دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی
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•ضوابط و قواعدي را كه شــوراي محتــرم عالي انقالب فرهنگي وضع
مينمايند بايد ترتيب آثار داده شــود – 1363/12/6(.صحیفه نور ،ج ،19

ص )171
•فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي ملت است-1356/10/27(.
صحیفه نور ،ج ،3ص)306

•فرهنگ اساس ملت است ،اساس مليت يك ملت است .اساس استقالل
يك ملت است -1358/1/29(.صحیفه نور ،ج ،7ص)57

•اگر انحرافي در فرهنگ يك كشــور پيدا شود  ...ديري نخواهد گذشت

كه انحراف فرهنگي بر همه غلبــه ميكند و همه را خواهي نخواهي به

انحراف ميكشاند -1361/11/22(.صحیفه نور ،ج ،17ص)322

•جهانخواران ،براي به دســت آوردن مقاصد شــوم خود و تحت ستم

كشــيدن مســتضعفان جهان راهي بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب
كشورهاي ضعيف ندارند -1360/10/07(.صحیفه نور ،ج  ،15ص)446

•نقيصههـا را همـه بـا هم بايـد رفع بكنيم كـه در رأس آنهـا فرهنگ
اسـت -1358/1/29(.صحیفه نور ،ج ،7ص)57

•بیشــک باالترین و واالترین عنصری کــه در موجودیت هر جامعه
دخالت اساســی دارد ،فرهنگ آن جامعه اســت .اساساً فرهنگ هر
جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشــکیل میدهد و با انحراف

فرهنگ ،هرچند جامعه در بُعدهای اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی
قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میانتهی است-1360/6/31(.

صحیفه نور ،ج ،15ص)243

•اصالح باید از فرهنگ شــروع بشود  ...اگر فرهنگ درست بشود ،یک
مملکت اصالح میشود -1343/6/18(.صحیفه نور ،ج ،1ص)390

•شورای عالی انقالب فرهنگی را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا
ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور اعم از دستگاههای فرهنگی
و سایر دستگاهها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب آورد)1381(.
•شــورای عالی انقالب فرهنگی ،قرارگاه اصلی فرهنگی کشــور است.
وظیفه قرارگاه اصلی ،سیاستگذاری راهبردی ،هدایت دستگاهها ،مراکز
تأثیرگذار و بخش اجرایی فرهنگی است)1390(.
•یکی از سندهای باال دســتی مورد نیاز کشور ،تدوین نقشه مهندسی
فرهنگی اســت که باید در آن ضمن ترسیم وضع مطلوب ،نیازها دیده
شود .تعیین اولویتها ،ترسیم اجزاء ،بررسی موارد مغفولعنه و انجام
ســرمایهگذاریهای الزم ،ضروری است .این کار از نقشه جامع علمی
کشور سختتر است و باید به این مسأله پرداخت)1390(.
•حفظ هویت و شــاکلة ملت منوط به برطرف کــردن نقایص و اصالح
رخنههای احتمالی در فرهنگ است)1390(.
•یکی از مهمترین تکالیف ما در درجة اول« ،مهندسی فرهنگ» کشور
است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی ،فرهنگ عمومی و حرکت
عظیم درونزا و صیرورتبخش و کیفیتبخشی که اسمش فرهنگ
است و در درون انسانها و جامعه به وجود میآید ،چگونه باید باشد؟
اشکاالت و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؟ ُکندیها و
معارضاتش کجاست؟()1383
•باید مراقبت کرد و مواظب بود .این ،یک متولی و یک مرکزمیخواهد
تا از یک طرف مهندســی کند؛ یعنی با یک فکــر کالن ،با یک نگاه
برتر و باالتر از همة جریانهای فرهنگی در داخل کشور ،ببیند حقیقت
فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه کیفیتی باید باشــد؛ به کدام
سمت باید برود و کجاهایش ایراد دارد؛ و از سوی دیگر مراقبت کند
که این کارها انجــام بگیرد .ما این مرکز را «شــورای عالی انقالب
فرهنگی» تعریف کردیم)1383(.
•باید برای ســند مهندسی فرهنگی ،ســازوکار اجرایی تهیه شود که
تحقق پیدا کند)1392(.
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اخص آن مشتمل بر
در جهانبینی اسالمی ،فرهنگ به معنای ّ
نظــام اعتقادات ،ارزشها ،اخالقیات و رفتارها بوده و منبعث از وحی
و جهتدهنــده و محتوابخش نظامها و بخشهای جامعه اســت.
باورها و اعتقادات و ارزشهای اســامی ،شــاکله نهادها و سازمان
جامعه اسالمی را ایجاد و در تار و پود اندیشه و تفکر و کردار و رفتار
فردی و اجتماعی فرد مسلمان تنیده شده است .چنین یکپارچگی و
درهمتنیدگی کلنمای اعتقــادات و باورها ،ارزشها و رفتارها ،دین
اسالم را به یک فرهنگ(فرهنگ اسالمی) مبدل ساخته است.
فرهنگ اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت
الهی و جهانشــمول خویش ،شکل و صورتی متناسب با مقتضیات
جغرافیایی ،تاریخی ،زبانی و ...بهخود میگیرد .فرهنگ اســامی-
ایرانی همان فرهنگ متعالی اسالمی است که در روح و کالبد فرهنگ
ایرانزمین دمیده شده و متناسب با تاریخ ،جغرافیا ،مذهب ،زبان و ...در
طی  14قرن گذشته توسعه و تکامل یافت ه است.
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در چنـد دهـه اخیـر ،به واسـطه تغييـر و تحوالت اساسـي و
فراگيـر در عرصههـاي فرهنگـي ،اجتماعـي ،سياسـي -امنيتـي،
اقتصـادی و فنـاوري در مقيـاس منطقـهاي و جهانـي ،نقـش
ممتـاز و تعيينكننـده فرهنگ(فرهنگهـای ملـی و منطقـهای)
در عرصههـای ملـی ،بینالمللـی و جهانـی نمایانتـر شـده
اسـت .انقالب اسلامي ايـران ،به عنـوان نقطه عطـف تحوالت
معنـوي ،فرهنگـي ،اجتماعی و سیاسـی قرن بیسـتم از ظرفيتها
و تواناييهـاي بالفعـل و بالقـوه عظيمـي در اين حـوزه برخوردار
اسـت و پیشـرفت و تعالي همهجانبه كشـور ،مسـتلزم بهرهگيري
مؤثـر و هوشـمندانه از آن در سـطح ملـي و مناسـبات و تعامالت
منطقـهای و جهانـي اسـت .در حقيقت ،فرهنگ بـه معناي اخص
آن ،از مختصـات ذاتـی ،مزیتهـای راهبـردي ،انحصـاري و
سرنوشتسـاز كشـور و نظـامجمهوري اسلامي ايران ميباشـد
كـه همـواره مـورد تأكيـد معمـار كبير انقلاب اسلامي حضرت
امـام خمينـي( )vو مقـام معظـم رهبري()بوده اسـت.
تحقــق آرمانها و اهداف جامعه اســامی مســتلزم تأمین
کارکردهای فرهنگی آن است .مقام معظم رهبری( )فرهنگ را
عامل شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهتبخش و تأثیرگذار
در عرصه تصمیمات کالن کشــور دانســته و مهندسی فرهنگ را
به منزله بازشناســی ،آسیبشناسی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ
و جهتدهی آن بر پایه هویت اصیل اســامی -ایرانی با توجه به
شرایط و مقتضیات ملی و جهانی تبیین مینمایند.
معظمله ،مهندسی فرهنگی را بازطراحی ،اصالح و ارتقای شئون
و مناسبات نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور
مبتنی بر فرهنگ مهندسی شده معرفی و این وظیفه و مأموریت
خطیر را به شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی
فرهنگی و مرکز مهندسی فرهنگی كشور محول میفرمایند .در
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واقع میتوان جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین
نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و پویای نظامهای اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی با نظام فرهنگی دانست.
شــورای عالی انقالب فرهنگی برای عمــل به رهنمودهای
مقــام معظم رهبری( )و تحقق اهداف و کارکردهای نهادی
خود ،تهیه و تدوین نقشــه مهندسی فرهنگی کشور را در اولویت
نخســت خود قــرار داد .در ســال  1386شــورای عالی انقالب
فرهنگی با ایجاد شــورای تخصصی مهندسی فرهنگی(متشکل
از اعضای محترم شورای عالی انقالب فرهنگی ،صاحبنظران و
اندیشــمندان و مدیران و مسئوالن نهادها و دستگاههای اجرایی
کشور) و همچنین تجدید ســازمان و تشکیالت دبیرخانه شورا،
ظرفیتهای علمی و کارشناســی و اجرایی کشور را برای تدوین
نقشه مهندسی فرهنگی کشور بسیج نمود.
سـند نقشـه مهندسـی فرهنگـی بـه عنـوان یـک سـند
باالدسـتی بـا همکاری و مشـارکت فعـال و همهجانبـه نهادها و
مراکـز علمی -پژوهشـی ،محققان و اندیشـمندان و کارشناسـان
حوزه و دانشـگاه و دسـتگاههای اجرایی و فرهنگی ذيربط تهیه
و تنظیـم گردیده اسـت .افـزون بر ظرفیت نهادها و دسـتگاههای
علمی و اجرایی کشـور ،بالغ بر  300نفر از محققان و کارشناسـان
در تهیه و تدوین این سـند به صورت مسـتقیم و مسـتمر و بیش
از  2000نفـر نیـز بـه صورت غیرمسـتقیم و بخشـی مشـارکت و
همکاری داشـتهاند.
به عنوان اولين گام در ترسيم وضع مطلوب و تدوين نقشه،
الزم بود كه تحليلي از وضع موجود كشور در عرصه فرهنگ تهيه
شود ،به همين خاطر ضمن تشكيل كارگروه ويژه و با بهكارگيري
روشهاي مختلف و با بهرهگيري از پژوهشهاي متعدد و نظرات
صاحبنظران ،ضمن ارايه تحليلي كالن از وضعيت فرهنگي كشور از
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منظرهاي گوناگون،گزارشهاي تحليلي موضوعي نيز تهيه شد كه
به گونهاي به شناخت وضع موجود فرهنگ كشور در شاخصهاي
مختلف كمك ميكرد .اين گزارشها در جلسات متعدد شوراي
عالي انقالب فرهنگي مورد بررسي و واكاوي قرار گرفت.
همچنين براي رصد ،پايش ،شــناخت و نظارت بر روند تغيير و
تحوالت فرهنگي و انجام پيمايشهاي دورهاي ،شاخصهاي تفصيلي
فرهنگي تدوين شد كه حسب نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي در
ســتاد هماهنگی و راهبري اجرای نقشه مهندسي فرهنگي کشور
بررسي و به تصويب خواهد رسيد.
پيشنويس نقشه مهندســي فرهنگي در بیش از  150جلسه
شورای مهندســی فرهنگی بحث و بررسی گردید و نهایت ًا شوراي
عالي انقالب فرهنگي در  33جلسه سند «نقشه مهندسی فرهنگی»
را بررســی و در جلسه هفتصد و پنجاه و پنج مورخ  1393/8/20به
تصويب نهایی رسانید.
مجموعه حاضر ،متن مصوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور

