
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

1390-1394 

1390-1394

قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن

http://moamelat.net - سا�� �عامالت



برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون 

2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

211از  2

مطالب

8 ..........................................................................................پنجم برنامه قانون در یذیتنف مقررات و نیقوان سوم بخش

8 ....................................................................................................................... توسعه سوم برنامه قانون( 229) ماده اصالح

8 .......................................................... ياسالم یشورا مجلس در بیتصو یبرا ينیتدو  حیلوا و اسناد چهارم بخش

8 ....................................................................................................................................................... يرانیا ـ ياسالم توسعه یالگو

8 .....................................................................................................کشور سالمت مهیب يعال یشورا یتهایمسؤول و اراتیاخت

8 .................................................................................. 12 ماده ج بند جوانان یفرارو یچالشها و مسائل يسامانده حهیال

8 .................................................................................................................... 19 ماده دیجد یها وزارتخانه اراتیاخت و فیوظا

8 ................................................................................................. 202 ماذه کاال پخش يردولتیغ یواحدها يسامانده حهیال

8 .................................................................................................................................... 211 ماده کشور یانرژ راهبرد يمل سند

8 ................................................................................................................................... نینو عیصنا از تیحما صندوق اساسنامه

8 ....................................................................................................... 102 ماده ب بند ارز و کاال قاچاق اب مبارزه جامع حهیال

3 ........................................................................................... 102 ماده الف بند مخدر مواد با جانبه همه مبارزه جامع حهیال

3 ....................................................................................................................................................................................... يقضائ حیلوا

3 .......................................................................................................................... يالملل نیب و يداخل یداور مستقل نهاد حهیال

3 ...................................................................................................................... 121 ماده يحقوق مشاوره و وکالت جامع حهیال

20 ....................................................................................................................... قانون یياجرا یها نامه نییآ پنجم بخش

20................. کشور يقرآن يعال آموزش و پژوهش ج،یترو و غیتبل ،يعموم آموزش یها حوزه عهتوس یراهبرد اسناد

20.................................................................. الملل نیب سطح در رانیا ياسالم یجمهور يفرهنگ روابط توسعه يمل سند

20.................................................................................... .ا.ا.ج توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 3 ماده الف بند نامه نیآئ

21........................................................................................................................................................................ ها رسانه جامع نظام

21....................................................................................................... شگاههایآزما ،يقاتیتحق و يپژوهش زاتیتجه و امكانات

21.......................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 11 ماده یياجرا نامه نیآئ

21................................................................................................................. يانسان توسعه شاخص سطح ارتقاء یراهبرد سند

21................................................................................................................................. 12 ماده الف جز دو بند  یزمانبند برنامه

21.......................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 12 ماده یياجرا نامه نیآئ

21......................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 18 ماده الف بند نامه نیآئ



قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن

2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

211از  1

21........................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 18 ماده ب بند نامه نیآئ

21...................................................................... (91 ماده) یيغذا تیامن و سالمت يعال یشورا فیوظا شرح و التیتشك

22 ..........................................................................................................................................(91 ماده د بند) کشور يدرمان نظام

12............................................................................................. برنامه قانون( 91) ماده« د» بند یياجرا نامه نییآ اصالح

12.............................................................................................................................................. 91 ماده الف بند ياجرائ نامه نیآئ

11........................................................................................................ 98 ماده الف بند رانیا سالمت مهیب سازمان اساسنامه

22 .................................................................................. میمفاه و فیتعار ـ اول فصل

22 ............................................................................... اراتیاخت و فیوظا ـ دوم فصل

22 .............................................................................................. ارکان ـ سوم فصل

22 ........................................................................ یمال منابع و یمال امور ـ چهارم فصل

12................................................................. 98 ماده د بند 1  شماره اقشار ریسا یخانوارها سهم سالمت هیپا مهیب حق

12............................................................................................. 98 ماده هـ بند سالمت خدمات تعرفه نییتع و ينسب ارزش

22 .................. 1931 سالمت نظام یخصوص و یدولت بخش در ها داروخانه در یا حرفه خدمات نییتع

23 ............. 1932 سال در یدولت بخش در یدرمان و یصیتشخ خدمات یها تعرفه مورد در نامه بیتصو

 سوال در یدولتو بخوش یدرموان و یصویتشخ خودمات یهوا تعرفوه درخصوو  نامه بیتصو( 1) بند اصالح

1932 ........................................................................................................... 99

99................... 98 ماده ز بند سالمت هیپا مهیب تعهد مورد خدمات فهرست و پرداخت نظام اصالح ياجرائ نامه نیآئ

98 مـاده  ح بنـد  اماکن در یيغذا مواد عرضه و دیتول تیفیک نیتضم یاجبار مهیب و نظارت نظام ياجرائ نامه نیآئ

 ...........................................................................................................................................................................................................91

91........................................................................... 12 ماده  جوانان امور يسامانده و توسعه يمل سند و ياجرائ نامه نیآئ

91................................................. 19 ماده ياجتماع ـ يشناخت روان مشاوره مراکز ياعتباربخش و يسامانده نامه نییآ

92 ..................................................... مشاوره مراکز یبخش اعتبار و یسامانده نامه نییآ اصالح

98............................................................................................................... (11) ماده( ب) بند اصالح قانون یياجرا نامه نییآ

93................................................................................................ 11 ماده ی بند رزمندگان به يرسان خدمات یراهبرد سند

93................................................................................................................................................................................. 11 ماده م بند

11......................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 12 ماده الف ندب نامه نیآئ

11............................................................................................................................ پنجم برنامه قانون 12 ماده ب بند نامه نیآئ

12............................................................................................................................. پنجم برنامه قانون 12 ماده د بند نامه نیآئ

13......................................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 12 ماده نامه نیآئ

10................................................................................................................................... 20 ماده تبصره زده جنگ مناطق نییتع

 و یادار ،يحقـوق  یزیـ ر برنامـه  ،یزیـ ر بودجـه  یهـا  نـه یزم در کارشناسـان  و مشـاوران  يکارشناس خدمات تعرفه

10........................................................................................................................................................................ 29 ماده ياستخدام



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  9

 10........................................................................................................................... پنجم برنامه قانون 21 ماده یياجرا نامه نیآئ

 10............................................................................................................................................................. 23 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 11.............................................................................................................................. 80 ماده ه تا الف یبندها ياجرائ نامه نیآئ

 11...........................................................................................................................................80 ماده و یبندها ياجرائ نامه نیآئ

 12..................................... 31 ماده ج بند ها سپرده ضمانت صندوق در تیعضو حق افتیدر نحوه و زانیم نامه نییآ

 20 ........................................................................................................................................... ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

 06 ................................................................................... اتیکل و فیتعار ـ اول فصل

 01 ...................................................................... صندوق اراتیاخت و فیوظا ـ دوم فصل

 02 .................................................................................... صندوق ارکان ـ سوم فصل

 02 ................................................................................... یمال مقررات ـ چهارم فصل

 22 ....................................................................................................................... ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه اصالح

 22 ................................................................................. 2912 مصوب کشور يبانك و يپول قانون( 11) ماده( 1) بند اصالح

 22 ............................................................................................................................................................. 38 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 22 ............................................................................................................... 202 ماده پروانه بدون يصنف یواحدها يسامانده

 23 ......................................... 201 ماده یهایتعاون و ها هیاتحاد تشكلها، بازارتوسط میتنظ ياجرائ امور ياجرائ نامه نیآئ

 23 ........................................................................................................................................... 201 ماده الف بند ياجرائ نامه نیآئ

 22...........................................................................................................................................................228 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 29................................................................................................................................................................. 210 ماده دستورالعمل

 21...................................................................................................................................................................... 219 ماده نامه نییآ

 22 ..................................................................................................................................... (211) ماده( ج) بند یياجرا نامه نییآ

 23...........................................................................................................................................................211 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 23................................................................................................................................................ 291 ماده 1 تبصره دستورالعمل

 82..................................................................................................... (291) ماده( 1) تبصره دستورالعمل( 8) ماده اصالح

 82......................................................................................................... 291 ماده یا هسته یروگاههاین از انتیص عجام طرح

 82...........................................................................................................................................................292 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 82........................................................................................................................................... 211 دهما الف بند ياجرائ نامه نیآئ

 81.............................................................................................................................................. 211 ماده ج بند ياجرائ نامه نیآئ

 81........................................................................................................................................... 212 ماده الف بند ياجرائ نامه نیآئ

 81........................................................................................................................................................... 212 دهما ياجرائ نامه نیآئ

 88.................................................................................................................................... 229 ماده هـ بند یاجرا نحوه نامه نیآئ

 83................................................................................................ 222 ماده الف بند يفرودگاه شهر يتدول شرکت اساسنامه



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  1

 83....................................................................................228 ماده الف بند ساختمان يمل مقررات از متخلفان یا نامه نیآئ

 83...........................................................................................................................................................228 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 30.................................................................................................................... 281 ماده نیسرزم شیآما یشورا فیوظا شرح

 32................................................................................................. 281 ماده يطیمح یراهبرد يابیارز نظام ياجرائ نامه نیآئ

 39...........................................................................................................................................................281 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 31.......................................................................................................................................... 282 ادهم  الف بند ياجرائ نامه نیآئ

 32................................................................................................................... سواحل و ایدر عمران و توسعه سازمان اساسنامه

 32..................................................................................................................................................... 283 ماده یياجرا یا نامه نیآئ

 38..................................................................................................................................................... 230 ماده یياجرا یا نامه نیآئ

 33...................................................................................................................................... 232 ماده الف بند یياجرا یا نامه نیآئ

 33................................................................................................................................. 239 ماده(  الف) بند یياجرا یا نامه نیآئ

 201 .................................................................................................................................................. 102 ماده یياجرا یا نامه نیآئ

 202 .................................................................................................................................................. 101 ماده یياجرا یا نامه نیآئ

 202 .................................. 121 ماده د بند دفاع بخش و محرمانه تملک یطرحها یها موافقتنامه مبادله دستورالعمل

 202 ................................................................................... 122 ماده يدولت مؤسسات و ها وزارتخانه هیکل ياجرائ یها بسته

 202 ................................................................................................................................................................... 123 ماده نامه نییآ

 202 ......................................................................................................................................... 111 ماده ص بند ياجرائ نامه نیآئ

 202 ........................................................................................................................................................118 ماده ياجرائ نامه نیآئ

 202 ........................................................ ها دستگاه ریسا توسط يابالغ یها نامه نییآ ای العمل دستور شش بخش

 202 .................................................................................................. کشور کالن و مهم یها طرح يفرهنگ وستیپ نظامنامه

 222 ................................................................................................................................................. کشور يفرهنگ يمهندس نقشه

 222 .......................................................................................................................................................................................مقدمه

 229 ................................................................................................................................................................... اتیکل: اول فصل

 119 ....................................................................................................... فرهنگ -1

 112 ............................................................................................... فرهنگ سطوح -2

 112 ............................................................................. (ایراني ـ اسالمي) ملي فرهنگ -9

 112 .............................................................................................. یعموم فرهنگ -2

 112 ............................................................................................. یا حرفه فرهنگ -2

 112 .............................................................................................. فرهنگ یمهندس -0

 112 ............................................................................................. یفرهنگ یمهندس -2

 112 ........................................................................... کشور فرهنگ یراهبرد تیریمد -8

 112 ....................................................................................... یفرهنگ شیپا و رصد -3



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  1

 112 ................................................................................. کشور یفرهنگ انداز چشم -16

 112 ............................................................................................ یفرهنگ وستیپ -11

 112 ............................................................................................. نقشه یقلمروها -12

 112 .................................................................................................. یزمان افق -19

 112 ........................................................................................... یموضوع گستره -12

 112 ..................................................................................... :نقشه ییایجغراف قلمرو -12

 112 ........................................................................................ :نقشه ییاجرا قلمرو -10

 112 ............................................................... :کشور یفرهنگ یمهندس نقشه هدف جامعه -12

 222 .................................................................................................................................. اصول و ها ارزش ،يمبان: دوم فصل

 110 ............................................................................................................ یمبان -

 112 ....................................................................................................... ها ارزش -

 112 .................................................................................................... «تعقل. »1

 112 ................................................................................................... «مانیا. »2

 118 .................................................................................................. «اخالق. »9

 118 ..................................................................................................... «علم. »2

 113 .................................................................................................... «عمل. »2

 113 ............................................................................................................. اصول

 113 ........................................................................................ یمدار نید اصول. 1

 113 .................................................................................... یمحور فرهنگ اصل. 2

 126 ............................................................................................... عدالت اصل. 9

 126 ................................................................................... یراهبر و تیهدا اصل. 2

 126 .......................................................................... یمردم مشارکت و تعاون اصل. 2

 126 ......................................................................... ینگار ندهیآ و ینگر ندهیآ اصل. 0

 126 ............................................................................................. تیجامع اصل. 2

 126 ................................................................................. یهماهنگ و انسجام اصل. 8

 126 ......................................................................................... موثر تعامل اصل. 3

 126 .............................................................................................. جیتدر اصل. 16

 126 ........................................................................................... یکارآمد اصل. 11

 126 ................................................................................ ینوآور و تیخالق اصل. 12

 126 ................................................................. ها هیسرما تیهدا و منابع نیتام اصل. 19

 121 ................................................................................ تیعقالن و اعتدال اصل. 12

 212 ......................................................................................................................................... يفرهنگ انداز چشم: سوم فصل

 211 .............................................................................................................................................. يفرهنگ اهداف: چهارم فصل

 219 ..................................................................................................................................... يفرهنگ یها تیاولو: پنجم فصل

 211 ........................................................................................................................................ اتاقدام و راهبردها: ششم فصل



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  2

 122 ....................................................................................... یفرهنگ کالن یراهبردها

 122 ................................................................................................... 1 کالن راهبرد

 122 ............................................................................................... یمل یراهبردها

 122 ..................................................................................................   یمل اقدامات

 120 ................................................................................................... 2 کالن راهبرد

 120 ............................................................................................... یمل یراهبردها

 122 ................................................................................................... یمل اقدامات

 128 ................................................................................................... 9 کالن راهبرد

 128 ............................................................................................... یمل یراهبردها

 128 ................................................................................................... یمل اقدامات

 192 ................................................................................................... 2 کالن راهبرد

 192 ............................................................................................... یمل یراهبردها

 192 ................................................................................................... یمل اقدامات

 192 ................................................................................................... 2 کالن راهبرد
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 190 ................................................................................................... یمل اقدامات

 192 ................................................................................................... 0 کالن راهبرد
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 198 ................................................................................................... یمل اقدامات

 193 ................................................................................................... 2 کالن راهبرد
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 193 ................................................................................................... یمل اقدامات

 126 ................................................................................................... 8 کالن راهبرد
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 126 ................................................................................................... یمل اقدامات

 122 ..................................................................................................   3 کالن راهبرد
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 129 ................................................................................................... یمل اقدامات

 122 ................................................................................................. 16 کالن راهبرد
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 120 ................................................................................................. 11 کالن راهبرد
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 123 ................................................................................................. 12 کالن راهبرد
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211 .............................................................................................112 ماده ينظارت یدستگاهها یشورا ياجرائ دستورالعمل
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211 .............. دارند ارتباط کشور کل 2932 سال بودجه قانون در توسعه پنجم برنامه قانون با نحوی به که احكامي
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برنامه پنجمبخش سوم قوانین و مقررات تنفیذی در قانون 

توسعه سوم برنامه قانون( 111) ماده اصالح

اسالمی شورای مجلس در تصویب برای یتدوینبخش چهارم اسناد و لوایح  

ایرانی ـ اسالمی توسعه الگوی

کشور سالمت بیمه عالی شورای مسؤولیتهای و اختیارات

14بند ج ماده  جوانان فراروی چالشهای و مسائل ساماندهی الیحه

35ماده  جدید های وزارتخانه اختیارات و وظایف

404ماذه  کاال پخش غیردولتی واحدهای ساماندهی الیحه

423ماده  کشور انرژی راهبرد ملی سند

نوین صنایع از حمایت صندوق اساسنامه

202جامع مبارزه با قاچاق کاال و ارز بند ب ماده  یحهال
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202جانبه با مواد مخدر بند الف ماده  جامع مبارزه همه الیحه

قضائی لوایح

المللی بین و داخلی داوری مستقل نهاد الیحه

242ماده  حقوقی مشاوره و وکالت جامع الیحه

http://moamelat.net - سا�� �عامالت
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 آیین نامه های اجرایی قانون پنجمبخش 

پژوهش و  یج،و ترو یغتبل ی،آموزش عموم یها توسعه حوزه یاسناد راهبرد

 کشور یقرآن یآموزش عال

 

 الملل بین سطح در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی روابط توسعه ملی سند

 

 .ا.ا.پنجساله پنجم توسعه جقانون برنامه  9بند الف ماده  نامه ینآئ

 

 هـ  12281/ت 10901 شماره

 22/9/2932 تاریخ

 

        

 جمهور ییسر یو نظارت راهبرد یزیـ معاونت برنامه ر يفرهنگ و ارشاد اسالم وزارت

 ـ وزارت ورزش و جوانان یراه و شهرساز وزارت

 

و  يمشـتر  وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم     یشنهادبنا به پ 20/21/2930در جلسه مورخ  یرانوز یئته    

ـاله ( قانون برنامـه پنجس3جمهور و به استناد بند )الف( ماده ) ییسر یو نظارت راهبرد یزیمعاونت برنامه ر

 یبتصو یرشده را به شرح ز یادبند  یينامه اجرا یینـ آ2983ـ مصوب   یرانا ياسالم یپنجم توسـعه جمهور

 نمود:

 

 یرانا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور9بند )الف( ماده ) یینامه اجرا آیین

 

 روند: يمشروح مربوط به کار م يدر معان یرنامه، اصطالحات ز یینآ ینـ در ا2ماده      

و مـورد اسـتفاده    یردولتيغ يو قرآن ینيد ی،هنر ي،تمام فرهنگ یمهن یالف ـ مراکز: ساختمان ها و فضاها     

و  ینماسـ  یسالن ها ی،و هنر يفرهنگ یمساجد، مجتمع ها یکتابخانه ها ي،عموم یکتابخانه ها یرعموم نظ

و  يقرآنـ  یمساجد، کانونهـا  هنریو  يفرهنگ یارخانه ها، کانونهانگ یش،نما یتاالرها ینمایي،س یها یسپرد

 باشند. یزیكيف یشرفت%( پ10حداقل پنجاه درصد ) یفرهنگسراها که دارا

 يو ورزشـ  يفرهنگـ  یهمجوار و متعلق به مساجد و کانون ها يورزش یب ـ اماکن: ساختمان ها و فضاها     

 .یرندگ يکه مورد استفاده عموم قرار م یججوانان بس

آنهـا و   یـل تكم ینـه %( هز10ج ـ کمک: کمک بالعوض دولت به مراکز تا سـقف حـداک ر پنجـاه درصـد )         

 احداث اماکن.
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خـود را همـراه بـا گـزارش      یکمـک موظفنـد تقاضـا    یافتدر يمتقاض يو حقوق یقيـ اشخاص حق1ماده    

ـ  یـاز انجـام شـده، کمـک موردن    ینههز یزیكي،ف یشرفتپروژه، شامل پ یتوضع و موضـوع   یبهـره بـردار   یراب

 یمهـا تسـل   ستانا يبه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالم يبررس یآذرماه هرسال برا یانحداک ر تا پا یت،فعال

 .یندنما

( 1موضـوع مـاده )   یدرخصوص تقاضاها یریگ یمتصم یبرا یرز یببا ترک يـ در هر استان کارگروه9ماده    

 شود: يم یلنامه تشك یینآ ینا

 کارگروه( ییسالف ـ استاندار )ر      

 کارگروه( یر)دب يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يواحد استان ییسب ـ ر      

 استاندار یزیج ـ معاون برنامه ر      

 استان ياسالم یغاتسازمان تبل ییسد ـ ر      

 یوزارت راه و شهرساز يواحد استان ییسهـ ـ ر      

 زش و جوانانوزارت ور يواحد استان ییسو ـ ر      

 شود: يم یینتع یرز یها یتاستان و اولو یازکمک براساس ن یزانـ م1ماده      

 .یو مناطق مرز یيتمام در مناطق محروم، روستا یمهالف ـ اماکن و مراکز ن      

 دارند. یزیكيف یشرفت%( پ20از هفتاد درصد ) یشکه ب یب ـ اماکن و مراکز      

 .نی ارگراج ـ مراکز متعلق به ا      

 یـت پـروژه و منـوط بـه رعا    یزیكـي ف یشـرفت نامـه متناسـب بـا پ    یـین آ یـن موضوع ا یـ کمک ها  1ماده    

 شود. يمربوط پرداخت م یمرتبط براساس ضوابط دستگاه ها یفضا یاستانداردها

 یوزارتخانه ها ياستان یواحدها یاستان ها موظفند با همكار يـ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالم  2ماده    

نظارت نموده  ی،کرد کمک ها تا مرحله بهره بردار ینهو ورزش و جوانان )حسب مورد( بر هز یراه و شهرساز

 .یندنما ایهار يو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يو گزارش آن را به کارگروه استان

و  یکـاربر  ییـر کنند، حـق تغ  ينامه استفاده م یینآ ینموضوع ا یکه از کمک ها یـ اماکن و مراکز2ماده    

 را ندارند. يبه خصوص ياستفاده از عموم ییرتغ

 یافـت روز از در یمتبه ق یياعطا یمعادل ارزش کمک ها ی،کاربر ییرـ در صورت اعمال هرگونه تغ  8ماده    

 کنندگان بازپس گرفته خواهد شد.

کـل فرهنــگ و    ادارات یصبـه تشـخ   یـل، تبصره ـ چنانچه مراکز و اماکن حداک ر تا شش ماه پس از تكم     

کنندگان موظفند ظرف سه مـاه کمـک    یافتدر یـرندقرار نگ ياسـتان ها، مورد استـفاده عموم يارشاد اسالم

 .یندمسترد نما یناًرا ع یافتيدر یها

 یافتتعهدات در یاست که امكان اجرا ینامه در قالب قرارداد یینآ ینموضوع ا یکمک ها یـ اعطا3ماده    

 شده باشد. یدپروژه در آن ق یکاربر ییرو عدم تغ یبهره بردار یل،کننده کمک، از نظر تكم

 ياسـتان  یو توسعه استان موظف است اعتبار مورد درخواست کـارگروه هـا   یزیبرنامه ر یـ  شورا20ماده    

 يخاصـ  یفدر رد برنامه پنجساله پنجم توسعه یاجرا یکمک به مراکز و اماکن را در طول سالها یاعطا یبرا

 کنند. ینيب یشپ

 باشد. ينامه م یینآ ینا یمسئول نظارت بر حسن اجرا يـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم22ماده      

 

 یميمحمدرضا رح

 جمهور یساول رئ معاون
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 ها رسانه جامع نظام

 

 آزمایشگاهها تحقیقاتی، و پژوهشی تجهیزات و امکانات

 

 برنامه پنجمقانون  22ماده  اجرایی نامه ینآئ

 هـ12111/ت28391شماره 

 2930/01/21 تاریخ 

 

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه22ماده ) ییاجرا نامه یینآ

 

 یآموزش و پرورش ـ وزارت مسكن و شهرساز وزارت

 جمهور ییسر یو نظارت راهبرد یزیر برنامه معاونت

 

 22/22/2983مـورخ   2/20183ـ   21219شـماره   یشنهادبنا به پ 11/9/2930در جلسه مورخ  یرانوز هیئت

( 11و به اسـتناد مـاده )   جمهور ییسر یو نظارت راهبرد یزیر معاونت برنامه ییدوزارت آموزش و پرورش و تأ

را  یادشـده ماده  یيمه اجرانا یینـ آ2983ـ مصوب   یرانا ياسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

 نمود: یبتصو یربه شرح ز

 

 :روند يمشروح مربوط به کار م يدر معان یراصطالحات ز نامه، یینآ ینـ در ا2ماده

 .یرانا ياسالم یـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور الف

 .جمهور ییسر یو نظارت راهبرد یزیر ـ معاونت: معاونت برنامه ب

 پ ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

 مدارس کشور. یزتوسعه و تجه ی،ـ سازمان: سازمان نوساز ت

طرح  یاجرا ینددر فرا یا لرزه یعسر یابيو ارز يکه بر اساس مطالعات فن يـ مدارس مشمول طرح: مدارس  ث

 .گیرند يقرار م یو بازساز یساز مقاوم

موجـود مـدارس فاقـد اسـتحكام الزم در برابـر       یساختمانها یت: مطالعه و اجرا به منظور تقویساز ـ مقاوم  ج

 یبهسـاز  یهـا  سـاختمان و دسـتورالعمل   يزلزله، متناسب با الزامات مقـررات ملـ   یژهبه و یرمترقبهادث غحو

 .یا لرزه

را  یسـاز  مقاوم یتقابل ي،ساختمان مدارس مشمول طرح که به علت قدمت و فرسودگ ی: بازسازیـ بازساز  چ

 ندارند.

 یسـاز  مقـاوم  یا یبازساز یدمدارس مشمول طرح که با یساختمانها یبدون استحكام: کالسها یـ کالسها  ح

 شوند.

 يبا ضـوابط طراحـ   يو پرورش يآموزش یفضاها یزاتو تجه یساتساختمان، تأس یق: تطبیـ استانداردساز  خ

 ساختمان. يمصوب و مقررات مل یها و سرانه يآموزش یفضاها
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 مدارس مشمول طرح. یساز و مقاوم یـ طرح: بازساز د

 ي،خود اقدام به کمک مـال  یردولتيکه با استفاده از منابع غ يو حقوق یقيساز: اشخاص حق مدرسه یرینـ خ  ذ

نموده و آن را به وزارت )سـازمان(   يو پرورش يآموزش یفضاها یزو تجه یلاحداث، توسعه، تكم ین،زم ینتأم

 .نمایند يو اهدا م یلتحو

سـاز   مدرسـه  یـرین ده از منابع مشتر  دولت و خکه با استفا یي: طرحهایساز مدرسه يمشارکت یـ طرحها  ر

 درصد کمتر نباشد. يطرحها از س یندر ا یرینکه حداقل سهم خ يبه صورت شوند، يم یزتجه یاساخته 

 یسالها یلبا احتساب تعد یافته یصالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخص ـ معاونت مكلف است مابه1ماده

 یجمهـور  يو فرهنگ ياجتماع ی،( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد2ماده واحده قانون اصالح ماده ) یاجرا

و  یبازسـاز  یبـرا  یـر شـرح ز  بـه ــ را  2981مدارس بدون استحكام ـ مصوب   یساز مقاوم یبرا یرانا ياسالم

 :یدنما ینمدارس بدون استحكام تأم یساز مقاوم

 یالر یلیارد( م30000) 2930ـ سال  الف

 یالر یلیارد( م200220) 2932ـ سال  ب

 یالر یلیارد( م210330) 2931ـ سال  پ

مرکـب از معـاون    يو انتخاب مدارس مشمول طـرح، در هـر اسـتان کـارگروه     بندی یتـ به منظور اولو9ماده

 یـری آموزش و پرورش اسـتان بـه دب   یرکلمدارس و مد یزتوسعه و تجه ی،نوساز یرکلمد ی،استاندار يعمران

 .شود يم یلمدارس استان تشك یزتوسعه و تجه ی،نوساز یرکلمد

 ماده ممنوع است. ینا یدر اجرا یالتو توسعه تشك یرخانهدب یجادـ ا تبصره

و  يرا در طراحـ  يسـاختمان  یسـاختمان و اسـتانداردها   يـ وزارت )سازمان( موظف است مقـررات ملـ  1ماده

 .یدنما یترعا یگزینو جا یداحداث مدارس جد

 یـت مـدارس مشـمول طـرح نسـبت بـه رعا      یساز و مقاوم یوزارت )سازمان( موظف است در بازساز ـ  1ماده

 یو استانداردسـاز  سـازی  ینهبه منظور به ربط یصادر شده از طرف مراجع ذ یا لرزه یبهساز یها دستورالعمل

 .یدآنها اقدام نما

مربوط به مطالعـه،   های ینهمعاونت، هز ـ وزارت )سازمان( مجاز است در قالب موافقتنامه مبادله شده با  2ماده

 .ید( پرداخت نما1اجرا و نظارت را از محل اعتبارات ماده ) ي،طراح

شدن بستر انجام کار بـه   مدارس مشمول طرح و فراهم یساز و مقاوم یدر امر بازساز یعـ به منظور تسر2ماده

 یافتاستانها موظفند پس از در یسازمدارس در فصل تابستان، ادارات کل مسكن و شهر یليتعط یامدر ا یژهو

و  يروز نسـبت بـه بررسـ    بیسـت مربوط ظـرف   ینقوان یتادارات کل آموزش و پرورش استانها با رعا یتقاضا

 .یندصدور مجوز الزم اقدام نما

 یتيحما یاستهایس ینمعاونت ظرف سه ماه نسبت به تدو يـ وزارت )سازمان( موظف است با هماهنگ  8ماده

 .یدساز اقدام نما مدرسه یریناز خ

 یـن موضوع ا یاستهایساز، معاونت موظف است در قالب س مدرسه یرینخ یبو ترغ یقـ به منظور تشو  تبصره

و  یل،احداث، توسعه، تكم یرا که برا یرینتعهدات سال قبل توسط خ یافتهماده هر ساله معادل اعتبار تحقق 

 یطرحهـا  یـل جهـت تكم  ياست، در بودجه سنوات یدهدگر ینههز يو پرورش يآموزش یو فضاها ینزم یاهدا

 .یدمنظور نما ي،مشارکت

 

 جمهور ییساول ر معاون

 یميمحمدرضا رح
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 انسانی توسعه شاخص سطح ارتقاء راهبردی سند

 

 22بند دو جز الف ماده   زمانبندی برنامه

 

 قانون برنامه پنجم 22ماده  ییاجرا نامه ینآئ

 قانون برنامه پنجم 22بند الف ماده  نامه ینآئ

 

 قانون برنامه پنجم 22ماده  ببند  نامه ینآئ

 

 (52)ماده  غذایی امنیت و سالمت عالی شورای وظایف شرح و تشکیالت

                                                                                      هـ12193ت/191911شماره

90/22/2930 

 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 

 و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به بنا 2/8/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت     

 برنامه قـانون( 91) مـاده( الف) بند استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید

 وظایف شرح و تشكیالت نامه آیین» ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسـالمي جمـهوری توسـعه پنجـم پنجساله

 :نمود تصویب زیر شرح به را «غذایي امنیت و سالمت عالي شورای

 غذایی امنیت و سالمت عالی شورای وظایف شرح و تشکیالت نامه آیین

 آحاد برخورداری و دسترسي شرایط شدن فراهم سالمت، عادالنه ارتقای و حفظ تأمین، منظور به ـ2ماده     

 و سالمت عالي شورای»  مردم، آحاد زندگي شیوه و کیفیت بهبود و مطلوب و سالم غذایي سبد از جامعه

 اصلي مرجع عنوان به شود، مي نامیده «عالي شورای» اختصار به نامه آیین این در که «غذایي امنیت

 .گردد مي تشكیل غذایي امنیت و سالمت خصوص در گیری تصمیم و گذاری سیاست

 :است زیر شرح به عالي شورای اعضای ـ1ماده     

 (رییس) جمهور رییس ـ2     

 (دبیر) پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزیر ـ1     
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 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون ـ9     

 کشور وزیر ـ1     

 تجارت و معدن صنعت، وزیر ـ 1     

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزیر ـ 2     

 پرورش و آموزش وزیر ـ2     

 کشاورزی جهاد وزیر ـ 8     

 جوانان و ورزش وزیر ـ3     

 زیست محیط حفاظت سازمان رییس ـ20     

 ایران اسالمي جمهوری سیمای و صدا سازمان رییس ـ22     

 به اسالمي شورای مجلس بودجه و برنامه و اجتماعي امور درمان، و بهداشت های کمیسیون رؤسای ـ21     

 ناظر عنوان

 (ره) خمیني امام امداد کمیته سرپرست ـ29     

 ایران استاندارد ملي سازمان رییس ـ21     

 بهداشت، وزیر پیشنهاد به بنا سالمت حوزه تخصصي و علمي های انجمن نماینده عنوان به نفر یک ـ21     

 عالي شورای رییس تأیید و پزشكي آموزش و درمان

 پیشنهاد به بنا تغذیه و غذا امنیت حوزه تخصصي و علمي های انجمن نماینده عنوان به نفر دو ـ22     

 عالي شورای رییس تأیید و کشاورزی جهاد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزرای

 مي تشكیل جمهور رییس اول معاون ریاست به جمهور رییس غیاب در عالي شورای جلسات ـ2تبصره     

 .شود

 جلسات در شرکت جهت مورد حسب ربط ذی وزرای سایر از تواند مي عالي شورای دبیر ـ1تبصره     

 .آورد عمل به دعوت رأی حق با عالي شورای

 :باشد مي زیر شرح به عالي شورای وظایف ـ9ماده     

 غذایي امنیت و سالمت پیشبرد برای سیاستگذاری ـ2     

 امنیت و سالمت بر ناظر سیاستهای اجرای در فرابخشي و بخشي تدابیر و ها برنامه تصویب و بررسي ـ1     

 غذایي

 غذایي امنیت و سالمت اساسي های شاخص پایش و تعیین ـ9     

 ای توسعه بزرگ های طرح برای سالمت پیوست ملي استانداردهای تصویب ـ1     

 وزارت پیشنهاد به «غذایي امنیت و سالمت همگاني و جامع خدمات»  سامانه اجرایي برنامه تصویب ـ 1     

 .پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 نظارتي های گزارش به رسیدگي و نظارتي کارهای و ساز تصویب ـ 2     

 مربوط اجرایي دستگاههای میان هماهنگي ایجاد ـ2     

 مصـوبات و باشد مي مستقر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در عالي شورای دبیرخانه ـ1ماده     

 .شود مي ابالغ اجرایي های دستگاه به عـالي شورای رییس امضای با شورا

 :است زیر شرح به دبیرخانه وظایف ـ 1ماده     

 عالي شورای اعضای برای دستورجلسات و نامه دعوت ارسال ـ2     

  صورتجلسات تنظیم ـ1     

 ابالغ مراحل طي و تنقیح برای دولت هیئت دفتر به ارسال و عالي شورای مصوبات تنظیم و تهیه ـ9     

 عالي شورای به ارایه و تنظیم جهـت ربط ذی های دستگاه از نظارتي های گـزارش دریافت ـ1     

 عالي شورای تصمیمات پیگیری ـ 1     
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 عالي شورای مصوبات و مذاکرات و اطالعات و اسناد ها، گزارش نگهداری و ضبط ـ 2 

 عالي شورای در طرح برای تخصصي های کارگروه گزارشهای تنظیم ـ2 

 عالي شورای در طرح برای دریافتي پیشنهادات و ها درخواست سازی آماده ـ 8 

 محوله امور سایر انجام ـ3 

 موردنیاز تخصصي کارگروههای تواند مي عالي شورای وظایف، انجام و اهداف پیشبرد منظور به ـ 2ماده 

 .دهد تشكیل را

 مي دستورالعملي براسـاس تخصـصي های کارگـروه فعـالیت نحـوه و وظـایف اعضـاء ترکیـب ـ تبصره     

.رسید خواهد عالي شـورای تصویب به دبیرخانه پیشنهاد به که باشد

رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

(52)بند د ماده  کشور درمانی نظام

 هـ18399ت/28389شماره

9/1/2931 تاریخ

اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 بـه  و پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت پیشنهاد به بنا 28/2/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 ، ــ 2983 مصــوب  ــ  ایـران  اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 91) ماده( د) بند استناد

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده( د) بند اجرایي نامه آیین

ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲2) ماده( د) بند اجرایی نامه آیین

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 شـرح  بـه  گانـه  سـه  سطوح در توانبخشي و درماني پیشگیری، خدمات ارائه: سالمت خدمات ارائه نظام ـ الف

 :زیر

 اقـالم  دیگـر  و دارو تـأمین  اولیـه،  درمانهای پیشگیری، سالمت، ارتقای شامل سالمت پایه خدمات: اول سطح

. بیمـار  پیگیـری  و ارجـاع  سـالمت،  پرونـده  در اطالعـات  ثبـت  فوریتهـا،  تـدبیر  پاراکلینیک، خدمات پزشكي،

( اول سـطح  مسـئول  عنـوان  به) سالمت گروه یا خانواده پزشک طریق از سالمت نظام با فرد تماس نخستین

 .شود مي انجام

 خـدمات  و پزشـكي  اقـالم  دیگـر  و دارو تـأمین  بسـتری،  یا سرپایي توانبخشي و تخصصي خدمات: دوم سطح

 اول سـطح  مسـئول  اختیار در خدمات کنندگان ارائه توسط سطح این به مربوط اطالعات. مربوط پاراکلینیک

 .گیرد مي قرار

 اقـالم  دیگـر  و دارو تـأمین  اولویـت،  دارای بسـتری  یا سرپایي توانبخشي و تخصصي فوق خدمات: سوم سطح

.گیرد مي قرار کننده ارجاع سطح اختیار در سطح این خدمات بازخورد. مربوط پاراکلینیک خدمات و پزشكي
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 رسـمي  یـا  و پیمـاني  پیراپزشـكان  و پزشـكان  از دسـته  آن: جغرافیایي وقت تمام پیراپزشكان و پزشكان ـ ب

 یـا  آموزشـي  تشخیصي مراکز در وقت تمام صورت به که غیردولتي عمومي و دولتي درماني ـ آموزشي مراکز

 صورت به درماني خدمات زمینه در فعالیت انجام حق و داشته اشتغال مورد حسب خود خدمت محل درماني

 این مشمول نیز جغرافیایي وقت تمام علمي هیئت اعضاء. ندارند را خیریه و خصوصي بخش مراکز در انتفاعي

 .هستند بند

 و خـدمات  ارائـه  کیفیت مستمر ارتقای به سالمت متولي های سازمان پایبندی: بالیني خدمات حاکمیت ـ ج

 .مراقبت استانداردهای باالترین مستمر تأمین و حفظ

 بـدون ( ثابت های دارایي) سرمایه سود استهال  اضافه به خدمات شده تمام قیمت: خدمات واقعي قیمت ـ د

 .ثابت های دارایي استهال  گرفتن نظر در

 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  های دانشگاه پوشش تحت بیمارستانهای سرپایي های درمانگاه: ویژه کلینیک ـ هـ

 بـا  کـه  واقعـي  قیمـت  بـا  متناسب های تعرفه با پاراکلینیكي و سرپایي خدمات آنها در که درماني و بهداشتي

 بـه  2جمهـور  ریـیس  راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید و ایران سالمت بیمه عالي شورای پیشنهاد

 ایـن . شـود  مـي  ارائـه  جغرافیـایي  وقـت  تمـام  پیراپزشكان و پزشكان توسط رسد، مي وزیران هیئت تصویب

 هیئـت  و پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت توسط شده تعیین ضوابط و مقررات مطابق ها کلینیک

 .شوند مي اداره مربوط دانشگاه امنای

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت: وزارت ـ و

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ ز

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه: برنامه ـ ح

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ ط

 ایران سالمت بیمه سازمان: سازمان ـ ی

 کشور سالمت بیمه عالي شورای: عالي شورای ـ  

 و مؤسسـات  هـا،  سـازمان  فراینـدها،  سـاختارها،  شـامل  که است سالمت نظام از بخشي درماني نظام ـ1ماده

 افـراد  عادالنه مندی بهره یادشده، نظام اصلي اهداف و باشد مي درمان حوزه در مربوط دیده آموزش کارکنان

 سـطح  براساس محور جامعه موقع، به کارا، اثربخش، ایمن، کیفیت، با درمان های مراقبت و خدمات از جامعه

 نظـام  پایدار و عادالنه مالي تأمین و جانبه همه سالمت ارتقای راستای در ارجاع نظام و خانواده پزشک بندی،

 .باشد مي درمان های مراقبت و خدمات ارائه مالي

 جملـه  از سـالمت  بخـش  نظـارت  و ریـزی  برنامـه  سیاستگذاری، قانون،( 92) ماده( ب) بند استناد به ـ9ماده

 .باشد مي متمرکز وزارت در درمان

 هـای  صـندوق  درمـاني  ای بیمـه  هـای  بخش تجمیع درمان، پایه بیمه در یكپارچگي ایجاد منظور به ـ1ماده

 چـارچوب  در کشـور  عمـومي  محاسـبات  قـانون ( 1) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون( 1) ماده موضوع

 .شود مي انجام سازمان اساسنامه

( 98) مـاده ( ب) بند مفاد رعایت با که باشد مي همگاني و پایه سطح در خدمات خریدار تنها سازمان ـ 1ماده

 نسـبت  خـدمات،  بندی سطح و ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه عالي، شورای مصوب های سیاست قانون،

 .نماید مي اقدام قانون( 98) ماده( ز) بند نامه آیین مطابق خدمات راهبردی خرید به

 هـای  سیاست و مربوط مقررات و قوانین رعایت با توانند مي مجاز، گر بیمه های سازمان و مؤسسات ـ 2ماده

 گیرند نمي قرار سالمت پایه بیمه تعهد مورد خدمات بسته در که خدماتي پوشش برای عالي، شورای مصوب

 عقـد  خدمات کننده ارائه مراکز با گروهي یا فردی صورت به تكمیلي بیمه برای متقاضي افراد از هزینه اخذ با

 .نمایند قرارداد

 :از عبارتند درماني نظام مالي منابع ـ2ماده
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 :شامل عمومي منابع ـ الف

 .اجرایي های دستگاه سایر و وزارت ذیل سنواتي بودجه قوانین در درمان حوزه اعتباری ردیفهای ـ2

 مـاده ( د) بنـد  مشـمول  خانوارهـای  و افراد برای سالمت پایه بیمه تعهد مورد خدمات بیمه حق از بخشي ـ1

 .است دولت عهده به آن تأمین که قانون( 98)

 تبصـره  موضـوع  سـالمت،  پایـه  بیمه خدمات برای شده تعیین های تعرفه و شده تمام قیمت التفاوت مابه ـ9

 .شده تمام قیمت از تر پایین گذاری تعرفه صورت در قانون،( 98) ماده( ب) بند( 1)

 .قانون( 91) ماده( ب) بند موضوع اعتبارات ـ1

 آسـیب  کاالهـای  و اقدامات بر عوارض وضع محل از سنواتي بودجه قوانین قالب در یافته اختصاص منابع ـ 1

 .قانون( 92) ماده( الف) بند موضوع سوءمصرف، احتمال با داروهای و سالمت به رسان

( 92) مـاده ( ب) بنـد  موضوع مازاد و سرنشین ثالث، شخص بیمه حق( %20) محل از تخصیصي اعتبارات ـ 2

 .قانون

 .خیرین مشارکت و کمكها از حاصل مالي منابع ـ ب

 :شامل خدمت گیرندگان و مردم پرداخت از حاصل مالي منابع ـ ج

 (فرانشیز) خدمات دریافت زمان در بیمار السهم حق ـ2

 سالمت پایه بیمه فاقد افراد توسط شده پرداخت درماني های هزینه ـ1

 سالمت پایه بیمه بر مازاد خدمات و تكمیلي بیمه حق ـ9

 قانون( 98) ماده( د) بند مطابق سالمت پایه بیمه حق ـ1

 بـه  مـردم  مستقیم های هزینه سهم برنامه پایان تا که باشد ای گونه به باید درماني نظام مالي منابع ـ تبصره

 .یابد کاهش سالمت های هزینه درصد سي معادل حداک ر

 هـای  مشـي  خـط  از موظفند غیردولتي و دولتي از اعم درماني و بهداشتي خدمات کننده ارائه مراکز ـ 8ماده

 بـا  همكـاری  بـه  تمایـل  که غیردولتي درماني و بهداشتي خدمات کنندگان ارائه. نمایند تبعیت وزارت ابالغي

 یارانـه  از و گیرنـد  نمـي  قرار تكمیلي و پایه بیمه نظام قرارداد طرف ندارند، را سالمت همگاني و جامع سامانه

 .شوند نمي مند بهره سالمت با مرتبط عمومي منابع و ها

 همكـاری  بـا  سـالمت،  هـای  هزینه مقابل در شهروندان از مالي حفاظت منظور به است موظف وزارت ـ3ماده

 مصـوب،  های سیاست رعایت با را فرانشیز نرخ تعیین نامه شیوه معاونت، و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 تعـادل  اصـل  بـه  توجـه  با و هدف جمعیت و محروم مناطق خدمتي، های گروه با متناسب و متغیر صورت به

 .نماید ارائه وزیران هیئت تصویب جهت عالي شورای تأیید از پس و تهیه سال یک ظرف مصارف، و منابع

 علـوم  عـالي  آمـوزش  مؤسسـات  و دانشـگاهها  ورودی ظرفیت و آموزش نیازهای است موظف وزارت ـ20ماده

 ارجـاع،  نظـام  و خـانواده  پزشـک  برنامه بر مبتني راهبردهای با متناسب را غیردولتي و دولتي از اعم پزشكي

 برنامـه  ضـمن  که نماید اعمال و استخراج ای گونه به کشور علمي جامع نقشه و درماني خدمات بندی سطح

 منطقه اول رتبه به ارجاع، نظام و خانواده پزشک برنامه اجرای برای موردنیاز انساني نیروی تأمین برای ریزی

 بخـش  نیـاز  مورد انساني نیروی تربیت و درماني خدمات بندی سطح خانواده، پزشک و ارجاع نظام اجرای در

 .یابد دست برنامه پایان در سالمت

 تجهیـزات  از اعـم  سـالمت  خـدمات  بنـدی  سـطح  تـدوین  و بـازنگری  به نسبت است موظف وزارت ـ22ماده

 دولتي بخش در بستری و سرپایي خدمات ارائه مراکز بستری، های تخت پاراکلینیكي، دندانپزشكي، پزشكي،

 .نماید اقدام غیردولتي و

 بـه  و کـارا  اثـربخش،  ایمن، کیفیت، با درماني خدمات ارائه بسترسازی منظور به است موظف وزارت ـ21ماده

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت جامعه، افراد به موقع
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 اولویـت  بـا  برنامه های سال طول در( بالیني) درماني راهنمای مورد پنجاه حداقل ساالنه ابالغ و تدوین ـ الف

 .شایع موارد

 فیزیكـي،  فضـای  فراینـدها،  سـاختار،  شامل درماني خدمات ارائه مراکز استانداردهای های شاخص ابالغ ـ ب

 .تجهیزات و انساني نیروی

 .درماني خدمات ارائه مراکز در بالیني حاکمیت رویكرد با کیفیت مستمر ارتقای جامع نظام استقرار ـ ج

 کننـده  رسیدگي های نظام سازی هماهنگ و پزشكي شكایات و تخلفات خطاها، ثبت جامع نظام استقرار ـ د

 .آنها به

 .درماني خدمات دهنده ارائه مراکز در بیماران حقوق منشور کامل استقرار ـ هـ

 .خدمات ارائه مراکز عملكرد مدیریت جامع نظام استقرار ـ و

 ایمني بهبود و محوری بیمار کیفیت، مداوم ارتقای از اطمینان حصول منظور به است موظف وزارت ـ29ماده

 اسـتاندارد  تصـویب  و تدوین طریق از سالمت خدمات ارائه مراکز مند نظام ارزیابي به نسبت کارکنان، و بیمار

 خـدمات  دهنـده  ارائـه  واحـدهای  سـرپایي  های بخش و تخصصي عمومي، های بیمارستان ویژه اعتباربخشي

 .نماید اقدام سالمت

 بر نظارت قانون،( 98) ماده( و) بند و( 91) ماده( د) بند( 1) تبصره مفاد رعایت با است، مجاز وزارت ـ تبصره

 بخـش  مؤسسـات  بـه  مصـوب،  اعتباربخشـي  اسـتانداردهای  براساس را سالمت خدمات دهنده ارائه مؤسسات

 .نماید واگذار غیردولتي

 در منـدرج  واگـذاری  هـای  شـیوه  قالب در و قانون( 91) ماده( ج) بند اجرای در است موظف وزارت ـ21ماده

 پایان تا که نماید واگذار ای گونه به تدریج به را گری تصدی امور کشوری، خدمات مدیریت قانون( 29) ماده

 تصـدیهای  از درصـد  بیست ساالنه برنامه، پایان تا و خدمات اول سطح به مربوط امور تصدی برنامه سوم سال

 بابـت  دریـافتي  وجـوه . شـود  واگـذار  امنـا  هیأت و خیریه خصوصي، تعاوني، های بخش به سوم و دوم سطوح

 .باشد دولتي شده تمام قیمت مطابق حداک ر باید واگذاری از پس خدمات اینگونه

 تشـكیل  بـه  نسـبت  خـود  آموزشـي  های بیمارستان از درصد بیست در ساله هر است موظف وزارت ـ21ماده

 مقـررات  رعایـت  بـا  و اسـت  پزشـكي  علـوم  های دانشگاه به وابسته ها بیمارستان این. نماید اقدام امنا هیأت

 از پزشـكي  علوم دانشگاههای امنای هیأت قانوني اختیارات تمامي از که خود امنای هیئت نظر تحت و قانوني

 علمـي  هیئـت  عضـو  پزشكان صددرصد. شوند مي اداره هستند، برخوردار ربط ذی مالي منابع مدیریت جمله

 بـه  مـاده  این به مربوط ضوابط. نمود خواهند خدمت ارائه جغرافیایي وقت تمام صورت به مراکز این در شاغل

 آیـین  ایـن  ابالغ از پس ماه سه ظرف اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت و وزارت همكاری با معاونت پیشنهاد

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به نامه

 بـه  توجـه  بـا  و واقعـي  قیمـت  بـا  متناسب امنایي هیأت های بیمارستان درماني خدمات های تعرفه ـ22ماده

 بنـد  در شده تعیین فرایند براساس ها، بیمارستان ارزشیابي و ای منطقه های اولویت ای، برنامه های شاخص

 محـل  همـین  از عملكـرد  براسـاس  مذکور های بیمارستان های هزینه. شود مي تعیین قانون( 98) ماده( هـ)

 .کرد نخواهند دریافت عمومي بودجه از دیگری اعتبار هیچگونه بیمارستانها این و شود مي تأمین

 بار کاهش و ترافیكي حوادث از ناشي های آسیب و میر و مرگ کاهش منظور به است موظف وزارت ـ22ماده

 بـا  کشـور،  سراسـر  در اورژانسي خدمات موقع به ارائه و( ساخت انسان و طبیعي) غیرمترقبه حوادث از ناشي

 بیمارسـتاني  پـیش  اورژانس شبكه فرایندی و ساختاری کامل توسعه به نسبت مرتبط نهادهای سایر همكاری

 همـاهنگي  و اتصـال  ،(غیرترافیكي و ترافیكي از اعم) حوادث از مراقبت کشوری نظام کامل استقرار کشور، در

 کامـل  پوشش جهت در الزم های هماهنگي انجام و بیمارستاني با بیمارستاني پیش اورژانس سامانه افزار نرم

 .نماید اقدام غیرمترقبه و ترافیكي حوادث
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 نظـام  اسـتقرار  متخصص، انساني نیروی تجهیزات، فیزیكي، ساختار ارتقای ضمن است موظف وزارت ـ تبصره

 بهـره  برنامـه،  پایـان  تا که نماید اقدام ای گونه به بیمارستاني های اورژانس شكایات نظام و بندی رتبه جامع

 خـدمات  کیفیت و برسد درصد هفتاد سطح به بیمارستاني پیش خدمات از روستایي و شهری جمعیت مندی

 .یابد بهبود درصد پنجاه میزان به بیمارستاني اورژانس

 و درمـاني  آموزشـي،  تشخیصـي،  مراکـز  در پزشـكي  فعالیت به مجاز جغرافیایي، وقت تمام پزشكان ـ28ماده

 پزشـكان  ویزیـت  صـرفاً  مطـب  از منظـور . باشـند  نمي( مطب بجز) خیریه و خصوصي بخش های بیمارستان

 پزشـكان  کـه  دولتي مراکز به باید درماني و تشخیص اقدام هرگونه و است دولتي مصوب های تعرفه براساس

 هیئـت  تصـویب  و وزارت پیشـنهاد  به سالمت حرفه شاغلین سایر شوند ارجاع باشند مي کار مشغول یادشده

 .بود خواهند ماده این مشمول وزیران

 و دولتـي  درمـاني  آموزشـي،  مراکـز  رسـمي  یا پیماني پزشكان از دسته آن برای است موظف وزارت ـ23ماده

 بخـش  های بیمارستان و درماني آموزشي، تشخیصي، مراکز در پزشكي فعالیت به مجاز که غیردولتي عمومي

 در پزشـكان  بـه  پرداختي درماني خدمات تعرفه. نماید تأسیس ویژه های کلینیک نیستند، خیریه و خصوصي

 .باشد مي واقعي قیمت با متناسب ویژه، های کلینیک

 مصـوب  هـای  تعرفه که سالمت های بیمه قرارداد طرف شرایط واجد پزشكان برای مجاز های مطب ـ تبصره

 جمهـور  رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید و ایران سالمت بیمه عالي شورای پیشنهاد با که

 خارج درماني و تشخیصي اقدام هرگونه جهت را بیماران و نموده رعایت را 1رسد مي وزیران هیئت تصویب به

 .شود مي تلقي ویژه های کلینیک منزله به نمایند، مي ارجاع مربوط دولتي های بیمارستان به مطب از خارج

 رئیسـه  هیئـت  وابسـته،  هـای  سازمان و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت و وزارت ستادی کارکنان ـ10ماده

 بهداشـتي  هـای  شبكه و ها بیمارستان رؤسای و کشور درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم های دانشگاه

 پرداخـت  هرگونـه  و نیستند آموزشي و تشخیصي درماني، از اعم غیردولتي بخش در فعالیت به مجاز درماني،

 ذی و اجرایـي  های دستگاه مقام باالترین عهده بر ماده این اجرای مسئولیت. است ممنوع آنها به بابت این از

 .باشد مي حسابان

 منـابع،  عادالنه توزیع خدمت، ارائه مختلف سطوح در یكپارچگي ایجاد منظور به است موظف وزارت ـ12ماده

 بـا  کشـور  درمـاني  نظـام  سـازی  هماهنگ و ها بیماری پیشگیری و مدیریت امكانات، و منابع تخصیص بهبود

 را زیـر  اقدامات مذکور سامانه و ارجاع نظام بین مناسب پیوند برقراری ضمن سالمت، همگاني و جامع سامانه

 :دهد انجام

 ارجـاع  نظام و خانواده پزشک برنامه قالب در جامعه افراد تمامي به آن ارائه و خدمات پایه بسته تعیین ـ الف

 .برنامه چهارم سال پایان تا قانون( 98) ماده( ز) بند مطابق

 سـال  پایـان  تـا  خدمات بندی سطح رعایت با خدمات ارائه یافته ادغام سامانه استقرار و طراحي تكمیل، ـ ب

 .برنامه چهارم

 تـا  ایرانیـان  سـالمت  الكترونیكـي  پرونـده  سامانه کامل استقرار و ایرانیان سالمت خدمات سامانه استقرار ـ ج

 .برنامه پایان

 تـا  خانواده پزشک محوریت با پذیر آسیب افراد و ها نشین حاشیه سالمت ارتقای برنامه اجرای و طراحي ـ د

 .برنامه چهارم سال پایان

 .برنامه پایان تا خانواده پزشكان تخصصي تربیت و خانواده پزشک تكمیلي های دوره برگزاری ـ هـ

 .برنامه چهارم سال پایان تا ارجاع نظام براساس کشور های آزمایشگاه شبكه انطباق ـ و

 .ارجاع نظام در سالمت خدمات بالیني راهنمای مورد پنجاه ساالنه تدوین ـ ز

 .برنامه چهارم سال پایان تا خانواده پزشكان خدماتي بسته های پروتكل اجرای و استانداردسازی ـ ح
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 خـاص،  بیمـاران  از جانبـه  همـه  حمایـت  و خـدمات  کیفیـت  ارتقـای  منظور به است موظف وزارت ـ11ماده

 داخـل  در درمـاني  نـوین  های روش با سالمت خدمات ارائه توسعه به نسبت العالج صعب و سرطاني پیوندی،

 هـای  پـروژه  اسـتقرار  مربـوط،  اسـتانداردهای  براسـاس  خـاص  بیمـاران  درمان جامع مراکز اندازی راه کشور،

 نظـام  استقرار و نسوج و اعضا آوری فراهم شبكه توسعه سرطاني، و خاص بیماری بروز از مراقبت و پیشگیری

 .نماید اقدام برنامه چهارم سال پایان تا مذکور بیماران برای ایمن و کیفیت با خدمات ارائه جامع

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 

  برنامه قانون( 1۳) ماده «د» بند اجرایی نامه آیین اصالح

 

  2/1/2931                                       هـ18399ت/202389شماره

 

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲2) ماده «د» بند اجرایی نامه آیین اصالح

 ایران

 

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 به و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به بنا 90/1/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 91) ماده( د) بند استناد

 :نمود تصویب

 موضوع ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 91) ماده «د» بند اجرایي نامه آیین

 :شود مي اصالح زیر شرح به 9/1/2931 مورخ هـ18399ت/28389 شماره نامه تصویب

 سالمت بیمه عالي شورای پیشنهاد با » عبارت «که واقعي قیمت» عبارت از بعد( 2) ماده( هـ) بند در ـ2

 .شود مي اضافه «جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید و ایران

 بیمه عالي شورای پیشنهاد با که » عبارت «مصوب های تعرفه» عبارت از بعد( 23) ماده تبصره در ـ1

 رسد مي وزیران هیئت تصویب به جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید و ایران سالمت

 .شود مي اضافه «

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 51بند الف ماده  اجرائی نامه آئین
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 52بند الف ماده  یرانسالمت ا یمهاساسنامه سازمان ب

 :رسمي روزنامه ضروری توضیح

 .است گردیده ارسال رسمي روزنامه به 23/9/2931 تاریخ در مصوبه این

 

 11/1/2932                                      هـ12211ت/201818شماره

 

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت پیشنهاد به بنا 3/22/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 98) ماده( ب) بند استناد به و ورجمه

 :نمود تصویب زیر شرح به را «ایران سالمت بیمه سازمان اساسنامه» ـ 2983 سال

 

 ایران سالمت بیمه سازمان اساسنامه
 

 مفاهیم و تعاریف ـ اول فصل

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات اساسنامه این در ـ2ماده

 در خانوار هر برای سالمت بیمه مشمولین به تعهد مورد خدمات مبنای بر که است مبلغي: بیمه حق ـ الف

 .گردد مي تعیین ماه یک

 ایراني هر برای که ملي( کد) شناسه بر مبتني سالمت الكترونیک پرونده: سالمت الكترونیک پرونده ـ ب

 با و شود مي ثبت آن در مرگ، از پس تا تولد از قبل وی، سالمت به مربوط اطالعات همه و شود مي ایجاد

 توسط اطالعات این به دسترسي امكان خصوصي، حریم حفظ و الزم امنیتي الزامات و عبور رمز از استفاده

 .آید مي وجود به کشور سراسر در او معالج پزشک یا وی

 ای، بیمه قراردادهای برای و داشته قانوني مجوز که بیمه سازمان یا و شرکت نمایندگي: کارگزار ـ ج

 .دهد مي انجام گر بیمه برای را گذاری بیمه خدمات و نموده منعقد قرارداد و مذاکره بازاریابي،

 سطح سه در که است توانبخشي و درماني پیشگیری، خدمات تمام ارائه نظام: سالمت خدمات ارائه نظام دـ

 :شود مي ارائه زیر شرح به

 دیگر و دارو تأمین اولیه، های درمان پیشگیری، سالمت، ارتقای شامل(: سالمت پایه خدمات) اول سطح ـ2

 بیمار پیگیری و ارجاع سالمت، پرونده در اطالعات ثبت ها، فوریت تدبیر پاراکلینیک، خدمات پزشكي، اقالم

 مسئول عنوان به) سالمت گروه یا خانواده پزشک طریق از سالمت نظام با فرد تماس نخستین. باشد مي

 .گیرد مي صورت( اول سطح

 و پزشكي اقالم دیگر و دارو تأمین بستری، یا سرپایي توانبخشي و تخصصي خدمات شامل: دوم سطح ـ1

 اختیار در خدمات کنندگان ارائه توسط سطح این به مربوط اطالعات. باشد مي نیاز مورد پاراکلینیک خدمات

 .گیرد مي قرار اول سطح مسئول

 دیگر و دارو تأمین اولویت، دارای بستری یا سرپایي توانبخشي و تخصصي فوق خدمات شامل: سوم سطح ـ9

 قرار کننده ارجاع سطح اختیار در سطح این خدمات بازخورد. باشد مي پاراکلینیک خدمات و پزشكي اقالم

 .گیرد مي



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  19

 بیمه مقررات چارچوب در «د» بند در مندرج گانه سه سطوح خدمات کلیه تأمین شامل: سالمت بیمه ـ هـ

 و مربوط مقررات و قوانین رعایت با فقط غیرتجاری و تجاری بیمه های شرکت. باشد مي مكمل بیمه و پایه

 .باشند مي( مكمل و پایه) سالمت بیمه خدمات ارائه به مجاز عالي شورای مصوبات

 که است سالمت خدمات ارائه نظام در مندرج گانه سه سطوح خدمات از بخشي تأمین: سالمت پایه بیمه وـ

 .شود مي تعیین قانون( 98) ماده( ز) بند براساس آن شمول دامنه

 با و بوده سالمت پایه بیمه بسته تعهدات از خارج که سالمت بیمه خدمات از دسته آن: تكمیلي بیمه زـ

 انجام شده بیمه توسط بیمه حق پرداخت و گر بیمه و شده بیمه بین گروهي یا انفرادی قراردادهای انعقاد

 .باشد مي الزم قانوني و حقوقي پشتیباني به موظف اما ندارد، مالي تعهد آن قبال در دولت و پذیرد مي

 خدمات گانه سه سطوح از وی استفاده و سالمت نظام با فرد ارتباط نحوه که فرایندهایي: ارجاع نظام ـ ح

 سالمت پرونده در سالمت نظام خدمات از فرد استفاده به مربوط اطالعات. کند مي تعیین را نظام این

 .شود مي ثبت سالمت گروه یا خانواده پزشک نزد شخص

 که پزشكي کار معتبر مجوز دارای و عمومي پزشكي دکترای مدر  حداقل با فردی: خانواده پزشک ـ ط

 بر را سالمت گروه اداره و خدمات تداوم مسئولیت ،(سالمت پایه خدمات) اول سطح خدمات ارائه بر عالوه

 .دارد عهده

 با که توانبخشي و درماني بهداشتي، خدمات حوزه در مهارت و دانش صاحبان از گروهي: سالمت گروه ـ ی

 .دهند مي قرار افراد اختیار در را سالمت پایه خدمات بسته خانواده پزشک مسئولیت

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ  

 ایران سالمت بیمه سازمان: سازمان ـ ل

 کشور سالمت بیمه عالي شورای: عالي شورای ـ م

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ ن

 خدمات مدیریت قانون( 1) ماده موضوع های صندوق کلیه درماني بیمه های بخش ادغام از سازمان ـ1ماده

 و تأسیس درماني، خدمات بیمه( صندوق) سازمان در کشور عمومي محاسبات قانون( 1) ماده و کشوری

 مربوط قوانین سایر و اجتماعي تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون قانون، اساسنامه، این مفاد براساس

 .گردد مي متمرکز سازمان این در سالمت بیمه به مربوط های فعالیت و وظایف امور، کلیه و شود مي اداره

 تصویب و توافق حسب قانون( 98) ماده در شده مست ني های صندوق سالمت پایه بیمه خدمات ـ تبصره

 سازمان این به قانون( 98) ماده( د) بند( 1) و( 2) بندهای معادل بیمه حق پرداخت مقابل در عالي شورای

 .شود مي واگذار

 مي اداره دولتي شرکت صورت به و است اداری و مالي استقالل و حقوقي شخصیت دارای سازمان ـ9ماده

 .است نامحدود آن فعالیت مدت و شود

 و شعب طریق از کشور مناطق سایر و تهران در تواند مي و است تهران در صندوق اصلي مرکز ـ1ماده

 ساختار قانون( 21) ماده( 2) تبصره رعایت با ها کارگزاری به امور از برخي واگذاری طریق از یا ها نمایندگي

 .نماید اقدام خود قانوني وظایف انجام به نسبت اجتماعي تأمین و رفاه جامع نظام

 .باشد مي امنا هیئت اختیار در صندوق اصلي مرکز جابجایي امكان ـ2تبصره

 یا شعبه تأسیس به نسبت ضرورت حسب بر مربوط مقررات و قوانین رعایت با است مجاز صندوق ـ1تبصره

 .نماید اقدام کشور از خارج در نمایندگي

 مي تقسیم ریالي هزار ده سهم هزار دویست به که است ریال میلیارد دو مبلغ سازمان اولیه سرمایه ـ 1ماده

 .است دولت به متعلق و شده پرداخت آن تمامي و شود
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 ها ساختمان امكانات، اعتباری، و مالي انساني، منابع غیرمنقول، و منقول اموال تعهدات، ها، دارایي ـ2تبصره

 ماده( ب) بند( 1) و( 1) های تبصره رعایت با ها صندوق کلیه درمان بیمه های بخش به مربوط تجهیزات و

 .گردد مي منتقل سازمان به قانون( 98)

 تا حداک ر اساسنامه، این( 1) ماده موضوع های صندوق کلیه غیرمنقول و منقول اموال ها، دارایي ـ1تبصره

 .شود مي اضافه سازمان سرمایه به و ارزیابي اساسنامه، ابالغ از پس سال یک

 

 اختیارات و وظایف ـ دوم فصل

 برای سالمت پایه همگاني بیمه اجرای و امكانات تأمین و تمهیدات اتخاذ سازمان فعالیت موضوع ـ 2ماده

 .باشد مي مقررات و قوانین براساس ایراني اتباع کلیه

 :باشد مي زیر شرح به سازمان اختیارات و وظایف ـ 2ماده

( 98) ماده( د) بند براساس مشموالن از بیمه حق دریافت و سالمت پایه بیمه خدمات ارائه قرارداد عقد ـ الف

 .قانون

 های مراقبت و خدمات ارائه های هزینه و ها سرانه براساس ذینفع حقوقي و حقیقي اشخاص به پرداخت ـ ب

 .مربوط مقررات و قوانین چارچوب در پوشش، تحت شدگان بیمه سالمت پایه بیمه خدمات بسته

 و خدمات بندی سطح ارجاع، نظام و خانواده پزشک برنامه رعایت با سالمت خدمات راهبردی خرید ـ ج

 .مصوب های سیاست براساس

 و کمیت بر نظارت طریق از بیمه خدمات ارائه در کارایي و رقابت ایجاد و شدگان بیمه حقوق حفظ ـ د

 ذی های مؤسسه طریق از یا و مستقیم طور به سالمت پایه بیمه بسته های مراقبت و خدمات ارائه کیفیت

 در شده انجام های ارزیابي براساس قرارداد فسخ یا و انعقاد و منعقده قراردادهای مفاد چارچوب در صالح

 .مربوط مقررات و قوانین چارچوب

 .سالمت بیمه امور زمینه در کاربردی تحقیق و مطالعه بررسي، ـ هـ

 در اطالعات فناوری بر مبتني و یكـپارچه صورت به سالمـت بیمه خـدمات ارائه ساماندهي در هـمكاری وـ

 .مربوط قانوني نهادهای با «سالمت الكترونیک پرونده» سامانه با تعامل

 ارائه واحدهای با منعقده قراردادهای در مصوب بالیني راهنماهای و ها پروتكل استانداردها، اعمال ـ ز

 .سالمت های مراقبت و خدمات

 .گری تصدی امور سپاری برون منظور به ها کارگزاری با قرارداد عقد ـ ح

 .سالمت پایه بیمه حق وصول برای الزم قانوني اقدامات انجام ـ ط

 .تكمیلي بیمه حق دریافت و سالمت تكمیلي بیمه خدمات ارائه بر نظارت ـ ی

 .مربوط مقررات و قوانین رعایت با سازمان مصارف و منابع تراز برقراری منظور به نظارت و ریزی برنامه ـ  

