اجتماعي: 
تصويب كليات طرح « الگوپروري در انتخابات با رويكرد به سبك زندگي و الگوي اسالمي،ايراني - 1

 پيشرفت در استان»
فعال در حوزه پوشش اخبار گروه هاي جهادي  گروه 6، شامل رسانه ايبسيجي گروه هاي - اعزام 2

گروه هاي اين انعكاس زحمات محروم استان و به مناطق  عمراني بسيج براي پوشش برنامه ها
جهادي 

 سرفصل اخالق عمومي : 
- ارايه گزارش عملكرد عفاف و حجاب در استان توسط دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از 1

 منكر
فعال در حوزه پوشش اخبار گروه هاي جهادي  گروه 6،  شامل رسانه ايبسيجي گروه هاي - اعزام 2

گروه هاي اين انعكاس زحمات محروم استان و به مناطق  عمراني بسيج براي پوشش برنامه ها
جهادي 

، براي انجام كار جهاد رسانهاي به منظور فعاليت  قرارگاه رسانه اي-ارايه پيشنهاد طرح تشكيل3
و تعهد واقعي و اخالق محوري  ياخالق مدار بر اساس اصل رسانه ها

  سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي:
 براي ساخت نمازخانه و سرويس بهداشتي در منطقه گردشگري پل - اختصاص اعتبار مورد نياز

زمانخان 

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي: 
- تهيه و تنظيم پيشنويس اساسنامهاي با هدف استفاده بيشتر از امكانات و فضاي مصالي بزرگ 
امام خميني(ره) شهركرد توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با 

نظارت نماينده ولي فقيه در استان و اجرايي شدن آن پس از اصالحات و تصويب ايشان به عنوان 
 توليت مصلي

 سرفصل دين و فرهنگ:
- تهيه و تنظيم پيشنويس اساسنامهاي با هدف استفاده بيشتر از امكانات و فضاي مصالي بزرگ 1

امام خميني(ره) شهركرد توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با 
نظارت نماينده ولي فقيه در استان  و اجرايي شدن آن پس از اصالحات و تصويب ايشان به عنوان 

 توليت مصلي
-ادامه فعاليت ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان بروجن با دبير فعلي (تا زمان 2

 تعيين دبير جديد)

23 



۱۱۸ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
مصو
 به

 سرفصل هويت جمعي و روح ملي
برگزاري كنگره بزرگداشت مفاخر، مشاهير و بزرگان ديني استان، با انجام مطالعات و پژوهشهاي  -

 يجهاد1401عميق در سال 

 سرفصل مصرف فرهنگي : 
- اتخاذ تدابير الزم  براي فعالتر شدن فرهنگسراي بزرگ ارشاد شهركرد و لزوم استفاده بهينه از 

  ظرفيتهاي آن براي فعاليتهاي فرهنگي و هنري
 سرفصل عام : 

- ارسال نظرات، پيشنهادات و طرحهاي اعضا در حوزه مسايل و نيازهاي فرهنگي دستگاه متبوع 1
خود به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي براي بررسي و پيگيري به كميسيون فرهنگي مجلس براي 

 بررسي و پيگيري
- برگزاري دورههاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت كاركنان با موضوع سبك زندگي قرآني و 2

 صدور گواهي مربوطه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و اداره كل تبليغات اسالمي استان
- تشكيل جلسهاي به منظور احصا، سازماندهي و جمعبندي نظرات و طرحهاي فرهنگي و ارايه آن 3

به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، مركب از معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري، 
 نماينده مجلس شوراي اسالمي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و برخي از دستگاههاي فرهنگي

- تصويب كليات طرح تأسيس مركز طراحي زندگي و سبك زندگي اسالمي- ايراني و ارايه نظرات 4
اصالحي اعضاي شورا در خصوص طرح مذكور به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي و ارسال آن به 

 كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
- پيشنهاد انتخاب شهركرد به عنوان پايتخت سبك زندگي اسالمي- ايراني به شوراي عالي انقالب 5

 فرهنگي با ارايه مستندات الزم
- تدوين و اجراي طرح راهبردهاي فرهنگي رسانه اي بازگشت به روستا (اين طرح با حمايت 6

 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي در صورت تصويب طرح نامه قابل حمايت مي باشد).
و دقيق طرح مباحث و راهكارهاي فرهنگي در حوزه كميسيون اديان، فرق و علمي ، عميق- مطالعه 7

اقوام توسط اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان و ارايه نتايج مطالعات انجام شده در جلسه 
 شوراي فرهنگ عمومي استان

-قرار گرفتن موضوعات عرفانهاي كاذب و نوظهور،  عفاف و حجاب، الگوي سبك زندگي، آسيب 8
شناسي و مديريت شبكه هاي اجتماعي، بيانيه گام دوم انقالب اسالمي و جهاد تبيين در دستور كار 

 1401جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان در سال 
-تشكيل كارگروهي  براي جمع بندي و ارايه راه حلها در رابطه با فرق ، مذاهب و اقوام استان 9

مركّب از استانداري، صدا و سيما ، حوزه علميه ،دانشگاههاي استان و... به دبيري اداره كل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمي استان  و ارايه نتيجه در بازه زماني سه ماهه به شوراي فرهنگ عمومي

-تشكيل كارگروهي در خصوص موضوع جمعيت با مسووليت معاون سياسي-امنيتي و اجتماعي 10

استانداري و با دعوت از مديران دستگاههاي مؤثر و نخبگان  به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون 
راهكارهاي عملي فرزندآوري در استان و ارايه نتيجه  آن براي اجرا و ابالغ  و همچنين گزارش به 



۱۱۹ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
مصو
 به

-تبليغ و تبيين قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده توسط 11شوراي فرهنگ عمومي استان 
 ايمه جمعه و رسانههاي استاني

2 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

- تشكيل كارگروه تخصصي قرآني براي فعاليتهاي قرآني در شهرها و روستاهاي سراسر استان، 
 ذيل شوراي فرهنگ عمومي به رياست مدير كل تبليغات اسالمي

1 

3 
موضوعات 

 مناسبتي

- صدور بيانيهاي مبني بر بايدها و نبايدهاي انتخاباتي با محوريت حضور حداكثري مردم و جناح 1
هاي سياسي و مشاركت ستادهاي انتخاباتي،مردم و دستاندركاران انتخابات از طرف شوراي 

 فرهنگ عمومي استان 
- تشكيل جلسهاي تخصصي با محوريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و مركب از 2

دادستان مركز استان، رييس ستاد انتخابات استان،رئيس هيات نظارت بر انتخابات، پليس فتا و يك 
 نفر از علماء براي مديران رسانه هاي فضاي مجازي پرمخاطب براي تبيين قوانين و جرايم انتخاباتي

2 

4 

موضوعات 
مرتبط با 

اداره 
 شورا

-تشكيل شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شهركرد به رياست حجت االسالم ابوالفضل احمدي و 1
 برگزاري مستمر جلسات شورا و ارايه گزارش آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان

، به دبيرخانه 1400- ارسال اقدامات انجام شده در مورد مصوبات شوراي فرهنگ عمومي در سال 2
 شوراي فرهنگ عمومي استان توسط اعضا

2 

 ساير 5

تشكيل كارگروهي به دبيري جبهه فرهنگي انقالب اسالمي استان به منظور بحث  و تبادل نظر در -1

خصوص طرح جهاد تبيين در انديشه رهبر معظم انقالب و ارايه راهكارهاي فوري و عملياتي كوتاه 
مدت و همچنين  تشكيل كارگروهي به دبيري رييس سازمان بسيج اساتيد استان  به منظور احصاي 

 راهكارهاي اساسي، بنيادي و دراز مدت با تعيين اولويت ها  براي اجرا

-برگزاري مراسم دعاي «اعمال ام داوود» با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در مصالي بزرگ 2
 حضرت امام خميني(ره) شهركرد 

  در شوراي فرهنگ عمومي استان1401-ارايه اولويتهاي توسعه فرهنگي و اجتماعي استان در سال 3

 عملياتي كردن راهكارهاي فرهنگي بومي سازي در استان« با محوريت بيانيه گام دوم انقالب اسالمي -4

-تشكيل كارگروه هاي رصد فرهنگي در رابطه با موضوع جهاد تبيين و  اجرايي و عملياتي كردن 5
 راهكارهاي بومي سازي آن

5 
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۱۲۰ 
 

 0:                     تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: خراسان جنوبي 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 - گانه
 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

- 

 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

- 

 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 

 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا
- 

 

  - ساير 6

                                                                      تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲۱ 
 

 3:تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: خراسان رضوي                   

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

سرفصلهاي  1
  گانه15

 سرفصل عام
 -موافقت با تشكيل گروه هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي و هنري استان

1 

2 

موضوعات 
مرتبط با منشور 
توسعه فرهنگ 

 قرآني

- 0 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- در دستور كار قراردان موضوع راه اندازي دفتر شوراي عالي انقالب فرهنگي در 1
 استان خراسان رضوي 

- تعيين اولويت هاي مسائل فرهنگي استان خراسان رضوي به منظور تدوين برش 2
 استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور توسط اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان 

اجتماعي استانداري –گانه با محوريت اداره كل فرهنگي 5- فعال شدن كميته هاي 3
و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان و  با حضور نهادهاي آستان قدس رضوي ، 

 حوزه علميه و دانشگاه فردوسي
 - تصويب اولويت هاي پنج گانه فرهنگي استان از جمله؛ 4 

 الف: سبك زندگي ايراني- اسالمي
 - جمعيت : تمايل كم به فرزند آوري

 - ساده زيستي : مقابله با تجمل گرايي و مصرف گرايي
 - ازدواج  واستحكام خانواده : تغيير معيارهاي همسر گزيني

- اخالق اجتماعي : الف-كاهش آستانه تحمل اجتماعي ب- عدم رعايت عفت در 
 اخالق اجتماعي 

 - اميد به زندگي و نشاط مؤمنانه
 - دانش افزايي

 - ايثار و شهادت
 ب: زيارت و فرهنگ ميزباني و مجاوري

 - بهبود فرهنگ ميزباني زائر
 - كمبود انسجام برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با زائر و زيارت

 - ضعف تناسب كالبد شهر با هويت ديني و زيارتي مشهد
 - ترويج فرهنگ رضوي

 ج-توانمندسازي فرهنگي اجتماعي حاشيه نشينان (مشهد ، نيشابور ، سبزوار و ... )
 - ضعف ادغام فرهنگي و اجتماعي حاشيه شهر در متن شهر

 - ضعف نسبت به استفاده از ظرفيت خرده فرهنگ هاي حاشيه شهر
 - تقويت هويت روستايي براي عدم مهاجرت 

4 



۱۲۲ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف
 مصوبه

 -  بهره گيري از  ظرفيت  كار و كارآفريني
 -  معرفي هويت انقالبي

د-ساماندهي فعاليتهاي نوين فرهنگي هنري ( ساماندهي فضاي مجازي، سواد 
 رسانه با تاكيد بر توليد محتوا )

 - ضعف سواد رسانه اي
 - دست برتر نداشتن در توليد محتوا در فضاي مجازي

- ضعف در استفاده از ظرفيت مجموعههاي مردمي در حوزه فعاليتهاي نوين 
 فرهنگي

 - مديريت يكپارچه فرهنگي با تاكيد بر اقتصاد فرهنگ و هنر
 - تقويت جايگاه و اثرگذاري شوراي فرهنگ عمومي استان

 - ضعف سهم حوزه فرهنگ و هنر در سبد مصرف خانوار
 - توزيع نامتوازن منابع و زير ساختهاي فرهنگي در سطح استان

موضوعات  4
 مناسبتي

- 0 

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

- 0 

  - ساير 6

 5                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲۳ 
 

 5             تعداد كل جلسات برگزار شده: عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: خراسان شمالي 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف
 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 سرفصل اخالق عمومي:
-شيارسال پي و  و سوگوارمي مجالس ترحي طرح ساماندهاتي كلبيتصو- 1
ي در لي نظرات تكميي به منظور دريافت اجراي طرح مزبور به دستگاههاسينو

 خصوص آن
 در مراسم رايج و  خرافات اارزشها و ضد ارزشه- تهيه و تدوين مجموعهاي از 2

با هدف آگاهي  طرح هجرت و مداحان ونيانحروي و ارسال آن به  و سوگوارميترح
 دادن به مردم

- ممنوعيت و ايجاد محدوديت سگ گرداني در اماكن عمومي با توجه به موازين 3
 شرعي و قانوني دستگاههاي متولي  از طريق شهرداري و نيروي انتظامي

 سرفصل آسيب هاي اجتماعي
- ممنوعيت و ايجاد محدوديت سگ گرداني در اماكن عمومي با توجه به موازين 1

 شرعي و قانوني دستگاههاي متولي  از طريق شهرداري و نيروي انتظامي
-تدوين طرح جامع پيشگيري و مقابله با نزاع با همكاري دستگاههاي اجرايي 2

 استان  ظرف دو هفته 

 ارايه برنامه عملياتي توسط دانشگاه بجنورد در خصوص آسيب هاي اجتماعي و -3
 با تكيه بر داده هاي پژوهشي

 سرفصل دين و فرهنگ
-پيگيري موضوع حمايت از توليد كنندگان و عرضه كنندگان پوشاك ايراني و 

اسالمي از سوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر  و اداره كل صنعت، معدن و 
 تجارت  و انجام اقدام الزم و ارائه گزارش در جلسه بعدي شورا

 سرفصل عام :
-ابالغ مصوبه شوراي فرهنگ عمومي در خصوص اجراي شرح وظايف اسناد 1

 هشت گانه توسط دستگاههاي متولي، توسط استانداري
دعوت از كارشناسان  با  عموم مردمي براي فرهنگ عموميمصوبات شورا-تبيين 2
 استاني مركز مايصدا و سي، توسط  فرهنگ عمومي شوراري و دبي و اجتماعينيد

9 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

- 

 

3 
موضوعات مرتبط 

با نقشه مهندسي 
 فرهنگي

- 

 



۱۲۴ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف
 مصوبه

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 

 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

 روزه به دبيرخانه شورا، 45- ارسال گزارش اجرايي مصوبات به صورت هر دوره 1
  گانه9توسط دبيران كارگروههاي اسناد 

-اطالعرساني مصوبات شوراي فرهنگ عمومي و اقدامات انجام گرفته  در اين 2
 راستا، در صدا و سيما

- لزوم همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي استان براي تأمين اعتبار دستگاه 3
 هاي متولي اجراي اسناد، با توجه به منابع مالي موجود و مقررات مربوط

- رصد فعاليتهاي فرهنگي توسط دبيرخانه شورا و ارائه گزارش منظم به 4
 جلسات شورا

-ارسال تحقيقات مراكز علمي و دستگاههاي اجرايي در حوزه فرهنگ عمومي از 5
 سوي سازمان مديريت به دبيرخانه شورا

-فراهم كردن زمينه همكاري مراكز علمي با دستگاههاي اجرايي در حوزه فرهنگ 6
 عمومي توسط دبيرخانه شورا و دانشگاههاي استان 

-طرح نتايج طرح هاي پژوهشي  مرتبط با فرهنگ عمومي به منظور ارائه 7

 راهكارها و تصميمات عملياتي در جلسه شورا

-اجتناب دستگاههاي عضو شورا از اعزام نماينده به جلسات شورا و انجام 8
 هماهنگي و اعالم كتبي به دبيرخانه 

8 

  - ساير 6

 17                                                                     تعداد كل مصوبات
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 5: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: خوزستان                            

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل اقتصاد مقاومتي: 
-  تشكيل كارگروه تخصصي استاني به رياست مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1

خوزستان زير نظر شوراي فرهنگ عمومي استان خوزستان طبق برنامه ارتقاي 
 فرهنگ كار، مهارت آموزي و كارآفريني مصوب شوراي فرهنگ عمومي كشور 

-طرح موضوع ايجاد گفتمان و فرهنگ اشتغال  و كارآفريني در شهرستان ها با 2
 همكاري ائمه جمعه 