است كه منطبق با اصول و ارزشهای اسالم ناب محمدی(،)
آرمانهــای انقالب اســامی ،رهنمودهــای رهبرکبیر انقالب
اســامی امام خميني( )vو مقام معظم رهبری( )و اسناد
فرادستی مربوط طراحی ،تدوین و به تصويب شوراي عالي انقالب
فرهنگي رسيده و شامل فصول زیر است:
 .1کلیـات؛ ایـن بخـش شـامل تعاریـف اساسـی مفاهیـم
و اصطالحاتـی همچـون فرهنـگ ،سـطوح فرهنـگ ،فرهنـگ
ملی(اسلامی -ایرانـی) ،عمومـی و حرفـهای ،مهندسـی فرهنگ،
مهندسـی فرهنگی ،نقشـه مهندسـی فرهنگی ،مدیریت راهبردی
فرهنـگ کشـور ،رصـد و پایـش فرهنگـی ،چشـمانداز فرهنگـی
کشـور ،پیوسـت فرهنگـی و قلمرو نقشـه اسـت.
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 .2مبانی ،ارزشها و اصول حاکم بر نقشه؛ مبتنی بر
منابع و معارف اسالمی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مبانی
نظری معتبر و ارزشهای فرهنگی اصیل اسالمی -ایرانی تهیه
و تدوین شده است و شاکله و مبنای هدفگذاری ،سیاستگذاری و
برنامهریزی و مدیریت راهبردی و تحول و ارتقای فرهنگی کشور است.
 .3چشـمانداز فرهنگـی کشـور در افـق 1404؛
ترسـیمکننده قلههـا و وضعیـت مطلـوب فرهنگـی کشـور در افق
 1404اسـت کـه مبتنـی بـر مبانـی ،ارزشهـا و اصـول بنیادیـن
فرهنگـی کشـور ،رهنمودهـای رهنمودهـای رهبرکبیـر انقلاب
اسلامی امـام خمينـي( )vو مقـام معظـم رهبـری( ،)سـند
چشـمانداز ایـران  1404و سـایر اسـناد فرادسـتی و همچنیـن
مقتضیـات ملـی ،منطقـهای و جهانـی طراحـی شـده اسـت.
 .4اهداف کالن فرهنگی؛ ترجمان زمانمند چشــمانداز
فرهنگی کشور در محورها و حوزههای راهبردی و کلیدی فرهنگی
کشور است .اصو ًال هر هدف کالن ،وظایف و مأموریتهای یک تا
چند نهاد و دستگاه اجرایی را تحت پوشش قرار میدهد .همچنين
مواردي به عنوان كميتهاي مطلــوب فرهنگي و اهداف ك ّمي،
در نظر گرفته شــد كه الزم اســت با توجه به اعتبارات ،امكانات،
ظرفيتها و توانمنديهاي دستگاهها و نهادها در ستاد هماهنگی
و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور تعيين شود.
 .5اولویتهــای فرهنگــی؛ تعیینکننــده موضوعات و
محورهای راهبردی در هر حوزه ،محور یا هدف است که ضمن تعیین
اولویتهای رتبی و زمانــی آنها ،مبنا و چگونگی تخصیص منابع و
سرمایهگذاری را ارائه میدهد.
 .6راهبردها و اقدامات؛ شامل راهبردهای فرهنگی کالن و
ملی و اقــدامات ملـی به شرح زیر است:
الف) راهبردهای فرهنگی :تعیینکننده مسیر و راهی است
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که متناســب با فرصتها و تهدیدها ،قوتها و ضعفهای محیطی
بــرای نیل به اهداف فرهنگی در دو ســطح کالن و ملی طراحی و
تدوین میشوند.
راهبردهــای کالن ابــزار تحقــق اهداف کالن میباشــند و
راهبـــردهای ملـــی دربردارنده اهداف فرعی و راهکار تحقق آن
هستند؛ در واقع راهبـردهای ملـی مبنای تعیین اقــدامات ملـی نقشه
مهندسی فرهنگی کشور محسوب میشوند.
ب) اقــدامات ملـــی :طرحها و فعالیتهایی هستند که
برای تحقق اهداف ،طراحی و اجرا میشوند .اقــدامات ملـی ناظر به
اهداف و متناسب با راهبردها تعیین و معمو ًال در چارچوب برنامههای
پنجساله طراحی و در قالب یک یا چند برنامه ساالنه اجرایی میشوند.
اقــــدامات ملـــی غالب ًا فرابخشی و فرادستگاهی هستند و ماهیت
ترکیبی دارند؛ با این وجود ممکن اســت در مواردی وجه پژوهشی،
اجرایی و تقنینی بر سایر وجوه آن غلبه یابد.
 .7چارچوب نهادي نظام فرهنگي كشــور :ناظر به
نگاشــت نهادی ،تقسیم کار ملی و استانی و نظام مدیریت راهبردی
فرهنگی کشور بوده و همچنین مبین سازمان و ساختار و فرایندهای
کالن سیاستگذاری و برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت و
ارزیابی فرهنگی کشور در ســطح ملی و استانی برای اجرای نقشه
مهندسی فرهنگی کشور است.
محمدرضا مخبر دزفولی
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
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و

مصوبه «نقشه مهندسي فرهنگي كشور» كه در جلسات ،699 ،698

،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،705 ،703 ،701 ،700
،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718
 748 ،746 ،741 ،737 ، 731 ،730و  755مــورخ ،90/8/3 ،90/7/19
،90/12/9 ،90/11/25 ،90/10/27 ،90/9/22 ،90/9/1 ،90/8/17

،91/6/28 ،91/3/30 ،91/3/16 ،91/3/2 ،91/2/19 ،91/2/5 ،91/1/22
،91/9/21 ،91/9/7 ،91/8/16 ،91/8/9 ،91/8/2 ،91/7/18 ،91/7/11
،91/12/15 ،91/12/8 ،91/11/24 ،91/10/19 ،91/10/5 ،91/9/28

 93/3/27 ، 93/2/16 ، 92/11/8 ، 92/7/24و  93/8/20شــوراي عالي
انقالب فرهنگي به تصويب رســيده است ،به شرح ذيل براي اجرا ابالغ
ميشود:

ز
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فصل اول :کلیات



كليات

 .1فرهنگ

نظاموارهای اســت از «عقاید و باورهای اساسی»« ،ارزشها ،آداب

و الگوهای رفتاری» ریشــهدار و دیرپــا و «نمادها» و «مصنوعات» که
ادراکات ،رفتار و مناســبات جامعه را جهت و شــکل میدهد و هویت آن

را میسازد.

 .2سطوح فرهنگ

منظور از سطوح فرهنگ ،سطوح مورد مطالعه و مدیریتپذیر فرهنگ

اســت كه كل جامعه یا بخش قابل توجهی از آن را تحت پوشــش قرار

میدهد .در نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور ،فرهنگ در سه سطح زیر مورد
شناسایی ،بررسی ،تحلیل و برنامهریزی قرار میگیرد:
 .1فرهنگ ملی(اسالمی -ایرانی)؛
 .2فرهنگ عمومی؛

 .3فرهنــگ حرفهای(فرهنــگ معلمــان ،بازاریــان ،روحانیــان،

سیاستمداران ،پزشكان ،قضات و.) ...

 .1-2فرهنگ ملی(اسالمی -ایرانی)

نظاموارۀ باورها و عقاید اساســی ،ارزشها ،آداب و الگوهای رفتاری

باثبات و ریشــهدار و نمادها و مصنوعات مردم مسلمان ایران(و عموم ًا در
2

مرزهای جغرافیایی یک کشــور) است؛ که طی قرنها و هزارهها ایجاد و

تثبیت شده و به یک ملت هویت میبخشد.
 .2-2فرهنگ عمومی

نظاموارۀ باورها ،ارزشها ،نگرشها و گرایشها ،الگوهای رفتاری و

نمادها و مصنوعاتی اســت كه فضای عمومی و مشترك فرهنگی جامعه
نقشه مهندسی فرهنگی
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را در مقاطع زمانی معین شــكل میدهد .فرهنــگ عمومی بر ارزشها،
گرایشها ،الگوهای رفتاری و الگوی زندگی آحاد جامعه تأكید و در مقایسه
با فرهنگ ملی(اسالمی -ایرانی) ،عمق و پایداری كمتری دارد .فرهنگ

عمومی تا حدود قابل مالحظهای تابع مقتضیات زمانی و مكانی جامعه و
منعكسكننده عملكرد سایر نظامها همچون نظامهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،قضایی ،حقوقی و ...است.

 .3-2فرهنگ حرفهای

نظاموارۀ بـاورها ،ارزشها و الگوهای رفتـاری و نمادهای شـاغالن

و متصدیان هر حرفه است .ارزشهای فرهنگ حرفهای به واسطه سنوات

طوالنــی آموزشهای تخصصی و یا تجربه و كارورزی بلندمدت حاصل
میشود .فرهنگ حرفهای پزشكان ،بازاریان ،معلمان ،قضات ،نظامیان و
روحانیان از جمل ه این فرهنگها هستند.
 .3مهندسی فرهنگ

فرایند بازشناسی ،آسیبشناســی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و

جهتدهی آن بر پایه هویت اصیل اسالمی -ایرانی با توجه به مقتضیات
و شرایط ملی و جهانی است.