 رعایت با شدگان بیمه و حقوقي و حقیقي اشخاص با قرارداد فسخ و انعقاد به مربوط ضوابط تعیین ـ ل

 .امنا هیئت به پیشنهاد برای مقررات و قوانین

 طرف پزشكي مؤسسات و ها گروه پزشكان، مدار  و اسناد بررسي و تنظیم به مربوط ضوابط تعیین ـ م

 .امنا هیئت به پیشنهاد برای قرارداد

 .مربوط مقررات و قوانین چارچوب در قرارداد عقد منظور به درماني و تشخیصي مراکز صالحیت احراز ـ ن

 .قانوني مراجع در دعوی اقامه ـ س

 .شود مي تعیین عالي شورای طرف از مربوط مقررات و قوانین رعـایت با که وظایفي سـایر ـ ع
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 ارکان ـ سوم فصل

 :است زیر ارکان دارای سازمان ـ 8ماده

 امنا هیئت ـ الف

 مدیره هیئت ـ ب

 مدیرعامل ـ ج

 نظارت هیئت ـ د

 امنا هیئت ـ الف

 و کشوری خدمات مدیریت قانون( 229) ماده اصالح قانون واحده ماده مطابق امنا هیئت ترکیب ـ3ماده

 مصوب ـ درماني های بیمه و بازنشستگي های صندوق و اجتماعي تأمین سازمان مدیریت تعیین چگونگي

 .شود مي تعیین ـ 2988

 :از عبارتست امنا هیئت اختیارات و وظایف ـ20ماده

 .سازمان عملیاتي برنامه و اجرایي های سیاست و مشي خط تصویب ـ الف

 .سازمان ساالنه مالي های صورت و زیان و سود حساب ترازنامه، بودجه، تصویب ـ ب

 مزایای و حقوق تعیین و نظارت هیئت و مدیره هیئت اعضای استعفای با موافقت و عزل و اعضاء انتخاب ـ ج

 .مربوط قوانین رعایت با آنها

 .مقررات و قوانین رعایت با سازمان معامالتي و مالي استخدامي، و اداری نامه آیین تصویب دـ

 .سازمان عملكرد گزارش به نسبت اظهارنظر و رسیدگي ـ هـ

 .تصویب برای قانوني مراجع به ارائه و سازمان سرمایه افزایش درخصوص تصمیم اتخاذ وـ

 .مدیره هیئت پیشنهاد با حقوقي و حقیقي اشخاص با قرارداد فسخ و انعقاد به مربوط ضوابط تصویب زـ

 .ربط ذی مراجع به اساسنامه اصالح پیشنهاد ارائه ـ ح

 .است امنا هیئت صالحیت در مقررات و قوانین موجب به که مواردی سایر ـ ط

 مدیره هیئت ـ ب

 نظام ساختار قانون( 22) ماده مفاد رعایت با که باشند مي نفر( 1) از متشكل مدیره هیئت اعضای ـ22ماده

 .گردند مي انتخاب اجتماعي تأمین و رفاه جامع

 و قوانین رعایت با آن تصمیمات و یابد مي رسمیت نفر سه حداقل حضور با مدیره هیئت جلسات ـ تبصره

 .است اجرا قابل و معتبر حاضرین آرا اک ریت با مربوط مقررات

 :باشد مي زیر شرح به مدیره هیئت اختیارات و وظایف ـ21ماده

 .امنا هیئت در تصویب جهت سازمان اجرایي های برنامه و مشي خط ها، سیاست پیشنهاد ـ الف

 سازمان مالي های صورت و زیان و سود حساب ساالنه، بودجه ترازنامه، عملكرد، گزارش تأیید و بررسي ـ ب

 .امنا هیئت به گزارش ارائه و

 نامه آیین و مقررات سایر و معامالتي و مالي استخدامي، و اداری های نامه آیین و ضوابط تأیید و بررسي ـ ج

 طي و امنا هیئت تصویب جهت آن پیشنهاد و اساسنامه این مندرجات و مقررات و قوانین مفاد براساس ها

 .قانوني مراحل

 .تصویب برای قانوني مراجع به( تفصیلي و کالن) سازماني تشكیالت و ساختار پیشنهاد ـ د

 رعایت با حقوقي و حقیقي اشخاص با تكمیلي و پایه بیمه قرارداد لغو و عقد به مربوط ضوابط پیشنهاد ـ هـ

 .امنا هیئت به مربوط مقررات و قوانین

 طرف پزشكي مؤسسات و ها گروه پزشكان، مالي اسناد بررسي و تنظیم نحوه به مربوط ضوابط تعیین ـ و

 اشخاص به ها هزینه پرداخت جهت مصوب های تعرفه و ضوابط با مذکور اسناد تطبیق منظور به قرارداد

 .مربوط مقررات و قوانین رعایت با حقوقي و حقیقي
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 اصالح قانوني الیحه مطابق و نیست امنا هیئت عهده بر اساسنامه این موجب به که اختیاراتي سایر ـ ز

 .است مدیره هیئت برعهده تجارت قانون از قسمتي

 .امنا هیئت مصوبات اجرای جهت الزم عملیاتي تدابیر اتخاذ ـ ح

 مدیرعامل ـ ج

 ماده اصالح قانون واحده ماده( ج) بند مطابق که است سازمان اجرایي مقام باالترین مدیرعامل ـ29ماده

 صندوق و اجتماعي تأمین سازمان مدیریت تعیین چگونگي و کشوری خدمات مدیریت قانون( 229)

 .گردد مي انتخاب ـ 2988 مصوب ـ درماني های بیمه و بازنشستگي

 .است بالمانع مدیرعامل مجدد انتخاب ـ تبصره

 :باشد مي زیر شرح به مدیرعامل اختیارات و وظایف ـ 21ماده

 .مدیره هیئت تصمیمات اجرای ـ الف

 ارائه جهت زیان و سود حساب و ترازنامه ،(سالیانه و ماهه سه) ای دوره عملكرد ها، فعالیت گزارش تهیه ـ ب

 .مدیره هیئت به

 .اساسنامه این مقررات و مربوط قوانین چارچوب در جاری امور اداره ـ ج

 .مدیره هیئت به ارائه جهت ساالنه بودجه تنظیم و تهیه ـ د

 .مدیره هیئت به ارائه جهت الزم ضوابط و ها نامه آیین تدوین و تهیه ـ هـ

 قوانین رعایت با حقوقي و قضایي نماینده تعیین و توکیل حق با قانوني مراجع کلیه در سازمان نمایندگي وـ

 .مربوط مقررات و

 .استاني و ستادی واحدهای مدیران عزل و نصب ـ ز

 برابر آنها الزحمه حق پرداخت با حقوقي و حقیقي اشخاص تخصصي و ای مشاوره خدمات از استفاده ـ ح

 .امنا هیئت مصوب مقررات و ضوابط

 ارائه منظور به حقوقي و حقیقي اشخاص کارگزاری، و ای بیمه شرکتهای با الزم قراردادهای عقد ـ ط

 .مشمول افراد به ای بیمه خدمات

 آن نمودن عملیاتي و استقرار و مدیره هیئت به ارائه جهت سازمان تشكیالت و ساختار تدوین و تهیه ـ ی

 .ذیصالح مراجع تصویب از پس

 کارکنان از یک هر به مقررات و قوانین رعایت با را خود اختیارات از قسمتي تواند مي مدیرعامل ـ2تبصره

 .نماید تفویض مدیره هیئت اعضاء جز به سازمان

 مدیرعامل امضاء با سازمان قراردادهای و بانكي اسناد و ها چک بهادار، اوراق و تعهدآور اسناد کلیه ـ1تبصره

 .بود خواهد معتبر سازمان مهر با و ذیحساب و مدیره هیئت اعضاء از نفر یک و

 نظارت هیئت ـ د

 و تعیین اجتماعي تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون( 22) ماده «د» بند مطابق نظارت هیئت ـ21ماده

 .نماید مي وظیفه انجام

 گزارش مربوط مقررات و قوانین طبق که است حسابرسي سازمان عهده بر قانوني بازرس وظایف ـ2تبصره

 اجرایي و اداری امور در مداخله حق( حسابرس) قانوني بازرس. دهد مي ارائه نظارت هیئت به را الزم های

 .شود سازمان اجرایي عملیات توقف موجب نباید وی اقدامات و ندارد را شرکت

 تخلفات یا اشتباهات شرکت عملیات تطبیق و رسیدگي جریان در( حسابرس) قانوني بازرس هرگاه ـ1تبصره

 متخلفان تعقیب و اشتباه رفع و اصالح رسیدگي، برای را مربوط گزارش باید کند، مشاهده را موارد سایر یا

 گزارش امنا هیئت به را مراتب حال هر در و دهد اطالع شرکت نظارت هیئت و مدیره هیئت و مدیرعامل به

 .نماید



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  12

 مالي سال پایان از پس باید سازمان های بدهي و ها دارایي صورت زیان، و سود حساب ترازنامه، ـ9تبصره

 هیئت به وی گزارش با رسیدگي از پس تا شود داده( حسابرس) قانوني بازرس به ماه خرداد پایان تا حداک ر

 .شود ارائه نظارت

 

 مالی منابع و مالی امور ـ چهارم فصل

 :از است عبارت سازمان درآمدی منابع ـ22ماده

 .دریافتي های بیمه حق ـ الف

 .حقوقي و حقیقي اشخاص هدایای و ها کمک ـ ب

 .ها یارانه هدفمندی از حاصل منابع ـ ج

 دادگاه قطعي احكام یا مربوط مقررات و قوانین رعایت با نقدی جزاهای و جرایم خسارات، از حاصل وجوه ـ د

 .ها

 .شدگان بیمه دفترچه صدور و ثبت محل از حاصل درآمدهای ـ هـ

 .اجتماعي تأمین نظام قلمروهای در وقف از حاصل منابع وـ

 مراجع مجوز با اجتماعي تأمین نظام قلمروهای در شرعي وجوه سایر و زکات خمس، از حاصل منابع زـ

 .تقلید

 .اجتماعي تأمین نظام قلمروهای در نذورات و صدقات از حاصل منابع ـ ح

 .متفرقه درآمدهای سایر ـ ط

 :شود مي تعیین زیر شرح به سازمان مالي سال و مالي عملكرد ـ22ماده

 هر ماه فروردین اول از باشد مي اساسنامه ابالغ تاریخ از که اول سال است ناء به سازمان، مالي سال ـ الف

 .است سال همان ماه اسفند پایان تا سال

 قانوني صالح مراجع توسط که حسابداری استانداردهای رعایت با باید سازمان ساالنه مالي های صورت ـ ب

 .گردد ارائه و تهیه شده، تدوین

 هیئت اعضای و مدیرعامل مفاصاحساب منزله به امنا هیئت توسط سازمان مالي های صورت تصویب ـ ج

 .باشد مي نظر مورد سال عملكرد برای مدیره

 .است رسیده تأیید به نگهبان شورای 9/1/2932 مورخ 12010/90/32 شماره نامه موجب به اساسنامه این

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 52بند د ماده  1شماره   اقشار سایر خانوارهای سهم سالمت پایه بیمه حق

 

 52تعرفه خدمات سالمت بند هـ ماده  یینو تع یارزش نسب

 1931 نظام سالمت یو خصوص یدر داروخانه ها در بخش دولت یخدمات حرفه ا یینتع

 2/2/2932                                                       هـ12221ت/221823شماره

 نظام خصوصی و دولتی بخش در ها داروخانه در ای حرفه خدمات تعیین خصوص در نامه تصویب

 سالمت
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 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 وزارت 29/20/2930 مورخ 2129/200 شماره پیشنهاد به بنا 1/2/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت      

 شـورای  و جمهـور  ریـیس  راهبـردی  نظارت و ریزی برنامه معاونت تأیید و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 اسـالمي  جمهـوری  توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامه قانون( 98) ماده «هـ» بند استناد به و سالمت بیمه عالي

 :نمود تصویب ـ2983 مصوب ـ ایران

 مربـوط،  پزشـک  توسـط  شـده  تجـویز  داروی تشـخیص  قبیـل  از ها داروخانه در ای حرفه خدمات ارایه      

 بیمـار  بـه  الزم توضـیحات  ارایـه  آن، مصـرف  تـاریخ  بـودن  معتبـر  و تجویزشـده  داروی بودن اصلي تشخیص

 پزشـک  توسـط  شده تجویز ترکیبي داروهای ساخت نیز و نیاز مورد داروی عوارض و مصرف نحوه درخصوص

 بخـش  در شـده  یـاد  ی ا حرفـه  خدمات ارایه تعرفه و محسوب سالمت حوزه تشخیصي خدمات جزء مربوط،

 :شود مي تعیین زیر شرح به سالمت نظام خصوصي و دولتي

 دولتي بخش ـ الف      

 .ریال( 1000) سقف تا حداک ر و نسخه هر بهای درصد پانزده ـ2      

 سـقف  تـا  حـداک ر  و مصرفي مواد قیمت درصد ده داروخانه، در ساختني و ترکیبي داروهای مورد در ـ1      

 .ساخت هزینه عنوان به ریال( 3000)

 خـدمات  به مربوط نسخه بهای درصد پانزده تعرفه دریافت مشمول ساختني و ترکیبي داروهای ـ تبصره      

 .باشد نمي دارویي ای حرفه

 بـرای  مربـوط  مرکـز  ولـي  نشود مستقر درماني ـ بهداشتي مرکز در خصوصي داروخانه که درصورتي ـ9      

( غیـره  و داروخانه گردشي ده و سیاری خدمات بر مشتمل) دارویي خدمات خانواده، پزشک برنامه با همكاری

 .ریال( 9100) معادل تعرفه نماید، ارایه

 خصوصي بخش ـ ب      

 .ریال( 1000) معادل ریال،( 21000) از کمتر مبلغ با نسخ ـ2      

 .ریال( 20000) معادل ، ریال( 21000) از بیشتر مبلغ با نسخ ـ1      

 بـه  مجـاز  بعـد  روز صـبح ( 8) تـا ( 11) سـاعت  و تعطیل ایام جهت روزی شبانه های داروخانه ـ2تبصره      

 .باشند مي فوق تعرفه از بیش درصد بیست حداک ر دریافت

 آنهـا  فهرسـت  کـه ( OCT) نسـخه  بدون داروهای جهت داروساز ای حرفه خدمات ارایه تعرفه ـ1تبصره      

 تـا  حـداک ر  و دارو کـل  مبلـغ  درصـد  پانزده گردد، مي اعالم پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 .  باشد مي ریال( 1000) مبلغ

 :باشد مي زیر شرح به ترکیبي داروهای ساخت جهت داروساز ای حرفه خدمات ارایه تعرفه ـ9      

 :جامد نیمه داروهای ساخت دستمزد ـ الف      

 ریال( 2000) قلمي دو ـ      

 ریال( 2100) قلمي سه ـ      

 ریال( 3000) قلم سه از بیشتر ـ      

 :مایع داروهای ساخت دستمزد ـ ب      

 ریال( 1000) قلمي دو ـ      

 ریال( 1000) قلمي سه ـ      

 ریال( 2000) قلم سه از بیشتر ـ      

 ریال( 20) کپسول هر ساخت هزینه ـ پ      

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون
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 193۱ سال در دولتی بخش در درمانی و تشخیصی خدمات های تعرفه مورد در نامه تصویب

   11/1/2931                                                            هـ13021ت/12198شماره

 ۲۲92 سال در دولتی بخش در درمانی و تشخیصی خدمات های تعرفه مورد در نامه تصویب

 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، های وزارتخانه مشتر  پیشنهاد به بنا 28/2/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 شورای تایید و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 98) ماده( هـ) بند استناد به و کشور سالمت بیمه عالي

 :نمود تصویب ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي

 :گردد مي تعیین زیر شرح به 2931 سال در دولتي بخش در درماني و تشخیصي خدمات تعرفه ـ2

 :دولتي سرپایي بخش در پزشكان ویزیت ـ الف

 ریال( 190000) عمومي دندانپزشكان و پزشكان ویزیت ـ2

 ریال( 220100) متخصص دندانپزشكان و پزشكان ویزیت ـ1

 ریال( 220100) فلوشیپ پزشكان ویزیت ـ9

 ریال( 210000) روانپزشكان و تخصص فوق پزشكان ویزیت ـ1

 ریال( 300000) روانپزشک تخصص فوق پزشكان ویزیت ـ 1

 تمام علمي هیئت استادیاران و دانشیاران استادان، ویزیت برای گر بیمه های سازمان پرداختي سهم ـ ب

 برابر،( 2/2) معادل ترتیب به آنان علمي درجه براساس( بیمار مستقیم ویزیت به مشروط) جغرافیایي وقت

 :بود خواهد زیر شرح به و( الف) بند از آنان سهم به نسبت برابر( 91/2) و برابر( 11/2)

 

 
 های تعرفه%( 90) درصد سي معادل( ب) جزء موضوع سرپایي ویزیت پرداخت در بیماران سهم -2 تبصره

 .باشد مي( الف) جزء در مصوب

 علوم های دانشگاه علمي هیئت اعضای از دسته آن به جغرافیایي وقت تمام علمي هیئت اعضای -1 تبصره

 خود خدمت محل دانشگاه تابعه درماني و آموزشي مراکز در وقت تمام صورت به که شود مي اطالق پزشكي
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 را مربوط دانشگاه از خارج انتفاعي صورت به درماني خدمات زمینه در فعالیت انجام حق و داشته اشتغال

 .باشند نداشته

 در باشند، مي فعالیت مشغول جغرافیایي وقت تمام صورت به که علمي هیئت اعضای ویزیت -9 تبصره

 وقت تمام بر مبني پزشكي علوم دانشگاه رییس توسط گواهي ارائه با کشور در آموِزشي بخش تقویت جهت

 نامه تصویب این( 2) بند( ب) جزء مفاد مبنای بر وقتي تمام حقوقي حكم نمودن ضمیمه و جغرافیایي بودن

 .است پرداخت قابل گر بیمه های سازمان توسط

 درماني و تشخیصي خدمات نسبي ارزش تعرفه ضریب -ج

 ریال( 30200) دیالیز و مشاوره ویزیت، خدمات برای بستری داخلي تعرفه ضریب -2

 ریال( 20100) خدمات سایر داخلي تعرفه ضریب -1

 ریال( 100000) بیهوشي تعرفه ضریب -9

 ریال( 880000) جراحي تعرفه ضریب -1

 ریال( 10200) دندانپزشكي تعرفه ضریب -1

 ریال( 90100) فیزیوتراپي تعرفه ضریب -2

 پزشكان و فیزیوتراپي دکترای توانبخشي، و فیزیكي طب متخصصان که فیزیوتراپي مراکز در -2 تبصره

( 10000) هزار چهار تعرفه، ضریب هستند، مذکور مراکز فني مسئولیت دار عهده ضوابط، براساس متخصص

 .شد خواهد اعمال آنان برای ریال

 الزحمه حق قسمت در تنها بیمارستاني خدمات ارائه برای بیهوشي و جراحي داخلي، ضریب تعرفه -1 تبصره

 آموزشي یها بیمارستان در جغرافیایي وقت تمام صورت به که علمي هیئت پزشكان مورد در انساني نیروی

 مناطق در( بیهوشي جراحي، داخلي، ضریب) پزشكي متخصصان خدمات تعرفه نیز و کنند مي خدمت

 .شود مي تعیین نامه تصویب این( ج) بند در مندرج ارقام برابر دو تا محروم

 و بیست ،2931 سال برای دولتي بخش ژنتیک و پاتولوژی و آزمایشگاهي خدمات های تعرفه سرجمع به -د

 .شد خواهد اضافه 2932 سال مصوب های تعرفه به%( 12) درصد شش

 تعرفه به%( 10) درصد بیست ،2931 سال برای دولتي، بخش پزشكي پرتو خدمات های تعرفه سرجمع به -ه

 درصد هفده سونوگرافي های تعرفه رشد اینكه بر مشروط شد، خواهد اضافه 2932 سال مصوب های

 ،%(11) درصد چهار و بیست ایزوتوپ اسكن ،%(90) درصد سي( DR و CR آنالوگ،) رادیولوژی ،%( 22)

 نسبت%( 20) درصد ده MRI و%( 21) درصد پانزده اسكن تي سي ،%(11) درصد چهار و بیست رادیوتراپي

 .باشد گذشته سال به

 :باشد مي زیر جدول شرح به دولتي، بخش های بیمارستان در( هتلینگ) اقامت هزینه -و

 
 

 خواهد دولتي بخش در بیشتر و تختي سه اقامت تعرفه مبنای بر گر بیمه های سازمان پرداخت -2 تبصره

 .بود

 تعرفه جزئیات و خدمتي های سرفصل رشد میزان براساس ،(گلوبال) شایع جراحي اعمال تعرفه -1 تبصره

 .بود خواهد محاسبه قابل نامه تصویب این های
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 تأمین خدمت دهنده ارایه مرکز توسط دولتي بخش در بیماران نیاز مورد تجهیزات و داروها کلیه ـ9تبصره

 بیرون به الزم موارد سایر و پزشكي تجهیزات و دارو تهیه جهت بیماران ارجاع حق درماني مراکز و گردد مي

 ندارند را مراکز از

 :گردد مي تعیین زیر شرح به 2931 سال در دولتي بخش در داروسازان ای حرفه خدمات تعرفه -ز

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغي وظایف شرح رعایت شرط به داروساز ای حرفه خدمات تعرفه -2

 یكصد و هزار پنج و روز ساعات در ریال( 10110) پنجاه و دویست و چهارهزار معادل داروسازان برای پزشكي

 .تعطیل ایام و شب ساعات در ریال( 10200)

 وزارت توسط آنها فهرست که( OTC) نسخه بدون داروهای جهت داروساز ای حرفه خدمات تعرفه -1

 سه سقف تا حداک ر و نسخه هر بهای%( 21) درصد پانزده شود، مي اعالم پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 .ریال( 90110) پنجاه و دویست و هزار

 رقم دو تا را نامه تصویب این در شده اعالم اعداد است موظف کشور سالمت بیمه عالي شورای دبیرخانه -ح

 .نماید گرد

 :شود مي تعیین زیر شرح به 2931 سال در درماني و تشخیصي خدمات فرانشیز -1

 (درصد ده% 20) دولتي بخش برای بستری بخش در درماني و تشخیصي خدمات فرانشیز -الف

 %(90) درصد سي دولتي سرپایي بخش در درماني و تشخیصي خدمات فرانشیز -ب

 نظام و خانواده پزشک برنامه که مناطقي در دولتي بخش در درماني و تشخیصي خدمات فرانشیز -تبصره

 .باشد مي ارجاع نظام و خانواده پزشک کشوری ستاد ابالغي های دستورالعمل مطابق گردد، مي برقرار ارجاع

 زیر شرح به توسعه پنجم برنامه قانون( 98) ماده( د) بند با مطابق 2931 سال در درمان بیمه حق نرخ -9

 :باشد مي

 لشكری و کشوری کارکنان بیمه صندوق -الف

 پنج معادل 2931 سال در بازنشسته و شاغل لشكری و کشوری کارکنان خانوارهای درمان بیمه حق -2

 زیر شرح به کار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل برابر( 1) سقف تا مستمر مزایای و حقوق درصد

 :گردد مي تعیین

 حقوق درصد( 2/1) موظفین و بازنشستگان و کسور مبنای حقوق درصد( 2/21) شاغل شده بیمه -2-2

 شده بیمه سهم معادل اجرایي دستگاه -1-2

 دولت کارکنان بیمه برنامه) بودجه قانون در مندرج مربوط اعتبارات از دولت سهم عنوان به مابقي -9-2

 و دفاع وزارت ذیل( 90110) درماني خدمات بیمه برنامه و ایران سالمت بیمه سازمان ذیل( 90101)

 (مسلح نیروهای پشتیباني

 عمومي بودجه از که اجرایي های دستگاه موظفین و بازنشستگان و شاغلین خانوارهای درمان بیمه حق -1

 بیمه حق کسور، مبنای حقوق درصد( 2/21) شاغلین بیمه حق ترتیب به کنند نمي استفاده دولت

 اجرایي دستگاه توسط مستمر مزایای و حقوق%( 1) درصد پنج تا بقیه و درصد( 2/1) موظفین و بازنشستگان

 .باشد مي کار قانون مشمولین حقوق حداقل برابر( 1) سقف تا حداک ر

 دارای مشترکًا یا و لشكری و کشوری کارکنان بیمه صندوق مشتر  دو هر زوجین که صورتي در -9

 حقوق از نامه تصویب این موضوع درمان بیمه حق باشند، مربوط های صندوق از درماني بیمه دفترچه

 .شود مي کسر مرد سرپرست

 برنامه قانون( 90) ماده در مندرج شرایط حدوث صورت در دولت کارکنان بیمه صندوق مشمولین کلیه -1

 صندوق در را خود کار، قانون مشمولین حقوق حداقل برابر( 1) درصد پنج پرداخت با توانند مي توسعه پنجم

 .نمایند درمان بیمه مذکور
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 پنج معادل حمایتي نهادهای پوشش تحت نیازمند اقشار و عشایر و روستاییان خانوارهای بیمه حق -ب

 .گردد مي تأمین دولت توسط آن درصد صد که شود مي تعیین کار قانون مشمولین حقوق حداقل درصد

 آنها خانواده و بوده بهزیستي سازمان پوشش تحت توانخواه یا مددجو اصلي شده بیمه که مواردی در -تبصره

( برادر و خواهر والدین،) آنها ای بیمه پوشش نباشد، بهزیستي سازمان پوشش تحت( برادر و خواهر والدین،)

 .باشد مي پذیر امكان ایرانیان بیمه یا و اقشار سایر صندوق در( 9) تبعي قالب در

 .گردد مي اخذ اجتماعي تأمین قانون مطابق اجتماعي تأمین صندوق پوشش تحت افراد بیمه حق -ج

 سایر ایرانیان، بیمه های صندوق) ها گروه سایر برای 2931 سال در درماني خدمات بیمه حق سرانه نرخ -د

 عائله غیره، و پزشكي نظام وکال، دانشجویان، بسیجیان، طالب، ای ارگران، امور و شهید بنیاد جمله از اقشار

 مي تعیین زیر شرح به ریال( 2190000) هزار سه و چهل و یكصد برابر( وظیفه کارکنان( 9) و( 1) درجه

 :گردد

 مي مصوب سرانه%( 10) درصد پنجاه معادل یک هر ایرانیان بیمه صندوق در دولت و شدگان بیمه سهم -2

 .باشد

 مورخ  10901ت/21121 شماره نامه تصویب( 1) بند تبصره موضوع نیازمند های گروه مورد در -2 تبصره

 دستورالعمل براساس( درصد پنجاه بر مازاد) شده بیمه مشارکت سهم بخشودگي میزان 21/1/2982

 و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ،(ره) خمیني امام امداد کمیته ایران، سالمت بیمه سازمان مشتر 

 از فوق شدگان بیمه مشارکت حداقل. گردد مي تعیین جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 .باشد مي%( 21) درصد پانزده معادل درماني خدمات بیمه حق سرانه نرخ

 سوی از شده معرفي شده بیمه مشارکت سهم برای بخشودگي میزان اعتبار زمان مدت حداک ر -1 تبصره

 .باشد مي سال دو کشور بهزیستي سازمان یا( ره) خمیني امام امداد کمیته

 پوشش تحت خاص بیماران برای 2931 سال در درماني خدمات بیمه حق سرانه نرخ صددرصد -9 تبصره

 .گردد مي تأمین دولت توسط ایرانیان بیمه صندوق

 از مصوب سرانه حق معادل صندوق، هر عمل مورد جاری ضوابط طبق ،(1) درجه تبعي افراد بیمه حق -1

 .گردد مي کسر اصلي شده بیمه حقوق

 موارد سایر و داماد و عروس برادر، و خواهر مادر، و پدر) صندوق هر( 9) درجه تبعي افراد بیمه حق -9

 .گردد مي کسر اصلي شده بیمه حقوق از مصوب، بیمه حق بر مازاد( 1/3) معادل( ها صندوق ضوابط حسب

 ادامه صورت در و) سالگي دو و بیست سن پایان تا ذکور فرزندان برای یک درجه تبعي افراد شمول -1

 .باشد مي اشتغال یا ازدواج زمان تا اناث فرزندان برای و( سالگي پنج و بیست سن پایان تا تحصیل

 در شوند، مي خارج ای بیمه پوشش از که پسر و دختر فرزندان از دسته آن برای ای بیمه پوشش ادامه -1

 .است بالمانع سازمان هر جاری ضوابط براساس( 9) درجه تبعي افراد مبنای بر بیمه حق استمرار صورت

 توسط آن مابقي و شده بیمه فرد توسط وظیفه کارکنان درماني خدمات بیمه حق سرانه نرخ پنجم یک -2

 .گردد مي تأمین دولت

 مي توسعه پنجم برنامه قانون( 18) ماده( د) بند مفاد براساس ایران مقیم بیگانه اتباع درمان بیمه پوشش -2

 .باشد

 مربوط گذار بیمه درخواست صورت در( طالب و دانشجویان) اقشار سایر بیگانه اتباع ای بیمه پوشش -تبصره

 .است بالمانع

( 01) نسخه دستورالعمل( 98) ماده موضوع( پرستار یا ماما) دستیارش و خانواده پزشک پایه سرانه میزان -1

 12/2/2932 مورخ -ه 12322ت/20921 شماره نامه تصویب موضوع ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه

 .گردد مي تعیین شهری مناطق در ماه در نفر هر ازای به ریال( 120000) هزار هفت و بیست معادل
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 سازی متناسب لزوم و ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه( 01) نسخه دستورالعمل به توجه با -2 تبصره

 پزشک پایه سرانه شهرها، در برنامه توسعه با همزمان و شهری برنامه خدمات با روستایي خدمات بسته

 با شد، خواهد تأمین پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط که منابعي براساس روستاها در خانواده

 .شد خواهد معادل شهری سرانه

 هزار بیست) شده داده تخصیص اعتبارات محل از( روستایي و شهری) فوق مبلغ اعتبار تأمین -1 تبصره

 .پذیرد مي صورت سنواتي بودجه قانون در(  2931 سال در ریال( 100000000000000000) میلیارد

 .باشد مي االجرا الزم 2931 سال ماه فروردین اول از نامه تصویب این -1

 

 رحیمي محمدرضا جمهور رئیس اول معاون

 

 2931 سال در دولتي بخش درماني و تشخیصي خدمات های تعرفه درخصوص نامه تصویب( 2) بند اصالح

 

 2/1/2931                                                 هـ13021ت/202311شماره

 

 در دولتی بخش درمانی و تشخیصی خدمات های تعرفه درخصوص نامه تصویب( ۲) بند اصالح

 ۲۲92 سال

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، های وزارتخانه مشتر  پیشنهاد به بنا 90/1/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 شـورای  تأییـد  و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

 جمهـوری  توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون ( 98) مـاده ( هـ) بند استناد به و کشور سالمت بیمه عالي

 :نمود تصویب ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي

 رقـم  ،11/1/2931 مـورخ  هــ 13021ت/12198 شـماره  نامـه  تصـویب ( 2) بنـد ( الـف )  جزء( 1) قسمت در

 :شود مي الحاق( 2) بند( و) جزء به( 9) تبصره عنوان به زیر متن و( 220000) رقم جایگزین( 220100)

 تـأمین  خـدمت  دهنده ارایه مرکز توسط دولتي بخش در بیماران نیاز مورد تجهیزات و داروها کلیه ـ9تبصره

 بیـرون  به الزم موارد سایر و پزشكي تجهیزات و دارو تهیه جهت بیماران ارجاع حق درماني مراکز و گردد مي

 .ندارند را مراکز از

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 پایه بیمه تعهد مورد خدمات فهرست و پرداخت نظام اصالح اجرائی نامه آئین

 52بند ز ماده  سالمت
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 در غذایی مواد عرضه و تولید کیفیت تضمین اجباری بیمه و نظارت نظام یاجرائ نامه ینآئ

 52ماده  حبند  اماکن

 

 14ماده   جوانان امور ساماندهی و توسعه ملی اجرائی و سند نامه آئین

 هـ 12292/ت11282شماره

 8/9/2932تاریخ: 

 

    

 جمهور ییسر یو نظارت راهبرد یزیورزش و جوانان ـ معاونت برنامه ر وزارت

مشـتر  وزارت ورزش و جوانـان و معاونـت     یشنهادبنا به پ 3/22/2930در جلسه مورخ  یرانوز یئته        

( قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه      12جمهور و به استناد مـاده )  ییسر یو نظارت راهبرد یزیبرنامه ر

 نمود: یبتصو یرماده مذکور را به شرح ز یينامه اجرا یینـ آ2983ـ مصوب  یرانا ياسالم یجمهور

 

 یرانا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور1۲ماده ) یینامه اجرا  آیین

 

 روند: يبه کار م یرمشروح ز ينامه در معان یینآ ینـ اصطالحات مندرج در ا2ماده           

 .یرانا ياسالم یالف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور           

جوانـان   يعال یجلسه شورا یننسل جوان مصوب ششم یتينسل جوان: منشور ترب یتيربب ـ منشور ت         

 .11/9/2929مورخ 

امور جوانان موضوع  ي( ساماندهي)فرابخش یژهتوسعه و يامور جوانان: سند مل يسامانده يج ـ سند مل         

 آن. یو اصالحات بعد 12/21/2989هـ مورخ 92102/ت21020نامه شماره  یبتصو

 د ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان.          

 جمهور. ییسر یو نظارت راهبرد یزیهـ ـ معاونت: معاونت برنامه ر           

 .یخدمات کشور یریت( قانون مد1موضوع ماده ) یياجرا ی: دستگاههایياجرا یو ـ دستگاهها           

 امور جوانان. يسامانده ي: ستاد مليز ـ ستاد مل           

 امور جوانان. يسامانده ياستان ی: ستادهايح ـ ستاد استان           

در  یـي اجرا یدسـتگاهها  یتهایاز فعال یامور جوانان: مجموعه ا يسامانده یاتيعمل یيط ـ برنامه اجرا         

از دستگاهها، اعتبـارات الزم   یکنقش هر  یینکه در آن ضمن تب يدستگاه ینو ب يفرابخش یقالب پروژه ها

 شود.  يآنها مشخص م یتهایفعال یاجرا یابر

برنامه پنجم توسـعه   یسالها یامور جوانان برا يسامانده ينسل جوان و سند مل یتيـ منشور ترب1ماده        

 گردد. يم یذتنف

خود  يبودجه سنوات یلامور جوانان را ذ يربط موظفند برنامه سامانده یذ یياجرا یـ دستگاهها9ماده        

 يسـامانده  ينسل جـوان، سـند ملـ    یتيمفاد منشور ترب یتبرنامه را با رعا ینا یلذ یتهاینموده و فعال یجادا

 .مایندو اجرا ن یم( قانون تنظ12موضوع ماده ) یفتكال یرامور جوانان و سا
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 و یو امـور اقتصـاد   یراه و شهرسـاز  ی،جهـاد کشـاورز   یوزارتخانه هـا  یارتام االخت یندگانـ نما1ماده        

ورزش و  یـر بـر عهـده وز   یادشـده سـتاد   یاسـت اضافه شده و ر يستاد مل یببه ترک یرانو مرکز آمار ا یيدارا

 را بر عهده دارد. یياجرا یدستگاهها ینب يهماهنگ یفهجوانان است. ستاد مذکور وظ

 یـي اجرا یهادسـتگاه  ياستان یمقام واحدها ینباالتر یبدر هر استان با ترک ياستان یـ ستادها  1ماده        

 یدسـتگاهها  ياسـتان  یواحدها ینب يهماهنگ یفهشود و وظ يم یلاستاندار تشك یاستبا ر يمتناظر ستاد مل

را به  یياجرا یدستگاهها ياستان یموظف است گزارش اقدامات واحدها يرا بر عهده دارد. ستاد استان یياجرا

 .یدنما یهارا يستاد مل

( 28در چارچوب ماده ) یرانمرکز آمار ا یـ سامانه جامع اطالعات جوانان توسط وزارت با همكار  2ماده        

 خواهد شد. یسال دوم برنامه پنجم توسعه راه انداز یانقانون تا پا

 

 جمهور ییساول ر معاون

 یميمحمدرضا رح

ماده  اجتماعی ـ شناختی روان مراکز مشاوره یو اعتباربخش یساماندهآیین نامه 

15 

 11/8/2932                                                            هـ12221ت/222132شماره

 

 کشور وزارت ـ جوانان و ورزش وزارت ـ اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 معاونت 2/1/2932 مورخ 11998/200 شماره پیشنهاد به بنا 19/2/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 19) ماده استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 زیر شرح به را مشاوره مراکز اعتباربخشي و ساماندهي نامه آیین ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری

 :نمود تصویب

  

 مشاوره مراکز اعتباربخشی و ساماندهی نامه آیین
 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

  ـ2983مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف

 جوانان و ورزش وزارت: وزارت ـ ب

 کشور بهزیستي سازمان: سازمان ـ پ

 دستگاههای نظارت تحت که اجتماعي مشاوره مراکز نیز و خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز: مراکز ـ ت

 دستگاه مجوز براساس یا و مربوط اجرایي دستگاه تشكیالتي ساختار در قانون( 111) ماده موضوع اجرایي

 .کنند مي فعالیت حقوقي و حقیقي اشخاص توسط ربط ذی اجرایي

 و( 9) مواد موضوع اجتماعي ای مشاوره خدمات و خانواده تحكیم و ازدواج ای مشاوره خدمات: خدمات ـ ث

 .غیرحضوری و حضوری از اعم نامه آیین این( 1)



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  92

 برای و وزارت توسط خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز های فعالیت برای که ای پروانه: مجوز ـ ج

 مي صادر سال سه مدت برای حقوقي و حقیقي اشخاص برای سازمان توسط اجتماعي مشاوره مراکز فعالیت

 .شود

 خدمات گونه هر ارائه ایراني، ـ اسالمي فرهنگ با متناسب مراکز اعتباربخشي و ساماندهي منظور به ـ1ماده

 .باشد مي مجوز اخذ مستلزم

 :شود مي تعیین زیر شرح به خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز خدمات ـ9ماده

 خانواده در فرزندان و مرد زن، متقابل وظایف و حقوق مشاوره و آموزش ـ الف

 (ازدواج از پس و پیش) ازدواج مشاوره و آموزش ـ ب

 خانواده رفتاری و تربیتي فرهنگي، اعتقادی، امور مشاوره و آموزش ـ پ

 اجتماعي و فردی امور در جوانان توانمندی ارتقای جهت در مشاوره و آموزش ـ ت

  گزیني همسر تسهیل ـ ث

 :شود مي تعیین زیر شرح به اجتماعي مشاوره مراکز خدمات ـ1ماده

  توانبخشي خدمات مشاوره ـ الف

 اعتیاد از پیشگیری مشاوره ـ ب

 ژنتیک مشاوره ـ پ

 روانسنجي و روانشناسي خدمات مشاوره ـ ت

 :باشند زیر شرایط دارای باید مراکز تأسیس متقاضیان ـ 1ماده

 اساسي، قانون در ذکرشده دیني های اقلیت مورد در) اسالم مبین دین به عملي التزام و اعتقاد ـ الف

 .(کند مي کفایت آنان خود به مربوط دیني احكام به پایبندی

 ایران اسالمي جمهوری تابعیت ـ ب

 (خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز برای صرفاً) سن سال 91 حداقل داشتن ـ پ

 (خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز برای صرفاً) متأهل ـ ت

 کیفری پیشینه سوء نداشتن ـ ث

 معتمد روانپزشک تأیید به رواني سالمت بودن دارا ـ ج

 ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون به التزام ـ چ

 مردان برای قانوني معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام ـ ح

 ارشد کارشناسي تحصیلي مدر  حداقل بودن دارا ـ خ

 تحكیم رویكرد با ازدواج از پس مشاوره به اقدام که مراکزی برای صرفاً) کشور وزارت تأییدیه بودن دارا ـ د

 (نمایند مي خانواده

 ارشد کارشناسي مدر  حداقل دارای فني مسئول بكارگیری به نسبت است موظف مجوز دارنده ـ 2ماده

 .نماید اقدام( ها گرایش کلیه در) روانشناسي یا مشاوره

 را فني مسئولیت تواند مي باشد داشته را نامه آیین این در مذکور شرایط مجوز دارنده چنانچه ـ2تبصره

 .بگیرد برعهده

 این موضوع مرتبط های  رشته در ارشد کارشناسي مدر  دارای التحصیالن فارغ که استانهایي در ـ1تبصره

 پنج داشتن با الذکر فوق های رشته کارشناسي مدر  دارندگان باشد نداشته وجود کافي تعداد به نامه آیین

 .شوند معرفي فني مسئول عنوان به توانند مي مشاوره و روانشناسي مشاغل در کار سابقه سال

 .باشد متأهل باید خانواده تحكیم و ازدواج مشاوره مراکز در فني مسئول ـ9تبصره

 و مناسب فضای سازمان، و وزارت ابالغي های دستورالعمل اساس بر است موظف مجوز دارنده ـ2ماده

 .نماید تأمین( 1) و( 9) مواد موضوع خدمات با متناسب را متخصص انساني نیروی و امكانات
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 نظام سازمان از تخصصي صالحیت گواهي دارای روانشناسان و مشاوران از است موظف مجوز دارنده ـ تبصره

 رسمي مراجع از ای حرفه صالحیت اخذ به ملزم کارشناسان سایر و نماید استفاده مشاوره و روانشناسي

 .باشند مي مرتبط

 مطابق آن تمدید به نسبت فعالیت پروانه اعتبار مدت پایان از قبل ماه سه است مكلف مجوز دارنده ـ 8ماده

 .نماید اقدام نامه آیین این

 و وزارت مصوب های دستورالعمل نیز و نامه آیین این در مندرج شرایط رعایت عدم صورت در ـ3ماده

 :شود مي برخورد آنان با زیر شرح به مراکز توسط آنها از تخطي و سازمان

 پرونده در درج با کتبي اخطار ـ2

 سال دو یا یک برای مجوز اعتبار تمدید عدم ـ1

 سال سه مدت به فعالیت تعلیق ـ9

 مجوز دایم لغو ـ1

 موضوع شرایط از یک هر سلب مورد حسب سازمان یا وزارت ای دوره نظارتهای موجب به چنانچه ـ تبصره

 .شد خواهد اقدام ماده این مطابق گردد محرز آن از تخطي یا ماده این

 مشاوره مراکز برای مجوز تمدید و صدور مقابل در مربوط مقررات و قوانین طبق است مجاز سازمان ـ20ماده

 .نماید دریافت را وجوهي اجتماعي

 ماه شش ظرف حداک ر مكلفند نامه آیین این ابالغ زمان از مشاوره خدمات ارائه در فعال مراکز ـ22ماده

 شده یاد مهلت انقضای از پس. نمایند اقدام نامه آیین این در مندرج شرایط با خود وضعیت تطبیق به نسبت

 .باشد نمي مجاز مذکور مراکز فعالیت

 آیین این موضوع مراکز بر نظارت نحوه و ایراني ـ اسالمي فرهنگ بر مبتني خدمات ارائه معیارهای ـ21ماده

 وزارتخانه همكاری با کشور وزارت توسط نامه آیین این ابالغ از پس ماه شش حداک ر که ضوابطي طبق نامه

 جمهور، رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و جوانان و ورزش و اجتماعي رفاه و کار تعاون، های

 ایران اسالمي جمهوری مشاوره و روانشناسي نظام سازمان و جمهوری ریاست نهاد خانواده و زنان امور مرکز

 .شد خواهد تعیین شود مي تهیه

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 مشاوره مراکز بخشی اعتبار و ساماندهی نامه آیین اصالح

 

 12/1/2931                                   هـ12221ت/92230شماره

 

 مشاوره مراکز بخشی اعتبار و ساماندهی نامه آیین اصالح

 

 کشور وزارت ـ جوانان و ورزش وزارت ـ اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 19) ماده استناد به 1/1/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 :نمود تصویب ـ 2983 مصوب ـ ایران اسالمي

 مورخ هـ12221ت/222132 شماره نامه تصویب موضوع مشاوره، مراکز بخشي اعتبار و ساماندهي نامه آیین

 :شود مي اصالح زیر شرح به 11/8/2932
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 و روانشناسي نظام سازمان و» عبارت«  ربط ذی اجرایي دستگاه» عبارت از پس( 2) ماده( ت) بند در ـ2

 .شود مي اضافه «شود مي نامیده «نظام سازمان» نامه آیین این در که ایران اسالمي جمهوری مشاوره

 :شود مي اضافه( 2) ماده( ج) بند به تبصره عنوان به زیر متن ـ1

 و سازمان جوانان، و ورزش وزارت االختیار تام نمایندگان حضور با کارگروهي در مجوز تقاضای ـ تبصره

 معتبر شده یاد های دستگاه نمایندگان مشتر  امضای با مورد حسب مربوط مجوز و بررسي نظام سازمان

 .باشد مي

 .شود مي اصالح «نظام سازمان» عبارت به «معتمد روانپزشک» عبارت( 1) ماده( ج) بند در ـ9

 .شود مي اضافه «نظام سازمان و» عبارت «سازمان و» عبارت از پس( 2) ماده در ـ1

 «سازمان» عبارت از پس آن تبصره در و «نظام سازمان و» عبارت «سازمان» عبارت از پس( 3) ماده در ـ 1

 .شود مي اضافه «نظام سازمان یا» عبارت

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 (11) ماده( ب) بند اصالح قانون اجرایی نامه آیین

 3/20/2932                                                          هـ12281 ت/232181 شماره

 

 ای ارگران امور و شهید بنیاد

 هشـتم  و سـي  و یكصـد  اصـل  اسـتناد  بـه  و ای ارگران امور و شهید بنیاد پیشنهاد به بنا 13/3/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون ( 11) مـاده ( ب) بنـد  اصـالح  قانون اجرایي نامه آیین ایران، اسالمي جمهوری اساسي قانون

 :نمود تصویب زیر شرح به را ـ2930 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری

  

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 11) ماده( ب) بند اصالح قانون اجرایی نامه آیین

 

 والـدین،  و( فرزنـدان  و همسـر  والدین،) آنان قانوني تكفل تحت افراد و آزادگان و جانبازان نامه، آیین این مشمول ای ارگران ـ2ماده

 .باشند مي شهدا فرزندان و همسران

 دسـتورالعمل  و مقـررات  بـا  منطبق درمان با مرتبط خاص های هزینه و تكمیلي و پایه بیمه سرانه شامل درمان های هزینه ـ1ماده

 :باشد مي زیر موارد شامل درمان با مرتبط خاص های هزینه. بود خواهد ای ارگران امور و شهید بنیاد های

 پرداخـت  و اول گـر  بیمه خـدمات از استفاده اولویت با( فارماکوپه) کشور دارویي فهرست با منطبق دارویي های هزینه پرداخت ـ2

 .ای ارگران امور و شهید بنیاد ضوابط طبق( 2) ماده مشمول افراد موردنیاز وارداتي و خاص دارویي هزینه

 کمیسـیون  سـوی  از شـده  تعیین درصد طبق دندان و فک مجروحیت با جانبازان برای تخصصي و عمومي دندانپزشكي خدمات ـ1

 .ای ارگران امور و شهید بنیاد پزشكي

 بـا  مـذکور  بنیـاد  خـارج  بـه  اعزام عالي شورای که مواردی در تنها و آزاده و جانباز شخص جهت صرفاً خارج به اعزام های هزینه ـ9

 .نماید مي موافقت بیمار اعزام

 (درماني متادون) تي ام ام و مواد مصرف سوء به مبتالیان درمان هزینه ـ1

 یـا  شهرسـتان  سـطح  در درمـاني  اقـدام  و پیگیـری  کـه  مواردی در درماني صرفاً سفرهای و اقامت درماني، ذهاب و ایاب هزینه ـ 1

 .نباشد میسر استان

 .تخمک اهدای و قرنیه استخوان، مغز کلیه، کبد، پیوند موارد در ای ارگران به عضو اهداکننده افراد به ای ار هدیه پرداخت ـ 2

 .طبي کفش و آن جانبي وسایـل و مربوط قطعات تعویـض و تعمیر و پروتز و ارتز هزینـه ـ2

 مـواج،  و معمولي تشک و تخت انواع ثابت، دوچرخه واکر، عصا، سمعک، لنز، عینک، از اعم توانبخشي و پزشكي تجهیزات هزینه ـ 8

 .بیمار بالیني شرایط با متناسب پپ بي، و پپ سي، ساز، اکسیژن آن، شارژ هزینه و اکسیژن کپسول ویلچر، انواع



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  
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 پانسـمان  لـوازم  ادرار، کیسـه  سـونداژ،  لـوازم  یوروسـتومي،  کیسه کلستومي، کیسه قبیل از درماني مصرفي لوازم هزینه پرداخت ـ3

 .بهداشتي لوازم و مربوط

 .اضطراری موارد در شهری برون و شهری درون آمبوالنس هزینه ـ20

( 2) مـاده  موضوع) بازنشسته و شاغل ای ارگران برای درمان با مرتبط خاص های هزینه و تكمیلي و پایه بیمه سرانه پرداخت ـ9ماده

 پـنجم  برنامـه  قـانون ( 111) مـاده  موضـوع  دسـتگاههای  از اعـم ) مستمری یا حقوق کننده پرداخت دستگاه برعهده( نامه آیین این

 برعهـده ( نامـه  آیـین  این( 2) ماده موضوع) غیرشاغل ای ارگران و( اساسي قانون( 11) اصل مشمول مؤسسات و ها شرکت و توسعه

 .است ای ارگران امور و شهید بنیاد

 .باشد مي ای ارگران امور و شهید بنیاد برعهده نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت ـ1ماده

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 11بند ی ماده  رزمندگان به رسانی خدمات راهبردی سند

 

 11بند م ماده 

   هـ12122ت/231831شماره

 9/20/2932 تاریخ

 

 

 ای ارگران امور و شهید بنیاد ـ مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت ـ کشور وزارت

 بنیـاد  20/8/2930 مورخ 1111/810/100 شماره پیشنهاد به بنا 13/3/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 آیـین  ایـران،  اسـالمي  جمهوری اساسي قانون هشتم و سي و یكصد اصل استناد به و ای ارگران امور و شهید

 زیـر  شـرح  بـه  را ایـران  اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 11) ماده «م» بند ایياجر نامه

 :نمود تصویب

  

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 11) ماده «م» بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه، آیین این در ـ2ماده

 ای ارگران امور و شهید بنیاد: بنیاد ـ الف

 دسـتاوردهای  از حراسـت  و حفـظ  و اسـالمي  انقالب شكوفایي و تكوین جریان در که ای ارگراني: جانباز ـ ب

 جنگ طول در آنها از ناشي مستقیم حوادث هرگونه یا خارجي و داخلي عوامل تجاوز و تعرض از آن ارزشمند

 زنـدگي  رونـد  در نتیجه در و بشوند یا شده دچار رواني و جسمي عارضي های نقصان و اختالالت به تحمیلي

 .باشند مي مواجه هایي محدودیت با اجتماعي و فردی

 براسـاس ) تخصصـي  پزشكي کمیسیون توسط که رواني و جسمي دیدگي آسیب میزان: جانبازی درصد ـ پ

 حسـب  و شـده  درصـد  تعیـین ( 2/2983/ 21 مـورخ   98012ت/1111 شماره نامه تصویب پیوست جدول

 .  باشد مي تجدیدنظر قابل جانبازان جسمي شرایط

 .نامه آیین این( 1) ماده موضوع پزشكي کمیسیون: پزشكي کمیسیون ـ ت
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 کـل  سـتاد  مسـلح،  نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت شامل انتظامي و نظامي سازمانهای: مسلح نیروهای ـ ث

 نیـروی  بسـیج،  مقاومت نیروی اسالمي، انقالب پاسداران سپاه ایران، اسالمي جمهوری ارتش مسلح، نیروهای

 .آنها به وابسته و تابع مسلح سازمانهای و ایران اسالمي جمهوری انتظامي

 مسلح نیروهای کارکنان: کارکنان ـ ج

 موضـوع  پزشـكي  کمیسـیون  نظـر  از ولي باشند مي بالیني مدار  و سانحه صورت فاقد که جانبازاني ـ1ماده

 میـزان  بـا  متناسـب  نامـه،  آیـین  ایـن  در مقرر شرایط طبق باشد مي تأیید مورد آنان جانبازی نامه آیین این

 .گیرند مي قرار پوشش تحت جانبازی

 تأییدیـه  یـا  و گـواهي  ارایـه  نامـه  آیین این موضوع کمیسیونهای در جانباز تقاضای بررسي منظور به ـ9ماده

 حادثـه،  منطقـه  در فـرد  مصـدومیت  یا مجروحیت بر مبني متولي نهادهای و کننده اعزام های یگان از معتبر

 .است الزامي مجروحیت مكان و زمان و جراحت انواع حادثه، نوع فردی، مشخصات شامل

 نیروهـای  انسـاني  نیروی معاون صرفاً مسلح، نیروهای کارکنان برای مجروحیت گواهي صدور مرجع ـ2تبصره

 .باشد مي ربط ذی

 مـاده  «ب» بنـد  در مندرج مراحل طي از پس غیرنظامي افراد برای مجروحیت گواهي صدور مرجع ـ1تبصره

 .باشد مي کشور وزارت سیاسي معاون صرفاً( 2)

 و شـرعي  نظـر  از گـواهي،  مـورد  مطالب صحت و صادره های گواهي مقابل در گواهي صدور مراجع ـ9تبصره

 .بود خواهند پاسخگو و مسئول قانوني

 :شود مي تشكیل بنیاد در زیر ترکیب با کارگروهي جانباز مدار  و سوابق بررسي منظور به ـ1ماده

 (مسئول) بنیاد اجتماعي امور و تعاون معاون ـ2

 (دبیر) بنیاد ای ارگران اداری امور و پذیرش مدیرکل ـ1

 پزشكي های کمیسیون مرکز رییس ـ9

 .بنیاد حراست مدیرکل ـ1

 و مـدار   تطبیـق  و الزم معاینـات  انجام و پاراکلینیكي آزمایشات و درماني مدار  بررسي منظور به ـ 1ماده

 ماده «م» بند مطابق و جانبازان کارافتادگي از درصد و مرتبط های مجروحیت تعیین و جراحات با آزمایشات

( 1) مـاده  «ج» بنـد  نیز و ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم  پنجساله برنامه قانون( 11)

 عنوان به پزشكي کمیسیون ـ2921 مصوب ـ اسالمي انقالب جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهیالت قانون

 کـه  مختلـف  هـای  رشته در متخصص و متعهد پزشكان از مرکب یادشده موارد در گیری تصمیم نهاد آخرین

 قطعـي  پزشكي کمیسیون توسط صادره رأی. شود مي تشكیل شوند مي منصوب و تعیین بنیاد رییس توسط

 .است االجرا الزم و

 تشـخیص  یـا  و اولیـه  تشـخیص  منظـور  به را مختلفي شعب یا و شعبه تواند مي پزشكي کمیسیون ـ2تبصره

 ایجاد مرتبط، و مختلف های رشته در نیاز مورد و متخصص پزشكان عضویت با و استانها و مرکز در تخصصي

 .کند

 دو مدت به بنیاد درمان و بهداشت معاون حكم و پزشكي کمیسیون رییس پیشنهاد با شعب اعضای ـ1تبصره

 .شوند مي منصوب سال

 که متخصص یا عمومي پزشكان بین از نیاز، مورد تخصص حسب که است دبیر یک دارای شعبه هر ـ9تبصره

 حكـم  بـا  و انتخـاب  باشـد  مي آشنا موجود های نامه آیین و قوانین کلیه به و داشته بنیاد با استخدامي رابطه

 .شود مي منصوب پزشكي کمیسیون مرکز رییس

 :باشد مي زیر شرح به رزمندگان تقاضای به رسیدگي مراحل ـ 2ماده

 ارایـه  مربوط شهرستان در کننده اعزام یگان به نیاز مورد مدار  با همراه را خود درخواست متقاضیان ـ الف

 مجروحیـت  بـر  داللت که مدرکي هرگونه جبهه، در حضور سوابق هویت، احراز شامل مدار  این. نمایند مي
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 مجروحیـت  بـه  مربـوط  قبـول  قابـل  درمان طول سوابق و دارد ضدانقالب و دشمن با مقابله در یا و جبهه در

 .است

 صـورت  در یگان، در موجود سوابق و مدار  با آن تطبیق و شده ارایه مدار  بررسي ضمن مربوط یگان ـ ب

 سـپاه، ) مرکـز  در مربـوط  نیـروی  ای ـارگران  کل اداره به نظامي مراتب سلسله طریق از را آنها مدار ، صحت

 .نماید مي ارسال( انتظامي نیروی و ارتش

 صـورت  در و تطبیـق  ضـدانقالب  بـا  مقابلـه  و مقـدس  دفاع دوران حوادث و وقایع با شده ارسال مدار  ـ پ

 جهادسـازندگي  و انتظـامي  نیـروی  و( ارتـش  و سـپاه ) مربـوط  نیروی انساني نیروی معاون امضای به صحت،

 .گردد مي اعالم بنیاد به شود مي تهیه بنیاد توسط که ای برگه طبق( سابق)

 اقـدامات  یـا  و بـاران  موشـک  و بمبـاران  حادثه اثر در که غیرنظامي افراد تقاضای به رسیدگي مراحل ـ2ماده

 :باشد مي زیر شرح به اند شده مجروح ضدانقالب یا دشمن

 .نماید مي ارایه حادثه محل فرمانداری به مربوط مدار  با همراه را خود درخواست متقاضي ـ الف

 بـر  داللـت  کـه  مـدرکي  هرگونـه  حادثـه،  وقـوع  زمان محل در سكونت سابقه هویت، احراز شامل مدار  این

 قبـول  قابـل  درمـاني  سـوابق  و دارد ضدانقالب یا دشمن اقدامات یا باران موشک و بمباران اثر در مجروحیت

 .است( درمان طول) مجروحیت به مربوط

 در شهرسـتان،  در داده رخ وقـایع  بـا  مـدار   صـحت  خصوص در اظهانظر و مدار  بررسي ضمن فرمانداری

 .  دهد مي ارجاع شهرستان تأمین شورای به را مراتب تطبیق، و صحت صورت

 با آن تطبیق و تأیید صورت در و مطرح شهرستان تأمین شورای در فرمانداری توسط شده تأیید مدار  ـ ب

 کـه  ای برگـه  مطابق و فرماندار امضای با را مراتب داده، رخ مربوط شهرستان در که امنیتي و جنگي حوادث

 .دهد مي ارجاع استان تأمین شورای دبیرخانه به شود مي تهیه بنیاد توسط

 مراتب تأیید صورت در و مطرح استان تأمین شورای در شهرستان تأمین شورای سوی از ارسالي مدار  ـ پ

 حوادث با موضوع تأیید صورت در و اعالم کشور وزارت سیاسي معاونت به استانداری سیاسي معاون امضای با

 .شود مي اعالم بنیاد به کشور وزارت سیاسي معاون امضای با مراتب شده ثبت

 

 اظهـارنظر  همـراه  و رسـیدگي ( 1) ماده موضوع کارگروه در یادشده مراجع توسط شده تأیید مدار  ـ 8ماده

 و شـود  مـي  ارجـاع  پزشكي کمیسیون به مراتب نامه آیین این شرایط با مدار  تطابق هماهنگي، درخصوص

 تبصـره  موضـوع  صـادرکننده  نهـایي  مرجع به نقص رفع جهت مراتب مدار  نقص یا و تطابق عدم صورت در

 .شود مي اعالم( 9) ماده( 1) و( 2) های

 در متخصـص  و مشـاور  پزشـكان  از اسـتفاده  بـا  مجروحیـت  نـوع  و مورد حسب پزشكي کمیسیون ـ2تبصره

 .نماید مي اقدام الزم معاینات و آزمایشات تجویز خصوص

 .شوند مي تعیین بنیاد توسط نیاز مورد تخصصي معاینات و آزمایشات انجام برای قبول قابل مراکز ـ1تبصره

 ارجاع پزشكي کمیسیون ربط ذی شعب به مراتب نیاز مورد معاینات و آزمایشات نتایج تهیه از پس ـ9تبصره

 .شود مي

 ارایـه  نظـرات  و گرفتـه  صـورت  معاینـات  و آزمایشات و درماني مدار  بررسي با پزشكي کمیسیون ـ1تبصره

 .نماید مي اقدام درصد تعیین خصوص در متقاضي مجدد معاینه لزوم صورت در و شده

 پزشكي کمیسیون نیاز مورد تجهیزات و مكان و تخصصي و اداری انساني نیروی تأمین به مكلف بنیاد ـ3ماده

 .باشد مي

 کمیسـیون  اعضای الزحمه حق پرداخت نیاز، مورد متخصصین و پزشک تأمین برای نیاز مورد اعتبار ـ20ماده

 انجـام  همچنـین  و پزشـكي  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و محـل  تأمین کمیسیونها، برگزاری های هزینه و پزشكي

 .شد خواهد تأمین و بیني پیش بنیاد ساالنه بودجه در مجروحان نیاز مورد آزمایشات و معاینات
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 کـه  ای نامـه  آیین براساس مربوط مقررات و قوانین رعایت با پزشكي کمیسیون اعضای الزحمه حق ـ تبصره

 .شد خواهد پرداخت رسد مي بنیاد رییس تأیید به بنیاد درمان و بهداشت معاونت پیشنهاد به ساله همه

 احـراز  پزشـكي  کمیسـیون  توسط که جانبازاني گرفتن قرار پوشش تحت برای نیاز مورد های هزینه ـ22ماده

 و ریـزی  برنامـه  معاونت توسط بنیاد، عمل مال  های دستورالعمل مطابق شوند، مي درصد تعیین و جانبازی

 خواهـد  منظـور  و بینـي  پیش ربط ذی دستگاههای و بنیاد سنواتي بودجه در جمهور رییس راهبردی نظارت

 .شد

 تحـت  جمهـور  ریـیس  راهبـردی  نظارت و ریزی برنامه معاونت توسط اعتبار تأمین زمان از جانبازان ـ تبصره

 .گرفت خواهند قرار پوشش

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 قانون برنامه پنجم 12بند الف ماده  نامه ینآئ

 هـ18093ت/212201شماره

 12/8/2932 تاریخ

 

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 فنـاوری  و ارتباطـات  هـای  وزارتخانـه  مشـتر   پیشـنهاد  بـه  بنـا  12/8/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 بنـد  اسـتناد  بـه  و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و تجارت و معدن صنعت، و اطالعات

 بـه  را شـده  یاد بند اجرایي آیین ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 12) ماده( الف)

 :نمود تصویب زیر شرح

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 1۴) ماده( الف) بند اجرایی نامه آیین

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 .ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف

 .قانون( 111) ماده موضوع دستگاههای: اجرایي دستگاههای ـ ب

 .ارتباطات و اطالعات فناوری کارگروه: فاوا کارگروه ـ ج

 .اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت: وزارت ـ د

 .جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ هـ

 «خدمت ـ محصول ـ فناوری» توسعه فرایند بكارگیری با که فعالیتهایي مجموعه: اطالعات فناوری صنعت وـ

 .گردد مي المللي بین و داخلي استانداردهای با افزاری سخت و افزاری نرم خدمات و کاال تولید به منجر

 و بنیـان  دانـش  مؤسسـات  و شـرکتها  از حمایـت  قانون( 2) ماده موضوع های شرکت: بنیان دانش شرکت زـ

 . ـ2983 مصوب ـ اختراعات و نوآوریها سازی تجاری

 شـده  تولیـد  جهـان  در مرسوم باز استانداردهای از یكي براساس که افزارهایي نرم: باز متن افزارهای نرم ـ ح

 .باشد
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 خـودرو،  قبیـل  از افـزاری  سـخت  هـای  دسـتگاه  درون کـه  افزارهـایي : شده  گذاری درونه افزارهای نرم ـ ط

 میزبـان  افـزار  سخت از تفكیک قابل شخصیت و ماهیت دارای و گیرد مي قرار خانگي لوازم و بانک خودپرداز

 .باشند نمي

 در افزایي هم ارتقای یا و کسب جهت کار و کسب های دستگاه تجمع از مشهور گونه دو: شبكه و خوشه ـ ی

 .خدمت یا کاال ارایه و تولید

 سـبب  آن از اسـتفاده  و طراحي که( فاوا) ارتباطات و اطالعات حوزه های فناوری: سبز اطالعات فناوری ـ  

 .گردد مي زیست محیط روی بر بشر فعالیتهای مخرب اثرات کاهش

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت است موظف وزارت ـ1ماده

 علـوم،  عـالي  شـورای  بـه  ارایـه  و معاونـت  همكـاری  با بنیان دانش انفورماتیكي شرکتهای ضوابط تهیه ـ الف

 .مربوط قانوني حمایتهای و تسهیالت از استفاده جهت فناوری و تحقیقات

 همكاری با مرتبط صنایع و اطالعات فناوری صنعت صادرات در اقتصادی ویژه مناطق ظرفیت از استفاده ـ ب

 .اقتصادی ویژه و صنعتي ـ تجاری آزاد مناطق سازمانهای و تجارت و معدن صنعت، وزارت

 .ارتباطات و اطالعات فناوری صنعت در غیردولتي بخش توسعه و تحقیق فعالیتهای از حمایت ـ ج

 سطح در المللي بین خدمات ارایه توان با) افزار نرم آزمون ملي چارچوب سازی پیاده و طراحي از حمایت ـ د

 (. ISTQB قبیل از) المللي بین استانداردهای بر منطبق افزار نرم صحت گواهي صدور و( منطقه

 .تصویب برای ربط ذی مراجع به ارایه و افزار نرم طراحي ملي استانداردهای تدوین ـ هـ

 افزارهـای  نـرم  توسـعه  و باز متن افزارهای نرم حقوقي و فني الزم زیرساختهای توسعه و ایجاد از حمایت ـ و

 .شده اداره وجوه قالب در افزارها نرم اینگونه با مرتبط کمكي

 هـای  مزیـت  بـه  توجه با غیرنفتي صادرات راهبردی سند چارچوب در افزار نرم صادرات توسعه از حمایت ـ ز

 .کشور رقابتي

 شـبكه  بستر روی افزاری سخت و افزاری نرم منابع گذاری اشترا  به برای الزم فني زیرساختهای ایجاد ـ ح

 .شده تعریف های پروتكل مطابق خصوصي و عمومي استفاده جهت اطالعات ملي

 مـدیریت  اطالعـات،  معماری سازماني، معماری قبیل از بومي مرجع مدلهای توسعه و طراحي از حمایت ـ ط

 طرح مدیریت نظام و افزار نرم توسعه شناسي روش سازماني، منابع ریزی برنامه های سامانه اطالعات، امنیت

 .افزاری نرم های

 توسـط  اطالعـات  فناوری صنعت در صنعتي های شبكه و ها خوشه تجهیز و اندازی راه ایجاد، از حمایت ـ ی

 .ربط ذی های دستگاه همكاری با غیردولتي بخش

 ملـي  سـازمان  بـه  ارایه و برنامه دوم سال پایان تا اطالعات فناوری استانداردهای تدوین و بندی اولویت ـ  

 .تصویب برای ایران استاندارد

 ملي سازمان به تصویب برای سازی بهنگام از پس را مذکور استانداردهای ساالنه است موظف وزارت ـ تبصره

 .نماید اعالم ایران استاندارد

 هـای  شـاخص  پـایش  نظـام  تـدوین  در( 12) مـاده ( الـف ) بنـد  اهداف با مرتبط های شاخص بیني پیش ـ ل

 .قانون( 12) ماده( 9) تبصره موضوع ارتباطات و اطالعات فناوری

 همكـاری  با الكترونیک دولت توسعه شاخص و الكترونیكي آمادگي شاخص افزایش عملیاتي برنامه تدوین ـ م

