
 

 «های خاصگذاری روزها و مناسبتنام کارگروه»از اجمالی گزارشی 

 
 

 از جمله  ،«حوزه فرهنگ عمومی»ذیل  ،«های خاصگذاری روزها و مناسبتکارگروه نام» .1

ها، های هویت ملی ایرانیان و بزرگداشت شخصیتتقویت مؤلفههایی است که با هدف کارگروه

به  ، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی در جامعه،فرهنگیپیوندهای دینی،  تحکیمو  هاارزش

های های دولتی و مؤسسههای خاص پیشنهادی از سوی دستگاهبررسی کارشناسی روزها و مناسبت

 پردازد.وابسته و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می

 مومیمتشکل از نمایندگان منتخب اعضای شورای فرهنگ ععضو و  31این کارگروه، شامل  .2

وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و  ،وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش کشور، از جمله:

سازمان صدا و ، سازمان تبلیغات اسالمی، و خانواده اجتماعی زنان -شورای فرهنگیگردشگری، 

ز ، مرک، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیکشور هنری مساجد و های فرهنگیکانوننظارت بر ستاد سیما، 

 شورای  مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،های علمیه برادران، مدیریت حوزه

زبان و  فرهنگستانهای دفاع مقدس و گذاری ائمه جمعه کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشسیاست

جلسات  .نمایندگیری تصمیم ،ه شدهشود تا در مورد پیشنهادهای ارایادب فارسی، تشکیل می

ه، به ریاست دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و دبیری مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ کارگرو

 شود.عمومی کشور برگزار می

 درتأیید نهایی ه منظور ، بکشور ، پس از تصویب شورای فرهنگ عمومیکارگروهمصوبات  .3

 شود.می ارسال ،شورای عالی انقالب فرهنگی

جلسه )هر ماه یک  31الیت خود )در دولت سیزدهم( تاکنون کارگروه مذکور، در دوره یازدهم فع .4

دستورالعمل اجرایی »جلسه( در سالن جلسات دبیرخانه شورا برگزار کرده و اقدام به اصالحیه 

 13/9/3733مورخ  467جلسه نمود که در  «های خاصگذاری روزها و مناسبتنامه نحوه نامآیین

  ها ابالغ شد.  ربط و استانهای ذیه تصویب رسید و به دستگاهکشور ب شورای فرهنگ عمومی

مورد برای درج در تقویم  5مورد اقدام نموده است که  58این کارگروه تاکنون، نسبت به بررسی  .5

ای عالی به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور و شوربه قرار زیر، هجری شمسی،  3731سال 

 انقالب فرهنگی رسیده است:

در متن  «روز شهدای ورزشکار»ماه، همزمان با زادروز شهید ابراهیم هادی، با عنوان ل اردیبهشتاو -

 تقویم؛



 در متن تقویم؛ «روز علوم پایه»شهریورماه، همزمان با زادروز ابوریحان بیرونی، با عنوان  31 -

روز نوآوری و »ن ، با عنوا3199زاده در سال آذر، همزمان با سالروز شهادت دکتر محسن فخری 4 -

 در متن تقویم؛ «ساختفناوری ایران

روز »، با عنوان 3164ماه، همزمان با سالروز صدور نامه تاریخی حضرت امام)ره( در سال دی 18 -

 در متن تقویم؛« نگاری انقالب اسالمیتاریخ

 در ضمیمه تقویم؛ «روز چهارمحال و بختیاری»ماه، با عنوان اردیبهشت 13 -

بزرگداشت امامزاده علی بن  -آیین مذهبی قالیشویان مشهد اردهال»معه مهرماه، با عنوان دومین ج -

 در ضمیمه تقویم؛ «السالممحمدباقر علیه

 در ضمیمه تقویم؛« روز مازندران» عنوانماه، با آبان 37 -

 در ضمیمه تقویم. «روز اصفهان»ماه، با عنوان آبان 18 -
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