 -برنامه ريزي صداوسيما درباره معرفي الگوهاي موفق كار آفرين دراستان 3
 - قرار گرفتن موضوع فرهنگ كار و كارآفريني در دستور جلسه بعدي شورا4

 سرفصل دين و فرهنگ:
- ايجاد دوكارگروه شور مردمي و شعور اهل بيت  در خصوص برنامه هاي نيمه 1

 شعبان  با نظارت دبير شوراي فرهنگ عمومي و ارايه نتايج آن در ستاد نيمه شعبان 
 - برگزار جشن نيمه شعبان از سوي دستگاههاي اجرايي 2
-انتخاب آقاي  دكترخانچي معاون استاندار به عنوان مسوول هماهنگ كننده 3

 دستگاههاي پشتيبان برنامه نيمه شعبان. 
-  برپايي همايش ائمه جمعه استان جهت تقسيم وظايف كار در برنامه هاي نيمه 4

  اسفند ماه در دفتر نماينده ولي فقيه 18شعبان در تاريخ  روز چهارشنبه
 -اختصاص چند جلسه در خصوص مهدويت تا پايان سال5
 -برپايي جلسهاي به منظور برگزاري جلسات قرآني ماه مبارك رمضان در استان6

10 

2 

موضوعات 

مرتبط با 
منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

 - برپايي جلسه اي به منظور برگزاري جلسات قرآني ماه رمضان در استان 

1 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

۰ 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 

۰ 



۱۲۶ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 

 شورا

 - برگزاري چند جلسه شوراي فرهنگ عمومي  تا پايان سال 1
 -لزوم حضور شخص اعضاء در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان  2
 - اظهار نظر اعضاي در خصوص اولويت هاي جديد شورا 3
 - تشكيل كارگروه هايي براي تعيين اولويت ها و ارائه گزارش به شورا 4
 - تشكيل هفتگي جلسات شوراي فرهنگ عمومي تا پايان سال 5
- تدوين جدول زماني برگزاري شورا فرهنگ عمومي استان و دستور جلسات براي 6

 سال جديد 

 

6 

 ساير 6
 -همكاري كليه نهادها و دستگاهاي اجرايي در برگزار مراسم دهه بصيرت 1
 -تدوين جدول اولويت هاي فرهنگي استان 2
 

2 
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 5: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: زنجان                                

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 15سرفصلهاي  1
 گانه

 سرفصل اخالق عمومي : 
  ري المعارف فرهنگ، تمدن و مشاهرهي دانيتدوتشكيل كارگروهي به منظور  -1

 نظران وكارشناسان مرتبط با اين موضوعصاحب با حضور استان
 عنوان با شورجه جمالاستاد  نكوداشت تصويب كليات برگزاري مراسم -2
 و لزوم همكاري دستگاه هاي عضو شورا با 1400 بهمن ماه در ،جمال» حسن«

 دبيرخانه نكوداشت مراسم مذكور

 سرفصل هويت و روح ملي: 
  ري المعارف فرهنگ، تمدن و مشاهرهي دانيتدوتشكيل كارگروهي به منظور - 1

 نظران وكارشناسان مرتبط با اين موضوعصاحب با حضور استان
 اداره كل توسط انجمن مفاخر شعبه زنجان ليتشك- اقدام الزم به منظور 2

 ي استانارشاد اسالم فرهنگ و
-- انجام روند اجراي دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهير استان زنجان و پي3

گيري موضوع تخصيص اعتبار آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان 
 مديريت و برنامهريزي استان توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان

 عنوان با شورجه جمالاستاد  نكوداشت -تصويب كليات برگزاري مراسم4
 و لزوم همكاري دستگاه هاي عضو شورا با 1400 بهمن ماه در ،جمال» حسن«

 دبيرخانه نكوداشت مراسم مذكور

  سرفصل ايثار و شهادت:
- تاكيد بر همكاري دستگاه هاي عضو شوراي فرهنگ عمومي درخصوص كنگره 

  شهيد استان زنجان3535

7 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

- تشكيل جلسات كارشناسي درخصوص اساسنامه انجمن خيرين قرآني استان 1
 و  ارايه نتايج آن در جلسه شورا 

- اعالم برنامهها و پيشنهادات دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي 2
 درخصوص فعاليتهاي قرآني دستگاه متبوع خود به دبيرخانه شورا 

2 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

سازمان  با  استاني فرهنگيبرش نقشه مهندس- تشكيل جلسه در خصوص 1
 ي و ارايه گزارش آن در جلسه شورازري و برنامهتيريمد
ي به  فرهنگيمهندسراستاي نقشه  در فرهنگيپنج مسأله مهم - اعالم 2

 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان  توسط اعضاي شورا
بازنگري و جمعبندي نهايي پنج اولويت مهم فرهنگي استان با تشكيل هيأت  -3

 انديشه ورز 
-ارسال اولويتها و آسيبهاي اجتماعي احصا شده استان به دبيرخانه شوراي 4

فرهنگ عمومي، به منظور بهرهبرداري در تدوين و اجراي برش استاني نقشه 
مهندسي فرهنگي كشور، توسط نيروي انتظامي، امور اجتماعي و فرهنگي 

 استانداري و  بهزيستي

5 



۱۲۸ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 و  فرهنگي احصا شده در شوراي فرهنگ عمومي استان-تصويب پنج مسأله5

-ارسال آن به شوراي برنامهريزي و توسعه استان براي اجرا و تشكيل كارگروه
 هاي تخصصي

موضوعات  4
 مناسبتي

-  

موضوعات مرتبط  5
 با اداره شورا

 در  المعارف زنجانرهيدا-ارايه گزارش و اقدامات انجام شده در خصوص 1
 جلسه آينده

 توسط  نمازي و پژوهشي ،هنري در خصوص جشنواره فرهنگياطالعرسان- 2
 ي استان فرهنگ عمومي شوراياعضا

- انجام  پيگيريهاي الزم از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در 3
  شهيد استان 3535خصوص مكاتباتي كه از سوي استاندار پيرامون كنگره 

خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي صورت گرفته و ارايه نتايج آن در شوراي 
 فرهنگ عمومي

3 

 0 - ساير 6

 17                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲۹ 
 

 8: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: سمنان                                 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

سرفصلهاي  1

  گانه15
 سرفصل سرمايه اجتماعي : 

- تاكيد بر تقويت ارتباط ويژه امام جمعه و فرماندار شهرستان سرخه با تشكلهاي 1
 غير دولتي براي رونق هنر و توسعه فرهنگ

 - استفاده از حضور اتباع بيگانه به عنوان فرصت براي تاثير گذاري فرهنگي2

 سرفصل اخالق عمومي:
 - انجام اقدامات ذيل به منظور اجراي قوانين موجود در حوزه عفاف و حجاب1

الف) تشكيل كارگروهي متشكل از اداره كل فرهنگي اجتماعي و اداره كل بانوان و 
خانواده استانداري به همراه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و ستاد احياي امر به 

معروف و نهي از منكر به منظور پيگيري و اجراي قوانين عفاف و حجاب و ارائه 
 گزارشهاي مربوطه به شورا

ب) بهره گيري از ظرفيت اقشار مردمي و افراد داراي دغدغه در حوزه عفاف و حجاب 
 كارگروه مربوطه جهت اصالح وضعيت فرهنگي عفاف و 1در راستاي اجراي بند 

 حجاب در استان 
ج) طرح و پيگيري دستورالعمل هاي پيوست قوانين عفاف و حجاب مصوب  شوراي 

فرهنگ عمومي كشور و شوراي عالي انقالب فرهنگي در كارگروه و برنامه ريزي 
 دستگاه ها براي اجراي مسؤوليت هاي خودشان در قبال جامعه 

د) بررسي عملكرد نهادهاي فرهنگي در ساير استان ها از جمله الگوي موسسه سراي 
ايراني در قم در كارگروه مزبور  و حمايت از طرح هاي مشابه و همچنين فراهم 

 ساختن بازديد كارشناسان از اين نهادها
اولويت گذاري موارد ذيل توسط كارگروه ويژه عفاف و حجابِ شوراي امر به -2

 معروف و نهي از منكر
-بهرهگيري از سمن ها در موضوع توسعه عفاف و حجاب با اولويت دستگاههاي 

 دولتي و پيشنهاد طرح هاي قابل اجرا به شورا
-تكريم بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب و پيگيري اين موضوع در همه نهادهاي 

 عضو شورا
-ارايه فعاليت ها و پيگيريهاي ستاد احيا در جلسه آتي شورا و همكاري نهادها 

 جهت پياده سازي برنامه هاي عفاف و حجاب

 سرفصل بهداشت و نشاط اجتماعي:
 -طراحي برنامه هاي نشاط آفرين و اميدبخش و ويژه تغيير قرن

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي: 
- توسعه فعاليت اجتماعي براي جلوگيري از نزاع و درگيريهاي خرد در شهرستان 1

 سرخه وكنترل تعداد معتادين به كمك سازمانهاي مردم نهاد
ارايه طرح مبارزه با معضالت اجتماعي از سوي دستگاههاي عضو شورا به منظور  -2

 ارسال براي شوراي فرهنگ  عمومي كشور و تامين اعتبار آن

12 



۱۳۰ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل دين و فرهنگ
 - ارتقاي فرهنگ عمومي استان با استفاده از ظرفيت هاي ديني فرهنگي و اجتماعي

 سرفصل هويت و روح ملي: 
سرعت بخشيدن به يادمان و المانهاي فرهنگي شهرستان سرخه در حوزه مفاخر - 

 در قالب مجتمع فرهنگي جديد

 سرفصل مصرف فرهنگي:
تاكيد بر تقويت ارتباط ويژه امام جمعه و فرماندار شهرستان سرخه با تشكلهاي - 1

 غير دولتي براي رونق هنر و توسعه فرهنگ
-برگزاري جلسات كارشناسي براي توسعه كتاب و كتابخواني از سوي نهاد 2

كتابخانه هاي عمومي استان با  تكيه بر مردمي كردن فعاليت ها، خالقيت و نوآوري در 
 عرصه جذب افراد به كتابخواني.

الف) مدنظر قرار دادن گزارشي از وضعيت موجود آمارهاي كتابخواني و مقايسه آن با 
 ديگر نقاط كشور در مقدمه طرح 

 ب) تدارك مناسب قفسه هاي كتاب در دستگاه هاي اجرايي براي مطالعه مراجعان
ج) پيگيري مستمر دبيرخانه توسعه و ترويج كتابخواني پيرامون توسعه و ترويج 

 كتابخواني و تهيه گزارش در برهه زماني شش ماهه يكبار در شورا
د)شركت فعال شهرهاي سمنان و شاهرود در طرح هاي كتابخواني كشور «جشنواره 

  1401پايتخت كتاب» در سال 
هـ) بررسي كتاب هاي موجود از سوي صدا و سيماي استان با برگزاري جلسات نقد 

 كتاب، و ويژه برنامه هاي معرفي كتاب
و) برگزاري «جشنواره دوساالنه كتاب و كتابخواني» توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمي و حمايت از كتاب هاي برگزيده 
 ز) توجه ويژه موضوع كتاب ديجيتال و جايگاه آن در مطالعه، در طرح نهاد كتابخانه ها 

 سرفصل فضاي مجازي:
-پيگيري توليد آموزش در فضاي مجازي توسط دستگاههاي مجري عضو شورا و 

انجام برنامه ريزي جهت تبديل  معضالت اجتماعي به فرصت هاي كارآفريني در اتاق 
 هاي فكر

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

- برنامه ريزي براي آغاز فعاليت اجرايي سند چشم انداز فعاليت هاي قرآني استان 1
به شرح پيوست با ارايه ريز برنامهها با همكاري اي متولي و سازمان مديريت و 

 برنامه ريزي استان
- فرهنگسازي و زمينهسازي وقف گسترش علوم قرآني در وقف نامهها توسط 2

 اوقاف و امور خيريه استان
- توجه به تفسير قرآن بعنوان يك ظرفيت برجسته فعاليت هاي قرآني توسط همه 3

 نهاد هاي متولي بخصوص دانشگاه ها و حوزه هاي علميه
- ارتقاي هدفمند فعاليتهاي آموزشي مربوط به قرآن و معارف قرآني و ساماندهي 4

 عالقمندان به اين حوزه با همكاري جدي نهادهاي فرهنگي

11 



۱۳۱ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

- تبليغ نرمافزارهاي قرآني مفيد بين دانش آموختگان و دانشآموزان با توجه به 5
 عالقه جوانان به تكنولوژي هاي جديد

- هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي استان و اداره كل فرهنگ و ارشاد 6
 اسالمي استان براي اجراي سند چشم انداز سند قرآني استان

-برگزاري جلسه روانخواني قرآن كريم ويژه پرسنل به صورت هفتگي توسط همه 7
ادارات كل و نهادها، سازمان هاي دولتي و مردمي  خود اقدام نمايند. مديران محترم 

تدارك انگيزه هاي تشويقي الزم براي همكاران توسط مديران و حضور آنها در 
جلسات جديت در برپايي  جلسات قرائت قرآن مساجد به صورت حداقل هفته اي 

 يك روز
-تشكيل جلسه تفسير قرآن هفتگي در شهر سمنان توسط حوزه هاي علميه 8

 برادران و خواهران و توسعه اين مساله به ساير شهرستانها.
) و پيگيري مصوبات از 1-تصويب جدول تقسيم كار فعاليت هاي قرآني (پيوست 9

 سوي دستگاه هاي عضو كارگروه اجراي سند توسعه فعاليت هاي قرآني 
الف) هر كدام از دستگاه ها با صدور ابالغيه براي يكي از همكاران توسط هر دستگاه 

 و ارسال رونوشت آن به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ب: شناخت وضع موجود براي توسعه فعاليت هاي قرآني در حيطه مشخص هر يك 

از دستگاه ها، برنامه ريزي و بهره گيري از مشاركت  ساير نهادهاي مردمي، سمن ها 
 و دستگاه هاي دولتي 

ج) ارائه اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف سند به دبيرخانه شورا حداكثر تا دو ماه 
 آينده به منظور جمع بندي و ارائه به استاندار محترم

- برنامه ريزي رياست دانشگاه سمنان با دعوت از ساير دانشگاه هاي استان در 10
 خصوص توسعه آموزش هاي قرآني و افزايش دانشجويان در رشته هاي مرتبط 

پيگيري برگزاري جلسات هفتگي تفسير قرآن در هر يك از مساجد استان توسط 
 سازمان تبليغات اسالمي

پيگيري برگزاري جلسات هفتگي تفسير قرآن در هر يك از مساجد استان  -11
 توسط سازمان تبليغات اسالمي

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
  در جلسه شوراكنگره نكوداشت حضرت آيت ا...شاهچراغي-تصويب طرح 

- 
1 



۱۳۲ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

- دعوت از دبير ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر استان و رييس محترم 1
 حوزه علميه خواهران استان در جلسات آتي شوراي فرهنگ عمومي

-تشكيل كارگروه ها با تركيب دستگاه اصلي، نماينده معين، سازمان هاي مردم 2
 نهاد و نخبگان فرهنگي جهت عملياتي كردن راهبردهاي فرهنگ عمومي استان 

پيگيري ايجاد كانون هاي نوآوري و چرخه حل مسأله براي مسايل فرهنگي در  -3
 دستور كار شورا

3 

 ساير 6

 -بهره مندي مناطق محروم استان از اعتبارات آموزش هنر1

-تشكيل كارگروهي ذيل استانداري به منظور برنامه ريزي در توسعه سفال و 2
 سراميك هنري در سمنان 

-فعال سازي چرخه توليد اسباب بازي در سرخه و حضور توليدكنندگان كشوري در 3
  1401اين شهرستان در خرداد

-پيشنهاد برنامههاي عملياتي درباره بحران جمعيت از سوي سازمان تبليغات 4
 اسالمي در جلسه شورا 

 

4 

 31                                                                     تعداد كل مصوبات
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 6تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: سيستان و بلوچستان            