 .تصویب برای فاوا کارگروه به ارایه و ماه شش ظرف جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 نماینـد  تنظـیم  ای گونـه  به وزارت هماهنگي با را خود عملیاتي های برنامه موظفند ها دستگاه کلیه ـ تبصره

 .شود عملي خاورمیانه منطقه در دوم رتبه کسب که

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ9ماده
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 بـر  تأکیـد  با برگزیده زیربخش عنوان به کشور اطالعات فناوری زیربخش صنعتي توسعه راهبرد تدوین ـ الف

 .وزارت همكاری با قانون( 210) ماده اجرای در برنامه دوم سال پایان تا خدمات و صادرات توسعه

 افزارهـای  نـرم ) افـزار  سـخت  از تفكیک غیرقابل افزارهای نرم تولید از حمایت و رساني اطالع شناسایي، ـ ب

 های دستگاه سایر همكاری با داخلي ناخالص تولید در صنعت این سهم افزایش جهت در( شده گذاری درونه

 .نوین صنعت به مربوط امتیازات و تسهیالت از افزار نرم تولید برخورداری و مربوط

 .تخصصي اطالعات فناوری صنعتي های برج ایجاد از حمایت و سنجي امكان ـ ج

 بـا  اطالعـات  فنـاوری  مهندسـي  ـ فني خدمات و محصوالت صادرات برای تشویقي و حمایتي بسته تهیه ـ د

 .دارایي و اقتصادی امور وزارت همكاری

 وزارت همكـاری  بـا  ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری صنعت در گذاری سرمایه اولویتهای و فرصتها معرفي ـ هـ

 .خارجي و داخلي های سرمایه جذب منظور به دارایي و اقتصادی امور

( 212) مـاده ( الـف ) بنـد  چـارچوب  در اطالعات فناوری صنعت در خطرپذیر گذاریهای سرمایه از حمایت ـ و

 .تصویب جهت ربط ذی مراجع به حمایتي کارهای و ساز سایر پیشنهاد و مطالعه و قانون

 ملي سطـوح در اطالعات فناوری صنعت در علمي امتیاز جواز ثبت های هزینه از بخشي پرداخت و تأمین ـ ز

 .مصوب اعتبارات محل از قانون( 28) ماده( م) بند چارچوب در المللي بین و

 پایـان  تـا  کـه  ای گونـه  بـه  اقتصـادی  فعالیتهای کلیه در اطالعات فناوری نفوذ های زمینه نمودن فراهم ـ ح

 .شوند متصل اینترنت و اطالعات ملي شبكه به کشور کارهای و کسب کلیه و معادن صنایع، صددرصد برنامه،

 .المللي بین همكاریهای عملیاتي برنامه تهیه ـ ط

 .پیشرو کشورهای الگوی از گیری بهره با اطالعات فناوری صنعت توسعه بومي مدل اجرای و طراحي ـ ی

 امـور  های وزارتخانه از مرکب کارگروهي همكاری با افزاری نرم خدمات و کاال گذاری ارزش نظام تدوین ـ  

 .برنامه دوم سال پایان تا وزارت و دادگستری دارایي، و اقتصادی

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت است موظف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ـ1ماده

 افزارهـای  نـرم  غیرمجاز عرضه و تك یر با مقابله و تجاری عرضه ساماندهي دستورالعمل اجرای و تدوین ـ الف

 افزارهـای  نـرم  پدیدآورنـدگان  حقـوق  از حمایت قانون ویژه به مربوط قوانین چارچوب در ای رسانه ای رایانه

 .تجارت و معدن صنعت، و دادگستری های وزارتخانه و وزارت همكاری با ای رایانه

 هـدف  بـا  دیجیتـال  هنـری  و فرهنگـي  ای، چندرسـانه  الكترونیكـي،  محصـوالت  نشر و تولید از حمایت ـ ب

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت و وزارت همكاری با صادراتي

 محصـوالت  تولیدکنندگان معنوی مالكیت حقوق از حمایت منظور به است موظف دادگستری وزارت ـ 1ماده

 کنوانسیون به الحاق پیگیری به نسبت اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مشارکت با اطالعات فناوری خدمات و

 .نماید اقدام مرتبط المللي بین های

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ 2ماده

 شـهرکهای  آموزشـي،  مؤسسـات  و هـا  دانشـگاه  در کـاربردی  آزمایشـگاه  تجهیـز  و انـدازی  راه ایجـاد،  ـ الف

 هـای  دسـتگاه  طریق از رشد مراکز و فناوری و علم پارکهای فناوری، شهرکهای تحقیقاتي، علمي، دانشگاهي،

 .وابسته و تابعه شرکتهای و اجرایي

 ــ  علمـي  مجالت اندازی راه جهت کشور پژوهشي و علمي مراکز و ها دانشگاه از اجرایي و مالي حمایت ـ ب

 صـنعت  هـای  زیرشـاخه  از یـک  هر برنامه، پایان تا که ای گونه به اطالعات فناوری صنعت حوزه در پژوهشي

 .باشد المللي بین مراجع توسط شده نمایه معتبر مجله یک حداقل دارای اطالعات فناوری

 بـا  مربـوط  دروس سرفصل و اطالعات فناوری صنعت های رشته خصوص در مستمر آموزشي سنجي نیاز ـ ج

 همكـاری  بـا  تحــصیلي  سـال  هـر  شروع از قبل مرتبط مقررات سایر رعایت و جهاني موفق الگوهای به توجه
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 مناسـب  هـای  تخصـص  رشـته،  این آموختگان دانش که ای گونه به وزارت و تجارت و معدن صـنعت، وزارت

 .باشند دارا را اطالعات فناوری های پروژه در جدی نقش ایفای برای

 وزارت همكاری با ماهه  شش مقاطع در کشور اطالعات فناوری صنعت تحقیقاتي اولویتهای فهرست تهیه ـ د

 .تحقیقاتي مراکز و دانشگاهها به آن اعالم و تجارت، و معدن صنعت، وزارت و

 و ایجاد به نسبت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت و وزارت همكاری با است موظف خارجه امور وزارت ـ2ماده

 .نماید اقدام کشور از خارج در ساکن اطالعات فناوری صنعت ایراني متخصصین اطالعات پایگاه روزرساني  به

 :نماید اقدام زیر موارد اجرای به نسبت است موظف دارایي و اقـتصادی امور وزارت ـ 8ماده

  بـه  و اطالعـات  فنـاوری  صـنعت  محصـوالت  عرضـه  تسـهیل  برای الزم کارهای و ساز تدوین و بررسي ـ الف

 .وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت همكاری با کاال بورس در افزار نرم خصوص

 دارایـي  عنوان به انساني سرمایه نمودن لحاظ منظور به حسابداری استانداردهای ابالغ و تدوین بررسي، ـ ب 

 .آنان مالي اسناد در( افزار نرم ویژه به) ارتباطات و اطالعات فناوری صنعت در فعال اقتصادی بنگاههای

 تمـامي  از منـدی  بهـره  جهـت  افـزار  نـرم  صنعت عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری صنعت شناسایي ـ ج

 مطـابق  ایـران  اسـالمي  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  نظر تحت مالي مؤسسات و بانكها توسط صنعتي تسهیالت

 .مربوط مقررات و قوانین

 هـای  دستگاه همكاری با را اطالعات فناوری صنعت ملي کدگذاری نظام است موظف ایران آمار مرکز ـ3ماده

 .نماید منظور و محاسبه ملي حسابهای در را اطالعات فناوری صنعت سهم و تدوین مربوط

 بـر  مبتنـي  های سامانه و هوشمند فناوریهای از حمایت به نسبت مكلفند اجرایي های دستگاه کلیه ـ20ماده

 تـوان  از اسـتفاده  حداک ر قانون رعایت با ایراني شرکتهای به واگذاری  اولویت با ارتباطات و اطالعات فناوری

 صـدور  منظـور  بـه  تسـهیالت  ایجـاد  و ها پروژه اجرای در کشور اجرایي و صنعتي و تولیدی مهندسي و فني

 .نمایند اقدام ـ2921 مصوب ـ خدمات

 فنـاوری  کـاربرد  برنامه عنوان تحت را مستقلي برنامه معاونت هماهنگي با اجرایي دستگاههای کلیه ـ22ماده

 را دسـتگاه  اطالعـات  فناوری به مربوط فعالیتهای کلیه و بیني پیش خود پیشنهادی بودجه ذیل در اطالعات

 .نمایند لحاظ آن در

 شـماره  نامـه  تصـویب  در منـدرج  حمایتهـای  کلیـه  مشـمول  نامـه  آیـین  ایـن  موضوع های حمایت ـ21ماده

 .شود مي 2/2/2930 مورخ هـ12110ت/291828

 شده محسوب اطالعات ملي شبكه های شاخه جزء اجرایي های دستگاه اختصاصي های شبكه کلیه ـ29ماده

 مصوب دستورالعمل چارچوب در را شبكه اجرای روش و( توپولوژی) همبندی موظفند اجرایي های دستگاه و

 .نمایند رعایت وزارت

 صنعت، وزارت و وزارت عهده بر مرتبط، موضوعات با متناسب نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت ـ21ماده

 .باشد مي تجارت و معدن

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 قانون برنامه پنجم 12ماده  ببند  نامه ینآئ

  هـ12121ت/11219شماره

 8/9/2932 تاریخ 
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 اطالعات وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 و اطالعـات  هـای  وزارتخانـه  مشـتر   پیشـنهاد  بـه  بنـا  20/1/2932 مـورخ  جلسـه  در وزیران هیئت         

 «ب» بنـد  اســتناد  به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و اطالعات فناوری و ارتباطات

 اجرایـي  نامـه  آیـین  ــ  2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 12) ماده

 :نمود تصویب ذیل شرح به را یادشده بند

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 1۴) ماده «ب» بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در ذیل اصطالحات نامه آیین این در ـ2 ماده          

 ـ2983 مصوب ـ ایـران اسالمي جمـهوری توسـعه پنجم پنـجساله برنامه قانون: قـانون ـ الف          

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت: وزارت ـ ب          

 قانون( 111) ماده موضوع دستگاههای: اجرایي دستگاههای ـ ج          

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ د          

 قانون( 12) ماده( 1) تبصره موضوع کشور اطالعات ملي شبكه: اطالعات ملي شبكه ـ هـ          

 در اجرایـي  دسـتگاههای  اطالعـات  رایگـان  گـذاری  اشـترا   به و تبادل: اطالعات گذاری اشترا  ـ و         

 هـای  سامانه ایجاد منظور به اطالعات نگهداری و پردازش تولید، امنیت حفظ و تأمین با اطالعات ملي شبكه

 .تكراری اطالعات نگهداری و تولید کاهش و اطالعاتي

 ربط ذی مراجع طرف از منعي که اجرایـي دسـتگاههای اطالعاتي پایگاههای اقالم: اطالعاتي اقالم ـ ز         

 موضـوع  اطالعاتي پایگاههای اطالعاتي اقالم جمله از باشند، نداشته دیگر دستگاههای به ارایه و انتشار جهت

 شـماره  نامـه  تصـویب  موضـوع  کشـوری  خـدمات  مـدیریت  قـانون ( 10) مـاده  اجرایـي  نامـه  آیـین ( 8) ماده

 23/1/2930 مورخ  11131ت/82893

 و تبـادل  بـه  نسبت خود، اطالعاتي پایگاههای تكمیل و توسعه ضمن باید اجرایي دستگاههای ـ1ماده         

 توسـط  مـاه  شش ظرف که استانداردهایي و کیفي و فني ضوابط براساس آن اطالعات رایگان گذاری اشترا 

 .نمایند اقدام رسد، مي اطالعات فناوری عالي شورای تصویب به و پیشنهاد وزارت

 اسـت  موظـف  و اسـت  اجرایـي  های دستگاه توسط بند این اجرای بر نظارت مسئول وزارت، ـ تبصره         

 .نماید گزارش وزیران هیئت به ماده این اجرای در را یادشده های دستگاه عملكرد

 :نماید اقدام زیر موارد انجام به نسبت نامه آیین این اجرای در است موظف وزارت ـ9ماده          

 گـذاری  اشـترا   بـه  و تبـادل و اطالعاتي بانكهـای فني ضوابط و دستورالعملهـا ابالغ و تدویـن ـ الف         

 .اطالعات فناوری عالي شورای تصویب از پس آنها اطالعات

 و فني ضوابط و استانداردها اعمال با اطالعاتي اقالم و اطالعات تبادل و گذاری اشترا  بر نظارت ـ ب         

 .وزیران هیئت به عملكرد گزارش ارایه و اجرایي دستگاههای سوی از آنها به مربوط کیفي

 اهـداف  چـارچوب  در هـا  دستگاه به الزم فني خدمات ارایه نیز و مشاوره آموزش، سازی، فرهنگ ـ ج         

 .نامه آیین این

 زیـر  واحـدهای  در نامـه  آیـین  ایـن  اجـرای  حسن مسؤول اجرایي دستگاههای مقام باالترین ـ1 ماده         

 .باشند مي خود مجموعه
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 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 

 قانون برنامه پنجم 12ماده  دبند  نامه ینآئ

 هـ12820ت/212201شماره

 12/8/2932 تاریخ

 

 

 اطالعات وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ کشور وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 اطالعات فناوری و ارتباطات کشور، های وزارتخانه پیشنهاد به بنا 12/8/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 پنجسـاله  برنامه قانون( 12) ماده( د) بند استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و

 تصـویب  زیر شرح به را شده یاد بند اجرایي نامه آیین ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم

 : نمود

  

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 1۴) ماده( د) بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف

 کشور احوال ثبت سازمان: سازمان ـ ب

 .قانون( 111) ماده موضوع اجرایي های دستگاه: ها دستگاه ـ پ

 و پوسـت  چشم، رنگ جنسیت، قبیل از) ثابت غالباً یا ثابت سنجي زیست های ویژگي: هویتي مشخصات ـ ت

 و نگـاری  شبكیه نگاری، عنبیه نگاری، چهره انگشت، اثر عكس، قبیل از) سنجي زیست انحصاری ویژگي ،(مو

 نشـاني  و الكترونیكـي  امضـای  ملـي،   شماره قبیل از) اعتبار یا قراردادی انحصاری های ویژگي ،(نگاری صوت

 .خانوادگي ونام نام و( الكترونیكي پست) رایانامه

 نـوع  و ثبـت  محـل  و تـاریخ ) ازدواج ،(آن صـدور  محـل  و تاریخ و تولد محل و تاریخ) تولد: حیاتي وقایع ـ ث

 ازدواج خاتمـه  ،(همسـران  یـا  همسر فوت تاریخ و تولد محل و تاریخ ملي، شماره خانوادگي، نام و نام ازدواج،

 (.سبب و محل تاریخ،) وفات و( ها ازدواج یا ازدواج خاتمه شیوه و ثبت محل و تاریخ)

 نـام، ) نزولي و( مادر و پدر ملي شماره و خانوادگي نام و نام) صعودی بالفصل نسبي ارتباط: شـناسي تبار ـ ج

 (.فرزندان یا فرزند فوت و تولـد تاریخ و ملي شماره جنـسیت،

 .شناسي تبار و حیاتي وقایع هویتي، مشخصات مجموعه: هویتي اطالعات ـ چ

 .هویتي اطالعات الكترونیک پایگاه: پایگاه ـ ح

 شـغل،  دیـن،  کدپسـتي،  هـویتي،  اطالعـات  از اعـم  ایراني، تبعه هر با مرتبط اطالعات: شخصي اطالعات ـ خ

 .آن غیر و رانندگي صالحیت عمومي، وظیفه نظام و سالمت پایه اطالعات ای ارگری، و تحصیلي سوابق

 تبعـه  یـک  شـده  ذخیـره  و ثبـت  هویتي اطالعات حاوی سند که چندمنظوره ملي هوشمند کارت: کارت ـ د

 امضـای  و هویـت  احـراز  امكـان  بـر  عـالوه  و بـوده  کـار  وظیفـه  و نیـاز  بـا  متناسب دسترسي سطوح با ایراني

 قابـل  شخصـي  اطالعـات  سـایر  و پایگـاه  در وی هـویتي  اطالعـات  بـه  دسترسـي  کلید عنوان به الكترونیكي،



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  18

 و الكترونیكي گیری رأی امكان همچنین و داشته کاربرد پایگاه، با مرتبط های دستگاه در ربط ذی دسترسي

 قانوني وظیفه حسب ها دستگاه از برخي برای را وی شخصي اطالعات برخي اصالح و دسترسي ذخیره، ثبت،

 .سازد فراهم آنها،

 .کارت در شده نصب( عامل سیستم و پردازنده حافظه، شامل) الكترونیكي مجتمع مدار: تراشه ـ ذ

 برقـراری  و گـواهي  دارنده شناسایي برای توان مي آن از که شده امضا الكترونیكي سند: شهروندی گواهي ـ ر

 قرار شهروند هر اختیار در هویت تصدیق و الكترونیكي امضای خدمات برای و شود استفاده وی با امن ارتباط

 .گیرد مي

 آن تغییـر  عـدم  و صـحت  جامعیـت،  کـه  سـازمان  توسـط  کارت ایستای اطالعات امضای: ها داده امضای ـ ز

 .نماید مي تضمین را اطالعات

 کلید با تماس بدون حالت در تراشه داخل خاص های داده به امن دسترسي شیوه: پایه دسـترسي کنترل ـ ژ

 .اطالعات مبادله هنگام به مجاز غیر دسترسي از جلوگیری برای ملي شماره دسترسي

 منـوط  که کارت در مشخص اطالعات به دسترسي و هویت تصدیق شیوه: کارت روی انگشت اثر تطبیق ـ س

 .باشد مي تراشه در شده ذخیره انگشت اثر و کارت صاحب انگشت اثر انطباق به

 به توجه با هویتي اطالعات روزرساني  به و تكمیل سازی، ذخیره ثبت، به نسبت است موظف سازمان ـ1ماده

 طریـق  از ایراني، هر هویتي اطالعات ترین مطمئن و آخرین بازیابي امكان که نماید اقدام ای گونه به امكانات

 .گردد فراهم پایگاه

 ارایـه  جهـت  مناسـب  بسـتر  سـازی  فراهم منظور به است موظف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ9ماده

 را هـا  دسـتگاه  اسـتفاده  برای الزم درگاه و مشتر  افزاری نرم زیرساخت کارت، طریق از الكترونیک خدمات

 .نماید عملیاتي 2932 سال پایان تا و طراحي

 صـدور  مرکـز  از برداری بهره و ایجاد به نسبت مربوط مقررات و قوانین رعایت با است موظف سازمان ـ1ماده

 .نماید اقدام الكترونیكي امضای

 آن جـایگزیني  و کارت صدور و تأمین به نسبت زیر، بندی زمان برنامه اساس بر است موظف سازمان ـ 1ماده

 ــ  ایرانـي  اتباع کلیه برای پستي کد و ملي شماره اختصاص الزام قانون( 9) و( 1) مواد موضوع کارت جای به

 :نماید اقدام ـ 2922 مصوب

 .کارت میلیون دو صدور:  2932 سال ـ الف

 .کارت میلیون شانزده صدور:  2931 سال ـ ب

 .کارت میلیون پنج و بیست صدور:  2939 سال ـ ج

 .ایراني اتباع باقیمانده برای کارت صدور:  2931 سال ـ د

 .نماید اخذ را اطالعات وزارت تأیید کارت، مناسب امنیتي ضریب تأمین برای است موظف سازمان ـ 2ماده

 :از عبارتند کارت در مندرج اطالعات ـ2ماده

 تـاریخ  و پـدر  نـام  ملـي،  شـماره  تولد، تاریخ خانوادگي، نام و نام عكس، شامل: کارت روی چاپي اطالعات ـ 2

 .کارت اعتبار پایان

 .گردد مي درج کارت پشت در کارت، سریال شماره و ملي شماره بارکد ـ تبصره

 شامل نامه، آیین این موضوع ضوابط اساس بر دسترسي مختلف سطوح با تراشه اطالعات: تراشه اطالعات ـ 1

 :است زیر موارد

 شده ثبت هویتي مشخصات آخرین و صعودی شناسي تبار و تولد به مربوط اطالعات شامل: یكم سطح ـ الف

 دسترسـي  شماره کردن وارد با تنها آن، به دسترسي که ها داده امضای و الكترونیكي امضای جز  به پایگاه در

 .است پذیر امكان پایه
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 کـه  هـویتي  تغییـرات  و نزولـي  تبارشناسي ازدواج، خاتمه و ازدواج به مربوط اطالعات شامل: دوم سطح ـ ب

 .است پذیر امكان ، هویت رمز و پایه دسترسي شماره کردن وارد با آن، به دسترسي

 و شـود  درج کـارت  در بایـد  مقـررات  و قـوانین  اسـاس  بـر  که هویتي غیر شخصي اطالعات: سوم سطح ـ پ

 .است پذیر امكان انگشت، اثر تطبیق و هویت رمز و پایه دسترسي شماره کردن وارد با آن، به دسترسي

 .کارت سریال شماره و الكترونیكي امضای شهروندی، های گواهي: چهارم سطح ـ ت

 عبـارات  و حـروف  یكـم،  سـطح  اطالعـات  بازخواني تسهیل و تدقیق برای لزوم، صورت در سازمان  ـ2تبصره

 .نماید مي درج مربوط اطالعات با همراه موازی، صورت به را میالدی و قمری های تاریخ و التین

 مطلق طور به کارت، دارنده برای را سوم تا یكم سطوح اطالعات خواندن امكان است موظف سازمان ـ1تبصره

 .نماید فراهم آنها قانوني مأموریت با متناسب و دارنده توسط کارت ارائه از پس ها، دستگاه برای و

 سطوح خصوص در مقررات، و قوانین چارچوب در تراشه اطالعات روزرساني به و اصالح تغییر، ثبت، ـ9تبصره

 اسـاس  بـر  ربـط،  ذی هـای  دسـتگاه  توسـط  سوم، سطح مورد در و سازمان طریق از فقط چهارم، و دوم اول،

 .است انجام قابل سازمان، توسط شده تعیین ضوابط

 یـا  و اعتبـار  مـدت  یافتن پایان کارت، روی در مندرج اطالعات تغییر صورت در است موظف سازمان ـ 8ماده

 اقـدام  هفته یک ظرف جدید، کارت صدور به نسبت قبلي، کارت نمودن معدوم و ضبط با همزمان آن، خرابي

 .نماید

 پایگـاه،  در ثبت ضمن بالفاصله وی، قانوني مقام قائم یا کارت دارنده توسط مفقودی اعالم صورت در ـ تبصره

 .  گردد مي اقدام ماده این در مندرج مهلت در جدید، کارت صدور به نسبت و غیرفعال مذکور کارت

 .نماید ابطال را متوفي کارت پایگاه، در وفات واقعه ثبت با همزمان است موظف سازمان ـ3ماده

 هویت احراز مستلزم آنها سوی از خدمات ارائه که غیردولتي حقوقي و حقیقي اشخاص و ها دستگاه ـ20ماده

 توسـط  شـده  تعیین ضوابط اساس بر را خود کارکنان و مشتریان به مربوط اطالعات پایگاه موظفند باشد، مي

 سـاماندهي  شـود،  مي تهیه نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه حداک ر که اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 کاغـذی،  هـویتي  مـدار   اخذ به نیاز بدون سازمان، اعالم اساس بر را خدمات ارایه و هویت تصدیق و نمایند

 .دهند انجام کارت هویتي اطالعات اساس بر فقط

 بـار  هر برای و ریال( 100000) هزار پنجاه مبلغ کارت، قطعه هر صدور ازای به است موظف سازمان ـ22ماده

 خزانـه  نزد عمومي آمد در حساب به و دریافت متقاضیان از ریال( 9000000) هزار سیصد مبلغ مجدد، صدور

 .نماید واریز کشور کل داری

 توســط  هـا  دسـتگاه  عملكـرد  ارزیـابي  عمـومي  های شاخص از یكي عنوان به نامه آیین این اجرای ـ21ماده

 .گردد مي محسوب جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعـه معاونت

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 قانون برنامه پنجم 32ماده  نامه ینآئ

 حكم شمول از استاني ای سرمایه های دارایي تملک های طرح شدن مست ني درخصوص نامه تصویب

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 12) ماده در مندرج

 

 11/2/2931                                                              هـ13001ت/3811شماره
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 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 برنامه معاونت 2/21/2932 مورخ 209822 شماره پیشنهاد به بنا 22/2/2931 مورخ درجلسه وزیران هیئت

 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 12) ماده استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی

 :نمود تصویب ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي

 پنجساله برنامه قانون( 12) ماده در مندرج حكم شمول از استاني ای سرمایه های دارایي تملک های طرح

 .باشند مي مست ني ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 20تبصره ماده  زده جنگ مناطقتعیین 

 

 ریزی، بودجه های زمینه در کارشناسان و مشاوران کارشناسی خدمات تعرفه

 25ماده  استخدامی و اداری حقوقی، ریزی برنامه

 

 قانون برنامه پنجم 21ماده  ییاجرا نامه ینآئ

 

 

 29 ماده اجرائی نامه آئین

    هـ12198ت/101122شماره

 2930/20/29 تاریخ

 

     

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 ریـیس  راهبـردی  نظارت و ریزی  برنامه معاونت پیشنهاد به بنا 2/8/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت     

 اجرایـي  نامه آیین ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 23) ماده استناد به و جمهور

 :نمود تصویب زیر شرح به را یادشده ماده

 

 مصوب ـ ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 99) ماده اجرایی نامه آیین

 ـ۲۲39

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات و ها واژه نامه، آیین این در ـ2ماده     

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف     
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 بـر  مشتمل تولید عوامل وری بهره ارتقای برای االجرا الزم و مدون ای برنامه: وری بهره جامع برنامه ـ ب     

 گیـری،  انـدازه ) وری بهـره  مـدیریت  چرخه و وری بهره ارتقاء اجرایي نظام وری، بهره استاندارد های شاخص

 اجتمـاعي،  هـای  بخـش  از یـک  هـر  در هـا  مسئولیـت و ها نقش توزیع و( بهبود و اجرا ریزی، برنامه تحلیل،

 .غیردولتي و دولتي از اعم فرهنگي و اقتصـادی

 بهـره  و تولیـد  عوامـل  از یـک  هر وری بهره سنجش های شاخص: وری بهره استاندارد های  شاخص ـ ج     

 .تولید عوامل کل وری

 .وری بهره های شاخص دقیق مشخصات و ها ویژگي تعاریف،: شناسنامه ـ د     

 قانون( 111) ماده موضوع اجرایي های دستگاه: اجرایي دستگاه ـ هـ     

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت وـ     

 ایران وری بهره ملي سازمان: سازمان زـ     

 :شود مي تعیین زیر شرح به سازمان وظایف ـ1ماده     

 کشور وری بهره جامع برنامه تهیه ـ الف     

 نیـروی  جملـه  از تولید عوامل کلیه وری بهره ارزیابي و پایش راهبری، گذاری، سیاست ریزی، برنامه ـ ب     

 خا  و آب انرژی، سرمایه، کار،

 اجرایي های دستگاه تمامي به وری بهره ارتقاء تخصصي های آموزش ارایه و ریزی برنامه ـ ج     

 رشـد  بـر  اثرگـذار  های سیاست اجرای و متغیرها شناسایي در اجرایي های دستگاه عملكرد بر نظارت دـ     

 .وری بهره

 بـر  آن اثـر  و وری بهره تغییرات به مربوط اطالعات انتشار در اجرایي های دستگاه عملكرد بر نظارت ـ هـ     

 .اقتصادی رشد

 و وری بهـره  ارتقـاء  بـه  مربوط قانوني تكالیف انجام درخصوص اجرایي های دستگاه عملكرد بر نظارت وـ     

 .معاونت به نظارتي گزارش ارایه منظور به آنها از گزارشات اخذ

 متغیرهـای  و هـا  سیاسـت  وری، بهـره  هـای  شـاخص  تعیین به مربوط های دستورالعمل ابالغ و تهیه ـ ز     

 .وری بهره رشد بر اثرگذار

 .اجرایي های دستگاه سوی از وری بهره اطالعات انتشار چگونگي های دستورالعمل ابالغ و تهیه ـ ح     

 دستــگاه  از دریـافتي  اطالعـات  براساس را کشور کل وری بهره جامع برنامه است موظف سازمان ـ9ماده     

 .نماید ارایه وزیران هیئت به تصویب برای و تدوین 2932 شهریور پایان تا حداک ر اجرایي های

 و خـود  وری بهـره  تغییـرات  وری، بهـره  جـامع  برنامه ابالغ از پس موظفند اجرایي های دستگاه ـ 1ماده     

 .نمایند منتشر و تهیه را خود بخش به مربوط اقتصادی رشد بر آن اثر و مربوط های بخش

 اجرایـي  هـای  دسـتگاه  در مشـابه  عنـاوین  یـا  سـازماني  واحـدهای  یـا  ریزی برنامه های معاونت ـ 1ماده     

 همكـاری  انجام به موظف و داشته عهده بر را دستگاه در وری بهره قانوني تكالیف اجرای بر نظارت مسئولیت

 .باشند مي سازمان با الزم هماهنگي و

 براسـاس  را مربـوط  بخش و خود وری بهره ارزیابي ساالنه گزارش اند موظف اجرایي دستگاههای ـ 2ماده     

 .نمایند ارسال سازمان به مربوط های دستورالعمل

 معاونت به و تهیه را کشور وری بهره جامع برنامه اجرای ساالنه های گزارش است موظف سازمان ـ2ماده     

 .نماید ارایه

 برنامـه  کـردن  عملیـاتي  و تهیه به نسبت قانون( 28) ماده رعایت با است موظف ایران آمار مرکز ـ 8ماده     

 هـای  طـرح  شـامل ) وری بهـره  هـای  شاخص محاسبه برای نیاز مورد اطالعات و آمار تهیه به مربوط اجرایي

 دسـتگاههای . نمایـد  اقدام( بندی زمان و عملیاتي ـ اطالعاتي سامانه کشور، آماری اطالعات پایگاه آمارگیری،
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 ارایـه  ایـران  آمار مرکز به نامه آیین این ابالغ از پس ماه چهار ظرف را مربوط های شناسنامه موظفند اجرایي

 .نمایند

 را اجرایـي  های دستگاه ای هزینه اعتبارات تخصیص از درصد  سه حداک ر کشور کل داری خزانه ـ3ماده     

 موضـوع  مصـوبات  رعایـت  بـر  مبني معاونت تایید به منوط اعتبارات این پرداخت. کند مي نگهداری خود نزد

 .باشد مي نامه آیین این احكام و وری بهره به مربوط قانون تكالیف دیگر و قانون( 23) ماده

 تواننـد  مي غیردولتي عمومي موسسات و دولتي های بیمه بانكها، دولتي، شرکتهای کلیه مجامع ـ تبصره     

 .نمایند موکول وری بهره ارتقاء اهداف تحقق به را قانوني های پاداش سایر و عملكرد پاداش از بخشي

 حـاوی  وری بهـره  رشـد  بـر  اثرگـذار  متغیرهـای  و هـا  سیاسـت  موظفنـد  اجرایـي  های دستگاه ـ20ماده     

 مقـررات  و قوانین چارچوب در و شناسایي را دولتي های شرکت و غیردولتي های بخش تشویقـي سیاستهای

 .نمایند اجرا مربوط

 و غیردولتـي  اقتصـادی  فعـاالن  تشـویق  و شناسـایي  منظـور  بـه  شود، مي داده اجازه سازمان به ـ22ماده     

 دسـتورالعمل  بـا  مطـابق  را وری بهـره  ملي جایزه جامعه، به آنان معرفي و وری بهره امر در دولتي شرکتهای

 .نماید اعطا سازمان،

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 20ماده  هالف تا  بندهای اجرائی نامه آئین

    هـ12192 ت/92222 شماره

 10/01/2932تاریخ 

 

    

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک

 نظـارت  و ریـزی  برنامـه  معاونـت  مشـتر   پیشـنهاد  بـه  بنا 20/21/2930 مورخ جلسه در وزیران  هیئت    

 مرکـزی  بانک و دارایي و اقتصادی امور و اجتماعي رفاه و کار تعاون، های وزارتخانه و جمهور رییس راهبردی

 ــ  ایـران  اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 80) ماده استناد به و ایران اسالمي جمهوری

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده( هـ) تا( الف) بندهای اجرایي نامه آیین ـ2983 مصوب

 

 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 38) ماده( هـ) تا( الف) بندهای اجرایی نامه آیین

 ایران اسالمی

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاوني در زیر اصطالحات نامه، آیین این در  ـ2ماده

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف     

 مشـكلي  بـا  مواجهـه  بـرای  که( خدمت و کاال) تولیدی های بنگاه از ای مجموعه: تولیدی های شبكه ـ ب    

 .نمایند مي همكاری هم با مشتر  فرصتي از استفاده یا و مشتر 
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 محـدوده  یـک  در کـه ( خـدمت  و کـاال ) تولیـدی  هـای  بنگـاه  از ای مجموعـه : تولیـدی  های خوشه ـ پ    

 در همكـاری  امكـان  و باشـند  مـي  فعـال ( خـدمت  و کاال) تولید از مشخصي گرایش یک در خاص جغرافیایي

 .دارند را همدیگر( خدمت و کاال) تولیدی های فعالیت تكمیل

 مكمـل  طـولي  طـور  بـه  کـه ( خدمت و کاال) تولیدی های فعالیت از ای مجموعه: تولید های زنجیره ـ ت    

 .شوند مي منجر محصول چند یا یک تولید به و باشند مي یكدیگر

 .کند مي فعالیت خدمت یا کاال تولید در که اقتصادی واحد: اقتصادی بنگاه ـ ث     

 از کمتـر  آنهـا  کارکنـان  تعـداد  کـه ( خدمت و کاال) تولیدی واحدهای از دسته آن: کوچک های بنگاه ـ ج    

 .باشد نفر پنجاه

 تـا  پنجـاه  از آنها کارکنان تعداد که( خدمت و کاال) تولیدی واحدهای از دسته آن: متوسط های بنگاه ـ چ    

 .باشد نفر پنجاه و یكصد از کمتر

 و یكصـد  آنهـا  کارکنـان  تعـداد  کـه ( خدمت و کاال) تولیدی واحدهای از درسته آن: بزرگ های بنگاه ـ ح    

 .باشد بیشتر و نفر پنجاه

 مصـوب  ــ  خـانگي  مشاغل از حمایت و ساماندهي قانون( 1) ماده موضوع مشاغل: کارخانگي و کسب ـ خ    

 ـ2983

 ثـروت  و جدیـد  ارزش خلق سبب و گرفته شكل نوآوری با فعالیت یک آن در که فرایندی: کارآفریني ـ د    

 .شود مي آفریني

 در شـده  تعییــن  ضـوابط  و تعـاریف  براسـاس  کـه  عمومي بودجه محل از اعتـباراتي: شده اداره وجوه ـ ذ    

 هـدف  تحقـق  بـرای  عاملیت قراردادهای مفاد و 2/2/2930 مورخ هـ12110ت/291828 شماره نامه تصویب

 .گیرد مي قرار عامل های بانک اختیار در شده، بیني پیش های

 مـي  شغلي مهارت افزایش یا ایجاد به منجر که رسمي غیر یا و رسمي آموزش: ای حرفه و فني آموزش رـ    

 .شود

 کارگاه محیط از خارج در را خود شغل شرح از بخشي شاغل فرد آن در که مشـاغلي: دور راه از مشاغل زـ    

 .دهد مي انجام خود کارفرمای توافق با

 مــورخ هـــ19101ت/212112 شــماره نامــه تصــویب موضــوع کــارگروه: تولیــد از حمایــت کــارگروه ژـــ    

21/2/2988. 

 ای حرفـه  و فني و کارآفریني کار، و کسب های آموزش گسترش و توسعه زمینه در که واحدهایي ـ1ماده    

 .باشند مي نامه آیین این در مقرر های حمایت مشمول نمایند مي فعالیت قانون( 80) ماده( هـ) بند موضوع

 مربوط تولیدی های زنجیره و ها خوشه ها، شبكه شناسایي به نسبت موظفند اجرایي دستگاههای ـ9ماده    

 .نمایند اقدام خود قانوني مأموریتهای و وظایف به

 ورود و پـذیر  رقابـت  و بـزرگ  هـای  بنگاه به متوسط و کوچک های بنگاه تبدیل تسهیل منظور به ـ1ماده    

 الگوهای از استفاده یا و ها بنگاه گونه این ادغام از موظفند مرتبط اجرایي دستگاههای هدف، بازارهای به آنها

 حمایـت . نمایند حمایت قانون( 201) ماده رعایت با هدف، بازارهای در مشتر  تجاری نشان یا سازی شبكه

 کـارگروهي  تصـویب  به تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد به 2932 سال پایان تا ماده این موضوع های

 .رسد مي تجارت و معدن صنعت، و اجتماعي رفاه و کار تعاون، دارایي، و اقتصادی امور وزیران از متشكل

 بنگـاه  در( R&D) توسعه و تحقیق گسترش منظور به است مجاز تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ 1ماده    

 امكـان  مطالعـه  انجـام  ضـمن  خـارجي،  و داخلـي  فنـاوری  مراکز میان پیوند تقویت و متوسط و کوچک های

 هـای  شـهر   توسـعه  و ایجـاد  از کشـور،  مختلـف  مناطق در فناوری شهرکهای توسعه و ایجاد جهت سنجي

 .نماید حمایت( زادپروری) انكوباتورها و رشد مراکز توسعه و فناوری
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 امكانـات  سـازی  فراهم به نسبت قانوني اختیارات و وظایف حدود در موظفند اجرایي دستگاههای ـ 2ماده    

 فضـا  ایـن  در اطالعات روزآمدسازی در مشارکت به را آنها و اقدام تولیدی های خوشه برای اینترنتي بازاریابي

 مـي  گـذاری  سرمایه کوچک کارهای و کسب برای الكترونیک تجارت در که هایي شرکت از و نمایند تشویق

 .آورند عمل به را الزم حقوقي و قانوني های حمایت کنند

 در خـود  تجربـه  انتقـال  بـه  نسـبت  است موظف ایران صنعتي شهرکهای و کوچک صنایع سازمان ـ2ماده    

 .نماید اقدام متقاضي اجرایي های دستگاه به تولیدی های خوشه و ها شبكه توسعه و تقویت شناسایي، زمینه

 ــ  خـانگي  مشـاغل  از حمایـت  و ساماندهي قانون چارچوب در خانگي مشاغل گسترش و حمایت ـ 8ماده    

 .پذیرد مي صورت آن، مصوب های دستورالعمل و ـ2983 مصوب

 سـاماندهي  قانون( 2) ماده( 2) جزء اجرای در است موظف ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک ـ2تبصره    

 قـرض  منـابع  توزیـع  نحوه مذکور، قانون اجرایي دستورالعمل( 23) و( 28) مواد و خانگي مشاغل از حمایت و

 ابتـدای  در اجتمـاعي  رفاه و کار تعاون، وزارت هماهنگي با ماده این موضوع مشاغل برای را ها بانک  الحسنه

 همچنـین . نماید ابالغ اعتباری موسسات و ها بانک به اشتغال شورایعالي در طرح از پس و بیني پیش هرسال

 وزارت بـه  را مذکور مشاغل به صندوق آن یافته اختصاص منابع میزان است موظف( ع) رضا امام مهر صندوق

 .نماید اعالم اجتماعي رفاه و کار تعاون،

 

( 2) مـاده  مفـاد  چـارچوب  در موظفند( ع) رضا  امام مهر صندوق و اعتباری موسسات و ها بانک ـ1تبصره    

 بـه  تبـدیل  قابلیـت  کـه  اقتصـادی  غیرمتشـكل  هـای  فعالیـت  خـانگي،  مشاغل از حمایت و ساماندهي قانون

 قـرار  نامـه  آیـین  ایـن ( 2) مـاده  تبصره موضوع تسهیالت از مندی بهره اولویت در را دارند متشكل واحدهای

 .دهند

 و سـاماندهي  قـانون ( 20) مـاده  اجـرای  در اسـت  موظـف  کشـور  ای حرفه و فني آموزش سازمان ـ3ماده    

 از بخشـي  ــ 2982 مصـوب  ــ  کشوری خدمات مدیریت قانون( 11) و( 29) مواد و خانگي مشاغل از حمایت

 از خـدمات  خریـد  قالـب  در خـانگي  کار و کسب های آموزش از حمایت برای را خود مصوب ای هزینه اعتبار

 .دهد اختصاص غیردولتي، بخش

 اطالعـات،  فنـاوری  و ارتباطـات  وزارت همكاری با است موظف اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ20ماده    

 کمـي،  اهـداف  شـمول،  دامنـه  بـر  مشـتمل  را غیردولتـي  بخـش  در دور راه از مشاغل توسعه عملیاتي برنامه

 بودجـه  سـقف رعایت با و کشور جـاری مقررات و قوانین و ضوابط چارچوب در پشتیباني و تشویقي ابزارهای

 پیشـنهاد  اشتغال عالي شورای به و تهیه توسعه پنجم برنامه دوم سال پایان تا حداک ر قانون، احكام و مصوب

 .نماید

 مــاده  موضـوع  اعتبـارات  از مورد حسب توانند مي تعاوني و خصوصي بخش اشتغالزای طرحهای ـ22ماده    

 ملـي،  توسـعه  صـندوق  تسـهیالت  همچنـین  و قانون( 212) ماده( الف) بند و( 111) مـاده( ص) بند ،(228)

 هـای  دسـتگاه . شـوند  برخوردار ،(مربوط ضوابط و شرایط و مقررات مطابق) قانون( 81) ماده( ط) بند موضوع

 قالـب  در را مذکور های طرح از مالي های حمایت موظفند شده یاد های طرح مجریان کننده معرفي اجرایي

 .نمایند تنظیم شده اداره وجوه اجرایي نامه آیین مفاد چارچوب در و خود مصوب سنواتي بودجه

 در ایـران  اسـالمي  جمهـوری  مرکـزی  بانک توسط عامل موسسات از یک هر تسهیالت کل سقف ـ تبصره    

. شـود  مـي  ابـالغ ( اعتبار و پول شورای مصوب) بانكي نظام نظارتي ـ سیاستي بسته رعایت با سال هر ابتدای

 در ماهـه،  شـش  زمـاني  فواصـل  در اسـتانها  عملكرد به توجه با عامل موسسات برای شده تعیین های سهمیه

 .است اصالح قابل بانک، تایید و عامل موسسه پیشنهاد با لزوم، صورت



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  11

  گـردش  مراحـل  و نامه آیین این موضوع مالي تسهیالت متقاضي های طرح تایید و بررسي نحوه ـ21ماده    

 شـماره  نامـه  تصـویب  موضـوع  شـده،  اداره وجـوه  اجرایـي  نامـه  آیین( 2) و( 2) ،(1) مواد مطابق مربوط، کار

 .خواهدبود 2/2/2930 مورخ هـ12110ت/291828

 جدیـد  شغلي های فرصت با متناسب تسهیالت، سود یارانه از اقتصادی های بنگاه برخورداری میزان ـ29ماده

 کارگروه توسط متشكل واحدهای به خانوار غیرمتشكل فعالیت تبدیل یا موجود اشتغال از صیانت شده، ایجاد

 .شود مي اعالم عامل موسسه به استان گذاری سرمایه و اشتغال

 راه و کـارآفریني  آمـوزش  و ترویج عملیاتي برنامه است موظف اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ21ماده    

 و مصـوب  بودجه رعایت با نو، مشاغل توسعه و کار بازار نیازهای تامین رویكرد با را جدید کار و کسب اندازی

 .نماید پیشنهاد اشتغال عالي شورای به و تدوین مقررات و قوانین احكام

 و اسـتانها  توسـعه  و ریزی برنامه شورای کارآفریني، و کار و کسب های آموزش توسعه منظور به ـ21ماده    

 :نماید فراهم را زیر تمهیدات توانند مي ها شهرستان

 حرفـه  و فنـي  آموزش مراکز تاسیس و ایجاد برای سهل شرایط با کالبدی و فیزیكي فضاهای تامین ـ الف    

 غیردولتي ای

 دولتي تجهیزات و امكانات از غیردولتي متقاضیان استفاده تسهیل ـ ب     

 های فعالیت در غیردولتي بخش متقاضیان از مربوط مقررات و قوانین چارچوب در مالي های حمایت ـ پ    

 ماده این موضوع آموزشي

 کارآفریني و ای حرفه و فني های آموزش امر در استاني های بودجه در مالي منابع تقویت ـ ت     

 بـازار  نیازهـای  بـا  متناسب را ای حرفه و فني های آموزش موظفند ربط ذی اجرایي دستگاههای ـ22ماده    

 از خدمت خرید یا و واگذاری طریق از را موردنیاز آموزشي خدمات و اصالح و بازنگری برنامه دوم سال از کار،

 .نمایند تامین ای حرفه و فني غیردولتي مراکز

 وزارت بیكـاران،  مهـارت  تجدیـد  و بـازآموزی  و کـار  بازار موردنیاز های مهارت آموزش منظور به ـ22ماده    

 بیمـه  قـانون ( 3) مــاده ( 9) تبصـره  منـابع  محـل  از و مقـررات  و قوانین رعایت با اجتماعي رفاه و کار تعاون،

 ثبت برای اعتباری کارت صدور طریق از حمایت جمله از الزم قانوني اقدامات ـ2923 سال مصوب ـ بیـكاری

 دارای غیردولتـي  و دولتـي  هـای  کاریـابي  و شـغلي  مشاوره موسسات و اشتغال خدمات مراکز در بیكاران نام

 .دهد مي انجام را مجوز

 به را نامه آیین این اجرای ساالنه عملكرد گزارش است موظف اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت ـ28ماده    

 .نماید ارایه اشتغال عالي شورای

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 20و ماده  بندهای اجرائی نامه آئین

  2930/01/11  12322/ت201022شماره
 

 

 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعي

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه

وزارت کـار و امـور    1/1/2930مورخ  21938بنا به پیشنهاد شماره  1/1/2930هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( قـانون برنامـه   119جمهور و با رعایـت مـاده )   ریزی و نظارت راهبردی رییس اجتماعي و تایید معاونت برنامه
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قانون یادشـده،   (80ره ماده )ـ و به استناد تبص2983پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ـ مصوب  

  :ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود« و» نامه اجرایي بند  آیین

 

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران38ماده )« و» نامه اجرایی بند  آیین

 

  :روند نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي ـ در این آیین2ماده

( قانون تأمین اجتمـاعي  1( ماده )1( قانون کار و بند )9الف ـ کارفرما: شخص حقیقي یا حقوقي که در ماده ) 

  .نامه را برعهده دارد شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین تعریف 

ولتـي  ب ـ نیروی کار جدید: کسي که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسـات مشـاوره شـغلي و کاریـابي غیرد     

  .نام نموده است دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعي، به عنوان جوینده کار ثبت

( قـانون  1نامه: کارگاههای خصوصي و تعاوني دایر موضـوع مـاده )   ج ـ کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین 

  .فعالیت از مراجع رسمي( قانون تأمین اجتماعي و یا کارگاههای دارای مجوز 1( ماده )9کار و بند )

  .د ـ صندوق: صندوق تامین اجتماعي

نامه که پـس از اعـالم نیـاز بـه ادارات کـار و امـور        ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین1ماده

اجتماعي، نیروی کار جدید را عالوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را بـه ادارات کـار و امـور    

  .جتماعي اعالم نمایندا

نامه پس از اعالم نیاز و جذب نیروی کـار جدیـد و    ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین9ماده

( قانون تـأمین  18حفظ اشتغال کارگاه، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایي موضوع ماده )

  .م توسعه برخوردار خواهند شداجتماعي بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنج

تبصره ـ به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افـزایش اشـتغال در سـطح بنگاههـای      

نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالي بـرای ابتـدای سـال برخـورداری      اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین

  .یابد که در سالهای آینده مطابق جدول اعالمي کاهش مي ای خواهد بود کارفرمایان از تخفیف بیمه

نامه به شـرح   ( این آیین2ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند )ج( ماده )1ماده

  :گردد ذیل تعیین مي

آنهـا طبـق    شدگان سال گذشته الف ـ در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسي، بیشترین تعداد بیمه 

منـدی از مزایـای ایـن     صورت مزد و حقوق ارسالي توسـط کارفرمـا بـه صـندوق )از زمـان درخواسـت بهـره       

  .(نامه آیین

شوند، تعداد کارکنـان منـدرج در    ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر مي 

شده توسط صندوق هر  ماهه و بازرسي انجام  هفهرستهای ارسالي کارفرما به صندوق در بازه زماني مشخص س

  .کدام که بیشتر باشد

ـ کارفرمایاني که به واسطه دریافت تسهیالت اشتغالزایي و موارد مشابه، متعهد به بكـارگیری نیـروی   2تبصره

ت توانند عالوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بكارگـیری نیروی کار جدید با رعای کار جدید گردند، مي

  .ای برخوردار گردند نامه از تخفیفات بیمه این آیین

ـ در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما )حقیقي یـا حقـوقي(، نیروهـای قبلـي نیـز جـزو       1تبصره

  .نیروی کار موجود محسوب خواهد شد

ی موضوع مـاده  ا ـ نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه9تبصره

انـد از شـمول ایـن     قانون برنامه چهارم توسـعه برخـوردار شـده    (103)( قانون برنامه سوم توسعه و ماده 13)

اند، مجموعا  مند گردیده باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره نامه خارج مي آیین

  .ه خواهندشدنام ( این آیین9تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده )
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ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفي یا تـر  کـار نمـوده    1تبصره

نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفـات   ( این آیین2است در کارگاههای بند )ج( ماده )

  .نامه نخواهد بود ای مندرج در این آیین بیمه

نامـه در قالـب بودجـه     ـ اعتبار الزم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایي موضـوع ایـن آیـین    1ماده

  .سنواتي با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است

نامـه اعـم از    ـ صندوق مكلف است به صورت ماهیانه گزارش عملكرد شعب خود در اجرای ایـن آیـین  2تبصره

جمهور جهت تأمین اعتبار  ریزی و نظارت راهبردی رییس ط را به معاونت برنامهتعداد و میزان معافیتهای مربو

  .اعالم نماید

ـ ادارات کل تأمین اجتماعي مكلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشـمول و غیرمشـمول   1تبصره

کـار و امـور اجتمـاعي     نامـه را بـه ادارات   به همراه آمار جویندگان کار بكار گمارده شده و موضوع ایـن آیـین  

  .استانها اعالم نمایند

ریزی و نظـارت راهبـردی    ـ کارگروهي متشكل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعي، معاونت برنامه  2ماده

سازی آمـار   جمهور و صندوق تأمین اجتماعي به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یكسان رییس

  .شود نامه تشكیل مي از میزان اثربخشي اجرای این آیینو اطالعات و تهیه گزارش 

شـده خـارج از    ـ اگر به هر طریقي برای شعب تأمین اجتماعي محرز گردد که نیروی کار جدید معرفـي 2ماده

طریق ادارات کار و امور اجتماعي و یا مراکز کاریابي، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمـان اسـتفاده از   

نامـه محـروم و    نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیالت ایـن آیـین   آیین مزایای این

وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمین اجتماعي و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي مجـاز خواهنـد بـود       

  .مطالبه و وصول نمایند کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی

 

 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمي

بند  در صندوق ضمانت سپرده ها یتحق عضو یافتو نحوه در میزانآیین نامه 

 93ج ماده 

 1/1/2931                                        هـ18922ت/200338شماره

 

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک

 بانک 19/22/2930 مورخ 180121/30 شماره پیشنهاد به بنا 19/1/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون هشتم و سي و یكصد اصل استناد به و ایران اسالمي جمهوری مرکزی

 امهن آیین ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 31) ماده( ج) بند و

 :نمود تصویب زیر شرح به را ها سپرده ضمانت صندوق در عضویت حق دریافت نحوه و میزان

 

 ها سپرده ضمانت صندوق در عضویت حق دریافت نحوه و میزان نامه آیین

 

 :روند مي کار به بوط مر مشروح معاني در نامه، آیین این در مندرج اصطالحات ـ2ماده

 .ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک: مرکزی بانک ـ الف

 .ها سپرده ضمانت صندوق: صندوق ـ ب
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 تأسیس مرکزی بانک مجوز با یا قانون موجب به که غیربانكي اعتباری مؤسسه یا بانک: اعتباری مؤسسه ـ ج

 .باشد مي مرکزی بانک نظارت تحت و شده

 .نماید مي اعتباری مؤسسه نزد سپرده تودیع به مبادرت که شخصي: گذار سپرده ـ د

 در مرکزی بانک نظارت تحت و مجوز با که خارجي بانک یک از عملیاتي واحد: خارجي بانک شعبه ـ هـ

 .نماید مي فعالیت ایران

 الزامي صندوق در خارجي بانكهای شعب و اعتباری مؤسسات تمامي برای عضویت حق پرداخت ـ1ماده

 .است

 معادل مبدأ، کشور در ها سپرده ضمانت نهاد پوشش تحت آن های سپرده که خارجي بانک شعبه ـ2تبصره

 .شود مست ني صندوق در عضویت از تواند مي باشد، صندوق ضمانت میزان حداقل

 کشور در ها سپرده ضمانت نهاد توسط خارجي بانک شعبه های سپرده ضمانت حدود چنانچه ـ1تبصره

 هیچ تحت مبدأ کشور در خارجي بانک شعبه های سپرده یا باشد، صندوق ضمانت حدود از کمتر مبدأ،

 تودیع ایران در آن شعبه نزد که هایي سپرده خصوص در باید ربط ذی خارجي بانک شعبه نباشد، ضمانتي

 .درآید صندوق عضویت به شود، مي

( 1) تبصره موضوع خارجي بانک شعبه فعالیت برای مجوز صدور هنگام است موظف مرکزی بانک ـ9تبصره

 مقام توسط اند، شده تودیع ایران در خارجي بانک شعبه نزد که هایي سپرده ضمانت برای را الزم تمهیدات

 .نماید اتخاذ مبدأ، کشور در ربط ذی

 ایران در( 1) ماده( 1) تبصره موضوع خارجي بانک شعبه تأسیس با موافقت از قبل باید مرکزی بانک ـ9ماده

 شرایط و زمان عضویتها، حق پرداخت جمله از صندوق، با آن شعبه یا خارجي بانک تعامل نحوه مورد در

 با آن شعبه یا خارجي بانک تصفیه نحوه و لزوم مواقع در شعبه این گذاران سپرده های سپرده پرداخت

 .برسد توافق به مبدأ کشور در ربط ذی مقام با صندوق،

 .شود مي اداره اعتباری مؤسسات از دریافتي خاص و ساالنه اولیه، های عضویت حق محل از صندوق ـ1ماده

 مفاد با مطابق صندوق، به یادشده های عضویت حق پرداخت به نسبت است موظف اعتباری مؤسسه ـ 1ماده

 .نماید اقدام نامه آیین این

 نزد صندوق حساب به اعتباری مؤسسه توسط آنها وجه واریز صورت به ها عضویت حق دریافت ـ تبصره

 .گیرد مي صورت مرکزی بانک

 قبول قابل های هزینه عنوان به نامه آیین این چارچوب در اعتباری مؤسسه پرداختي عضویت حق ـ 2ماده

 .گردد مي منظور اعتباری مؤسسه سال همان مالیاتي

 .باشد مي اعتباری مؤسسه شده پرداخت سرمایه درصد دو معادل اعتباری مؤسسه اولیه عضویت حق ـ2ماده

 بانک شعبه تأسیس برای اعطایي سرمایه درصد دو معادل خارجي بانک شعبه اولیه عضویت حق ـ تبصره

 .گردد پرداخت( 8) ماده در مذکور مدت طي باید مبلغ این که است خارجي

 نسبت شرکتها ثبت مرجع در سرمایه ثبت تاریخ از پس روز سي ظرف است موظف اعتباری مؤسسه ـ 8ماده

 سرمایه افزایش صورت در خود اولیه عضویت حق التفاوت مابه پرداخت یا خود اولیه عضویت حق پرداخت به

 .نماید اقدام صندوق به سرمایه افزایش تاریخ از پس روز سي ظرف

 از پس ماه سه ظرف است مكلف نامه آیین این ابالغ تاریخ از قبل شده تأسیس اعتباری مؤسسه ـ تبصره

 .نماید اقدام ماده این با مطابق خود اولیه عضویت حق واریز به نسبت نامه آیین این ابالغ

 صندوق به ساالنه عضویت حق عنوان تحت عضویتي حق سال، هر برای است موظف اعتباری مؤسسه ـ3ماده

 :گردد مي دریافت زیر شرح به که نماید پرداخت

( سال تقویمي روزهای) روزانه مانده میانگین از درصد نیم و یک معادل صندوق، فعالیت اول سال برای ـ2

 .گذشته مالي سال در اعتباری مؤسسه های سپرده تمامي
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 مانده میانگین از درصدی برمبنای صندوق، فعالیت بعد به دوم سال برای ساالنه عضویت حق میزان ـ1

 امنای هیئت توسط گذشته، مالي سال در اعتباری مؤسسه های سپرده تمامي( سال تقویمي روزهای) روزانه

 .بود نخواهد بیشتر درصد سه از فوق درصد صورت، هر در. شود مي تعیین صندوق

 تا را سال هر در اعتباری مؤسسه ساالنه عضویت حق میزان و محاسبه نحوه است موظف صندوق ـ2تبصره

 .نماید اعالم اعتباری مؤسسه به سال همان ماه فروردین پایان

 عملیات شروع از پس زماني دوره با متناسب باید تأسیس تازه اعتباری مؤسسه ساالنه عضویت حق ـ1تبصره

 .گردد محاسبه سال همان پایان تا گیری سپرده

 پایان تا حداک ر را خود سال هر ساالنه عضویت حق موظفند خارجي بانک شعبه و اعتباری مؤسسه ـ20ماده

 .نمایند پرداخت بعد سال ماه خرداد

 سپرده های سپرده پرداخت برای صندوق منابع تكافوی عدم صورت در و اضطراری شرایط در ـ تبصره

 موعد از پیش اعتباری مؤسسات از ساالنه عضویت حق اخذ طریق از را خود منابع تواند مي صندوق گذاران،

 .نماید تأمین مقرر

 مي صندوق رود، فراتر اعتباری مؤسسات های سپرده درصد بیست از صندوق منابع میزان هرگاه ـ22ماده

 .نماید اقدام پرداختي ساالنه عضویت حق میزان کاهش به نسبت مربوط مقررات رعایت با تواند

 مشمول مرکزی بانک اعالم براساس که اعتباری مؤسسه مورد در ساالنه عضویت حق کاهش ـ21ماده

 .گردد اعمال نباید است، شده انتظامي یا نظارتي اقدامات

 مؤسسه از سال هر در نوبت دو تا حداک ر اعتباری مؤسسه های فعالیت ریسک افزایش صورت در ـ29ماده

 .گردد مي دریافت خاص عضویت حق عنوان تحت عضویتي حق ربط ذی اعتباری

 اندازه زمینه در مرکزی بانک توسط شده تعیین استانداردهای مبنای بر خاص عضویت حق دریافت ـ تبصره

 مي وزیران هیئت تصویب به مرکزی بانک پیشنهاد به که بود خواهد دستورالعملي براساس و ریسک گیری

 .رسد

 .بود نخواهد برگشت قابل شرایطي هیچ تحت اعتباری مؤسسه توسط پرداختي های عضویت حق ـ21ماده

 امتناع مقرر های مهلت از پس ماه سه ظرف خود عضویت حق پرداخت از اعتباری مؤسسه چنانچه ـ21ماده

 سلب جمله از نظارتي اقدامات اعمال جهت مرکزی بانک کل رییس به را مراتب است موظف صندوق ورزد،

 ـ2912 مصوب ـ کشور بانكي و پولي قانون( 21) ماده( 22) بند در مصرح اقدامات نیز و مدیران صالحیت

 به منوط مذکور بند اعمال. نماید اعالم متخلف اعتباری مؤسسه گیری سپرده عملیات نمودن محدود شامل

 .باشد مي اعتبار و پول شورای از الزم مجوز اخذ

 صندوق، امور اداره با مرتبط های هزینه کسر از پس اعتباری مؤسسات از دریافتي های عضویت حق ـ22ماده

 .یابد مي اختصاص ورشكسته مذکور مؤسسات گذاران سپرده های سپرده بازپرداخت به

 از نیاز مورد آمار و اطالعات دریافت به نسبت خود قانوني وظایف انجام برای تواند مي صندوق ـ22ماده

 آمار و اطالعات موظفند نیز اعتباری مؤسسات و مرکزی بانک. نماید اقدام مرکزی بانک و اعتباری مؤسسات

 .نمایند ارائه ممكن زمان حداقل در مربوط قوانین رعایت با را صندوق درخواستي

 .نماید تلقي محرمانه را ماده این موضوع دریافتي آمار و اطالعات است موظف صندوق ـ2تبصره

 به قادر زمان هر در که نماید اتخاذ ترتیبي مربوط قوانین رعایت با است موظف اعتباری مؤسسه ـ1تبصره

 .باشد صندوق به خود نزد شده تودیع های سپرده به مربوط اطالعات ارایه

 مصرح های محدودیت از فراتر تبلیغي خود های سپرده تضمین خصوص در نباید اعتباری مؤسسه ـ28ماده

 11/1/2932 مورخ هـ12291ت/201131 شماره نامه تصویب موضوع صندوق، اساسنامه و نامه آیین این در

 .دهد انجام 92/1/2931 مورخ هـ12291ت/18009 شماره نامه تصویب موضوع آن، اصالحیه و

 مذکور های هزینه. شود مي مینتأ مرکزی بانک توسط صندوق اندازی راه جهت نیاز مورد بودجه ـ23ماده
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 مرکزی بانک با توافقي صورت به و صندوق منابع محل از اعتباری مؤسسات از عضویت حق اخذ از پس باید

 .شود تسویه

 برای نیاز مورد الزامات نامه، آیین این ابالغ تاریخ از پس ماه یک ظرف است موظف مرکزی بانک ـ10ماده

. نماید ابالغ آنها اساسنامه در درج منظور به اعتباری مؤسسات به را صندوق مقررات از تبعیت و عضویت

 از ماه دو ظرف مرکزی، بانک توسط ابالغي الزامات براساس را خود اساسنامه موظفند نیز اعتباری مؤسسات

 .برسانند اعتبار و پول شورای تصویب به و نموده اصالح ابالغ، تاریخ

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 

 ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

 11/1/2932                                          هـ12291ت/201131شماره

 

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 اسالمي جمهوری مرکزی بانک مشتر  پیشنهاد به بنا 20/21/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت      

 برنامه قانون( 31) مـاده( د) بنـد استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و ایران

 را ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهـوری توسعـه پنجـم پنجسـاله

 :نمود تصویب زیر شرح به

 

 ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

 کلیات و تعاریف ـ اول فصل      

 :روند مي کار به زیر مشروح معاني در اساسنامه، این در مندرج اصطالحات ـ2ماده      

 .ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه: اساسنامه ـ الف      

 .ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک: مرکزی بانک ـ ب      

 ها سپرده ضمانت صندوق: صندوق ـ پ      

 مرکزی بانک مجوز با یا قانون موجب به که غیربانكي اعتباری مؤسسه یا بانک: اعتباری مؤسسه ـ ت      

 .باشد مي مرکزی بانک نظارت تحت و شده تأسیس

 .نماید مي اعتباری مؤسسه نزد سپرده تودیع به مبادرت که شخصي: گذار سپرده ـ ث      

 در مرکزی بانک نظارت تحت و مجوز با که خارجي بانک یک از عملیاتي واحد: خارجي بانک شعبه ـ ج      

 .نماید مي فعالیت ایران

 مالي گردش با متناسب و وزیران هیئت مصوبه براساس اعتباری مؤسسه که وجوهي: عضویت حق ـ چ      

 .نماید مي پرداخت صندوق به خود

 بخش بر ناظر عامل هیئت عضو مرکزی، بانک کل رییس حضور با که ای کمیته: اضطرار کمیته ـ ح      

 تشكیل صندوق مدیرعامل و مرکزی بانک اعتباری مؤسسات و بانكها بر نظارت مدیرکل مرکزی، بانک نظارت

 .شود مي
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 بازپرداخت تضمین منظور به و نامحدود مدت برای غیردولتي، عمومي نهاد صورت به صندوق ـ1ماده      

 .گردد مي تأسیس اعتباری مؤسسات ورشكستگي صورت در گذاران سپرده به متعلق وجوه

 .ندارد ای شعبه کشور نقاط سایر یا و تهران در و است تهران شهر صندوق اصلي مرکز ـ9ماده      

 مالي و اداری استقالل و مستقل حقوقي شخصیت دارای و شده تأسیس ایراني تابعیت با صندوق ـ1ماده      

 .نماید مي فعالیت مربوط مقررات و قوانین سایر و اساسنامه این مفاد براساس و بوده

 صندوق اختیارات و وظایف ـ دوم فصل      

 :از است عبارت صندوق اختیارات و وظایف ـ 1ماده      

 سپرده است نای به اعتباری مؤسسه هر در ارزی و ریالي از اعم شخص هر های سپرده ضمانت ـ الف      

 9.اساسنامه این( 2) ماده در مذکور های

 مي وزیران هیئت تصویب به امناء هیئت پیشنهاد به گذاران سپرده از هریک برای تضمین سقف ـ تبصره

 .رسد

 .اعتباری مؤسسات از عضویت حق دریافت ـ ب      

 .اضطرار کمیته اعالم از پس ها سپرده پرداخت ـ پ      

 هفتاد سقف تا حداک ر دولت یا و مرکزی بانک توسط شده ضمانت مالي اوراق در گذاری سرمایه ـ ت      

 نداشته وجود صندوق ذمه بر تعهدی و بوده آزاد صندوق منابع که مواقعي در صرفاً و صندوق منابع درصد

 .است مجاز مذکور اوراق فروش روز آخرین در یادشده اوراق خرید. باشد

 تأیید از پس تواند مي تعهدات ایفای برای صندوق منابع تكافوی عدم صورت در مرکزی بانک ـ تبصره      

 تأمین تسهیالت صورت به را صندوق مالي منابع از بخشي وزیران هیئت تصویب و مرکزی بانک عامل هیئت

 .نماید

 :شوند نمي صندوق ضمانت مشمول زیر، های سپرده ـ 2ماده      

 دیگر اعتباری مؤسسات توسط اعتباری مؤسسات نزد شده تودیع های سپرده ـ الف      

 دولتي دستگاههای به متعلق های سپرده ـ ب      

 غیردولتي عمومي نهادهای و مؤسسات به متعلق های سپرده ـ پ      

 گذاری سرمایه صندوقهای بازنشستگي، صندوقهای ، بیمه شرکتهای به متعلق های سپرده ـ ت      

 طور به اعتباری مؤسسه که شرکتهایي و گذاری سرمایه شرکتهای سرمایه، تأمین شرکتهای مشتر ،

 .دارد تملک در را شرکت آن سهام از%( 20) درصد ده حداقل مستقیم

 آنها تكفل تحت افراد و اعتباری مؤسسه سهام درصد یک از بیش صاحبان به متعلق های سپرده ـ ث      

 .باشد شده تودیع اعتباری مؤسسه همان در که

 یا عامل هیئت مدیره، هیئت اعضای مدیرعامل، مقام قائم مدیرعامل، به متعلق های سپرده ـ ج      

 مؤسسه همان در که آنها تكفل تحت افراد و اعتباری مؤسسه قانوني بازرسان یا بازرس و آنها نمایندگان

 .باشد شده تودیع اعتباری

 امضای صاحبان و حقوقي و حقیقي از اعم اعتباری مؤسسه مستقل حسابرس به متعلق های سپرده ـ چ      