 .4مهندسی فرهنگی

فرایند بازطراحی ،اصالح و ارتقای شــئون و مناســبات نظامهای

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور بر اساس فرهنگ مهندسی
شده با توجه به شرایط ،ویژگیها و مقتضیات ملی و جهانی است.

 .5مدیریت راهبردی فرهنگ كشور

فراینــد تدویــن ،تصویب و اعمــال راهبردهــای کالن فرهنگی،

سازماندهی و تقسیم کار ملی و نظارت و ارزیابی راهبردی در نظامهای
نقشه مهندسی فرهنگی
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مختلف کشــور با توجه به رهیافتهای مهندســی فرهنگ و مهندسی

فرهنگی و مقتضیات ملی و جهانی است.
 .6رصد و پایش فرهنگی

مطالعه ،توصیف ،تحلیل ،تبیین و پیشبینی نظاممند و مستمر الگو

و روند تغییر و تحــول در باورها و اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها ،رفتارها،

مصنوعات و نمادهای فرهنگی در ســطوح ملــی و بینالمللی بهمنظور

مسألهشناسی فرهنگی و اعمال مدیریت راهبردی فرهنگی در چارچوب

نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.
 .7چشمانداز فرهنگی كشور

مجموعهای هماهنگ از جهتگیریها و اهداف مرحلهای فرهنگی

قابل دســتیابی در افق زمانی معین( )1404اســت كه در تراز با ســند

چشمانداز جمهوری اسالمی ایران تدوین شده است.
 .8پیوست فرهنگی

ســندی است مشــتمل بر مطالعات كارشناســی ،مبین پیشبینی

پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و اســتانداردهای مربوط در هر نوع

طرح ،تصمیم و اقدام كالن فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی

و قضایی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه در چارچوب نقشه مهندسی
فرهنگی کشور.

 .9قلمروهای نقشه
4

قلمرو نقشه ،نشانگر افق زمانی ،گسترۀ موضوعی ،جغرافیایی ،اجرایی

و مخاطبان نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور است.
 .1-9افق زمانی

ایران  1404تدوین میشود.
نقشه مهندسی فرهنگی كشور ،برای افق ِ
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.2-9گستره موضوعی

قلمــرو و محورهــای موضوعی نقشــه ،در ســه ســطح فرهنگ

ملی(اسالمی -ایرانی) ،عمومی و حرفهای و چهار الیه باورها و مفروضات

اساسی ،ارزشها ،الگوهای رفتاری ،نمادها و مصنوعات تعیین میشود.
 .3-9قلمرو جغرافیایی:

الف) همه مناطق محصور در درون مرزهای ایران و همچنین تمامی

اماكني كه طبق موازین بینالمللی یا توافقات طرفینی در اختیار و تصرف
نهادها و دستگاههای اجرایی کشور میباشد؛

ب) همه محیطها و فضاهای مجازی(سایبری و دیجیتالی) كه بهطور

مســتقیم و یا غیرمستقیم ،در چارچوب حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی
ایران قرار میگیرند.

 .4-9قلمرو اجرایی:

الف) همه نهادها ،دستگاهها ،مراكز و انجمنهای كشور در بخشهای

دولتی و غیردولتی(عمومی ،خصوصی و مردمنهاد) است.

ب) در دو سطح ملی و استانی با نام «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»

و «نقشه مهندسی فرهنگی استان» طراحی ،تدوین و اجرا میشود.

تبصره :در صورت نیاز ،نقشه مهندسی فرهنگی در سطح منطقهای(تركیبی
از دو یا چند استان) نیز تدوین میشود.

 .5-9جامعه هدف:

 .1شهروندان و اتباع جمهوری اسالمی ایران؛

5

 .2سازمانها و نهادهای کشور؛
 .3جوامع فارسی زبان؛

 .4جهان اسالم شــامل :كشورها ،ملل و جوامع مســلمان با تأکید بر
نقشه مهندسی فرهنگی
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خاورمیانه و منطقه؛

 .5كشورهای منطقه با تأکید بر قرابتهای جغرافیایی ،فرهنگی،تاریخی

و سیاسی؛

 .6ملل و كشــورهایی كه روابط و پیوندهای سیاســی -فرهنگی و یا
اقتصادی -فرهنگی قابل توجهی با نظام جمهوری اسالمی ایران دارند؛

 .7دولتها ،جریانها و گروههای معارض و یا متخاصمی كه به اقدامات

سازمانیافتۀ فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...علیه منافع ملی جمهوری
اسالمی ایران مبادرت میورزند؛

 .8سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
 .9جامعۀ جهانی؛
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فصل دوم:
مبانی ،ارزشها و اصول



مبانی

 .1فرهنگ ،کلیتی واحد و متعامل از «عقاید و باورهای اساسي ،ارزشها،
آداب ،الگوهای رفتاری ریشهدار و دیرپا ،نمادها و مصنوعات» در سطوح
«فراملی ،ملی ،عمومی و حرفهای» است.

 .2فرهنگ به مثابه «روح جامعه» به زندگی فردی و اجتماعی انســان

معنا و هویت میبخشد و شکلدهنده و اثرگذار بر ذهنیت و گرایشهای
افراد و جامعه و تعيينكننده رفتار عمومي است.

 .3فرهنگ ،جهتبخش جامعه و نظامهاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی است.

 .4فرهنــگ به صورت تدریجی و مســتمر« ،تحولپذير ،جهتدهنده،

مدیریتپذیر ،اکتسابی و انتقالپذیر» است.

 .5زن و مرد فارغ از جنسیت در امکان کسب ارزشها ،یکسان و دارای

حقوق و مســئولیت متناســب با تفاوت در خلقت هستند و این تفاوت،
نشاندهنده برتری یک جنس بر جنس دیگر نیست.

 .6خانــواده واحد بنیادین جامعه ،با هویتی حقیقی و مهمترین رکن در
فرهنگسازی و انتقال فرهنگ جامعه است.

 .7جامعه دارای هویت اســت و میتواند بســتر تعالی و انحطاط آحاد

جامعه باشد.

 .8هر فرد(حقیقی و حقوقی) به تناسب جایگاه اجتماعی و توانمندیهای
خود در تغییرات و تحوالت فرهنگی تأثیرگذار و تأثیرپذیر است.
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 .9فرهنگ اسالمی ،فرهنگی مبتنی بر فطرت ،قرآن و عترت ،ایمانگرا،

اخالقمحور ،خردگرا ،جهانی ،تمدنســاز ،پویا ،پاسخگوی مقتضیات و
نیازهای زمانه ،بدعتستیز و خرافهزداست.
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 .10انسان دارای فطرت خدایی ،منزلت خلیفه اللهی ،کرامت و عبودیت
بوده و دارای تکلیف ،برخوردار از حقوق مشروع و آزادی و اختیار مبتنی

بر مسئولیت در برابر خداوند است.

 .11والیــت ،از عناصــر اصلــی و ریشــهای فرهنگ اســام ناب
محمدی( )و انقالب اسالمی و تجلی حاکمیت الهی در عرصههای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی اســت و در زمان غیبت امام

عصر( ،)fدر رهبری فقیه عادل جامعالشــرایط که امامت امت را بر
عهد ه دارد ،متبلور میشود.

 .12مبنای فرهنگســازی مطلوب و حاکم بر فرهنگ کشور؛ «توحید،
عدل ،معاد ،نبوت ،امامت ،والیت و انتظار منجی و احکام اســام ناب

محمدی( »)است.

 .13روحانیت و نهاد حوزه علمیه در حفظ ،اصالح و ارتقای فرهنگ اسالمی

نقش اصلی دارند و شناخت معتبر اسالم و تبیین آن با روش اجتهادی ناظر
به زمان و مکان ،مسئولیت حوزههای علمیه و روحانیت است.

 .14فرهنگ اسالمی مبتنی بر شناخت ،ترویج و نهادینه کردن فضایل

و مکارم اخالق و تزکیه است.

 .15فرهنگ اســامي -ايراني ،ضد استکباری ،مظهر عدالتخواهي و

حامي مستضعفان و مظلومان در عرص ههای منطقهای و جهانی است.

 .16فرهنگ اســامي -ايراني حاصل تعامل فعال و ســازنده اسالم با
تمدن تاريخي ايران است و هويت اسالمي -ايراني درهمتنیده ،يكپارچه

و تفكيكناپذير است.

 .17اســتقالل و اقتــدار فرهنگي برآیند تعالی ذاتی ،پویایی ،انســجام
فرهنــگ در ســطح درونی ،جذابیت،گســترش و نفوذ آن در ســایر
فرهنگها و ملتهاست.
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 .18تنوع و تفاوتهای فرهنگی اقوام ایرانی به عنوان بخشی از میراث
فرهنگی در چارچوب فرهنگ اسالمی -ایرانی ،امری طبیعی و پذیرفته

شده است.

 .19نظام جمهوری اســامی ایران وظیفــه حفظ و صیانت از مرزهای
فرهنگی و هویتی و ارتقای آن را عهدهدار است.

 .20رســالت اساسی جمهوری اسالمی ،رســالتی فرهنگی است که با
تعامل و تبادل فرهنگی با سایر فرهنگها تحقق مییابد.

 .21برنام هریزی و راهبری فرهنگی جامعه منطبق بر ارزشهای اساسی
مندرج در قانون اساسی ،حق مردم و از وظایف نظام جمهوری اسالمی

است.

 .22هدایت و رهبری فرهنگی از شئون اصلی والیت فقیه است.

 .23تعامــل و تبــادل فرهنگــي در چارچــوب فرهنگ اســام ناب
محمدی( )و انقالب اسالمی صورت میپذیرد.

 .24تهاجــم فرهنگی و جنگ نرم و مقابله با آن از مهمترین مســائل
فرهنگی کشور است.
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ارزشها

« .1تعقل»

عقل ،حجت درونی و یکی از بسترهای جریان حجت بیرونی(وحی)

اســت که بهکارگیری آن موجب شــکوفایی حیات طیبه در ابعاد فردی،

خانوادگی و اجتماعی میشود.
 .1-1عقالنیت اسالمی

به معنای تعالی عقل در پناه دین اسالم و بنیادیترین هسته فرهنگ

و تمدن اسالمی و معیار تعامالت فرهنگی جامعه اسالمی با سایر جوامع
است.