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل اخالق عمومي :   گانه15سرفصلهاي  1
- پرداختن به موضوع عدالت قضايي در كميته اجتماعي و كميته 1

 فرهنگي
-بومي سازي طرح راهبرد سه پايه (زيست عفيفانه) با فرهنگ استان 2

    در كارگروه  و ارايه  نتايج آن به  شوراي فرهنگ عمومي
 سرفصل هويت و روح ملي: 

- پيشنهاد ثبت «روز زاهدان پايتخت وحدت اسالمي »به مناسبت سوم 1
 سالروز تعيين زاهدان به عنوان مركز اداري استان به منظور 1307بهمن 

درج در ضميمه رسمي كشور توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي 
 كشور

 آذر سالروز تبعيد مقام 28-پيشنهاد ثبت روز ايرانشهر به مناسبت روز 2
معظم رهبري براي درج در تقويم رسمي كشور توسط دبيرخانه شوراي 

 فرهنگ عمومي كشور
 مشورتي جهت تعيين يك روز به نام سيستان و –- توجه كميته علمي 3

 بلوچستان به تناسب بين اسم و محتوا و تاكيد برمساله  وحدت
- توجه به سالروز سفر مقام معظم رهبري به استان، سالروز شهداي 4

وحدت، و شخصيت هاي  مولوي عبدالعزيز و آيت اهللا كفعمي به عنوان 
مظاهر وحدت در استان در ايام هفته وحدت و در تعيين يك روز به نام 

 سيستان و بلوچستان

 سرفصل ايثار و شهادت: 
- ابالغ دستور العمل گرامي داشت سردار شهيد سليماني با عنوان  1

 «روز مقاومت» براي طرح و اجرا در شهرستان هاي تابعه استان 
-مدنظر قراردادن رويكرد مردمي در مراسم گرامي داشت شهيد 2

 سليماني و شهيد مير حسيني 

 سرفصل عام: 
اهتمام الزم توسط سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص  ابالغ - 

اعتبارات پيشبيني شده در سالهاي آتي قرارگاه فرهنگي استان به 
 1402دستگاههاي فرهنگي تا سال 

 سرفصل فضاي مجازي:
فراهم آوردن زير ساختهاي الزم در فضاي مجازي به منظور آشنايي و -

 آگاهي مردم از واژه ميار
 

10 



۱۳۴ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

موضوعات مرتبط با  2
منشور توسعه فرهنگ 

 قرآني

- 
0 

موضوعات مرتبط با نقشه  3
 مهندسي فرهنگي

- اجراي آييننامه برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي استان با 1
 هماهنگي و نظارت شوراي فرهنگ عمومي استان با گامهاي زير

الف- ارسال پنج مساله اولويتدار  فرهنگي استان توسط دستگاههاي 
 عضو شوراي فرهنگ

ب- جمعبندي مسائل اولويتدار از دستگاههاي عضو توسط دبيرخانه 
شورا و ارايه آن در جلسه آينده شورا و ارسال اولويتها به شوراي 

 برنامهريزي استان پس از تاييد شورا  
ج- تشكيل كميتههاي فرهنگ، هنر و رسانه، كميته امور ديني، كميته 

تعليم و تربيت، كميته اجتماعي ، زنان و خانواده وكميته اقتصاد فرهنگ 
ذيل كارگروه فرهنگي و اجتماعي، توسط شوراي برنامهريزي استان و 

 ارجاع پنج اولويت فرهنگي  به اين كميتهها براي تعيين اقدامات استاني 
د- استفاده از حضور فعاالن فرهنگي ، اساتيد دانشگاهي و سمن هاي 

 مرتبط در جلسات كميته هاي تخصصي
- تعيين و انتخاب اولويتهاي فرهنگي استان در قالب موضوع عدالت 2

آموزشي، عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي و عدالت اجتماعي و اعالم 
برنامههاي ملي و استاني آن براي اجرايي شدن و اختصاص اعتبار الزم، 

 توسط پنج كميته تخصصي تدوين برش استاني نقشه مهندسي كشور 
-تأكيد و توجه بر موضوعات ضعف بنيه آموزشي استان در حيطه عدالت 3

آموزشي؛ تقويت جريان رسانهاي بومي و رسانهاي استان، تقويت ظرفيت 
فرهنگ قرآني استان، پايين بودن اعتبارات  فعاليت هاي فرهنگي- 

هنري، رسانهاي و پژوهشي و پايين بودن شاخص مراكز فرهنگي - 
هنري در حيطه عدالت فرهنگي؛ توسعه نيافتگي زير ساختهاي اقتصاد 
فرهنگ و هنر، تقويت و معرفي فرهنگي، ملي و بومي استان در حيطه 

عدالت اقتصادي و افزايش آسيبهاي اجتماعي حوزه زنان بهوِيژه زنان، 
 كاهش نشاط اجتماعي و افزايش نااميدي در حيطه عدالت اجتماعي

 -پرداختن به موضوع عدالت قضايي در كميته اجتماعي و كميته فرهنگي4
-بازنگري مجدد در در برش استاني نقشه مهندسي و توجه به موضوع 5

 زيست بوم منطقه در سند نهايي  
-تالش و مساعدت ويژه  شوراي برنامه ريزي استان جهت تصويب و 6

 ابالغ برش استاني سند به دستگاه ها  
-برنامه ريزي  دستگاه هاي اجرايي استان با استفاده از برش استاني 7

سند و برنامه هاي و فعاليت هاي تعيين شده جهت تحقق اهداف در چهار 
 سال آينده    

7 



۱۳۵ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 

 آذر روز ايرانشهر با راي 28 به عنوان روز Uميار واليتU- تصويب واژه  موضوعات مناسبتي 4
 اعضا

1 

5 
موضوعات مرتبط با اداره 

 شورا

- مكاتبه با رييس جمهور با امضاي نماينده ولي فقيه در استان و 1
 ( اعتبارات فرهنگي استانهاي كم 180استاندار، به منظور احياي ماده 

 برخوردار)
-تعيين سه نفر شخصيت فرهنگي به عنوان عضور شوراي فرهنگ 2

 عمومي استان و يك نفر به عنوان عضو علي البدل
- ارسال گزارش جمع بندي عملكرد كميته هاي تخصصي شورا به 3

دبيرخانه شورا به منظور ارائه نظر و پيشنهاد توسط اعضاي شوراي 
 فرهنگ عمومي استان

-جمع آوري نظرات اعضاي شورا در خصوص  موضوعات پيشنهادي و 4
 دستور كار جلسات  و ارايه جمع بندي  آن در نخستين جلسه شورا    

4 

 ساير 6
- تدوين آيين نامه حمايت از ورزشكاران استاني مدل آور در سطح 
جهاني توسط اداره كل ورزش و جوانان استان و تصويب و ابالغ آن 

 توسط شوراي فرهنگ عمومي استان

1 

 23                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۳۶ 
 

 10:تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: فارس                                

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي  : 
 به همراه ارجاع براي به "فرهنگ كار و تعاون استان فارس"تصويب كليات طرح -1

 روز رساني آن
-تشكيل كارگروهي متشكل از صاحبنظران فرهنگي به منظور ارتباط موثر و مستمر 2

بين پارك علوم و فناوري و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان در راستاي حمايت 
 از پارك علوم و فناوري

 سرفصل اخالق عمومي:
-تشكيل سه كارگروه تخصصي به منظور اجرايي شدن طرح موسوم به راهبرد 1

سهپايه تحول در اجراييسازي مصوبات حجاب و عفاف با محوريت «زيست 
عفيفانه»، ذيل شوراي فرهنگ عمومي استان فارس و با پيگيري دفتر امور 

اجتماعي و فرهنگي استانداري ؛ عناوين كارگروهها عبارتند از: الف-كارگروه 
علمي،پژوهشي و فرهنگي با زيست عفيفانه (با عنوان اتاق فكر طرح) ب- كارگروه 

 عملياتي و انتظامي ج-كارگروه اقدامات عملياتي- غيرانتظامي
-- راهاندازي يكصد واحد عرضه پوشاك مناسب در سطح استان به منظور بستر2

سازي تحقق عيني پوشش عفيفانه در سطح جامعه با لحاظ مالك هاي مورد نظر 
(راهبرد دوم طرح) توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق اصناف 

 و با نظارت دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در بازه زماني سه ماهه 

- مكاتبه با نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي به منظور يادآوري تكاليف آنها 3
درخصوص «ساماندهي وضعيت عفاف و حجاب»در محل كار مبتني بر طرح سهپايه 

 (زيست عفيفانه)، توسط دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 

- اجراي قانون حجاب و عفاف درتمام مؤسسات پزشكي خصوصي و دولتي 4
 توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 - راهاندازي فرهنگسراي عفاف و حجاب توسط شهرداري شيراز 5

 سرفصل هويت و روح ملي: 
 به هئيت انديشه ورز شورا به منظور بررسي بيشتر "هويت بصري"رجاع طرح - ا

  آنوتقويت

 سرفصل ايثار و شهادت: 
- تأكيد بر همكاري ادارات و نهادهاي استان با مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي 1

دفاع مقدس به منظور تجليل از رزمندگان، جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع 

10 



۱۳۷ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

مقدس، مزين نمودن ورودي  ادارات و ارگانها با تصاوير شهداي استان در هشت 
  شهيد شاخص استان فارس32سال دفاع مقدس و همچنين  معرفي 

- در نظر گرفتن موضوع دفاع مقدس به عنوان يك اولويت اصلي تدوين برش 2
 استاني نقشه مهندسي فرهنگي

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 

 فرهنگ قرآني 

-برنامهريزي براي تشكيل جلسات با حضور اعضاي محدود و در قالب جديد توسط 
دستگاهها و نهادهاي عضو شوراي توسعه قرآن و عترت استان  به منظور 

 سازماندهي و توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني 

1 

3 

موضوعات 
مرتبط با 

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

- جمعبندي و تكميل نظرات ارسال شده به دبيرخانه طرح برش استاني نقشه 1
مهندسي فرهنگي استان، توسط معاونت فرهنگي نهاد نماينده ولي فقيه  و رونمايي آن 

 با حضور دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي و  مسوولين استاني
  نقشه- بهرهمندي از نظرات نخبگان و صاحبنظران به منظور تدوين سند راهبردي 2

 استان فارس با همكاري هيئت انديشهورز شوراي فرهنگ عمومي  فرهنگي مهندسي
 استان فارس

- تشكيل دبيرخانه و كارگروه متناظر استاني با عنايت به  اسناد دهگانه در ادارات 3
 مرتبط

- تعيين مسوول امور مربوط به كميتههاي تخصصي به منظور تدوين نهايي نقشه 4
مهندسي كشور و برگزاري جلسات با حضور مديران كل و كارشناسان خبره پنج كميته 

 ذيربط به منظور احصاي مسايل اولويتدار و اهداف و اقدامات استاني
  اولويت فرهنگي ذيل در تدوين سند برش استاني نقشه مهندسي كشور:5- تصويب 5

 الف- معنويت، اخالق، سبك زندگي و خانواده اسالمي ايراني با هويت توحيدي
 ب- اتحاد ملي و انسجام اسالمي در پرتو فرهنگ واليت و امامت

 ج- انقالب علمي و تحول در نظام اداري و مديريتي با رويكرد جهادي
 د-تحقق عدالت همه جانبه و فرهنگ اقتصاد مقاومتي

ه-انسجام و ساماندهي بهينه فراگير فرهنگي انقالب اسالمي، رسانه متعهد و هنر 
 متعالي

 مهر 7- تكميل و نهايي نمودن طرح تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي تا 6
ماه سال جاري با همكاري دستگاههاي ذيربط و ارسال آن به شوراي عالي انقالب 

فرهنگي، پس از تائيد رييس شوراي فرهنگ عمومي و  شوراي برنامه ريزي و توسعه 
 استان

-رونمايي از طرح برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي(پس از تائيد نهايي طرح 7
 19توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي) با حضور مسوولين كشوري و استاني در تاريخ 

  همزمان با ياد روز حافظ درحافظيه شيراز 1400مهرماه 
برش استاني نقشه "- همافزايي همه دستگاههاي فرهنگي همكار در تدوين سند8

 براي عملياتي كردن سند مذكور  و انجام اقدامات الزم در حيطه "مهندسي فرهنگي

13 



۱۳۸ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 وظايف دستگاه متبوع خود كه در اين  سند قيد شده (پس از رونمايي سند).

انجام اقدامات الزم در خصوص تدوين دورههاي آموزشي با سرفصل مشخص  با - 9

استفاده  از اساتيد مطلع در زمينه نقشه مهندسي فرهنگي، توسط مركز آموزش مديريت 
استان با مسووليت آقاي جوانبخت و كميتهاي متشكل از مديركل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، رييس جهاد دانشگاهي، معاون فرهنگي شهرداري و رييس اتاق فكر در بازه 
 روزه، به منظور آشنايي مديران و بدنه كارشناسي اداراتي كه  بايد در برش 20زماني 

استاني نقشه مهندسي فرهنگي ايفاي نقش نمايند. (اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در 
 اولويت شركت در  دورههاي آموزشي مذكور خواهند بود). 

-مشخص شدن دستگاههاي مجري فعاليتهاي فرهنگي (كه در سند  نقشه مهندسي 10
فرهنگي كشور به آنها اشاره شده است) وبرآورد اعتبار مورد نياز دستگاهها به منظور كمي 
شدن و قابل رصد بودن برنامهها، با واگذاري مسووليت مالي طرح، به سازمان مديريت و 

 برنامهريزي استان با همكاري معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

- تشكيل كميته تخصصي توسط مديران كل هريك از دستگاههايي كه وظايف آنها 11
در برش استاني مشخص شده ، در اداره تحت مديريت خويش به منظور اجرايي شدن 

برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي و رصد مباحث مربوط به برش استاني خود و 
 ارسال نتيجه اقدامات انجام شده در اين زمينه به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

-چاپ كتاب نقشه مهندسي فرهنگي با توجه به تدوين نسخه نهايي برش استاني 12
 نقشه مذكور توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان

-ارايه پيشنهاد تخصيص اعتبار براي اجرايي شدن نقشه مهندسي فرهنگي در 13
 به شوراي توسعه و برنامهريزي استان، توسط اداره كل فرهنگ و 1401سال 

 ارشاد اسالمي با سازمان مديريت و برنامهريزي استان

4 
موضوعات 

 مناسبتي

-تهيه مستندات الزم در خصوص ثبت سالروز شهادت حضرت احمد بن موسي (ع) 
در تقويم رسمي كشور، براي ارسال به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان ، 

  توسط شهرداري و شوراي اسالمي شهر شيراز

1 

5 

موضوعات 
مرتبط با 

 اداره شورا

 -بررسي طرح اطلس تبليغات محيطي شهر شيراز و ارايه نتيجه  آن در جلسه شورا1
 تشكيل جلسات شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها و ارسال صورتجلسات به -2

 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان
-هماهنگي شوراهاي ديگر در استان، در انجام فعاليتهاي خود با دبيرخانه شوراي 3

فرهنگ عمومي؛ با توجه اهميت و نقش مهم اين شورا در مباحث فرهنگي به عنوان 
 مهمترين شورا در مباحث فرهنگي

تشكيل ميز پژوهش (متناسب با نيازهاي اتاق فكر) شوراي فرهنگ عمومي به منظور -4

5 



۱۳۹ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 بهرهمندي از ظرفيت پژوهشي استان با استفاده از صاحبنظران دانشگاه و حوزه 

-تهيه تقويم يكساله جلسات شورا به منظور برنامهريزي دستگاههاي عضو شورا و 5
حضور مؤثر در جلسات با رويكرد توجه به سومين حرم اهل بيت (ع )، پيوست فرهنگي و 

عدالت براي همه طرحها، بهرهمندي از ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و ديگر دانشگاهها، 
 فرهنگ ايثار و شهادت، مهدويت و فرهنگ اقامه نماز و قرائت قرآن