 .باشد شده تودیع اعتباری مؤسسه همان در که آنها تكفل تحت افراد و حسابرسي گزارش

 .آنها تكفل تحت افراد و صندوق ارکان اعضای به متعلق های سپرده ـ ح      

 حكم آنها درخصوص و بوده تروریسم مالي تأمین یا پولشویي جرم ارتكاب از ناشي که هایي سپرده ـ خ      

 .باشد شده صادر قضایي صالح مراجع از قطعي

 .قضایي حكم موجب به شده مسدود های سپرده ـ د      

 .شوند مي نگهداری اعتباری مؤسسه نزد وثیقه عنوان به که هایي سپرده ـ ذ      
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 1 .باشد مي صندوق عهده بر مذکور موارد از یک هر احراز و تشخیص ـ تبصره      

 صندوق ارکان ـ سوم فصل      

 :از عبارتند صندوق ارکان ـ2ماده      

 امنا هیئت ـ الف      

 مدیره هیئت ـ ب      

 مدیرعامل ـ پ      

 قانوني بازرس ـ ت      

 :شود مي تشكیل زیر شرح به نفرشش   هفت از صندوق امنای هیئت اعضای ـ 8ماده      

 امنا هیئت رییس عنوان به مرکزی بانک کل رییس ـ الف      

 وی معاون یا دارایي و اقتصادی امور وزیر ـ ب      

 وی معاون یا جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون ـ پ      

 1 وی معاون یا کشور کل دادستان ـ ت      

 مرکزی بانک نظارت بخش بر ناظر عامل هیئت عضو ـ ث      

 دارایي و اقتصادی امور وزیر انتخاب به دولتي بانكهای عامل مدیران از نفر یک ـ ج      

 دارایي و اقتصادی امور وزیر انتخاب به غیردولتي بانكهای عامل مدیران از نفر یک ـ چ      

 مجدد انتخاب و بوده سال دو( چ) و( ج) بندهای در مذکور نمایندگان از هریک تصدی دوره ـ تبصره      

 .است بالمانع آنها

 رسمیت عضو پنج حداقل حضور با و امنا هیئت رییس دعوت با صندوق امنای هیئت جلسات ـ3ماده      

 جلسه تشكیل بار یک حداقل سال هر در امنا هیئت. است معتبر رأی چهار با حداقل آن تصمیمات و یافته

 .دهد مي

 مربوط مقررات و قوانین رعایت با صندوق رکن باالترین عنوان به امنا هیئت اختیارات و وظایف ـ20ماده      

 :است زیر شرح به

 آن فعالیتهای بر نظارت اعمال و صندوق های برنامه و سیاستها ها، مشي خط تعیین ـ الف      

 مقتضي تصمیمات اخذ و قانوني بازرس و مدیره هیئت سالیانه عملكرد گزارش بررسي ـ ب      

 صورت نیز و شود مي پیشنهاد مدیره هیئت سوی از که صندوق ساالنه بودجه تصویب و بررسي ـ پ      

 قانوني بازرس گزارش به توجه با مالي های

 آن آتي تغییرات و صندوق تشكیالت و ساختار تصویب و بررسي ـ ت      

 امنا هیئت رییس پیشنهاد به مدیره هیئت اعضای عزل و تعیین ـ ث      

 رییس پیشنهاد به قانوني بازرس و مدیرعامل مدیره، هیئت اعضای پاداش و الزحمه حق تعیین ـ ج      

 امنا هیئت

 مدیره هیئت پیشنهاد به دعاوی صلح و داوری به دعاوی ارجاع درباره تصمیم اتخاذ و بررسي ـ چ      

 صندوق های آگهي کلیه درج برای ک یراالنتشار روزنامه تعیین ـ ح      

 صندوق مدیره هیئت یا و امنا هیئت رییس طرف از که دیگری موضوع هر به نسبت تصمیم اخذ ـ خ      

 .باشد مي امنا هیئت صالحیت در اساسنامه یا قانون طبق آن به رسیدگي و گردد مي مطرح

 از امنا هیئت مصوبات و اساسنامه مفاد چارچوب در صندوق امور اداره منظور به مدیره هیئت ـ22ماده      

 با مدیره هیئت اعضای. گردد  مي تشكیل البدل علي عضو نفر یک و اصلي عضو نفر چهار رییس، نفر یک

 مي منصوب سال سه مدت به امناء هیئت رییس حكم با و امنا هیئت تصویب و امنا هیئت رییس پیشنهاد
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 مي انتخاب مدیره هیئت رییس عنوان به را نفر یک خود اعضای بین از جلسه اولین در مدیره هیئت. شوند

 .نماید

 اقتصادی، بانكي، پولي، امور در تجربه با و نظر صاحب افراد میان از باید مدیره هیئت اعضای ـ2تبصره      

 مرتبط کارشناسي تحصیلي مدر  حداقل و مرتبط کار سابقه سال ده حداقل با ریزی برنامه و مالي حقوقي،

 .گردند انتخاب

 انتخاب به نسبت مدیره هیئت اعضای مسئولیت دوره پایان از قبل ماه یک حداک ر امنا هیئت ـ1تبصره      

 .داد خواهند ادامه خود خدمت به قبلي اعضای جدید، اعضای انتخاب زمان تا. نماید مي اقدام جدید اعضای

 دیگر، قانوني موانع وجود یا مدیره هیئت اعضای از یک هر عزل یا فوت یا استعفا صورت در ـ9تبصره      

 جهت امنا، هیئت رییس یا قانوني بازرس مدیره، هیئت اعضای از یک هر درخواست با بالفاصله امنا هیئت

 بقیه برای جدید اعضای یا عضو انتخاب صورت این در. دهد مي جلسه تشكیل مدیره، هیئت اعضای تكمیل

 قوت به همچنان جدید اعضای انتخاب تا مدیره هیئت اعضای سایر مسئولیت و است مدیره هیئت دوره مدت

 .بود خواهد باقي خود

 محل در مدیرعامل یا و مدیره هیئت رییس دعوت به بنا بار یک ای هفته حداقل مدیره هیئت ـ21ماده      

 خالصه شامل ای جلسه صورت باید مدیره هیئت جلسات از یک هر برای. دهد مي جلسه تشكیل صندوق

 .برسد حاضر اعضای تمامي امضای به و تنظیم تاریخ، قید با جلسه در شده اتخاذ تصمیمات و مذاکرات

 آرای با مدیره هیئت تصمیمات. یابد مي رسمیت اعضا اک ریت حضور با مدیره هیئت جلسات ـ2تبصره      

 .است معتبر مدیره هیئت اک ریت

 صورتجلسه در مندرج تصمیمات از قسمتي یا تمام با که مدیره هیئت اعضای از یک هر ـ1تبصره      

 .نماید قید صورتجلسه در را خود نظر باید باشد مخالف

 :باشد مي زیر شرح به مدیره هیئت اختیارات و وظایف ـ29ماده      

 امنا هیئت مصوبات و اساسنامه اجرای ـ الف      

 بازرس به ارایه جهت صندوق ساالنه عملكرد و عملیات مالي، صورتهای نیز و بودجه تأیید و بررسي ـ ب      

 امنا هیئت و قانوني

 عملكرد گزارشهای همچنین و داخلي کنترل بخش قانوني، بازرس گزارشهای به رسیدگي و بررسي ـ پ      

 گزارشهای مدیرعامل چنانچه. گردد مي ارایه مدیرعامل توسط بار، یک ماه سه هر که صندوق ماهه سه

 و عاجل اقدام گزارش این اخذ به نسبت است موظف مدیره هیئت نكند، ارایه موقع به را بند این موضوع

 .نماید مؤثر

 یا و دولتي از اعم حقوقي و حقیقي اشخاص با قرارداد نوع هر عقد درخصوص تصمیم اتخاذ ـ ت      

 به غیرمنقول و منقول اموال معاوضه و فروش و خرید همچنین و آنها اقاله و فسخ تبدیل، تغییر، و غیردولتي

 مقررات رعایت با و امنا هیئت مصوبات چارچوب در موضوع با رابطه در تصمیمات سایر و صندوق حساب

 .مربوط

 صندوق نام به آن از استفاده و اعتباری مؤسسات نزد حساب افتتاح درخصوص تصمیم اتخاذ ـ ث      

 مناسب داخلي های کنترل نظام استقرار و داخلي حسابرسي نظام برقراری ـ ج      

 امنا هیئت به دعاوی صلح و داوری به اختالف موارد و دعاوی ارجاع پیشنهاد ارایه ـ چ      

 صندوق الوصول یا و الوصول مشكو  مطالبات مورد در تصمیم اتخاذ ـ ح      

 امنا هیئت طریق از مرکزی بانک به اعتباری مؤسسات پرداختي عضویت حق سقف پیشنهاد ـ خ      

 مصوبات و اساسنامه مفاد چارچوب در صندوق منابع گذاری سرمایه مورد در تصمیم اخذ و بررسي ـ د      

 امنا هیئت
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 و اساسنامه این مفاد موجود، مقررات با مطابق ها سپرده شده ضمانت وجوه پرداخت سازماندهي ـ ذ      

 امنا هیئت مصوبات

 یا و تجربیات و اطالعات تبادل ارتباط، برقراری درخصوص مدیرعامل پیشنهادات تصویب و بررسي ـ ر      

 و کشورها سایر در سپرده بیمه مؤسسات جمله از مربوط المللي بین سازمانهای با نامه تفاهم انعقاد عنداللزوم

 موجود مقررات و قوانین مقررات چارچوب در ها سپرده بیمه مؤسسات المللي بین انجمن

 آن دیون پرداخت و صندوق مطالبات وصول بر مستمر نظارت ـ ز      

 هیئت توسط یا و خود اختیارات محدوده در مدیرعامل توسط که اموری کلیه به راجع تصمیم اتخاذ ـ ژ      

 .گیرد مي قرار مدیره هیئت کار دستور در امنا

 .نماید تفویض مدیرعامل به را خود وظایف از برخي مسئولیت حفظ با تواند مي مدیره هیئت ـ تبصره      

 و مدیره هیئت پیشنهاد به که است صندوق اداری و اجرایي مقام باالترین عنوان به مدیرعامل ـ21ماده      

 پیشنهاد با وی عزل و گردد مي تعیین سال سه برای امنا، هیئت رییس حكم و تأیید و امنا هیئت تصویب با

 .گیرد مي صورت امنا هیئت تصویب و مرکزی بانک کل رئیس یا و مدیره هیئت

 .شود انتخاب مدیره هیئت اعضای بین از تواند نمي صندوق مدیرعامل ـ تبصره      

 :باشد مي زیر شرح به مدیرعامل اختیارات و وظایف ـ21ماده      

 مدیره هیئت و امنا هیئت تصمیمات اجرای ـ الف      

 مربوط مقررات و قوانین چارچوب در جاری امور اداره ـ ب      

 مربوط مقررات و قوانین رعایت با صندوق مدیران و کارکنان نصب و عزل ـ پ      

 برای صالح ذی مراجع به ارایه جهت معامالتي مالي، استخدامي، اداری، های نامه آیین تدوین ـ ت      

 تصویب

 و ساختار نمودن عملیاتي و استقرار و مدیره هیئت به ارایه جهت صندوق ساختار تدوین و تهیه ـ ث      

 مصوب تشكیالت

 حق با قضایي مراجع سایر و دادگاهها حقوقي یا حقیقي اشخاص مقابل در صندوق نمایندگي ـ ج      

 غیر توکیل

 قانون نهم و سي و یكصد اصل رعایت با کارشناس و داور تعیین و داوری به ارجاع سازش، به اقدام ـ چ      

 مربوط مقررات سایر و ایران اسالمي جمهوری اساسي

 ای دوره عملكرد گزارش مالي، های صورت و گزارشات ساالنه، بودجه و برنامه تنظیم و تهیه ـ ح      

 مدیره هیئت به ارایه برای صندوق

 صندوق های بدهي پرداخت و صندوق های بستانكاری و مطالبات وصول مورد در اقدام ـ خ      

 مدیره هیئت در تصویب از پس امنا هیئت به الوصول مشكو  مطالبات تشخیص گزارش ارایه ـ د      

 های سازمان با نامه تفاهم انعقاد عنداللزوم و تجربیات و اطالعات تبادل ارتباط، برقراری پیشنهاد ـ ذ      

 در ها سپرده بیمه المللي بین انجمن و کشورها سایر در سپرده بیمه مؤسسات جمله از مربوط المللي بین

 مدیره هیئت مصوبات و مقررات و قوانین چارچوب

 .نماید مي تفویض مدیرعامل به مدیره هیئت که اختیاراتي و وظایف انجام ـ ر      

 و تشخیص به صندوق کارکنان یا مدیران به را خود اختیارات از برخي تواند مي مدیرعامل ـ2تبصره      

 .کند واگذار خود مسئولیت

 مي صندوق اموال و منافع حقوق، حافظ و صندوق امور تمامي اجرای حسن مسئول مدیرعامل ـ1تبصره      

 .باشد
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 امضای با تعهدآور و اعتباری تجاری، مالي، اوراق و اسناد سایر و بروات ها، سفته ها، چک کلیه ـ9تبصره      

 معتبر صندوق مهر با2 او طرف از مجاز مقام یا صندوق حساب ذی و مدیره هیئت اعضای از یكي مدیرعامل،

 .بود خواهد معتبر مدیرعامل امضای با صندوق جاری و عادی مكاتبات و قراردادها تمامي. بود خواهد

 هیئت به را خود گزارشات باید که باشد مي حسابرسي سازمان عهده بر قانوني بازرس وظایف ـ22ماده      

 .نماید ارایه امنا

 :از است عبارت قانوني بازرس وظایف ـ22ماده      

 صندوق اساسنامه مفاد اجرای حسن بر مستمر نظارت ـ الف      

 مربوط مقررات با صندوق های هزینه و عملیات تطبیق ـ ب      

 هیئت به خود نظرات ارایه و صندوق عملیات و دفاتر مالي، های صورت مورد در اظهارنظر و بررسي ـ پ      

 امنا

 .شود مي ارجاع امنا هیئت سوی از که اموری درخصوص اظهارنظر و بررسي ـ ت      

 امنا هیئت به مدیره هیئت های گزارش سقم و صحت مورد در اظهارنظر ـ ث      

 و اسناد کلیه صندوق، جاری امور در مداخله بدون و خود وظایف ایفای در قانوني بازرس ـ28ماده      

 به تواند مي مدیرعامل از کتبي درخواست با و داده قرار رسیدگي مورد را صندوق های حساب و ها دارایي

 موظف نیز صندوق مدیرعامل. باشد داشته دسترسي داند مي الزم که صندوق مستندات و مدار  اطالعات،

 .نماید اقدام قانوني بازرس کتبي درخواست به پاسخ ارایه به نسبت وقت اسرع در که است

 بروز بر مبني گزارشاتي یا نماید مالحظه را اشكاالتي بازرسي، حین در چنانچه قانوني بازرس ـ تبصره      

 طور به را مراتب است مكلف دارد، دریافت صندوق در مشكالتي یا و مربوط مقررات و قوانین از تخلفات

 به را موضوع باید نگرفت، صورت اقدامي مذکور، مشكالت رفع برای چنانچه. برساند مدیرعامل اطالع به کتبي

 .نماید گزارش امنا هیئت

 مالی مقررات ـ چهارم فصل      

 خاتمه سال همان ماه اسفند پایان در و شروع سال هر ماه فروردین اول از صندوق مالي سال ـ23ماده      

 .بود خواهد سال همان ماه اسفند آخر تا تشكیل تاریخ از که تأسیس اول سال است نای به یابد، مي

 مي نگهداری و تنظیم حسابداری استانداردهای طبق صندوق های حساب و مالي های صورت ـ10ماده      

 .شوند

 به باشند نمي گذاری سرمایه قابل عنوان هیچ تحت که صندوق منابع مانده از درصد سي ـ12ماده      

 مي نگهداری مرکزی بانک نزد حسابي در اند، نشده گذاری سرمایه مصروف که صندوق منابع سایر همراه

 .شود

 پایان تا حداک ر و تنظیم بعد سال برای را صندوق پیشنهادی بودجه است موظف مدیره هیئت ـ11ماده      

 بعد سال بودجه سال، همان بهمن پایان تا است موظف نیز امنا هیئت. نماید ارایه امنا هیئت به سال هر آذر

 .کند ابالغ مدیره هیئت به و تصویب را

 همراه به مالي های صورت بر مشتمل صندوق ساالنه مالي گزارش است موظف مدیره هیئت ـ19ماده      

 به مالي سال پایان از پس ماه دو حداک ر تا را صندوق ساالنه عملكرد و عمومي وضعیت فعالیت، گزارش

 .کند ارسال امنا هیئت و قانوني بازرس

 و ساالنه مالي های صورت مورد در را خود نظرات از ای نسخه است مكلف قانوني بازرس ـ2تبصره      

 هیئت به امنا، هیئت جلسه برگزاری تاریخ از پیش ماه یک ها، بدهي و ها دارایي صورت و مالي های گزارش

 .نماید تسلیم امنا



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  22

 اعضای و مدیرعامل حساب مفاصا منزله به امنا هیئت توسط صندوق مالي های صورت تصویب ـ1تبصره      

 .باشد مي نظر مورد مالي سال عملكرد برای مدیره هیئت

 منابع حساب به قانوني مراحل طي از پس مالي سال هر در صندوق های هزینه بر درآمد مازاد ـ11ماده      

 .گردد مي منظور صندوق

 مقررات سایر ـ پنجم فصل      

 ظرف و اعتباری مؤسسات از یكي طریق از را ضمانت مشمول های سپرده وجوه صندوق، ـ11ماده      

 .نماید مي پرداخت امنا هیئت مصوب دستورالعمل اساس بر و اضطرار کمیته اعالم از پس روز بیست

 ربط ذی اعتباری مؤسسه بستانكاران جزء شده، ضمانت های سپرده پرداخت میزان به صندوق ـ12ماده      

 گذاران سپرده ضمانت مشمول های سپرده پرداخت به اقدام از پیش صندوق منظور این به. گیرد مي قرار

 سپرده از یک هر و اعتباری مؤسسه مكتوب موافقت با تا نماید مي اتخاذ را کاری و ساز اعتباری، مؤسسه

 پرداخت های سقف تا ربط، ذی اعتباری مؤسسه از گذاران سپرده مطالبات به مربوط حقوق تمامي گذاران،

 .یابد انتقال صندوق به آنها، به شده

 عنوان تحت اعتباری، مؤسسه گذاران سپرده های سپرده پرداخت به شروع از پس صندوق ـ12ماده      

 به اعتباری مؤسسه آن ورشكستگي اعالم درخواست به نسبت ربط، ذی اعتباری مؤسسه بستانكاران از یكي

 .نماید مي اقدام صالح دادگاه به خود دیون پرداخت در توانایي عدم دلیل

 سپرده پرداخت به شروع صندوق دادگاه، توسط اعتباری مؤسسه ورشكستگي حكم صدور از پس ـ12ماده

 2.نمود خواهد اعتباری مؤسسه گذاران سپرده های

 تصفیه مدیر یا مرکزی بانک نماینده اعتباری، مؤسسه مدیران است موظف صندوق مدیرعامل ـ18ماده      

 .سازد مطلع گذاران سپرده از یک هر به صندوق پرداخت وجوه میزان از را

 گزارش تواند مي صندوق مدیره هیئت عمومي، آگاهي سطح افزایش و سازی شفاف منظور به ـ13ماده      

 .نماید منتشر نباشد، تجاری یا بانكي محرمانه اطالعات متضمن که را صندوق سالیانه عملكرد

 از بخش آن و صندوق کارکنان مدیرعامل، قانوني، بازرس مدیره، هیئت امنا، هیئت اعضای ـ90ماده      

 مراقبت موظفند دارند، دسترسي صندوق اطالعات به نحو هر به که اشخاصي سایر و مرکزی بانک کارکنان

 .نمایند شوند، مي تلقي محرمانه که صندوق اطالعات از دسته آن افشای عدم در را الزم

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه اصالح

 

 92/1/2931                                   هـ12291ت/18009شماره

 

  ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه اصالح

 

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  22

 و ایـران  اسـالمي  جمهـوری  مرکزی بانک مشتر  پیشنهاد به بنا 28/2/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 پنجسـاله  برنامه قانون( 31) مـاده( د) بنـد استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 :نمود تصویب ـ2983 مصوب ـ ایران اسـالمي جمهـوری توسعه پنجم

 11/1/2932 مـورخ  هــ 12291ت/201131 شماره نامه تصویب موضوع ها، سپرده ضمانت صندوق اساسنامه

 :شود مي اصالح زیر شرح به

 مـي  حـذف  «اساسـنامه  ایـن ( 2) مـاده  در مذکور های سپرده است نای به» عبارت( 1) ماده( الف) بند در ـ2

 .شود

 .شود مي حذف( 2) ماده ـ1

 .شود مي حذف آن( ت) بند و «نفر هفت» عبارت جایگزین «نفر شش» عبارت( 8) ماده در ـ9

 .شود مي حذف «او طرف از مجاز مقام یا صندوق حساب ذی و» عبارت( 21) ماده( 9) تبصره در ـ1

 :شود مي( 12) ماده جایگزین زیر متن ـ 1

 سـپرده  پرداخـت  بـه  شروع صندوق دادگاه، توسط اعتباری مؤسسه ورشكستگي حكم صدور از پس ـ12ماده

 .نمود خواهد اعتباری مؤسسه گذاران سپرده های

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 4534 مصوب کشور بانکی و پولی قانون( 11) ماده( 2) بنداصالح 

 

 92 ماده اجرائی نامه آئین

 

 404ماده  پروانه بدون صنفی ساماندهی واحدهای

       هـ18012ت/292321شماره

 21/2/2932  تاریخ

 

 

 کشور وزارت ـ دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 نیرو وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 بنـد  اسـتناد  بـه  و تجـارت  و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد به بنا 20/1/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 نامـه  آیـین  ــ  2983 مصـوب  ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 202) ماده «ب»

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده( ب) بند اجرایي

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲8۲) ماده «ب» بند اجرایی نامه آیین

 



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  28

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین دراین ـ2ماده

 .کسب پروانه صدور به مجاز دسـتگاههای و ها اتـحادیه: کسب پروانه صـدور مراجـع ـ الف

 آیـین  این مقررات طبق کسب پروانه فاقد واحدهای ساماندهي منظور به که مجوزی: موقت کسب پروانه ـ ب

 .شود مي صادر یكسال مدت  به و یكبار برای تنها کسب پروانه صدور مراجع توسط نامه

 و آب بـرق،  توزیـع  شرکتــهای  تابعـه،  واحدهای و مالیاتي امور سازمان: جرایم کننده اعمال دستگاههای ـ ج

 .شهرداریها و رادیویي ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان گاز، فاضالب،

 صـنوف  ساماندهــي  سـتاد  نامـه،  آیین این اجرای حسن بر نـظارت و هـدایت هماهنگي، منظـور به ـ1 ماده

 :گردد مي تشكیل زیر شـرح به شهرستان و استان مرکز، در کسـب پروانه فاقد

 :مرکز در کسب پروانه فاقد صنوف ساماندهي گروه کار ترکیب ـ2

 (.رییس) تجارت و معدن صنعت، وزارت داخلي بازرگاني توسعه معاون ـ الف

 (.ستاد دبیر) کشور صنفي سازمانهای بر نظارت عالي هیئت دبیر ـ ب

 .کشور وزارت االختیار تام نماینده ـ ج

 .پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت االختیار تام نماینده ـ د

 .نیرو وزارت االختیار تام نماینده ـ هـ

 .اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت االختیار تام نماینده ـ و

 .مالیاتي امور سازمان االختیار تام نماینده ـ ز

 .ایران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی عمومي اماکن بر نظارت مدیریت ـ ح

 .کشور اصناف شورای رییس ـ ط

 :استان در کسب پروانه فاقد صنوف ساماندهي گروه کار ترکیب ـ1

 (.رییس) تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رییس ـ الف

 .استان انتظامي ناحیه عمومي اماکن واحد رییس ـ ب

 .جرائم کننده اعمال دستگاههای نمایندگان ـ ج

 :شهرستان در کسب پروانه فاقد صنوف ساماندهي گروه کار ترکیب ـ9

 (.رییس) تجارت و معدن صنعت، وزارت شهرستاني واحد رییس ـ الف

 .شهرستان انتظامي منطقه عمومي اماکن واحد رییس ـ ب

 .جرائم کننده اعمال دستگاههای نمایندگان ـ ج

 .شهرستان صنفي امور مجمع رییس ـ د

 طریق از ماه سه ظرف نامه آیین این ابالغ تاریخ از موظفند صنفي امور مجامع و کشور اصناف شورای ـ9ماده

 دعوتنامـه  ارسـال  یا و تجـارت و معدن صنعت، وزارت رسمي درگاه ک یراالنتـشار، های روزنامه سیما، و صدا

 صـدور  مراجـع  از پروانـه  دریافــت  جهت کسب پروانه فاقد صنفي واحدهای متحدالشكل فراخـوان به نسبت

 تأکیـد  مورد کسب پروانه دریافت برای مراجعه مهلـت آخرین باید فراخوان این در. نمایند اقدام کسب پروانه

 .گیرد قرار

 فراخـوان  اعـالم  و نامـه  آیـین  این ابالغ از ماه شش ظرف موظفند کسب پروانه فاقد صنفي واحدهای ـ1ماده

 کتبـي  تقاضای تسلیم با و مراجعه کسب پروانه صدور مراجع به ربط ذی دستگاههای و اصناف شورای توسط

 درصـورت  موظفنـد  کسـب  پروانـه  صدور مراجع. نمایند اقدام کسب پروانه اخذ به نسبت الزم مدار  ارایه و

 در مقـرر  شـرایط  براساس اینصورت غیر در و دایم کسب پروانه صدور به نسبت دایم پروانه اخذ شرایط احراز

 .نمایند صادر موقت کسب پروانه نامه، آیین این( 1) ماده



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  23

 پرونـده  تشـكیل  بـه  نسـبت  مـاده  این در شده تعیین مهلت پایان تا که صنفي واحدهای درخصوص ـ تبصره

 الزامـي  صـنفي  واحـد  هـر  بـرای  مجـاز  سقف و حدود جمله از ها اتحادیه داخلي ضوابط رعایت نمایند، اقدام

 .نیست

 مـي  تعیین تجارت و معدن صنعت، وزیر توسط موقت کسب پروانه صدور برای الزم مدار  و شرایط ـ 1ماده

 .شود

 پروانـه  دارندگان برای ای مكتسبه حقوق هیچگونه دایم، به موقت کسب پروانه تبدیل عدم درصورت ـ تبصره

 .شد نخواهد ایجاد موقت کسب

 اقـدام  نامه آیین این( 1) ماده در یادشده مدت ظرف کسب پروانه فاقد صنفي واحدهای درصـورتیكه ـ 2ماده

 دایـم  پروانـه  به آن تبدیل به موفق موقت کسب پروانه انقضای از پس یا و ننمـاید موقت کسب پروانه اخذ به

 اخذ برای جرایم کننده اعمال دستگاههای به واحدها این معرفي به موظف کسب پروانه صدور مراجع نشوند،

 .باشند مي نامه آیین این( 8) ماده در مقرر جرایم

 واحـدهای  شناسـایي  بـه  موظـف  شهرستان هر در صنفي امور مجامع همكاری با صنفي های اتحادیه ـ2ماده

 فاقـد  صـنوف  سـاماندهي  کارگروههـای  و جرایم کننده اعمال دستگاههای به آنها معرفي و کسب پروانه فاقد

 .باشند مي پروانه

 توسـعه،  پنجم پنجساله برنامه پنجم و چهارم سوم، سالهای در موظفند ربط ذی اجرایي دستگاههای ـ 8ماده

 یـا  و مالیـات  نرخهـای ( %200) درصد صد و( %21) درصد پنج و هفتاد ،(%10) درصد پنجاه معادل ترتیب به

 .نمایند واریز داری خزانه نزد کشور عمومي درآمدهای حساب به و وصول جریمه عنوان به را مصوب تعرفه

 کننــده  اعمال دستگاههای شوند، دایم کسب پروانه اخذ به موفق جریمه مشمول واحدهای چنـانچه ـ3ماده

 .نمایند متوقف را واحدها این از جریمه دریافت موظفند جرایم

 جـرایم  کننـده  اعمـال  دسـتگاههای  به را صادرشده های پروانه تصویر باید پروانه صادرکننده مراجع ـ تبصره

 .نمایند ارسال

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 تعاونیهای و ها اتحادیه تشکلها، توسطبازار تنظیم اجرائی امور اجرائی نامه آئین

 402ماده 

 

 401الف ماده  بند اجرائی نامه آئین

 

 92/1/2931                                           هـ18312ت/18021 شماره

 

 ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 201) ماده( الف) بند اجرایي نامه آیین

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  20

 و تجـارت و مـعدن صنعت، وزارت مشتر  پیشنهاد به بنا 28/2/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 برنامه قانـون( 201) ماده( الف) بنـد استنـاد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریـزی رنامهب معـاونت

 شده یاد ماده( الف) بند اجرایي نامه آیین ـ 2983 مصوب ـ ایران اسـالمي جمهوری توسعه پنجم پنـجساله

 :نمود تصویب زیر شرح به را

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲81) ماده( الف) بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي بكار زیر مشروح معاني در نامه آیین این در مندرج اصطالحات ـ2ماده

 ایران تجارت توسعه سازمان: سازمان ـ الف

 ایران اسالمي جمهوری کشاورزی و معادن صنایع، بازرگاني، اتاق: بازگاني اتاق ـ ب

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی تعاون اتاق: تعاون اتاق ـ پ

 حوزه غیرمستقیم و مستقیم های حمایت و ها یارانه جوایز، تسهیالت، ها، کمک: ها حمایت و ها مشوق ـ ت

 براساس که( 13/2/2930 مورخ  12231ت/91223 شماره نامه تصویب موضوع) غیرنفتي صادرات

 .گردد مي ارایه یا پرداخت کنندگان صادر به غیرنفتي صادرات از حمایت های نامه آیین یا دستورالعمل

 ها، خوشه ها، شبكه ها، بنگاه جمله از مختلف اعضای از متشكل ای یافته سازمان مجموعه: تشكل ـ ث

 دارای و صادراتي بزرگ های شرکت و صادرات مدیریت های شرکت ،(ها کنسرسیوم) ها شرکت اتحادیه

 کانون، جامعه، سندیكا، انجمن، اتحادیه، قالب در و بوده مستقل حقوقي شخصیت دارای که محصول تنوع

 صادرات حوزه در آنها فعالیت از بخشي یا تمام و شده ثبت ربط ذی قانوني مراجع در آنها نظیر و خانه شورا،

 .باشد مي غیرنفتي

 متقاضي، های تشكل بین از توسعه پنجم برنامه قانون اجرای سوم سال از است موظف سازمان ـ1ماده

 صنعت، وزیر توسط که سازمان های شاخص و ها معیار براساس را ذیصالح و توانمند های تشكـل از تعدادی

 ،(1) ماده موضوع اجرایي امور واگذاری برای نمونه صورت به گردد مي ابالغ و تصویب تجارت و معدن

 .نماید اقدام آنها تعداد افزایش به نسبت بعد های سال در و انتخاب

 اجرای در مشارکت جهت را خود آمادگي مراتب نامه، آیین این ابالغ از پس باید متقاضي های تشكل ـ9ماده

 .نمایند اعالم تعاون و بازرگاني های اتاق و سازمان به نامه آیین این

 متقاضي های تشكل به را زیر اختیارات از بخشي یا تمام مربوط ضوابط چارچوب در تواند مي سازمان ـ1ماده

 :نماید واگذار

 سازمان به آن اعالم و صادراتي جوایز محاسبه صادراتي، جوایز متقاضیان های پرونده بررسي و تشكیل ـ2

 .پرداخت جهت

 نمونه صادرکننده انتخاب فرایند در شرکت متقاضیان های پرونده امتیازدهي و ممیزی بررسي، تشكیل، ـ1

 فهرست پیشنهاد و( آن بعدی اصالحات و 3/1/2980 مورخ هـ11211ت/1111 شماره نامه تصویب موضوع)

 .نمونه صادرکنندگان

 صادرات توسعه با مرتبط تخصصي های گردهمایي و ها همایش آموزشي، های دوره برگزاری و طراحي ـ9

 .سازمان آموزشي تقویم براساس کشور خارج و داخل در

 .مربوط ضوابط چارچوب در گذاری سرمایه و بازرگاني بازاریابي، تجاری، های هیئت پذیرش و اعزام ـ1

 .کشور خارج و داخل های نمایشگاه برگزاری ـ 1

 شماره نامه تصویب موضوع) صادراتي بندی بسته توسعه و تجاری نشان توسعه و ایجاد از حمایت ـ 2

 (12/1/2983 مورخ ن11221ت/11181



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  
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 211از  22

 جهت آنها یارانه محاسبه و صادراتي های کاال نقل و حمل یارانه متقاضیان پرونده بررسي و تشكیل ـ2

 .سازمان توسط پرداخت

 با ها تشكل بین قرارداد یا توافقنامه براسـاس مـاده این اجـرایي امور انجام خـدمات جـبران ـ تبصره

 شماره نامه تصویب موضوع) غیرنفتي صادرات از حمایت دستورالعمل چارچوب در سازمان،

 قالب در و سازمان صادراتي های مشوق و جوایز ردیف محل از( 13/2/2930 مورخ  12231ت/91223

 .شد خواهد پرداخت و تأمین ها تشكل از حمایت

 های تشكل سوی از محوله وظایف انجام در شكایت یا قصور تعلل، تخلف، هرگونه بروز صورت در ـ 1ماده

 کار تشكیل با احتمالي، خسارات جبران و پاسخگویي منظور به است موظف سازمان نامه، آیین این موضوع

 به( ضرورت حسب) ربط ذی دستگاههای سایر و تعاون و بازرگاني های اتاق سازمان، حضور با گروهي

 از بخشي یا کامل صورت به) خدمات جبران عدم جمله از الزم، تنبیهات اعمال به نسبت و رسیدگي موضوع

 .نماید اقدام مسئولیت، سلب و( آن

 و توسعه جهت را الزم های سازوکار تعاون، و بازرگاني های اتاق همكاری با است موظف سازمان ـ 2ماده

 شده واگذار امور بهینه اجرای و مسئولیت قبول منظور به( 9)و(1) مواد موضوع های تشكل توانمندسازی

 .کند فراهم

 آن از حاصل های دستاورد و نامه آیین این مفاد اجرای ساالنه عملكرد گزارش است موظف سازمان ـ2ماده

 .نماید ارایه کشور صادرات توسعه کارگروه به احتمالي مشكالت رفع های راهكار همراه به را

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 442 ماده اجرائی نامه آئین

 2930/2/2 هـ12110ت/291828شماره

 

 دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی تعاون اتاق ـ ایران معادن و صنایع و بازرگاني اتاق

 راهــبردی  نظـارت  و ریزی برنامه معاونت مشتر  پیشـنهاد به بنا 1/2/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئـت

 جمهـوری  مرکـزی  بانـک  و تجــارت  و معدن صنعت، و دارایي و اقتصادی امور های وزارتخانه و جمهور رییس

 بـه  و ایـران  اسـالمي  جمهـوری  مرکـزی  تعـاون اتاق و ایران معادن و صنایع و بازرگاني اتاق و ایران اسـالمي

 توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون ( 111) مــاده ( ص) بند و( 212) ماده( الف) بند ،(228) مواد استناد

 :نمود تصویب زیر شرح به را یادشده مواد اجرایي نامه آیین ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری

 

 پنجساله برنامه قانون( 221) ماده( ص) بند و( ۲5۲) ماده( الف) بند ،(۲۲3) ماده اجرایی نامه آیین

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معـاني در زیر اصطالحات و ها واژه نامه آیین ایـن در ـ2ماده

 . ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف
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 بانكهـا،  قـانون ( 111) مـاده  خصـوص  در و عامـل  بانكهـای  قـانون ( 228) مـاده  مورد در: عامل موسسه ـ ب

 مرکـزی  بانـک  از مجـوز  دارای ای توسـعه  صـندوقهای  و الحسـنه  قرض صندوقهای اعتباری، و مالي مؤسسات

 .ایران اسالمي جمهوری

 خـدمات  مـدیریت  قـانون ( 1) مـاده  موضـوع  اجرایـي  های دستگاه کلیه(: استاني یا ملي) اجرایي دستگاه ـ ج

 قـرار  آنهـا  اختیـار  در را الزم اعتبـارات  عامـل  مؤسسه با عاملیت قرارداد عقد با که ـ2982 مصوب ـ کشوری

 .دهد مي

 بـه  اعتبـار  واگذاری مسوولیت کشور، کل ساالنه بودجه مقررات طبق که اجرایي دستگاه: اعتبار واگذارنده ـ د

 .دارد عهده به را عامل مؤسسه

 موافقتنامـه  قـانون،  مفـاد  براسـاس  عامـل  مؤسسه و اعتبار واگذارنده میان که قراردادی: عاملیت قرارداد ـ هـ

 .گیرد مي قرار عامل موسسه اختیار در شده اداره وجوه آن مطابق و منعقد نامه آیین این ضوابط و متبادله

 نـانوتكنولوژی،  و هوافضـا  و افـزار  نـرم  اپتیک و لیزر نو، مواد بیوتكنولوژی، الكترونیک، صنایع: نوین صنایع ـ و

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخیص به نو های انرژی

 .جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ ز

 ربـط  ذی مراجـع  از مجوز اخذ با که شده اداره وجوه تسهیالت متقاضي حقوقي یا حقیقي شخص: مجری ـ ح

 .باشد مي دار عهده را اقتصادی طرح یک اجرای

 .نماید مي منعقد مربوط مقررات مطابق ابالغي تخصیص سقف در را عاملیت قرارداد اعتبار واگذارنده ـ1ماده

 اعتبـارات  سـرجمع  از%( 20) درصـد  ده سقف تا حداک ر متقاضي های بنگاه گردش در سرمایه تامین ـ9ماده

 .است مجاز نامه آیین این چارچوب در دستگاه هر ساالنه شده اداره وجوه

 شـده  اداره وجـوه  تسـهیالت  اقسـاط  بازپرداخت بابت دریافتي سود و اصل است موظف عامل موسسه ـ1ماده

 کـل  داری خزانـه  توسط که خاصي حساب به سررسید در را( کشور کل بودجه محل از) نامه آیین این موضوع

 داخلـي  منـابع  مـورد  در تـا  واریـز،  گـردد،  مـي  افتتـاح  استان معین خزانه توسط استانها در و مرکز در کشور

 از بخشـي  تنظـیم  قـانون ( 2) مـاده  مطـابق  عمـومي  بودجه منابع مورد در و آنها حساب به دولتي، شرکتهای

 .گردد واریز کشور عمومي درآمد حساب به ـ2980 مصوب ـ دولت مالي مقررات

 توسـط ( بـانكي  سوابق نظر از) متقاضیان اهلیت و ها طرح مالي اقتصادی، فني، توجیه تایید و بررسي ـ 1ماده

 بودجـه  منـابع  محـل  از صرفا که شده اداره وجوه تسهیالت از بخش آن مورد در. شود مي انجام عامل موسسه

 در) اعتبـار  واگذارنـده  توسـط  وثـایق  میزان و نوع و کارمزد سود، نرخ که صورتي در شود مي تامین کشور کل

 مقررات و قوانین سایر و بانكي مقررات و قوانین مطابق نشود، تصریح و مشخص( عاملیت قرارداد شرایط قالب

 را کـافي  و الزم هـای  ضمانت است موظف عامل موسسه. گردد مي اعمال و تعیین عامل موسسه توسط مربوط

 سود و اصل وصول برای الزم قانوني اقدامات مسئولیت. نماید دریافت متقاضي از سود و اصل بازپرداخت برای

 .باشد مي عامل موسسه برعهده بانكها داخلي منابع از تسهیالت پرداخت مشابه شده اداره وجوه اقساط

 دالیـل  با را( بانكي سوابق یا اقتصادی و فني توجیه از اعم) طرح رد موارد است موظف عامل موسسه ـ تبصره

 .برساند اعتبار واگذارنده اطالع به کتبي صورت به آن

 و آالت ماشـین  سـازی  نمونـه  معـدني،  اکتشـاف  هـای  طرح بازار و مالي اقتصادی، فني، توجیه بررسي ـ 2ماده

 موافقتنامـه  در که خاص موارد سایر و نوین صنایع ،(ها آزمایشگاه تجهیز شامل) مهندسي و طراحي تجهیزات،

 صـالحیت  تعیـین  مشـاوران  یـا  و وی توسط اعتبار واگذارنده تشخیص صورت در شود، مي بیني پیش متبادله

 .شود مي مالي تامین( شده اداره وجوه) کشور کل بودجه اعتبارات محل از طرحها این. شد خواهد انجام شده

 طرحهای از حمایت میزان و چگونگي سال هر ابتدای در است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ تبصره

 تعـاون  اتـاق  و ایـران  معـادن  و صنایع و بازرگاني اتاق هماهنگي با مصوب بودجه چارچوب در را نوین صنایع

 .برساند عموم اطالع به و تدوین ایران اسالمي جمهوری مرکزی
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 دسـتگاه  مقـام  بـاالترین  امضـای  بـا  نامـه  آیـین  ایـن  موضـوع  تسهیالت از استفاده متقاضي طرحهای ـ2ماده

 ظـرف  است موظف عامل موسسه. گردند مي معرفي عامل موسسه به او جانب از مجاز مقام یا اعتبار واگذارنده

 اقتصـادی  و مـالي  فني، توجیه نظر از را آن متقاضي، جانب از مدار  تكمیل و طرح دریافت زمان از روز سي

 تسـهیالت . نماینـد  اعـالم  اعتبـار  واگذارنـده  به را ها طرح تصویب یا رد خصوص در خود قطعي نظر و بررسي

 قـانون ( 111) مـاده ( ص) بنـد  و( 212) مـاده ( الف) بند ،(228) ماده اجرایي نامه آیین روز سي ظرف مربوط

 سـهم  تـامین  و وثیقه ارایه طرح، تصویب از پس کاری ز ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه

 .شود پرداخت باید( لزوم صورت در) متقاضي آورده

 معرفـي  طرحهـای  مـورد  در نامـه  آیـین  این( 2) ماده در مقرر های مهلت اجرای در تاخیر صورت در ـ تبصره

 عامـل  موسسـه  شـوند،  مـي  مـالي  تـامین ( عاملیت قرارداد براساس) اعتبار واگذارنده واریز محل از که ای شده 

 و فنـي  توجیـه  بـه  مسـتند  نیـاز  مـورد  اعتبار ماخذ به بانكي سیستم در سپرده سود نرخ معادل است موظف

 اجرای حسن مسئولیت. نماید اضافه عاملیت قرارداد مبلغ سقف به خود داخلي منابع محل از طرح، اقتصادی

 .است اعتبار واگذارنده دستگاه عهده به امر این

 مصـوب،  طرحهای عاملیت، قرارداد قالب در واریزی وجوه عملكرد گزارش است موظف عامل موسسه ـ 8ماده

 را عامـل  موسسـه  نـزد  حساب مانده و خزانه به وصولي وجوه پرداختي اقساط، وصولي قطعي، پرداختي مبالغ

 .نماید ارایه ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک و معاونت اعتبار، واگذارنده به یكبار ماه سه هر

. نمایـد  واریـز  خزانـه  بـه  را سـال  پایـان  در نشده تعهد و بالاستفاده مبالغ است موظف عامل موسسه ـ تبصره

 .بود خواهد اعتبار واگذارنده دستگاه برعهده تبصره این اجرای حسن بر نظارت

 نامـه،  آیـین  ایـن  موضوع مصوب و شده معرفي طرحهای عملكرد گزارش است موظف اعتبار واگذارنده ـ3ماده

 معـاونین  یـا  و معاونـت  به ماهه سه مقاطع در را رسیده برداری بهره به طرحهای و آنها از حمایت میزان و نوع

 .نماید ارایه( مورد حسب) ها استانداری ریزی برنامه

 در کـه  کند نگهداری ای گونه به را شده اداره وجوه به مربوط های حساب است موظف عامل موسسه ـ20ماده

 و تسـهیالت  سـود  و اصـل  تفكیـک  به وصولي شده، پرداخت تسهیالت موجودی، به مربوط اطالعات زمان هر

 .باشد اعتبار واگذارنده به ارایه و دسترسي قابل معوق اقساط

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 420دستورالعمل ماده 

 هـ  12192/ت21110شماره

 90/2/2932تاریخ

 

       

 وزارت اموراقتصادی و دارایي

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایـي و بـه اسـتناد     11/20/2930هیئت وزیران در جلسه مورخ       

ـ دســتورالعمل    2983مي ایـران ـ مصــوب    ( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسـال210ماده )

 تبادل اطـالعات مؤدیان مالیـاتي را به شرح زیر تصویب نمود:
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 ( قانون برنامه پنجم توسعه۲28دستورالعمل تبادل اطالعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده )

 

 ـ در این دستورالعمل، اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:2ماده        

 ـ  2983الف ـ قانـون: قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسـعه جمـهوری اسالمي ایران ـ مصوب         

 ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتي کشور        

 یكي اطالعات درآمدی و هزینه ای مؤدیاني مالیاتي.ج ـ پایگاه اطالعات: پایگاه الكترون        

( که توسـط سـازمان طراحـي و    1د ـ ساختار داده : قالب )فرمت( تبادل داده ای اطالعات موضوع ماده )       

 در پایگاه اطالعات تعبیه و اعالن مي گردد.

 ( قانون.111هـ ـ دستگاه اجرایي: دستگاههای اجرایي موضوع ماده )        

ـ و اصـالحات    2922( قانون مالیاتهـای مسـتقیم ـ مصـوب     2و ـ مؤدیان مالیاتي: اشخاص موضوع ماده )       

 بعدی آن.

ـ دستگاههای اجرایي موظفند بالفاصله پس از راه اندازی پایگـاه اطالعـات در سـازمان، اطالعـات     1ماده      

مفاد این دسـتورالعمل در اختیـار سـازمان    درآمدی و هزینه ای مؤدیان مالیات را به شرح اقالم زیر با رعایت 

 قرار دهند:

 الف ـ معامالت )خرید و فروش دارایي ها، کاالها و خدمات(        

 ب ـ تجارت خارجي )واردات و صادرات کاالها و خدمات(        

 ج ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری        

 د ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری        

 هـ ـ صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری        

و ـ تراکنش های جابه جایي نقـدینگي )بانكـها، مؤسسـه های پـولي و اعــتباری، تعـاوني هـای اعتبـار،             

الحسنه و عناوین مشابه، صرافـي ها و همـچنین تسهیالت بـانكي اعـم از ارزی و ریـالي،    صنـدوق های قرض 

 گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن(

 ز ـ نقل و انتقال اموال غیرمنقول، سهام و سایر اوراق بهادار        

 باربری و مسئولیت مدني و بیمه های اجتماعي( ح ـ تراکنش های بیمه ای )بیمه های اتكایي،        

ـ تبادل اطالعات و استفاده از اطالعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایـت مـاده   9ماده      

( قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیـین، وصـول و دادرسـي مالیـاتي     191)

 خواهد بود.

( را با همـاهنگي سـازمان بـه    1ـ دستگاههای اجرایي موظفند زمینه تبادل اطالعات موضوع ماده )1هماد      

 یكي از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند:

الف ـ تبادل بر خـط و غیر برخط از طریـق اتصـال بانک اطالعاتي دسـتگاه اجرایي بـه پایگـاه اطالعـات           

ختار داده ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایي موظفند ماهانه نسبت به بروزرساني براساس سا

 اطالعات بانكهای خود در این زمینه اقدام نمایند.

( به صورت ماهانه درصورت CDب ـ تبادل از طریق سـایر رسانه های الكترونیكي از جمله لوح فشرده )       

مان ایجاد زیرساختها و اتصال در قالب بنـد )الف(. در این صورت، دستگاههای فقدان زیرساختهای الزم و تا ز

اجرایي موظفند ماهانه اطالعات بروزرساني شده مربوط را براساس ساختار داده ای مذکور در بنـد )الـف(، در   

 اختیار سازمان قرار دهند.

ي موظفنـد بســترهای ارتبـاطي و نـرم     ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و دستگاههای اجرای  1ماده      

 ( را فراهم نمایند.1افـزاری الزم برای تبـادل اطالعات موضـوع بند )
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( قـانون مالیاتهـای   192( و )190( ایـن دسـتورالعمل مشـمول مـواد )    1ـ اطالعات موضوع ماده )  2ماده      

 مستقیم و ضمانت اجرایي مندرج در آن مي باشد.

 

 محمدرضا رحیمي معاون اول رییس جمهور ـ

 

 425آیین نامه ماده 

 1/9/2932هـ                                                                                        12291/ت10120مارهش

 

 وزارت امور اقتصادی و دارایي ـ سازمان حفاظت محیط زیست

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بنا به پیشنهاد مشتر  معاونت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریـیس جمهـور و       3/22/2930هیئت وزیران در جلسه      

وزارت امور اقتصادی و دارایي و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یكصـد و سـي و هشـتم قـانون اساسـي جمهـوری       

 :زیر تصویب نمود اسالمي ایران آیین نامه اجرایي ماده یاد شده را به شرح

 

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران۲2۲آیین نامه اجرایی ماده )

 

( قـانون  98( ماده )2ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهای تولیدی موضوع بند )الف( و تبصره )2ماده     

 .جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع مي شودمالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت 

ـ به منظور توزیع عوارض آلودگي واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( موضوع قانون کـه آلـودگي آنهـا بـه     1ماده     

 :بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت مي کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشكیل مي شود

 (الف ـ معاون برنامه ریزی استانداری )مسئول کمیته     

 (ب ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان )دبیر کمیته     

 ج ـ مدیر کل امور مالیاتي استان     

 د ـ فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگي     

ص شـدت آلـودگي هـر یـک از آنهـا در      تبصره ـ فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستانهای متـأثر و شـاخ        

ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابالغي سازمان حفاظت محیط زیست اعـالم  

 .مي شود

 :ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه مي شود9ماده     

 

 ضریب توزیع عوارض شهرستان

 سهم شهرستان =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــ    

 مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر

 

 :الف ـ ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه مي شود     

 عوارض شهرستان= ضریب توزیع  2/0+ )شاخص شدت آلودگي شهرستان(* 9/0شاخص جمعیت شهرستان( * )

 .ب ـ شاخص شدت آلودگي برای شهرستان های بسیار آلوده عدد )دو( و برای شهرستانهای آلوده عدد )یک( است     

( هـزار نفـر عــدد )یـک(، بـرای      10ج ـ شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرسـتان هـای دارای جمعیـت کمتـر از )          

( هزار نفـر عـدد )دو( و بـرای شهرسـتان هـای دارای جمعیـت بـیش از        100ا )( هزار نفر ت10شهرستان های دارای جمعیت بین )

 .( هزار نفر، عدد )سه( است100)

 .( این آیین نامه تعیین مي شود2ـ سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده )2تبصره     

ا تهیـه و بـه سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و       ـ کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملكرد سـالیانه ر 1تبصره     

 .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعالم نماید

نفر و بیشتر( به شهرستان های واقع در دو یا چنـد اسـتان سـرایت     10ـ چنانچه آلودگي واحدهای بزرگ تولیدی )1ماده     

 :میته ای با ترکیب زیر تشكیل مي شودکند، برای توزیع عوارض آلودگي بین شهرستان های متأثر ک
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 (الف ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور )مسئول کمیته     

 (ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست )دبیر کمیته     

 ج ـ اداره کل مالیاتي استان محل استقرار واحد آالینده     

 های تحت تأثیرد ـ معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان      

ـ فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان های متأثر و شاخص شـدت آلـودگي هـر یـک از آن هـا      2تبصره     

 .توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعالم مي شود

یـاری هـای هـر شهرسـتان     ( و سهم شـهرداری هـا و ده  9ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده )1تبصره     

 .( این آیین نامه محاسبه مي شود2براساس ماده )

 

 

  جمهور ـ محمدرضا رحیمي   معاون اول رئیس
 

 (421بند )ج( ماده ) یینامه اجرا یینآ

 

      22/2/2931                                                                هـ12291ت/1219شماره

 

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ـ دارایي و اقتصادی امور وزارت

 اتاق و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت مشتر  پیشنهاد به بنا 9/20/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 211) ماده( ج) بند استناد به و ایران اسالمي جمهوری مرکزی تعاون

 :نمود تصویب ذیل شرح به را مذکور بند اجرایي نامه آیین ـ 2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲21) ماده( ج) بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت: وزارت ـ الف

 و( 8) بندهای موضوع عام سهامي تعاوني های شرکت و متعارف تعاوني های شرکت: تعاوني های تشكل ـ ب

 های اتاق و تعاوني های اتحادیه اساسي، قانون( 11) اصل کلي های سیاست اجرای قانون( 2) ماده( 3)

 .تعاون

 .ایران اسالمي جمهوری مرکزی تعاون اتاق: مرکزی تعاون اتاق ـ ج

 ایران اسالمي جمهوری اقتصاد تعاوني بخش قانون( 19) ماده موضوع های اتحادیه: تعاوني های اتحادیه ـ د

 بعدی اصالحات و ـ2910 مصوب ـ تعاوني های شرکت قانون( 21) و( 22) مواد موضوع و ـ2920 مصوب ـ

 .آنها

 دستگاه و دولت اختیارات و وظایف از قسمت آن: تعاوني بخش گری تصدی وظایف و حاکمیتي وظایف ـ هـ

 از بعضي یا تعاوني بخش به اختصاص مقررات، و قوانین در که گری تصدی و حاکمیتي امور در اجرایي های

 .باشد داشته تعاوني های تشكل

( 1) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون( 1) ماده موضوع اجرایي های دستگاه: اجرایي های دستگاه ـ و

 .کشور عمومي محاسبات قانون
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 ـ2982 مصوب ـ اساسي قانون( 11) اصل کلي های سیـاست اجرای قانون(: 11) اصل قانون زـ

 :از عبارتند تعاوني بخش گری تصدی وظایف ـ1ماده

 دولت و بود خواهد تعاوني بخش عهده بر آن مسئولیت و مالي منابع که تصدی امور از دسته آن ـ الف

 تشكل دیگر و تعاون های اتاق قانوني اختیارات و وظایف در که اموری مانند بود، نخواهد مذکور امور متصدی

 اصل قانون( 1) ماده( 2) گروه موضوع اقتصادی فعالیت هرگونه انجام نیز و باشد شده بیني پیش تعاوني های

 داوطلب تعاوني بخش و باشد آنها اعضای یا و تعاوني های تشكل برای که اجرایي های دستگاه توسط( 11)

 :زیر شرح به ایران روستایي تعاون مرکزی سازمان اختیارات و وظایف برخي قبیل از باشد، انجام

 .مناسب بازارهای در آنها فروش و روستاییان تولیدی محصوالت خرید و نگهداری و آوری جمع ـ2

 کشاورزی و روستایي تعاوني های اتحادیه و ها شرکت تولیدی محصوالت خرید و نگهداری و آوری جمع ـ1

 .مناسب بازارهای در آنها فروش و

 .کشاورزی محصوالت بندی بسته و بندی طبقه تبدیل، ـ9

 و روستایي تعاوني های شرکت عضو روستائیان های نیازمندی و کشاورزی محصوالت نقل و حمل ـ1

 .ها اتحادیه و کشاورزی

 شرکت و ها اتحادیه نیاز مورد ای حرفه لوازم و آالت ماشین و وسایل و مواد فروش و تولید یا و تهیه ـ 1

 .آنها اعضای و کشاورزی و روستایي تعاوني های

 و روستایي تعاوني های شرکت و ها اتحادیه نیاز مورد مصرفي کاالهای فروش و تولید یا و تهیه ـ 2

 .آنها اعضای و کشاورزی

 شرکت و ها اتحادیه مصرفي کاالهای و تولیدی محصوالت نگهداری برای الزم تأسیسات اداره و ایجاد ـ2

 .آن نظایر و انبار و سردخانه قبیل از آنها اعضای و کشاورزی و روستایي تعاوني های

 قبیل از کشاورزی و روستایي تعاوني های شرکت و ها اتحادیه نیاز مورد تأسیسات و ساختمان احداث ـ 8

 .آن نظایر و کار دفتر کارگاه، کارخانه، فروشگاه، سردخانه، انبار،

 .کشاورزی آالت ماشین مرکزی و ای منطقه سیار و ثابت های تعمیرگاه اداره و ایجاد ـ3

 .کشاورزی و روستایي تعاوني های شرکت و ها اتحادیه نیاز مورد سیار و ثابت های تعمیرگاه احداث ـ20

 روستایي تعاوني های اتحادیه و ها شرکت تولیدی محصوالت معرفي منظور به ها نمایشگاه تشكیل ـ22

 .آنها در شرکت یا و آنها اعضای و وکشاورزی

 قبیل از کشاورزی و روستایي تعاوني های شرکت و ها اتحادیه نیاز مورد متفرقه و عمومي خدمات انجام ـ21

 .آن نظایر و حقوقي خدمات و عقدقراردادها و گمرکي امور

 شرکت و ها اتحادیه تولیدی کاالهای فروش و بازاریابي برای اقدام و تبلیغاتي های طرح اجرای و تهیه ـ29

 .آنها اعضای و کشاورزی و روستایي تعاوني های

 منظور به بیمه مؤسسات با همكاری یا و نمایندگي قبول یا قرارداد عقد یا و تسهیالت کردن فراهم ـ21

 .آنها اعضای و کشاورزی و روستایي تعاوني های شرکت و ها اتحادیه نفع به بیمه خدمات انجام

 تعاوني های تشكل برعهده مذکور، های تصدی امور انجام نامه، آیین این شدن االجرا الزم تاریخ از ـ تبصره

 .بود نخواهند آنها انجام به مجاز ربط ذی اجرایي های دستگاه و است مربوط

 از توسعه پنجم برنامه قانون( 21) ماده موضوع زیربنایي و خدماتي فرهنگي، اجتماعي، های تصدی ـ ب

 :قبیل

 و مردم عموم مشارکت و همكاری جلب با تعاوني های تشكل گسترش و تأسیس در همكاری و تشویق ـ2

 .کشوری اسالمي شوراهای

 های تشكل های طرح اجرای و تهیه برای راهنمایي و ای مشاوره های کمک و فني خدمات هرگونه انجام ـ1

 .آنها تأسیس و تعاوني
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 از استفاده جهت در آنها هدایت و اداری مالي، حقوقي، امور در تعاوني های تشكل مسئوالن راهنمایي ـ9

 .بهتر های سامانه و ها روش

 از تعاوني، مختلف های برنامه و ها روش تعمیم و تفهیم برای تعاون آموزش و ترویج های برنامه اجرای ـ1

 :قبیل

 .تعاوني های تشكل اداره و تأسیس نحوه و مقررات ها، ارزش و اصول آموزش ـ2ـ1

 و مدیران مخصوص( بازرگاني و حقوقي حسابداری، مدیریت، ویژه به) اولیه ای حرفه های آموزش ـ1ـ1

 .تعاوني های تشكل کارکنان

 و حسابداران عامل، مدیران مانند تعاوني های تشكل نیاز مورد انساني نیروی تعلیم و تربیت ـ9ـ1

 .حسابرسان

 .آموزشي و ترویجي نشریات و کتب انتشار ـ1ـ1

 .بصری و سمعي های برنامه و سریال و فیلم تولید ـ 1 ـ1

 مرکزی تعاون اتاق به صرفاً مورد حسب باید نامه، آیین این در مقرر ترتیب به بند، این موضوع امور ـ تبصره

 .شوند واگذار تعاوني های تشكل دیگر و

 :است زیر شرح به مورد حسب وزارت وظایف ،(1) ماده( ب) بند موضوع امور واگذاری در ـ9ماده

 .یابد پایان ها واگذاری جاری سال پایان تا که نحوی به ها، تصدی واگذاری نحوه اجرایي برنامه تصویب ـ الف

 .واگذاری قابل های تصدی سایر احصای و تعیین ـ ب

 یا و واگذاری قابل های فعالیت برای خدمات تأمین سرانه هزینه میزان و خدمات تعرفه تصویب و تعیین ـ ج

 .مربوط قوانین رعایت با آنها تغییرات و بالعوض مالي کمک میزان

 .موجود قراردادهای تمدید و تعاوني بخش با منعقده قراردادهای ها، چارچوب تنظیم و تعیین ـ د

 .واگذاری های روش تعیین ـ هـ

 مقررات و قوانین برابر متقاضي تعاوني تشكل برای نظر مورد های حمایت و تسهیالت تصویب و تعیین وـ

 .مربوط

 منقول اموال از حراست و حفظ و کاربری تغییر از جلوگیری منظور به الزم های ضمانت تصویب و تعیین ـ ز

 .شده واگذار غیرمنقول و

 قابل تصدیهای و خدمات قیمت و کیفیت خصوص در نظر مورد معیارهای و استانداردها تصویب و تدوین ـ ح

 .واگذاری

 کاربری حفظ با تمام نیمه ای سرمایه های دارایي تملک های پروژه و ها ساختمان برای گذاری قیمت ـ ط

 .تعاوني بخش توسط آنها اداره و پروژه اتمام از پس آنها

 .دادگستری رسمي کارشناس یک نظر براساس منقول اموال و ها ساختمان اجاره گذاری قیمت ـ ی

 .آن خصوص در گیری تصمیم و واگذاری شرایط از قرارداد طرف تخلفـات به رسـیدگي ـ  

 اداره وجوه به مربوط موارد اعتبارات تخصیص از اعم مالي تسهیالت اعطای به مربوط کار و ساز تعیین ـ ل

 مقررات و قوانین براساس نیاز مورد مالي های ضمانت میزان تعیین و اخذ نحوه ها، قیمت تعیین شده،

 .مربوط

 حسن بر نظارت و شده واگذار های تصدی اجرای حسن منظور به الزم های ضمانت تصویب و تعیین ـ م

 .ها تصدی اجرای

 .شده واگذار های فعالیت انجام ارزیابي و نظارت هدایت، راهبری، ـ ن

 تابع باشد، نشده بیني پیش نامه آیین این در که مواردی ماده، این موضوع های تصدی واگذاری در ـ2تبصره

 .بود خواهد توسعه پنجم برنامه قانون( 21) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون( 11) ماده مقررات
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 دریافت و موجه دالیل ذکر با است نا موارد. است ممنوع شده واگذار واحدهای و مراکز کاربری تغییر ـ1تبصره

 به اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزیر پیشنهاد با دولت نفع به کاربری تغییر از ناشي افزوده ارزش التفاوت مابه

 .رسد مي وزیران هیئت تصویب

 خواهد وزارت عهده بر تعاوني بخش حاکمیتي وظایف انجام نامه، آیین این شدن االجرا الزم زمان از ـ1ماده

. بود نخواهند آنها انجام به مجاز اند، داشته عهده بر را آنها اجرای آن از قبل که اجرایي های دستگاه و بود

 آنها، اجرای حسن بر نظارت و اجرایي های دستگاه در( 1) ماده( ب) بند موضوع های تصدی واگذاری مرجع

 .است وزارت

 ظرف تعاوني، بخش گری تصدی و حاکمیتي وظایف شناسایي در اختالفي نیز و نشده احصا موارد ـ 1ماده

 تعاون، وزیر عضویت و جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاون ریاست به کارگروهي در ماه، دو

 ذی اجرایي دستگاه مقام ترین عالي یا وزیر مورد حسب و مرکزی تعاون اتاق کل دبیر اجتماعي، رفاه و کار

 .شد خواهد گیری تصمیم ربط

 اختیارات و وظایف و وزارت نظارتي وظایف ویژه به و حاکمیتي وظایف نافي نامه آیین این مفاد ـ 2ماده

 .باشد نمي تعاوني های تشكل دیگر و مرکزی تعاون اتاق قانوني

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 423ماده  یاجرائ نامه ینآئ

 

 451ماده  2 تبصره دستورالعمل

                                                                                              هـ12299ت/11211شماره

8/9/2932 

 

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ نیرو وزارت ـ نفت وزارت

 و نیرو و نفت های وزارتخانه مشتر  پیشنهاد هب بنا 20/21/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت         

 برنامه قانون( 291) ماده( 1) تبصره استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده دستورالعمل ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله

 

 «ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون( ۲۲1) ماده( 2) تبصره دستورالعمل»

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات دستورالعمل این در ـ2ماده         

 .ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون ـ الف         

 .جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ ب         

 پروژه که معاونت توسط شده صالحیت تأیید مهندسي و خدماتي شرکت: انرژی خدمات شرکت ـ ج         

 نوع از صرفاً که شرکت این. کند مي مالي تأمین و اجرا طراحي، را انرژی کارآیي بهبود با مرتبط های

 برعهده را پروژه مخاطرات تمام انرژی، کارآیي از مشخصي سطح حصول تضمین با است، تعاوني یا خصوصي
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 خدمات شرکت نامه آیین این در. کند مي تأمین انرژی جویي صرفه محل از را خود قرارداد مبلغ و گیرد مي

 .شود مي نامیده شرکت اختصار به انرژی

 شرکت خدمات از استفاده متقاضي که قانون( 111) ماده موضوع اجرایي دستگاههای: کارفرما ـ د         

 .باشند مي

 شرکت آن، براساس و شود مي منعقد شرکت و کارفرما بین که قراردادی: انرژی خدمات قرارداد ـ هـ         

 مي عهده به کارفرما قبال در را قبلي مندی بهره کاهش عدم و حفظ با انرژی مصرف در جویي صرفه انجام

 .گیرد

 در که معاونت توسط شده صالحیت تأیید مشاور شرکت: انرژی سازی بهینه مشاوره شرکت ـ و         

 اظهارنظر و ارزیابي انرژی، خدمات قرارداد اجرای بر نظارت وظیفه کارفرما با منعقده قرارداد چارچوب

 .گیرد مي عهده به را انرژی جویي صرفه میزان درخصوص

 آسیب از ناشي احتمالي زیان جبران برای مسئولیت بیمه پوشش تأمین به موظف شرکت ـ1ماده         

 مي گذاری سرمایه بیمه پوشش تأمین به مجاز و قرارداد اجرای اثر در کارفرما امكانات و تأسیسات دیدن

 .باشد

 خدمات قراردادهای برای قبول قابل های تضمین عنوان به گذاری سرمایه های نامه بیمه ـ تبصره         

 .بود خواهد استفاده قابل انرژی

 انرژی خدمات قراردادهای تنظیم برای همـسان قراردادهای عمومي شرایط تواند مـي معاونت ـ9ماده         

 عمومي شرایط. نماید ابالغ و تهیه را سازی بهینه مشاور شـرکتهای و انرژی خدمات شرکتهای فهرست نیز و

 .باشد مي االجراء الزم ابالغ از پس همسان قراردادهای

 مطالعات انجام جمله از جویي صرفه فرایند کل مسئولیت انرژی، خدمات قراردادهای در ـ1ماده         

 رعایت قرارداد، مدت پایان تا نگهداری و برداری بهره نصب، مالي، تأمین اجرا، طراحي، سنجي، امكان

 صرفه میزان گزارش و گیری اندازه مراحل، تمامي در مربوط استانداردهای سایر و ساختمان ملي مقررات

 .باشد مي شرکت عهده به جویي

 را قرارداد مبلغ بازپرداخت قرارداد، مفاد کامل اجرای از پس موظفند اجرایي دستگاههای ـ 1ماده         

 معاونت با متبادله موافقتنامه قالب در قرارداد شرح به انرژی مصرف کاهش از ناشي جویي صرفه محل از فقط

 مي تأمین خود داخلي منابع محل از را قرارداد مبلغ که اجرایي دستگاههای در. نمایند پرداخت و تأمین

 .شود مي تلقي موافقتنامه مبادله منزله به معاونت توسط قرارداد تأیید نمایند،

 تعرفه 2ـ الف ـ1 بند عمومي تعرفه براساس برق، انرژی مصرف کاهش از ناشي جویي صرفه ـ تبصره         