 .2-1حکمت سیاسی

در حکمت سیاسی عقالنیت اسالمی ،پشتوانه نظری و عملی اقتدار

و اســتقالل نظام سیاســی بوده و معیار تعامالت در عرصههای داخلی و
بینالمللی است.

 .3-1بصیرت اجتماعی

عقالنیت اســامی ،پشــتوانه ارتباطات منطقی و منسجم فردی،

ســازمانی و اجتماعی در جامعه اسالمی ،عامل تشخیص بهنگام و مبنای

همگرایی و حضور هوشمندانه در مقابل جبهه کفر و نفاق است.
 .4-1تدبیر معیشت

عقالنیت اسالمی ،مبنای تأمین معاش حالل ،پاک و عادالنه و عامل

تعالی معنویت و انگیزههای الهی در اقتصاد است.

نقشه مهندسی فرهنگی
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« .2ایمان»

ایمان ،باور مبتنی بر معرفت و محبت نسبت به «خدا ،غیب ،صفات و

عدل الهی ،فرشتگان ،انبیاء ،کتابهای آسمانی ،امامان و معاد» است که

در قلب ،زبان و عمل تجلی مییابد.
 .1-2توحیدمحوری

نگاه به جهان به عنوان مجموع ه واحد و بهم پیوسته ،با درک حضور

باری تعالی و تعمیق معرفت و محبت به او در باورها ،ارزشها ،رفتارها و

نمادهای فردی -اجتماعی ،جهتدهنده همه عرصههای زندگی به سوی
حیات جاودانه اخروی بر مبنای وحــی الهی ،حقگرایی و عامل تو ّکل و
اعتماد به خدای متعال و تفویض امور به اوست.

 .2-2والیتمداری

والیتمداری ،تجلی والیت و حاکمیت خدا ،اســتمرار والیت پیامبر

اعظم( )و ائمه معصومین( )در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی،
معیار مشروعیت ،عامل اقتدار نظام سیاسی ،مدار وحدت و انسجام ،حضور

عاشــقانه ا ّمت اسالمی در پاسداری از مرزهای اعتقادی ،جغرافیایی و ...و

محبت از امام ا ّمت است.
پشتوان ه تبعیت مؤمنانه و مبتنی بر ّ
 .3-2مهرورزی

منشأ الفت ،اخوت ،انسجام اجتماعی ،نوعدوستی ،عامل استحکام و

توسعه ارتباطات بین مردم ،اقوام ،مناطق مختلف و پیروان مذاهب است.
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 .4-2عدالت

منشأ توازن و مواسات در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و مبنای

برخورداری آحاد جامعه از فرصتهای برابر است.
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« .3اخالق»

ملکات پسندیدهای که از طریق تزکیه و خودسازی و با انگیزه الهی

در رفتار انســان تجلی مییابد و تعالیبخش اندیشــه و عمل اسالمی در
جامعه دینی است.

 .1-3تقوا

خاستگاه رشد و تعالی فضایل ،رعایت واجبات و ترک محرمات ،سبب

خروج فرد و جامعه از دشواریها و مبنای کرامت انسانی نزد خداوند است.
 .2-3عزت و مدارا

عزت :استقالل و ســربلندی جامعه اسالمی و ایمانی در اندیشه و

عمل که مســتلزم تعامل سازنده با جامعه خودی و مقاومت و پایداری در

مقابل استکبار و دشمنان جامعه اسالمی است.

مدارا :محبت و همگرايي با آحاد جامعه اســامی و دوســتداران

انقالب اسالمی که مســتلزم تحمل دیدگاههای متفاوت و بهرهمندی از

همه توانمندیهاست.
 .3-3کرامت

پاسداشت حرمت و مقام واالی انسانی نسبت به خویش و دیگران که

مبتنی بر استعداد خالفت الهی است.
 .4-3انفاق و ایثار

ترجیح منافع دیگران و مصالح جامعــه بر منافع فردی و گروهی و

صرف امکانات خود برای ایفای مسئولیت الهی و انسانی.
« .4علم»

معرفت ،بصیرت و آگاهی نســبت به حقایق و واقعیات عالم هستی

است که از طریق وحی ،عقل و تجربه به دست میآید.
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 .1-4معرفت دینی

شناخت عقاید ،احکام و اخالق بر اساس اسالم ناب محمدی()

که جهتدهنده و تعالیبخش علوم و معارف بشری است.
 .2-4معرفت هویتی

خودشناسی و آگاهی تاریخی و اجتماعی و بصیرت سیاسی که موجب

اعتماد و خودباوری ملی و توانایی تحلیل موقعیت ملی و جهانی و نگرش

مطلوب میگردد.

 .3-4دانشهای تخصصی و مهارت ارتباطی

شــناخت نظام ارتباطی و آداب معاشرت اسالمی و توانایی تعامل و

رفتار بر اساس آن در ساختار مناسبات اجتماعی ،خانوادگی ،سازمانی ،ملی

و جهانی است.

 .4-4دانشهای تخصصی و مهارت حرفهای

دانش و مهارت بهکارگیری اصول و قواعد اســامی و علمی معتبر

در جهت تولید ثروت حالل ،پیشــرفت دانشبنیان ،توانمندی اقتصادی،
افزایش بهرهوری و ترویج اشتغال مفید است.

« .5عمل»

فعالیتهــای فــردی و اجتماعی ،مادی و معنــوی ،در عرصههای

مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی است که با انگیزه الهی

تحقق و با مجاهدت مؤمنانه ارتقا مییابد.
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 .1-5امر به معروف و نهی از منکر

دعوت و امر به نیکی و بازداشتن از بدی به عنوان وظیفه همگانی در

تمام عرصهها و سطوح اجتماعی است.
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 .2-5مردمساالری

حضور و مشارکت مردم در اداره جامعه با راهبری والیت فقیه که بر

مبنای مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی استوار است.
 .3-5انضباط اجتماعی

قانونمداری و رعایت نظام اخالقی و حقوقی در تعامالت و مناسبات

اجتماعی است.

 .4-5کار و تالش

پشتکار ،سختکوشی و فعالیت جهادی به منظور ایجاد ارزش افزوده

برای اعتال و ارتقای کارآمدی نظام اسالمی و رفاه عمومی است.
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اصول

اصول زير بر نقشــه مهندســي فرهنگي و تحقق و اجراي فرهنگ

مطلوب ،حاكم است:

 .1اصل دینمداری

مبانی ،ارزشها ،اخالق و احکام اسالم ناب محمدی( )بر فرهنگ

و فرایند طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزیابی مهندسی و مدیریت فرهنگی كشور

حاكم ميباشد .اين اصل بر ساير اصول اين سند حاكم است.
 .2اصل فرهنگمحوری

مؤلفههاي فرهنگ اســامي بايد بر همه شئون و مناسبات جامعه

در عرصههاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی ،مديريتي ،قضايي

و امنيتي حاكم شود.
 .3اصل عدالت

اســتفاده همگان از فرصتها ،امكانات و خدمات فرهنگی و انجام

فعالیتهای فرهنگی متناسب با اســتعدادها ،نیازها و ظرفيتها در همه

عرصهها و سطوح رعایت شود.

 .4اصل هدایت و راهبری

دولت اســامی باید ضمن پرهیز از تصدیگــری غیرضرور ،نقش

اساســی خود را در هدایت و راهبری ،نظــارت و حمایت از فعالیتهای

16

فرهنگی تقویت نماید.

 .5اصل تعاون و مشارکت مردمی

زمينهسازي و حمايت از مشاركت حداكثري مردم و نهادهاي مردمي

در فعاليتهاي فرهنگي بايد فراهم شود.
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 .6اصل آیندهنگری و آیندهنگاری

رصد ،تبيين و ترسيم تحوالت فرهنگي به منظور برنامهريزي براي

تحقق آينده مطلوب با الهام از جامعه مهدوي انجام ميشود.
 .7اصل جامعیت

مهندسی فرهنگی ،جامعنگر بوده و باید ناظر بر تمامی ابعاد ،سطوح،

الیهها ،ردهها ،مراحل و ارکان فرهنگ ملی و فراملی باشد.
 .8اصل انسجام و هماهنگی

عناصر و فرایند مهندسی و مدیریت فرهنگی باید برخوردار از «نظم،

جهتگیری ،سازگاری و همافزایی درونی و بیرونی» باشد.
 .9اصل تعامل مؤثر

ضمن تأكيد بر هويت و اســتقالل فرهنگ اسالمي ،تعامل و تبادل

فرهنگی بین دستگاههای داخلی و خارجی باید تعالیبخش باشد.
 .10اصل تدریج

ارزشهای مطلوب فرهنگی باید بر اساس اهداف مرحلهای و با توجه

به اقتضائات و شرایط زمان و مکان در فرآیندی هدفمند تحقق یابد.
 .11اصل کارآمدی

ت بخشــیدن به اهداف
نظام فرهنگی کشــور باید توانمندی عینی 

مطلوب فرهنگی را داشته باشد.

 .12اصل خالقیت و نوآوری

برای شکوفایی و تعالی فرهنگی ،باید راههای نو و مؤثر ابداع و بهکار

گرفته شود.
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 .13اصل تأمين منابع و هدايت سرمايهها

تأمین سرمایههای انســانی و مادی مورد نیاز برای حوزه فرهنگ و

گســیل هدفمند این سرمایهها در ســایر حوزهها باید با رویکرد فرهنگی
صورت گیرد.