 0 - ساير 6

 30                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۴۰ 
 

 3تعداد كل جلسات برگزار شده: عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: قزوين                                 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

 

 15سرفصلهاي 

 گانه

  سرفصل گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي:
كميتهاي به منظور ارايه راهكارهاي عملي به منظور فرهنگسازي  براي  تشكيل -

 شعار سال

  سرفصل اخالق عمومي:
برنامههاي عفاف و حجاب از سوي دستگاهها در طول سال به شوراي  - ارايه

 فرهنگ عمومي

 سرفصل زنان و خانواده:
تهيه گزارش در خصوص دفاتر ازدواج و برخي گزارشهاي واصله در اين زمينه  -

 توسط اداره كل اطالعات

 سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي:
 تشكيل كارگروه ويژه در خصوص بررسي فرهنگ دوران پساكرونا -1
 - تعيين تكليف نحوه برگزاري مجالس در مساجد توسط ستاد كرونا2
- بررسي و ارايه نظر توسط سازمان تبليغات اسالمي در خصوص برگزاري 3

 مراسم ها و آيين هاي سوگواري در آرامستان ها و نحوه نظارت بر آنها

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي: 
 تهيه گزارش در خصوص دفاتر ازدواج و برخي گزارشهاي واصله در اين زمينه -

 توسط اداره كل اطالعات
  سرفصل مصرف فرهنگي:

 درباره آسيب شناسي مصرف فرهنگي در استان قزوين - انجام پژوهشي مستقل1
- ارسال طرح پژوهشي مصرف كاالهاي فرهنگي استان براي دستگاههاي عضو و 2

 اجرايي استان  به منظور بررسي وآسيب شناسي و ارائه راهكارها
- تشكيل كارگروه ويژه براي برخي از بخش هاي مربوط به پژوهش فوق (در 3

 صورت لزوم) و بررسي و ارزيابي موضوع به صورت  خاص
 - تهيه و ارايه طرح بازساخت رسانهاي استان توسط خانه مطبوعات4
 - ارايه برنامه كاري در خصوص ارتقاي حوزه اطالع رساني دستگاه ها و نهادها5

 سرفصل فضاي مجازي:
-تصويب كليات طرح برنامه تحول فرهنگي فضاي مجازي استان وتشكيل 

كارگروه ويژه در خصوص برخي از بخشهاي مربوط به طرح( در صورت 
 لزوم) و بررسي و آسيبشناسي طرح توسط دستگاههاي عضو شورا

 

15 



۱۴۱ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل عام:
-تشكيل شوراي عالي هماهنگي دستگاههاي فرهنگي و هنري استان و 1

 تدوين آييننامه پيشنهادي شوراي مذكور
- برگزاري جلسات كارگروههاي زير مجموعه شوراي فرهنگ عمومي 2

 استان  و ارايه نتايج به دبيرخانه شورا

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

انجام اقدامات الزم در خصوص فرهنگسازي در حوزه  گسترش موقوفات -  1
 قرآني

-انجام كليه فعاليتهاي قرآني استان با هماهنگي و تصويب ستاد 2
 هماهنگي امور قرآني استان

2 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي
- 

0 

4 
موضوعات 

 - مناسبتي
0 

5 
موضوعات مرتبط 

 - با اداره شورا
0 

 0 - ساير 6

 17                                                                     تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 



۱۴۲ 
 

 7: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: قم                                     

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 

-سرفصل
 15هاي 

 گانه

 سرفصل گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي: 
) ييها مانع زدايها،باني پشتد؛يتول (1400 تحقق شعار سال ي برايفرهنگ ساز -

 به برخي از آنها زيرتوسط  ادارات و نهادها؛ با اجراي برنامههاي مختلف، كه به شرح 
 :گردداشاره مي

 و مراكز اتي نشرقي از طري داخلدي از تولتي فرهنگ حماجيتوسعه و ترو -الف 
 دي رفع موانع تولي براي و هنريفرهنگ

 از تي حما،ي و هنري فرهنگي بازارچه هاجادي اقتصاد فرهنگ و هنر با اتي- تقوب 
 مختلف التي تسهي اعطاقي از طري مجازي در فضاژهي به وي فرهنگيكسب وكارها

  و... ياتي ماليت هاي معاف،ي بانكالتيچون تسه
 رفع موانع ي براي شهرغاتي تبلقي در سطح شهر از طري فرهنگيسازاني- جرج

 آموزش وپرورش، سازمان ج،ي بسما،ي صداوس،ي فرهنگ و ارشاداسالم،يشهردار ديتول
  و...غاتيتبل

 ي تئاتر، هنرهانما،ي استان (سي هنري فرهنگداتي تولشي افزاي براي- فرهنگ سازد
  و...) يتجسم

 ي از آن ها براتي مردم نهاد و حماي و تشكل هاي بخش خصوصتي- استفاده از ظرفه 
 و رفع موانع آن  دي تولشيافزا

 سرفصل سرمايه اجتماعي : 
هاي مختلف به منظور تشويق وترغيب مردم به مشاركت درانتخابات - انجام برنامه

  :شود به برخي از آنها اشاره ميزير به شرح توسط ادارات و نهادها كه
  جامعهندهي آن در سرنوشت آندي انتخابات آزاد و فراي شاخص هانيي- تبالف 

  انتخابات و مفهوم حق الناسي و نظارتيي اجرايندهاي فرآنيي- تبب
  جامعه هدف  بي و ترغقي انتخابات پرشور و تشوي شاخص هانييتب

 هي از فرمايشات رهبر معظم انقالب و سخنان حضرت امام رضوان اهللا علي- بهره مندج
  انتخاباتغيدر تبيين و تبل

  آثار و پيامدهاي حضور حداكثري در بعد داخلي و خارجينيي و تباني- بد
  و دعوت به مشاركت از زبان خود مردميداني مي برنامه هاتي- استفاده از ظرفه
  كوتاه و متنوع با موضوعات مرتبط با انتخاباتي برنامه هااني مدي-تولو

 سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي:

 هماهنگي با دستگاههاي فرهنگي جهت برنامه ريزي اجراي واكسيناسيون و برطرف -
نمودن تبليغات نادرست واكسن هراسي اهل قم توسط امور اجتماعي استانداري و 

  برخورد متناسب با مبلغين واكسن گريزي توسط نهادهاي مرتبط
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۱۴۳ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل دين و فرهنگ:

 معاونت تي وعضوي استاندارنيري معاونت امور زاتيولسو با مي كارگروهليتشك-

 شعبان، مهي ني جشن هاي مسجد جمكران ، ستاد مردمتي آستانه مقدسه، توليفرهنگ
 ي هماهنگي براي و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمهيرياداره كل اوقاف و امور خ

 زايران ي فرهنگيت هايفعال
 سرفصل هويت جمعي و روح ملي:

 - پيگيري و تصويب روز قم در تقويم ملي كشور و انجام اقدامات مرتبط با آن شامل:
   الف-مشاركت و همكاري دستگاهها و نهادها در برنامه هاي آستان مقدسه

ب-مشاركت و همكاري آحاد مردم در فعاليت هاي فرهنگي دستگاه ها به مناسبت روز 
 قم   

 ج-اطالع رساني اقدامات و فعاليت هاي از طريق سامانه جامع فاوا شهرداري   
 د-پيگيري درج عنوان روز قم در تقويم كشور   

 سرفصل عام : 
 ي پروتكل هاتي در ماه مبارك رمضان  با رعاي فرهنگ عمومقي و تعمجيارتقا، ترو- 1

 مختلف و متنوع نظير: ي با اجراي برنامه هاي فرهنگي ادارات و نهادهايبهداشت
 و نيي كاركنان و خانواده ها) ،تبايبرآنتفسيرقر و مفاهيموت،تالزش،مو آتبرپاييجلسا

 دي توليت هاي از فعالتي، حماي اجتماعيبكه ها در شي اسالمي سبك زندگجيترو
 اني و بي جلسات سخنراني برگزار،ي اجتماعي در شبكه هايني و دي اخالقيمحتوا

 مسجد ي معنوتي ،استفاده از ظرفي بهداشتي دستورالعمل هاتيمعارف در حرم با رعا
 وضاتي از في استفاده روزه داران گرامبرايجمكران در طول ماه مبارك رمضان 

 ،شي ورزي برنامه ها،نيآمحافلقر،نيآيقرشگاه هاي نما،تفسير تجلسا از حمايت،يمعنو
 هما از ي بيشتر بهره بردارايتوجيه مبلغين بره،ينما در اي مجازيي هنربرنامه ها

 ايجر ا،ي به صورت مجازنيآقر تمسابقا و آني قرشگاه هاي نمابرپايي ن،مضار
 و ن هايي آت،سي تجربياربر ،ي به صورت مجازنمضا رهما هيژ وي هنريبرنامه ها
 از ي مختلفي آن در رسانه ها و روزنامه ها، آموزش هاتبليغ و نمضا ريمناسبطرح ها

 ي در شبكه هاحي و تواشري تفسل،ي حفظ، قرائت، ترت،ي روان خوان،ي روخواند،ي تجوليقب
 در ياجتماع برپايي پايگاه مشاوره و پاسخگويي به مسايل شرعي و ،ياجتماع

كتب با  ي اهداويع زتوامامزاده ها، مساجد و حسينيه ها با حضور اساتيد و روحانيون، 
 از نپزشكاان،نديشمند انظرسنعكا از صاحب نظران و ادتشكيلميزگرن،مضا رعموضو

 و تهيهر،يقد به جز در شب هاابجذ و ديشا برنامه هاپخش و تهيهن،مضا رهماتبركا
 و عفو ،حمرصلة تموضوعا در ژهي به ويي هنر و برنامه هاال ها،داستان هاي سرپخش

 ين انشجويي با مطالب مرتبط با داي اجتماعي شبكه هايسازي  غنم،طعا ا،بخشش
 جمايحتا ارزاق و يع مناسبزبراي تو و فروشگاه ها، ماكن عمومي ابيشتر بر رتنظاماه.، 

 و انيجي از منكر با استفاده از بسي معروف و نه به  اتاق اصناف، امرقي از طردممر
 جوانان و ي برنامه هاي نشاط آور براي برگزار،ي و فرهنگدهي آموزش دانيسپاه

 جامعه ي و اخالفي توجه به مسائل معنو،ي بهداشتي دستورالعمل هاتيخانواده ها با رعا



۱۴۴ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 ي اختصاص تابلوهاقي از طريطي محغاتي و تبلي، فضاسازني ارسال مبلغقياز طر
 و ي (ص)، شعرخوانامبري پثي با احاديي با احكام نماز، روزه و آشنايي آشنا،يغاتيتبل

 با هنجارشكنان عفاف و حجاب در ي كودكان و نوجوانان، برخورد قانونژهي وييقصه گو
ماه مبارك 

 دي و بررسي موانع و 19- ارايه گزارش  اجمالي توسط مسوول  قرارگاه  فرهنگي 2
 مشكالت فعاليت هاي فرهنگي در اين خصوص، در جلسه شورا

 در ي اعتبارات بر اساس نظرات مقام معظم رهبريت بندي و اولويري جهت گ-3
   شهر قميل فرهنگيخصوص مسا

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

- 

0 

3 

موضوعات 
مرتبط با 

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

موضوعات  4
 مناسبتي

 توسط ادارات و شاني ارهي(ره) و استفاده از سيني و خاطره امام خماد يشتيداگرام- 1
- به برخي از آنها اشاره ميزير مختلف كه به شرح ينهادهاي استان با اجراي برنامه ها

 :شود
 نيي با تبهي رضوان اهللا عليني ارتحال حضرت امام خمژه برنامهي و پخش وديتول -الف

  خرداد15 امي (ره) و قيني امام خمتيشخص
 (ره)يني امام خمي ابعاد علميهانهي مختلف درزمي مسابقه هاي- برگزارب
 علل و نيي (ره) و تبيني مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمي- برگزارج
 خرداد  15امي قيامدهايپ
 15امي و قيني امام خمتي شخصراموني پي فرهنگي- پخش مستندها و پادكستهاد

  و رسانه هاي مجازيخرداد در فضا
 آبان فرهنگ 14انجام و اجراي فعاليت هاي فرهنگي تعريف شده گراميداشت -2

عمومي توسط دستگاهها و نهادهاي استان و ارائه گزارش هاي مربوط به دبيرخانه 
 شوراي فرهنگ عمومي كشور 

-همكاري دستگاهها و نهادها، شوراي هماهنگي تبيلغات اسالمي استان در خصوص 3
  روزهاي مبارزه با استكبار جهاني

 غاتي تبلي هماهنگي بهمن با شورا22 ژهي وي فرهنگي برنامه هاياعضا برا- همكاري 4
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۱۴۵ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

5 

موضوعات 
مرتبط با 

 اداره شورا

 ي اعضاي شوراي براي د19 يارسال گزارش مكتوب اقدامات قرارگاه فرهنگ- 1
 دي 19- ارايه پيشنهاد هاي اعضا براي ارتقاي كيفيت فعاليت هاي قرارگاه فرهنگي 2

 در جلسه حضوري
 -تأييد و تصويب مصوبه هاي اين جلسه در جلسه حضوري3
  دي و انجام اقدامات مرتبط با آن شامل: 19- تشكيل قرارگاه فرهنگي 4
 - تعريف و لحاظ فعاليت هاي فرهنگي در دستور كار دستگاهها و نهادهاي استان 1-4
- مشاركت مادي و معنوي دستگاهها و نهادهاي فرهنگي از برنامه هاي فرهنگي 2-4

  دي شامل : 19كارگروههاي مختلف قرارگاه 
 الف- شركت  و حضور فعال در كارگروههاي مرتبط قرارگاه

 ب-اطالع رساني و انعكاس مكتوب  و مجازي اقدامات
 ج-همكاري و تامين نيازهاي مالي

 د-انجام تبليغات محيطي و فضاي مجازي
 -برنامه ريزي مناسب در راستاي بهبود بودجه هاي فرهنگي شامل: 5

 الف-توزيع و افزايش اعتبارات فرهنگي متناسب با سياستگذاري هاي فرهنگي مصوب    
ب- مشاركت اعضاي شوراي فرهنگ عمومي و كارشناسان فرهنگي دستگاهها در 

 تدوين سياست هاي كالن فرهنگي استان   
ج- پيگيري اخذ گزارش فعاليتهاي فرهنگي و بررسي و نظارت بر اجراي آنها 

 براساس تخصيص اعتبارات   
 -برنامه ريزي در خصوص پژوهش هاي فرهنگي و اعتبارات آن شامل: ( امور شورا)6

الف-پيگيري تعريف و تخصيص اعتبارات الزم جهت انجام فعليت هاي حوزه فرهنگ 
 عمومي در ساختار بودجه از دولت و مجلس

ب- پيگيري تامين اعتبارات و نيز فعاليت هاي ملي، فرهنگي استان از طرف شوراي 
 فرهنگ عمومي كشور

ج-تامين اعتبارات الزم جهت مطالعه و پژوهش پيرامون وضعيت فرهنگ عمومي 
 استان

 د-مشاركت و همكاري شوراي فرهنگ عمومي در تدوين اولويت هاي پژوهشي استان
ه-تامين بخشي از اعتبارات پژوهشي و فعاليت هاي مطالعاتي از طريق اعتبارات 

 پژوهشي استان
و-تشويق و ترغيب دانشجويان دانشگاههاي و مراكز آموزشي عالي به منظور انتخاب 

 موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ عمومي
- تصويب دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي قم و پشتيباني ويژه از برنامههاي فرهنگي 7

 استان  
-پيگيري جلب حمايت شوراي فرهنگ عمومي كشور در شكوفايي استعدادهاي 8

بالقوه شوراي فرهنگ عمومي استان از طريقي مانند انتقال يكي از پژوهشكدههاي 
 حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات به قم

 ي هماهنگي بهمن با شورا22 ژهي وي فرهنگي برنامه هاياعضا براهمكاري  -9
 غاتيتبل
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۱۴۶ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 تيأ هي شورا و اعضايقي حقيت هاي شخصبياعضا در خصوص ترك- اعالم نظر10
 ) هفته2حداكثر تا ( شورا رخانهي شورا به دبشه ورزياند