 .شود مي محاسبه آنها عمومي شرایط و برق های

 بازپرداخت حال ارزش نسبت ترین مناسب براساس مناقصه، در برنده شرکت انتخاب ـ 2ماده         

 .گیرد مي صورت شده جویي صرفه انرژی های هزینه حال ارزش به پیشنهادی

 سازی بهینه مشاور شرکتهای توسط انرژی جویي صرفه میزان خصوص در اظهارنظر و ارزیابي ـ2ماده         

 انرژی سازی بهینه مشاوره شرکت عنوان و گیرد مي صورت کارفرما با جداگانه قرارداد چارچوب در و انرژی

 .شود قید انرژی خدمات قرارداد در باید

 با 8( (1) ماده موضوع موارد از خارج در) دستورالعمل این اجرای برای نیاز مورد مالي منابع ـ 8ماده         

 موضوع شده اداره وجوه و اعتباری و فني کمكهای اعتبارات محل از مربوط دستورالعملهای و ضوابط رعایت

 قانون( 8) ماده( الف) بند موضوع منابع و قانون( 111) ماده «ص» بند و( 212) ماده( الف) بند ،(228) ماده

 .است تأمین قابل ها یارانه کردن هدفمند

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون
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 211از  82

 

 ( 11۱) ماده( ۳) تبصره دستورالعمل( ۸) ماده اصالح

 

 11/2/2932                                                          هـ12299 ت/211991 شماره

 

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون( ۲۲1) ماده( 2) تبصره دستورالعمل( 3) ماده اصالح

 ایران

 

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت  ـ نیرو وزارت ـ نفت وزارت

 جمهوری اساسي قانون هشتم و سي و یكصد اصل استناد به 3/2/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 :نمود تصویب ایران اسالمي

 موضوع ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم برنامه قانون( 291) ماده( 1) تبصره دستورالعمل( 8) ماده در

 موضوع موارد از خارج در) دستورالعمل» عبارت 8/1/2932 مورخ هـ12299ت/11211 شماره نامه تصویب

 .شود مي «نامه آیین» واژه جایگزین( (« 1) ماده

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 453ماده  ای هسته نیروگاههای از صیانت جامع طرح

 

 452ماده  یاجرائ نامه ینآئ

 

 413الف ماده  بند اجرائی نامه آئین

 23/1/2932                                                                                 هـ12220ت/21292شماره

 

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه عاونتم ـ کشاورزی جهاد وزارت

 ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک

 بند استناد به و کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد به بنا 20/1/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت         

 نامه آیین ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 211) ماده( الف)

 :نمود تصویب زیر شرح به را مذکور بند اجرایي
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 اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲15) ماده( الف) بند اجرایی نامه آیین»

 «ایران

 

 :است زیر معاني دارای رفته، کار به نامه آیین این در که هایي واژه و اصطالحات ـ2ماده         

 .کشاورزی جهاد وزارت( استاني یا ملي) پوشش تحت دستگاههای: اجرایي دستگاه ـ2         

 صندوقهای الحسنه، قرض صندوقهای اعتباری، و مالي مؤسسات عامل، بانكهای: عامل مؤسسه ـ1         

 گذاری سرمایه توسعه از حمایت صندوقهای و ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای ای توسعه

 .کشاورزی بخش در

 شده، یاد قانون مفاد براساس عامل مؤسسه و اعتبار واگذارنده میان که قراردادی: عاملیت قرارداد ـ9         

 قرار عامل مؤسسه اختیار در شده اداره وجوه آن مطابق و منعقد نامه آیین این ضوابط و متبادله موافقتنامه

 . گیرد مي

 ـ ملي بهینه کشت الگوی رعایت اولویت با که حمایتهایي: شاورزیک محصوالت تولید از حمایت ـ1         

 متقاضیان اختیار در کشاورزی بخش طرحهای اجرای برای کشور عمومي بودجه اعتبارات محل از ای منطقه

 .گیرد مي قرار تعاوني و خصوصي بخشهای شرایط واجد برداران بهره و

 بهینه برداری بهره اقلیمي، شرایط بر مبتني کشت نظام یک: ای منطقه ـ ملي بهینه کشت الگوی ـ 1         

 زیست مالحظات رعایت با اقتصادی مزیت و ای منطقه های ظرفیت با متناسب تولید عوامل و منابع از

 .کشور کالن سیاستهای چارچوب در محیطي

 به مانده ماه سه) سال هر در کشاورزی محصوالت کشت ترکیب شامل الگو این از بخشي ـ تبصره         

 ابالغ ربط ذی استاني واحدهای به کشاورزی جهاد وزیر امضای با دستورالعملي طي( جدید زراعي سال شروع

 .شود مي

 واگذاری مسؤولیت کشور کل ساالنه بودجه مقررات طبق که اجرایي دستگاه: اعتبار واگذارنده ـ 2         

 .دارد عهده به را عامل مؤسسه به اعتبار

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ2         

 ـ ملي بهینه کشت الگوی رعایت با کشاورزی محصوالت تولید مشوقهای و حمایتها انواع ـ1ماده         

 از ناشي تسهیالت یا و شده اداره وجوه از اعم) بانكي تسهیالت کارمزد و سود یارانه اعطای شامل ای منطقه

 یا و قانوني مشوقهای سایر کشاورزی، محصوالت بیمه یارانه، پرداخت بالعوض، کمک ،(بانكي منابع با تلفیق

 .است آنها از ترکیبي

 بخش به مربوط طرحهای در نامه آیین این موضوع برداران بهره و متقاضیان آورده سهم ـ9ماده         

 درصد بیست تا هفت بین طرح مجری توان و طرح نوع به توجه با اعتبار واگذارنده تشخیص با کشاورزی

 .گردد مي تعیین گردش در و ثابت سرمایه های هزینه مجموع

 سهم از چوب زراعت و زهكشي و آبیاری فرعي های شبكه خا ، و آب به مربوط طرحهای ـ تبصره         

 .باشند مي معاف آورده

 واگذارنده توسط عاملیت قرارداد چارچوب در اعتباری و فني کمكهای و شده اداره وجوه ـ1ماده         

 در نامه آیین این مفاد و مقررات و قوانین سایر و بودجه قانون رعایت با تا تودیع عامل مؤسسه نزد اعتبار

 با تفاهم از پس را عاملیت قرارداد از نسخه یک است مكلف اجرایي دستگاه. گیرد قرار متقاضیان اختیار

 .نماید ارسال معاونت به عامل مؤسسه

 اداره وجوه تسهیالت اقساط بازپرداخت بابت دریافتي سود و اصل است موظف عامل مؤسسه ـ 1ماده         

 خزانه توسط که خاصي حساب به سررسید در را( کشور کل بودجه محل از) نامه آیین این موضوع شده

 منابع مورد در تا واریز، گردد، مي افتتاح استان معین خزانه توسط استانها در و مرکز در کشور کل داری
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 بخشي تنظیم قانون( 2) ماده مطابق عمومي بودجه منابع مورد در و آنها حساب به دولتي، شرکتهای داخلي

 .گردد واریز کشور عمومي درآمد حساب به ـ2980 مصوب ـ دولت مالي مقررات از

 دستگاه مقام باالترین امضای با نامه آیین این موضوع تسهیالت از استفاده متقاضي طرحهای ـ 2ماده         

 ظرف است موظف عامل مؤسسه. گردند مي معرفي عامل مؤسسه به او جانب از مجاز مقام یا اعتبار واگذارنده

 اقتصادی و مالي فني، توجیه نظر از را آن متقاضي، جانب از مدار  تكمیل و طرح دریافت زمان از روز سي

 تسهیالت. نمایند اعالم اعتبار واگذارنده به را ها طرح تصویب یا رد درخصوص خود قطعي نظر و بررسي

( لزوم صورت در) متقاضي آورده سهم تأمین و وثیقه ارایه طرح، تصویب از پس کاری روز سي ظرف مربوط

 .شود پرداخت باید

 طرحهای مورد در نامه آیین این( 2) ماده در مقرر های مهلت اجرای در تأخیر صورت در ـ تبصره         

 مؤسسه شوند، مي مالي تأمین( عاملیت قرارداد اساس بر) اعتبار واگذارنده واریز محل از که ای شده معرفي

 و فني توجیه به مستند نیاز مورد اعتبار مأخذ به بانكي سیستم در سپرده سود نرخ معادل است موظف عامل

 اجرای حسن مسئولیت. نماید اضافه عاملیت قرارداد مبلغ سقف به خود داخلي منابع محل از طرح، اقتصادی

 .است اعتبار واگذارنده دستگاه عهده به امر این

 طرحهای عاملیت، قرارداد قالب در واریزی وجوه عملكرد گزارش است موظف عامل مؤسسه ـ2ماده         

 مؤسسه نزد حساب مانده و خزانه به وصولي وجوه پرداختي اقساط، وصولي قطعي، پرداختي مبالغ مصوب،

 .نماید ارایه ایران اسالمي جمهوری مرکزی بانک و معاونت اعتبار، واگذارنده به یكبار ماه سه هر را عامل

 واریز خزانه به را سال پایان در نشده تعهد و بالاستفاده مبالغ است موظف عامل مؤسسه ـ تبصره         

 .بود خواهد اعتبار واگذارنده دستگاه عهده بر تبصره این اجرای حسن بر نظارت. نماید

 به بنا بازپرداخت و مشارکت تنفس، اجرا، شامل کشاورزی بخش طرحهای اجرای دوره مدت ـ 8ماده         

 .بود خواهد سال پانزده تا حداک ر عامل، بانک با توافق از پس طرح نوع حسب اعتبار، واگذارنده تشخیص

 از پس عامل، مؤسسه نزد مخصوص حساب به اعتبار واگذارنده توسط واریزی اعتبارات ـ3ماده         

 .گردد مي منظور قطعي هزینه به اعتبار واگذارنده ذیحسابي توسط وصول، اعالم دریافت

 سهم مورد در و ربط ذی قوانین براساس عامل مؤسسه سهم بانكي تسهیالت تضمین ـ20ماده         

 .گردد مي تعیین مرجع آن نظر به بنا اعتبار واگذارنده

 باشد، مي ذیل موارد شامل که عامل مؤسسه خدمات ازای در است مجاز اعتبار واگذارنده ـ22ماده         

 به منعقده عاملیت قرارداد طبق را متقاضیان به شده پرداخت تودیعي اعتبارات از درصد یک تا حداک ر

 :نماید پرداخت عامل مؤسسه

 طرح اقتصادی و مالي توجیه و ارزیابي بررسي، ـ2         

 ها تضمین و ها وثیقه ارزیابي ـ1         

 شده نظارت صورت به تسهیالت اعطای و بردار بهره با قراردادها تنظیم ـ9         

 مطالبات وصول و طرح اجرای طول در بانكي تسهیالت و وجوه مصرف بر نظارت ـ1         

 ربط ذی مراجع سایر و اعتبار واگذارنده به الزم گزارشهای ارایه ـ 1         

 سوی از آن فسخ عدم به مشروط و مربوط قوانین رعایت با عاملیت قرارداد مدت طول ـ21ماده         

 تعیین بعد مالي سال پایان تا حداک ر عامل، مؤسسه حساب به واریزی وجوه آخرین زمان از اعتبار واگذارنده

 تا اعالم اعتبار واگذارنده به را نشده تعهد نشده مصرف وجوه مانده است موظف عامل مؤسسه. گردد مي

 .گردد اقدام آن توزیع باز یا و تكلیف تعیین به نسبت

 این موضوع مصوب و شده معرفي طرحهای عملكرد گزارش است موظف اعتبار واگذارنده ـ29ماده         

 و معاونت به ماهه سه مقاطع در را رسیده برداری بهره به طرحهای و آنها از حمایت میزان و نوع نامه، آیین

 .نماید ارایه( مورد حسب) ها استانداری ریزی برنامه معاونین یا
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 نگهداری ای گونه به را شده اداره وجوه به مربوط های حساب است موظف عامل مؤسسه ـ21ماده         

 سود و اصل تفكیک به وصولي شده، پرداخت تسهیالت موجودی، به مربوط اطالعات زمان هر در که کند

 .باشد اعتبار واگذارنده به ارایه و دسترسي قابل معوق اقساط و تسهیالت

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 413ماده  جبند  یاجرائ نامه ینآئ

 

 434ماده  الفبند  یاجرائ نامه ینآئ

 رجوع شود (۲۲3ماده ) ییاجرا نامه یینآبه 

 432ماده  یاجرائ نامه ینآئ

                                                                                             هـ18029ت/11298شماره

8/9/2932 

 

 دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ نفت وزارت ـ  تجارت و معدن صنعت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 و معدن صنعت، های وزارتخانه مشتر  پیشنهاد به بنا 20/1/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت       

 برنامه قانون( 212) ماده استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و نفت و تجارت

 شرح به را یادشده ماده اجرایي نامه آیین ، ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنـجساله

 :نمود تصویب زیر

 

 «ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲5۴) ماده اجرایی نامه آیین»

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات و ها واژه نامه آییـن این در ـ2ماده       

 و پتروشیمي میاني صنایع توسعه منظور به که غیردولتي تخصصي شهر : پتروشیمي شهر  ـ الف       

 وزیران هیئت تصویب و نفت وزارت پیشنهاد با بوتادین و استایرن آمونیا ، متانول، ارزش زنجیره گسترش

 .گردد مي تأسیس پتروشیمي باالدستي صنایع های مجتمع به نزدیک مناطق یا و جوار در

 پتروشیمي صنایع ملي شرکت: شرکت: ب       

 . ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمـهوری توسـعه پنـجم پنجـساله برنامه قانـون: قـانون ـ پ       

 .قانون( 111) ماده موضوع اجرایي دستگاههای: اجرایي دستگاه ـ ت       

 ـ ایران صنعتي شهرکهای شرکت تأسیس قانون به مربوط مقررات مشمول پتروشیمي شهر  ـ1ماده       

 .بود خواهد تجارت و معدن صنعت، وزارت از مستقل و آن بعدی اصالحات و ـ2921 مصوب

 :باشد مي زیر شرح به بوتادین و استایرن آمونیا ، متانول، ارزش زنجیره ـ9ماده       
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 :شامل متانول ارزش زنجیره ـ الف       

 استیک اسید ـ2       

 استرها پلي ـ اسید ترفتالیک ـ2ـ2       

 انیدرید استیک ـ1ـ2       

 متاکریالت متیل ـ1       

 آلدئید فرم ـ9       

 استال پلي ـ2ـ9       

 آلدئید فرم اوره ـ1ـ9       

 آلدئید فرم مالمین ـ9ـ9       

 آلدئید فرم فنل ـ1ـ9       

 کلراید متیل ـ1       

 کلراید متیلن تتراکلراید، کربن کلروفرم، ـ2ـ1       

 ها سیلیكون ـ1ـ1       

 (الفین زنجیره) MTO ـ 1       

 (پروپیلن زنجیره) MTP ـ 2       

 Fuel (DME 0…) ـ2       

 MTBE ـ 8       

 :شامل آمونیا  ارزش زنجیره ـ ب       

 اوره ـ2       

 آلدئید فرم مالمین ـ مالمین ـ2ـ2       

 آلدئید فرم اوره ـ1ـ2       

 :بوتادین و استایرن ارزش زنجیره ـ ج       

 استایرن زنجیره ـ2       

 استایرن پلي انواع ـ2ـ2       

 اکریلونیتریل استایرن رزین ـ1ـ2       

 بوتادین زنجیره ـ1       

 (PBR) بوتادین پلي الستیک ـ2ـ1       

 ال دی بوتان ـ1ـ1       

 بوتادین و استایرن مشتر  زنجیره ـ9       

 استایرن بوتادین اکریلونیتریل ـ2ـ9       

 کوپلیمرها بلو  استایرن ـ1ـ9       

 (SBR) بوتادین استایرن الستیک ـ9ـ9       

 بوتادین استایرن التكس ـ1ـ9       

 پیشنهاد به بنا جدید محصوالت و فناوریها  ظهور صورت در مذکور های زنجیره فهرست ـ تبصره       

 .گردد مي اصالح دارایي و اقتصادی امور وزیر و تجارت و معدن صنعت، نفت، وزرای تأیید و شرکت

 و ضوابط محیطي، زیست مالحظات رعایت بر عالوه موظفند پتروشیمي شهرکهای کلیه ـ1ماده       

 شرکت ایمني فني، معیارهای و ضوابط محیطي، زیست مالحظات صنعتي، شهرکهای ایمني فني، معیارهای

 .نمایند رعایت نیز را
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 211از  82

 ایمني و فني مالحظات رعایت حیث از پتروشیمي شهرکهای بر نظارت مسئولیت نفت وزارت ـ تبصره       

 .دارد را

 جای به را خود محصوالت نامه، آیین این موضوع پتروشیمي مواد تولیدکنندگان چنانچه ـ 1ماده       

 میاني صنایع) داخلي کننده مصرف بنگاههای به خورا  تأمین بلندمدت قراردادهای صورت به صادرات

 جمله از غیرنفتي صادرات معافیتهای مشمول دهند، تحویل( نامه آیین این( 2) ماده موضوع پتروشیمي

 .بود خواهند مالیاتي معافیتهای

 زیر شرح به خورا  تأمین بلندمدت قراردادهای برای پتروشیمي صنعت میاني صنایع دامنه ـ 2ماده       

 :باشد مي

 اتیلن زنجیره محصوالت ـ الف       

 اتیلن ـ2       

 (EO) اکساید اتیلن ـ1       

 (بوتادین ،2ـ بوتن) خطي های الفین آلفا ـ9       

 (EDC) کلراید دی اتیلن ـ1       

 (VAM) منومر استات وینیل ـ 1       

 (VCM) منومر کلراید وینیل ـ 2       

 گالیكول منواتیلن ـ2       

 پیرولیز بنزین ـ 8       

 رافینیت انواع ـ3       

 کربن سنگین و سبک برشهای ـ20       

 پروپیلن زنجیره محصوالت ـ ب       

 پروپیلن ـ2       

 اکساید پروپیلن ـ1       

 کیومن ـ9       

 استن ـ1       

 فنل ـ 1       

 اکریلونیتریل ـ 2       

 (هگزانول دواتیل) ها اکزوالكل ـ2       

 اسید اکریلیک ـ 8       

 پالس پروپان برش ـ3       

 آرومایتک زنجیره محصوالت ـ ج       

 بنزن ـ2       

 بنزن اتیل ـ2       

 آنیلین ـ1       

 سیكلوهگزان ـ9       

 کالپروالکتوم ـ1       

 استایرن ـ 1       

 تولوئن ـ 2       

 پارازایلین ـ2       

 اسید ترفتالیک ـ 8       



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  82

 ارتوزایلین ـ3       

 ریفرمیت ـ20       

 ها زایلین مخلوط ـ22       

 سنگین و سبک های آروماتیک ـ21       

 بوتادین زنجیره محصوالت ـ د       

 (BD) بوتادین       

 متانول زنجیره محصوالت ـ هـ       

 متانول ـ2       

 آلدئید فرم ـ1       

 اسید استیک ـ9       

 کلراید متیل ـ1       

 پروپان زنجیره محصوالت ـ و       

 پروپان       

 بوتان زنجیره محصوالت ـ ز       

 بوتان       

 آمونیا  زنجیره محصوالت ـ ح       

 آمونیا  ـ2       

 اوره ـ1       

 مالمین ـ9       

 اسید سولفوریک براساس فسفاته کودهای زنجیره محصوالت ـ ط       

 سولفوریک اسید ـ2       

 فسفریک اسید ـ1       

 گوگرد ـ9       

 شیمیایي مواد سایر ـ ی       

 نیتریک اسید ـ2       

 کلریدریک اسید ـ1       

 کلر ـ9       

 رعایت به الزام بر عالوه پتروشیمي میاني صنایع خورا  تأمین بلندمدت قراردادهای چارچوب ـ2ماده       

 :باشد مي زیر شرح به نفت وزارت در جاری خورا  تأمین قراردادهای عمومي شرایط

 .باشد سال ده از کمتر نباید بلندمدت خورا  تأمین قرارداد زمان حداقل ـ الف       

 نرخ در تخفیف گرفتن نظر در شامل طرفین متقابل تعهدات خصوص در عقد ضمن شرایط درج ـ ب       

 سازی ذخیـره های هزینه حذف و آن از ناشي های صرفه و بلندمدت مستمر خرید از ناشي) تحویلي خورا 

 حداقل خرید به تعهد و فروشنده جانب از فارس خلیج FOB قیمت درصد پنج حداقل میزان به( حمل و

 .خریدار توسط( ماهانه/ساالنه) معین های دوره در خورا  از ثابتي میزان

 .نقل و حمل استفاده مورد وسایل و خورا  انتقال چگونگي ـ ج       

 و فروشنده برای خورا  تحویل یا تولید احتمالي اضطراری های توقف و اساسي تعمیرات دوره ـ د       

 .خریدار

 .آن اجرای ضمانت و( مقدار و پایداری فني، مشخصات از اعم) تحویلي خورا  کیفیت شرایط ـ هـ       
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 211از  88

 التزام وجه قید با خریدار توسط تحویلي خورا  پردازش بدون داخلي فروش یا صدور عدم تعهد ـ و       

 .تعهد انجام از تخلف مناسب

 .ریالي اسنادی اعتبار گشایش براساس ترجیحاً پرداختها نحوه ـ ز       

 و کشور مالیاتي امور سازمان به نفت وزارت اعالم و تأیید از پس ماده این موضوع قراردادهای ـ تبصره       

 .بود خواهند نامه آیین این( 1) ماده موضوع معافیتهای اعمال مبنای ربط ذی مراجع سایر

 

 رحیمي رضا محمد ـ جمهور رییس اول معاون

 

 425هـ ماده  بند اجرای نحوه نامه آئین

  هـ12128ت/101181شماره

 2930/20/29   تاریخ

 

                                                       

 دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ شهرسازی و راه وزارت

 زیست محیط حفاظت سازمان ـ جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 اقتصادی امور و شهرسازی و راه های وزارتخانه پیشنهاد به بنا 13/8/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت     

 قـانون ( 229) مـاده ( هــ ) بنـد  اسـتناد  به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت و دارایي و

 تصـویب  زیـر  شرح به را شده یاد ماده اجرایي نامه آیین ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه

 :نمود

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۴۲) ماده( هـ) بند اجرایی نامه آیین

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده     

 .ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان: سازمان ـ الف     

 نقـل  و حمـل  عملیـات  تصـدی  منظـور  به که حقوقي شخصیت: ای جاده نقل و حمل ایراني شرکت ـ ب     

 .باشد مي سازمان از معتبر فعالیت پروانه دارای و تشكیل مربوط مقررات طبق کاال شهری بین ای جاده

 ظرفیـت  بـا  جـاده  طریـق  از بار نقل و حمل صرفاً آن فعالیت که عمومي نقل و حمل وسیله: کامیون ـ ج     

 .است تن ده از بیش

 برحسـب  کـه  نقلیـه  وسـیله ( محموله وزن+  کامیون وزن) حمل ناخالص مجاز وزن حداک ر: ظرفیت ـ د     

 .است گردیده درج آن مشخصات کارت در سازنده کارخانه طراحي

 جمهـوری  انتظـامي  نیـروی  توسـط  کـامیون  مالكیـت  مـدار   و اسناد آن طي که فرآیندی: اسقاط ـ هـ     

 .شود مي صادر مجاز اسقاط مراکز توسط اسقاط گواهي و ابطال ایران اسالمي

 .است شده سپری کامیون ساخت سال از که زماني: کامیون عمر ـ و     

 موردنیاز کامیون واردات برای ای جاده نقل و حمل ایراني شرکتهای تقاضای است موظف سازمان ـ1ماده     

 وزارت بـه  قـانوني  اقـدامات  انجـام  جهـت  را تأییـد  مـورد  تقاضاهای و رسیدگي ماه یک حداک ر ظرف را خود

 بـه  را دالیـل  تقاضـا،  رد صـورت  در و نمایـد  ارسال ایران اسالمي جمهوری گمر  و تجارت و معدن صنعت،

 .نماید اعالم متقاضي به مكتوب صورت
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 211از  83

 .نماید منتشر و تدوین را تشخیص و تأیید ضوابط است موظف سازمان ـ تبصره     

 :باشند زیر شرایط دارای باید وارداتي کامیونهای ـ9ماده     

 .باشد سال سه از کمتر آنها عمر ـ الف     

 ــ 2982 مصـوب  ـ خودرو کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون موضوع فروش از پس خدمات از ـ ب     

 .باشند برخوردار

 حفاظـت  عـالي  شـورای  و وزیران هیئت مصوب استانداردهای با زیست، محیط های آالیندگي نظر از ـ ج     

 مـي  زیست محیط حفاظت سازمان عهده به امر این بر نظارت مسئولیت. )باشند داشته انطباق زیست محیط

 .(باشد

 مسـئولیت . )باشند داشته انطباق کشور اجباری استانداردهای با کیفیت و ایمني استانداردهای نظر از ـ د     

 .(باشد مي ایران استاندارد ملي سازمان برعهده امر این بر نظارت

 زمـان  تـا . باشـند  داشـته  انطبـاق  سـوخت  و نقل و حمل ستاد( مصوب) سوخت مصرف معیارهای با ـ هـ     

 عمـل  مـال   اروپـایي  کشـورهای  در شـده  پذیرفتـه  روز معیارهای سوخت، مصرف معیارهای اعالم و تدوین

 .(باشد مي ایران استاندارد ملي سازمان عهده به امر این بر نظارت مسئولیت). بود خواهد

 مسـئولیت . )باشـند  برخـوردار  سـازمان  توسط شده اعالم ای جاده کاربرد ضوابط و فني مشخصات از ـ و     

 .(بود خواهد سازمان عهده به امر این بر نظارت

 از بـیش  عمـر  بـا  فرسـوده  هـای  کامیون اسقاط صورت در ای جاده نقل و حمل ایراني شرکتهای ـ1ماده     

 بـا  کـامیون  یک واردات بازرگاني سود در تخفیف درصد پنج و بیست مشمول کامیون هر ازای به سال،( 11)

 .شوند مي شده، اسقاط کامیون از باالتر تن سه حداک ر ظرفیت

 هـای  کـامیون  و گیـرد  مـي  صـورت  ای جـاده  نقـل  و حمل ایراني شرکت نام به کامیون واردات ـ 1ماده     

. بود خواهند واگذاری قابل ای جاده نقل و حمل شرکتهای سایر به تنها ترخیص، تاریخ از سال پنج تا وارداتي

 .شد خواهد درج مربوط اسناد در ایران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی توسط موضوع این

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 422بند الف ماده  فرودگاهی شهر دولتی شرکت اساسنامه

 

 422بند الف ماده  ساختمان ملی مقررات از متخلفان ای نامه آئین

 

 

 422 ماده اجرائی نامه آئین
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 211از  30

 422ماده  سرزمین آمایش شورای وظایف شرح

  2930/2/2هـ 12122/ت291823شماره
 

 

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه

ریــزی و نظــارت راهبــردی  بنــا بــه پیشــنهاد معاونــت برنامــه 90/1/2930در جلســه مــورخ هیئــت وزیــران 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـالمي ایـران ـ مصـوب     281جمهور و به استناد ماده ) رییس

  :نامه اجرایي ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود ـ آیین2983

 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (۲32نامه اجرایی ماده ) آیین

 

 

  :روند نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي ـ در این آیین2ماده

  .الف ـ شورا: شورای آمایش سرزمین

  .ب ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصي شورای آمایش سرزمین

  .جمهور راهبردی رییسریزی و نظارت  ج ـ معاونت: معاونت برنامه

  .ها و طرحهای آمایش سرزمین در سطوح جغرافیایي ها و طرحهای توسعه سرزمیني: برنامه د ـ برنامه

ریـزی   ریزی و مدیریت توسعه سرزمیني: نظام هماهنگ از جریانهـای اصـلي برنامـه    برنامه  هـ ـ نظام یكپارچه 

بـرداری از سـرزمین را در چـارچوب     دیریت نحوه بهرهریزی و م سرزمیني در کشور که به طور یكپارچه برنامه

مشي توسعه فعالیت و اسكان جمعیت و ترتیبات سازماندهي فضایي توسعه اقتصادی ـ اجتمـاعي    طراحي خط

  .کند تنظیم مي

  :باشد ـ ارکان شورا به شرح زیر مي1ماده

 الف ـ شورا 

 ب ـ دبیرخانه 

 ج ـ کمیسیون 

ریـزی معاونـت بـه عنـوان دبیـر شـورا تعیـین         ونت مستقر است و معاون برنامـه ـ دبیرخانه شورا در معا9ماده

  .شود مي

  :باشد ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر مي1ماده

و تنظـیم  « ریزی و مدیریت توسعه سـرزمیني  نظام یكپارچه برنامه»الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار  

  .روابط ارکان اصلي آن

  .ای و استاني ها و طرحهای توسعه سرزمیني در سطوح ملي، منطقه صویب برنامهب ـ بررسي و ت

  .ها و طرحهای توسعه سرزمیني ج ـ هماهنگي و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه

  :ـ اعضای شورا عبارتند از 1ماده

  (شورا  جمهور )رییس ریزی و نظارت راهبردی رییس الف ـ معاون برنامه

 ور ب ـ وزیر کش

 ج ـ وزیر اطالعات  

 د ـ وزیر جهاد کشاورزی 

 هـ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایي 

 و ـ وزیر راه و شهرسازی 
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 211از  32

 ز ـ وزیر دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح  

 ح ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

 جمهور  ط ـ سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایي به انتخاب رییس

های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسـالمي بـه عنـوان     ی ـ دو نفر از اعضای کمیسیون 

 عضو ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمي 

  :ای شورا از جمله موارد زیر را به عهده دارد ـ دبیرخـانه شورا کلیـه وظایف دبیرخـانه 2ماده

  .یازالف ـ سازماندهي و انجام مطالعات موردن

  .ب ـ تهیه و تدوین گزارشهای نظارتي جهت ارایه به شورا

  .ج ـ ارسال دعوتنامه و دستورجلسات برای اعضای شورا

  .د ـ تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابالغ

  .هـ ـ تنظیم و ارسال صورتجلسات

  .و ـ پیگیری تصمیمات شورا

  .رات و مصوبات شوراز ـ ضبط و نگهداری گزارشها، اسناد و اطالعات، مذاک

  .ح ـ تنظیم گزارشهای کمیسیون برای طرح در جلسات شورا

  .ط ـ انجام سایر امور محوله

ریـزی   ـ به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون با مسئولیت معاون برنامـه 2ماده

بـرای مشـورت در مـوارد زیـر براسـاس      معاونت و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونین دستگاههای عضو شورا 

  :شود ارجاع دبیرخانه تشكیل مي

  .ای و استاني ها و طرحهای توسعه سرزمیني در سطوح ملي، منطقه الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه

  .ها و طرحهای توسعه سرزمیني ب ـ بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشـهای نظارتي برنامه

  .نظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعي از سوی دبیرخانهج ـ بررسي و اظهار

  .شده از طرف شورا  د ـ بررسي و اظهارنظر در خصوص موضوعات ارجاع

  .دار برای طرح در شورا هـ ـ ارایه پیشنهادها و موضوعات اولویت

  .و ـ سایر موارد به تشخیص دبیرخانه

 

 ضا رحیميمعاون اول رییس جمهور ـ محمدر

 

 421ماده  محیطی راهبردی ارزیابی نظام اجرائی نامه آئین

 هـ12821/ت92111شماره

      90/01/2932 تاریخ

 

 

 سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

پـنجم توسـعه   ( قـانون برنامـه پنجسـاله    281به اسـتناد مـاده )   22/22/2930هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 :ـ آیین نامه اجرایي ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود2983جمهوری اسالمي ایران ـ مصوب 

 

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران۲31آیین نامه اجرایی ماده )
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 211از  31

 :ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند2ماده

الف ـ ارزیابي راهبردهای محیطي: فرآیند نظام مند سنجش اثرات تجمعي راهبردها، برنامه هـا و طـرح هـای     

 .توسعه ای در سطوح ملي، منطقه ای و موضوعي

ب ـ نظام ارزیابي راهبردی محیطي: مجموعه راهبردهای کلي، ساز و کارها و شاخص هایي که بـرای ارزیـابي    

 .منطقه ای و موضوعي تدوین و به اجرا درمي آیدراهبردی محیطي در سطوح ملي، 

 ج ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

 د ـ شورای عالي: شورای عالي حفاظت محیط زیست

 هـ ـ شورای هماهنگي: شورا های هماهنگي توسعه منطقه ای

در یـک بـازه   و ـ طرحها و برنامه های توسعه ای: مجموعه ای از فعالیتهای توسعه زا که بـا اهـداف مشـخص     

 .زماني معین در یكي از سطوح ملي یا منطقه ای به اجرا درمي آید

ز ـ اثرات تجمعي: پیامدهای محیط زیستي ناشي از مجموعه ای از فعالیتهای انساني بر محیط زیست عرصـه   

 .مورد ارزیابي

 ح ـ حیطه یابي: ساز و کار تعیین محدوده و عمق بررسیهای ارزیابي راهبردی

 ظرفیت زیستي: معیار برآورد توانایي سرزمین برای تأمین نیازهای انسانيط ـ شاخص 

 ی ـ شاخص اثرات محیطي: معیار برآورد اثرات فعالیتهای انسان بر محیط زیست

ـ عناوین برنامه ها و طرحهای توسعه ای در سطوح ملي، منطقه ای و موضوعي که بایـد مـورد ارزیـابي    1ماده

 .توسط شورای عالي تعیین مي گردد راهبردی محیطي قرار گیرند،

تبصره ـ طرحهای توسعه ای که توسط طرفهای خارجي و یا با استفاده از کمكها و تسهیالت مالي خارجي به  

 .اجرا درمي آیند نیز مشمول این آیین نامه مي باشند

بررسـي، تصـمیم   ـ ارزیابي راهبردی محیطي شامل مراحل حیطه یابي، انجام مطالعات، تدوین گزارش، 9ماده

 .گیری و پایش است

ـ گزارش ارزیابي راهبردی محیطـي بایـد بـا لحـاظ اثـرات تجمعـي راهبردهـای کلـي توسـعه منـاطق           1ماده

 :دربرگیرنده موارد زیر باشد

 .الف ـ بررسي اثرات تجمعي ناشي از اجرای برنامه یا طرح در سطوح ملي، منطقه ای و موضوعي

 .زیستي و شاخصهای پایداری در عرصه اجرای طرح یا برنامهب ـ بررسي اثرات محیطي، ظرفیت 

 .ج ـ نحوه پایش اثرات محیطي و پیشنهاد برنامه های توانمندسازی محیطي

ـ دستورالعمل های نحوه انجام ارزیابي راهبردی محیطي شامل شاخص های سـنجش اثـرات تجمعـي      1ماده

و ملي، ساز و کـار پـایش و توانمندسـازی     محیطي، شاخص ظرفیت زیستي، شاخص های پایداری منطقه ای

 .ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالي مي رسد

ـ شورای عالي نهاد ملي مسئول ارزیابي راهبردی محیطي طرحها و برنامه های توسعه ملي ـ موضوعي    2ماده

 .مي باشد

ه ای، در هر یک از مناطق نـه گانـه زیـر،    ـ به منظور ارزیابي راهبردی محیطي برنامه های توسعه منطق2ماده

شورای هماهنگي متشكل از معاونان برنامه ریزی استانداری های منطقه، مدیران کل حفاظت محیط زیسـت  

استانهای منطقه، رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارایي استانهای منطقه، رؤسای واحدهای استاني وزارتخانه 

 .اه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نفت در منطقه تشكیل مي گرددهای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ر

 استان ها ردیف

 گیالن، مازندران و گلستان 2منطقه 

 آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي و اردبیل 1منطقه 
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 211از  39

 استان ها ردیف

 همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایالم 9منطقه 

 خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 1منطقه 

 و بوشهر فارس 1منطقه 

 تهران، مرکزی، زنجان، سمنان، قم، قزوین و البرز 2منطقه 

 اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 2منطقه 

 کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 8منطقه 

 خراسان جنوبي، خراسان رضوی و خراسان شمالي 3منطقه 

 

یكـي از اسـتانهای منطقـه بـه انتخـاب شـورای       تبصره ـ دبیـرخانه شورای هماهنگي در هر دوره دو ساله در  

 .هماهنگي استقرار مي یابد و جلسات به ریاست استاندار مربوط برگزار مي شود

 :ـ وظایف شوراهای هماهنگي به شرح زیر مي باشد 8ماده

 الف ـ ارزیابي راهبردی محیطي برنامه ها و طرح های توسعه منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالي

 نظارت بر حسن اجرای نتایج ارزیابي راهبردی محیطي در سطح مناطقب ـ 

ج ـ بررسي و اعمال هـماهنگي های منطقه ای در تدوین اسناد توسعه سرزمیني در سطح منـاطق از جملـه    

 مطالعات آمایش سرزمین

 د ـ تدوین و اجرای شاخص اثرات محیطي توسعه و شاخص های ظرفیت زیستي در منطقه 

 و پایش شاخص های پایداری در منطقههـ ـ تدوین 

 :ـ سازمان موظف اسـت، تمهیـدات الزم و کافي را برای انجام موارد زیر به عمل آورد3ماده

الف ـ ظرفیت سازی و برگزاری دوره های آموزش توجیهي ارزیابي راهبردی محیطي برای مخاطبین مختلف   

 .اعم از دولتي و غیردولتي

امه ها و طرحهای موضوع این آیین نامه و تنویر افكار عمومي نسبت به اهمیـت  ب ـ آگاه سازی مسئولین برن 

 .ضرورت ارزیابي راهبردی محیطي

 

 جمهور ـ محمدرضا رحیمي معاون اول رئیس

 

 423 ماده اجرائی نامه آئین

 9/1/2932                                                                                    هـ18098ت/21022شماره

 

 زیست محیط حفاظت سازمان ـ جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 نظارت و ریزی برنامه معاونت مشتر  پیشنهاد به بنا 20/1/2932 مورخ جلسه در وزیران  هیئت     

 پنجم پنجساله برنامه قانون( 281) ماده استناد به و زیست محیط حفاظت سازمان و جمهور رییس راهبردی

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده اجرایي نامه آیین ـ 2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه

 

 «ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲35) ماده اجرایی نامه آیین»



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  31

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در نامه آیین این در زیر اصطالحات ـ2ماده     

 که گیرند قرار برداری بهره مورد نحوی به محیطي زیست و طبیعي منابع آن در که شرایطي: پایداری ـ2     

 مستمر صورت به آینده های نسل برای تولید فرصتهای و شده حفظ ها بوم زیست ثبات برای شرایط حداقل

 .بماند باقي

 برای که زیستي محیط و نهادی اجتماعي، اقتصادی، معیارهای از ای مجموعه: پایداری شاخصهای ـ1     

 زیستي  محیط و نهادی اجتماعي، اقتصادی، های حوزه در آنها تغییرات و روندها پایداری تبیین و سنجش

 .گیرند مي قرار استفاده مورد

 فرهنگي و نهادی اجتماعي، اقتصادی، ویژگیهای براساس که مدلي: پایداری شاخصهای ملي مدل ـ9     

 .باشد شده تهیه محیطي پایداری میزان سنجش منظور به کشور

 زیست  محیط حفاظت سازمان: سازمان ـ1     

 زیست محیط حفاظت عالي شورای: شورا ـ 1     

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 111) ماده موضوع دستگاههای کلیه: اجرایي دستگاههای ـ 2     

 ایران اسالمي جمهوری

 شاخصهای تعیین  به نسبت شورا عضو اجرایي دستگاههای همكاری با است موظف سازمان ـ1ماده     

 متعادل بر ناظر پایداری معیارهای و ضوابط تعیین و پایداری شاخصهای ملي مدل تدوین محیطي، پایداری

 توسعه پنجم برنامه دوم سال پایان تا انساني و طبیعي محیط بر توسعه اثرات کنترل و محیطي بار سازی

 .برساند شورا تصویب به را آن و اقدام

 .شود مي ابالغ اجرایي دستگاههای به دبیرخانه توسط شورا مصوبات ـ تبصره     

 ارایه و شورا مصوب پایداری معیارهای و ضوابط اجرای و رعایت به موظف اجرایي دستگاههای ـ9ماده     

 .باشند مي سازمان به ساالنه گزارش

 داده بانک ایجاد و پایداری شاخصهای اطالعات آوری جمع به نسبت است موظف ایران آمار مرکز ـ1ماده     

 درخواست حسب مكلفند اجرایي دستگاههای. نماید اقدام برنامه سالهای کلیه برای پایداری شاخصهای های

 .دهند قرار مرکز آن اختیار در نیاز مورد اطالعات ایران آمار مرکز

 بین شاخصهای با مقایسه ضمن را پایداری شاخصهای ساالنه گزارش است موظف سـازمان ـ 1ماده     

 .نماید ارایه وزیران  هیئت به بعد سال ماه تیر پایان تا حداک ر ای، منطقه و المللي

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 422بند الف  ماده  یاجرائ نامه ینآئ

 

 9/2/2931                                                       هـ18012ت/211182شماره

 

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 232) ماده( الف) بند و( 282) ماده( الف) بند( 2) جزء اجرایي نامه آیین

 ایران اسالمي جمهوری

 

 کشاورزی جهاد وزارت ـ شهرسازی و راه وزارت ـ نیرو وزارت



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  31

 کشور وزارت ـ مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 معاونت و زیست محیط حفاظت سازمان مشتر  پیشنهاد به بنا 10/1/2931 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 به و کشاورزی جهاد و شهرسازی و راه نیرو، های وزارتخانه و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 ، ـ2983 مصوب ـ توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 232) ماده( الف) بند و( 282) ماده( الف) بند استناد

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 232) ماده( الف) بند و( 282) ماده( الف) بند( 2) جزء اجرایي نامه آیین

 :نمود تصویب زیر شرح به را ایران اسالمي جمهوری

 

 پنجساله برنامه قانون( ۲9۲) ماده( الف) بند و( ۲39) ماده( الف) بند( ۲) جزء اجرایی نامه آیین

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 اقلیم، اراضي، و خا  منابع آب، منابع) فیزیكي ـ زیستي اجزای که است جغرافیایي پهنه: بوم زیست ـ الف

 را ای یكپارچه نظام داخلي، تعامل یک در آن( انساني جوامع) اجتماعي و( جانوری حیات گیاهي، پوشش

 .دهند مي تشكیل

 انساني جوامع پشتیباني و زیستي تنوع احیای و حفظ نظر از اهمیت با بوم زیست: حساس بوم زیست ـ ب

 :زیر های اولویت با پایدار توسعه در مؤثر محلي

 اول اولویت

 پشتیباني و زیستي تنوع حفظ کارکرد با( رودها و ها دریاچه ها، تاالب) خشكي داخل آبهای های بوم زیست

 محلي انساني جوامع

 

 دوم اولویت

 محلي انساني جوامع پشتیباني و زیستي تنوع حفظ کارکرد با دریایي/ ساحلي و جنگلي های بوم زیست

 

 سوم اولویت

 زیستي تنوع حفظ کارکرد با( رودها و ها دریاچه ها، تاالب) خشكي داخل آبهای های بوم زیست

 

 چهارم اولویت

 محلي انساني جوامع پشتیباني و زیستي تنوع حفظ کارکرد با ها بوم زیست سایر

 

 پنجم اولویت

 زیستي تنوع حفظ کارکرد با دریایي/ ساحلي و جنگلي های بوم زیست

 

 ششم اولویت

 انساني جوامع پشتیباني کارکرد با( رودها و ها دریاچه ها، تاالب) خشكي داخل های آب های بوم زیست

 

 هفتم اولویت



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  32

 زیستي تنوع حفظ کارکرد با ها بوم زیست سایر

 

 هشتم اولویت

 انساني جوامع پشتیباني کارکرد با دریایي/ ساحلي و جنگلي های بوم زیست

 

 نهم اولویت

 انساني جوامع پشتیباني کارکرد با ها بوم زیست سایر

 مختل آنها بین ارتباط یا و آن جزء چند یا یک کارکردهای که حساسي بوم زیست: شكننده بوم زیست ـ پ

 شكننده ملي، کارگروه تشخیص به مسئول اجرایي های دستگاه اختصاصي های شاخص براساس و شده

 .شود مي تعیین

 مدیریت در نظارتي و کننده هدایت نگر، جامع راهبردی، رویكردی: بومي زیست یكپارچه مدیریت ـ ت

 .بوم زیست از پایدار برداری بهره و احیا حفاظت، به نیل برای اجتماعي و فیزیكي ـ زیستي اجزای

( هواشناسي سازمان) شهرسازی و راه کشاورزی، جهاد نیرو، های وزارتخانه: مسئول اجرایي های دستگاه ـ ث

 .زیست محیط حفاظت سازمان و

 .شكننده و حساس های بوم زیست در بومي زیست یكپارچه مدیریت برنامه: برنامه ـ ج

 .زیست محیط حفاظت عالي شورای: عالي شورای ـ چ

 .زیست محیط حفاظت سازمان: سازمان ـ ح

 .شكننده و حساس های بوم زیست یكپارچه مدیریت ملي کارگروه: ملي کارگروه ـ خ

 :شود مي تشكیل زیر ترکیب با ملي کارگروه ـ1ماده

 (کارگروه رییس) زیست محیط حفاظت سازمان رییس ـ الف

 کشاورزی جهاد وزارت ربط ذی معاون ـ ب

 نیرو وزارت ربط ذی معاون ـ پ

 کشور وزارت ربط ذی معاون ـ ت

 شهرسازی و راه وزارت ربط ذی معاون ـ ث

 مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت ربط ذی معاون ـ ج

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ربط ذی معاون ـ چ

 ربط ذی استانداران ـ ح

 پیشنهاد به ها دانشگاه ربط ذی علمي هیئت اعضای یا حساس های بوم زیست متخصصین از نفر سه ـ خ

 .آن اعضای تصویب و ملي کارگروه رییس

 .آن اعضای تصویب و ملي کارگروه رییس پیشنهاد به مرتبط نهاد مردم های سازمان نماینده نفر یک ـ د

 توسعه بدون و موجود ساختار از استفاده با زیست محیط حفاظت سازمان در ملي کارگروه دبیرخانه ـ2تبصره

 تشكیل. گردد مي منصوب زیست محیط حفاظت سازمان رییس توسط آن دبیر و شود مي ایجاد تشكیالتي

 مي دبیرخانه برعهده آن روزرساني به و شكننده و حساس های بوم زیست مدیریت پایش اطالعاتي پایگاه

 .باشد

 که خواهدبود دستورالعملي موجب به ملي کارگروه تصمیم اتخاذ و جلسات اداره تشكیل، نحوه ـ1تبصره

 .رسد مي ملي کارگروه تصویب به و تهیه دبیرخانه توسط نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه ظرف

 :گردد مي تعیین زیر شرح به ملي کارگروه وظایف ـ9ماده

 .دولت هیئت در تصویب برای برنامه پیشنهاد و تنظیم ـ الف



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  32

 و برنامه چارچوب در شكننده و حساس های بوم زیست بهینه مدیریت جهت کالن های سیاست تنظیم ـ ب

 .تصویب برای عالي شورای به آن پیشنهاد

 .ها بوم زیست شكنندگي و حساسیت های شاخص تصویب و تعیین ـ پ

 .آنها بندی اولویت و شكننده و حساس های بوم زیست نهایي فهرست اعالم و تصویب ـ ت

 .الزم تصمیمات اتخاذ و برنامه اجرای عملكرد بر نظارت ـ ث

 .عالي شورای به ای دوره های گزارش ارائه ـ ج

 .عالي شورای مصوبات اجرای بر نظارت و پیگیری ـ چ

 بندی اولویت بازنگری نحوه و شكننده و حساس های بوم زیست تعیین به مربوط دستورالعمل ـ تبصره

 کارگروه تصویب به دبیرخانه پیشنهاد با نامه آیین این ابالغ از پس ماه شش ظرف ها بوم زیست حساسیت

 .رسید خواهد ملي

 های بوم زیست مناطق نامه، آیین این ابالغ از پس ماه نه ظرف مكلفند مسئول اجرایي های دستگاه ـ1ماده

 در و تعیین ملي کارگروه مصوب های شاخص براساس را خود وظایف حوزه به مربوط شكننده و حساس

 .نمایند ارسال ملي کارگروه به تصویب و تلفیق بررسي، جهت رقومي های نقشه قالب

 ایجاد بدون استاني متناظر کارگروه ها، استان در ملي کارگروه مصوبات اجرای پیگیری منظور به ـ 1ماده

 زیر وظایف با( دبیر) استان زیست محیط حفاظت مدیرکل و استاندار ربط ذی معاون مسئولیت با تشكیالت

 :شود مي تشكیل

 جوامع ویژه به نفعان ذی مشارکت ارتقای رویكرد با شكننده و حساس های بوم زیست فهرست تهیه ـ الف

 .ملي کارگروه به ارائه برای ربط ذی مسئول اجرایي دستگاه به آن ارسال و نهاد مردم های تشكل و محلي

 .تصویب برای ملي کارگروه به آن ارائه و استان های برنامه اصالح و بازنگری تدوین، ـ ب

 به مربوط های استان یا استان در برنامه اجرای خصوص در اجرایي های دستگاه عملكرد گزارش ارائه ـ پ

 .ملي کارگروه

 دوره صورت به کارگروه ریاست اند، شده واقع استان یک از بیش در که هایي بوم زیست خصوص در ـ تبصره

 همه استاني متناظر مدیران و بوده مربوط های استانداری از یكي ربط ذی معاون عهده بر( دوساله) ای

 .نمایند مي همكاری کارگروه عضو عنوان به دارد قرار آنها در موردنظر بوم زیست که هایي استان

 مصوب برنامه و ضوابط موظفند ها استان ریزی برنامه و توسعه شوراهای و اجرایي های دستگاه ـ 2ماده

 .نمایند رعایت خود های برنامه و ها طرح تصویب در و رعایت را ملي کارگروه

 اجرای برای را الزم اعتبارات است مكلف جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ 2ماده

 مربوط مصوب اعتبارات محل از تأمین از پس و تعیین ربط ذی های دستگاه همكاری با شده، تعیین تكالیف

 .دهد قرار مذکور های دستگاه اختیار در

 

 جهانگیری اسحاق ـ جمهور رئیس اول معاون

 و سواحل یاسازمان توسعه و عمران در اساسنامه

 

 429ماده  ییاجرا ای نامه ینآئ

 



 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن 

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  38

 

 490ماده  ییاجرا ای نامه آئین

      هـ12292ت/19123شماره

 21/1/2932تاریخ 

 

       

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ زیست محیط حفاظت سازمان

 جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 نظـارت  و ریـزی  برنامـه  معاونـت  مشـتر   پیشـنهاد  بـه  بنا 3/22/2930 مورخ جلسه در وزیران هیئت       

 پنجم پنجساله برنامه قانون( 230) ماده استناد به و زیست محیط حفاظت سازمان و جمهور رییس راهبردی

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده اجرایي نامه آیین ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری توسعه

  

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲98) ماده اجرایی نامه آیین

 

 :رود مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده        

 زیست محیط حفاظت سازمان: سازمان ـ الف        

 توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون ( 111) مـاده  موضـوع  دسـتگاههای : اجرایـي  های دستگاه ـ ب       

 .ایران اسالمي جمهوری

 بـرای  را زیـر  اقـدامات  موظفنـد  غیردولتـي  عمـومي  نهادهای و مؤسسات و اجرایي دستگاههای ـ1ماده       

 :دهند انجام سبز مدیریت برنامه اهداف تحقق

 سبز مدیریت برنامه زمینه در کارکنان آموزش ارتقای و رساني اطالع ـ الف        

 انرژی های حامل انواع مصرف سازی بهینه ـ ب        

 آب مصرف سازی بهینه ـ ج        

 مؤسسات و دستگاهها فعالیت نوع به توجه با کاغذ مصرف کاهش دـ        

 تجهیزات و مصرفي مواد اولیه، مواد بهینه مصرف ـ هـ        

  وری بهره افزایش و مناسب های فناوری از گیری بهره طریق از پسماند تولید کاهش ـ و        

 تعویض جای به تجهیزات و وسایل نگهداری و تعمیر نظام بهبود زـ        

 مناسب های سیستم با آب بازچرخاني و تصفیه ضایعات، بازیافت ـ ح        

 زیست محیط با سازگار و پا  های فناوری از استفاده ـ ط        

 زیست محیط با سازگار مصرفي مواد کاربرد ـ ی        

 مبداء از تفكیک بر تأکید با جامد پسماندهای مدیریت ـ          

 اختیـار  در خـارجي،  و داخلـي  موفـق  هـای  تجربـه  سریع انتقال منظور به است موظف سازمان ـ9ماده       

 سـبز،  مـدیریت  بـا  مرتبط اجرایي های برنامه و ها دستورالعمل ابالغ مناسب، های فناوری و ها روش گذاردن

 .نماید اقدام «سبز دولت درگاه» مستمر سازی بهنگام به نسبت

 تـدوین  را سبز مدیریت های شاخص توسعه، پنجم برنامه دوم سال پایان تا است موظف سازمان ـ1ماده       

 .نماید ابالغ و



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  
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 211از  33

 سبز مدیریت های شاخص است موظف جمهور رییس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ـ 1ماده       

 مـواد  موضـوع ) شـده  یاد دستگاههای عملكرد ارزیابي های شاخص از بخشي عنوان به را اجرایي دستگاههای

 اعـالم  های شاخص موظفند اجرایي دستـگاههای. نماید لحاظ( کشوری خدمات مدیریت قانون( 81) و( 82)

 .نمایند لحاظ خود متبوع دستگـاههای عملكرد ارزیابي های شاخص چـارچوب در و محاسبه را شده

 تحقـق  و شـده  انجـام  اقـدامات  شامل سبز مدیریت ساالنه گزارش موظفند اجرایي دستگاههای ـ 2ماده       

 هیئـت  بـه  مربـوط  گزارش بندی، جمع و ارزشیابي از پس تا نمایند ارسال سازمان به را مرتبط های شاخص

 .شود ارایه وزیران

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 

 

 494بند الف ماده  ییاجرا ای نامه ینآئ

در یک مصـوبه  ( 232) ماده( الف) بند و( 282) ماده( الف) بند( 2) جزء اجرایي نامه با توجه به تصویب آیین

 رجوع شود282بند الف  ماده  ياجرائ نامه ینآئبه 

 495ماده  بند )الف(  ییاجرا ای نامه ینآئ

                                                                                                  هـ18211ت/222218شماره

1/2/2932 

 

 نفت وزارت ـ کشور وزارت ـ کشاورزی جهاد وزارت ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ نیرو وزارت

 زیست محیط حفاظت سازمان

 تجارت، و معدن صنعت، های وزارتخانه مشتر  پیشنهاد به بنا 20/1/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 حفاظت سازمان و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت نیرو، نفت، کشور، کشاورزی، جهاد

 ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 239) ماده( الف) بند استناد به و زیست محیط

 :نمود  تصویب زیر شرح به را شده یاد بند اجرایي نامه آیین

 

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲9۲) ماده( الف) بند اجرایی نامه آیین»

 «ایران

 

 :روند مي کار به مربوط مشروح معاني در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ2ماده

 معمول صورت به که ساختماني های  نخاله و خانگي های زباله قبیل از پسماندهایي: شهری پسماندهای ـ الف

 عهده بر آنها اجرایي مدیریت قانون، براساس و شوند مي تولید شهرها محدوده در انسانها روزمره فعالیتهای از

 .دارد، قرار شهرداریها

 جدول مطابق عمان دریای و فارس خلیج خزر، دریای حاشیه در واقع شهرهای کلیه: ساحلي شهرهای ـ ب

 .است شده تأیید دولت هیئت دفتر مهر به که( 2) شماره پیوست
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 211از  200

 موقت یا دائمي از اعم مصنوعي یا طبیعي آبهای یا زارها لجن و باتالقها مردابها، شامل: داخلي های تاالب ـ ج

 اسالمي جمهوری جغرافیایي محدوده در و باشند مي جاری یا راکد صورت به شور یا تلخ آبهای دارای که

 .گیرند مي قرار ایران

 جدول مطابق داخلي تاالبهای بالفصل محدوده در واقع شهرهای کلیه: داخلي تاالب حاشیه شهرهای ـ د

 .است شده تأیید دولت هیئت دفتر مهر به که( 1) شماره پیوست

 نامه تصویب موضوع پسماندها، مدیریت قانون اجرایي نامه آیین( 1) ماده موضوع کارگروه: ملي کارگروه ـ هـ

 . 20/1/2981 مورخ هـ91122ت/18188 شماره

 بكارگیری و علمي جدید های یافته براساس که روشهایي کلیه: جدید فناوریهای و نوین روشهای وـ

 تبدیل قبیل از. شوند زیستي محیط آلودگیهای حداقل و مواد بازیابي حداک ر موجب نوین فناوریهای

 .ملي کارگروه تشخیص به مهندسي و بهداشتي دفن انرژی، بازیافت زیستي، کودهای به پسماندها

 و نفوس سرشماری براساس نفر هزار دویست باالی شهرهای: جمعیت نفر هزار دویست باالی شهرهای ـ ز

 شده تأیید دولت هیئت دفتر مهر به که( 9) شماره پیوست جدول مطابق ایران آمار مرکز 2930 سال مسكن

 .است

 نامه تصویب موضوع پسماندها مدیریت قانون نامه آیین( 1) ماده تبصره موضوع کارگروه: استاني کارگروه ـ ح

 .20/1/2981 مورخ هـ91122ت/18188 شماره

 به نسبت نامه آیین این ابالغ از پس یكسال حداک ر موظفند قانون این مشمول شهرداریهای کلیه ـ1ماده

 مصوب پسماندها مدیریت جامع طرح دستورالعمل براساس شهری پسماندهای مدیریت جامع برنامه تدوین

 برنامه پایاني سال از که نمایند اقدام نحوی به استاني کارگروه در تصویب از پس و اقدام کشور وزارت

 .نشود انجام شهرها این در غیربهداشتي دفن گونه هر نوین، روشهای کارگیری به ضمن پنجم پنجساله

 مدیریت ملي کارگروه عضو دستگاههای همـكاری با است مكلف زیست محیط حفاظت سـازمان ـ9ماده

 نامه آییـن این موضوع «پسـماند مدیریت نوین فناوریهای و روشها از حمایت نحوه» تدوین به نسبت پسماند

 این از حمایت برای الزم تسهیالت ملي، کارگروه در تصویب از پس و اقـدام خصـوصي بـخش اولـویت با و

 بودجه الیحه در درج جهت جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت به و بیني پیش را برنامه

 .نماید اعالم ساالنه

 از حمایت برای تسهیالت اختصاص جهت الزم حمایتي برنامه است موظف کشاورزی جهاد وزارت ـ1ماده

 پنجم پنجساله برنامه قانون( 219) ماده( ز) بند رعایت با را زیستي و آلي کودهای از استفاده ترویج و تولید

 درج جهت جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت به ملي کارگروه تأیید از پس و تهیه توسعه

 .نماید اعالم ساالنه بودجه الیحه در

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رئیس اول معاون
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 211از  202
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 211از  201
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 211از  209

 
 

 (491بند )م( ماده ) یینامه اجرا یینآ
 

 21/8/2932                                                         هـ18103 ت/213999 شماره

 

 نیرو وزارت ـ کشاورزی جهاد وزارت ـ دارایي و اقتصادی امور وزارت

 جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت
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 211از  201

 معاونت 12/9/2932 مورخ 10800/200 شماره پیشنهاد به بنا 1/2/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 231) ماده استناد به و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده( م) بند اجرایي نامه آیین ـ2983 مصوب ـ ایران اسالمي جمهوری

 :نمود

  

 اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲91) ماده( م) بند اجرایی نامه آیین»

 «ایران

 

 :رود مي بكار زیر مشروح معاني در نامه آیین این در مندرج اصطالحات و ها واژه ـ2ماده

 .جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت: معاونت ـ الف

 .کشاورزی بخش در گذاری سرمایه توسعه از حمایت صندوق مادرتخصصي شرکت: صندوق ـ ب

 .ایران آب منابع مدیریت مادرتخصصي شرکت: شرکت ـ پ

 .نیرو و کشاورزی جهاد های وزارتخانه: اجرایي دستگاههای ـ ت

 آیین این موضوع های طرح در گذاری سرمایه متقاضي غیردولتي حقوقي یا حقیقي شخص: متقاضي ـ ث

 .نامه

 و تحقیق محتوای دارای اجرایي دستگاههای تشخیص به که فناوری: ور بهره و اقتصادی نوین، فناوری ـ ج

 افزایش و ها هزینه کاهش موجب آن کارگیری به و باشد متخصص نیروهای از استفاده مستلزم و باال توسعه

 .شود تولید منافع

 مناطق در کشاورزی و آب بخش زیرساختهای تقویت موجب که عملیاتي مجموعه: زیربنایي طرح ـ چ

 .شود مي عشایری و روستایي

 مي تلقي ورود نو و ندارند کشور کشاورزی و آب های بخش در اجرا سابقه که طرحهایي: پدید نو طرح ـ ح

 .شوند مي اجراء بخش این در فني نوآوری از استفاده با یا و شوند

 بخش با مشتر  گذاری سرمایه به نسبت شرکت یا صندوق طریق از مجازند اجرایي دستگاههای ـ1ماده

( 11) چهارم و چهل اصل کلي سیاستهای چارچوب در( %13) درصد نه و چهل سقف تا غیردولتي های

 و ور بهره و اقتصادی نوین، های آوری فن بكارگیری طریق از کشاورزی توسعه های زمینه در اساسي قانون

 جوان و روستایي مناطق توسعه و آب منابع و کشاورزی های بخش در نوپدید و زیربنایي های طرح اجرای

 :نمایند اقدام زیر موضوعات با عشایری و روستایي مناطق جمعیتي بافت سازی

 طیور و دام ـ الف

 کشاورزی و تبدیلي صنایع ـ ب

  زراعت ـ پ

  باغباني ـ ت

 کشاورزی مكانیزاسیون ـ ث

 دامپزشكي ـ ج

 آبزیان و شیالت ـ چ

 مرتع و جنگل ـ ح

  آبخیزداری ـ خ

 (ها بیماری و آفات) پزشكي  گیاه ـ د

 آبیاری و آب تأسیسات از برداری بهره و مدیریت حفاظت، نگهداری، توزیع، تأمین، ـ ذ
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 211از  201

 چاه بهسازی و اصالح مصنوعي، تغذیه بازده، زود کوچک های طرح ها، بندان آب سدها، از اعم آب تأمین رـ

 .نامتعارف های آب استحصال و پساب از برداری بهره و انتقال تولید، ها،

 آب های طرح و آب پمپاژ های ایستگاه فرعي، و اصلي زهكشي و آبیاری های شبكه از اعم آب انتقال ـ ز

 رساني

 .جریاني های نیروگاه و آبي برق سدهای از اعم کوچک آبي برق انرژی تولید ـ ژ

 قالب در تعاوني های شرکت جمله از غیردولتي گذاران سرمایه با شرکت یا و صندوق مشارکت ـ9ماده

 .پذیرد مي صورت عام یا و خاص سهامي شرکت تأسیس

 اساسنامه نامه، آیین این ابالغ زمان از ماه دو ظرف موظفند معاونت همكاری با اجرایي دستگاههای ـ تبصره

 .نمایند تدوین را نامه آیین این موضوع خاص سهامي های شرکت نمونه

 با را مشتر  گذاری سرمایه برای اولویت دارای های طرح فهرست موظفند اجرایي دستگاههای ـ1ماده

 از یكي طریق از هرسال فروردین پایان تا حداک ر ای، منطقه متوازن توزیع مالحظات و( 1) ماده رعایت

 .نمایند فراخوان نوبت سه در ک یراالنتشار های روزنامه

 نمایند، مي پیشنهاد( %12 از بیش) باالتری گذاری سرمایه سهم که متقاضیاني یكسان، شرایط در ـ2تبصره

 باشند، طرح یک در گذاری سرمایه متقاضي گذار سرمایه چند که صورتي در. گیرند مي قرار اولویت در

 .اند نموده پیشنهاد را مشارکت برای گذاری سرمایه سهم بیشترین که است متقاضیاني با اولویت

 فهرست از خارج گذاری، سرمایه های درخواست ارزیابي و بررسي به مجاز اجرایي های دستگاه ـ1تبصره

 .باشند نمي شده فراخوان

 برعهده محلي گذاران سرمایه اولویت و دار اولویت های طرح براساس گذار سرمایه انتخاب ـ9تبصره

 .باشد مي ربط ذی اجرایي دستگاههای

 ماه دو ظرف مربوط مصوب بودجه چارچوب در و( 1) و( 1) مواد رعایت با موظفند شرکت و صندوق ـ 1ماده

 .نمایند اقدام آنها رد یا قبول به نسبت مشتر ، گذاری سرمایه درخواستهای دریافت زمان از

 از پس دستگاهها آن اعتبارات سرجمع از صرفاً هرساله اجرایي دستگاههای هماهنگي با معاونت ـ 2ماده

 را سهمي نامه، موافقت مبادله قالب در نامه آیین این موضوع دار اولویت های طرح فهرست تأیید و بررسي

 تأمین منظور به شرکت و صندوق در دولت سرمایه افزایش عنوان به مصوب ای بودجه ردیف چارچوب در

 .دهد اختصاص اجرایي های دستگاه به نامه آیین این موضوع های مشارکت در شرکت و صندوق سهام

 مقررات و قوانین رعایت با است موظف( سازی خصوصي سازمان) دارایي و اقتصادی امور وزارت ـ2ماده

 واگذار غیردولتي های بخش به برداری بهره از پس سال ده حداک ر را جدید بنگاه در دولتي سهام مربوط

 فراهم را واگذاری برای سهام سازی آماده برای الزم تمهیدات است موظف ربط ذی اجرایي دستگاه. نماید

 .نماید

 به بار یک ماه شش هر را نامه آیین این اجرای عملكرد گزارش موظفند شرکت و صندوق ـ 8ماده

 .نمایند ارایه معاونت و سازی خصوصي سازمان ربط، ذی اجرایي دستگاههای

 .باشد مي ذیربط اجرایي های دستگاه عهده بر مورد حسب نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت ـ3ماده

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 204ماده  ییاجرا ای نامه ینآئ
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 211از  202

 203ماده  ییاجرا ای نامه ینآئ

 

تملک محرمانه و بخش دفاع بند د  یطرحها یها دستورالعمل مبادله موافقتنامه

 243ماده 

 

 242ماده  دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کلیه اجرائی های بسته

 

 249آیین نامه ماده 

 

 221ص ماده  بند اجرائی نامه آئین

 رجوع شود (۲۲3ماده ) ییاجرا نامه یینآبه 

 222ماده  اجرائی نامه آئین

 8/3/2932                                                             هـ18919ت/221812شماره

 مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت ـ اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت

 و مسلح نیروهای پشتیباني و دفاع های وزارتخانه پیشنهاد به بنا 22/2/2932 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 اسالمي جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون( 118) ماده استناد به و اجتماعي رفاه و کار تعاون،

 :نمود تصویب زیر شرح به را یادشده ماده اجرایي نامه آیین ـ 2983 مصوب ـ ایران

  

 «ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون( 223) ماده اجرایی نامه آیین»

 

 پیروزی ابتدای از که افرادی ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه سالهای طول در ـ2 ماده

 صورت به اسالمي انقالب پاسداران سپاه و اسالمي انقالب کمیته در 2920 سال ابتدای تا اسالمي انقالب

 جبهه در داوطلبانه صورت به که رزمندگاني همچنین و خدمت مدت میزان به اند کرده خدمت وقت تمام

 برخورداری. گردند مي بازنشستگي بیمه مشمول جبهه در حضور مدت میزان به اند داشته حضور جنگ های

 توسط کارفرما سهم و الذکر فوق افراد توسط کارمند سهم بیمه حق پرداخت مستلزم مذکور بیمه مزایای از