 .14اصل اعتدال و عقالنيت

دوري از تحجر ،جزمانديشي و تعصب بيجا ،شعارزدگي ،سطحيگرايي

و ظاهرگرايي ،عوامزدگي و خرافهگرايي در فرهنگ ،ضروري است.
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فصل سوم:
چشمانداز فرهنگی



چشمانداز فرهنگی

با تــوکل به خداوند متعال و اعتصام بــه قرآن و عترت و در

پرتو اسالم ناب محمدی( )و با عزم و مجاهدت ملی در راستای
برپایی تمدن نوین اســامی و زمينهسازي ظهور و نيل به جامعه
مهدوي( )fدر افق 1404؛
ايران كشوري است با هويت اسالمي ،ايراني و انقالبي و پوياي
طريق جامع ه مهدوي( ،)fپيشتاز در اخالق و رفتار حسنه ،داراي
جايگاه نخســت در عرصههاي فرهنگ و هنر ،تعليم و تربيت،
علم و فناوري و اطالعات ،ارتباطات و رسانه در سطح منطقه

∗

و جهان اســام ،الهامبخش امت اســامي و مستضعفان با
تعامل فرهنگي مؤثر و سازنده در سطح جهاني و دستيافته به
نظام فراگير ،كارآمد و منسجم فرهنگي هدايتگر تمامي شئون
و نظامات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جامعه.
فرهنگ جامعه ایران در افق اين چشمانداز ،چنین ویژگیهایی
خواهد داشت:
 .1برخوردار از هویت اســامی ،ایرانی و انقالبی و پوياي طريق

جامعــه مهدوي()f؛ متمســک به قــرآن و عتــرت و واليت امام

عصر( ،)fایمــان و عمل صالح ،متعهد به نظام جمهوری اســامی،
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والیــت فقیه ،آرمانهای امام خمینــی( )vو رهنمودهای مقام معظم
رهبری( ،)مبتنی بر عقالنیت اسالمی ،مفتخر به ایرانی بودن ،پاسدار
میراثهای ارزشــمند ایرانی -اسالمی و زبان و ادبیات فارسی ،متکی بر

∗ منظور از منطقه ،آســياي جنوب غربي(آســياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشــورهاي
همسايه) است.
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فرهنگ و تفکر بسیجی ،برخوردار از روحیه مقاومت ،ایثار ،جهاد ،شهادت،

استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان.

 .2پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه؛

 .1-2فرهنگی؛ عامل به احکام و مناســک دینی ،مأنوس با قرآن

کریم ،برخوردار از ســبك زندگي اسالمي -ايراني ،عفت عمومی ،امنیت

اخالقی و روانی ،نمادها و آیینهای اسالمی ـ ایرانی؛

 .2-2اجتماعی؛ برخــوردار از مو ّدت ،اخ ّوت ،تعاون ،مشــارکت،

مسئولیتپذیری و سازگاری اجتماعی ،نشاط و سرزندگی ،صداقت ،اعتماد،

اطمینان و انســجام اجتماعی باال ،جمعيت متعادل و متوازن و بهرهمند از
انضباط ،قانونگرایی و جامعه امن؛

 .3-2سیاسی؛ برخــوردار از وحدت و امنیت ملی ،عدالتمحوری،

استقالل فرهنگی و آزادی مسئوالنه ،مشارکت و مسئولیتپذیری سیاسی؛
 .4-2اقتصادی؛ دارای وجدان کاری ،روحیه همکاری و کار جمعی،

کارآفرین و رضایتمند مبتنی بر الگوی صحیح مصرف و اتقان در عمل.
 .3دارای جایگاه نخست در عرصههای؛

 .1-3فرهنگ؛ بهرهمند از معنویت دینی ،کرامت انســانی و روحیه

ایثار و شهادت ،خانوادهمحور ،امیدوار و آیندهنگر ،پرنشاط ،خودباور ،فعال

و خطرپذیر ،داراي روحیه حماسی و دفاعی ،جمعگرا و ملتزم به نهادهای
اجتماعی و حضور مسئوالنه در جامعه؛

 .2-3هنر؛ مبتنی بر حکمت اسالمی ،تحکیمبخش ایمان و احیاگر

شهای انقالب
فطرت بشر و عدالت ،مردمی ،مروج اخالق و متعهد به ارز 

اسالمی و گسترشبخش هنرهای سنتی ارزشمند؛

 .3-3تعلیم و تربیت؛ مبتنی بر ســند تحول بنیادین نظام آموزش

و پرورش؛
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 .4-3علم و فناوری؛ مبتنی بر فرهنگ اســامی ـ ایرانی و نقشه

جامع علمی کشور؛

 .5-3اطالعات ،ارتباطات و رسانه؛ حضور تعیینکننده در فضای

نوین ســایبری ،اطالعات و ارتباطات مبتنی بر ارزشها ،شعائر اسالمی،

گفتمان انقالب اسالمی و اصل مسئولیت اجتماعی و بهرهمند از نهادهای
اصیل ارتباطی ـ تبلیغی بازآفرینی شده.

 .4الهامبخش امت اسالمي و مستضعفان با تعامل فرهنگی مؤثر

و سازنده در سطح جهانی؛ مبتني بر:

 .1-4مردمســاالری دینی و الگوهای کارآمد پیشرفت ،دعوت به
وحدت و همگرایی اسالمی و حمايت از مستضعفان و ستمديدگان؛

 .2-4شــوقآفرینی نسبت به اســام ناب محمدی( ،)عدالت،

صلح و امنیت جهانی ،حقوق فطری و طبیعی انسانها ،رفاه عمومی،
اخالق و معنویت ،خانواده و امید به فرجام نیک جهان.

 .5دســتيافته به نظام فراگیر ،کارآمد و منسجم فرهنگی هدایتگر
تمامی شئون و نظامات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جامعه؛ مبتنی بر:

 .1-5نظام فرهنگی کارآمد با تحول در اهداف ،ساختارها ،فرایندها،
وظایف و مأموریتهای نهادهای مردمی ،عمومی و دولتی با رویکرد

ایجاد انســجام ،همافزایی ،ارتقای کارآمدی و محوریت مشارکت
مردمی و بهرهمند از نهادهای اصیل دینی؛

 .2-5بازمهندسی نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی

22

بــا رویکرد فرهنگی و بر اســاس مبانی ،ارزشها و اصول نقشــه

مهندسی فرهنگی کشور؛

 .3-5توانمنــد در بازتولید قدرت نــرم و مقابله مؤثر با جنگ نرم

دشمن.
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فصل چهارم:
اهداف کالن فرهنگی



اهداف کالن فرهنگی

∗

 .1فراگیر شدن اُنس و تمسك به قرآن کریم و حاکمیت قرآن ،عترت
و عقالنیت اسالمی بر تالشهای نظری و عملی و تعالی هویت ملی
و تقویت ایمان و عمل صالح؛

 .2نهادینه شــدن والیتمداری و انتظار مصلــح ،آرمانهای حضرت
امام( )vو رهنمودهای مقام معظم رهبری( )و فرهنگ انقالبی

و بسیجی؛

 .3تعمیق خودباوری ملی و پاسداشــت میراثهای ارزشــمند ایرانی-
اسالمی و توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی؛

 .4تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شــدن شعائر،

نمادهــا و آیینها به ویژه نماز ،امر به معــروف و نهی از منکر و عفت
عمومی و حجاب؛

 .5برخورداری از نهاد مستحکم و انسانساز خانواده ،نرخ باروری و رشد
جمعیت متناسب و سبک زندگی اسالمی -ایرانی؛

 .6نهادینه شدن روحیه همگرایی ،كار جمعي و تعاون اجتماعی مبتنی بر
نیکی و تقوا ،ارتقای الفت ،اخوت اسالمی و اعتماد اجتماعی ،اميدواري،

نشــاط ،صداقت ،نظم و انضبــاط و قانونپذیــری و امنیت عمومی و

اجتماعی؛

 .7نهادینه شدن فرهنگ عقالنیت ،معنویت ،عدالت و شایستهمحوری
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در نظامهای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی؛

* کمیتهای مطلوب فرهنگی و شاخصهای تفصیلی به شرح زیر ارائه خواهند شد:
کمی نقشه مهندسی فرهنگی به
الف .کمیتهای مطلوب فرهنگی به عنوان اهداف ّ
تصویب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور میرسد.
ب .شاخصهاي تفصيلي فرهنگي براي ارزيابي تحوالت فرهنگي جامعه و ميزان
پيشرفت نقشه مهندسي فرهنگي به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه
مهندسی کشور میرسد.
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 .8برخورداری از اخالق و فرهنگ اسالمی کار ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری،

تولید ثروت حالل و الگوي صحيح مصرف؛

 .9دستیابی به هنر متعهد به ارزشهای اسالمی ،انقالبی ،معرفتافزا،
بصیرتبخش و استکبارستیز؛

 .10برخــوردار از نظام تعليم و تربيت كارآمد و متعالي و دســتيابي به
جايگاه نخست علم و فناوري در منطقه و جهان اسالم؛

 .11دستیابی به جایگاه برتر در تولید و تأمین نرمافزاری و سختافزاری
نظام اطالعات ،ارتباطات و رسانهاي کارآمد و مشارکت مؤثر در مدیریت

جریان منطقهای و جهاني اطالعات ،ارتباطات و رسانه؛

 .12دستیابی به تصویر روشن و الهامبخش از فرهنگ اسالمی ،ایرانی
و انقالبی و توانمند در ارائه الگوی پیشرفت و وحدت امت اسالمی؛

 .13بازآفرينــي و اســتقرار نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و
اقتصادی مهندسیشده بر مبنای اصول و ارزشهای فرهنگ اسالمی و
ارتقای قدرت نرم و توان مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمن در عرصههای

مختلف.
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فصل پنجم:
اولویتهای فرهنگی



اولویتهای فرهنگي

اولویتهای فرهنگی شامل موضوعات ،مسائل و چالشهای اساسي

اســت که ناظر به ارزشها ،الگوهای رفتاری ،محصــوالت و نمادهای

فرهنگی کشور در ســطوح فرهنگ ملی(اســامی -ایرانی) ،عمومی و

حرفهای میباشــند .اولویتها ،معیار و مبنای تخصیص منابع و امکانات
کشور برای تحقق اهداف و چشمانداز فرهنگی کشور محسوب میشوند.

 -1هويت اســامي ،ايراني و انقالبي؛ قــرآن و عترت ،انتظار

ت فقيه ،فرهنگ بســیجی ،ایثار و جهاد و
منجی ،نماز و مســجد ،والي 
شهادت ،زبان ،ادبیات و خط فارسی.

 -2نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوســازي خانواده اسالمی-ایرانی،

تســهيل ازدواج ،تحکیم خانواده و کاهش طالق ،جمعيت مطلوب(كيفي

و كمي).