 توسط اين شورا خلجستان ي فرهنگ عمومي شوراي فرهنگيبرنامه ها-تصويب 11

 ساير 6

- احصاي ظرفيتهاي خدمات رايگان توسط سازمان فرهنگي- هنري شهرداري و 1
اوقاف و امور خيريه، با همكاري ساير ادارات و نهادها، براي فعاليتهاي مشترك 

فرهنگي از قبيل تأمين اساتيد و غيره و اطالع رساني آن در سامانه جامع فرهنگي- 
 هنري شهرداري براي عموم مردم

- اطالع رساني براي عموم مردم در خصوص فعاليت هاي فرهنگي سازمان ورزش و 2
جوانان، شهرداري، اوقاف و امور خيريه، آموزش وپرورش، كانون هاي فرهنگي مساجد 

 و... از طريق سامانه جامع سازمان فرهنگي- هنري و مركز فاواي شهرداري

2 

 25 تعداد كل مصوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۴۷ 
 

 6: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: كردستان                             

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي: 
- برگزاري جشنواره خهالت براي حمايت از كسب و كارهاي فرهنگي طراحي 

گرديده است در تمامي شهرهاي استان با مشورت دبيرخانه شوراي فرهنگ 
 عمومي استان و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان هاي تابعه

 سرفصل دين و فرهنگ: 

 در استان كردستان و شهر 1401برگزاري كنفرانس وحدت اسالمي در سال -1

 سنندج در صورت اعالم موافقت جهاني تقريب مذاهب اسالمي
- برگزاري همايش دوساالنه كتاب تقريب با مسئوليت دبيرخانه شورا و همكاري 2

 1401ادارات و سازمان هاي فرهنگي مربوطه استان در شهر سنندج در سال 
-استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح 3

استان براي ترويج اهميت فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ 
اسالمي و شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و دعوت از كارشناسان مربوطه 

 (در صورت لزوم) به عنوان سخنران قبل از خطبهها
 سرفصل مصرف فرهنگي: 

براي حمايت از كسب و كارهاي فرهنگي طراحي  - برگزاري جشنواره خهالت1
گرديده است در تمامي شهرهاي استان با مشورت دبيرخانه شوراي فرهنگ 

 عمومي استان و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان هاي تابعه
 

-تغيير  نام بوستان استاندارد به بوستان كتاب( با توجه به همجواري اين بوستان 2
با كتابخانه عمومي شهر) و استقرار امكانات الزم براي مطالعه در فضاي باز مكان 

مذكور توسط اداره كل كتابخانههاي استان و نامگذاري بوستان مناسبي به نام 
 بوستان كتاب در مراكز شهرستانهاي ديگر

- اهتمام بيشتر رسانه ملي در استان در خصوص فعاليت هدفمند و داراي پشتوانه 3
كارشناسي در معرفي كتاب  و اهميت مطالعه؛ با توجه به اهميت تبليغات در صدا و 

 سيما در اين خصوص

- برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و 4
معلمان در غرفههاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل 

 آموزش و پرورش استان با هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي 5
اعضاي كتابخانهها در سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه به 
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۱۴۸ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 شيوع ويروس كرونا و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي

- برگزاري كارگاههاي آموزشي شيوههاي مطالعه مفيد و تندخواني به صورت 6 
و حوزههاي علميه  فصلي در مدارس، دانشگاهها و كانونهاي فرهنگي مساجد

 استان و انجام اقدامات تشويقي براي ترغيب بيشتر عالقمندان

- نظارت مستمر بر كافه كتابهاي سطح استان و بهكارگيري مكانيسمهاي 7
-تشويقي براي مراكز فعال توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانه

 هاي استان

 اجراي طرح اهداي كتاب، اهداي آگاهي در استان توسط نهاد كتابخانههاي -8

 استان و  با همكاري صدا و سيما

 متر در 80- در اختيار قرار دادن اماكن دولتي بال استفاده با زيربناي حداقل 9
 نفر از سوي استانداري(با توجه به اعالم 1500روستاهاي داراي جمعيت باالي 

امادگي اداره كل كتابخانههاي استان مبني بر به تجهييز و راهاندازي و تأمين نيروي 
 انساني كتابخانهها)

- اعالم رييس كل دادگستري استان به قضات  براي اين كه مطالعه كتاب، 10
فعاليت در عرصه كتاب و  كتابخانه و مطالعه و تحقيق را درتخفيف مجازات 

 محكومين در زندانهاي استان اعمال نمايند.

- توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي 11
 توسط صدا و سيماي استان

- ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني به عنوان محور برنامههاي فرهنگي ادارات 12 
 ( برگزاري مسابقات كتابخواني براي خانوادهها، 1401و نهادهاي استان در سال 

 اهداي كتب، تجليل از كاركنان مؤلف كتاب و ...)

- راهاندازي كتابخانههاي سيار در نواحي منفصل، كمبرخوردار و روستاهاي 13
بزرگ توسط شهرداريها و اداره كل كتابخانهها و كانون پرورش فكري كودكان و 

 نوجوانان

-  اختصاص تابلوهايي براي معرفي كتابهاي مفيد در نواحي پرجمعيت شهرها 14
و مراكز آموزشي استان به ويژه دانشگاهها و مدارس؛ توسط شهرداريها، اداره كل 



۱۴۹ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و ناشرين فعال

 حمايت از مؤلفين و ناشرين بومي استان( با خريد كتاب) توسط ادارات كل -15

استان به ويژه اداره كل كتابخانهها، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، كانون 
 پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اموزش و پرورش و دانشگاههاي استان

 و ارايه "سنندج، پايتخت كتاب"- پيگيري اقدامات و برنامههاي مربوط به 16
گزارش اقدامات هر سه ماه يكبار از سوي دبيرخانه به شوراي فرهنگ عمومي 

 استان

- ايجاد كتابخانههاي عمومي در نواحي منفصل شهري سنندج توسط اداره كل 17
 كتابخانهها

 عدد از بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها به 5 تا 3 در اختيار قرار دادن -18

صورت رايگان به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان 
 براي ترويج فرهنگ كتابخواني از سوي شهرداريهاي استان( در مواقع لزوم)

- استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح استان 19
براي ترويج اهميت فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ اسالمي و 

شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و دعوت از كارشناسان مربوطه (در صورت لزوم) 
 به عنوان سخنران قبل از خطبهها      

-اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش 20
 اقدامات انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه

 سرفصل خرد:

- تغيير  نام بوستان استاندارد به بوستان كتاب( با توجه به همجواري اين 1
بوستان با كتابخانه عمومي شهر) و استقرار امكانات الزم براي مطالعه در فضاي باز 

مكان مذكور توسط اداره كل كتابخانههاي استان و نامگذاري بوستان مناسبي به 
 نام بوستان كتاب در مراكز شهرستانهاي ديگر

- اهتمام بيشتر رسانه ملي در استان در خصوص فعاليت هدفمند و داراي پشتوانه 2
كارشناسي در معرفي كتاب  و اهميت مطالعه؛ با توجه به اهميت تبليغات در صدا و 

 سيما در اين خصوص



۱۵۰ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

- برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و 3
معلمان در غرفههاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل 

 آموزش و پرورش استان با هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

- اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي 4
اعضاي كتابخانهها در سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه به 

 شيوع ويروس كرونا و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي

- برگزاري كارگاههاي آموزشي شيوههاي مطالعه مفيد و تندخواني به صورت 5 
فصلي در مدارس، دانشگاهها و كانونهاي فرهنگي مساجد و حوزههاي علميه 

 استان و انجام اقدامات تشويقي براي ترغيب بيشتر عالقمندان

- نظارت مستمر بر كافه كتابهاي سطح استان و بهكارگيري مكانيسمهاي 6
-تشويقي براي مراكز فعال توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانه

 هاي استان

- اجراي طرح اهداي كتاب، اهداي آگاهي در استان توسط نهاد كتابخانههاي 7
 استان و  با همكاري صدا و سيما

 متر در 80- در اخيار قرار دادن اماكن دولتي بال استفاده با زيربناي حداقل 8
 نفر از سوي استانداري(با توجه به اعالم 1500روستاهاي داراي جمعيت باالي 

امادگي اداره كل كتابخانههاي استان مبني بر به تجهييز و راهاندازي و تأمين نيروي 
 انساني كتابخانهها)

- از طرف رييس كل دادگستري استان به قضات محترم اعالم گردد كه مطالعه 9
كتاب، فعاليت در عرصه كتاب و  كتابخانه و مطالعه و تحقيق را درتخفيف مجازات 

 محكومين در زندانهاي استان اعمال نمايند.

- توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي 10
 توسط صدا و سيماي استان

- ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني به عنوان محور برنامههاي فرهنگي ادارات 11 

 ( برگزاري مسابقات كتابخواني براي خانوادهها، 1401و نهادهاي استان در سال 
 اهداي كتب، تجليل از كاركنان مؤلف كتاب و ...)

- راهاندازي كتابخانههاي سيار در نواحي منفصل، كمبرخوردار و روستاهاي 12



۱۵۱ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

بزرگ توسط شهرداريها و اداره كل كتابخانهها و كانون پرورش فكري كودكان و 
 نوجوانان

-  اختصاص تابلوهايي براي معرفي كتابهاي مفيد در نواحي پرجمعيت شهرها 13

توسط شهرداريها، اداره كل ؛ و مراكز آموزشي استان به ويژه دانشگاهها و مدارس

 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و ناشرين فعال

- حمايت از مؤلفين و ناشرين بومي استان( با خريد كتاب) توسط ادارات كل 14
استان به ويژه اداره كل كتابخانهها، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، كانون 

 پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اموزش و پرورش و دانشگاههاي استان

 و ارايه "سنندج، پايتخت كتاب"- پيگيري اقدامات و برنامههاي مربوط به 15

گزارش اقدامات هر سه ماه يكبار از سوي دبيرخانه به شوراي فرهنگ عمومي 
 استان

- ايجاد كتابخانههاي عمومي در نواحي منفصل شهري سنندج توسط اداره كل 16
 كتابخانهها

 عدد از بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهرها به 5 تا 3- در اختيار قرار دادن 17
صورت رايگان به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي استان 

 براي ترويج فرهنگ كتابخواني از سوي شهرداريهاي استان( در مواقع لزوم)

- استفاده از ظرفيت روحانيون مساجد و خطبههاي نماز جمعه در سطح استان 18
براي ترويج اهميت فرهنگ مطالعه و كتابخواني توسط مركز بزرگ اسالمي و 

شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و دعوت از كارشناسان مربوطه (در صورت لزوم) 
 به عنوان سخنران قبل از خطبهها      

-اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش 19

 اقدامات انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه 

 سرفصل اخالق عمومي:

-توليد و پخش برنامههاي مستند از اقدامات خيرين  عرصه كتاب و نسخ خطي 
 توسط صدا و سيماي استان



۱۵۲ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي :

  اعالم رييس كل دادگستري استان به قضات كه مطالعه كتاب، فعاليت در -1

عرصه كتاب و  كتابخانه و مطالعه و تحقيق را درتخفيف مجازات محكومين در 
 زندانهاي استان اعمال نمايند.

- اعزام چند نفر از مفسرين و صاحبنظران در امور قرآني و روانشناسي و امور 2
دانشگاه  پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و سبك زندگي اسالمي- ايراني توسط

 دقبقه 10كردستان ، با هماهنگي دبيرخانه شورا براي موعظه و سخنراني به مدت 
 قبل از جزخواني

 سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي:

-اجراي طرح تحويل كتاب در درب منازل با انتخاب كتب مورد نياز از سوي اعضاي 
به شيوع  كتابخانهها در سطح استان از سوي نهاد كتابخانههاي استان؛ با توجه

 ويروس كرونا و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي

 سرفصل جوانان و ظرفيتهاي آنان:

  برنامهريزي براي حضور دانشآموزان دوره اول ابتدايي به همراه والدين و -

معلمان در غرفههاي مرتبط كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها توسط اداره كل 
 آموزش و پرورش استان با هماهنگي نهاد كتابخانههاي استان

 

2 

موضوعات 
مرتبط با منشور 
توسعه فرهنگ 

 قرآني

- تشكيل جلسات شوراي قرآن استان به صورت مستقل و جدا از جلسات شوراي 1
 فرهنگ عمومي و برگزاري آن زير نظر دفتر نماينده ولي فقيه استان

- ارايه طرحهاي قرآني از سوي ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات 2
اسالمي، اداره كل اوقاف و امور خيريه و دانشگاههاي استان؛ با توجه به اختصاص 

بودجه از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه استان به فعاليتها و طرحهاي 
 قرآني(مسوول پيگيري:دفتر نماينده ولي فقيه استان)

 كارگاه آموزشي با موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي با 13- برگزاري 3
محور قرار دادن دستورات قرآن كريم توسط استانداري و فرمانداريهاي استان، 

 ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ، اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسالمي
-توليد و ترويج آثار هنري فاخر قرآني توسط شوراي عالي قرآني استان با 4

 همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و صدا و سيما
- راهاندازي كاروان نور و اعزام مردم به شهرستانها و شهرهاي تابعه استان و 5

26 



۱۵۳ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

روستاهاي بزرگ توسط مركز بزرگ اسالمي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
 امور خيريه و سامان تبليغات اسالمي

-برگزاري كارگاههاي آموزشي توانمندسازي مديران موسسات قرآني توسط 6
 شوراي قرآن استان

-حمايت ويژه از تأليفات و پژوهشهاي قرآني توسط استانداري، اداره كل 7
 فرهنگ و ارشاد اسالمي و كتابخانههاي استان

 -تأمين هزينههاي طرحهاي قرآني توسط سازمان مديريت و برنامهريزي8
-اتخاذ تدابير الزم جهت استفاده از ظرفيت مؤثر مساجد، طالب و روحانيون به 9

منظور ترويج فرهنگ قرآن كريم و همچنين تجليل و تقدير از روحانيون و طالب 
 موفق

-درخواست از وزارت علوم از طريق دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور، 10
مبني بر توجه بيشتر به نمره درس قرآن در ارزشيابي كنكور سراسري در كليه 

 رشتهها
- تشكيل جلسه با هدف تعيين تكليف ساختمان دانشكده علوم قرآني استان با 11

 محوريت دفتر نماينده ولي فقيه در استان
-خودداري از جابهجايي اعتبارات مربوط به قرآن و عترت توسط ادارت و 12

 % آنها 80نهادهاي مستقر در استان و نپذيرفتن هزينههاي طرحهايي كه حداقل 
قرآني باشد توسط دستگاههاي نظارتي به منظور توسعه و ترويج فعاليت هاي 

 قرآني 
- برگزاري دورههاي قرائت، حفظ ترجمه، تفسير، پژوهش و تاريخ براي 13

روحانيون و طالب فريقين هر هفته حداقل يك جلسه به منظور تعميق باورهاي 
ديني و ايجاد فضاي فرهنگ نجات بخش قرآن كريم و نظارت و ارزيابي بر عملكرد 

 آنان توسط اعضاي شورا
- حمايت از آثار و محصوالت فرهنگي و هنري به زبان كردي مرتبط با قرآن و 14

 آثار علما در زمينه علوم قرآني و تفسير
-حمايت از برنامههاي قابل اجراي اتحاديه و موسسات قرآني ، خانههاي 15

روستايي قرآني ، حوزههاي علميه و كانون هاي دانشگاهها پس از تاييد ادارت عضو 
 شورا.