 .است دولت
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 2920 سال ابتدای تا اسالمي انقالب پیروزی ابتدای از جنگ های جبهه در داوطلبانه حضور مدت ـ تبصره

 مي احتساب قابل کننده اعزام مراجع تأیید و مسلح نیروهای کل ستاد طرف از صادره دستورالعمل طبق

 .باشد

 :شود مي بررسي زیر شرح به سوابق احتساب برای مشمول، افراد تقاضای ـ1 ماده

 ذی صندوق یا مربوط دستگاه توسط فرد درخواست اسالمي انقالب کمیته در خدمت سوابق درمورد ـ الف

 . شود مي ارسال ایران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی به تأیید و بررسي جهت ربط

 صندوق یا مربوط دستگاه توسط فرد درخواست اسالمي انقالب پاسداران سپاه در خدمت سوابق درمورد ـ ب

 .شود مي ارسال اسالمي انقالب پاسداران سپاه به تأیید، و بررسي جهت ربط ذی

 صندوق یا مربوط دستگاه توسط فرد درخواست جنگ، های جبهه در داوطلبانه حضور سوابق درمورد ـ ج

 انتظامي نیروی و ایران اسالمي جمهوری ارتش اسالمي، انقالب پاسداران سپاه به مورد حسب ربط ذی

 بسیج سازمان کشاورزی، جهاد وزارت مسلح، نیروهای پشتیباني و دفاع وزارت ایران، اسالمي جمهوری

 اند داشته را جنگ های جبهه به افراد اعزام صـالحیت که قانوني ستادهای و ها سازمان سایر یا مستضعفین

 وزارت در ربط ذی سازماني واحد با تقاضا تأیید و بررسي موارد سایر در. شود مي ارسال تأیید و بررسي برای

 .باشد   مي کشور

 اعالم درخواست رد یا تأیید بر مبني را خود نظر ماه شش ظرف موظفند یادشده دستگاههای ـ تبصره

 .نمایند

 عمل مورد مقررات براساس( دولت سهم و مستخدم سهم) بازنشستگي بیمه کسور میزان تعیین ـ9ماده

 .بود خواهد ربط ذی بازنشستگي صندوق

 سهم و متقاضي توسط شده بیمه یا مستخدم سهم نسبت به ترتیب به ماده این موضوع بیمه حق ـ تبصره

 .شود مي پرداخت دولت توسط ربط ذی صندوق عمل مورد نرخ رعایت با کارفرما

 به نسبت قبلي مربوط مقررات و قوانین براساس که مشمول افراد شامل نامه آیین این مقررات ـ1ماده

 نخواهد نماید، مي یا نموده اقدام ربط ذی بازنشستگي صندوق به بازنشستگي کسور یا بیمه حق پرداخت

 .بود

 

 رحیمي محمدرضا ـ جمهور رییس اول معاون

 ابالغی توسط سایر دستگاه هاآیین نامه های بخش شش دستور العمل یا 

 مهم و کالن کشور یطرح ها یفرهنگ یوستنظامنامه پ

 22/1/2931                                               دش/9802/31شماره

 

 کشور کالن و مهم های طرح فرهنگی پیوست نامه نظام

 

 (فرهنگي انقالب عالي شورای 12/2/2931 مورخ 291 جلسه مصوب)

 

 قضاییه قوه ـ اسالمي شورای مجلس ـ جمهوری ریاست نهاد

 هورجم رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 جمهور رئیس انساني سرمایه و مدیریت توسعه معاونت
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 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ کشور وزارت

 علمیه های حوزه عالي شورای ـ اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

 کشور سراسر های استانداری ـ کشور فرهنگي مهندسي نقشه تخصصي شورای

 (مورد حسب) عمومي و دولتي مؤسسات و ها سازمان ها، دستگاه کلیه

 مورخ 291 جلسه در که «کشور کالن و مهم های طرح فرهنگی پیوست نامه نظام» مصوبه

 :شود مي ابالغ اجرا برای ذیل شرح به است رسیده تصویب به فرهنگي انقالب عالي شورای 12/2/2931

 

 مقدمه

 قضایي، حقوقي، اجتماعي، ارتباطي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادی، ابعاد در توسعه های طرح اجرای به توجه با

 بي و کند مي ایجاد افراد زندگي شیوه و جامعه فرهنگ در مهمي تأثیرات که کشور در... و امنیتي سیاسي،

 و فرهنگي های زمینه در جبراني غیرقابل و زیانبار نتایج ها طرح گونه این پیامدهای و آثار به توجهي

 ایران اسالمي جمهوری مقدس نظام متعالي اهداف با آشكار تعارض در مواردی در و دارد دنبال به اجتماعي

 در اقدامات و ها پروژه مصوبات، و تصمیمات لوایح، ها، طرح فرهنگي پیامدهای و آثار رصد لذا گیرد، مي قرار

 در شده ذکر موارد غیرمستقیم یا مستقیم اثرگذاری به توجه و خصوصي بخش و گانه سه قوای و ها دستگاه

 ،(است اسالمي فرهنگ و ارزش حاکمیت و گسترش اسالمي انقالب اصلي هدف اساساً که حالي در) جامعه

 اقدامات و تصمیمات و ها طرح سازی متناسب روند به توجه عدم و است ناپذیر اجتناب و ضروری ای مسأله

 فردی، مختلف موضوعات و سطوح در فرهنگي های بحران بعضاً و معضالت پیدایش و نامتوازن توسعه باعث

 . شود مي اجتماعي و خانوادگي

 شورای اعضای دیدار در( العالي مدظله) ای خامنه العظمي اهلل آیت حضرت اسالمي انقالب معظم رهبر

 را کشور گوناگون های طرح برای فرهنگي پیوست تهیه ضرورت 2982 سال آذرماه در فرهنگي انقالب عالي

 و پولي های طرح شود، مي تنظیم کشور در که گوناگون های طرح در» فرمودند و قراردادند تأکید مورد

 های سیاست بند نخستین در همچنین و «باشد داشته وجود فرهنگي پیوست یک حتماً عمراني، و مالي

 معظم رهبر سوی از ابالغي 21/20/2983 مصوب ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه کلي

 فرهنگي پیوست تهیه ایران، اسالمي جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون( 1) ماده در نیز و انقالب

 .است گرفته قرار تصویب و تأکید مورد فرهنگي انقالب عالي شورای توسط جدید و مهم های طرح برای

 ایجاد برای ابزاری فرهنگي، کالن های سیاست ساختن جاری منظور به ارزشمند فرصتي فرهنگي پیوست

 پیش و تحول ایجاد راستای در اقدامي همچنین و فرهنگ درعرصه منفي پیامدهای از پیشگیری و مصونیت

 نهایت، در و اسالمي فرهنگ های ارزش بر مبتني کشور فرهنگي مدیریت های روش و فرایندها در برندگي

 .گردد مي محسوب وری بهره ارتقای جهت در مؤثر عامل

 اصالح فراگیر گفتمان ایجاد با که است شرایطي و زمینه ایجاد فرهنگي پیوست نامه نظام هدف ترین مهم

 ویژه به مهم های طرح اینكه ضمن کشور، اجرایي های سازمان همة در مدیریتي تصمیمات فرهنگي عملكرد

 انقالبي و ملي دیني، های ارزش شوند، مي اجرا مطلوبي نحو به اقتصادی اجتماعي، و عمراني های پروژه

 .گردند تقویت و نیزحفظ

 به مربوط قانوني الزامات و ساختار چیستي، جایگاه، ضرورت، تبیین هدف با فرهنگي، پیوست نامه نظام

 نقطه گر ترسیم و فرهنگي مهندسي نقشه ذیل که شده تهیه کشور درسطح فرهنگي پیوست اجرای و تدوین

 .است کشور فرهنگي راهبردی مدیریت درنظام ارزشیابي و نظارت سامانه کانوني

 واژگان ـ2ماده

 :باشد مي شرح بدین ذیل واژگان اختصار نامه نظام این در

 پیوست: فرهنگي پیوست
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 نامه نظام: فرهنگي پیوست نامه نظام

 راهبری ستاد: فرهنگي پیوست راهبری ستاد

 نقشه: کشور فرهنگي مهندسي نقشه

 تعاریف ـ1ماده

 فرهنگي پیوست ارزیابي و اجرا تصویب، تهیه، چگونگي، چیستي، شامل است ای مجموعه: نامه نظام ـ2ـ1

 تحقق در کننده مشارکت نهادهای و سازمانها های مسئولیت اقدامات، مفاهیم، از مشتر  در  منظور به که

 .گیرد مي قرار ارزیابي و قضاوت اقدامات، مبنای و رسیده ذیربط مراجع تصویب به خاص هدف یک

 ها طرح فرهنگي پیامدهای و آثار از ارزیابي و اقدام شناسایي، برای است ای مجموعه: فرهنگي پیوست ـ1ـ1

 مهندسي نقشه بویژه باالدستي اسناد و نظری مباني به استناد با و الزم مطالعات انجام از پس که ها فعالیت و

 طرح اجرایي، سیاست یک ستاده ـ داده معرفي ضمن جامعه، شرایط و مقتضیات با متناسب کشور فرهنگي

 و م بت آثار تقویت برای عملي راهكارهای ارائه با جامعه، فرهنگ با دیگری مهم فعالیت هر یا پروژه الیحه، یا

 رعایت در ها طرح و ها فعالیت مجریان راهنمای جامعه، فرهنگ در آن مخرب پیامدهای کاهش و حذف

 فعالیت آن اجرای در عملي اقدامات و ها برنامه در راهكارها و مربوط استانداردهای و الزامات اعمال راهبردها،

 .بود خواهد

 حدود و وظایف شرح مهم، های طرح و ها فعالیت که است سندی: فرهنگي پیوست نامه نظام ـ9ـ1

 تدوین تهیه، فرایند بر نظارت اعمال چگونگي و شیوه تعیین کشور، مختلف های سازمان و نهادها مسئولیت

 مي راتعیین آن از پشتیباني و اجرا ضمانت ایجاد به مربوط اقدامات سایر و فرهنگي های پیوست اجرای و

 .کند

 یا و اجرایي های پروژه لوایح، و ها طرح اجرایي، های سیاست به: مهم های طرح و ها فعالیت ـ1ـ 1

 سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، مختلف های درعرصه که شود مي اطالق ای یافته سازمان و مهم تصمیمات

 و آثار و جامعه فرهنگ با آن تعامل گستره بواسطه و شود مي یا شده اجرا یا اتخاذ غیره و اقتصادی

 به نامه نظام این های دستورالعمل و ها نامه آیین در شده بیني پیش کارهای و ساز با مطابق آن پیامدهای

 .است فرهنگي پیوست تدوین به ملزم و شده تلقي مهم طرح عنوان

 نقشه های شاخص براساس که شود مي اطالق مهمي و اصلي متغیرهای به: فرهنگي های شاخص ـ1ـ1

 نظارت و ارزشیابي اعمال و اصالحي راهكارهای فرهنگي، پیامدهای و آثار تبیین فرایند در فرهنگي مهندسي

 تعیین برای و گیری اندازه علمي روش با و شده تعیین فرهنگي های پیوست اجرای و تدوین تهیه، برفرایند

 .شود مي استناد بدان فعالیت هر در آثارآن و فرهنگي پیوست اجرای موفقیت میزان

 نقشه انداز چشم و اهداف اصول، و اسالمي احكام و ها ارزش مباني، بر تكیه با فرهنگي پیوست ـ9ماده

 :شود مي تدوین ذیل موارد ازجمله فرهنگي مهندسي

 انقالبي، و ایراني اسالمي، ابعاد در هویت ـ2

 بصیرت، و معرفت حكمت، ابعاد در عقالنیت ـ1

 عملي، تعبد و روحي معنویت انساني، ملكات ابعاد در اخالق ـ9

 اقتصادی، و اجتماعي سیاسي، فرهنگي، ابعاد در عدالت ـ1

 سازماني، و اجتماعي فردی، ابعاد در کرامت ـ 1

 رفتاری، و فكری روحي، ابعاد در تربیت و تعلیم ـ 2

 سازماني، و اجتماعي خانوادگي، فردی، ابعاد در زندگي سبک ـ2

 تفاهم، و تبادل تعامل، ابعاد در ارتباطات ـ 8

 ملي، و قومي مذهبي، ابعاد در انسجام و وحدت ـ3

 سازماني، و اجتماعي فردی، ابعاد در اجتماعي نظم ـ20
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 اقتصادی، و اجتماعي،سیاسي فرهنگي، ابعاد در استقالل ـ22

 ...و مكتوب شنیداری، دیداری، ابعاد در فرهنگي خدمات و کاال ملّي تولید ـ21

 اهداف ـ1ماده

 اجرای با کشور فرهنگي فضای تعالي و انقالبي و ملي اسالمي، های ارزش گسترش و تقویت حفظ، ـ 2

 ... و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، عمراني، اقتصادی، مهم های طرح و ها فعالیت مطلوب

 کشور فرهنگي مهندسي نقشه های سیاست و اهداف اجرای شدن نهادینه ـ1

 ها طرح و ها فعالیت اثربخشي افزایش برای جامعه فرهنگي های فرصت از گیری بهره ـ9

 و ها فعالیت کلیه فرهنگي مخرب پیامدهای اصالح و ها آسیب از بازدارندگي و پیشگیری بیني، پیش ـ1

 .ها طرح

 کالن و مهم های طرح یا ها فعالیت ـ 1ماده

 که شود مي اطالق هایي طرح و ها فعالیت به فرهنگي، پیوست مشمول کالن و مهم های طرح یا ها فعالیت

 :گیرد مي قرار تصویب مورد کشور، امكانات با متناسب و زیر معیارهای به توجه با

 طرح یا فعالیت فرهنگي تأثیرات نوع اهمیت و گستردگي ـ2ـ 1

 طرح یا فعالیت از تأثیرپذیر و پوشش تحت جمعیت ـ1ـ 1

 طرح یا فعالیت فرهنگي پیامدهای و آثار انتشار و ماندگاری میزان ـ9ـ 1

 سازی جهاني فرایندهای و فرهنگي تهاجم با طرح یا و فعالیت فرهنگي پیامدهای و آثار بین نسبت ـ1ـ 1

 طرح یا فعالیت اجرای برای الزم اعتبارات و مصرفي مادی و انساني منابع میزان ـ 1 ـ 1

 .فرهنگي مهندسي نقشه با طرح یا فعالیت فرهنگي پیامدهای و آثار نزدیكي نسبت ـ 1 ـ 2

 فرهنگي پیوست اجرای و شمول گستره ـ 2ماده

 :که است کالني و مهم هایفعالیت و هاطرح شامل فرهنگي پیوست تدوین و تهیه

 .هستند طراحي حال در ـ2

 .هستند اجرا حال در ـ1

 ارتقاء و توجه نیازمند کماکان و شده اجرا قبالً که وکالني مهم های طرح برای فرهنگي پیوست ـ2تبصره

 .شد خواهد تدوین و بیني پیش نیز باشند مي فرهنگي

 منابع از استفاده با ها طرح و ها فعالیت سایر نگاری پیوست خصوص در توانند مي ها دستگاه ـ1تبصره

 .نمایند اقدام خود اعتباری

 انتخاب نحوه فرهنگي، پیوست کمیسیون وظایف و ساختار و تشكیل فرهنگي، پیوست عمومي ضوابط ـ2ماده

 و ضوابط سایر و ها استان و ها دستگاه در فرهنگي پیوست اجرای چگونگي کالن، و مهم های طرح عناوین

 تصویب به ،...و پشتیباني خدمات و اجرایي ضمانت ارزیابي و نظارت اجرا، فرایند به مربوط های دستورالعمل

 .رسید خواهد کشور فرهنگي مهندسي تخصصي شورای

 شورای 12/2/2931 مورخ 291 جلسه در تبصره دو و ماده 8 مقدمه، یک بر مشتمل مصوبه این ـ 8ماده

 .رسید تصویب به فرهنگي انقالب عالي

 

 نژاد احمدی محمود ـ فرهنگي انقالب عالي شورای رییس و جمهور رییس
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 کشور فرهنگی مهندسی نقشه

  دش/1913/31شماره : 

 8/9/2931تاریخ: 

 کشور فرهنگی مهندسی نقشه مصوبه

 فرهنگي انقالب عالي شورای ـدبیرخانه قضاییه قوه ـ اسالمي شورای مجلس ـ جمهوری ریاست نهاد

 فرهنگ وزارت ـ ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگي ـ نهاد علمیه های حوزه عالي شورای ـ

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ کشور ـ وزارت اسالمي ارشاد و

 امور وزارت ـ ایران اسالمي جمهوری سیمای و صدا سازمان ـ پرورش و آموزش ـ وزارت پزشكي

ـ  اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان ـ مسلح نیروهای کل ستاد ـ خانواده و زن ملي ـ ستاد خارجه

 ـ مجمع اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ شهرسازی و راه وزارت ـ اسالمي تبلیغات سازمان

 توسعه ـ معاونت جمهور رئیس راهبردی نظارت ریزی برنامه معاونت ـ اسالمي مذاهب تقریب

 ـ اجتماعي امور و رفاه کار، ـ وزارت دادگستری وزارت ـ جمهور رئیس انساني وسرمایه مدیریت

 مرکز ـ مستضعفین بسیج ـ سازمان جمعه ائمه گذاری سیاست شورای ـ جوانان و ورزش وزارت

 و فرهنگي شورای ـ ای ارگران امور و شهید ـ بنیاد ایران آمار مرکز ـ کشور علمیه های حوزه مدیریت

 (مورد حسب)عمومي و دولتي مؤسسات و ها سازمان ها، دستگاه ـ کلیه خانواده و زنان اجتماعي

 

 ،208 ،202 ،201 ،209 ،202 ،200 ،233 ،238 جلسات در که «کشور فرهنگي مهندسي نقشه» مصوبه

203، 220، 222، 221، 229، 221، ، 228، 223، 210، 212، 211، 219، 211، 211، 212، 212، 218، 

 ،12/20/2930 ،11/3/2930 ،2/3/2930 ،22/8/2930 ،9/8/2930 ،23/2/2930 مورخ ،292 ،290 ،213

11/22/2930، 3/21/2930، 11/2/2932، 1/1/2932، 23/1/2932، 1/9/2932، 22/9/2932، 

90/9/2932، 18/2/2932، 22/2/2932، 28/2/2932، 1/8/2932، 3/8/2932، 22/8/2932، 2/3/2932، 

 شورای 21/21/2932 ،8/21/2932 ،11/22/2932 ،23/20/2932 ،1/20/2932 ،18/3/2932 ،12/3/2932

 :شود مي ابالغ اجرا برای ذیل شرح به است، رسیده تصویب به فرهنگي انقالب عالي

 مقدمه

 رفتارهـا  و اخالقیات ها، ارزش اعتقادات، نظام بر مشتمل آن اخصّ معنای به فرهنگ اسالمي، بیني جهان در

 و اعتقـادات  و باورهـا . اسـت  جامعه های بخش و ها نظام محتوابخش و دهنده جهت و وحي از منبعث و بوده

 و کـردار  و تفكـر  و اندیشه پود و تار در و ایجاد را اسالمي جامعه سازمان و نهادها شاکله اسالمي، های ارزش

 اعتقادات نمای کل تنیدگي هم در و یكپارچگي چنین. است شده تنیده مسلمان فرد اجتماعي و فردی رفتار

 .است ساخته مبدل( اسالمي فرهنگ) فرهنگ یک به را اسالم دین رفتارها، و ها ارزش باورها، و

 و شـكل  خـویش،  شـمول  جهـان  و الهـي  اصـالت  و ماهیـت  حفظ با کشوری و جامعه هر در اسالمي فرهنگ

 همـان  ایراني ـ اسالمي فرهنگ. گیرد مي خود به... و زباني تاریخي، جغرافیایي، مقتضیات با متناسب صورتي

 جغرافیا، تاریخ، با متناسب و شده دمیده زمین ایران فرهنگ کالبد و روح در که است اسالمي متعالي فرهنگ

 .است یافته تكامل و توسعه گذشته قرن 21 طي در... و زبان مذهب،

 ــ  سیاسـي  اجتماعي، فرهنگي، های عرصه در فراگیر و اساسي تحوالت و تغییر واسطه به اخیر، دهه چند در

 های فرهنگ) فرهنگ کننده تعیین و ممتاز نقش جهاني، و ای منطقه مقیاس در فناوری و اقتصادی امنیتي،

 بـه  ایـران،  اسـالمي  انقـالب . است شده تر نمایان جهاني و المللي بین ملي، های عرصه در( ای منطقه و ملي
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 هـای  توانـایي  و هـا  ظرفیـت  از بیسـتم  قرن سیاسي و اجتماعي فرهنگي، معنوی، تحوالت عطف نقطه عنوان

 گیری بهره مستلزم کشور، جانبه همه تعالي و پیشرفت و است برخوردار حوزه این در عظیمي بالقوه و بالفعل

 فرهنـگ  حقیقـت،  در. است جهاني و ای منطقه تعامالت و مناسبات و ملي سطح در آن از هوشمندانه و مؤثر

 نظـام  و کشـور  سـاز  سرنوشـت  و انحصـاری  راهبـردی،  هـای  مزیـت  ذاتـي،  مختصات از آن، اخص معنای به

( ره) خمیني امام حضرت اسالمي انقالب کبیر معمار تأکید مورد همواره که باشد مي ایران اسالمي جمهوری

 .است بوده سرزمین این بصیر و فهیم نظران صاحب و اندیشمندان و( العالي مدظله) رهبری معظم مقام و

 رهبـری  معظـم  مقـام . اسـت  آن فرهنگي کارکردهای تامین مستلزم اسالمي جامعه اهداف و ها آرمان تحقق

 عرصـه  در تاثیرگـذار  و بخـش  جهـت  و عمومي رفتار و ذهن به دهنده شكل عامل را فرهنگ( العالي مدظله)

 و پـاالیش  شناسـي،  آسـیب  بازشناسـي،  منزلـه  بـه  را فرهنـگ  مهندسـي  و دانسـته  کشـور  کـالن  تصمیمات

 ملـي  مقتضیات و شرایط به توجه با ایراني ـ اسالمي اصیل هویت پایه بر آن دهي جهت و فرهنگ ارتقابخشي

 .نمایند مي تبیین جهاني و

 اجتمـاعي،  فرهنگـي،  هـای  نظـام  مناسـبات  و شئون ارتقاء و اصالح بازطراحي، را فرهنگي مهندسي له معظم

 بـه  را خطیـر  مأموریـت  و وظیفـه  ایـن  و معرفـي  شـده  مهندسي فرهنگ بر مبتني کشور اقتصادی و سیاسي

 مـي  محـول  کشـور  فرهنگـي  مهندسـي  مرکز و فرهنگي اصلي قرارگاه عنوان به فرهنگي انقالب عالي شورای

 ارتبـاط  و مـؤثر  تعامـل  نحـوه  تأمین و تحقق را فرهنگي مهندسي کارکرد و جوهره توان مي واقع در. فرمایند

 .دانست فرهنگي نظام با اقتصادی و سیاسي اجتماعي، های نظام پویای و مند ساز

 و اهـداف  تحقق و( العالي مدظله) رهبری معظم مقام رهنمودهای به عمل برای فرهنگي انقالب عالي شورای

. داد قـرار  خـود  نخسـت  اولویـت  در را کشـور  فرهنگي مهندسي نقشه تدوین و تهیه خود، نهادی کارکردهای

 ــ  علمـي  مراکـز  و نهادهـا  جانبـه  همـه  مشـارکت  و همكـاری  با شورا اجرایي بازوی عنوان به شورا، دبیرخانه

 مطالعات اجرای و طراحي با چنین هم و ربط ذی فرهنگي و اجرایي های دستگاه و دانشگاه و حوزه پژوهشي

 و تهیـه  را فرهنگـي  مهندسـي  نقشـه  نویس پیش موجود، های پژوهش و مطالعات از گیری بهره و نیاز پیش

 .رسید تصویب به فرهنگي انقالب عالي شورای جلسات از جلسه سي از بیش در بررسي و بحث از پس

 نـاب  اسـالم  هـای  ارزش و اصـول  با منطبق که است کشور فرهنگي مهندسي نقشه مصوب متن حاضر، متن

 مقـام  و( ره) خمینـي  امام اسالمي انقالب کبیر رهبر رهنمودهای اسالمي، انقالب های آرمان ،(ص) محمدی

 انقـالب  عـالي  شـورای  تصـویب  بـه  و تـدوین  طراحي، مربوط فرادستي اسناد و( العالي مدظله) رهبری معظم

 :است زیر فصول شامل و رسیده فرهنگي

 توصـیف،  بـه  کـه  اسـت  رصـدی  و راهبردی ـ پژوهشي های گزارش: کشور فرهنگي وضعیت کالن تحلیل. 2

 بـر  آن بـر  مـؤثر  جهـاني  رونـدهای  همچنین و کشور فرهنگي موجود وضعیت کالن شناسي آسیب و ارزیابي

 اثربخشـي  ارتقـاء  و تسـهیل  کالن، تحلیل های گزارش کارکرد. پردازد مي فرهنگي کالن های شاخص اساس

 واقعیت و ها آرمان بر مبتني فرهنگي راهبردی ارزیابي و نظارت و ریزی برنامه گذاری، هدف گذاری، سیاست

 .است جهان و کشور فرهنگي های

 ــ  اسـالمي ) ملـي  فرهنـگ  فرهنگ، همچون اصطالحات و مفاهیم اساسي تعاریف شامل بخش این: کلیات. 1

 فرهنگـي،  مهندسي نقشه فرهنگي، مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگ، های الیه ای، حرفه عمومي، ،(ایراني

 .است نقشه مختصات و فرهنگي پیوست

 اسـالمي  جمهـوری  اساسـي  قـانون  اسالمي، اصیل منابع بر مبتني: نقشه بر حاکم اصول و ها ارزش مباني،. 9

 و شـاکله  و اسـت  شـده  تدوین و تهیه ایراني ـ اسالمي اصیل فرهنگي های ارزش و معتبر نظری مباني ایران،

 .است کشور فرهنگي راهبردی مدیریت و ریزی برنامه و گذاری سیاست گذاری، هدف مبنای

 در کشـور  فرهنگـي  مطلـوب  وضـعیت  و هـا  قلـه  کننـده  ترسیم: 2101 افق در کشور فرهنگي انداز چشم. 1

 معظـم  مقـام  رهنمودهـای  کشـور،  فرهنگـي  بنیـادین  اصـول  و ها ارزش مباني، بر مبتني که است 2101افق
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 ملـي،  مقتضـیات  همچنـین  و فرادسـتي  اسـناد  سـایر  و 2101 ایران انداز چشم سند ،(العالي مدظله) رهبری

 .است شده طراحي جهاني و ای منطقه

 و راهبـردی  هـای  حـوزه  و محورها در کشور فرهنگي انداز چشم مند زمان ترجمان: فرهنگي کالن اهداف. 1

 چند تا یک های مأموریت و وظایف کالن، هدف هر اصوالً. است سال 21 زماني افق با کشور فرهنگي کلیدی

 .دهد مي قرار پوشش تحت را اجرایي دستگاه و نهاد

 کـه  اسـت  هدف یا محور حوزه، هر در راهبردی محورهای و موضوعات کننده تعیین: فرهنگي های اولویت. 2

 مـي  ارائـه  را گـذاری  سـرمایه  و منابع تخصیص چگونگي و مبنا آنها، زماني و رتبي های اولویت تعیین ضمن

 .دهد

 ارزیـابي  و رصـد  امكـان  که است فرهنگي کمّي های شاخص از ای مجموعه: فرهنگي مطلوب های کمیت. 2

 مـي  تسهیل کمّي های گذاری هدف بر تأکید با را مربوط حوزه در نقشه پیشرفت و کلّي اهداف تحقق میزان

 راهبـری  سـتاد  تصـویب  بـه  کشـور  فرهنگـي  مهندسي نقشه های پیوست از یكي عنوان به بخش این. نماید

 .رسد مي فرهنگي مهندسي نقشه اجرای

 هسـتند  فرهنگي کالن اهداف به ناظر راهبردی موضوعات اساسي های معرف: فرهنگي کالن های شاخص. 8

 همچنـین  و آن ارتقـای  برای ریزی برنامه و گذاری سیاست فرهنگي، موجود وضعیت سنجش برای مبنایي و

 از یكـي  عنـوان  به بخش این. آیند مي شمار به فرهنگي تحوالت و تغییرات روندهای بر نظارت و پایش رصد،

 مـي  فرهنگـي  مهندسـي  نقشـه  اجـرای  راهبری ستاد تصویب به کشور فرهنگي مهندسي نقشه های پیوست

 .رسد

 :باشد مي زیر شرح به ملي اقدامات و ملي و کالن فرهنگي راهبردهای شامل: اقدامات و راهبردها. 3

 و هـا  قـوت  تهدیدها، و ها فرصت با متناسب که است طریقي و مسیر کننده تعیین: فرهنگي راهبردهای( الف

 .شوند مي تدوین و طراحي فرهنگي اهداف به نیل برای محیطي های ضعف

 راهكـار  و فرعـي  اهـداف  دربردارنـده  ملـي  راهبردهـای  و باشند مي کالن اهداف تحقق ابزار کالن راهبردهای

 مـي  محسـوب  کشـور  فرهنگـي  نقشـه  ملي اقدامات تعیین مبنای ملي راهبردهای واقع در هستند؛ آن تحقق

 .شوند

 اقـدامات . شـوند  مـي  تعیین و طراحي اهداف تحقق برای که هستند هایي پروژه و ها طرح: ملي اقدامات( ب

 در و طراحـي  سـاله  پـنج  های برنامه چارچوب در معموالً و تعیین راهبردها با متناسب و اهداف به ناظر ملـي

 ماهیت و هستند فرادستگاهي و فرابخشي غالباً ملي اقدامات. شوند مي اجرایي ساالنه برنامه چند یا یک قالب

 غلبـه  آن وجـوه  سـایر  بر تقنیني و اجرایي پژوهشي، وجه مواردی در است ممكن وجود این با دارند؛ ترکیبي

 .یابد

 مـدیریت  نظـام  و اسـتاني  و ملي کار تقسیم نهادی، نگاشت به ناظر: کشور فرهنگي نظام نهایي چارچوب. 20

 برنامه و گذاری سیاست کالن فرایندهای و ساختار و سازمان مبین چنین هم و بوده کشور فرهنگي راهبردی

 .است استاني و ملي سطح در کشور فرهنگي ارزیابي و نظارت و سازماندهي و هدایت ریزی،

 کلیات: اول فصل

 فرهنگ -1

 و دیرپا و ریشهدار «رفتاری الگوهای و آداب ،ارزشها» ،«اساسي باورهای و عقاید» از است نظاموارهای

 را آن هویت و ميدهد شكل و جهت را جامعه مناسبات و رفتار ،ادراکات که «مصنوعات» و «نمادها»

 .ميسازد
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 فرهنگ سطوح -۱

 قابل بخش یا جامعه کل که است فرهنگ مدیریتپذیر و مطالعه مورد سطوح ،فرهنگ سطوح از منظور 

 مورد زیر سطح سه در فرهنگ ،کشور فرهنگي مهندسي نقشة در. ميدهد قرار پوشش تحت را آن از توجهي

         :ميگیرد قرار برنامهریزی و تحلیل ،بررسي ،شناسایي

 ؛(ایراني ـ اسالمي) ملي فرهنگ ـ2

         ؛عمومي فرهنگ ـ1 

         ...(.و قضات ،پزشكان ،سیاستمداران ،روحانیان ،بازاریان ،معلمان فرهنگ) حرفهای فرهنگ ـ9 

 (ایرانی ـ اسالمی) ملی فرهنگ -9

 مصنوعات و نمادها و دار ریشـه  و باثبـات  ،رفتاری الگوهای و آداب ،ارزشها اساسي، عقاید و باورها  واره نظام

 و ایجاد هزارهها و قرنها طي که ؛است( کشور یک جغرافیایي مرزهای در عموما و) ایـــران مســـلمان مـــردم

 .ميبخشد هویت ملت یک به و شده ت بیت

 عمومی فرهنگ -4

 عمومي فضای که است  مصنوعاتي و نمادها و رفتاری الگوهای ،گرایشها و نگرشها ،ارزشها ،باورها هنظاموار

 ،گرایشها ،ارزشها بر عمومي فرهنگ .ميدهد شكل معین زماني مقاطع در را جامعه فرهنگي مشتر  و

ــ اسالمي) ملي فرهنگ با مقایسه در و  تأکید جامعه آحاد زندگي الگوی و رفتاری الگوهای  و عمق ،(ایراني ـــ

 و جامعه مكاني و زماني مقتضیات تابع مالحظهای قابل حدود تا  عمومي فرهنگ. دارد کمتری پایداری

... و حقوقي ،قضایي ،اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي نظام همچون نظامها سایر عملكرد منعكسکننده

                         .است

 ای حرفه فرهنگ -5

 ارزشهای. است حرفه  ره متصدیان و اغالنــــش نمادهای و اریــــرفت الگوهای و ارزشها ،اورهاــــب هنظاموار

 حاصل بلندمدت کارورزی و تجربه یا  و تخصصي آموزشهای طوالني سنوات واسطه به حرفهای فرهنگ

 فرهنگها این جمله از روحانیان و نظامیان ،قضات ،معلمان ،بازاریان ،پزشكان حرفهای فرهنگ. ميشود

                 .هستند

 فرهنگ مهندسی -6

 اسالمي اصیل هویت پایه بر آن جهتدهي و فرهنگ ارتقابخشي و پاالیش ،شناسي آسیب ،بازشناسي فرایند

 .است جهاني و ملي شرایط و مقتضیات به توجه با ایراني ـ

 فرهنگی مهندسی -7

 بر کشور اقتصادی و سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي نظامهای مناسبات و شئون ارتقاء و اصالح بازطراحي، فرایند

 .است جهاني و ملي مقتضیات و ویژگيها ،شرایط به توجه با شده مهندسي فرهنگ اساس

 کشور فرهنگ راهبردی مدیریت -8

 ارزیابي و نظارت و ملي کار تقسیم و سازماندهي ،فرهنگي کالن راهبردهای اعمال و تصویب ،تدوین فرایند

 و فرهنگي مهندسي و فرهنگ مهندسي رهیافتهای به توجه با کشور مختلف نظامهای در راهبردی

 .است جهاني و ملي مقتضیات
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 فرهنگی پایش و رصد -3

 و باورها در تحول و تغییر روند و الگو مستمر و نظاممند پیشبیني و تبیین ،تحلیل ،توصیف ،مطالعه

 منظور به بینالمللي و ملي سطوحدر فرهنگي نمادهای و مصنوعات ،رفتارها ،هنجارها ،ارزشها ،اعتقادات

         .است کشور فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در  فرهنگي راهبردی مدیریت اعمال و فرهنگي مسألهشناسي

 کشور فرهنگی انداز چشم -11

( 2101) معین زماني افق رد تیــابيدس قابل فرهنگي مرحلهای اهداف و جهتگیریها از هماهنگ مجموعهای

 .است شده تدوین ایران اسالمي جمهوری چشمانداز سند با تراز در که است

 فرهنگی پیوست -11

 و الزامات اعمال و فرهنگي پیامدهای پیشبیني مبین ،کارشناسي مطالعات بر مشتمل است سندی

 و حقوقي ،اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي کالن اقدام و تصمیم ،طرح نوع درهر مربوط استانداردهای

 .کشور فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در جامعه شرایط و مقتضیات با متناسب قضایي

 نقشه قلمروهای -1۱

 فرهنگي مهندسي هنقش مخاطبان و اجرایي ،جغرافیایي ،موضوعي هگستر ،زماني افق نشانگر ،نقشه قلمرو

 .است کشور

 زمانی افق -19

 .ميشود تدوین 2101 ایران افق برای ،کشور فرهنگي مهندسي نقشه

 موضوعی گستره -14

 و حرفهای و عمومي ،(ایراني ـــــــــــ اسالمي) ملي فرهنگ سطح سه در ،نقشه موضوعي محورهای و قلمرو

 .ميشود تعیین مصنوعات و نمادها ،رفتاری الگوهای ،ارزشها ،اساسي مفروضات و باورها چهارالیه

 :نقشه جغرافیایی قلمرو -15

 یا بینالمللي موازین طبق که اماکني تمامي همچنین و ایران مرزهای درون در محصور مناطق همه( الف

 ؛ميباشد کشور اجرایي دستگاههای و نهادها تصرف و اختیار در طرفیني توافقات

 چارچوب در ،غیرمستقیم  یا و مستقیم طور به که( دیجیتالي و سایبری) مجازی فضاهای و محیطها همه( ب 

                 .ميگیرند قرار ایران اسالمي جمهوری نظام حاکمیتي

 :نقشه اجرایی قلمرو -16

 و خصوصي ،عمومي(   غیردولتي و دولتي بخشهای در کشور انجمنهای و مراکز ،دستگاهها ،نهادها همه( الف

                 .است( مردمنهاد

 «استان فرهنگي  مهندسي نقشه» و «کشور فرهنگي مهندسي نقشه» نام با استاني و ملي سطح 1 در( ب 

                 .ميشود اجرا و تدوین ،طراحي

ــره   تدوین نیز( استان چند یا  دو از ترکیبي) منطقهای سطح در فرهنگي مهندسي نقشه ،نیاز صورت در: تبصـ

                 .ميشود

 :کشور فرهنگی مهندسی نقشه هدف جامعه -17

         ؛ایران اسالمي جمهوری اتباع و شهروندان ـ2 

         ؛کشور نهادهای و سازمانها ـ1 

 ؛زبان فارسي جوامع ـ9
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 ؛منطقه و خاورمیانه بر تأکید با مسلمان جوامع و ملل ،کشورها: شامل اسالم جهان ـ1

         ؛سیاسي و تاریخي ،فرهنگي ،جغرافیایي قرابتهای بر تأکید با منطقه کشورهای ـ1 

 نظام با توجهي قابل فرهنگي ــ  اقتصادی یا و فرهنگي ــ  سیاسي پیوندهای و روابط که کشورهایي و ملل ــ 2

           ؛دارند ایران اسالمي جمهوری

ــ2   ،فرهنگي ،سیاسي  هسازمانیافت اقدامات به که متخاصمي یا و معارض گروههای و جریانها ،دولتها ـــــــ

                 ؛ميورزند مبادرت ایران اسالمي جمهوری ملي منافع علیه... و اقتصادی

         .منطقهای و بینالمللي سازمانهای ـ8 

 ؛جهاني هجامع ـ3

 اصول و ها ارزش مبانی،: دوم فصل

 مبانی -

ــ2   و ریشهدار رفتاری الگوهای  ،آداب ،ارزشها ،اساسي باورهای و عقاید» از متعامل و واحد کلیتي فرهنگ ـــ

                 .است «حرفهای و عمومي ،ملي ،فراملي» سطوح در «مصنوعات و نمادها ،دیرپا

 و دهنده شكل و ميبخشد هویت و معنا انسان اجتماعي و فردی زندگي به «جامعه روح» م ابه به فرهنگ ـ1

 .است عمومي رفتار تعیینکننده و جامعه و افراد گرایشهای و ذهنیت بر اثرگذار

         .است اقتصادی و سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي نظامهای و جامعه بخش جهت فرهنگ ـ9 

ــ1   «انتقالپذیر و اکتسابي ،مدیریتپذیر ،جهتدهنده ،تحولپذیر» ،مستمر و تدریجي صورت به فرهنگ ـــــ

         .است

ــ1   تفاوت با متناسب مسئولیت و  حقوق دارای و یكسان ،ارزشها کسب امكان در جنسیت از فارغ مرد و زن ـ

                 .نیست دیگر جنس بر جنس یک برتری نشاندهنده ،تفاوت این و هستند خلقت در

 جامعه فرهنگ انتقال و فرهنگسازی در رکن متـرین مه و حقیقي هویتي با ،جامعه بنیادین واحد خانواده ـ2 

         .است

         .باشد جامعه آحاد انحطاط و تعالي بستر ميتواند و است هویت دارای جامعه ـ2 

ــ8   تحوالت و تغییرات در خود توانمندیهای و اجتماعي جایگاه تناسب به( حقوقي و حقیقي) فرد هر ـــــــ

         .است تأثیرپذیر و تأثیرگذار فرهنگي

ــ3   ،جهاني ،خردگرا ،اخالقمحور ،ایمانگرا ،عترت و قرآن ،فطرت بر مبتني فرهنگي ،اسالمي فرهنگ ــــــــ

         .خرافهزداست و بدعتستیز ،زمانه نیازهای و مقتضیات پاسخگوی ،پویا ،تمدنساز

ــ20   از برخوردار ،تكلیف دارای و بوده عبودیت و کرامت ،اللهي خلیفه منزلت ،خدایي فطرت دارای انسان ــــ

         .است خداوند برابر در مسئولیت بر مبتني اختیار و آزادی و مشروع حقوق

ــ22   حاکمیت تجلي و اسالمي  انقالب و( ص) محمدی ناب اسالم فرهنگ ریشهای و اصلي عناصر از ،والیت ــ

 رهبری در ،(عج) عصر امام غیبت زمان در  و است اقتصادی و سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي عرصه در الهي

                         .ميشود متبلور ،دارد عهدهبر را امت امامت که جامعالشرایط عادل فقیه

 و والیت ،امامت ،نبوت  ،معاد ،عدل ،توحید» ؛کشور فرهنگ بر حاکم و مطلوب فرهنگسازی مبنای ـــــــ21 

                 .است(« ص) محمدی ناب اسالم احكام و منجي انتظار

ــ29   شناخت و دارند  اصلي نقش اسالمي فرهنگ ارتقای و اصالح ،حفظ در علمیه حوزه نهاد و روحانیت ـــــ

                 .است روحانیت و علمیه حوزههای مسئولیت ،مكان و زمان به ناظر اجتهادی روش با آن تبیین و اسالم معتبر

 .است تزکیه و اخالق مكارم و فضایل کردن نهادینه و ترویج ،شناخت بر مبتني اسالمي فرهنگ ـ21
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ــ21 ــ اسالمي فرهنگ ــــ  در مظلومان و مستضعفان حامي و عدالتخواهي مظهر ،ضداستكباری ،ایراني ــــ

 .است جهاني و منطقهای عرصههای

 اسالمي هویت و است ایران تاریخي تمدن با اسالم سازنده و فعال تعامل حاصل ایراني ـ اسالمي فرهنگ ـ22 

         .است تفكیکناپذیر و یكپارچه ،تنیده درهم ایراني ـ

ــ22  ،جذابیت ،دروني سطح در فرهنگ انسجام ،پویایي ،ذاتي تعالي برآیند فرهنگي اقتدار و استقالل ـــــــــ

 .ملتهاست و فرهنگها سایر در آن نفوذ و گسترش

ــ28   اسالمي فرهنگ چارچوب در فرهنگي میراث از بخشي عنوان به ایراني اقوام فرهنگي تفاوتهای و تنوع ـ

         .است شده پذیرفته و طبیعي امری ،ایراني ـ

 عهدهدار را آن ارتقای و هویتي و فرهنگي مرزهای از صیانت و حفظ وظیفه ایران اسالمي جمهوری نظام ـ23 

         .است

ــ10   فرهنگها سایر با فرهنگي تبادل و تعامل با که است فرهنگي رسالتي ،اسالمي جمهوری اساسي رسالت ـ

         .ميیابد تحقق

 و مردم حق ،اساسي قانون در مندرج اساسي ارزشهای با منطبق جامعه فرهنگي راهبری و برنامهریزی  -12

         .است اسالمي جمهوری نظام وظایف از

 .است فقیه والیت اصلي شئون از فرهنگي رهبری و هدایت ـ11

ــ19  صورت اسالمي انقالب و( ص) محمدی ناب اسالم فرهنگ چارچوب در فرهنگي تبادل و تعامل ـــــــــ

 .دیرميپذ

         .است کشور فرهنگي مسائل مهمترین از آن با مقابله و نرم جنگ و فرهنگي تهاجم ـ11 

 ها ارزش -

 «تعقل. »۲

 موجب آن کارگیری به که است( وحي) بیروني حجت جریان بسترهای از یكي و دروني حجت ،عقل

 .ميشود اجتماعي و خانوادگي ،فردی ابعاد در طیبه حیات شكوفایي

 اسالمي عقالنیت .2-2

 تعامالت معیار و اسالمي تمدن و فرهنگ هسته بنیادیترین و اسالم دین پناه در عقل تعالي معنای به

 .است جوامع سایر با اسالمي جامعه فرهنگي

 سیاسي حكمت .2-1

 معیار و بوده سیاسي نظام استقالل و اقتدار عملي و نظری پشتوانه ،اسالمي عقالنیت سیاسي حكمت در 

         .است بینالمللي و داخلي عرصههای در تعامالت

         اجتماعي بصیرت  .2-9

 عامل ،اسالمي جامعه در   اجتماعي و سازماني ،فردی منسجم و منطقي ارتباطات پشتوانه ،اسالمي عقالنیت

                         .است نفاق و کفر جبهه  مقابل در هوشمندانه حضور و همگرایي مبنای و بهنگام تشخیص

 معیشت تدبیر .2-1

 در الهي انگیزههای  و معنویت تعالي عامل و عادالنه و پا  ،حالل معاش تأمین مبنای ،اسالمي عقالنیت 

                 .است اقتصاد

 «ایمان. »2
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 211از  228

 کتابهای ،ءانبیا ،فرشتگان ،الهي عدل و صفات ،غیب ،خدا» به نسبت محبت و معرفت بر مبتني باور ،ایمان

 .ميیابد تجلي عمل و زبان ،قلب در که است «معاد و امامان ،آسماني

         توحیدمحوری. 1-2 

 به محبت و معرفت تعمیق  و تعالي باری حضور در  با ،پیوسته بهم و واحد مجموعه عنوان به جهان به نگاه 

ــفردی نمادهای و رفتارها ،ارزشها ،باورها در او  سوی به زندگي عرصههای همه جهتدهنده  ،اجتماعي ــــــ

 امور تفویض و متعال خدای به اعتماد و توکل عامل و حقگرایي ،الهي وحي مبنای بر اخروی جاودانه حیات

                         .اوست به

 مداری والیت. 1-1

 عرصه در( ع) معصومین  ائمه و( ص) اعظم پیامبر والیت استمرار ،خدا حاکمیت و والیت تجلي مداری والیت 

 عاشقانه حضور ،انسجام و وحدت مدار ،سیاسي  نظام اقتدار عامل ،مشروعیت معیار ،اجتماعي و سیاسي حیات

 از ت محب بر مبتني و مؤمنانه تبعیت پشتوانه و... و جغرافیایي ،اعتقادی  مرزهای از پاسداری در اسالمي ت ام

                                                         .است ت ام امام

 مهرورزی .1-9

 مناطق ،اقوام ،مردم بین  ارتباطات توسعه و استحكام عامل ،نوعدوستي ،اجتماعي انسجام ،اخوت ،الفت منشأ 

                 .است مذاهب پیروان و مختلف

         عدالت  .1-1

 فرصتهای از جامعه  آحاد برخورداری مبنای و اجتماعي و فردی مختلف سطوح در مواسات و توازن منشأ

         .است برابر

 «اخالق. »۲

 و ميیابد تجلي  انسان رفتار در الهي انگیزه با و خودسازی و تزکیه طریق از که پسندیدهای ملكات

         .است دیني جامعه در اسالمي عمل و اندیشه تعاليبخش

 تقوا .9-2

 و شواریها از جامعه  و فرد خروج سبب ،محرمات تر  و واجبات رعایت ،فضایل تعالي و رشد خاستگاه 

                 .است خداوند نزد انساني کرامت مبنای

         مدارا و عزت . 9-1

 جامعه با سازنده  تعامل مستلزم که عمل و اندیشه در ایماني و اسالمي جامعه سربلندی و استقالل: عزت

         .است اسالمي جامعه دشمنان و استكبار مقابل در پایداری و مقاومت و خودی

 دیدگاههای تحمل مستلزم   که اسالمي انقالب دوستداران و اسالمي جامعه آحاد با همگرایي و محبت: مدارا 

                         .توانمندیهاست همه از بهرهمندی و متفاوت

 کرامت .9-9

 .است الهي خالفت استعداد بر مبتني که دیگران و خویش به نسبت انساني واالی مقام و حرمت پاسداشت

 ای ار و انفاق .9-1

 مسئولیت ایفای برای خود امكانات صرف و گروهي و فردی منافع بر جامعه مصالح و دیگران منافع ترجیح

 .انساني و الهي

 «علم. »1
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 211از  223

 به تجربه و عقل ،وحي طریق از که است هستي عالم واقعیات و حقایق به نسبت آگاهي و بصیرت ،معرفت

 .ميآید دست

 دیني معرفت .1-2

 و علوم تعاليبخش و جهتدهنده که( ص) محمدی ناب اسالم اساس بر اخالق و احكام ،عقاید شناخت

 .است بشری معارف

 هویتي معرفت .1-1

 توانایي و ملي خودباوری و اعتماد موجب که سیاسي بصیرت و اجتماعي و تاریخي آگاهي و خودشناسي 

         .ميگردد مطلوب نگرش و جهاني و ملي موقعیت تحلیل

         ارتباطي مهارت و تخصصي دانشهای. 9ـ 1 

 مناسبات ساختار در  آن اساس بر رفتار و تعامل توانایي و اسالمي معاشرت آداب و ارتباطي نظام شناخت

         .است جهاني و ملي ،سازماني ،خانوادگي ،اجتماعي

 ای حرفه مهارت و تخصصي دانشهای. 1-1

 پیشرفت ،حالل ثروت تولید جهت در معتبر علمي و اسالمي قواعد و اصول کارگیری به مهارت و دانش

 .است مفید اشتغال ترویج و بهرهوری افزایش ،اقتصادی توانمندی ،دانشبنیان

 «عمل. »5

 اقتصادی و سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي مختلف عرصههای در ،معنوی و مادی ،اجتماعي و فردی فعالیتهای

 .ميیابد ارتقا مؤمنانه مجاهدت با و تحقق الهي انگیزه با که است

 منكر از نهي و معروف به امر .1-2

 .است اجتماعي سطوح و عرصهها تمام در همگاني وظیفه عنوان به بدی از بازداشتن و نیكي به امر و دعوت

 ساالری مردم. 1-1

 مقبولیت و الهي مشروعیت مبنای بر که فقیه والیت راهبری با جامعه اداره در مردم مشارکت و حضور 

         .است استوار مردمي

 اجتماعي انضباط .1-9

 .است اجتماعي مناسبات و تعامالت در حقوقي و اخالقي نظام رعایت و قانونمداری

 تالش و کار. 1-1

 نظام کارآمدی ارتقای و اعتال برای افزوده ارزش ایجاد منظور به جهادی فعالیت و سختکوشي ،پشتكار

 .است عمومي رفاه و اسالمي

 اصول

 :است حاکم ،مطلوب فرهنگ اجرای و تحقق و فرهنگي مهندسي نقشه بر زیر

 مداری دین اصول. ۲

 ارزیابي و اجرا ،تدوین ،طراحي فرایند و فرهنگ بر( ص) محمدی ناب اسالم احكام و اخالق ،ارزشها ،مباني

 .است حاکم سند این اصول سایر بر اصل این. ميباشد حاکم کشور فرهنگي مدیریت و مهندسي

 محوری فرهنگ اصل. 2

 ،سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي درعرصههای جامعه مناسبات و شئون همه بر باید اسالمي فرهنگ مؤلفههای

 .شود حاکم امنیتي و قضایي ،مدیریتي ،اقتصادی
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 211از  210

 عدالت اصل. ۲

 ،استعدادها با متناسب فرهنگي فعالیتهای انجام و فرهنگي خدمات و امكانات ،فرصتها از همگان استفاده 

         .شود رعایت سطوح و عرصهها همه در ظرفیتها و نیازها

 راهبری و هدایت اصل. 1

 و نظارت ،راهبری و هدایت در را خود اساسي نقش ،ضرور غیر تصدیگری از پرهیز ضمن باید اسالمي دولت

 .نماید تقویت فرهنگي فعالیتهای از حمایت

 مردمی مشارکت و تعاون اصل. 5

 .شود فراهم باید فرهنگي فعالیتهای در مردمي نهادهای و مردم حداک ری مشارکت از حمایت و زمینهسازی

 نگاری آینده و نگری آینده اصل. ۴

 جامعه از الهام با مطلوب آینده تحقق برای برنامهریزی منظور به فرهنگي تحوالت ترسیم و تبیین ،رصد

 .ميشود انجام مهدوی

 جامعیت اصل. 9

 فرهنگ ارکان و مراحل  ،ردهها ،الیهها ،سطوح ،ابعاد تمامي بر ناظر باید و بوده جامعنگر ،فرهنگي مهندسي

         .باشد فراملي و ملي

 هماهنگی و انسجام اصل. 3

 دروني همافزایي و سازگاری   ،جهتگیری ،نظم» از برخوردار باید فرهنگي مدیریت و مهندسي فرایند و عناصر

                 .باشد «بیروني و

 موثر تعامل اصل. 9

 خارجي و داخلي دستگاههای  بین فرهنگي تبادل و تعامل ،اسالمي فرهنگ استقالل و هویت بر تأکید ضمن

         .باشد تعاليبخش باید

 تدریج اصل. ۲8

 در مكان و زمان شرایط  و اقتضائات به توجه با و مرحلهای اهداف اساس بر باید فرهنگي مطلوب ارزشهای

         .یابد تحقق هدفمند یندیافر

 کارآمدی اصل. ۲۲

         .باشد داشته  فرهنگي مطلوب اهداف به را بخشیدن عینیت توانمندی باید کشور فرهنگي نظام

 نوآوری و خالقیت اصل. ۲2

         .شود گرفته کار به و ابداع مؤثر و نو راههای باید ،فرهنگي تعالي و شكوفایي برای 

 ها سرمایه هدایت و منابع تامین اصل. ۲۲
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 211از  212

 سایر در سرمایهها این هدفمند گسیل و فرهنگ حوزه برای نیاز مورد انساني و مادی سرمایههای تأمین

 .گیرد صورت فرهنگي رویكرد با باید حوزهها

 عقالنیت و اعتدال اصل. ۲1

 و عوامزدگي ،ظاهرگرایي و سطحيگرایي ،شعارزدگي ،بيجا تعصب و جزماندیشي ،تحجر از دوری

 .است ضروری ،فرهنگ در خرافهگرایي

 فرهنگی انداز چشم: سوم فصل

 مجاهـدت  و عزم با و( ص) محمدی ناب اسالم پرتو در و عترت و قرآن به اعتصام و متعال خداوند به توکل با

 ؛2101 افق در( عج) مهدوی جامعه به نیل و ظهور سازی زمینه و اسالمي نوین تمدن برپایي راستای در ملي

 رفتار و اخالق در پیشتاز مهدوی، جامعه طریق پویای و انقالبي و ایراني اسالمي، هویت با است کشوری ایران

 اطالعـات،  و فنـاوری  و علـم  تربیـت،  و تعلـیم  هنـر،  و فرهنـگ  هـای  عرصـه  در نخست جایگاه دارای حسنه،

 فرهنگـي  تعامـل  بـا  مستضعفان و اسالمي امت بخش الهام اسالم، جهان و منطقه سطح در رسانه و ارتباطات

 تمـامي  هـدایتگر  فرهنگـي  منسـجم  و کارآمـد  فراگیـر،  نظام به یافته دست و جهاني سطح در سازنده و مؤثر

 چنـین  انـداز،  چشـم  ایـن  افق در ایران جامعه فرهنگ .جامعه اقتصادی و سیاسي اجتماعي، نظامات و شئون

 :داشت خواهد هایي ویژگي

 مهدوی؛ جامعه طریق پویای و انقالبي و ایراني اسالمي، هویت از برخوردار -2

 اسـالمي،  جمهـوری  نظـام  بـه  متعهد صالح، عمل و ایمان ،(عج) عصر امام والیت و عترت و قرآن به متمسک

 بـر  مبتنـي  ،(العـالي  مدظلـه ) رهبـری  معظـم  مقـام  رهنمودهای و( ره) خمیني امام های آرمان فقیه، والیت

 فارسـي،  ادبیات و زبان و اسالمي ایراني ارزشمند های میراث پاسدار بودن، ایراني به مفتخر اسالمي، عقالنیت

 حمایـت  و استكبارستیزی شهادت، جهاد، ای ار، مقاومت، روحیه از برخوردار بسیجي، تفكر و فرهنگ بر متكي

 .مستضعفان از

 حسنه؛ رفتار و اخالق در پیشتاز -1

 اسـالمي  زنـدگي  سـبک  از برخـوردار  کـریم،  قرآن با مأنوس دیني، مناسک و احكام به عامل فرهنگي؛ -2-1

 ایراني؛ اسالمي های آیین و نمادها رواني، و اخالقي امنیت عمومي، عفت ایراني،

 و نشـاط  اجتماعي، سازگاری و پذیری مسئولیت مشارکت، تعاون، اخوت، مودت، از برخوردار اجتماعي؛ -1-1

 انضباط، از مند بهره و متوازن و متعادل جمعیت باال، اجتماعي انسجام و اطمینان اعتماد، صداقت، سرزندگي،

 امن؛ جامعه و گرایي قانون

 مسـئوالنه،  آزادی و فرهنگـي  اسـتقالل  محـوری،  عـدالت  ملـي،  امنیـت  و وحدت از برخوردار سیاسي؛ -9-1

 سیاسي؛ ریپذی مسئولیت و مشارکت

 الگـوی  بـر  مبتنـي  رضایتمند و کارآفرین جمعي، کار و همكاری روحیه کاری، وجدان دارای اقتصادی؛ -1-1

 .عمل در اتقان و مصرف صحیح

 های؛ عرصه در نخست جایگاه دارای -9

 و امیـدوار  محـور،  خـانواده  شهادت، و ای ار روحیه و انساني کرامت دیني، معنویت از مند بهره فرهنگ؛ -2-9

 نهادهـای  به ملتزم و گرا جمع دفاعي، و حماسي روحیه دارای خطرپذیر، و فعال خودباور، پرنشاط، نگر، آینده

 جامعه؛ در مسئوالنه حضور و اجتماعي

 مـروج  مردمـي،  عـدالت،  و بشـر  فطـرت  احیـاگر  و ایمان بخش تحكیم اسالمي، حكمت بر مبتني هنر؛ -1-9

 ارزشمند؛ سنتي هنرهای بخش گسترش و اسالمي انقالب های ارزش به متعهد و اخالق
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 211از  211

 پرورش؛ و آموزش نظام بنیادین تحول سند بر مبتني تربیت؛ و تعلیم -9-9

 کشور؛ علمي جامع نقشه و ایراني اسالمي فرهنگ بر مبتني فناوری؛ و علم -1-9

ــانه؛ و ارتباطــــات اطالعــــات، -1-9 ــایبری، نــــوین فضــــای در کننــــده تعیــــین حضــــور رســ   ســ

 و اجتمـاعي  مسئولیت اصل و اسالمي انقالب گفتمان اسالمي، شعائر ها، ارزش بر مبتني ارتباطات و اطالعات

 .شده بازآفریني تبلیغي ارتباطي اصیل نهادهای از مند بهره

 :بر مبتني جهاني؛ سطح در سازنده و موثر فرهنگي تعامل با مستضعفان و اسالمي امت بخش الهام -1

 از حمایـت  و اسـالمي  همگرایـي  و وحـدت  بـه  دعوت پیشرفت، کارآمد الگوهای و دیني ساالری مردم -2-1

 ستمدیدگان؛ و مستضعفان

 طبیعي و فطری حقوق جهاني، امنیت و صلح عدالت، ،(ص) محمدی ناب اسالم به نسبت آفریني شوق -1-1

 .جهان نیک فرجام به امید و خانواده معنویت، و اخالق عمومي، رفاه ها، انسان

 سیاسي اجتماعي، نظامات و شئون تمامي هدایتگر فرهنگي منسجم و کارآمد فراگیر، نظام به یافته دست -1

 :  بر مبتني جامعه؛ اقتصادی و

 مردمي، نهادهای های مأموریت و وظایف فرایندها، ساختارها، اهداف، در تحول با کارآمد فرهنگي نظام -2-1

 منـد  بهره و مردمي مشارکت محوریت و کارآمدی ارتقاء ایي،افز هم انسجام، ایجاد رویكرد با دولتي و عمومي

 دیني؛ اصیل نهادهای از

 مبـاني،  اسـاس  بـر  و فرهنگـي  رویكرد با اقتصادی و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، های نظام بازمهندسي -1-1

 کشور؛ فرهنگي مهندسي نقشه اصول و ها ارزش

 .دشمن نرم جنگ با مؤثر مقابله و نرم قدرت بازتولید در توانمند -9-1

 فرهنگی اهداف: چهارم فصل

 2فرهنگي کالن اهداف

 نظری های تالش بر اسالمي عقالنیت و عترت قرآن، حاکمیت و کریم قرآن به تمسک و انسُ شدن فراگیر. 2

 صالح؛ عمل و ایمان تقویت و ملي هویت تعالي و عملي و

 معظـم  مقـام  رهنمودهـای  و( ره) امـام  حضـرت  هـای  آرمـان  مصلح، انتظار و مداری والیت شدن نهادینه. 1

 بسیجي؛ و انقالبي فرهنگ و( العالي مدظله) رهبری

 ادبیـات  و زبـان  تـرویج  و توسعه و اسالمي ایراني ارزشمند های میراث پاسداشت و ملي خودباوری تعمیق. 9

 فارسي؛

 بـه  امـر  نمـاز،  ویـژه  به ها آیین و نمادها شعائر، شدن نهادینه و دین فروع و احكام به عمل فرهنگ تعمیق. 1

 حجاب؛ و عمومي عفت و منكر از نهي و معروف

 زنـدگي  سـبک  و متناسـب  جمعیـت  رشد و باروری نرخ خانواده، ساز انسان و مستحكم نهاد از برخورداری. 1

 ایراني؛ اسالمي

                                                 
1

 مهندسـي  نقشـه  اجـرای  راهبـری  سـتاد  تصـویب  بـه  فرهنگي مهندسي نقشه کمي اهداف عنوان به فرهنگي مطلوب های کمیت 

 .رسد مي فرهنگي

 مهندسـي  نقشـه  پیشـرفت  میـزان  و جامعـه  فرهنگـي  تحـوالت  ارزیـابي  برای فرهنگي تفصیلي های شاخص

 .آید مي نقشه پیوست قالب در فرهنگي
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 اخـوت  الفـت،  ارتقـاء  تقـوا،  و نیكي بر مبتني اجتماعي تعاون و جمعي کار همگرایي، روحیه شدن نهادینه. 2

 و عمـومي  امنیـت  و پـذیری  قـانون  و انضـباط  و نظـم  صـداقت،  نشاط، امیدواری، اجتماعي، اعتماد و اسالمي

 اجتماعي؛

 و اجرایـي  قانونگـذاری،  هـای  نظـام  در محوری شایسته و عدالت معنویت، عقالنیت، فرهنگ شدن نهادینه. 2

 قضایي؛

 صحیح الگوی و حالل ثروت تولید گذاری، سرمایه کارآفریني، کار، اسالمي فرهنگ و اخالق از برخورداری. 8

 مصرف؛

 استكبارستیز؛ و بخش بصیرت افزا، معرفت انقالبي، اسالمي، های ارزش به متعهد هنر به دستیابي. 3

 و منطقه در فناوری و علم نخست جایگاه به دستیابي و متعالي و کارآمد تربیت و تعلیم نظام از برخوردار. 20

 اسالم؛ جهان

 رسـانه  و ارتباطـات  اطالعـات،  نظام افزاری سخت و افزاری نرم تأمین و تولید در برتر جایگاه به دستیابي. 22

 رسانه؛ و ارتباطات اطالعات، جهاني و ای منطقه جریان مدیریت در مؤثر مشارکت و کارآمد ای

 الگـوی  ارائـه  در توانمنـد  و انقالبي و ایراني اسالمي، فرهنگ از بخش الهام و روشن تصویر به یابي دست. 21

 اسالمي؛ امت وحدت و پیشرفت

 و اصـول  مبنـای  بر شده مهندسي اقتصادی و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، های نظام استقرار و بازآفریني. 29

 .مختلف های عرصه در دشمن نرم جنگ با مؤثر مقابله توان و نرم قدرت ارتقاء و اسالمي فرهنگ های ارزش

 فرهنگی های اولویت: پنجم فصل

 الگوهـای  هـا،  ارزش بـه  نـاظر  کـه  اسـت  اساسي های چالش و مسائل موضوعات، شامل فرهنگي های اولویت

 ای حرفـه  و عمـومي  ،(ایرانـي  اسالمي) ملي فرهنگ سطوح در کشور فرهنگي نمادهای و محصوالت رفتاری،

 فرهنگي انداز چشم و اهداف تحقق برای کشور امكانات و منابع تخصیص مبنای و معیار ها اولویت. باشند مي

 .شوند مي محسوب کشور

 بسیجي، فرهنگ فقیه، والیت مسجد، و نماز عترت، و قرآن منجي، انتظار انقالبي؛ و ایراني اسالمي، هویت -2

 .فارسي خط و ادبیات زبان، شهادت، و جهاد و ای ار

 طـالق،  کاهش و خانواده تحكیم ازدواج، تسهیل ایراني، اسالمي خانواده الگوسازی جمعیت؛ و خانواده نهاد -1

 (.کمي و کیفي) مطلوب جمعیت

 اسـاس  بـر  آرایـش  و پوشـش  عفـاف،  ایراني؛ اسالمي شهرسازی و معماری ایراني؛ - اسالمي زندگي سبک -9

 کودکـان،  اولویـت  بـا  فـردی  و خـانوادگي  اجتمـاعي،  تعـامالت  الگوهـای  و رحم صله ایراني؛ اسالمي فرهنگ

 .زنان و نوجوانان

 :جامعه عمومي فرهنگ و اخالق -1

 .کارجمعي و تعاون درستكاری، و راستگویي صداقت، فرهنگي؛ -2

 گرایي قانون اجتماعي، انضباط ساالری، شایسته منكر، از نهي و معروف به امر اجتماعي، اعتماد اجتماعي؛ -1

 .زیست محیط حفظ فرهنگ دیگران، حقوق رعایت و

 فرهنـگ  عمـل،  در اتقـان  و کـار  وجـدان  کـارآفریني،  و کار فرهنگ و اخالق پیشرفت، فرهنگ اقتصادی؛ -9

 .رباخواری بویژه حرام و حالل رعایت و گری اشرافي و گرایي تجمل اسراف، از پرهیز و صحیح مصرف

 مشـارکت  دینـي،  سـاالری  مـردم  اداری، سـالمت  فقیه، والیت حول ملي اقتدار و امنیت وحدت، سیاسي؛ -1

 .قانونمند و مشروع آزادی و خواهي استقالل اجتماعي، عدالت و عمومي
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 هنرمنـدان  تربیـت  و ای چندرسـانه  محصوالت و سنتي هنرهای و موسیقي تئاتر، سینما، ساماندهي هنر؛ -1

 .متعهد

 .نرم قدرت و ها سرمایه تقویت نیروها، افزایي هم و بسیج نرم؛ قدرت -2

 جـامع  هـای  نظـام  هـا،  زیرسـاخت  توسـعه  و بخشي مصونیت محتوا، تقویت رسانه؛ و ارتباطات اطالعات، -2

 .کشور ای رسانه و ارتباطاتي اطالعاتي،

 از حمایـت  اسـالمي؛  بیـداری  و اسـالمي  نـوین  تمـدن  بـرای  سـازی  گفتمـان  جهاني؛ و ای منطقه تعامل -8

 .جهاني سلطه نظام با مقابله و مستضعفین

 و راهبـری  جـامع  نظـام  استقرار اسالمي، انقالب فرهنگي جبهه ساماندهي کارآمد؛ و فراگیر فرهنگي نظام -3

 و فرهنگـي  رویكـرد  بـا  کشـور ... و اقتصـادی  سیاسي، اجتماعي، های نظام مهندسي کشور، فرهنگي مدیریت