 -3ســبک زندگی اســامي -ايراني؛ معماری و شهرسازی

اسالمی -ایرانی ،عفاف ،پوشــش و آرايش بر اساس فرهنگ اسالمي-

ايرانــي ،صله رحم و الگوهای تعامــات اجتماعی ،خانوادگی و فردی با

اولويت كودكان ،نوجوانان و زنان.

 -4اخالق و فرهنگ عمومي جامعه:

فرهنگي؛ صداقت ،راستگويي و درستکاری ،تعاون و کارجمعی.

اجتماعــي؛ اعتمــاد اجتماعي ،امر بــه معروف و نهــي از منكر،

شايستهساالري ،انضباط اجتماعي ،قانونگرايي و رعايت حقوق ديگران،
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فرهنگ حفظ محیط زیست.

اقتصادي؛ فرهنگ پيشــرفت ،اخالق و فرهنگ كار و كارآفريني،

وجدان كار و اتقان در عمل ،فرهنگ مصرف صحيح و پرهيز از اســراف،
تجملگرايي و اشرافيگري و رعايت حالل و حرام بويژه رباخواري.
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سياســي؛ وحدت ،امنيت و اقتدار ملی حول واليت فقيه ،سالمت

اداري ،مردمســاالري دينــي ،مشــاركت عمومي و عدالــت اجتماعي،
استقاللخواهي و آزادي مشروع و قانونمند.

 -5هنر؛ ســاماندهي ســينما ،تئاتر ،موســيقي و هنرهاي سنتي و

محصوالت چندرسانهاي و تربيت هنرمندان متعهد.
نرم.

 -6قدرت نرم ؛ بسيج و همافزایی نیروها ،تقويت سرمايهها و قدرت
 -7اطالعات ،ارتباطات و رسانه؛ تقويت محتوا ،مصونيتبخشي

و توسعه زیرســاختها ،نظامهای جامع اطالعاتی ،ارتباطاتی و رسانهای
کشور.

 -8تعامل منطقهای و جهانی؛ گفتمانســازي براي تمدن نوين

اسالمي و بيداري اسالمي ،حمايت از مستضعفين و مقابله با نظام سلطه

جهانی.

 -9نظام فرهنگی فراگیر و کارآمد؛ ســاماندهي جبهه فرهنگی

انقالب اســامی ،استقرار نظام جامع راهبري و مديريت فرهنگي كشور،
مهندسی نظامهای اجتماعي ،سياســي ،اقتصادي و  ...کشور با رویکرد

فرهنگی و تربيت نيروي انساني كارآمد بخش فرهنگي.

 -10محصوالت و صنایع فرهنگی؛ توسعه صنايع و محصوالت

فرهنگي ،هنري و چندرسانهاي.

29

نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1393

فصل ششم:
راهبردها و اقدامات



راهبردهای کالن فرهنگی

1.1نهادینهسازی فرهنگ تمســک به قرآن و عترت(امام عصر())f

و تبیین ،ترویج ،تقویت و ســاماندهی شــعائر الهی ،نمادها و آیینهای
اسالمی ـ ایرانی؛

2.2بازآفرینی نظام فکری ،ســاختارهای رســمی و غیررسمی و میراث

تمدنی جامعه مبتنی بر جهانبینی و تعالیم اسالم ناب محمدی()؛
3.3تبيين ،تشکیل ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده؛

4.4جلوگيــري از كاهــش نرخ بــاروري كل و ارتقاي آن متناســب با
آموزههاي اسالمي ،اقتضائات راهبردي كشور ،مطالعات جمعيتشناختي

و آمايش و پايش مستمر جمعيتي؛

5.5طراحی و نهادینهســازی آداب و ســبک زندگی اسالمی– ایرانی در
زمینههای فردی ،خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام

از سیره معصومین()؛

6.6انسجامبخشی و تقویت مشارکت فراگیر و نظاممند نهاد خانواده ،نظام
تعلیم و تربیت ،ســازمانهای اجتماعی و اداری و ساير نهادهاي مرتبط

در گســترش نظم و انضباط ،قانونگرایی و احساس امنیت عمومی و
ظرفيتسازي و فرهنگســازي براي رفع موانع فرهنگی ،ساختاری و

رفتاری؛

7.7تبيين ،نهادینهسازی و ارتقای اخالق و رفتار و نظام حقوقي اسالم در
32

حوزههاي اجتماعی و سياسي؛

8.8طراحی و اســتقرار الگوی اســامی اخالق و فرهنــگ كار و رفتار
اقتصادی دولت و مردم در عرصه تولید ،توزیع و مصرف؛

9.9تبیین ،ترویج و نهادینهسازی هنر متعهد ،تعالیبخش ،شوقآفرین و

استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهرهگیری از ظرفیت
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هنر در تحکیم فرهنگ اســامی -ایرانی و گفتمان انقالب اســامي
مبتنی بر بیانات امام خمینی( )vو مقام معظم رهبری()؛

1010طراحی و اســتقرار نظام جامــع و کارآمد اطالعــات ،ارتباطات و
رســانهای مبتنی بر آموزههای دینی ،انقالبــی و ارزشهای اخالقی،

مقتضیات راهبردی کشور و سیاستهای کلی نظام؛

1111گســترش تأثیرگذاری و ارزشآفرینی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران با تأکید بر معرفی دســتاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی

برای جهانی شــدن گفتمان اسالم ناب محمدي( )در موضوعات و

مسائل بشری و جهانی؛

1212بازنگری و اصالح اهداف و کارکردهای فرهنگی نظامهای فرهنگی،

اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛

1313ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی ،راهبری فعال جنگ نرم

و ارتقای مؤلفههای قدرت نرم نظام اسالمی.
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راهبرد کالن 1
نهادینهسـازی فرهنـگ تمسـک بـه قـرآن و عترت(امام
عصـر( ))و تبیین ،ترویج ،تقویت و سـاماندهی شـعائر
الهـی ،نمادهـا و آیینهای اسلامی ـ ایرانی

راهبـردهای ملـی

1.1تحقق بخشيدن به منشور توسعه فرهنگ قرآني؛

2.2نهادينه كردن ســيره اهــل بيت( )در كليه شــئون اجتماعي،

خانوادگي و فردي؛

3.3تبيين و نهادينهسازي «نياز به نماز» در همه ابعاد و مراحل زندگي
و تأمين شرايط و الزامات اقامه نماز؛

4.4ایجــاد انگیزه ،توانمندی و زمینه تحقق امــر به معروف و نهی از
منکر؛

5.5تبیین و ترویج فلســفه وجودی شعائر ،نمادها و آیینهای اسالمی،
ایرانی و انقالبی مبتنی بر اسالم ناب محمدی( )و عترت و مقابله
با تحریف آن؛

6.6احیاء ،بازتولیــد و ارتقای کارکردهای شــعائر ،نمادها و آیینهای
اســامی ،ایرانی و انقالبی و زمینهســازی برای ظهور و بروز آنها در

کلیه شئون زندگی فردی ،خانوادگی ،نهادی و اجتماعی؛
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7.7مقابله فرهنگی با آیینها و نمادهای واپسگرایانه ،خرافی ،انحرافی
و بیگانه و پیرایش آیینهای ملی در چارچوب آموزههای اسالمی؛

8.8تبيين آداب ،لطائف و اســرار احكام الهي و اجتناب از بسنده كردن

به ظاهر مناسك.
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اقدامات ملـی

1.1اجراي كامل منشور توسعه فرهنگ قرآني و به روزرساني آن()1

2.2تهيه و اجراي طرح ملي حمایت از توســعه و نهادينهســازي سيره

اهل بيــت( ،)فرهنگ انتظــار و حکومت جهانــی در حوزههای
فرهنگي ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و اختصاص جايزه بينالمللي
در اين زمينه()2

3.3طراحی و توسعه برنامههای پژوهشی ،فرصت مطالعاتی و آموزشی
مشــترک میان حوزه و دانشــگاه و ایجاد مراكز پژوهشي و آموزشي

مشترك در زمینه سيره نظري و عملي اهل بيت()2()

4.4برنامهريزي براي زمينهسازي و نهادينه كردن اُنس با نماز جماعت

و مســجد و احياي كاركردهای فرهنگی -اجتماعي آن متناســب با
نیازهای زمان و مخاطبان()3

5.5تدوين و اجراي برنامه ملي توســعه اقامه نماز جماعت در مساجد

و نمازخانهها و بهرهگیری همافزا از ظرفیتهای آموزشی ،پژوهشی،
تبلیغی ،رسانهای و هنری در جهت تبیین و ترويج احکام ،اسرار و آثار
فردي و اجتماعي نماز بر طهارت ظاهری و باطني و آرامش روحی و
رواني براي همه اقشار جامعه(3و)8

6.6ســاماندهي و تقویت نظام پاســخگویی به شبهات دینی و مسائل
مستحدثه برای سطوح مختلف()4

7.7تدوين ،تصويــب و اجراي قانون امر به معــروف و نهي از منكر،
ساماندهي نهادها و دستگاههاي مسئول و ارتقای ظرفيتهاي نهادي

و دانش و مهارتهاي فردي مربوط()4

8.8برنامهريزي براي مشــارکت نظاممند مردم و نهادهای مردمی در

چارچــوب قوانين و مقررات براي اجرايي كردن امر به معروف و نهی
نقشه مهندسی فرهنگی
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از منکر و طراحی و اســتقرار نظام جامع انگیزشی و تشویقی مربوط و
حمايت قانوني و رفع موانع()4

9.9برنامهريزي براي هماهنگي و همافزايي بخشهاي مردمي ،اجرايي،

اطالعاتي و قضايي در مقابله با منکرات سازمانیافته در سطح جامعه()4

1010ترويــج و معرفي صحيح امر به معروف و نهــي از منكر و ایجاد و
تقويت زمینهها و سازکارهاي عمومیتبخشی آن در عرصههاي مختلف

با بهرهگيري از ظرفیتهای آموزشــي و پژوهشی ،هنر و ادبیات توسط

دستگاههاي ذيربط()4

1111ترويج پذیرش عقالنی اصول دین بويژه معادباوري و روشــنگری

در زمینه حکمت احکام و تبیین روح تعبد در عمل به آن متناســب با
مخاطبان(4و)8

1212تبیین عقالنی و آموزش شعائر و آيينهاي اسالمي -ايراني با تأكيد

بر فلسفه وجودي آنها و غنابخشي فکري و محتوايي مجالس و مراسم
سوگواري عاشورا و شعائر حسيني متناسب با روح حماسي عاشورا()5

