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مصوب جلسه  468مورخ  88/4/46شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي عالي انقالب فرهنگيي ررلسهي  468ميور  ،88/4/46براسيا
شوراي فرهنگ عمومي آييننام «نحوه نامگيااري رزههيا ز مناسي

مويوب ميور 88/6/9

هاي خيا

» را بي شير ذيي

توويب نمور:
ماده -1هدف اه نامگااري رزهها ز مناس
بزرگداش

هاي خا

 ،تقوي

مؤلف هاي هوي

مسي ايرانييا ز

شخوي ها ،ارهشها ز تحكيم پيوندهاي ريني ،فرهنگي ،التماعي ،سياسيي ،اتتوياري ز

عسمي رر لامع اس .
ماده -4رزهها ز مناس

هاي خا

ب رز رست ذي تقهيم ميشور:

الف) مناس

هاي مندرج رر «متن تقويم» (مناس

ب) مناس

هاي مندرج رر «ضميم تقويم» (مناس

ماده -3رزهها ز مناس

هاي مسي – اسالمي)
هاي صنفي – ساهماني)

هاي مندرج رر متن تقويم بي مناسي

هايي اطيال ميشيور هي راراي

حدات يكي اه زيژگيهاي هير باشد:
الف) براي تمام تشرهاي مختسف لامع مهم ز تأثيرگاار بوره ز اه ريدگاه هم مس

ارهشيمند ز

معت ر باشد.
ب) هم مناطق هشور،آ مناس

را با خور مرت ط بدانند ز اهميي

آ منحوير بي ييط من قي

لغرافيايي خاصي ن اشد.
ج) تقوي

هننده حدات يكي اه مؤلف هاي هوي

ماده  -6رزهها ز مناس

مسي ايرانيا باشد.

هايي ه راراي زيژگيهاي فو ن اشند ،رر ضميم تقويم آزرره ميشور.

ماده  -5پيشنهار نامگااري ،هاهش ،افزايش ز يا هرگوني تغييير ز اصيال رزههيا ز مناسي
خا

اه سوي اشخا

هاي

مختسف (اعم اه حقيقي ز حقوتي) ب شوراي فرهنگ عمومي ارائ ميشور ز

پس اه بررسي ز توويب رر آ شورا ب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده ز ب عنيوا رزه ز
مناس

خا

 ،حهب مورر رر متن يا ضميم تقويم ررج ميشور.

ماده  -4هسي اشخا

حقيقي ز حقوتي ه تقويم منتشر ميهنند ،موظفنيد رزههيا ز مناسي

هاي

مووب شوراي عالي انقالب فرهنگي را حهب مورر رر متن يا ضميم تقويم ررج نمايند.
ماده  -7اين آييننام مشتم بير  7مياره رر لسهي  468ميور  88/4/46شيوراي عيالي انقيالب
فرهنگي ب توويب رسيد.
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