 .فرهنگي بخش کارآمد انساني نیروی تربیت

 .ای چندرسانه و هنری فرهنگي، محصوالت و صنایع توسعه فرهنگي؛ صنایع و محصوالت -20

 اقدامات و راهبردها: ششم فصل

 فرهنگی کالن راهبردهای

 سـاماندهي  و تقویـت  تـرویج،  تبیـین،  و(( عـج ) عصر امام) عترت و قرآن به تمسک فرهنگ سازی نهادینه. 2

 ایراني؛ اسالمي های آیین و نمادها الهي، شعائر

 و بینـي  جهـان  بـر  مبتنـي  جامعـه  تمدني میراث و غیررسمي و رسمي ساختارهای فكری، نظام بازآفریني. 1

 ؛(ص) محمدی ناب اسالم تعالیم

 خانواده؛ سازی ایمن و تعالي تحكیم، تشكیل، تبیین،. 9

 کشور، راهبردی اقتضائات اسالمي، های آموزه با متناسب آن ارتقای و کل باروری نرخ کاهش از جلوگیری. 1

 جمعیتي؛ مستمر پایش و آمایش شناختي، جمعیت مطالعات

 اجتمـاعي  و خـانوادگي  فردی، های زمینه در ایراني اسالمي زندگي سبک و آداب سازی نهادینه و طراحي. 1

 ؛(السالم علیهم) معصومین سیره از الهام با و الهي تقوای بر مبتني

 هـای  سـازمان  تربیـت،  و تعلـیم  نظـام  خـانواده،  نهاد مند نظام و فراگیر مشارکت تقویت و بخشي انسجام. 2

 و عمومي امنیت احساس و گرایي قانون انضباط، و نظم گسترش در مرتبط نهادهای سایر و اداری و اجتماعي

 رفتاری؛ و ساختاری فرهنگي، موانع رفع برای سازی فرهنگ و سازی ظرفیت

 سیاسي؛ و اجتماعي های حوزه در اسالم حقوقي نظام و رفتار و اخالق ارتقاء و سازی نهادینه تبیین،. 2

 تولیـد،  عرصـه  در مـردم  و دولـت  اقتصـادی  رفتار و کار فرهنگ و اخالق اسالمي الگوی استقرار و طراحي. 8

 مصرف؛ و توزیع

 در  تعمیـق  و استكبارسـتیز  و آفـرین  شـوق  بخـش،  تعـالي  متعهـد،  هنـر  سازی نهادینه و ترویج تبیین،. 3

 اسـالمي  انقالب گفتمان و ایراني اسالمي فرهنگ تعمیق در هنر ظرفیت از گیری بهره و عمومي زیباشناسانه

 ؛(العالي مدظله) رهبری معظم مقام و( ره) خمیني امام فرمایشات بر مبتني

 دینـي،  هـای  آمـوزه  بـر  مبتنـي  ای رسـانه  و ارتباطـات  اطالعات، کارآمد و جامع نظام استقرار و طراحي. 20

 نظام؛ کلي های سیاست و کشور راهبردی مقتضیات اخالقي، های ارزش و انقالبي

 و دسـتاوردها  معرفـي  بـر  تأکید با ایران اسالمي جمهوری فرهنگي آفریني ارزش و تأثیرگذاری گسترش. 22

 بشـری  مسائل و موضوعات در محمدی ناب اسالم گفتمان شدن جهاني برای جهاني سطح در موفق الگوهای

 جهاني؛ و
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 اقتصـادی  و سیاسـي  اجتمـاعي،  فرهنگـي،  هـای  نظـام  ساختارهای و کارکردها اهداف، اصالح و بازنگری. 21

 آنها؛ فرهنگي کارکرد ارتقاء و انسجام برای فرهنگي مهندسي نقشه بر مبتني

 نظـام  نـرم  قـدرت  های مؤلفه ارتقاء و نرم جنگ فعال راهبری اسالمي، انقالب فرهنگي جبهه ساماندهي. 29

 .اسالمي

 1 کالن راهبرد

 و نمادهـا  الهـي،  شـعائر  سـاماندهي  و تقویت ترویج، تبیین، و عترت و قرآن به تمسک فرهنگ سازی نهادینه

 ایراني اسالمي های آیین

 ملی راهبردهای

 قرآني؛ فرهنگ توسعه منشور به بخشیدن تحقق. 2

 فردی؛ و خانوادگي اجتماعي، شئون کلیه در( السالم علیهم) بیت اهل سیره کردن نهادینه. 1

 نماز؛ اقامه الزامات و شرایط تأمین و زندگي مراحل و ابعاد همه در «نماز به نیاز» سازی نهادینه و تبیین. 9

 منكر؛ از نهي و معروف به امر تحقق زمینه و توانمندی انگیزه، ایجاد. 1

 نـاب  اسـالم  بـر  مبتنـي  انقالبي و ایراني اسالمي، های آیین و نمادها شعائر، وجودی فلسفه ترویج و تبیین. 1

 آن؛ تحریف با مقابله و عترت و( ص) محمدی

 سـازی  زمینـه  و انقالبـي  و ایرانـي  اسـالمي،  های آیین و نمادها شعائر، کارکردهای ارتقاء و بازتولید احیاء،. 2

 اجتماعي؛ و نهادی خانوادگي، فردی، زندگي شئون کلیه در آنها بروز و ظهور برای

 در ملـي  های آیین پیرایش و بیگانه و انحرافي خرافي، گرایانه، واپس نمادهای و ها آیین با فرهنگي مقابله. 2

 اسالمي؛ های آموزه چارچوب

 .مناسک ظاهر به کردن بسنده از اجتناب و الهي احكام اسرار و لطائف آداب، تبیین. 8

  ملی اقدامات

 (2) آن رساني روز به و قرآني فرهنگ توسعه منشور کامل اجرای. 2

 انتظـار  فرهنگ ،(السالم علیهم) بیت اهل سیره سازی نهادینه و توسعه از حمایت ملي طرح اجرای و تهیه. 1

 ایـن  در المللي بین جایزه اختصاص و اقتصادی و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، های حوزه در جهاني حكومت و

 (1) زمینه

 ایجـاد  و دانشگاه و حوزه میان مشتر  آموزشي و مطالعاتي فرصت پژوهشي، های برنامه توسعه و طراحي. 9

 (1( )السالم علیهم) بیت اهل عملي و نظری سیره زمینه در مشتر  آموزشي و پژوهشي مراکز

 کارکردهـای  احیـای  و مسـجد  و جماعـت  نمـاز  بـا  انـس  کـردن  نهادینه و سازی زمینه برای ریزی برنامه. 1

 (9) مخاطبان و زمان نیازهای با متناسب آن اجتماعي فرهنگي

 از افـزا  هـم  گیـری  بهـره  و هـا  نمازخانه و مساجد در جماعت نماز اقامه توسعه ملي برنامه اجرای و تدوین. 1

 آثـار  و اسـرار  احكـام،  تـرویج  و تبیـین  جهـت  در هنری و ای رسانه تبلیغي، پژوهشي، آموزشي، های ظرفیت

 (8 و 9) جامعه اقشار همه برای رواني و روحي آرامش و باطني و ظاهری طهارت بر نماز اجتماعي و فردی

 (1) مختلف سطوح برای مستحدثه مسائل و دیني شبهات به گویي پاسخ نظام تقویت و ساماندهي. 2

 و مسـئول  هـای  دسـتگاه  و نهادها ساماندهي منكر، از نهي و معروف به امر قانون اجرای و تصویب تدوین،. 2

 (1) مربوط فردی های مهارت و دانش و نهادی های ظرفیت ارتقاء

 اجرایـي  بـرای  مقررات و قوانین چارچوب در مردمي نهادهای و مردم مند نظام مشارکت برای ریزی برنامه. 8

 حمایـت  و مربـوط  تشـویقي  و انگیزشـي  جـامع  نظام استقرار و طراحي و منكر از نهي و معروف به امر کردن

 (1) موانع رفع و قانوني
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 بـا  مقابلـه  در قضـایي  و اطالعـاتي  اجرایـي،  مردمـي،  هـای  بخش افزایي هم و هماهنگي برای ریزی برنامه. 3

 (1) جامعه سطح در یافته سازمان منكرات

 عمومیت کارهای و ساز و ها زمینه تقویت و ایجاد و منكر از نهي و معروف به امر صحیح معرفي و ترویج. 20

 توسـط  ادبیـات  و هنـر  پژوهشـي،  و آموزشـي  های ظرفیت از گیری بهره با مختلف های عرصه در آن بخشي

 (1) ذیربط های دستگاه

 روح تبیـین  و احكـام  حكمـت  زمینـه  در روشنگری و معادباوری بویژه دین اصول عقالني پذیرش ترویج. 22

 (8 و 1) مخاطبان با متناسب آن به عمل در تعبد

 غنابخشـي  و آنهـا  وجـودی  فلسـفه  بر تأکید با ایراني اسالمي های آیین و شعائر آموزش و عقالني تبیین. 21

 (1) عاشورا حماسي روح با متناسب حسیني شعائر و عاشورا سوگواری مراسم و مجالس محتوایي و فكری

 مـذهبي،  سـخنرانان  و مبلغـان  مـذهبي،  های هیأت فكری تغذیه و پشتیباني توانمندسازی، و ساماندهي. 29

 هـای  مناسـبت  و اعیـاد  هـا،  عـزاداری  برگـزاری  در عـزاداری  امر متصدی نهادهای و سرایان مدیحه مداحان،

 (1) مذهبي

 هنـری  و ای رسـانه  تبلیغـي،  پژوهشـي،  آموزشي، های ظرفیت از افزا هم و هدفمند حمایت و ساماندهي. 21

 (1) انقالبي و ایراني اسالمي، های آیین و نمادها شعائر، کارکردهای ارتقاء و بازتولید احیا، جهت

 هـای  مناسـبت  هـای  فعالیـت  و هـا  برنامـه  محتـوایي  روزآمدسـازی  و سازی غني و بازنگری ساماندهي،. 21

 اجرایـي،  هـای  دسـتگاه  بـر  تأکیـد  بـا  جامعـه  عمـومي  اخـالق  و فرهنگ اعتالی برای ملي و انقالبي اسالمي،

 (2 و 1) خصوصي بخش و عمومي نهادهای

 لیـالي  عاشـورا،  همچون ویژه های مناسبت تربیتي و معنوی های فرصت از گیری بهره برای ریزی برنامه. 22

 علـیهم ) اطهـار  ائمـه  مـیالد  هـای  جشـن  و هـا  مناسبت سایر و شعبان، نیمه غدیر، عید عرفه، اعتكاف، قدر،

 (2( )السالم

 بـه  مربـوط  خرافـات  و انحرافـات  زمینـه  در عمومي های آگاهي هدفمند ارتقاء جامع طرح اجرای و تهیه. 22

 بـه  واقـع  خـالف  مطالـب  نسـبت  و اکاذیب ذکر با مناسب مواجهه و ضاله و انحرافي گرایانه، واپس های آیین

 (2) دین بزرگان و( ع) بیت اهل ،(ص) اعظم پیامبر کریم، قرآن ساحت

 ۱ کالن راهبرد

 تعـالیم  و بیني جهان بر مبتني جامعه تمدني میراث و غیررسمي و رسمي ساختارهای فكری، نظام بازآفریني

 (ص) محمدی ناب اسالم

 ملی راهبردهای

 اسالمي؛ بیني جهان بر مبتني اجتماعي و انساني علوم بویژه علم تولید و پژوهش جریان تقویت. 2

 کشور؛ گیری تصمیم نظام بر اسالمي مدیریت و راهبری منطق نمودن حاکم. 1

 انتظار؛ و مهدویت فرهنگ عالمانه ترویج و تبیین. 9

 مـدیریت  در( العالي مدظله) رهبری معظم مقام و( ره) خمیني امام های آرمان و ها اندیشه ترویج و تبیین. 1

 جامعه؛ فرهنگي راهبری و امور

 مـردم  و اسـالمي  جمهـوری  فقیـه،  والیـت  مهـدویت،  اندیشـه  اسالمي انقالب نظری مباني ترویج و تبیین. 1

 ملي؛ خودباوری روحیه و امید تقویت و دیني ساالری

 شهادت؛ و ای ار مقاومت، فرهنگ اعتالی. 2

 مقدس؛ دفاع و اسالمي انقالب فرهنگ های ارزش و آثار روزآمد معرفي و احیا حفاظت،. 2

 ملي؛ هویت عنوان به انقالبي و ایراني اسالمي، هویت افزایي هم و ناپذیری تفكیک عالمانه تبیین. 8
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 قومي؛ و محلي های زبان به توجه با فارسي ادبیات و زبان گسترش و جایگاه ارتقاء. 3

 بـا  قـومي  هـای  فرهنـگ  تعامـل  تقویـت  و قومي و ملي سنن و تمدني مواریث ترویج و حفظ بازشناسي،. 20

 .ملي وحدت حفظ و ایراني اسالمي فرهنگ محوریت

 ملی اقدامات

 1انساني علوم ارتقای و تحول از هجانبه هم پشتیباني و حمایت. 2

 بـا  دانشگاه و حوزه ورزان اندیشه و نخبگان فكری تعامل بویژه آزاد اندیشي هم و آراء تضارب فضای تقویت. 1

 (2) پردازی نظریه و آزاداندیشي های کرسي از حمایت بر تأکید

 گیـری  تصـمیم  مختلف سطوح در ساختارها و کارکردها اهداف، در تحول تكمیل و تقویت اصالح، استمرار. 9

 معظـم  مقـام  ابالغـي  اداری نظـام  کلي های سیاست تحقق راستای در آن سالمت ارتقای و اداری نظام بویژه

 (1( )العالي مدظله) رهبری

 (1) مدیریتي و فرهنگي سطوح تمام در خردباوری و گرایي علم فرهنگ ترویج. 1

 (9) انتظار و مهدویت فرهنگ توسعه سند اجرای و ترویج تدوین،. 1

 مدظلـه ) رهبـری  معظـم  مقـام  و( ره) خمینـي  امـام  هـای  اندیشه کردن عملیاتي و ترویج سازی، گفتمان. 2

 (1 و 1) جامعه فرهنگي راهبری و امور مدیریت مختلف سطوح و ها عرصه در( العالي

 (1) اسالمي معرفتي های بنیان بر مبتني فرهنگ ملي نظریه تبیین و تدوین. 2

 عنـوان  بـه  مقـدس  دفـاع  و جهـاد  اسـالمي،  انقـالب  ای ارگران و شهداء سیره و زندگي الگوسازی و معرفي. 8

 (2) جوانان عملي الگوهای

...  و شهرسـازی  و معمـاری  فرهنگـي،  محصوالت در شهادت و ای ار مقاومت، فرهنگ بازنمایي و نمادسازی. 3

 (2) مخاطبان و اقشار با متناسب

 (2) اجتماعي و خانوادگي فردی، روزمره زندگي در ای ار و گذشت مراتب الگوسازی و ترویج. 20

 (2 و 2) شهادت و جهاد و ای ار مقاومت، و دفاع فرهنگ ملي سند اجرای و تدوین. 22

 در هنـر  و ادبیـات  ترویج و تولید از حمایت و مقدس دفاع و مقاومت فرهنگ جامع المعارف دائرة تدوین. 21

 (2 و 2) زمینه این

 تبیـین،  منظـور  به نهاد مردم و عمومي فرهنگي و علمي های تشكل و نهادها گسترش و ایجاد از حمایت. 29

 (2) مقدس دفاع و اسالمي انقالب فرهنگ های ارزش بازتولید و آثار روزآمد معرفي و احیا

 (2) آنها های خانواده و ای ارگران شهدا، تكریم برای ریزی برنامه. 21

 بـه  مؤثر پاسخگویي و انقالبي و ایراني اسالمي هویت یكپارچگي ترویج و تبیین پردازی، نظریه از حمایت. 21

 (8) جمعي ارتباط و شنیداری و دیداری های رسانه های ظرفیت از بهینه گیری بهره با مربوط های چالش

 (3) فارسي زبان به مختلف های حوزه در آثار و متون تولید از جانبه همه حمایت و انگیزه زمینه، ایجاد. 22

 هـای  ارزش حـول  ایرانـي  اقوام ادبي و هنری تولیدات و فرهنگي میراث فرهنگي، های فعالیت از حمایت. 22

 (20) سرزمیني و فرهنگي آمایش بر مبتني مرزی مناطق در بویژه ایراني اسالمي

 نوآوری و ها فعالیت آثار، فرهنگي، و علمي های عرصه در بویژه کشور های پیشرفت و دستاوردها معرفي. 28

 (20) اقوام و اقشار همه برای مختلف های شیوه به آنها بزرگداشت و ایران معاصر و گذشته دانشمندان های

 حـوزه  در دینـي  و فرهنگـي  هـای  شخصیت و ملي وحدت بر تأکید با ایراني اقوام تاریخ و فرهنگ تدوین. 23

 (20) ایراني اسالمي تمدن

                                                 
 نقشـه  در اسـالمي  بینـي  جهان بر مبتني اجتماعي و انساني علوم تولید جریان تقویت بر ناظر ملي اقدامات 1

 .است شده بیني پیش انساني، علوم ارتقاء و تحول سند و کشور علمي جامع
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 9 کالن راهبرد

 خانواده سازی ایمن و تعالي تحكیم، تشكیل، تبیین،

 ملی راهبردهای

 آفریني؛ کمال در آن نقش و خانواده نظام قدسي هویت تبیین. 2

 ملي؛ های سنت و اسالمي های آموزه و ها ارزش بر مبتني پایدار و بهنگام ساده، آگاهانه، ازدواج تسهیل. 1

 :طریق از خانواده تحكیم. 9

 خانواده؛ کارکردهای تقویت. 9-2

 خانواده؛ اعضای متقابل حقوق و تكالیف و حیاتي های نقش سازی نهادینه. 9-1

 زندگي؛ های مهارت ارتقای. 9-9

 و مبـاني  علـم،  و آگـاهي  اسـاس  بر ایراني اسالمي زندگي سبک و خانواده الگوی سازی پیاده و طراحي. 9-1

 اسالمي؛ های آموزه و احكام اخالق، ها، ارزش

 شأن با هماهنگ اجتماعي حضور با متناسب مادری و همسری نقش ارتقای. 9-1

 زنان؛ منزلت و

 خانواده؛ راهبر عنوان به مردان پدری و همسری نقش تقویت. 9-2

 خانواده؛ اعضای بین رحمت و محبت مودت، تعمیق و گسترش. 9-2

 خـانواده  در سالمندان زندگي کیفیت و رواني و جسمي بهداشت ارتقای و تأمین و سالمندان از حمایت. 9-8

 جامعه؛ و

 .نوجوانان و کودکان جانبه همه حقوق و امنیت روحي، و جسمي سالمت تأمین و تكریم تعلیم،. 9-3

 قانونگـذاری  و هـا  ریزی برنامه ها، گذاری سیاست کلیه در خانواده جایگاه تعالي و حفظ به اهتمام و التزام. 1

 سیاسي؛ و اقتصادی حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، های نظام تمامي در و ها

 اجتمـاعي  و خـانوادگي  های چالش و ها آسیب درمان و مقابله پیشگیری، خانواده، سالمت و امنیت ارتقاء. 1

 ملي؛ و دیني نگرش بر مبتني

 در اجتماعي و خانوادگي فردی، ابعاد در آن الگوی سازی نهادینه و مسلمان زن منشور تبیین و بازطراحي. 2

 .جامعه مختلف های عرصه

 ملی اقدامات

 (2) انسان کمال و اجتماعي تكامل در خانواده و دین نقش و جایگاه تقویت و تبیین برای ریزی برنامه. 2

 دینـي  تعریف و زوجیت الهي حكمت تبیین برای الگوسازی و سازی گفتمان پردازی، نظریه سازی، مفهوم. 1

 (1 و2 9 و2) آن تعالي و کرامت قداست، و خانواده نهاد از

 حاصـل  آرامش الهي موهبت معرفي خصوص در ای رسانه و تبلیغي آموزشي، ریزی برنامه و سازی فرهنگ. 9

 سـازی  نهادینـه  و انسـاني  کمـاالت  ارتقاء در خانواده نهاد بودن بدیل بي و ارزشمند هویت تبیین و ازدواج از

 (2-9 و 2) رفتاری الگوهای و ها نگرش اصالح بر تأکید با معنوی و اخالقي های ارزش

 و حقـوقي  جـامع  نظام» ،«ایراني اسالمي خانواده الگوی» ،«اسالمي خانواده جامع منشور» اجرای و تدوین. 1

 (2،1،9،1و 1) اسالمي های آموزه و ها ارزش بر مبتني «خانواده سالمت جامع نظام» و «خانواده اخالقي

 های روش و ها مال  نقد و دیني های آموزه اساس بر همسر انتخاب های شیوه و معیارها ترویج و معرفي. 1

 (1) امین افراد و خانوادگي مشاوره بویژه موجود های ظرفیت همه از مندی بهره با زمینه این در ناهنجار

 هـای  مشـورت  و سـنتي  خـانوادگي  اصیل های روش از گیری بهره با همسرگزیني و شناسایي امر تسهیل. 2

 (1) ذیصالح حقوقي و حقیقي افراد
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 صـندوق  جـوان،  های زوج ویژه مناسب مسكن تأمین ذیربط، ساختارهای و نهادها طریق از ازدواج تسهیل. 2

 و...( و اشـتغال  مسـكن،  جهیزیـه،  ازدواج، نیـاز  مـورد  هـای  وام ها، هزینه کمک ها، بیمه انواع حمایتي، های

 (1) ازدواج رفاهي تسهیالت

 و زمـان  مقتضـیات  و شـرایط  بـا  متناسب و تشریع حكمت به توجه با قانوني شرعي ازدواج ترویج و تقویت. 8

 آسـیب  و هـا  اخـتالل  در کودکـان  و زوجین از حمایتي ضوابط و زوجین های مسئولیت ایفای الزامات تعیین

 (1) وارده های

 هـای  ازدواج تـرویج  و ازدواج ضـروری  امكانات تأمین برای ازدواج امر خیرین هدایت و حمایت ساماندهي،. 3

 (1) پایدار و آگاهانه ساده،

 هـای  شـبكه  انـدازی  راه عنـداللزوم  و هـا  شـبكه  و هـا  برنامه در محوری خانواده رویكرد تقویت و اعمال. 20

 (1 و 1،1،9) خانواده محور با موضوعي و تخصصي

 مراکـز  پـایش  و نظـارت  و ساماندهي اصالح، و کیفي ارتقاء کمي، توسعه و خانواده مشاوره منشور تدوین. 22

 (1 و 1،1،9) مشاوره اسالمي فنون و ها روش مباني، بر مبتني اجتماعي خدمات و خانواده و ازدواج مشاوره

 خـانواده  تشكیل و ازدواج مروج نهاد مردم های تشكل فعالیت و ایجاد از معنوی و مادی هدفمند حمایت. 21

 (1 و 2،1 9 و 1) المللي بین و ملي سطح در

 مسـتمری،  افـزایش  همچون ازدواج به سربازان و دانشجویان مشوق های برنامه و قوانین اجرای و تدوین. 29

 شـرایط  با متناسب تحصیل و خدمت محل و منعطف اشتغال و تحصیلي رفاهي، خوابگاهي، امكانات تخصیص

 (1 و 1) زوجین

 (1 و 1) بومي و فرهنگي مقتضیات و شرایط با متناسب بهنگام ازدواج تحقق برای ریزی برنامه. 21

 (2-9 و 2-9 و 1-9 و 9-9 و 1) خانواده آموزی مهارت و آموزش فراگیر و جامع برنامه اجرای و تدوین. 21

 اسـالمي  جمهـوری  معرفـي  و سازی گفتمان و ایران اسالمي جمهوری تراز خانواده الگوی ترویج و تبیین. 22

 (1 و 9،1) محوری خانواده قطب عنوان به ایران

 بـین  مقـررات  و قـوانین  در تأثیرگـذاری  و بازنگری جهت کودکان با مرتبط المللي بین نهادهای با تعامل. 22

 (3-9) مربوطه المللي

 و تبلیغـي  هنـری،  فرهنگـي،  محصـوالت  عرضـه  و تولیـد  از حمایـت  و بخشـي  عمق توسعه، ساماندهي،. 28

 (1 و 1،1،9) مصوبه این اهداف با مرتبط و اسالمي های آموزه و ها ارزش بر مبتني خانواده آموزشي

 (1 و 9،1) خانواده در مودت موجد و گرا خانواده نهضت ایجاد. 23

 (1 و 1-9 و 2-9) خانواده تحكیم در مسجد و مدرسه خانواده، سازنده تعامل از گیری بهره. 10

 صـله  گسـترش  بـر  تأکیـد  بـا  خانواده اعضای حمایتي و عاطفي های نقش ایفای برای بهینه ریزی برنامه. 12

 (2-9) خانواده اعضای نشاط و شادابي و اخالقي های ارزش معنویت، و ای ار و گذشت رحم،

 و تكـالیف  و حقـوق  زمینـه  در هـا  مهارت افزایش و رفتارها و ها نگرش باورها، اصالح و ها آگاهي ارتقای. 11

 (1-9 و 9-9 و 2-9) اسالمي سنن و آداب و ها ارزش احكام، اساس بر متقابل روابط

 بـازنگری  و زنـان  اقتصـادی  و اجتمـاعي  فرهنگـي،  مشـارکت  منعطـف  و متنـوع  الگوهای ترویج و توسعه. 19

 آنهـا  سازی متناسب و جامعه نیازهای تأمین بر تأکید با زنان اشتغال الگوهای و ها برنامه قوانین، ها، سیاست

 فرهنـگ  چـارچوب  در زن کرامـت  و منزلـت  از صـیانت  و خـانوادگي  و همسری مادری، اساسي های نقش با

 (1 و 9-9) ایراني اسالمي

 اجـرت  نفقـه،  مهریه، معاشرت، حسن همچون خانواده اعضای معنوی و مادی حقوق تأمین سازی زمینه. 11

 (9-9 و 1-2 ،9-9) اسالمي های ارزش به توجه با و اسالمي اخالق رعایت با الم ل

 ایشـان  مـؤثر  نقش تبیین و خانواده قرآني های اسوه و ایشان( ع) بیت اهل و( ص) پیامبر زندگي معرفي. 11

 (1 و 2-9 و 1-9 و 2-9) المللي بین و ملي سطح در جامعه و دین تكامل و قوام در
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 و هـدایت  و آنان حقوق و کرامت حفظ با فرزندان تربیت در پدر مؤثر و مسئوالنه نقش تقویت و بازنمایي. 12

 و 2-9) مـرد  خـانوادگي  و همسـری  پدری، های نقش رعایت بر تأکید و خانواده اعضای به نسبت خیرخواهي

 (2-9 و 1-9 و 9-9

 و بـازنگری  قانوني، های خالء شناسایي و خانواده حقوقي مفاهیم برای عیني و دقیق های شاخص تعیین. 12

 و 2-9) قوانین و احكام اجرای تضمین و ویژه دادرسي آیین تدوین خانواده، با مرتبط مقررات و قوانین اصالح

 (1 و 1 و 9-1

 و عـزت  کرامـت،  حفـظ  خصـوص  در خانواده اعضای و جامعه فرهنگي ارتقای و توسعه برای ریزی برنامه. 18

 و فرهنگـي  و ای رسـانه  آموزشـي،  هـای  دسـتگاه  و نهادها مشارکت با و خانواده محوریت با سالمندان جایگاه

 (8-9) محلي شوراهای و دیني نهادهای خیرین، مردمي، و دولتي تبلیغي

 سـالمندی  محـور  خـانواده  هـای  حمایت و خدمات نظام ایجاد و سالمندی مشاوره نظام اجرای و طراحي. 13

(9-8) 

 و حضـور  بـرای  ریزی برنامه و سالمندان تجربیات از استفاده سازوکارهای و اجتماعي های شبكه طراحي. 90

 (8-9) محلي و تفریحي اجتماعي، فرهنگي، های برنامه در آنان مشارکت

 سـالمندان  نگهداری که هایي خانواده برای ها مرخصي و مالیاتي های معافیت همچون هایي مشوق ارائه. 92

 (8-9) گیرند مي عهده بر را آنان های هزینه تأمین و

 تغییـرات  خصـوص  در هـا  خـانواده  آگـاهي  افزایش و سالمندان به سالم زندگي شیوه و بهداشت آموزش. 91

 (8-9) سالمندان خانگي مراقبین ساماندهي و تربیت و سالمندی طب گسترش و سالمندی از ناشي

 (8-9) سالمندان با متناسب مسكن معماری و شهری فضاهای طراحي و اقامتي فضاهای بیني پیش. 99

 (3-9: )بر تأکید با اسالمي معارف و ها آموزه بر مبتني نوجوان و کود  ملي سند تدوین. 91

 مـؤمن،  صـالح،  سـالم،  نسـلي  تربیت منظور به کودکان غیررسمي و رسمي تربیت و تعلیم نظام ارتقاء -91-2

 وی عالي مصالح تأمین و کود  فردی خصائص و ها ویژگي ، نیازها با متناسب و انقالبي و خودشكوفا

 و سـازی  درونـي  بـرای  تربیتـي  های روش و آموزشي علمي محتواهای و ها برنامه بازتولید و بازنگری -91-1

 کود  اسالمي تربیت تعمیق

 کودکان حقوق بر ناظر الزم های تضمین بیني پیش ضرورت -91-9

 مـورد  در تأثیرگـذاران  تـوان  از بـرداری  بهـره  و کودکـان  خـاص  اجتماعي و فرهنگي فضاهای توسعه -91-1

 کودکان

 آموزش در کودکان سني مقتضیات به توجه و آموزشي عدالت تأمین -91-1

 و کودکان آموزشي و تربیتي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، های آسیب و ها چالش جانبه همه شناخت -91-2

 آن مستمر تحلیل

 بـازی  احیای و محیطي بهداشتي نظر از کودکان آموزش و تفریح و ورزش بازی فضاهای استانداردسازی. 91

 هـدف  بـا  مغـایر  هـای  بـازی  اسباب ورود و ساخت و تهیه از پرهیز و آن ترویج و مناسب بومي و سنتي های

 (3-9) کودکان دیني تربیت

 کمي مشارکت تقویت و پژوهشي و علمي مراکز در ای توسعه و کاربردی های پژوهش و مطالعات توسعه. 92

 (3-9) کشور در کودکان شرایط بهبود برای کودکان دولتي غیر و دولتي های تشكل و نهادها کیفي و

 کودکـان،  بـرای  تربیتـي  و آموزشي محتواهای ارائه و کود  ویژه تلویزیوني و رادیویي های شبكه توسعه. 92

 (3-9) آنها مربیان و والدین

 ویـژه  بـه  و مردم توسط آن گزارش و آزاری کود  مسأله به نسبت حساسیت و مسئولیت احساس ایجاد. 98

 (3-9) محلي مطلعین
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 تربیتي مصالح و اسالم دین های آموزه با متناسب کود ، موضوع با مرتبط مقررات و قوانین در بازنگری. 93

 (3-9) کودکان

 مسـكوني،  هـای  مجتمـع  و خانـه  معمـاری  در ایرانـي  اسالمي اصیل های ارزش و احكام موازین، رعایت. 10

 الزامـات  بینـي  پـیش  و خـانواده  و خانـه  حـریم  و اخالقـي  امنیت حفظ منظور به عمومي اماکن و شهرسازی

 (1 و 1 و 1-9) آن اجرایي

 و قـوانین  ها، سیاست در خانواده وضعیت ارزیابي های شاخص تدوین و «خانواده پیوست» اجرای و تهیه. 12

 (1 و 1 ،9) ساله 1 توسعه های برنامه بویژه سیاسي و اقتصادی اجتماعي، فرهنگي، های برنامه

 و درسـي  منـابع  تولیـد  مأموریـت  بـا  زنان و خانواده ملي پژوهشگاه و خانواده به مربوط های رشته ایجاد. 11

 (1 و 1 ،1-9)  خانواده با مرتبط های پژوهش و پژوهشي و علمي مراکز هدایت و هماهنگي و الزم علمي

 بـا  مقابله و آن معنوی و مادی سالمت و امنیت تأمین خانواده، و خانه امن حریم حفظ برای ریزی برنامه. 19

 و کاالهـا  توزیـع  و تولیـد  واردات، از جلـوگیری  و فرهنگـي  ابتـذال  و تهـاجم  نـرم،  جنگ خطرات و تهدیدات

 (1) فرهنگي ضد محصوالت

 اعضـای  بـین  ظالمانـه  رفتـار  و خـانوادگي  جـرائم  بـا  جانبه همه مقابله و پیشگیری برنامه اجرای و تهیه. 11

 (1) خانواده

 حكمیت از استفاده با آنها حل و خانواده درون تعارضات و ها ناهنجاری از پیشگیری برای سازی فرهنگ. 11

 آسـیب  هـای  خـانواده  از حمایـت  و خـانواده  ارشاد و امداد مراکز و مساجد و محلي فامیلي، معتمدین قرآني،

 (1) آسیب معرض در یا دیده

 و ها برنامه ها، سیاست در زنان اجتماعي و خانوادگي فردی، های نقش و وظایف لحاظ و سازی متناسب. 12

 (2) ها دستگاه اقدامات

 و انحرافي فمینیستي، های جریان و غرب در خانواده و زنان وضعیت و موقعیت مؤثر و مستمر فعال، نقد. 12

 (2) فراملي و ملي سطح در مربوط شبهات به پاسخگویي و ارتجاعي

 حقـوق  نظـام  بـه  نسـبت  گـری  مطالبه توسعه محوریت با ها برنامه و ها طرح از معنوی و مادی حمایت. 18

 (2) مربوط شبهات به پاسخگویي و جهاني سطح در دیني های آموزه بر مبتني زنان فطری

 مختلـف  هـای  عرصـه  در زنـان  از نامناسـب  و ابـزاری  استفاده با مؤثر جانبه همه مقابله و شناسي آسیب. 13

 (2) زنان ذاتي های ارزش و کرامت حفظ و جامعه

 هـای  سـنت  و رسـوم  و آداب اصـالح  و قـانوني  و اخالقـي  تربیتي، های آسیب و ها خالء رفع و شناسایي. 10

 (2) ایشان معنوی و مادی نیازهای تأمین و زنان شرعي حقوق استیفای آموزش، برای عرفي

 های سیاست اعمال و آنها معاصرسازی و اسالم جهان تاریخي و قرآني برتر زنان الگوهای ترویج و معرفي. 12

 (2) زمینه این در مناسب تشویقي

 در جهادی و انقالبي حرکت در زنان نقش کننده تبیین فرهنگي و علمي محصوالت و آثار عرضه و تولید. 11

 (2) مربوط های زمینه در مسلمان مبارز زن الگوهای معرفي و مختلف های عرصه

 بنیـادین  تحـول  سند اساس بر بانوان تربیت جهت در کشور تربیت و تعلیم نظام سازی متناسب و ارتقاء. 19

 (2) پرورش و آموزش نظام

 

 :نظارت و اجرا ریزی، برنامه نظام

 اجرایـي  برنامـه  ذیربط، های دستگاه و نهادها مشارکت و همكاری با است موظف خانواده و زن ملي ستاد -2

 های پیگیری ضمن و نماید ابالغ اجرا، برای و تصویب ماه سه مدت در ملي کار تقسیم با همراه را مصوبه این

 .کند ارائه فرهنگي انقالب عالي شورای به ساالنه را آن عملكرد گزارش الزم،
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 پس و تهیه مسئول های دستگاه توسط خانواده و زن ملي ستاد هماهنگي با نیاز مورد تفصیلي های طرح -1

 .شود مي گذاشته اجرا به مذکور، ستاد در تصویب از

 معاونت و خانواده و زن ملي ستاد هماهنگي با را مصوبه این اجرای نیاز مورد اعتبارات موظفند ها دستگاه -9

 .نمایند منظور خود سالیانه برنامه در جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 بـر  اجرایـي  هـای  دسـتگاه  عملكـرد  کیفي و کمي ارزیابي و خانواده وضعیت مستمر پایش و رصد نظارت، -1

 .است فرهنگي انقالب عالي شورای عهده بر فرهنگي مهندسي نقشه های شاخص اساس

 4 کالن راهبرد

 کشـور،  راهبـردی  اقتضـائات  اسالمي، های آموزه با متناسب آن ارتقای و کل باروری نرخ کاهش از جلوگیری

 جمعیتي مستمر پایش و آمایش و شناختي جمعیت مطالعات

 ملی راهبردهای

 بـه  نسـبت  مـردم  و مسـئوالن  نگرش و بینش اصالح و مطلوب جمعیت به یابي دست برای سازی فرهنگ. 2

 جانشیني؛ حد زیر بویژه باروری کاهش منفي پیامدهای

 بـاروری  نـرخ  بـه  یـابي  دسـت  بـرای  تشـویقي  و حمـایتي  مقررات و قوانین و ها برنامه ها، سیاست تدوین. 1

 باروری؛ کاهش مشوق مقررات و قوانین و ها برنامه ها، سیاست لغو و مطلوب جمعیت مناسب،

 بـا  متناسب زنان اشتغال و آموزشي اجتماعي، های فعالیت ویژه به آن ترویج و زندگي سبک الگوی تدوین. 9

 همسری؛ و مادری نقش تر کامل چه هر ایفای منظور به خانواده مصالح با هماهنگ و اسالمي معیارهای

 کشور؛ جمعیت جامع و فرابخشي مدیریت نظام استقرار و ایجاد. 1

 هـای  جابجـایي  بـه  دهـي  جهت منظور به مهاجرتي های سیاست تدوین و کشور جمعیتي مستمر آمایش. 1

 المللي؛ بین و ای منطقه ملي، سطوح در جمعیتي

 و شـرایط  بـا  هـا  خـانواده  بـاروری  نـرخ  سـاختن  متناسـب  طریق از کشور جمعیت کیفي ارتقاء به اهتمام. 2

 .آنها فرهنگ و معیشت سالمت، اقتضائات

 ملی اقدامات

 غیره و تبلیغي نمایشي، رساني، اطالع پژوهشي، آموزشي، های برنامه انواع اجرای و تولید جامع طرح تهیه. 2

 فوایـد  تـرویج  و سـازی  گفتمـان  هـدف  بـا  آن اسـتاني  های شبكه و سیما و صدا بویژه جمعي های رسانه در

 (2 و 2. )راهبردی مقتضیات و شرایط رعایت با باروری نرخ کاهش منفي آثار تبیین و فرزندآوری

 بـه  نسـبت  مـردم  و مسئوالن نگرش اصالح برای روحانیت توسط آن ترویج و اسالم جمعیتي نظریه تبیین. 1

 (2 و 9 ،2. )آن نرخ افزایش و باروری فواید

 و درمان بهداشت، وزارت توسط پزشكي خدمات و پژوهشي آموزشي، ترویجي، های برنامه اجرای و تدوین. 9

 (1 و2. )عمومي نگرش اصالح جهت در پزشكي آموزش

 (9 و 2،1. )خانواده استحكام و ازدواج سن کاهش ازدواج، تسهیل در سازی فرهنگ و ریزی برنامه. 1

 و جوانـان  ازدواج سـن  کـاهش  حـامي  نهـاد  مردم های سازمان و اجتماعي های شبكه گسترش از حمایت. 1

 (1 و 2. )خانواده استحكام

. مربـوط  راهبردی و اساسي مقتضیات گرفتن نظر در با جمعیت ای منطقه و استاني ریزی برنامه و آمایش. 2

 (1 و 2)

 جمعیـت  بـه  نسـبت  عـالي  آمـوزش  و پـرورش  و آمـوزش  سطوح در درسي های برنامه و ها نگرش اصالح. 2

 (2 و 2،9. )زمینه این در آنها های ظرفیت از استفاده و فرزندآوری و مطلوب
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 مقـررات  و قوانین اصالح بر تأکید با کشور مقررات و قوانین و توسعه های برنامه ها، سیاست کلیه بازنگری. 8

 (1. )خانواده تنظیم

 (2 و 1. )باروری ارتقاء برای هوشمند های برنامه تصویب و تدوین. 3

 بـا  متناسـب  زنـان  مشاغل به بخشي تنوع و مطلوب اجتماعي حضور های برنامه و الگوها اجرای و تدوین. 20

 (9(. )مادری و همسری) خانوادگي های مسئولیت

 جمعیتي تحوالت مستمر رصد و المللي بین و ای منطقه ملي، جمعیتي جامع اطالعاتي های بانک ایجاد. 22

 (1. )کشور جمعیتي های سیاست و اهداف جهت در

. ای منطقـه  و ملي توسعه های برنامه و ها طرح در آن اعمال و جمعیت بازتوزیع و توزیع گذاری سیاست. 21

 (1 و 1)

 معیـار  سـه  رعایـت  بـا  پلكاني صورت به فرزندآوری تشویقي و حمایتي مقررات و قوانین وضع و بازنگری. 29

 (2 و 9،1: )همچون الزاماتي بیني پیش طریق از فرزندان تعداد و موالید فاصله ازدواج، سن

 بـرای  کـود   سـالگي  دو پایان تا بارداری ابتدای از کود  و مادر رایگان درمان اجباری بیمه پوشش -29-2

 .باشند مي درماني بیمه پوشش فاقد که کساني

 بـه  حبوبـات  و بـرنج  لبنیـات،  پروتئین، شامل؛ کاال بن صورت به ماهانه رایگان تغذیه سبد اختصاص -29-1

 پـایین  درآمدی دهک 9 برای حداقل سال 1 زیر فرزند دارای و باردار مادران به ریال میلیون دو تا یک میزان

 .پایه سال عنوان به 2930 سال ریالي ارزش اساس بر نیازمندان و

 .شود مي تعیین پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط رایگان تغذیه سبد اقالم: 2 تبصره

 و ای دوره هـای  آزمـایش  دارو، غـذایي،  هـای  مكمل شامل؛ رایگان درماني بهداشتي بسته اختصاص -29-9

 پـایین  درآمدی دهک 9 حداقل برای سال 1 زیر فرزند دارای و باردار مادران به ماهیانه های معاینه و موردی

 .نیازمندان و

 مـي  تعیـین  پزشـكي  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت توسط رایگان درماني بهداشتي بسته اقالم: 1 تبصره

 .گردد

 .ثانویه و اولیه های ناباروری درمان برای ای بیمه کامل پوشش -29-1

 مـدت  به جمعا و ماه 12 به حقوق بدون مرخصي و ماه 3 به زایمان استعالجي مرخصي مدت افزایش -29-1

 دولتـي  بخش شاغالن کلیه برای شغل حفظ با شناور بصورت سال 20 مجموع در و فرزند هر ازای به ماه 90

 .غیردولتي و

 قابـل  کـود   سـالگي  2 تـا  حـداک ر  و باشـد  نمي بازخرید قابل حقوق بدون و استعالجي مرخصي: 9 تبصره

 .است استفاده

 .پدر به فرزند تولد ای هفته 1 استحقاقي مرخصي اختصاص -29-2

 .باشد نمي بازخرید قابل مرخصي این: 1 تبصره

 .پایه سال عنوان به 2983 سال ریالي ارزش گرفتن قرار مبنا با فرزندان آتیه طرح کامل اجرای -29-2

 :زیر جدول طبق آزادی بهار سكه صورت به مادر به فرزند تولد هدیه پرداخت -29-8

 

 چهارم فرزند  سوم فرزند   دوم فرزند  اول فرزند   مادر و پدر سن

 -     سكه 2/1     سكه یک   سكه نیم    سال 11 زیر

 سكه 2/1   سكه یک   سكه نیم    -   سال 11 - 13 

 سكه یک   سكه نیم    -    -   سال 93 - 90 
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 واحـدهای  سـقف  کـاهش  و سال نیم 1 تا فرزند هر ازای به مادر دانشجویان تحصیلي سنوات افزایش -29-3

 .واحد 8 سقف تا سال نیم هر در درسي

 سـاختار،  در جمعیتـي  هـای  سیاسـت  و جنسیتي مالحظات با کشور آموزشي نظام سازی متناسب -29-20

 .تحصیل مدت طول و محتوا

 همچنـین  و مسـكن  ودیعـه  وام دانشـجویي،  وام تخصـیص  و توزیع در موظفند عالي آموزش مراکز -29-22

 .دهند قرار اولویت در را فرزند دارای متأهل دانشجویان دانشجویي، های خوابگاه تخصیص

 دوره نظـری  درسـي  واحـدهای  درصـد  10 تـا  تواننـد  مـي  سال 9 زیر فرزند دارای مادر دانشجویان -29-21

 .بگذرانند مجازی یا حضوری نیمه صورت به را خود تحصیلي

 آمـوزش  و درمـان  بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، وزارتین توسط مربوط اجرایي دستورالعمل: 1 تبصره

 .شد خواهد ابالغ و تهیه پزشكي

 تسـهیالت  و خـاص  امتیازات ایجاد موظف، کار ساعات کاهش و منعطف حضور امكان آوردن فراهم -29-29

 دارای مـادران  و بـاردار  زنـان  بـرای  اشتغال مناسب های شیوه سایر و حضوری نیمه و دورکاری طرح در الزم

 .سال 1 زیر فرزند

 .یابد مي افزایش برابر دو به استخدامي مقررات و قوانین کلیه در مندی عائله حق -29-21

 اسـتخدامي  ت مقـررا  و قـوانین  کلیـه  در پلكاني صورت به و ماهانه صورت به اوالد پاداش پرداخت -29-21

 :شود مي اعمال ذیل جدول شرح به و کشور

 

 2930 سال برای کشوری خدمات مدیریت قانون طبق م ال برای   فرزند

 اوالد حق   خانواده در فرزند رتبه×  ثابت عدد× سال ضریب

 212000  2×120×200  اول

 131000  1×120×200   دوم

 112000  9×120×200  سوم

 188000  1×120×200  چهارم

 291000  1×120×200   پنجم

 

 واحـد  در تغییـر  طریـق  از خانوار بعد در تغییرات با متناسب خانواده، به مالیاتي های مشوق اعطای -29-22

 .خانواده به فرد از مالیاتي

 .گسترده های خانواده به نسلي چند های مسكن واگذاری و ساخت طراحي، از حمایت -29-22

 پرداخـت  بـا  دار خانـه  متأهل زنان بازنشستگي بیمه به کمک و شغل عنوان به داری خانه احتساب -29-28

 .خانواده درآمد با متناسب دولت توسط بیمه حق از بخشي

 میـزان  بـر  عـالوه  کـار،  سـابقه  میـزان  هر داشتن با توانند مي بیشتر و فرزند 9 دارای شاغل مادران -29-23

 .شوند بازنشسته سنوات افزایش سال یک با فرزند هر ازای به خود سنوات

 .شوند بازنشسته سنوات میزان همان با کار سابقه میزان هر با توانند مي شاغل مادران -29-10

 تـا  سوم فرزندان برای ها خانواده به ریال میلیون یكصد مبلغ به «فرزند» الحسنه قرض وام پرداخت -29-12

 سـال  پایـه  نـرخ  برمبنـای  عامل های بانک توسط گذاری سپرده به الزام بدون و ساله 20 بازپرداخت با پنجم

2932. 

 .یابد مي اختصاص باشد، سال 93 حداک ر مادر سن که هایي خانواده به تسهیالت این: 2 تبصره

 تسـهیالت  و حقـوق  افزایش و فرزندان تعداد و ازدواج سن با متناسب سربازی خدمت مدت کاهش -29-11

 .مسلح نیروهای کل ستاد عمل مورد مقررات و ضوابط رعایت با آنها
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 (1: )طریق از بارداری و نسل تربیت برای جوانان روحي و جسمي های آمادگي ارتقاء. 21

 روحـي  و جسمي سالمت نظر از پسران و دختران سازی آماده به مربوط های سرفصل و عناوین درج -21-2

 مختلـف  مقـاطع  آموزشـي  متـون  در فرزنـدان  پـرورش  و خـانواده  اداره مسـئولیت  داری عهـده  برای رواني و

 .پرورش و آموزش وزارت توسط تحصیلي

 و مـدارس  در پسـران  و دختـران  ورزشـي  هـای  فعالیـت  و درسـي  ساعات امكانات، اعتبارات، افزایش -21-1

 ها دانشگاه

 همچـون  اسالمي، فرهنگ براساس زن و خانواده نقش و جایگاه با متناسب تحصیلي های رشته ایجاد -21-9

 .فناوری و تحقیقات علوم، و پرورش و آموزش وزارتین توسط مختلف مقاطع در خانواده و خانه مدیریت

 .ها دانشگاه و مدارس در پسران و دختران سالمت غربالگری طرح مستمر اجرای -21-1

 (1. )سودجویانه و غیرضروری های سزارین با هدفمند مقابله و درد بدون و طبیعي زایمان ترویج. 21

 درآمـدی  پـایین  هـای  دهـک  در و جمعیتـي  آمایش نتایج براساس بیشتر و فرزند 1 دارای های خانواده. 22

 (1. )شوند مند بهره زیر امتیاز دو از یكي از مورد حسب توانند مي جامعه

 90 پرداخـت  بـاز  بـا  مسـكن،  بانک اعطایي های وام سقف برابر دو میزان به مسكن خرید وام دریافت -22-2

 .مسكن بخش بانكي سود حداقل و ساله

 بـه  سـكونت  محـل  شهرسـتان  در مترمربـع  210-100 مساحت به مسكوني زمین قطعه یک دریافت -22-1

 .کشور شهرهای کالن باست ناء آن در سكونت سال 21 حداقل و ساخت شرط

 جـامع  مـدیریت  تخصصـي  نهـاد  جمعیتي، کالن ارزیابي و نظارت و ریزی برنامه راهبری، منظور به: 2 تبصره

 تهیـه  بـه  نسبت ربط، ذی های دستگاه همكاری با و تشكیل دولت توسط ماه سه مدت ظرف کشور جمعیت

 شـورای  بـه  مـاه  شـش  هـر  را عملكرد گزارش و اقدام الزم های دستورالعمل و ملي کار تقسیم با عمل برنامه

 .نماید مي ارائه فرهنگي انقالب عالي

 مجلـس  سـوی  از مـورد  حسـب  ملي، اقدامات از یک هر با متناظر مقررات و قوانین لزوم، درصورت: 8 تبصره

 .رسد مي تصویب به وزیران هیأت و اسالمي شورای

 5 کالن راهبرد

 اجتمـاعي  و خـانوادگي  فـردی،  هـای  زمینـه  در ایراني اسالمي زندگي سبک و آداب سازی نهادینه و طراحي

 (السالم علیهم) معصومین سیره از الهام با و الهي تقوای بر مبتني

 ملی راهبردهای

 فرهنگـي  کالبدی و مجازی واقعي، فضای در اجتماعي تعامالت و ارتباطات الگوی سازی نهادینه و طراحي. 2

 اسالمي؛ های آموزه چارچوب در اجتماعي و

 واقعي؛ نیازهای بر مبتني آن کردن نهادینه و مصرف الگوی اصالح. 1

 هـای  آموزه بر مبتني سالمت جامع نظام چارچوب در سالم تغذیه الگوی و فرهنگ سازی نهادینه و تبیین. 9

 اسالمي؛

 اجتماعي؛ ارتباطات و مناسبات در اسالمي حجاب و پوشش عفاف، فرهنگ سازی نهادینه و تبیین. 1

 و ورزش تـالش،  و کـار  عبـادت،  و خودسازی زمینه در زندگي اوقات در تعادل ایجاد و سازی غني هدایت،. 1

 اجتماعي؛ و خانوادگي فردی، سطوح در سالم تفریحات

 اسالم؛ تعالیم اساس بر سالم تفریحات و ورزش الگوی ترویج و تبیین. 2

 ایراني؛ اسالمي شهرسازی و معماری الگوی سازی نهادینه و طراحي. 2
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 گرایش باورها، ها، آگاهي اصالح و سازی فرهنگ مصرف، و تولید اقتصادی، استقالل ملي انداز چشم ایجاد. 8

 .آن تحقق برای ها نگرش و ها

 ملی اقدامات

 ( 2 ،1، 9، 1، 2 و 1)  ایراني اسالمي زندگي سبک جامع برنامه اجرای و تدوین. 2

 خودبـاوری،  بـر  تأکیـد  بـا  ایراني اسالمي فرهنگ بر مبتني اجتماعي تعامالت الگوی سازی پیاده و طراحي. 1

 (2) خطرپذیری و نگری آینده امیدواری، نشاط، نهادی، گرایي جمع

 سـبک  و مقتضیات با متناسب عشایری و روستایي اصیل زندگي سبک و فرهنگ تقویت برای ریزی برنامه. 9

 (2) ایراني اسالمي زندگي

 گسـترش  و تقویـت  و مسـاجد  محوریـت  بـا  محلـي  تعامـل  و جمعي عبادات انجام برنامه اجرای و طراحي. 1

 (2) ارحام صله از حمایت و خویشاوندی ارتباطات

 (2) مجازی ارتباطات و کاری تعامالت در شرعي حدود و ها حریم رعایت و نمودن مند ضابطه. 1

 جامعه در ناب اسالم های ارزش و موضوعات محوریت با نهاد مردم های تشكل گسترش و ایجاد از حمایت. 2

 (2) مجازی فضای و

 در موجـود  اقتصـادی  و سیاسـي  اجتماعي، های زمینه در فعال نهاد مردم های تشكل هدایت و ساماندهي. 2

 (2) آن بر نظارت و اسالمي فرهنگ های ارزش تقویت جهت

 (1) گرایي تجمل و اسراف گرایي، مصرف با مقابله و مصرف صحیح الگوی جامع برنامه اجرای و تهیه. 8

 خانواده ویژه به خانوار مصرفي سبد در مذهبي فرهنگي محصوالت و کاالها سهم افزایش برای ریزی برنامه. 3

 (1) عشایری و روستایي های

 (1) داخل تولید کاالهای مصرف ترویج رویكرد با ای رسانه و تبلیغاتي نظام اصالح. 20

 در بهینـه  و صحیح مصرف و قناعت جویي، صرفه فرهنگ و اسالمي زندگي سبک ترویج برای بسترسازی. 22

 بـه  توجه و ملي منافع دیني، های آموزه بر مبتني پوشا  و خورا  دارو، نقل، و حمل آب، انرژی، های حوزه

 (1) محروم اقشار

 اغذیـه  نقـش  تبیـین  و ایرانـي  اسـالمي  تغذیه و غذا الگوی ترویج و آموزش جامع برنامه اجرای و تدوین. 21

 (9) آنها مصرف و توزیع تولید، از جلوگیری و ناسالم و حرام اغذیه معرفي و افراد سالمت در حالل

 سـایر  و فرهنگي انقالب عالي شورای مصوبه اجرای و سازی هماهنگ برای الزم های ضمانت بیني پیش. 29

 (1) آن رساني روز به و بازنگری و حجاب و عفاف فرهنگ گسترش زمینه در مربوط مقررات و قوانین

 تولیـد  از حمایـت  و ملي و اسالمي های آموزه با منطبق پوشش ترویج و لباس و مد سند اجرای و تدوین. 21

 (1) غیراسالمي و مبتذل های لباس و پوشا  توزیع و تولید واردات، با هوشمند مقابله و آن توزیع و

 نمادهـای  حـذف  و حجـاب  و عفـاف  ت بیـت  رویكـرد  با تربیت و تعلیم و آموزشي نظام اصالح و بازنگری. 21

 (1) بیگانه فرهنگ مقابل در خودباختگي مظاهر زدودن و غربي منحط فرهنگي

 و جامعـه  عمـومي  مدیریت و ها گذاری سیاست کلیه در حجاب و عفاف اصل هدفمند و هماهنگ رعایت. 22

 (1) ای رسانه و تبلیغي اقتصادی، تجاری، آموزشي، های سیاست بویژه آن مغایر های سیاست در بازنگری

 دولتـي  از اعم اجتماعي گوناگون های محیط سالمت ارتقاء و اصالح ملي استانداردهای و ضوابط طراحي. 22

 بـه  تفریحـي  و ورزشـي  کار، و کسب اقتصادی، و تجاری ای، رسانه آموزشي، های محیط قبیل از خصوصي و

 (1) حجاب و عفاف رعایت تسهیل منظور

 بـه  توجـه  با عمومي و دولتي بخش در آنها اداره تمرکز و ها مهدکود  راهبردی ریزی برنامه و مدیریت. 28

 (1) کودکان پذیری فرهنگ در آنها کننده تعیین نقش
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 و خـانوادگي  فـردی،  ابعـاد  در سـالم  تفریحـات  و فراغـت  اوقات سازی غني جامع برنامه اجرای و تدوین. 23

 و توسـعه  از حمایـت  و ایرانـي  اسـالمي  های آموزه اساس بر مناسب الگوی ارائه و مختلف سنین در اجتماعي

 (1) حوزه این فعال مؤسسات و نهادها هدفمند گسترش

 ابعـاد  در ورزش کارکردهـای  بـه  توجـه  و بـومي  و قهرمـاني  همگاني، ورزش جامع برنامه اجرای و تدوین. 10

 بـا  هماهنگ ورزشي امكانات و ها زیرساخت سازی متناسب و اسالمي های آموزه و اخالق بر تأکید با مختلف

 (2) روستایي و شهری مناطق در مردان و زنان نیازهای

 :بر تأکید با مسكن و شهرسازی ایراني اسالمي الگوی جامع سند تصویب و تهیه. 12

 بـرای  شـهری  منظـر  و سـیما  کیفـي  ارتقـاء  جـامع  سـند  تهیـه  و معماری حوزه سند تصویب و تهیه -12-2

 (2) جامع طرح دارای شهرهای

 معرفي از احتراز و ایراني اسالمي معماری سنتي الگوهای و اقلیم با هماهنگ ساز و ساخت از حمایت -12-1

 (2) ملي فرهنگ با متضاد و بیگانه زیستي فضاهای ترویج و

 از روستایي و شهری سیمای در تأثیرگذار و مهم دولتي و عمومي بناهای های طرح تصویب و بررسي -12-9

 (2) شهری طراحي و معماری لحاظ

 (2) ایراني اسالمي معماری های آموزه اساس بر معاصر مسكن معماری الگوهای تهیه -12-1

 و فنـي  اقتصـادی،  دسـتاوردهای  معرفـي  بـرای  ریـزی  برنامـه  و 2101 ایـران  انداز چشم ترویج و تبیین. 11

 (8) داخلي محصوالت صادرات از حمایت و جامعه مختلف اقشار و سطوح در کشور تكنولوژیک

 و ملـي  ارزش عنوان به شده تمام قیمت کاهش معرفي داخلي، تولید کیفیت و وری بهره فرهنگ افزایش. 19

 (8) بازرگاني تبلیغات نظام و فروش از پس خدمات استانداردهای ارتقاء

 نوآوران و مصرف سازی بهینه و تولید عرصه های نوآوری و موفق های طرح از معنوی و فرهنگي حمایت. 11

(8) 

 6 کالن راهبرد

 هـای  سـازمان  تربیـت،  و تعلـیم  نظـام  خـانواده،  نهـاد  منـد  نظـام  و فراگیر مشارکت تقویت و بخشي انسجام

 و عمومي امنیت احساس و گرایي قانون انضباط، و نظم گسترش در مرتبط نهادهای سایر و اداری و اجتماعي

 رفتاری و ساختاری فرهنگي، موانع رفع برای سازی فرهنگ و سازی ظرفیت

 ملی راهبردهای

 مقررات؛ و قوانین پیوسته و مؤثر عادالنه، دقیق، صحیح، اجرای های زمینه آوردن فراهم. 2

 اجتماعي؛ نهادهای و ذیربط های دستگاه مشارکت با کشور اجتماعي و عمومي امنیت احساس ارتقاء. 1

 از پیشـگیرانه  رویكـرد  اتخـاذ  و اجتماعي و فردی امنیت بر مؤثر اجتماعي و فرهنگي تحوالت و تغییر رصد. 9

 اجتماعي؛ های آسیب بروز و جرم وقوع

 کلیـه  در متخلفـان  بـا  برخـورد  و قانون اجرای برای اجتماعي مطالبه و عمومي نظارت تحقق سازی زمینه. 1

 سطوح؛

 امنیت و نظم مقوله در بسیج و پلیس با محله مدرسه، مسجد، خانواده، مؤثر تعامل و ارتباط سازی نهادینه. 1

 اجتماعي؛

 ایرانـي  اسـالمي  زندگي سبک با متناسب متعالي اجتماعي رفتارهای و انضباط و نظم گرایي، قانون آموزش. 2

 سیما؛ و صدا های برنامه همچنین و آموزشي های برنامه همه در

 فرهنگي اقدامات بر تكیه با حرام اغذیه و ها نوشیدني دخانیات، ها، روانگردان مخدر، مواد به تقاضا کاهش. 2

 .دیده آسیب و آسیب معرض در های خانواده برای بویژه حمایتي ایجابي و
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 ملی اقدامات

 بـین  در قـانون  بـه  احتـرام  و تعهـد  سازی دروني و آموزش آگاهي، ارتقاء بلندمدت برنامه اجرای و طراحي. 2

 هـای  گـروه  گرایانـه  قانون رفتاری الگوهای و محلي و ملي مختلف نمادهای از گیری بهره و مردم و مسئوالن

 (1 و 9 ،2) گرایي قانون ترویج در مرجع

 بـا  مقابلـه  و پیشـگیری  بـرای  هـا  رسـانه  و آموزشـي  فرهنگـي،  ابزارهـای  از گیری بهره برای ریزی برنامه. 1

 (2) اجتماعي و فرهنگي های ناهنجاری

 (9 و 2) کشور مختلف های فعالیت بر حاکم مقررات و قوانین سازی شفاف و تنقیح برای ریزی برنامه. 9

 آسیب بروز و جرم از پیشگیری فرهنگ تقویت برای نهاد مردم های سازمان هدفمند و مند نظام گسترش. 1

 دانشـگاه  و پرورش و آموزش سیما، و صدا همچون کشور ساز فرهنگ های دستگاه بر تأکید با اجتماعي های

 (2 و 9 ،2) گروهي های رسانه سایر و علمیه های حوزه و ها

 سـطوح  و هـا  حـوزه  در اجتمـاعي  و عمومي تكالیف و حقوق و مقررات و قوانین آموزش برای ریزی برنامه. 1

 (2 و 2) مختلف

 (2 و 1 ،2) فرهنگي رویكرد با اجتماعي های آسیب هوشمند مدیریت اجرای و ریزی برنامه طراحي،. 2

 فرهنـگ  زیسـت،  محـیط  های حوزه در مقررات و قوانین رعایت و عمومي فرهنگ ارتقاء برای ریزی برنامه. 2

 (1 و 2... )و کشور ترافیكي

 رویكـرد  بـا  جامعـه  سـطح  در اجتمـاعي  مـددکاری  و ای مشـاوره  و راهنمایي خدمات از حمایت و تقویت. 8

 (1 و 2) اسالمي های آموزه بر مبتني معنوی سالمت و رواني بهداشت توسعه و جرم کاهش و پیشگیری

 دیني، ای وظیفه عنوان به قانون به احترام بر تأکید و قانون و اجتماعي اخالق بین پیوند برای ریزی برنامه. 3

 (1 و 2) آموزشي و فرهنگي نهادهای ترویجي و آموزشي های برنامه تمام در اجتماعي و اخالقي

 تخصصـي  و فرهنگـي  های توانمندی و ها قابلیت توسعه و بازآموزی و آموزشي فراگیر های برنامه اجرای. 20

 (1 و 2) کشور فزاینده نیازهای و ها چالش با متناسب ذیربط نهادهای

 همه در اجتماعي و الهي قوانین نقض به تظاهر با مند نظام و قانوني مقابله جامع برنامه اجرای و طراحي. 22

 (1 و 9 و 2) اقتصادی و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، های عرصه

 (9 و 1: )بر تأکید با کشور اجتماعي و عمومي امنیت فرهنگي سند اجرای و تدوین. 21

 جامعه؛ در امنیت احساس و ادرا  ارتقاء و تقویت -21-2

 کشور؛ اجتماعي و عمومي امنیت هوشمند مدیریت نظام استقرار و طراحي -21-1

 .فرهنگي و اجتماعي دیدگان آسیب بازپروری و درمان سازوکارهای ایجاد -21-9

 برای منكر از نهي و معروف به امر چارچوب در اجتماعي مطالبه و عمومي نظارت نظام استقرار و طراحي. 29

 (9) قانوني و شرعي احكام و حدود متخلفان با برخورد و قانون اجرای

 (1) مقررات و قوانین تصویب فرایند و طراحي در پیشگیرانه رویكرد اعمال برای ریزی برنامه. 21

 و نظـم  ایجـاد  بـرای  پلـیس  و بسـیج  مدرسـه،  مسجد، خانواده، همكاری و تعامل نظام استقرار و طراحي. 21

 (1 و 1) سالم محله و اجتماعي امنیت

 انضـباط  و نظـم  گرایي، قانون الهي، حدود و احكام اجرای زمینه در رفتاری استانداردهای اعمال و تدوین. 22

 (2) اجتماعي و فرهنگي و ای رسانه آموزشي، های برنامه طریق از مطلوب اجتماعي رفتارهای و

 اجتمـاعي  و فـردی  هـای  آسیب و مضرات القاء در رساني اطالع و فرهنگي جامع برنامه تدوین و طراحي. 22

 و ای حرفه و تخصصي مراجع طریق از حرام اغذیه و ها نوشیدني دخانیات، ها، روانگردان مخدر، مواد مصرف

 (2) مرتبط تربیتي و فرهنگي مراکز



 برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آنقانون  

 2931  ،باشد  متعلق به مرکز توسعه تجارت الكترونیكي ایران مي این اثرکلیه حقوق مادی و معنوی 

 

 211از  293

 حـوزه  در دیده آسیب یا و آسیب معرض در های خانواده توانمندسازی و مهارت ارتقاء برای ریزی برنامه. 28

 و پیشـگیرانه  اقـدامات  گسـترش  و حـرام  اغذیـه  و ها نوشیدني دخانیات، ها، روانگردان مخدر، مواد به اعتیاد

 (2) فرهنگي و دیني های آموزه از گیری بهره با درماني

 7 کالن راهبرد

 سیاسي و اجتماعي های حوزه در اسالم حقوقي نظام و رفتار و اخالق ارتقاء و سازی نهادینه تبیین،

 ملی راهبردهای

 دیني؛ ساالری مردم نظریه بر مبتني مسئوالن و مردم مناسبات و رفتار الگوی تبیین. 2

 در فـداکاری  و گذشـت  اعتمـاد،  صـداقت،  تعـاون،  ویـژه  به اجتماعي رفتار و اخالق ارتقاء و سازی نهادینه. 1

 اسالمي؛ وظیفه عنوان به مردم و نهادها کارگزاران،

 تغذیه؛ و زیست محیط سالمت، ویژه به اجتماعي های حوزه در اسالم حقوقي نظام تحقق و تبیین. 9

 .گردشگری و سفر و شادابي و نشاط اسالمي سازوکارهای و الگوها سازی نهادینه. 1

 ملی اقدامات

 مـردم  بـا  مسـئوالن  متقابـل  رفتـار  الگوی های شاخص سازی نهادینه و تحكیم و تبیین برای ریزی برنامه. 2

 برتـری  و دنیـاطلبي  از پرهیز و سیاسي تقوای پاسخگویي، و شفافیت استكبارستیزی، مداری، والیت همچون

 (2) مدیران و کارگزاران در جویي

 مـردم،  مناسـبات  در انتقادپـذیری  و نقـادی  فرهنگ منكر، از نهي و معروف به امر گسترش و تبیین احیا،. 1

 (2) ها رسانه و کارگزاران سیاسي، احزاب ها، سازمان

 (2) کارگزاران و نهادها سوی از مردم حقوق رعایت و انساني کرامت تضمین سازوکارهای طراحي. 9

 و اجتماعي تعهدات و رفتار اخالق، کننده تضعیف های رویه و فرایندها ساختارها، قوانین، اصالح و بازبیني. 1