1313ساماندهي و توانمندسازي ،پشتيباني و تغذيه فکري هيأتهاي مذهبي،
مبلغان و سخنرانان مذهبي ،مداحان ،مديحه سرايان و نهادهاي متصدي
امر عزاداري در برگزاري عزاداريها ،اعياد و مناسبتهاي مذهبي()5

1414ســاماندهي و حمايت هدفمند و همافزا از ظرفيتهاي آموزشــي،

پژوهشــي ،تبليغي ،رســانهاي و هنري جهت احيــا ،بازتوليد و ارتقای
كاركردهاي شعائر ،نمادها و آئينهاي اسالمي ،ايراني و انقالبي()5
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1515ساماندهی ،بازنگری و غنیسازی و روزآمدسازی محتوایی برنامهها

و فعالیتهای مناســبتهای اســامی ،انقالبی و ملی برای اعتالی
فرهنــگ و اخالق عمومی جامعــه با تأکید بر دســتگاههای اجرایی،

نهادهای عمومی و بخش خصوصی(5و)6
نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1393

1616برنامهریــزی براي بهرهگيــري از فرصتهاي معنــوي و تربيتي
مناسبتهاي ويژه همچون عاشورا ،ليالي قدر ،اعتكاف ،عرفه ،عيد غدير،

نيمه شعبان و ساير مناسبتها و جشنهاي ميالد ائمه اطهار()6()

1717تهيه و اجراي طرح جامــع ارتقای هدفمند آگاهیهای عمومی در
زمینه انحرافات و خرافات مربوط به آیینهاي واپسگرایانه ،انحرافی و

ضاله و مواجهه مناســب با ذکر اکاذيب و نسبت مطالب خالف واقع به

ساحت قرآن کریم ،پيامبر اعظم( ،)اهل بيت( )و بزرگان دين()7
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راهبرد کالن 2
بازآفرینی نظام فکری ،ساختارهای رسمی و غیررسمی و
میراث تمدنی جامعه مبتنی بر جهانبینی و تعالیم اســام
ناب محمدی()

راهبـردهای ملـی

1.1تقویت جریان پژوهش و تولید علم بويژه علوم انســانی و اجتماعی

مبتنی بر جهانبینی اسالمی؛

2.2حاکم نمودن منطق راهبری و مدیریت اسالمی بر نظام تصمیمگیری کشور؛

3.3تبیین و ترويج عالمانه فرهنگ مهدویت و انتظار؛

4.4تبیین و ترویج اندیشهها و آرمانهای امام خمینی( )vو مقام معظم

رهبری( )در مدیریت امور و راهبری فرهنگی جامعه؛

5.5تبیین و ترویج مبانی نظری انقالب اســامی ،اندیشه مهدویت ،والیت
فقیه ،جمهوری اســامی و مردمســاالری دینی و تقويــت اميد و روحيه
خودباوري ملي؛

6.6اعتالی فرهنگ مقاومت ،ایثار و شهادت؛

7.7حفاظــت ،احیا و معرفی روزآمد آثــار و ارزشهای فرهنگ انقالب
اسالمی و دفاع مقدس؛

8.8تبيين عالمانه تفکیکناپذیری و همافزايي هویت اسالمی ،ایرانی و
انقالبی به عنوان هویت ملی؛

9.9ارتقای جایگاه و گسترش زبان و ادبیات فارسی با توجه به زبانهای
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محلی و قومی؛

1010بازشناسی ،حفظ و ترویج مواریث تمدني و سنن ملی و قومی و تقویت تعامل

فرهنگهای قومی با محوريت فرهنگ اســامی -ایرانی و حفظ وحدت ملي.
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اقدامات ملي

1.1حمايت و پشتيباني همهجانبه از تحول و ارتقاي علوم انساني∗()1

2.2تقويت فضــاي تضارب آراء و همانديشــي آزاد بويژه تعامل فكري

نخبگان و انديشهورزان حوزه و دانشگاه با تأكيد بر حمايت از كرسيهاي
آزادانديشي و نظريهپردازي()1

3.3اســتمرار اصالح ،تقويت و تكميل تحول در اهــداف ،كاركردها و

ساختارها درســطوح مختلف تصمیمگیری بویژه نظام اداري و ارتقاي
ســامت آن در راستاي تحقق سياســتهاي كلي نظام اداري ابالغي

مقام معظم رهبري()2()

4.4ترويج فرهنگ علمگرايي و خردباوري در تمام ســطوح فرهنگي و
مديريتي()2

5.5تدوين ،ترويج و اجراي سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار()3

6.6گفتمانسازی ،ترویج و عملیاتی کردن انديشههاي امام خمینی()v

و مقام معظم رهبری( )در عرصهها و سطوح مختلف مدیریت امور
و راهبری فرهنگی جامعه(4و)5

7.7تدويــن و تبيين نظريه ملي فرهنگ مبتني بــر بنيانهاي معرفتي

اسالمي()5

8.8معرفي و الگوســازي زندگي و ســيره شــهداء و ايثارگران انقالب
اسالمي ،جهاد و دفاع مقدس به عنوان الگوهاي عملي جوانان()6

9.9نمادسازي و بازنمایی فرهنگ مقاومت ،ایثار و شهادت در محصوالت
فرهنگی ،معماری و شهرسازی و  ...متناسب با اقشار و مخاطبان()6

∗ اقدامات ملي ناظر بر تقويت جريان توليد علوم انساني و اجتماعي مبتني بر جهانبيني
اسالمي در نقشه جامع علمي كشور و سند تحول و ارتقای علوم انساني ،پيشبيني شده
است.
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1010ترويج و الگوســازي مراتب گذشت و ايثار در زندگي روزمره فردي،

خانوادگي و اجتماعي()6

1111تدوین و اجرای ســند ملی فرهنگ دفاع و مقاومت ،ایثار و جهاد و
شهادت(6و)7

1212تدوین دائره المعارف جامع فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس و حمایت
از تولید و ترویج ادبیات و هنر در این زمینه(6و)7

1313حمايت از ايجاد و گسترش نهادها و تشکلهای علمی و فرهنگی
عمومی و مردمنهاد بهمنظور تبيين ،احيا و معرفي روزآمد آثار و بازتوليد
ارزشهاي فرهنگ انقالب اسالمي و دفاع مقدس()7

1414برنامهریزی برای تکریم شهدا ،ایثارگران و خانوادههای آنها()7

1515حمايت از نظريهپردازي ،تبيين و ترویج يكپارچگي هویت اسالمي-

ایرانی و انقالبي و پاسخگويي مؤثر به چالشهاي مربوط با بهرهگيري
بهينه از ظرفيتهاي رسانههاي ديداري و شنيداري و ارتباط جمعي()8

1616ايجــاد زمينه ،انگيزه و حمايت همهجانبــه از توليد متون و آثار در
حوزههاي مختلف به زبان فارسي()9

1717حمایت از فعاليتهاي فرهنگی ،ميراث فرهنگي و تولیدات هنری
و ادبی اقوام ایرانی حول ارزشهای اســامی -ایرانی بويژه در مناطق

مرزي مبتني بر آمايش فرهنگي و سرزميني()10

1818معرفی دستاوردها و پیشرفتهای کشور بویژه در عرصههای علمی

و فرهنگي ،آثار ،فعالیتها و نوآوریهای دانشــمندان گذشته و معاصر
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ایران و بزرگداشت آنها به شیوههای مختلف برای همه اقشار و اقوام()10

1919تدویــن فرهنگ و تاریخ اقــوام ایرانی با تأکید بــر وحدت ملي و
شخصیتهای فرهنگی و دینی در حوزه تمدن اسالمی -ایرانی()10
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راهبرد کالن 3
تبيين ،تشکیل ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده

راهبـردهای ملـی

 1.تبیین هويت قدسي نظام خانواده و نقش آن در كمالآفريني؛

 2.تســهيل ازدواج آگاهانه ،ساده ،بهنگام و پايدار مبتني بر ارزشها و

آموزههاي اسالمي و سنتهاي ملي؛

3.3تحكيم خانواده از طريق:

 .1-3تقویت کارکردهای خانواده؛

 .2-3نهادینهســازی نقشهای حیاتــی و تکالیف و حقوق متقابل
اعضای خانواده؛

 .3-3ارتقای مهارتهای زندگی؛

 .4-3طراحی و پیادهسازی الگوی خانواده و سبک زندگی اسالمی-
ایرانی بر اســاس آگاهي و علم ،مباني و ارزشها ،اخالق ،احکام و
آموزههای اسالمی؛

 .5-3ارتقاي نقش همســری و مادری متناسب با حضور اجتماعی
هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛

 .6-3تقويت نقش همسري و پدري مردان به عنوان راهبر خانواده؛

 .7-3گســترش و تعميــق مودت ،محبت و رحمــت بين اعضاي

خانواده؛

 .8-3حمایت از ســالمندان و تأمین و ارتقای بهداشــت جسمی و
روانی و کیفیت زندگی سالمندان در خانواده و جامعه؛

 .9-3تعلیم ،تکریم و تأمین ســامت جســمي و روحي ،امنیت و

حقوق همهجانبه کودکان و نوجوانان.
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4.4التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلیه سیاستگذاریها،

برنامهریزیها و قانونگذاریها در تمامي نظامهاي آموزشي ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و حقوقی؛

5.5ارتقای امنيت و سالمت خانواده ،پیشگیری ،مقابله و درمان آسیبها

و چالشهای خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر نگرش ديني و ملي؛

6.6بازطراحی و تبیین منشور زن مســلمان و نهادینهسازی الگوی آن

در ابعــاد فردی ،خانوادگی و اجتماعــی در عرصههای مختلف جامعه.
اقدامات ملـی

1.1برنامهريزي براي تبييــن و تقويت جايگاه و نقش دين و خانواده در

ل انسان()1
تكامل اجتماعي و كما 

2.2مفهومسازي ،نظريهپردازي ،گفتمانسازي و الگوسازي برای تبيين
حكمت الهي زوجيت و تعريف ديني از نهاد خانواده و قداست ،کرامت و