- اجراي برنامههاي محافل قرآني ويژه ايام مبارك هفته وحدت با همكاري و 16
 هماهنگي دستگاههاي مرتبط 

-تشكيل منظم جلسات براي تدوين نهايي سند توسعه فرهنگ قرآني استان با 17
حضور مسئولين محترم كميسيونهاي تخصصي آموزش عمومي به مسووليت 

آموزش و پرورش، كميسيون تحقيق و پژوهش به مسئوليت دانشگاه كردستان و 
 تبليغ و ترويج به مسئوليت فرهنگ و ارشاد اسالمي

- هزينه كرد اعتبار تخصيص يافته به مبلغ يك ميليارد و سي ميليون تومان از 18
سوي سازمان مديريت و برنامهريزي استان براي توسعه برنامههاي قرآني و 
فعاليتهاي بنيادي و معرفتي در اين حوزه براي ادارات فرهنگي استان. در اين 



۱۵۴ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

  ميليون تومان به منظور اجراي برنامههاي زير :400راستا و اختصاص مبلغ 
 الف- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان به اين شرح:

 ميليون تومان براي حمايت از فعاليت و برنامههاي موسسات 100- مبلغ 1-8
 قرآني زير مجموعه 

 ميليون تومان براي حمايت از فعاليتهاي قرآني اداره كل فرهنگ و 200-مبلغ 2-8
 ارشاد اسالمي استان

 ميليون تومان براي فعاليت فكري و معرفتي با تصويب   شوراي 100- مبلغ 3-8
 توسعه استان 

 ميليون تومان به به شرح زير به اداره كل تبليغات اسالمي 300ب- اختصاص مبلغ 
 استان 
 ميليون تومان براي حمايت از فعاليت و برنامههاي اداره كل تبليغات 100- مبلغ 

 اسالمي استان
  ميليون براي حمايت از فعاليت و برنامههاي مؤسسات زير مجموعه100- مبلغ 

- توليد فيلمهاي كوتاه قرآني با جذابيت فرهنگي و هنري بومي استان و پخش 19
 در شبكههاي استاني توسط  صدا و سيماي استان كردستان

- برگزاري يازدهمين دوره آيين جزءخواني با محوريت مسجد جامع سنندج به 20
-صورت حضوري با توليت دبيرخانه شورا و واگذاري به اتحاديه قرآن استان با بهره

گيري از توان و ظرفيت مرتلين تآييد شده در شوراي عالي قران كشور در ايام ماه 

مبارك رمضان بعد از نماز عصر و پخش مستقيم آن از صدا و سيماي مركز استان و 
 ديگر شبكههاي ملي با مشاركت همه دستگاههاي عضو

ميليون تومان مبني بر حق القدم مرتلين جزخوان توسط اداره كل 40-  پرداخت 21
 اوقاف و امور خيريه استان

-  انجام اقداماتي مانند: فراهم نمودن دكور مناسب و امور تبليغات محيطي و 22
شهري آيين جزخواني، تهيه سيستم صوتي و مطلوب مرتلين، تهيه لباس 

متحدالشكل، گل، پارچه، عوامل اجرايي و ... توسط صدا و سيماي مركز استان،  
 شهرداري و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان

- برگزاري مسابقه كتبي قرآني و تقبل هزينه حق القدم امام جماعت و مؤذن 23
(براي اداي منظم نماز عصر) و برندگان مسابقه كتبي در طول ايام ماه مبارك 

 رمضان توسط مركز بزرگ اسالمي غرب كشور

- اعزام تني چند از مفسرين و صاحبنظران در امور قرآني و روانشناسي و امور 24
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و سبك زندگي اسالمي- ايراني توسط دانشگاه 

 دقبقه 10كردستان و با هماهنگي دبيرخانه شورا براي موعظه و سخنراني به مدت 



۱۵۵ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 قبل از جزخواني

- قدرداني از زحمات فراوان عوامل توليد شبكه صدا و سيما در پايان آيين 25
 جزخواني با توجه به زحمات و كوشش هاي فراوان آنان  

- اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش 26
 اقدامات انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفندماه 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
-اجراي برنامههاي اعالم شده به مناسبت هفته قرآن و حديث و ارسال گزارش 
 اقدامات انجام شده توسط ادارات و نهادها به دبيرخانه شورا تا پايان اسفند ماه

1 

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

- 
 

 0 - ساير 6

 75                                                                     تعداد كل مصوبات
 
 

 

 

 

 

 

 

 



۱۵۶ 
 

 4تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: كرمان                                 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل هويت و روح ملي: 
-پيشنهاد و پيگيري ثبت كرمان به عنوان پايتخت مقاومت اسالمي از دبيرخانه 

  شوراي فرهنگ عمومي كشور و شوراي عالي انقالب فرهنگي
 : شهادت و ثاريا  سرفصل 

ي به منظور ترويج مكتب مانيسل سردار يفرهنگ يالمل نيب مركز جاديا- پيشنهاد 1
 سردار شهيد سليماني و استفاده از مؤلفههاي ايشان براي تقويت نسل جوان

 فرهنگي ابعاد گرفتن قرار دستور بر مبني محترم استاندار پيشنهاد  -انعكاس2
 انقالب عالي شوراي و كشور عمومي فرهنگ شوراي به سليماني شهيد مكتب

 شورا خانه دبير فرهنگي توسط
 سرفصل اخالق عمومي:

 حجاب و عفاف وضعيت ارتقا و بررسي طرح عملكرد ارزيابي و  شناسي -آسيب1
 و دستي ،صنايع فرهنگي ميراث كل اداره پوشش تحت واحدهاي و مراكز، دفاتر در

 واحدهاي در حجاب و عفاف وضعيت ارتقا و بررسي و كرمان استان گردشگري
  شورا ديني و فرهنگي توسط كارگروه كرمان شهرستان صنفي

 موفقيت سنجش ميزان و انتظارات سطح و حجاب و عفاف طرح ميداني -رصد2
 امور دفتر و منكر از نهي و معروف به امر احيا توسط ستاد حجاب و عفاف طرح

 استانداري فرهنگي و اجتماعي

 سرفصل عام:
 طريق از رهبري معظم مقام اخير فرمايشات حسب تبيين جهاد موضوع -بررسي

 فرهنگ شوراي در الزم طرح پيشنهادات و عمومي فرهنگ شوراي گروه كار
   عمومي

6 

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني 

- تصويب موارد ذيل با توجه به گزارش تحليلي آسيبشناسي برنامههاي قرآني 1
 چهل ساله توسط آقاي دكتر طالبي زاده؛

الف- حمايت، تكثير و توزيع سيدي قرآني تهيه شده توسط استاد طالبيزاده و 
جمعي از قاريان ممتاز استان توسط آقاي اسكندري نسب، مدير كل آموزش و 

 پرورش و رييس كارگروه آموزش عمومي قرآن كريم 
ب-تكميل طرح پيشنهادي «كرسي تالوت قرآن در مجالس ختم  توسط افراد غير 

حرفهاي»توسط آقاي طالبي زاده و ارسال آن به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي 
 براي بررسي و اظهارنظر كارشناسي در كار گروه فرهنگي و ديني 

ج- قرار گرفتن پيشنهاد آقاي دكتر طالبي زاده در خصوص آثار استاد مودب با 
 موضوع قرآن و عترت در در دستور كار كارگروه فرهنگي و هنري 

- ارسال گزارش تحليلي آسيبشناسي برنامههاي قرآني چهل ساله انقالب 2
اسالمي آقاي دكتر طالبيزاده براي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي و كارگروههاي 

 ششگانه شورا توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

4 



۱۵۷ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 دو كار گروه قرآني آموزش 1400- ارايه طرحها و برنامههاي پيشنهادي سال 3
عمومي، پژوهش و آموزش عالي با موضوع قرآني؛ با توجه به سند راهبردي توسعه 

 فرهنگ قرآني استان در جلسه شورا
 جامع رسانه در استان يقرآن يتهايفعال گسترش يراهبرد ليفا انتشار- 4

و معرفي سامانه  استان يقرآن يها تيفعال هوشمند تيهدا و رصد و ييشناسا
                                          براي درج اطالعات در آن

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 

0 

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

 و 1400 سال پايان در عمومي فرهنگ شوراي جلسات زمانبندي -تصويب تقويم1
  1401 سال اول ماهه شش

 آينده فرهنگي، فضاي – استان بومي تهديدات (بخش سه در دستگاهها -فرهنگي2
 گيرد.  قرار عمومي فرهنگ شوراي كار دستور در )تهديدها و ها فرصت.پژوهي،

2 

 ساير 6
 محترم  معاونت)مردمي ارتباط سامانه (سجام سامانه اجرا نحوه و تشريح

 فرهنگ شوراي بعدي جلسه در دادگستري و ارايه گزارش آن جرم از پيشگيري
 عمومي

1 

 13                                                                     تعداد كل مصوبات
 

 

 

 

 

 

 



۱۵۸ 
 

 2: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: كرمانشاه                             

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل هويت و روح ملي: 
 - تشكيل كارگروه تخصصي و دايمي  بزرگداشت روز ملي كرمانشاه1
 - درج موضوع روز ملي كرمانشاه در كتب درسي مدارس2

 سرفصل ايثار و شهادت: 
- نامگذاري يكي از ميادين و خيابان هاي اصلي شهرستان هاي استان به نام 

 مرصاد

2 

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

 1 -تصويب كليات طرح برنامههاي قرآني استان

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 0 

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

- 0 

 0 - ساير 6
 3                                                                     تعداد كل مصوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۵۹ 
 

 3  تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: كهگيلويه و بويراحمد    

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 
- 

0 

2 
موضوعات مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

- 

0 

3 
موضوعات مرتبط با 

نقشه مهندسي 
 فرهنگي

جمعبندي مسايل اولويتدار استان در ارتباط با نقشه مهندسي فرهنگي كشور، -1
 مسأله اولويت دار استان(نتايج حاصله از كميته هاي تخصصي) 24عطف به تشريح 

 شوراي فرهنگ عمومي، توسط دبيران كميته هاي مذكور و ارايه 1/8/1400مورخ 
نتايج نگرش كميته مربوطه به كارگروه اجتماعي و دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، 

 براي طرح در جلسه اين شورا
-انتخاب پنج اولويت براي تدوين برش سند مهندسي فرهنگي استان كه عبارتند 2

از: تغيير و تحوالت جايگاه كاركردي ، ساختاري و ارزشي خانواده- آسيبهاي 
اجتماعي نوپديد در بين دانشآموزان و دانشجويان(با تأكيد بر مسايل اعتقادي و 

پرورشي) -ضعف فرهنگ كار و توليد و غلبه فرهنگ مصرفگرايي-توجه به هويت 
ديني و ملي مردم استان-فضاي مجازي  (ضعف سواد رسانهاي و آسيبهاي ناشي 

 از آن)

2 

 0 - موضوعات مناسبتي 4

5 
موضوعات مرتبط با 

 اداره شورا

- حضور شخصي اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در جلسات و خودداري از اعزام 1
 نماينده به جلسات

 اعزام از يخوددار و  يعموم فرهنگ ي شورا جلسات در رانيمد يشخص حضور-2
 جلسات در نيگزيجا عنوان به كارشناسان و نيمعاون

 ائمه يهماهنگ با ها¬شهرستان يعموم فرهنگ يشورا جلسات منظم يبرگزار-3
  فرمانداران و جمعه

 سازمان توسط يعموم فرهنگ ي شورا يها برنامه و ها تيفعال از تيحما- 4
  استان يزير برنامه و تيريمد

5 

 ساير 6
-حمايت از پژوهشهاي مورد نياز شوراي فرهنگ عمومي توسط استانداري و 5

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 

 7                                                                     تعداد كل مصوبات

 



۱۶۰ 
 

 3:                                            تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: گلستان 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
-سرفصل

 15هاي 
 گانه

 سرفصل گفتمان سازي اقتصادمقاومتي : 
- بررسي موضوع شعار سال (توليد، پشتيبانيها، مانع زداييها) و محورهاي ششگانه ابالغي شوراي 

فرهنگ عمومي كشور در سال جاري، به عنوان يكي از مهمترين دستور كارهاي شورا و برنامهريزي و 
 فعاليت دستگاهها حول محور موضوع مذكور

 سرفصل هويت و روح ملي: 
-- تشكيل كارگروه استاني در زمينه نصب مجسمه و يادمان در فضاي شهري بر اساس دستورالعمل1

هاي مربوطه، توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و پيگيري مصوبات كارگروه از طريق 
 اعضاي كارگروه مذكور 

- موظف شدن دستگاههاي اجرايي به ارايه طرح  مورد نظر خود در خصوص نصب مجسمه و يادمان 2
در ميادين و فضاهاي شهري سطح استان به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و در شهرستانها 
به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستانها به عنوان دبيرخانه كارگروه مربوطه و اجراي آن  پس از 

 تصويب شوراي فرهنگ عمومي استان و شهرستان ها

 سرفصل اخالق عمومي:
-اعالم فراخوان و تجميع معلمان و مربيان قرآني توسط اداره كل آموزش و پرورش استان(گروه 

سني:كودك و نوجوان و مهدكودك) به منظور شنيدن دغدغههاي نماينده ولي فقيه در استان در راستاي 
 ضرورت آشنايي كودكان و نوجوانان با آموزههاي قرآني

 سرفصل محيط زيست: 
- فراهم نمودن شرايط استفاده اداره كل محيط زيست استان از اتوبوس هاي شهري و ايستگاه ها و 1

ديگر فضاهاي تبليغاتي براي تبليغات زيست- محيطي، در راستاي اشاعه فرهنگ حفاظت از محيط 
 زيست توسط شهرداري گرگان و شهرستانها

 "  همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان با اداره كل محيط زيست استان در اجراي طرح -2
آموزش " و طرح "يك ساعت با محيط بان"معلمان، كتاب، انسان و محيط زيست و طرح آموزشي 

  به صورت حضوري و يا مجازي"محيط زيست به دانش آموزان توسط تشكلهاي محيط زيستي استان
- همكاري صداو سيماي استان در زمينه پخش تيزرها، كليپ ها و پوشش مناسب برنامه ها و مناسبت 3

هاي محيط زيستي به منظور ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست با اداره كل محيط زيست استان به 
 صورت رايگان

- گنجاندن دو واحد درس شناخت محيط زيست به صورت ميان رشته اي و اجباري در واحدهاي 4 
 دانشگاهي استان

 سرفصل عام : 
- ارايه گزارش اقدامات دستگاههاي مختلف در زمينه مصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان و مسايل و 

مشكالت مختلف فرهنگي -  اجتماعي و برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي توسط دستگاههاي 
 مختلف

9 



۱۶۱ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

2 

موضوعات 
مرتبط با 
منشور 
توسعه 
فرهنگ 

 قرآني

- همكاري كليه دستگاههاي اجرايي استان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص اجراي 1
 برنامههاي هفته قرآن و عترت

- پرداخت اعتبارات الزم به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از سوي اداره كل  برنامه و بودجه 2
 استان براي اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت

2 

3 

موضوعات 
مرتبط با 

نقشه 
مهندسي 
 فرهنگي

- واگذاري مسؤوليت تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي به شوراي برنامهريزي استان از 1
 طريق واگذاري امر تدوين به كارگروه اجتماعي، فرهنگي استانداري استان(بر اساس آييننامه)

- عضويت جهاد دانشگاهي به منظور استفاده از نظرات ، پيشنهادات و ظرفيت آنها در خصوص 2
آسيبهاي اجتماعي و اشتغال در زمينه تدوين برش نقشه استاني در دو كميته اقتصاد فرهنگ با دبيري 

سازمان مديريت و برنامهريزي استان و كميته تعليم و تربيت با دبيري اداره كل آموزش و پرورش 
   استان

- ارسال طرح هاي پيشنهادي جهاد دانشگاهي در خصوص اشتغال و آسيبهاي اجتماعي به  سازمان 3
 مديريت و برنامهريزي استان  براي  طرح در شوراي برنامهريزي استان

-تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور بر اساس اولويتهاي شش گانه جديد استان 4
توسط اداره كل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري استان ( با استفاده از ظرفيت كميتههاي پيشبيني 

 شده)

4 

4 
موضوعات 

 مناسبتي

- همكاري كليه دستگاههاي اجرايي استان با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص اجراي 1
 برنامههاي هفته قرآن و عترت