 (1) آن کننده تقویت فرایندهای تسهیل و ساختارها قوانین، وضع

 رفتـار  و اخـالق  تـرویج  و آمـوزش  بخشـي،  آگـاهي  در هـا  رسـانه  نقش ارتقای و اصالح برای ریزی برنامه. 1

 (1) اسالمي اجتماعي

 هـای  مهـارت  ها، آگاهي ارتقاء منظور به غیررسمي و رسمي تربیت و تعلیم نظام اصالح برای ریزی برنامه. 2

 (1) اسالم اجتماعي اخالق های آموزه سازی دروني و اجتماعي زندگي

 پرهیـز  و گرایـي  قانون ساالری، شایسته رعایت اجرایي و قانوني های ضمانت و سازوکارها تدوین و طراحي. 2

 (1) کشور اداری و مدیریتي نظام در تنبیه و ترفیع تشویق، انتصاب، انتخاب، در گرایي قبیله و گرایي گروه از

 و اسـالمي  الگوهـای  و هـا  اسوه جایگاه و نقش ارتقای و مرجع های گروه تحوالت راهبری و طراحي رصد،. 8

 (1) آنها اجتماعي رفتار و اخالق

 بـا  متناسـب  همكـاری  و تعـاون  زمینـه  در محلي و ملي اصیل های سنت و الگوها ترویج و بازتولید احیاء،. 3

 (1) روز نیازهای و اسالمي های آموزه

 برخورداری از عمومي رضایتمندی احساس ارتقاء و سپاسگذاری و شكر فرهنگ تقویت برای ریزی برنامه. 20

 (1) مقدورات و امكانات با متناسب اجتماعي و فردی زندگي از معنوی و مادی های

 شبكه و مردمي های تشكل کالن مدیریت و عمومي مشارکت و تعاون گسترش و ایجاد جامع طرح تهیه. 22

 هـای  آمـوزه  بـر  مبتنـي  کشور و منطقه شهر، روستا، محله، سطوح در آن کارکردهای ارتقاء و اجتماعي های

 (1) مساجد محوریت بر تأکید با انقالبي و اسالمي

 و کشور اقوام و اقشار متقابل احترام و تعامل تحكیم و نگرش اصالح فرهنگي های برنامه اجرای و تدوین. 21

 (1) فرهنگي بین های ظرفیت ارتقاء
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 (9) اسالمي های آموزه و ها ارزش بر مبتني محیطي زیست سند اجرای و تدوین. 29

 حفظ برای قانوني و حقوقي های ضمانت تقویت و فرهنگي اجتماعي های زمینه ارتقاء برای ریزی برنامه. 21

 (9) ایمني استانداردهای اجرای و زیست محیط

 ایمنـي،  سالمت، ویژه به اجتماعي های حوزه در عمومي دانش و آگاهي فرهنگ ای دوره رصد و سنجش. 21

 (9) ایراني اسالمي های آموزه بر مبتني سازی فرهنگ و آن ارتقاء برای ریزی برنامه و تغذیه و زیست محیط

 گیری بهره با همگام اسالمي و سنتي تغذیه و طب ترویج و علمي تبیین نگرش، اصالح برای ریزی برنامه. 22

 (9) بشری نوین دستاوردهای و تجارب از

 بخش اطمینان و نشاط)  و شادابي کننده تقویت فضاهای و سازوکارها زیرساختها، گسترش و ساماندهي. 22

 (1) اسالمي های ارزش و اصول حفظ با جامعه در

 نقشـه  چارچوب در کشور آبگیرهای و ها رودخانه دریاها، سواحل ساماندهي جامع طرح اجرای و طراحي. 28

 (1) کشور فرهنگي مهندسي

 و اسـالمي  شـادابي  و شـادی  رفتـاری  الگوهـای  و نمادها ترویج ملي های برنامه اجرای و تدوین طراحي،. 23

 (1) اسالمي های آموزه براساس خانوادگي و عمومي دیني، های جشن بازمهندسي

 آمـوزه  بـر  مبتني گردشگری و جهانگردی ایرانگردی، در اسالمي الگوهای ارائه و فرهنگي مدیریت اعمال. 10

 و اسـالمي  فرهنـگ  توسعه در ها زمینه این از گیری بهره و دیني گردشگری توسعه و تسهیل و اسالمي های

 (1) انقالبي

 8 کالن راهبرد

 و توزیع تولید، عرصه در مردم و دولت اقتصادی رفتار و کار فرهنگ و اخالق اسالمي الگوی استقرار و طراحي

 مصرف

 ملی راهبردهای

 کسـب  ثـروت،  تولیـد  کارآفریني، اقتصادی، جهاد جمعي، کار کار، اسالمي فرهنگ و اخالق ترویج و تبیین. 2

 عزت تأمین برای ملي ارزش و وظیفه م ابه به مالیات پرداخت و اقتصادی سالم رقابت و مشارکت حالل، رزق

 آن؛ آحاد و اسالمي جامعه

 و کـاال  هـا،  فرصت به دسترسي و ثروت منابع توزیع و تخصیص در عدالت تحقق و محوری مشتری ترویج. 1

 خدمات؛

 مصـرف  در کفـاف  و قناعت رعایت و گرایي تجمل از پرهیز و مسئوالن و حاکمان برای زیستي ساده ترویج. 9

 اسراف؛ از اجتناب و

 آن؛ از استفاده در احتیاط و دقت و المال بیت بهینه مدیریت سازی نهادینه. 1

 تبعـات  و آثـار  مـداوم  پـایش  و محصـوالت  صـادرات  و واردات نظـام  فرهنگـي  استانداردسازی و بازطراحي. 1

 آن؛ فرهنگي

 های عرصه در تبعیض و فساد فقر، ،(جویي رانت) هخواری ویژ با یافته سازمان و فراگیر جانبه، همه مقابله. 2

 اقتصادی؛

 ملی اقدامات

 و کـارآفریني  سـوی  به مردم تشویق و نمونه کارآفرینان زندگي مورد در تلویزیوني مجموعه و فیلم ساخت. 2

 و هنـری  ای، رسـانه  ابزارهـای  از گیـری  بهـره  بـا  کـارآفریني  و کار فرهنگ و اخالق اسالمي مضامین تقویت

 (2) آموزشي

 (2) روستایي زندگي و روستا به جامعه نگرش اصالح و روستاها تولیدمحوری و خوداتكایي فرهنگ تقویت. 1
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 و پایـه  هـای  آمـوزش  از بخشـي  عنـوان  بـه  عمـومي  مشـاغل  و هـا  حرفه فقهي آموزش برای ریزی برنامه. 9

 (2) تخصصي

 بـین  سـالم  رقابت و تعاون فرهنگ و مشارکت روحیه ترویج و گسترش عمومي، آموزش برای ریزی برنامه. 1

 (2) اسالم بر مبتني ارزشي الگوی یک عنوان به اقتصادی های فعالیت در مردم

 بـاور  و هـا  ذهنیـت  تغییر و فرهنگي بسترسازی برای الزم ترویجي و فرهنگي های برنامه اجرای و طراحي. 1

 دولـت  توسـط  تصدی اعمال جای به حاکمیت اعمال پذیرش و دولت وظایف ماهیت به نسبت جامعه عمومي

(2) 

 (2) ها استان در محلي بازارهای گسترش و ایجاد و ملي تولید بهینه، مصرف تشویق برای ریزی برنامه. 2

 بـا  آن کارکردهـای  ارتقـای  و تبیـین  و اسـالم  اقتصادی نهادهای فرهنگ تقویت و احیاء برای ریزی برنامه. 2

 قـانوني،  های ظرفیت از بكارگیری و ها خیریه همچنین و انفاق و زکات خمس، الحسنه، قرض وقف، بر تأکید

 (2) آن راستای در کشور فرهنگي و ای رسانه آموزشي، حقوقي،

 و اقتصـادی  هـای  تحـریم  و تهدیدها مقابل در ملي خودباوری و استقامت روحیه تقویت برای ریزی برنامه. 8

 (2)2101 ایران انداز چشم اهداف تحقق و موانع رفع برای مجاهدت

 قناعـت  توکل، فرهنگ تبلیغ و اشاعه برای فرهنگي و اقتصادی های دستگاه و نهادها فرهنگي ریزی برنامه. 3

 (1 و 2) المال بیت و حالل ثروت و رزق حالل، کسب و کار به احترام و صحیح مصرف جویي، صرفه و

 ملـي  و اسالمي های ارزش بر مبتني بازرگاني غیرمستقیم و مستقیم تبلیغات الگوی ساماندهي و طراحي. 20

 (2 و 1 ، 9 ،2) غربي و غیردیني فرهنگ بر مبتني بازرگاني تبلیغات کردن ممنوع و

 اولویـت  و اهـداف  بـا  منطبـق  مالیـاتي  های معافیت و ها تخفیف ها، یارانه تسهیالت، اعطای نظام اصالح. 22

 (1) فرهنگي های

 فـروش  از پـس  خدمات و توزیع نظام و بهینه مصرف فرهنگ ترویج برای ای رسانه سازی برنامه و تولید. 21

 (9 و 1) داخلي محصوالت

 بـا  درسـت  مصرف سازی همراه و بهینه مصرف از پشتیباني و حمایت رویكرد با قوانین اصالح و بازنگری. 29

 (9) مبذرانه و مسرفانه رفتارهای برای اجتماعي کننده محدود تدابیر اتخاذ و اجتماعي های مشوق

 بـویژه  جمعـي  های رسانه طریق از زیستي ساده و کوشي سخت اسالمي ملي الگوهای ترویج و شناسایي. 21

 (9) ملي رسانه

 اقتصـادی  مفسدان با برخورد جدیت و المال بیت به متجاوزان مجازات برای حاکمیتي اراده سازی شفاف. 21

(1) 

 ورود ممنوعیـت  اعمـال  و صـادرات  و واردات نظـام  در فرهنگـي  استانداردسازی به مربوط ضوابط تدوین. 22

 (1) ایراني اسالمي زندگي سبک و فرهنگ خالف و ضددیني نمادهای دارای یا و مروج محصوالت

 هـای  ارزش بـر  مبتنـي  التحریـر  لـوازم  و بـازی  اسـباب  از برداری بهره و تولید فرهنگي الگوهای طراحي. 22

 (1) ایراني اسالمي

 کاالهـای  بـا  رقابـت  و تولید مرحله به رساندن جهت اختراعات و ها نوآوری ابتكارات، از فرهنگي حمایت. 28

 (1) خارجي

 خدمات و کاالها صادرات و توزیع تولید، از حمایت منظور به بانكي اعتباری و پولي حمایت الگوی ترسیم. 23

 مـورد  تجهیـزات  و آالت ماشین اولیه، مواد تهیه برای ویژه های حمایت و تسهیالت ایجاد و هنری و فرهنگي

 در و هنـری  فرهنگـي،  محصـوالت  صـدور  و تولیـدات  کیفیـت  بهبـود  به نیل برای فرهنگ بخش صنایع نیاز

 (1) جهاني های مقیاس

 ،(رانـت ) خـواهي  افزونـه  ربـاخواری،  اقتصـادی،  مفاسـد  بـا  فراگیـر  و جانبـه  همـه  مبـارزه  فرهنگ ایجاد. 10

 (2) فروشي کم و فروشي گران احتكار، سودجویي، تكاثر، امتیازطلبي،
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 9 3 کالن راهبرد

 در  تعمـیم  و استكبارسـتیز  و آفـرین  شـوق  بخـش،  تعـالي  متعهـد،  هنـر  سـازی  نهادینـه  و تـرویج  تبیین،

 مبتنـي  اسـالمي  انقالب گفتمان و ایراني اسالمي فرهنگ تعمیق در هنر ظرفیت از گیری بهره و زیباشناسانه

 (*العالي مدظله) رهبری معظم مقام و( ره) امام حضرت فرمایشات بر

 ملی راهبردهای

 دانش تولید پردازی، نظریه از حمایت و اسالمي منظر از هنر فقه و اخالق حكمت، و فلسفه ترویج و تبیین. 2

 موسیقي؛ و نمایشي هنرهای عرصه در بویژه ایراني اسالمي هنر مختلف های عرصه در ادبیات و

 تـرویج  و تبیـین  بـرای  ملـي  و بومي هنری صنایع و فرهنگي محصوالت و آثار آفرینش از حمایت و توسعه. 1

 اخالقي های ارزش با معارض هنری و فرهنگي محصوالت با مقابله و مقدس دفاع و ایراني اسالمي های ارزش

 انساني؛ و

 همـه  در هنـری  خالقیـت  گسـترش  برای سازی ظرفیت و هنرمند و هنر به اجتماعي نگاه در تحول ایجاد. 9

 ها؛ عرصه

 اسالمي؛ موازین اساس بر موسیقي ملي سند تدوین و کشور موسیقي وضعیت ساماندهي. 1

                                                 
 متعهـد  هنرمنـدان  از تجلیـل  مناسـبت  بـه ( ره) خمیني امام حضرت پیام چارچوب در کالن راهبرد این*  9

 شود؛ مي اجرا و تنظیم( العالي مدظله) رهبری معظم مقام های دیدگاه و( 2922/02/90)

 عـزت،  و شـرف  و شـهادت  و عشـق  های جبهه در فرزانه هنرمند صدها پا  خون الرحیم، الرحمن اهلل بسم»

 جان مشام همیشه اسالمي، انقالب زیبایي و عظمت تناسب به باید که است هنری آنگونه ناپذیر زوال سرمایه

 .کند معطر را حق جمال طالبان زیباپسند

 ائمه اسالم سلم و آله و علیه اهلل صلي محمدی ناب اسالم دهنده صیقل که است قرآن قبول مورد هنری تنها

 آور شـرم  و تلـخ  تـاریخ  خوردگـان  تازیانـه  اسـالم  پابرهنگـان،  اسالم دردمند، فقراء اسالم السالم علیهم هدی

 و آشـام  خـون  کمونیسـم  و مـدرن  داری سـرمایه  کوبنـده  کـه  اسـت  پـا   و زیبـا  هنری. باشد ها محرومیت

 یـک  در و درد بـي  مـرفهین  اسـالم  فرومـایگي،  و سازش اسالم التقاط، اسالم تجمل، و رفاه اسالم نابودکننده

 اجتمـاعي،  معضـالت  مـبهم  و کـور  نقـاط  دهنـده  نشـان  عشـق  مدرسـه  در هنر. باشد آمریكایي اسالم کلمه

 تجسـیم  و انصـاف  و شـرافت  و عـدالت  روشـن  ترسیم اسالمي عرفان در هنر. است نظامي سیاسي، اقتصادی،

 از کـه  اسـت  صـفتاني  زالـو  تصویر خود واقعي جایگاه در هنر. است پول و قدرت مغضوب گرسنگان تلخكامي

 راه کـه  پرداخـت  باید هنری به تنها. برند مي لذت صفا و عدالت فرهنگ اسالمي، اصیل فرهنگ خون مكیدن

 .بیاموزد را شوروی و آمریكا آنان رأس در و غرب و شرق جهانخواران با ستیز

 مطمـئن  کـه  بگذارنـد  زمـین  را امانتشـان  و مسؤولیت بار کوله دغدغه بي توانند مي زماني تنها ما هنرمندان

 باشند

 مـا  هنرمنـدان  و اند رسیده جاویدان حیات به مكتبشان چارچوب در تنها و تنها غیر، به اتكاء بدون مردمشان

 در

 مردمشان سعادت و عزت و خدا برای و شتافتند اعال مال به تا بودند گونه این مقدسمان دفاع های جبهه

 رحمت جوار در خدایشان. نمودند رسوا را درد بي هنر مدعیان تمام عزیز اسالم پیروزی راه در و جنگیدند

 .«گرداند محشورشان خویش

 الخمیني الموسوی اهلل روح

 (211 ص ،12 جلد نور، صحیفه)
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 ارزش تعـالي  جهـت  در اسـالمي  تمدن فكری و فرهنگي نظام در تجسمي هنرهای جایگاه تقویت و تبیین. 1

 انساني؛ و الهي های

 زندگي؛ مختلف های عرصه در آن محصوالت و سنتي هنرهای از استفاده ترویج و تقویت احیاء،. 2

 هنر؛ قالب در اسالمي انقالب های اندیشه و ها ارزش عرضه و معرفي. 2

 در مـدار  ارزش و پـا   سـینمای  بـویژه  متعـالي  هنر قطب عنوان به ایران اسالمي جمهوری آفریني نقش. 8

 ها؛ ملت بیداری و اسالمي بیداری پشتوانه و الملل بین عرصه و اسالم جهان

 نهادهـای  و هـا  سـازمان  بـین  افزایـي  هم و هماهنگي ایجاد و بخش بصیرت و افزا معرفت سینمای توسعه. 3

 سـینمای  از فرهنگـي  و دینـي  نهادهـای  حمایـت  بـرای  سـازی  زمینـه  و سینما حوزه در غیردولتي و دولتي

 ای؛ غیرحرفه

 هـای  زبـان  به ادبي آثار ترجمه و مقدس دفاع و اسالمي انقالب رمان و قصه شعر، ادبیات، ترویج و تولید. 20

 دیگر؛

 ملی اقدامات

 (2) ناب اسالم های آموزه اساس بر هنر فقه و اخالق حكمت، فلسفه، تبیین و تدوین. 2

 پایـة  بـر  هنـر  فقـه  و اخـالق  فلسفه، و حكمت زمینه در انساني نیروی تربیت و مطالعاتي های رشته ایجاد. 1

 (2) اسالمي بیني جهان

 اسـالمي  هنـر  حـوزه  در پـردازی  نظریـه  های کرسي از حمایت و ایجاد و معاصر هنری آثار و نظریات نقد. 9

 (2) انقالبي و ایراني

 (2، 1، 9، 1 و 1) اسالمي هنر زمینه در ها پژوهش و مؤلفان پژوهشگران، از معنوی و مادی حمایت. 1

 (1) فرهنگي مهندسي نقشه بر مبتني کشور هنری و فرهنگي صنایع توسعه سند اجرای و تدوین. 1

 هـای  ارزش بـا  معارض هنری و فرهنگي محصوالت با هوشمند مقابله منظور به ریزی برنامه و پایش رصد،. 2

 (1) انقالبي و اسالمي انساني، اخالقي،

 دسـتگاه  از معنـوی  و مـادی  پشـتیباني : ازجمله موضوعاتي به هنری و فرهنگي های دستگاه دهي اولویت. 2

... ا صـلي ) پیـامبر  سیره و تاریخ و معارف قبیل از دار اولویت موضوعات به پرداختن در هنری و فرهنگي های

 در روحانیـت  نقـش  مهـدویت،  و انتظـار  قرآنـي،  معـارف  و ها داستان ،(السالم علیهم) بیت اهل و( آله و علیه

 مقاومت مقدس، دفاع اسالمي، انقالب وقایع و ماهیت نفت، صنعت شدن ملي اخیر، ساله دویست های نهضت

 بیداری و

 و تعـالي  رویكـرد  بـا  مستضـعفان  از حمایت و استكبارستیزی ایراني، و اسالمي بزرگ های شخصیت اسالمي،

 ،1) فـیلم  و نامـه  فـیلم  و موسیقي رمان، و قصه شعر، ادبیات، بویژه هنری های عرصه در جانبه همه پیشرفت

 (20 و2

 جـامع  برنامـه  اجـرای  و تـدوین  و متعهـد  هنـر  آمـوزش  کردن هدفمند نوآوری و تحول برای ریزی برنامه. 8

 ارتقـاء  و اصـالح  سـاماندهي،  و هنـر  بخـش  انسـاني  منـابع  نگاهداشت و بكارگیری شناسایي، تربیت، آموزش،

 (9) آزاد های آموزشگاه بویژه هنری های آموزشگاه و مؤسسات کلیه عملكرد

 و مسـتند  آثـار  فـیلم،  بـویژه  اسـالمي  های ارزش بر مبتني هنری آثار تولید فرایند از حمایت و ساماندهي. 3

 (20 و 3 ،9،2) سازی فیلم تا نامه فیلم و داستاني ادبیات آفرینش مرحله از پویانمایي

 جهـت  در اسـالمي  انقـالب  و اسـالمي  تمـدن  تـاریخي  و حكمي عرفاني، ادبي، متون از مؤثر گیری بهره. 20

 (2، 8، 20 و 2،9،1،3) نمایشي هنرهای با مرتبط متون و ها نامه فیلم محتوای تقویت

 (1، 3 و 9)  ای غیرحرفه سینمای از حمایت برای دیني نهادهای در انگیزه ایجاد و سازی زمینه. 22
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 جامعه های فعالیت علمي و هنری فرهنگي، سطح ارتقاء بر تأکید با کشور موسیقي سند اجرای و تدوین. 21

 رونـد  سـازی  بهینـه  و سـاماندهي  و المللـي  بـین  سـطح  در ایرانـي  فاخر موسیقي معرفي و کشور موسیقایي

 (1) شرعي موازین بر مبتني موسیقي عرصه در المللي بین تعامالت

 عرصـه  این در فعال های گروه و عناصر و غیرقانوني و مبتذل موسیقیایي آثار با مند نظام و قانوني مقابله. 29

(1) 

 (1) کشور فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در تجسمي هنرهای سند اجرای و تدوین. 21

 و مـادی  پشـتیباني  و روسـتایي  و سـنتي  هنرهای و صنایع احیای از حمایت ملي برنامه اجرای و تدوین. 21

 (2) اسالمي و متعالي هنر حوزه پیشكسوتان و مشاهیر از معنوی

 بـر  مبتنـي  ملي و بومي هنری صنایع از مالي و اعتباری معنوی، حمایت نظام ایجاد و هنر اقتصاد تقویت. 22

 (2) اسالمي مباني

 اسـالمي  های ارزش چارچوب در شده فراموش سنتي متعالي هنرهای احیای ملي برنامه اجرای و تدوین. 22

 (2) ایراني

 جمهـوری  سهم افزایش و هنری و فرهنگي صنایع صادرات و تولیدات توسعه برای ریزی برنامه و حمایت. 28

 (8) الملل بین عرصه و اسالم جهان منطقه، بازارهای در ایران اسالمي

 اسالمي جمهوری هنری صنایع سهم افزایش و هنری صنایع تولیدات توسعه برای ریزی برنامه و حمایت. 23

 (8) الملل بین عرصه و اسالم جهان منطقه، بازارهای در ایران

 (1 ، 1، 2، 8، 3، 22 و 20: )ازطریق فرهنگي نوآوری ملي نظام استقرار و طراحي. 10

 از حمایـت  و فرهنگـي  محصـوالت  ارائـه  و تولید با مرتبط نهادهای و ها سازمان بین هماهنگي ایجاد -10-2

 محصـوالت  ارائـه  در فعـال  فنـاوری  و علـم  تولیـد،  نهادهای و ها سازمان توسعه و تحقیق پردازی، ایده مراکز

 کشور؛ روز مقتضیات و نیازها با مطابق فرهنگي

 هـای  رویـه  تغییـر  مـالي،  و پولي حمایت بر تأکید با فرهنگي محصوالت و صنایع فناوری از حمایت -1- 10

 بازارهـای  گسـترش  و تقویـت  بـرای  ریـزی  برنامـه  و فرهنگي محصوالت واردات و صادرات با مرتبط گمرکي

 .کشور فرهنگي خدمات و محصوالت خارجي و داخلي

 11 کالن راهبرد

 و انقالبـي  دینـي،  های آموزه بر مبتني ای رسانه و ارتباطات اطالعات، کارآمد و جامع نظام استقرار و طراحي

 نظام کلي های سیاست و کشور راهبردی مقتضیات اخالقي، های ارزش

 ملی راهبردهای

 رقـابتي  قابلیت دارای فراملي و ملي مقیاس در افزا هم و روزآمد ای رسانه آرایش تقویت و پیوسته طراحي. 2

 دشمن؛ نرم جنگ با مقابله و نرم قدرت تولید جهت در المللي بین های رسانه با

 دینـي،  هـای  آمـوزه  بـا  متناسب فراملي و ملي سطوح در حداک ری جذابیت با پا  های رسانه ساماندهي. 1

 بیان؛ آزادی و آزاداندیشي گسترش و اخالقي های ارزش و انقالبي

 فضـای  بـا  متناسـب  آنها از حمایت و خبری های پایگاه و ها خبرگزاری مطبوعات، کارکرد و جایگاه ارتقاء. 9

 کشور؛ راهبردی و فرهنگي اقتضائات و آزاداندیشي و نقد

 زیرسـاخت  توسـعه  و تـأمین  طراحـي،  و افزاری سخت و افزاری نرم های حوزه در ملي تولیدات از حمایت. 1

 ای؛ رسانه و ارتباطاتي اطالعاتي، نوین های فناوری های

 همـه  تقویـت  و نشر و کتابخواني و مطالعه فرهنگ ترویج و توسعه و کتاب محتوای و جایگاه نقش، تقویت. 1

 نیاز؛ مورد های زیرساخت جانبه
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 ای؛ رایانه های بازی صادرات و مصرف توزیع، تولید، ارتقای و توسعه دهي، سامان. 2

 سـایر  در اسـالمي  انقـالب  گفتمـان  با همسو های رسانه ظرفیت از گیری بهره و المللي بین سازی جریان. 2

 هماهنگ؛ و جامع ریزی برنامه و گذاری سیاست طریق از کشورها

 و انقـالب  بـا  مناسـب  ارتباطـات  معرفتـي  و نظری های بنیان و اخالق و قوانین هنجارها، ها، ارزش تبیین. 8

 اسالمي؛ فرهنگ

 و مجــازی) اجتمــاعي هــای شــبكه ظرفیــت از بهینــه اســتفاده و هــدایت ســازماندهي، گســترش، ایجـاد، . 3

 در فرهنگـي  مهندسـي  نقشـه  اسـاس  بـر  مـردم  مختلف اقشار بسیج و ها پیام مبادله و تولید در( غیرمجازی

 اسالم؛ جهان و منطقه بر تأکید با فراملي و ملي سطوح

 .کشور فرهنگي مهندسي نقشه و راهبردی مقتضیات چارچوب در مجازی فضای راهبری. 20

 ملی اقدامات

 ملـي  مقیاس در نوین و سنتي تأثیرگذار های رسانه و ارتباطات اطالعات، جامع نظام سند اجرای و تدوین. 2

 (2) انقالبي و اسالمي های ارزش و مباني بر مبتني رقابتي فضای ایجاد بر تأکید با فراملي و

 بـر  نظـارت  و هـدایت  و همـاهنگي  و ریـزی  برنامـه  سیاستگذاری، منظور به کشور ای رسانه قرارگاه ایجاد. 1

 (2) فرهنگي مهندسي نقشه راهبری ستاد ذیل کشور ارتباطاتي و ای رسانه های فعالیت

 رسـانه  نیازهـای  بـا  متناسب متعهد و مستعد انساني منابع مستمر کیفي و کمي افزایش و تربیت آموزش،. 9

 فرهنگـي  جبهـه  تقویـت  بـرای  آنها بكارگیری و فراملي و ملي حوزه در اسالمي انقالب ارتباطي و تبلیغي ای،

 (2) اسالمي انقالب

 و سـنتي  هـای  رسانه های فعالیت کیفي و کمي افزایش و تنوع از هوشمند و هدفمند پشتیباني و حمایت. 1

 (3 و 2) اساسي قانون چارچوب در نوین

 غیردولتـي  و دولتـي  هـای  رسـانه  از جانبـه  همـه  و مسـتمر  حمایت و رسانه های قطب و ها ائتالف ایجاد. 1

 (3 و 2 ،2) همسو عدالتخواه و ضداستكباری مبارزان اسالمي، های نهضت پشتیبان

 مهندسـي  نقشـه  چـارچوب  در علمیـه  هـای  حـوزه  محوریت با دیني تبلیغ نظام مهندسي اجرای و تدوین. 2

 (1) فرهنگي

 بر مبتني رسانه مدیریت و ارتباطات حوزه در پژوهي آینده و پردازی نظریه دانش، تولید برای ریزی برنامه. 2

 (8 و 1) منكر از نهي و معروف به امر و الهي های رسالت تبلیغ دعوت، اصل

 و انقالبـي  اسـالمي،  هـای  آمـوزه  بر مبتني ای رسانه محتوای اثرگذار و مند نظام تولید و تبیین از حمایت. 8

 (3 و 1) اخالقي های ارزش

 (9) فرهنگي مهندسي نقشه اساس بر ای رسانه جامع نظام استقرار و طراحي تهیه،. 3

 و بـومي  دانـش  و هـا  ارزش به معطوف جامعه آحاد ای رسانه سواد و بصیرت ارتقاء برای عمومي آموزش. 20

 (9) اسالمي

 همكـاری  گسترش و پایدار و ایمن ارتباطي های ساخت زیر تأمین و ملي های ماهواره توسعه و گسترش. 22

 (1) المللي بین و ای منطقه مشتر  های

 ای منطقـه  سیاسي و اجتماعي فرهنگي، فكری، های جریان هدایت و مدیریت در تعامل و مؤثر مشارکت. 21

 (1) اسالمي انقالب و( ص) محمدی ناب اسالم های آموزه بر مبتني رسانه حوزه در جهاني و

 آنهـا  صادرات و افزاری دانش و افزاری نرم افزاری، سخت محصوالت تولید از مؤثر حمایت و سازی زمینه. 29

 (3 و 1) ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در داخلي صنایع تقویت و

 فرهنـگ  تقویت و عمومي فرهنگ به کتابخواني و مطالعه تبدیل مطالعه، سرانه افزایش برای ریزی برنامه. 21

 (1) هدفمند و مفید مطالعه
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 از مطبوعات و کتاب توزیع و تولید مراکز و ها زیرساخت تقویت و توسعه و سازی سالم ساماندهي، ایجاد،. 21

 نقشـه  بـا  متناسـب  آنهـا  بـه  مردم آسان دسترسي های زمینه آوردن فراهم و دیجیتال و ای چندرسانه جمله

 (1) فرهنگي مهندسي

 بـا  متناسب و انقالبي)  و دیني های آموزه با مبتني کتاب علمي ارتقاء و غني محتواهای تولید از حمایت. 22

 (1) کشور اقتضائات و نیازها

 :بر تأکید با کشور ای رایانه های بازی صنعت توسعه راهبردی سند اجرای و تصویب تدوین،. 22

 بـازی  واردات و مصرف بر نظارت و ها بازی محتوای ارزیابي و کنترل های برنامه و ها سیاست تدوین -22-2

 (2) ای رایانه های

 هـای  بـازی  انـواع  صـادرات  و انتشـار  تـأمین،  تولیـد،  فراینـد  از حمایت سازوکار ساماندهي و طراحي -22-1

 (2) ای رایانه و ویدئویي

 تولید زمینه در انساني نیروی تربیت تخصصي آموزشي های دوره و ها رشته اجرای و تدوین طراحي، -22-9

 (2) عالي آموزش مراکز و ها دانشگاه در ای رایانه های بازی

 در کشـور  تأثیرگـذاری  و سـهم  افزایش برای اقدامات و ها برنامه ها، سیاست افزایي هم و بخشي انسجام. 28

 (20) مجازی فضای

 (20) متعهد مجازی های شبكه ساماندهي و گسترش حمایت، برای ریزی برنامه. 23

 در نـاب  اسالم های ارزش و موضوعات محوریت با المللي بین و ملي مجازی های شبكه گسترش و ایجاد. 10

 (20) مجازی فضای

 (20) مجازی فضای جهاني و ای منطقه جریان مدیریت در مشارکت برای هدفمند تالش. 12

 (20) مجازی فضاهای هوشمند پاالیش و فیلترینگ و ساماندهي تقویت، برای ریزی برنامه. 11

 مجـازی  فضـای  از ناشـي  تهدیـدهای  و هـا  آسیب از صیانت و ها فرصت از گیری بهره برای ریزی برنامه. 19

(20) 

 11 کالن راهبرد

 و دسـتاوردها  معرفـي  بـر  تأکیـد  بـا  ایـران  اسـالمي  جمهـوری  فرهنگي آفریني ارزش و تأثیرگذاری گسترش

 جهاني و بشری مسائل و موضوعات در ناب اسالم گفتمان شدن جهاني برای جهاني سطح در موفق الگوهای

 ملی راهبردهای

 صـلح،  عـدالت،  همچـون  هـایي  زمینـه  در اسـالمي  انقالب و اسالم گفتمان سازی نهادینه و ترویج تبیین،. 2

 و تـاریخ  به امید و جهان در عدالت و توحید حاکمیت خانواده، و زن معنویت، و اخالق آزادی، جهاني، امنیت

 جهان؛ نیک فرجام

 جمهوری خارجي روابط و تعامالت در فرهنگي دیپلماسي و فرهنگ جایگاه و نقش ارتقاء و تعمیق ت بیت،. 1

 ایران؛ اسالمي

 هراسي؛ ایران و ستیزی شیعه ستیزی، اسالم با مؤثر مقابله. 9

 آموزشـي،  علمـي  مجـازی،  محـیط  ای، رسـانه  دینـي،  تبلیغـي  هـای  ظرفیت از مؤثر و متوازن گیری بهره. 1

 جمهـوری  از روشـن  تصـویر  ارائـه  در المللـي  بـین  و ای منطقه ملي، نهاد مردم های سازمان هنری، فرهنگي

 بـین  عرصـه  در ایراني اسالمي تمدن و فرهنگ فاخر آثار و موفق الگوهای دستاوردها، معرفي و ایران اسالمي

 الملل؛

 فرهنگـي  تأثیرگـذاری  ارتقـاء  و کشور از خارج مقیم ایرانیان ملي و دیني هویت تقویت و حفظ برای تالش. 1

 آنان؛
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 فارسي؛ ادب و زبان خط، گسترش. 2

 بـر  تأکیـد  بـا  خـواه  عـدالت  هـای  جریـان  و ادیان ملل، ها، تمدن و ها فرهنگ ظرفیت از مؤثر گیری بهره. 2

 مشترکات؛

 و اسـالمي  کشـورهای  اجتماعي و فرهنگي اقتضائات با متناسب اسالمي ساالری مردم الگوی تبیین و ارائه. 8

 آن؛ عملي الگوی عنوان به ایران اسالمي جمهوری معرفي

 اسالمي؛ نوین تمدن تحقق برای اسالمي امت وحدت و همگرایي سازی نهادینه. 3

 و فلسـطین  آرمـان  اسـالمي،  بیداری خودباوری، مقاومت، فرهنگ از جانبه همه حمایت و سازی نهادینه. 20

 مستضعفان؛ و مسلمانان حقوق

 الملل؛ بین صهیونیسم و جهاني سلطه نظام با جانبه همه مبارزه و مقابله. 22

 امـت  در قرآنـي  گفتمـان  مرجعیـت  تحقـق  بـرای  جانبه همه تالش و کریم قرآن فرهنگ ترویج و تبیین. 21

 اسالمي؛

 و هـا  ائـتالف  گسـترش  بـا  المللي بین فرهنگي تعامالت و مناسبات در گرایي فراملي و گرایي چندجانبه. 29

 چندجانبه؛ و فراملي های شبكه و ها تشكل

 ملی اقدامات

 (2) صلح و انتظار و عدالت شدن جهاني رویكرد با شدن جهاني گفتمان ترویج و تبیین طراحي،. 2

 و 1 ،2) الملـل  بـین  سطح در فرهنگي زمینه در نگاری آینده و پژوهي آینده پایش، رصد، نظام ساماندهي. 1

9) 

 هـای  زمینـه  در مسـلمانان  دیگـر  و شـیعیان  بویژه خارجي گردشگری گسترش و جذب برای ریزی برنامه. 9

 (1 و 9 ،2) ایران به فرهنگي و علمي درماني، زیارتي، دیني،

 گفتمان و ها آرمان معرفي و ناب اسالم بر مبتني جهان سطح در فرهنگي سازی گفتمان و تدوین معرفي،. 1

 (8 و 2( )العالي مدظله) رهبری معظم مقام و( ره) خمیني امام های اندیشه و شخصیت و اسالمي انقالب

 بـه  قرآنـي  فرهنـگ  و( ص) محمـدی  ناب اسالم شایسته معرفي برای الزم سازوکارهای استقرار و طراحي. 1

 و کریم قرآن فرهنگ بویژه اسالمي معارف و فرهنگ ترویج و تبیین راهبردی سند اجرای و تدوین با جهانیان

 (21 و 1 ،2) اطالعاتي نوین های فناوری و هنری و فرهنگي ابزارهای از گیری بهره

 بـا  نـاب  اسـالم  دربـاره  جهـاني  گفتگوی مؤسسات و مراکز از حمایت و ساماندهي ایجاد، برای ریزی برنامه. 2

 (21 و 3 ،2) علمیه حوزه محوریت

 تصـویر  ارائه منظور به هنری و ای رسانه های فعالیت و المللي بین مجازی های شبكه گسترش و تأسیس. 2

 الگوهـای  و دستاوردها معرفي و اسالمي انقالب و ناب اسالم سازی گفتمان ایران، اسالمي جمهوری از روشن

 ( 9، 1، 29 و 8 ،1) مختلف های عرصه در آن موفق

 اتـاق  آموزشـي،  و تحقیقـاتي  مراکـز  فعالیت کیفي و کمي گسترش و ایجاد از حمایت و هدایت ساماندهي،. 8

 شـیعه  شناسـي،  اسـالم  زمینـه  در آموزشـي  های دوره و دروس ها، رشته ها، کرسي ها، کتابخانه ایران، های

 (9) فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در کشور از خارج در اسالمي انقالب اندیشه و شناسي ایران شناسي،

 ستیزی شیعه هراسي، اسالم ستیزی، اسالم با مقابله و پیشگیرانه سامانه ایجاد برای ریزی برنامه و طراحي. 3

 (9) افكن تفرقه ترفندهای و ها جریان و هراسي ایران و

 بیـت  اهـل  مكتـب  پیـرو  بومي های تشكل و مؤسسات مراکز، مساجد، فعالیت و توسعه ایجاد، از حمایت. 20

 (9) بومي های ظرفیت از گیری بهره بر تأکید با( السالم علیهم)

 بـا  مغایر و زا آسیب های رسانه و رفتارها محصوالت، ها، سازمان مؤثر رصد و شناسایي برای ریزی برنامه. 22

 (9( )السالم علیهم) بیت اهل مكتب منزلت و مباني اصول،
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 های جشنواره و جوایز المپیادها، مسابقات، مختلف، های زبان به المللي بین آموزشي های دوره برگزاری. 21

 و شناسـي  ایـران  ،(السـالم  علیهم) بیت اهل مكتب شناسي، شیعه شناسي، اسالم زمینه در المللي بین علمي

 (2 و 9) فارسي ادبیات و زبان

 شناسـایي  و افكن تفرقه های فتنه برابر در اسالم امت سازی مصون اقدامات و ها برنامه اجرای و طراحي. 29

 ظرفیـت  و امنیتـي  و سیاسـي  حقوقي، فقهي، اخالقي، فرهنگي، راهكارهای از استفاده با آنها با فعال مقابله و

 (3 و 2 ،9) مستعد های جریان و فرق مذاهب، ها، سازمان ها، دولت

 همگرایـي  در آنـان  آفرینـي  نقـش  ارتقـاء  و موحدان و مسلمانان وحدت تحقق راه نقشه اجرای و تدوین. 21

 (29 و 3 ،9.. .)و تأثیرگذار تهای شخصي و نهادها کشورها، همكاری با اسالم جهان

 اهـل  مكتـب  پیـرو  های جریان و مرجع های گروه و ها شبكه ها، تشكل نخبگان، از حمایت و ساماندهي. 21

 بیـت  اهـل  مكتـب  تبلیغ و تبیین برای کشور هر بومي انساني منابع تربیت و شناسایي و( السالم علیهم) بیت

 (2، 29،20 و 22 ،9( )السالم علیهم)

 (1) فرهنگي مهندسي نقشه بر مبتني گردشگری جامع برنامه و سند اجرای و تدوین. 22

 های عرصه در مقصد کشورهای همسوی و بومي محصوالت و خدمات افزایش و کیفیت ارتقاء از حمایت. 22

 اهـل  مكتـب  پیـروان  برای( هنری فرهنگي آموزشي، علمي مجازی، محیط ای، رسانه دیني، تبلیغي) پنجگانه

 (1)  جامعه عموم بر تأکید با( السالم علیهم) بیت

 بـا  ایـران  اسـالمي  جمهوری دانشگاهي و علمي مبادالت کیفي و کمي توسعه جامع سند اجرای و تدوین. 28

 مـادر  هـای  دانشـگاه  شـعب  گسـترش  و خارجي دانشجویان به تحصیلي های بورس هدفمند اعطای بر تأکید

 (1) کشورها سایر در ایراني

 هـای  بخـش  المللي بین فرهنگي محصوالت و خدمات ها، فعالیت ارزیابي و نظارت نظام اجرای و تدوین. 23

 (1) ایران اسالمي جمهوری غیردولتي و دولتي

 نهادهـای  و کشـورها  مشـارکت  بـا  اسـالمي  فرهنگي پا  محصوالت برند و بازار ایجاد برای ریزی برنامه. 10

 (2 و 1) اسالمي

 (1) فرهنگي مهندسي نقشه چارچوب در کشور از خارج مقیم ایرانیان راهبردی سند اجرای و تدوین. 12

 مهندسـي  نقشه چارچوب در کشور از خارج در فارسي ادبیات و زبان خط، گسترش سند اجرای و تدوین. 11

 (2) فرهنگي

 و ظرفیـت  ارتقـاء  و اسـالمي  امـت  ارتباطـات  توسـعه  بـه  معطـوف  زیـارت  و حج الگوی ترویج و طراحي. 19

 (3 و 2) ابراهیمي حج بویژه اسالمي اجتماعي شعائر و مناسک کارکردهای

 هـا،  رسـانه  نهادهـا،  مـذاهب،  دول، همكـاری  بـا  اسالمي امت وحدت همگرایي راه نقشه ترویج و طراحي. 11

 (3 و 2) اسالمي اندیشمندان و نخبگان

 جهـان  نخبگـان  مشـارکت  بـا  اسالمي سازی تمدن و پیشرفت همگرای الگوهای ترویج و تبیین طراحي،. 11

 (3) اسالمي های آموزه اساس بر اسالم

 منـاطق،  در مـذاهب  تقریـب  مجـامع  و مؤسسـات  و آثـار  ها، شخصیت از هدفمند حمایت و ریزی برنامه. 12

 (3) اسالمي جوامع و کشورها

 و علمـي  اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، مشتر  همكاری های طرح و ها پیمان الگوها، استقرار و طراحي. 12

 (29 و 3) مسلمان نخبگان و اسالمي نهادهای و ها سازمان دول، مشارکت با اسالم، جهان حقوقي

 و مشـتر   نهادهای و ها سازمان ها، تشكل ها، شبكه المللي، بین های ائتالف راهبری و گسترش ایجاد،. 18

 (29 و 3) اسالم جهان بر تأکید با نهاد مردم های سازمان و ملل چندجانبه
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 و مقاومـت  و فلسطین از حمایت جهاني، استكبار و صهیونیسم با مبارزه ترویج و تبیین برای ریزی برنامه. 13

 بـویژه  هنری پژوهشي، آموزشي، پرمخاطب خدمات و کاالها کیفي و کمي افزایش بر تأکید با اسالمي بیداری

 (22 و 20) مجازی محیط در

 بـا  ایران اسالمي جمهوری المللي بین فرهنگي روابط فراگیر و جامع الگوی و نظام سازی پیاده و طراحي. 90

 (29) کشور از خارج در فعال فرهنگي نهادهای و ها دستگاه بین افزایي هم و هماهنگي ایجاد بر تأکید

 

 1۱ کالن راهبرد

 بـر  مبتنـي  اقتصـادی  و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، های نظام فرهنگي کارکردهای و اهداف اصالح و بازنگری

 کشور فرهنگي مهندسي نقشه

 ملی راهبردهای

 گیـری  تصمیم سازی، تصمیم مردمي و عمومي نهادهای پذیری مسئولیت و مشارکت تعاون، روحیه ارتقاء. 2

 اجرا؛ و

 مسئوالن؛ و نهادها پاسخگویي ارتقاء و فرهنگ بخش در عمومي نظارت سازی نهادینه. 1

 رویكـرد  بـا  فرهنـگ  بخـش  انسـاني  نیـروی  تخصصي های مهارت و دانش ارتقای و توانمندسازی و تربیت. 9

 مختلف؛ سطوح در ارزشي و اسالمي انقالبي،

 مسـاجد،  متبرکـه،  بقـاع  ماننـد  اسـالمي  فرهنـگ  مروج دیني اصیل نهادهای تقویت و گسترش از حمایت. 1

 علمیه؛ حوزه نهاد و روحانیت ظرفیت از استفاده با وقف و هیئات

 بـرای ) کشـور  فرهنگـي  راهبـری  در روحانیت و حوزه تأثیرگذار و معرفتي و معنوی جایگاه ارتقاء و ت بیت. 1

 طراحي و( العالي مدظله) رهبری معظم مقام و( ره) راحل امام رهنمودهای و( ص) محمدی ناب اسالم تحقق

 ؛(آن مربوط ساختار

 فرهنگـي  هـای  شـبكه  و نهادهـا  هـا،  دستگاه سازی متناسب و توانمندسازی گسترش، تأسیس، از حمایت. 2

 سازی، تصمیم در آنها مشارکت سطح ارتقاء و انقالبي اسالمي، رویكرد با( مردمي و عمومي دولتي،) اجتماعي

 کشور؛ فرهنگي های فعالیت اجرای و گیری تصمیم

 سیاسي؛ رقابت و مشارکت اخالق و فرهنگ اصالح و سازی نهادینه. 2

 احسان؛ و عدل بر تأکید با ناب اسالم بر مبتني اجتماعي ساختارهای و روابط ارتقاء و اصالح. 8

 و دنیـوی  زنـدگي  بهسـازی  اقتصاد، شكوفایي رویكرد با کوشش و تالش و اقتصادی فرهنگ ارتقاء و اصالح. 3

 اسالم؛ اقتصادی نظام احكام و اخالق بر مبتني فسادگریزی و اخروی

 .المللي بین و ملي سطوح در جامعه فرهنگي تحوالت و تغییر پایش و رصد شناخت، برای ریزی برنامه. 20

 ملی اقدامات

 جامعـه  مختلـف  های نظام در پذیری مسئولیت و مشارکت تعاون، روحیه سازی نهادینه برای ریزی برنامه. 2

(2) 

 و ایجاد اجتماعي و اداری قانوني، ساختاری، موانع رفع و نهاد مردم های سازمان و عمومي نهادهای تقویت. 1

 (2) کشور های گیری تصمیم و سازی تصمیم در ها آن مند نظام مشارکت و فعالیت

 هـای  تشكل و عمومي نهادهای به جامعه مختلف های بخش غیرحاکمیتي های فعالیت مند نظام واگذاری. 9

 (1 و 2) آنها عملكرد بر مؤثر نظارت و کارکردها و ظرفیت با متناسب مردمي

 هـای  دسـتگاه  فعالیت بر مردمي های تشكل و عمومي یافته سازمان نظارت سازوکارهای اجرای و طراحي. 1

 (1 و 2) مختلف های حوزه در مسئوالن و ها دستگاه نهادها، پاسخگویي و عمومي و دولتي
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 و دینـي  فرهنـگ  گسترش در مؤثر فرهنگي خدمات و آثار عرضه و تولید از حمایت برنامه اجرای و تدوین. 1

 دسـت  بـرای  گمرکـي  و مالیاتي ویژه تخفیف اختصاص و فرهنگ بخش های معافیت و تسهیالت ارائه و ملي

 (1) فرهنگ امر اندرکاران

 (9 و 1) فرهنگي نهادهای عملكرد ارتقاء و تعالي ملي جوایز از حمایت. 2

 توانمند انساني نیروی دیني تربیت و انساني سرمایه توسعه های شاخص ارتقاء های برنامه اجرای و تدوین. 2

 (9) کشور فرهنگ بخش در

 اســاس بــر مــدیران از صــیانت و حفــظ و نگهداشــت انتصــاب، انتخــاب، جــذب، نظــام اجــرای و طراحــي. 8

 آمـوزش  و همحـوری  شایسـت  و تعهـد  گرایـي،  دانـش  بر تأکید با کشور راهبردی مدیریت نظام استاندارهای

 (9) کارشناسان و ارشد مدیران مستمر فرهنگي

 سـطح  در آن راهبـری  و بخشـي  سامان و مسجد نهاد تقویت و گسترش توسعه، ملي سند اجرای و تدوین. 3

 محوریت؛ با المللي بین و ملي

 سـطح  در محیطـي  و سـرزمیني  آمـایش  بـا  متناسـب  مساجد گسترش و موجود مساجد شرایط بهبود -3-2

 فضـاهای  و خصوصي و عمومي دولتي، نهادهای و ها سازمان و ها مجتمع ها، شهر  ها، راه روستاها، شهرها،

 (1) عمومي

 اجتمـاعي  اقشـار  و مـردم  آحاد انس و حضور افزایش و مساجد اداره و آباداني در مردم مشارکت ارتقاء -1- 3

 (1) دیني سلو  و عبادت برای آن در جوانان و نوجوانان بویژه

 ارتقاء و دیني تبلیغ و آموزشي تربیتي، فرهنگي، نظام های فعالیت در مساجد محوریت تقویت و حفظ -3-9

 مسـایل  حـل  در و اقتصـادی  و سیاسـي  اجتماعي، فرهنگي، های نظام در مسجد نهاد راهبری نقش و جایگاه

 (1) عمومي

 فعالیـت  و اداره و مختلـف  اقشـار  بـا  تعامـل  در روحانیـت  آفـرین  نقش و مستمر حضور سازی نهادینه -3-1

 (1) دیني اصیل نهادهای

 حـل  پیگیـری  و هیئات ها، حسینیه مساجد، از عمومي نهادهای و دولت مند نظام پشتیباني و حمایت -3-1

 (1) مردم به آنها محوری اتكاء و استقالل حفظ با آنها مشكالت

 فرهنگـي  هـای  کـانون  و هـا  قطـب  بـه  آنهـا  تبـدیل  و شهدا مزار و متبرکه بقاع بهسازی و جایگاه ارتقاء. 20

 (1) اعتقادی

 ماهیـت  حفـظ  بـا  آن راهبـردی  مـدیریت  نظـام  اسـتقرار  و خیریه امور و وقف ملي سند اجرای و تدوین. 22

 در خیریـه  و وقـف  سهم افزایش و آن بخشي تنوع و وقف نهاد گسترش واقفین، نیات و وقف مصالح و مردمي

 (1) فرهنگي امور پشتیباني و توسعه

 هـای  محـیط  سـایر  و منازل آموزشي، مراکز ها، سازمان در دیني مجالس و هیئات از حمایت و گسترش. 21

 ظرفیـت  از اسـتفاده  و السـالم  علیهم بیت اهل و قرآن معارف اساس بر روحانیت نظارت و هدایت با اجتماعي

 (1) اجتماعي امور در آنها

 عـالي  شورای با کشور فرهنگي راهبردی مدیریت نظام تعامل سامانه و ساختار استقرار و تقویت طراحي،. 29

 (1) روحانیت نهاد ظرفیت از گیری بهره برای علمیه حوزه

 (1) روحانیت و علمیه حوزه محوریت با دین تبلیغ کارآمد و جامع نظام استقرار و بازتدوین. 21

 و تـأثیرات  از پیشـگیری  و ارزیـابي  بینـي،  پـیش  سـازوکار  ایجاد و فرهنگي نگاری پیوست نظام استقرار. 21

 عـالي  شـورای  بـا  هماهنـگ  مختلف های نظام اقدامات و ها برنامه ها، سیاست اجتماعي و فرهنگي پیامدهای

 (2) فرهنگي انقالب

 رسـانه  تربیت، و تعلیم خانواده، نهاد سطوح در امت و امام رابطه سازی نهادینه و ارتقاء برای ریزی برنامه. 22

 (2) ها سازمان و مراکز سایر و احزاب جمعي، های
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 بـر  سیاسـي  رقابـت  و مشـارکت  سازی نهادینه جهت در ها رسانه و احزاب انتخابات، نظام ارتقاء و اصالح. 22

 (2) قانون و دین اخالق، محور

 تقویـت  و دینـي  هـای  اقلیـت  و مـذاهب  اقـوام،  اصناف، قانوني حقوق تضمین و تكریم برای ریزی برنامه. 28

 (2) اساسي قانون چارچوب در ملي وحدت تقویت راستای در آنها فرهنگي رویكرد

 در آنها نقش ایفای احساس تقویت و سیاسي مشارکت و صحنه در حضور به مردم ترغیب و سازی زمینه. 23

 (2) حاکمیت

 8 ،2) موفـق  تجارب الگوسازی و ایران اسالمي جمهوری نظام در مدیریتي تجارب انتقال و مستندسازی. 10

 (3 و

 ارتقـاء  و اجرایـي  هـای  دسـتگاه  اجتمـاعي  و فرهنگـي  مسئولیت عملكرد ارزیابي نظام استقرار و طراحي. 12

 (3 و 8 ،2) آنها سازماني جایگاه

 (8) فرهنگي مهندسي نقشه بر مبتني اجتماعي تحول جامع برنامه اجرای و تهیه. 11

 و تجـارت  اسالمي، بانكداری بویژه مختلف های عرصه در اسالم اقتصادی نظام استقرار برای ریزی برنامه. 19

 های مدل و ها نظریه تدوین زمینه در دانشگاه و حوزه پردازی نظریه از حمایت و اسالمي مدیریت و بازرگاني

 (3) اسالمي اقتصاد

 قـرض  وقـف،  بـر  تأکیـد  بـا  آن کارکردهـای  ارتقـای  و تبیـین  و اسالم اقتصادی نهادهای و فرهنگ احیاء. 11

 (3) انفاق و زکات خمس، ها، خیریه الحسنه،

 مهندسـي  نقشـه  هـای  شـاخص  براسـاس  بار یک سال پنج هر ملي جامع های پیمایش اجرای و طراحي. 11

 (20) فرهنگي انقالب عالي شورای به آن نتایج ارائه و فرهنگي

 اقتضـائات  بـا  متناسـب  فرهنگـي  پایش و رصد حوزه در نیاز مورد موضوعي و موردی مطالعات سایر: 2 تبصره

 .شوند مي اجرا و طراحي متناوب یا ای دوره بطور مربوط،

 هـای  همكاری موظفند کشور عمومي نهادهای و اجرایي های دستگاه پژوهشي، و علمي مراکز کلیه: 1 تبصره

 ردی و پیمایشـي  های طرح نیاز مورد اعتبارات و آورند بعمل فرهنگي انقالب عالي شورای دبیرخانه با را الزم

 .نمایند بیني پیش سنواتي بودجه در را

 کـردن  عملیـاتي  و بررسـي  بـه  نسـبت  ها، شاخص شناسنامه تنظیم با است موظف ایران آمار مرکز: 9 تبصره

 .کند اقدام آن بندی زمان و کشور فرهنگي اطالعات سامانه و آماری های پایگاه طراحي شامل اجرایي برنامه

 فرهنگـي  مهندسـي  نقشـه  هـای  اولویت و اهداف براساس کشور فرهنگي مطالعات و تحقیقات ساماندهي. 12

(20) 

 19 کالن راهبرد

 اسالمي نظام نرم قدرت های مؤلفه ارتقاء و نرم جنگ فعال راهبری اسالمي، انقالب فرهنگي جبهه ساماندهي

 ملی راهبردهای

 بینـي،  پـیش  بـرای  کشـور  فرهنگـي  مـدیریت  نظـام  و اسـالمي  انقالب فرهنگي جبهه افزایي هم و تقویت. 2

 دشمن؛ اقدامات و فكری مباني با هوشمند مقابله و نرم های آسیب و ها بحران حوادث، با مقابله و پیشگیری

 بـه  بخشـي  مصـونیت  و مقـدس  دفـاع  معارف و ها آموزه و بسیجي تفكر و فرهنگ و دیني بصیرت تعمیق. 1

 نرم؛ جنگ برابر در جامعه

 فرهنگـي  و فكـری  هـای  زمینـه  سـازی  فـراهم  و منابع بسیج و کشور آموزش و تربیت و تعلیم نظام ارتقاء. 9

 نرم؛ جنگ با مواجهه در فعال اقدام و نرم قدرت
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 اسـالمي،  اخوت مسئوالن، وفاق و همدلي نظام، و یكدیگر به مردم اعتماد بر مبتني ملي همبستگي تقویت. 1

 عمومي؛ رضایتمندی و مشارکت نشاط، امید،

 اسـالمي ) ملـي  فرهنـگ  عناصـر  بـازتعریف  و ایرانـي  اسالمي تمدن معنوی و فرهنگي های سرمایه تعمیق. 1

 ایراني؛ اسالمي زندگي سبک و( ایراني

 جنـگ  بـا  مقابلـه  منظور به فناوری و علمي های ظرفیت از گیری بهره و مجازی فضای راهبردی مدیریت. 2

 .نرم

 ملی اقدامات

 نـرم  جنگ با مقابله برای نرم قدرت ارتقای و اسالمي انقالب فرهنگي جبهه ساماندهي سند اجرای و تهیه. 2

 (1: )بر تأکید با نظام اصلي نهادهای و ها بخش همه فعال مشارکت با

 و فراملـي  ملـي،  سـطوح  در دشـمن  و خـودی  جبهه نرم قدرت های مؤلفه پژوهي آینده و پایش رصد، -2-2

 (1) کشور نرم قدرت کاربست و بازتولید جامع نظام تدوین

 و ها بحران حوادث، با مقابله و پیشگیری بیني، پیش برای کشور فرهنگي مدیریت نظام هوشمندسازی -2-1

 (1) فرهنگي های آسیب

 بنـدی  سهم و اجتماعي های آسیب به پاسخگویي و پیشگیری در مسئول نهادهای کردن همند وظیف -2-9

 (1) آنها مسئولیت و تأثیر حوزه

 نـرم  جنـگ  هـای  آسیب و تهدیدها با مند نظام مقابله و فرهنگي امنیت سطح ارتقاء برای ریزی برنامه -2-1

 القاء اقتصادی، و سیاسي اجتماعي، فرهنگي، اعتمادی بي و ناامني کاذب، سازی هویت زدایي، هویت همچون

 (9 و 1) ها شخصیت تخریب و اسالمي نظام ناکارآمدی

 و سیاسـي  اجتمـاعي،  فرهنگـي،  های ظرفیت و فعال عمومي دیپلماسي کارگیری به برای ریزی برنامه -2-1

 (9 و 1) فراملي سطح در نرم قدرت تقویت برای اقتصادی

 حـوزه  در بـویژه  فراملـي  و ملي سطح در نخبگي های شبكه و نهاد مردم های سازمان توسعه و حمایت -2-2

 مهندسـي  نقشـه  بـر  مبتنـي  اشـغال  و طلبـي  جنـگ  تروریسـم،  با مقابله اسالم، دین صلح، بشر، حقوق های

 (1 و 1) فرهنگي

 (2 و 1) آن از سازی شبكه و جهان در اسالمي انقالب ای رسانه بلو  ایجاد -2 -2

 (1) ها بحران مدیریت و نرم جنگ راهبری در فقیه والیت محوری نقش و جایگاه ارتقاء و حفظ تبیین،. 1

 نهادهای اجتماعي رفاه کارکردهای افزایش و طبقاتي شكاف توسعه از جلوگیری و اجتماعي عدالت تقویت. 9

 (1 و 1) نظام به وابسته

 مصـونیت  و نـرم  قـدرت  افـزایش  رویكـرد  بـا  بسیجي تفكر و فرهنگ تعمیق و گسترش برای ریزی برنامه. 1

 (1) نرم جنگ مقابل در جامعه بخشي

 نظـام  بـر  ویـژه  تأکیـد  بـا  نـرم  جنـگ  با مؤثر مقابله و بخشي مصونیت نرم، قدرت ارتقاء برای ریزی برنامه. 1

 (9 و 1) کشور آموزشي

 آمـادگي  ارتقـاء  و بخشي مصونیت هدف با جامعه آحاد دانش و ها آگاهي غیرعامل، پدافند فرهنگ تقویت. 2

 (9 و 1) دشمن تهدیدات برابر در ملي

 و الهـي  تقـوای  محوریت با اجتماعي و خانوادگي فردی، میان سطوح در عمومي ارتباطات تحكیم و تقویت. 2

 (1 و 1) ملي وحدت و انسجام افزایش منظور به دیني بصیرت

 هـای  قالـب  در داوطلبانـه  های مشارکت و ای ارگران بسیجیان، اجتماعي منزلت افزایش برای ریزی برنامه. 8

 (1 و 1) سازندگي بسیج جمله از مختلف
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 بـاور،  اندیشه، و جامعه در بسیجي تفكر و شهادت و جهاد ای ار، فرهنگ نمادهای و ها مؤلفه سازی نهادینه. 3

 (1 و 1) آن کننده تضعیف و بازدارنده عوامل با مقابله و مسئوالن رفتار و منش

 جنـگ  شـهدای  و بسـیجیان  فرمانـدهان،  همچـون  ملـي  قهرمانـان  و ها اسوه از نمادپردازی و الگوسازی. 20

 (1 و 1) قهرمانان و پهلوانان دانشمندان، و علما علمي، جهاد و تحمیلي

 مردم تشخیص قدرت و دیني بصیرت شناسي، زمانه تمدني، فرهنگي خودآگاهي ارتقاء برای ریزی برنامه. 22

 (1 و 2) نرم جنگ با مواجهه در

 کـارگیری  بـه  و ارتقـاء  و دینـي  روشـنفكران  و نخبگـان  دانشـگاهیان،  مند نظام حفظ و جذب شناسایي،. 21

 (9) المللي بین و ملي سطوح در نرم قدرت تقویت برای آنها های ظرفیت

 نسـلي  تربیـت  و کادرسـازی  منظـور  بـه  غیررسمي و رسمي تربیت و تعلیم نظام ارتقاء برای ریزی برنامه. 29

 بـا  مقابلـه  و نرم قدرت تقویت و تولید برای توانمند و بصیر استعدادها و ها ظرفیت شكوفایي و مؤمن انقالبي،

 (9) ها آسیب و تهدیدات

 بـا  مقابلـه  و نـرم  قـدرت  ارتقاء برای آن از مؤثر گیری بهره و هنری های ظرفیت کیفي و کمي گسترش. 21

 (9) نرم جنگ

 و فرهنگـي  فكـری،  انسـاني،  منـابع  بكارگیری و ها توانایي ارتقاء ساماندهي، شناسایي، برای ریزی برنامه. 21

 (9) استاني و ای منطقه امور در مؤثر و خالق اجتماعي

 ملـي  مقیاس در اسالمي های آموزه بر مبتني نرم جنگ و قدرت زمینه در ادبیات تولید و سازی گفتمان. 22

 (1 و 9) المللي بین و

 (1 و 1) عمومي افكار روشنگری و جامعه مطالبات و نیازها مدیریت و پاسخگویي شناسایي،. 22

 در ملـي  فرهنـگ  عناصر بازتعریف و ایراني اسالمي تمدن معنوی و فرهنگي های سرمایه به بخشي عمق. 28

 (1) تبلیغاتي و سطحي رویكردهای از پرهیز و جذاب و نو های قالب

 (1) فراملي و ملي سطح در ایراني اسالمي اعتبارساز الگوهای و ها نشانه نمادها، ترویج و ایجاد طراحي،. 23

 متعهد مجازی های شبكه ویژه به اجتماعي های شبكه سازماندهي و گسترش حمایت، برای ریزی برنامه. 10

(2) 

 (2) نرم عملیات و کشور مجازی فضای راهبردی مدیریت و مهندسي. 12

 هفتم فصل

 نهادی نگاشت

 ارزیابی و نظارت و کالن گذاری سیاست -۲

 فرهنگـي  مهندسـي  نقشة کردن اجرایي برای فرهنگي نظام راهبردی و کالن گیری تصمیم و گذاری سیاست

 عـالي  شـورای  عهده بر دار اولویت فرهنگي ملي اسناد تصویب و آن اجرای حسن بر ارزیابي و نظارت و کشور

 .گیرد مي انجام شورا این نظر مورد سازوکار با که است فرهنگي انقالب

 کشور فرهنگی مهندسی نقشه اجرای راهبردی و اجرایی گذاری سیاست -2

 جهت آن، ارزیابي و نظارت ها، اولویت تعیین کشور، فرهنگي مهندسي نقشه کردن اجرایي و راهبری هدف با

 راهبـردی  مـدیریت  نظـام  ایجـاد  و( اقتصـادی  و سیاسـي  اجتماعي، فرهنگي،) ها نظام سایر به فرهنگي دهي

 فرهنگـي  انقـالب  عالي شورای دبیر ریاست با «کشور فرهنگي مهندسي نقشه اجرای راهبری ستاد» فرهنگي

 .شود مي تشكیل
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 عالي شورای تصویب به استاني و ملي سطح دو در نقشه اجرای راهبری ستاد اعضای ترکیب و وظایف: تبصره

 .رسد مي فرهنگي انقالب

 جلسات در تبصره چهار و بیست و فصل هفت مقدمه، یک بر مشتمل مصوبه این

238 ، 233 ، 200 ، 202 ، 209 ، 201 ، 202 ، 208 ، 203 ، 220 ، 222 ، 221 ، 229 ، 221 ، 

228 ، 223 ، 210 ، 212 ، 211 ، 219 ، 211 ، 211 ، 212 ، 212 ، 218 ، 213 ، 290 ، 292 ، 

 مورخ 2930/8/9، 2930/8/22، 2930/3/2، 2930/3/11، 2930/20/12

،2932/9/1 ،2932/1/23 ،2932/1/1 ،2932/2/11 ،2930/21/3 ،2930/22/11 

،2932/8/1 ،2932/2/28 ،2932/2/22 ،2932/2/18 ،2932/9/90 ،2932/9/22 

،2932/20/1 ،2932/3/18 ،2932/3/12 ،2932/3/2 ،2932/8/22 ،2932/8/3 

 .رسید تصویب به فرهنگي انقالب عالي شورای 2932/20/23، 2932/22/11، 2932/21/8، 21/21/

 

 فرهنگی انقالب عالی شورای رئیس و جمهور رئیس

 نژاد احمدی محمود

 مهم طرحهای

 

 12بند هـ ماده  مکانی های داده ای پایه اطالعات دستورالعمل

 

 12ماده  5تبصره  ارتباطات و اطالعات فناوری شاخصهای پایش نظام

 

 و تهیه هوایی، عکسبرداری مکانی، اطالعات و برداری نقشه با مرتبط فعالیتهای

 33ماده  شهری و پوششی های نقشه تولید

 

 فعال کاری نوبت دوبرای  24 ماده مشمول دستگاههای مصادیق

 

 دولتی سازمانهای و شرکتها مؤسسات، بنگاهها، عامل بانک تعیین
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455ز ماده  بند اجرائی نامه آئین

224ماده  نظارتی دستگاههای شورای اجرائی دستورالعمل

کل  4590در قانون بودجه سال قانون برنامه پنجم توسعه احکامی که به نحوی با 

 کشور ارتباط دارند

در حال جمع آوری و تدوین

کل  4594در قانون بودجه سال قانون برنامه پنجم توسعه احکامی که به نحوی با 

 کشور ارتباط دارند

در حال جمع آوری و تدوین

کل  4592در قانون بودجه سال قانون برنامه پنجم توسعه احکامی که به نحوی با 

 کشور ارتباط دارند

 در حال جمع آوری و تدوین

کل  4595در قانون بودجه سال قانون برنامه پنجم توسعه احکامی که به نحوی با 

 کشور ارتباط دارند

 در حال جمع آوری و تدوین

2/1/2931مورخهـ 18399/ت202389بر اساس اصالحیه آیین نامه به شماره  2
2/1/2931مورخهـ 18399/ت202389 شمارهبر اساس اصالحیه آیین نامه به  1
 92/1/2931 مورخ اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 9
92/1/2931 مورخ اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 1
92/1/2931 مورخ اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 1
 92/1/2931 مورخ اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 2
 92/1/2931 مورخ اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها 2
 8/9/2932مورخ ( 291) ماده( 1) تبصره بر اساس اصالحیه دستورالعمل 8
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