- پرداخت اعتبارات الزم به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از سوي اداره كل  برنامه و بودجه 2

 استان براي اجراي برنامههاي هفته قرآن و عترت

2 

5 
موضوعات 
مرتبط با 
 اداره شورا

- لزوم اقدام دستگاهها و اعضايي كه مسوول اجراي مصوبات سال گذشته هستند؛ در خصوص اجراي 1
 مصوبات و ارايه گزارش اقدامات انجام شده  به دبيرخانه شورا 

- انجام برنامه عملياتي و تقسيم كار دستگاه هاي اجرايي استان، با هدف پيشگيري و رفع معضالت 2
فرهنگي استان، با تكيه بر نظرات اعضاء شورا و اقشار مختلف مردم ، پس از طي مراحل قانوني و تامين 

 بودجه  توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
-تشكيل جلسه با موضوع پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي با حضور اداره كل آموزش و پرورش 3

استان، به عنوان دبير كميته تعليم و تربيت و نيروي انتظامي استان به عنوان عضو كميته تعليم و تربيت 
 به منظور استفاده از نظرات، پيشنهادات و ظرفيت اين دو دستگاه

3 

 0 - ساير 6

 20                                                                     تعداد كل مصوبات

 



۱۶۲ 
 

 4: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: گيالن                                  

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
-سرفصل

 15هاي 
 گانه

 سرفصل اخالق عمومي :
-بهكارگيري ا افراد نيروي انتظامي، بسيج و ستاد امربه معروف و نهي از منكر در طرح- 1

 هاي سالمسازي دريا در اجراي تذكر به هنجارشكنان
 -عملياتي شدن طرح عفاف و حجاب در كارگروه علمي- مشورتي شورا2

 سرفصل عام:
- استخراج عملكرد دستگاه هاي فرهنگي به منظور احصا و شناسايي برنامههاي نو، 1

 ابتكاري و خالقانه و انعكاس آن به دبيرخانه تا دهه مبارك فجر
-  برنامهريزي به منظور ارتقا، تقويت و كيفيسازي محتواي برنامهها متناسب با 2

 فرهنگ بومي و منطقهاي در استان 
-  ارسال نقطه نظرات اعضاي شورا در خصوص سازوكار انجام فعاليتهاي بارز و 3

منحصر در تراز ملي و استاني( در راستاي بهرهبرداري از خرد جمعي و پشتيبانيهاي 
 1400 ديماه 20فراسازماني) به دبيرخانه شورا ي فرهنگ عمومي استان تا تاريخ 

 سرفصل دين و فرهنگ:
  برنامهريزي به منظور آموزش فعالين فرهنگي و ائمه جماعات مساجد-

6 

2 

موضوعات 
مرتبط با 

اداره 
 شورا

ها توسط سازمان  دستگاهي فرهنگهاي اعتبار برنامهني تأميمساعدت الزم برا- 1
 استان  يزي و برنامهرتيرمدي

  دستگاههاي فرهنگهاي برنامهي اجراي برايها شهردارتي- استفاده از ظرف2
، حمايت و پشتيباني از قرارگاههاي فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي - رصد3

 شهرستانها

3 

 ساير 3
- 0 
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۱۶۳ 
 

 3: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: لرستان                                

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

  سرفصل زنان و خانواده:

- لزوم همكاري دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اجراي طرح خانواده  -
 سالم با جهاد دانشگاهي به عنوان مجري طرح

 سرفصل دين و فرهنگ :
- تالش همه دستگاهها و ادارات استان براي تقويت فعاليتهاي فرهنگي در ماه  -

مباك رمضان با لحاظ لزوم رعايت دستورالعملهاي بهداشتي پيشگيرانه 
 درخصوص بيماري كرونا

 سرفصل محيط زيست: -
ادامه جلسات كارگروه زيست محيطي واعالم نتايج آن به دبيرخانه شوراي -1

 فرهنگ عمومي 

-موافقت با اختصاص زمان براي فرهنگ  سازي وترغيب مردم به مشاركت در 2
برنامه هاي مفيد زيست محيطي در فرصت سخنراني قبل از خطبه هاي نماز 

 جمعه

 -دعوت از اساتيد دانشگاهي واستفاده از نتايج تحقيقات علمي ايشان.3 

      - برنامه ريزي هدفمند ومفيد براي بهره گيري از نيروهاي بسيجي وجهادي4 

6 

2 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

ابالغ پنج اولويت اصلي ارايه شده به شوراي عالي انقالب فرهنگي وكارگروه  - -
برنامهريزي استان پس از طي مراحل اداري و اعمال نظر رييس شوراي فرهنگ 

 عمومي استان 

1 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

- تاكيد برتالش واهتمام الزم براي شناسائي موانع و راهكارهاي امكان 1
 پشتيباني اجرائي از مصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان

- پيگيري درخواست جهاد دانشگاهي(به عنوان مجري طرح خانواده سالم) در 2
خصوص الزم االجرا بودن مصوبات شوراي فرهنگ عمومي توسط ادارات استان 

 ونهادهاي مرتبط با مصوبات
- لزوم همكاري دستگاههاي اجرايي استان در خصوص برنامههاي ابالغي ستاد 3

 سياستگذاري ائمه جمعه

3 

                                                                     تعداد كل مصوبات
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۱۶۴ 
 

 6: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: مازندران                           

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15

 سرفصل سرمايه اجتماعي:
 ي براي مجازي شبكههايها و كانالهاني مشاركت ادمبراي مناسب رياتخاذ تداب- 

  توسط پليس فتا زير فرماندهي نيروي انتظامي مردم در انتخاباتبي و ترغقيتشو

 سرفصل اخالق عمومي:
- رصد و برخورد قضايي مناسب با كانال ها و ادمين هايي كه نسبت به مشاركت 1

 در انتخابات تبليغات منفي مي نمايند توسط پليس فتا زير فرماندهي نيروي انتظامي
از   متشكل دستگاها در عفاف وضعيت آمار به رسيدن براي رصد - تشكيل هسته2

و  مديران دستگاههاي  انتظامي معروف، نيروي به بنياد حجاب و عفاف، ستاد امر
 ذيربط

 حيطه در مربوطه و نهادهاي دستگاهها توسط و محيطي مجازي - انجام تبليغات3
  عفاف و حجاب

 تفكيك طرح با بانوان، بهخصوص كليه كارمندان  و آرام براي امن  ايجاد  فضاي-4
 كار  محيط سازي

 دستگاه. هر به مربوط وحجاب عفاف حيطه در قوانين اجراي بر - نظارت5
 دستگاهها تمامي در وحجاب عفاف منشور و رعايت نصب -احصا،6
و بنياد عفاف و حجاب براي نظارت بر  استانداري از متشكل دبيرخانهاي-تشكيل 7

 امر عفاف و حجاب
ادارات و  كارمندان براي و معرفتي تخصصي  در نظر گرفتن آموزشهاي-8

 دستگاه  هر وحجاب عفاف مسوولين توسط دستگاهها
وترغيب افراد عفيف  عفاف و حجاب و تشويق حيطه در خاطيان  برخورد جدي با-9

  و قانون مدار
 و غير حكومتي كار ساز و با بنياد عفاف و حجاب توسط مطالبهگر  ايجاد هسته-10

 خواص، -و نهادها و غيرحكومتي دستگاهها  مديران -حكومتي( منظور از حكومتي
اساتيد، دانشجويان،  وجماعت، هيأت هاي مذهبي، بسيج، جمعه نخبگان، ائمه

 ومتدين مي باشند). شريف و مردم معظم شهدا، ايثارگران طالب، خانواده
 به شهرها و بين جادهها تبليغات محيطي داخل تابلوهاي از - اختصاص  تعداداي11

اخالقي، ارزشي و ديني با همكاري و  و مسايل وحجاب عفاف ويژه محيطي تبليغات
 وترابري راه و اداره حمل و نقل و پيگيري شهرداريها

 سرفصل روح ملي: 
  آبان ماه  در تقويم رسمي كشور14- تصويب روز مازندران در  روز 1
 انجام اقدامات مناسب ستادي با محوريت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي -2

 بهمنماه 6شهرستان آمل الزم در راستاي ارج نهادن به چهلمين سالگرد حماسه 
1360 

 انجام اقدامات الزم در خصوص برگزاري كنگره آيت ا... كوهستاني در مشهد -3

20 



۱۶۵ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

 مقدس  و استفاده از منابع الزم براي برگزاري شايسته اين كنگره

 سرفصل فضاي مجازي:
 ي براي مجازي شبكههايها و كانالهاني مشاركت ادمبراي مناسب رياتخاذ تداب- 

  توسط پليس فتا زير فرماندهي نيروي انتظامي مردم در انتخاباتبي و ترغقيتشو

 سرفصل عام :
  گانه15 ي سرفصل هاي مناسب براي هاوستي پنييتع- 

 سرفصل آسيب هاي اجتماعي:
 تشكيل كارگروه تخصصي افزايش جمعيت با دبيري دانشگاه علوم پزشكي -

استان و عضويت دستگاههاي ذيربط و ارائه نتايج درجلسات آتي شورا توسط 
 دانشگاه علوم پزشكي استان

 سرفصل زنان و خانواده:
 تشكيل كارگروه تخصصي افزايش جمعيت با دبيري دانشگاه علوم پزشكي -

استان و عضويت دستگاههاي ذيربط و ارائه نتايج درجلسات آتي شورا توسط 
 دانشگاه علوم پزشكي استان

 سرفصل بهداشت، سالمت و نشاط اجتماعي:

تشكيل كارگروه ورزشي رسانهاي جام جهاني فوتبال با محوريت اداره كل فرهنگ -

 و ارشاد اسالمي استان و عضويت دستگاههاي ذيربط

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

-تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ الزم در راستاي تفاهمنامه ما بين معاونت قرآن و 
عترت و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در راستاي اجراي برنامههاي هفته 

 قرآن و عترت 

1 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي

- انجام اقدامات مناسب ستادي با محوريت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 1
 بهمنماه 6شهرستان آمل الزم در راستاي ارج نهادن به چهلمين سالگرد حماسه 

1360 
- انجام اقدامات مناسب تبليغاتي با همكاري كليه دستگاهها و نهادهاي انقالبي و 2

2 



۱۶۶ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

مردمي و همكاري تشكلهاي مذهبي در راستاي بزرگداشت دهه فجر و ارائه نتايج 
 در جلسه آتي

 

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

 ينيبشي رئوس برنامهها و پ و دريافت دستگاههاهگانه ب15 يسرفصلها- ارسال 1
 به منظور بررسي ميزان  استاني فرهنگ عمومي شورارخانهي آنان به دبيتهايفعال

 تحقق برنامههاي پيش بيني شده آنها
گانه با مشاركت 15 يسرفصلها- تعيين كارگروههاي تخصصي براي اجراي 2

  شورا عضويدستگاهها
 دستگاهها وحجاب عفاف -تعيين مسوول3
-در دستور كار قرار گرفتن موضوعات: طرح ساماندهي سواحل درياي مازندران، 4

استان، ساماندهي وضع پوشش و رعايت حجاب و عفاف،  تدوين سند گردشگري
در جلسات آتي  شؤونات خالف پوشاك عرضه و اماكن پوشاك توليدات بر نظارت

 شوراي فرهنگ عمومي استان
منكر استانها( به عنوان عضو  از نهي و معروف به امر - عضويت نماينده ستاد5 

استان در صورت صالحديد  عمومي فرهنگ شوراي اعضا تركيب اصلي ثابت) در
 شوراي فرهنگ عمومي كشور

5 

 0 - ساير 6
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۱۶۷ 
 

 5تعداد كل جلسات برگزار شده: عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: مركزي                                 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 سرفصل كفتمان سازي اقتصاد مقاومتي: 
-- تشكيل كميتهاي به رياست معاون اقتصادي استانداري در خصوص صرفه

 جويي انرژي و موارد ديگر، با حضور دستگاههاي مربوطه

 سرفصل سرمايه اجتماعي : 
 ي در راستاي فرهنگ عمومي عضو شوراي تمام دستگاههايزيبرنامهر- 

 يحضور قابل قبول مردم در انتخابات سال جار

 سرفصل اخالق عمومي : 
-ي و مشاوران كه در طراحني دستورالعمل و ارائه به طراحان، مهندسهيته -1
 شود. دهي مصرف برق دزاني مني كمترها
 در يي در خصوص صرفهجوي به منظور اطالعرسانيي گروههاجاديا -2

 ارائه به با هدف كاهش مصرف برق براي دستورالعمل نيمصرف برق و تدو
 ، باغ ها ، مغازه ها و اصناف  يمنازل مسكون

 در مصرف برق با دعوت از كارشناسان جويي در مورد صرفهسازيفرهنگ -3
 مركز استان يماي توسط  صداسنهي زمننظردرايصاحب

 سرفصل عام
-تشكيل جلسه به منظور ابالغ و چگونگي اجراي پيوست نگاري فرهنگي در 1

 دستگاهها
-ارسال پيشنهادهاي اعضاء شوراي فرهنگ عمومي استان در خصوص 2

 پيوست نگاري فرهنگي به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور

7 

2 
موضوعات مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

- 

0 

3 
موضوعات مرتبط با 

نقشه مهندسي 
 فرهنگي

- 

0 

 موضوعات مناسبتي 4

- همكاري الزم دستگاههاي اجرايي براي اعياد دهه امامت و واليت با بنياد 1
 غدير

 -شركت دستگاههاي مرتبط در برنامه هاي سراسري روز دانش آموز 2
-برپايي مراسم بزرگداشت سالروز تولد حضرت زينب سالم اهللا عليها و 3

 تجليل و تكريم مدافعان سالمت 

3 
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۱۶۸ 
 

 2تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: هرمزگان                              

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
سرفصلهاي 

  گانه15
- 

0 

2 

موضوعات 

مرتبط با منشور 
توسعه فرهنگ 

 قرآني

- 0 

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

- انتخاب و مصوب نمودن پنج مسأله اساسي فرهنگي استان براي تنظيم برش 
 استاني سند توسعه فرهنگي كشور : 

 الف-  ضعف برنامههاي آموزشي و تربيتي در حوزه ارزشهاي ديني و اخالقي 
 ب- تغييرات سبك زندگي ايراني، اسالمي و تاثير مستقيم آن بر نهاد خانواده 

 ج- پيامدهاي فرهنگي آسيبهاي اجتماعي 
د- ضعف ارزشها و باورهاي فرهنگي متناسب با توسعه و عدم برنامهريزي براي 

 استفاده صحيح از فضاي مجازي 
ه-  نداشتن برنامه هاي منسجم آموزشي و ترويجي براي تقويت و ارتقاي وحدت 

 مذهبي و هويت قومي و ملي

1 

4 
موضوعات 

 0 - مناسبتي

5 
موضوعات 

مرتبط با اداره 
 شورا

حضور اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان در جلسات و ممانعت از -
 اعزام نماينده به جلسه   

1 

 0 - ساير 6
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 7تعداد كل جلسات برگزار شده:عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: همدان                               

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 سرفصل زنان و خانواده:
حك، اصالح و تطابق قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در كميته 1-

 اجتماعي، زنان و خانواده باسند فرهنگي استان 

قرار گيري برنامه حمايت مشروط از طرح مشاوره روان شناسي مناطق 2-
محروم و روستايي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي يا كميته اجتماعي زنان 

 و خانواده 

مقدمات تشكيل يك كارگروه در سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت 3-
شناسايي اليحه هاي بودجه و تبصره هاي مرتبط با سرفصل هاي فرهنگي و 

 جمعيتي 

 سرفصل بهداشت، سالمت  و نشاط اجتماعي:

 فراهم نمودن مقدمات تشكيل يك كارگروه در سازمان مديريت و برنامه 1-
ريزي براي شناسايي اليحه هاي بودجه و تبصره هاي مرتبط با سرفصل هاي 

 فرهنگي و جمعيتي 

4 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

- تصويب سند راهبردي فعاليتهاي قرآني درحوزههاي مختلف آموزش، 1
 ترويج و پژوهش

- تدوين و ابالغ برش سه ماهه و يكساله سند راهبردي فعاليتهاي قرآني با 2
 حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي

-بررسي پيشنهاد دادگستري استان در خصوص پخش آيات قرآن كريم در 3
 ساعات آغاز به كار ادارات استان

-در نظر گرفتن حسينيه حضرت امام خميني رحمه اهللا مركز استان به عنوان 4
 مركز ثقل فعاليت هاي قرآني ماه مبارك رمضان  

 -شناسايي، معرفي و تقدير از نخبگان قرآني استان در ماه مبارك رمضان 5

   -ابالغ برش استان يكساله سند راهبردي فعاليتهاي قرآني جهت اجرا6

6 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

-اعالم پنج مورد از مسايل فرهنگي اولويتدار  استان به صورت مستند به 1
 دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان توسط اعضاي شورا 

- تشكيل كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سالمت، زنان و خانواده و كميتههاي 2
 تدوين و اجراي برش هاي استاني "پنجگانه ذيل آن  مطابق  با آيين نامه 

10 



۱۷۰ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 توسط 14/1/1400، مورخ 1667 به شماره "نقشه مهندسي فرهنگي كشور فرهنگي
 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

- ارسال نظرات و پيشنهادات دستگاههاي عضو شورا در رابطه با پنج مساله 3
 فرهنگي استخراج شده به دبيرخانه شورا

- تصويب كليات پنج مساله اولويت دار فرهنگي استان شامل؛ الف- خانواده و 4
جمعيت ب- ضعف فرهنگ اداري و اقتصادي ج- ضعف در توليد و تبليغ خدمات 

و محصوالت فرهنگي د- كمرنگ شدن مشاركتهاي مردمي و خصوصي 
درفعاليتهاي فرهنگي ه - آسيبهاي اجتماعي و اعالم شوراي برنامهريزي 

 استان به كارگروه اجتماعي براي انجام اقدام لزوم
- تشكيل كميتههاي پنجگانه مطابق با آييننامه تدوين برش استاني نقشه 5

 مهندسي فرهنگي كشور توسط كارگروه اجتماعي استانداري
- عضويت نمايندگان دفتر نماينده ولي فيه در استان به عنوان رييس شورا در 6

كميتههاي پنجگانه به منظور استفاده از ظرفيت آنان درتدوين اقدامات و 
راهبردهاي تدوين نقشه برش استاني سند نقشه مهندسي كشور، توسط 

 كارگروه اجتماعي استانداري
 گانه تدوين برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي در 5-تشكيل كميته هاي 7

 اسرع وقت 

-لحاظ قابليت هاي عملياتي سازي و تسريع در اجراي فعاليت ها و اقدامات 8
  گانه تدوين برش استاني مهندسي فرهنگي 5كميته هاي 

-اختصاص اعتبار الزم جهت تكميل طرح تدوين برش استاني نقشه 9
مهندسي فرهنگي از محل اعتبارات پژوهشي استان با محوريت دانشگاه پيام 

 نور 

-تهيه و تدوين برنامه ها و فعاليت هاي منطبق با آيين نامه مربوط به تدوين 10

 برش استان نقشه مهندسي فرهنگي توسط كميته هاي مجري 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
-تصويب و اجراي برنامهها و فعاليتهاي دستگاهها درخصوص جشن نيمه 

 شعبان
1 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

  صبح10- برگزاري جلسات شورا هر هفته يكشنبهها ساعت 1
 - حضور اعضا شخصا در جلسه و پرهيز از اعزام نماينده2
-اجراي برنامه"-لحاظ نمودن تمهيدات الزم در خصوص قرارگيري شاخص 3

 به عنوان يك شاخص مهم "هاي برش استاني نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 در ارزيابي عملكرد ساالنه دستگاه هاي اجرايي عضو شورا

 و 1401-ارايه گزارش جامع دستگاههاي عضو شورا از قانون بودجه سال 4

6 



۱۷۱ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

اعتبارات فرهنگي دستگاهها پس از تصويب اليحه توسط سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي 

-تاكيد و تكليف حضور اعضاي حقيقي و حقوقي در جلسات كميته ها و الزام 5

ارايه گزارش ميزان هماهنگي و حضور اعضا به استانداري و دفتر نماينده 
 محترم ولي فقيه توسط دبير كميته ها

-يادآوري و تاكيد ضرورت حضور نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي به 6
 عنوان عضو اصلي شورا در جلسات

 0 - ساير 6
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 3تعداد كل جلسات برگزار شده: عناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: يزد                                    

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

 سرفصل عام:
-ثبت موضوعات مطروحه در جلسه از قبيل: جهت دهي پايان نامه ها و رسالههاي 

-دانشگاهي به سمت رفع آسيب هاي اجتماعي، پيوست فرهنگي - اجتماعي طرح
هاي اقتصادي، گسست نسلي، كنترل رسانههاي مجازي موثر بر افكار عمومي 

 استان يزد و ...  و بحث و بررسي آن در جلسات آينده شورا

 سرفصل زنان و خانواده:
تعيين ساختار دبيرخانه، دستگاه ها و اركان اجرايي توسط دبير طرح سامان -

خانواده (آقاي دكتر رحيمي)، به منظور اجرايي شدن هر چه سريع تر طرح مذكور 
و اعالم آن به استاندار براي صدور ابالغ؛ اجراي برش شهرستاني نيز برعهده 

 فرمانداران خواهدبود.
 

2 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني

 
- 

0 

3 

موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

- 

0 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 

0 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا

 -ارايه تقويم برگزاري جلسات شورا1
-تأكيد بر ضرورت حضور شخص مدير و عضو شورا در جلسات شوراي فرهنگ 2

 عمومي استان
-تشكيل كارگروهي ذيل شوراي فرهنگ عمومي استان به منظور احصاي كليه 3

كارگروهها، ستادها، شوراهاي هم عرض و دستگاههاي فرهنگي موجود در استان 
و ايجاد ارتباط ساختارمند بين آنها در قالب يك مدل، همراه با ساختار دبيرخانه 

شورا و ابالغ آن پس از تصويب در شوراي فرهنگ عمومي استان به عنوان 
شيوهنامه ارتباط صف با ستاد، متشكل از استانداري ، دبير شوراي فرهنگ عمومي 

 استان و سازمان مديريت و برنامهريزي
 -طرح دستور كارهاي باقيمانده  جلسه در جلسه فوق العاده شورا 4

4 



۱۷۳ 
 

تعداد  متن مصوبه محورها رديف

 مصوبه

 ساير 6

-تشكيل كارگروهي مركب از دستگاه ها و سمن هاي مرتبط با گردشگري و 
صاحب نظران دانشگاهي اين حوزه براي بررسي پيوست فرهنگي صنعت 

گردشگري يزد (پيشنهادي نهاد رهبري دانشگاه يزد)، توسط معاون سياسي-
امنيتي استاندار و ارايه بسته عملياتي آن براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي 

 استان 

1 
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 1:                         تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: منطقه آزاد ارس  

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف
 مصوبه

1 
 15سرفصلهاي 

 گانه

- 0 

2 
موضوعات مرتبط 
با منشور توسعه 

 فرهنگ قرآني
- 

0 

3 
موضوعات مرتبط 
با نقشه مهندسي 

 فرهنگي

- 
0 

4 
مو ضوعات 

 مناسبتي
 رحلت امام  (ره) د خرداد و  بزرگداشت سالگر15 مراسم بزرگداشت يبرگزار-

   جلفايقبل از نماز جمعه در مصال

1 

5 
موضوعات مرتبط 

 با اداره شورا
- 

0 

 0 - ساير 6
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 3: تعداد كل جلسات برگزار شدهعناوين و تعداد مصوبات و تصميمات استان: منطقه آزاد قشم             

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 

سرفصلهاي 
  گانه15

 سرفصل اخالق عمومي:
-اتخاذ تدابير الزم جهت رعايت شئونات اسالمي و فرهنگ اصيل بومي محلي قشم و 1

 انجام وظايف ميزباني از گردشگران و مسافران 

  با محورهاي ذيل:1401-انجام برنامه هاي فرهنگي وهنري در نوروز 2

الف: نظارت دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي بر محتواي برنامه ها و جشن ها در 
 مناطق شهري، روستايي و مبادي ورودي جزيره و ديگر امكان تفريحي و تجاري

ب: ممنوع بودن اجراي موسيقي زنده در اماكن تفريحي و سياحتي خارج از چارچوب 
 مصوبات شوراو ارايه محتوا به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي قبل از هر گونه فعاليت

ج: موظف بودن متقاضيان برگزاري كنسرت در ايام نوروز به ارايه تقاضا و تعهدات 
 الزم از مراجع ذيصالح و ارايه اين موارد در قابل پيوست فرهنگ به دبيرخانه شورا

د: مجاز بودن اجراي كنسرت هنرمندان و گروههاي موسيقي بعد از اخذ مجوز از دفتر 
موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ضرورت اجراي هنرمندان انقالبي در حفظ 

 فرهنگ و هنر اصيل بومي منطقه

-ممنوعيت ايجاد كمپ هاي شبانه و تجمعات سازمان يافته توسط افراد و گروهها در 3
سواحل قشم و جزيره هنگام و برخورد قانوني با ناقضان حقوق شهروندي از سوي 
مراجع قضايي و با همكاري نهادهاي امنيتي و انتظامي و ناحيه مقاومت بسيج سپاه 

 قشم   

 سرفصل سرمايه اجتماعي: 
- اتخاذ تدابير الزم براي حضور پر شور و حداكثري مردم در انتخابات با برگزاري 

نشست هاي مجازي و تبليغات محيطي در راستاي بصيرت افزايي آحاد جامعه وارايه 
 گزارش اعضاي محترم در اين خصوص در جلسه آتي شورا

 سرفصل آسيبهاي اجتماعي: 
، دستفروشان، اتباع اني متكدي جمعآوري گزارش اقدامات انجام شده در راستاهيارا-

 يهاي زا كه موجب بروز ناهنجاربي عوامل آسري متجاهر و ساني ، معتادگانهيب
 خواهد شد ياجتماع

 

9 



۱۷۶ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

 

 سرفصل فضاي مجازي: 
 يهاتي آموزش و فعالي محتوا در حوزههادي و تولي مجازيهاتي گزارش فعالهيارا- 1

 كرونا وعي شاميفوق برنامه در ا

- ساماندهي نحوه اطالع رساني اخبارو اطالعات فعاليت هاي مختلف در سطح جزيره 2
به ويژه در حوزه فضاي مجازي ، با هدف ارتقاي فرهنگ عمومي رسانه هاي فعال در 

 منطقه

 سرفصل عام: 

 در تي عضواي و تيولو مسرشي نحوه پذرامونينظرات اعضا پ اعالم نقطه -1
  : موارد زير تي چهارده گانه شورا با محوري تخصصيكارگروهها

 ي اقتصاد مقاومتجي-تروالف
  علم و دانش جي- تروب
  منطقه يرتي و بصياسي سي- اعتالج
 ي مردمي انقالب و تشكل هاي جهاد فرهنگتي-تقود
 ي مسجد و مسجد محورگاهي جاي- اعتاله
 يني دير و شعاي و مذهبي انقالبي مناسبت هاياي- احو
 ي مجامع مردمي و فعال سازتي- تقوز

 - ارتباط با نسل جوان اعم از كودكان ، نوجوانان و جوانان ك
 ي و اخالق اسالمتي معنوجي-ترول
  و عدالتي-نهضت خدمت رسانح

 ي انقالب اسالمي برايروسازي-نو

 ي اجتماعي هابي-كاهش آسط
 سرفصل مصرف فرهنگي:

-مشاركت حداكثري خواهران در فعاليت هاي فرهنگي در ايام نوروز از جمله استقرار 2
در غرفه هاي عرضه محصوالت فرهنگي حجاب و عفاف با همكاري دستگاههاي 

 مربوطه

2 

موضوعات 
مرتبط با 

منشور توسعه 
 فرهنگ قرآني

- 

0 



۱۷۷ 
 

تعداد  متن مصوبه  محورها رديف

 مصوبه

3 

موضوعات 
مرتبط با نقشه 

مهندسي 
 فرهنگي

-تهيه و تدوين سند راهبردي توسعه فرهنگي جزيره قشم با تشكيل كميته پژوهشي و 
 علمي شورا و عضويت اعضاي مرتبط

1 

4 
موضوعات 

 مناسبتي
- 0 

5 

موضوعات 
مرتبط با اداره 

 شورا

-- راه اندازي كانال مجازي در پيام رسان «بله» و عضويت اعضاي شورا براي اطالع1

 رساني مكاتبات، دعوتنامه ها و صورتجلسه

- اتخاذ تدابير الزم براي حضور پر شور و حداكثري مردم در انتخابات با برگزاري 2
نشستهاي مجازي و تبليغات محيطي در راستاي بصيرت افزايي آحاد جامعه وارايه 

 گزارش اعضاي محترم در اين خصوص در جلسه آتي شورا

-لزوم حضور منظم و مستمر شخص اعضا در جلسات شورا و اعالم كتبي عدم 3

 حضور ،يكي روز قبل از برگزاري جلسه 

-ارايه فعاليت هاي مورد نظر دستگاههاي اجرايي منطقه و شهرستان در دستور 4
 جلسات شوراي فرهنگ عمومي قبل از صرف بودجه هاي فرهنگي 

-غير قانوني بودن هر گونه اخذ تصميم و سياستگذاري در حوزه هاي فرهنگي 5
و اجتماعي خارج از شوراي فرهنگ عمومي منطقه آزاد قشم و طرح آن در شورا 

 به صورت متمركز 

-تهيه و ارايه برنامه زمان بندي برگزاري جلسات شوراي فرهنگ عمومي در سال 6
  به صورت ماهيانه 1401

-اختصاص مكاني جهت استقرار دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي با همكاري سازمان 7
  منطقه آزاد قشم و تمركز فعاليت هاي شورا

7 

 0 - ساير 6
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 پيشنهادات: 
-  با توجه به رابطه مستقيم برگزاري منظم جلسات شوراي فرهنگ عمومي استانها با حصول نتايج مصوبات 

شورا، مناسب است دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استانها، نسبت به تشكيل مستمر جلسات اهتمام 
 بيشتري مبذول فرمايند.

- دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استانها در راستاي تحقق شعار سال در انتخاب دستوركارهاي شورا ، 
 توجه بيشتري به اين موضوع مبذول نمايند.

- مناسب است از ظرفيت شوراي توسعه فعاليتهاي قرآني براي ارتقاي موضوعات مورد بررسي در شوراي 
 فرهنگ عمومي استفاده شود.

 -مناسب است اطلس فرهنگي استانها توسط دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان تهيه شود.
- مناسب است تجربيات فرهنگي موفق استانها درخصوص مقابله با شيوع ويروس كرونا به منظور بهره- 

 برداري ساير استانها به اين دبيرخانه انعكاس يابد.
- شايسته است، شوراي فرهنگ عمومي استان ها به پيامدهاي مثبت و منفي فرهنگي و اجتماعي بيماري 

 كرونا درراستاي تقويت آثار مثبت و كاهش آسيبهاي منفي  آن بپردازند.
-  به منظور ارتقاي جايگاه و نقش مردم در جلسات شوراي فرهنگ عمومي، مناسب است از سنجشهاي 

 انجام شده براساس نظرات مردم، متناسب با موضوع جلسات استفاده شود.
- دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان ها به سرفصلهاي معماري و شهرسازي ،جوانان و ظرفيتهاي آنان 

 و خرَد در دستوركارهاي خود توجه بيشتري مبذول نمايد.
-با توجه به مصوبات و اقدامات قابل توجه شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها، مناسب است دبيرخانه شوراي 

فرهنگ عمومي استانها، گزارش عملكرد كيفي مصوبات شوراي فرهنگ عمومي شهرستانها را براساس 
 محورهاي ششگانه، تهيه و به اين دبيرخانه ارسال نمايد.
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