تعالی آن(1-3 ،1و)4

3.3فرهنگسازی و برنامهریزی آموزشي ،تبليغي و رسانهاي در خصوص
معرفی موهبت الهی آرامش حاصل از ازدواج و تبیین هویت ارزشــمند

و بيبديل بودن نهاد خانواده در ارتقای كماالت انساني و نهادينهسازي

ارزشهاي اخالقي و معنوي بــا تأکید بر اصالح نگرشها و الگوهای

رفتاری(1و)1-3

4.4تدوين و اجرای «منشــور جامع خانواده اسالمي»« ،الگوي خانواده

اســاميـ ايراني»« ،نظام جامع حقوقــي و اخالقي خانواده» و «نظام
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جامع ســامت خانواده» مبتنی بر ارزشها و آموزههاي اسالمي(،2 ،1

4 ،3و)5
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5.5معرفی و ترويج معیارها و شــیوههای انتخاب همســر بر اســاس
آموزههای ديني و نقد مالكهــا و روشهای ناهنجار در این زمینه با

بهرهمندی از همه ظرفيتهاي موجود بويژه مشــاوره خانوادگي و افراد

امين()2

6.6تسهيل امر شناسايي و همسرگزيني با بهرهگيري از روشهاي اصيل
خانوادگي سنتي و مشورتهاي افراد حقيقي و حقوقي ذيصالح()2

7.7تســهيل ازدواج از طريق نهادها و ساختارهاي ذيربط ،تأمين مسکن

مناسب ویژه زوجهای جوان ،صندوقهای حمايتي ،انواع بيمهها،كمك

هزينهها ،وامهاي مورد نياز(ازدواج ،جهيزيه ،مســكن ،اشتغال و …) و
تسهیالت رفاهی ازدواج()2

8.8تقويت و ترويج ازدواج شــرعيقانوني با توجه به حكمت تشــريع و

متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و تعيين الزامات ايفاي مسئوليتهاي
زوجين و ضوابط حمايتي از زوجين و كودكان در اختاللها و آسيبهاي
وارده()2

9.9ساماندهي ،حمايت و هدايت خیرین امر ازدواج برای تأمين امكانات

ضروري ازدواج و ترويج ازدواجهاي ساده ،آگاهانه و پایدار()2

1010اعمال و تقويت رويكرد خانوادهمحوري در برنامهها و شــبكهها و

عنداللزوم راهاندازي شــبكههاي تخصصــي و موضوعي با محوریت
خانواده(4 ،3 ،2و)5

1111تدوين منشور مشاوره خانواده و توسعه ک ّمی ،ارتقای کیفی و اصالح،
ساماندهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و خدمات

اجتماعی مبتنی بر مبانی ،روشها و فنون اسالمی مشاوره(4 ،3 ،2و)5
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1212حمايت هدفمند مادي و معنوي از ایجاد و فعالیت تشكلهاي مردمنهاد
مروج ازدواج و تشكيل خانواده در سطح ملی و بینالمللی(4 ،3 ،2 ،1و)5

1313تدوين و اجراي قوانين و برنامههاي مشوق دانشجويان و سربازان
به ازدواج همچون افزايش مســتمري ،تخصيص امكانات خوابگاهي،

رفاهي ،تحصيلي و اشتغال منعطف و محل خدمت و تحصيل متناسب
با شرایط زوجین(2و)4

1414برنامهريزي براي تحقق ازدواج بهنگام متناسب با شرايط و مقتضيات
فرهنگي و بومي( 2و )5

1515تدوين و اجــراي برنامه جامع و فراگير آمــوزش و مهارتآموزي
خانواده( 6-3 ،5-3 ،3-3 ،2و )7-3

1616تبييــن و ترويج الگوي خانــواده تراز جمهوري اســامي ايران و

گفتمانســازي و معرفي جمهوري اســامي ايران بــه عنوان قطب
خانوادهمحوري(3 ،2و)4

1717تعامل با نهادهاي بيــن المللي مرتبط با کودکان جهت بازنگري و

تأثيرگذاري در قوانين و مقررات بينالمللي مربوط()9-3

1818ســاماندهي ،توســعه ،عمقبخشــی و حمایت از توليــد و عرضه
محصوالت فرهنگي ،هنري ،تبليغي و آموزشي خانواده مبتني بر ارزشها
و آموزههاي اسالمي و مرتبط با اهداف اين مصوبه( 4 ،3 ،2و )5

1919ايجاد نهضت خانوادهگرا و موجد مودت در خانواده( 3 ،2و )4

2020بهرهگيري از تعامل ســازنده خانواده ،مدرســه و مسجد در تحكيم
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خانواده( 4-3 ،1-3و)5

2121برنامهريزي بهينه براي ايفاي نقشهاي عاطفي و حمايتي اعضاي

خانواده با تأكيد بر گســترش صله رحم ،گذشــت و ايثــار و معنويت،
ارزشهاي اخالقي و شادابي و نشاط اعضاي خانواده()7-3
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2222ارتقای آگاهيها و اصالح باورهــا ،نگرشها و رفتارها و افزایش
مهارتها در زمينه حقوق و تكاليف و روابط متقابل بر اســاس احکام،

ارزشها و آداب و سنن اسالمی( 3-3 ،1-3و )5-3

2323توســعه و ترویج الگوهاي متنوع و منعطف مشــارکت فرهنگی،

اجتماعي و اقتصادي زنان و بازنگري سياســتها ،قوانين ،برنامهها و
الگوهاي اشتغال زنان با تأكيد بر تأمين نيازهاي جامعه و متناسبسازي
آنها با نقشهاي اساســي مادري ،همســري و خانوادگي و صيانت از

ت و كرامت زن در چارچوب فرهنگ اسالمي-ايراني(3-3و)4
منزل 

2424زمينهسازي تأمین حقوق مادی و معنوی اعضایخانواده همچون
ُحسن معاشرت ،مهریه ،نفقه ،اجرتالمثل با رعايت اخالق اسالمي و
با توجه به ارزشهاي اسالمی(4 ،3 ،2و)5

2525معرفي زندگي پيامبر( )و اهل بيت( )ايشــان و اسوههاي
قرآني خانواده و تبيين نقش مؤثر ايشان در قوام و تكامل دين و جامعه

در سطح ملي و بينالمللي(7-3 ،4-1،3-3و)5

2626بازنمايـي و تقويـت نقش مسـئوالنه و مؤثر پـدر در تربيت فرزندان

بـا حفـظ کرامـت و حقـوق آنـان و هدايـت و خيرخواهـي نسـبت بـه
اعضـاي خانـواده و تأكيـد بـر رعايـت نقشهـاي پـدری ،همسـری و

خانوادگـی مـرد(4-3 ،3-3 ،1-3و)6-3

2727تعيين شــاخصهاي دقيق و عيني براي مفاهيم حقوقي خانواده

و شناســايي خالءهاي قانوني ،بازنگري و اصــاح قوانين و مقررات
مرتبط با خانواده ،تدوين آييندادرســي ويژه و تضمين اجراي احكام

و قوانين(2،4-1،3-3و)5

2828برنامهریزی برای توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه و اعضای خانواده
در خصوص حفظ کرامت ،عزت و جایگاه سالمندان با محوریت خانواده
نقشه مهندسی فرهنگی
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و با مشــارکت نهادها و دستگاههای آموزشــی ،رسانهای و فرهنگی و
تبلیغی دولتی و مردمی ،خیرین ،نهادهای دینی و شوراهای محلی()8-3

2929طراحی و اجرای نظام مشــاوره ســالمندی و ايجاد نظام خدمات و

حمايتهاي خانوادهمحور سالمندی()8-3

3030طراحي شــبكههاي اجتماعي و سازكارهاي اســتفاده از تجربيات
ســالمندان و برنامهریزی برای حضور و مشــارکت آنان در برنامههای

فرهنگی ،اجتماعی ،تفریحی و محلی()8-3

3131ارائه مشوقهایی همچون معافيتهای مالياتي و مرخصيها براي
خانوادههايــي كه نگهداري ســالمندان و تأمين هزينههاي آنان را بر

عهده ميگيرند()8-3

3232آموزش بهداشت و شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی

خانوادهها در خصوص تغییرات ناشــی از ســالمندی و گسترش طب
سالمندی و تربیت و ساماندهی مراقبین خانگی سالمندان()8-3

3333پیشبینی فضاهای اقامتی و طراحی فضاهای شــهری و معماري
مسكن متناسب با سالمندان()8-3

3434تدوین ســند ملی کــودک و نوجوان مبتنی بــر آموزهها و معارف
اسالمی با تأکید بر:

 .1-34ارتقای نظام تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي کودکان به منظور

تربيت نسلي سالم ،صالح ،مؤمن ،خودشکوفا و انقالبي و متناسب با نيازها،
ويژگيها و خصائص فردي کودک و تأمين مصالح عالي وي؛()9-3
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 .2-34بازنگري و بازتوليد برنامهها و محتواهاي علمي -آموزشــي

و روشهاي تربيتي براي درونيســازي و تعميق تربيت اســامي
کودک؛()9-3

 .3-34ضرورت پيشبيني تضمينهاي الزم ناظر بر حقوق کودکان؛()9-3

نقشه مهندسی فرهنگی
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 .4-34توســعه فضاهــاي فرهنگي و اجتماعي خــاص کودکان و
بهرهبرداري از توان تأثيرگذاران در مورد کودکان؛()9-3

 .5-34تأمين عدالت آموزشــي و توجه به مقتضيات سني کودکان
در آموزش؛()9-3

 .6-34شناخت همهجانبه چالشها و آسيبهاي فرهنگي ،اجتماعي،

حقوقي ،تربيتي و آموزشي کودکان و تحليل مستمر آن)9-3(.

3535استانداردسازي فضاهاي بازي ،ورزش و تفريح و آموزش کودکان
از نظر بهداشتي -محيطي و احياي بازيهاي سنتي و بومي مناسب

و ترويج آن و پرهيز از تهيه و ساخت و ورود اسباببازيهاي مغاير با

هدف تربيت ديني کودکان()9-3

3636توسـعه مطالعـات و پژوهشهـاي کاربـردي و توسـعهاي در

مراکـز علمـی و پژوهشـی و تقويـت مشـارکت ک ّمي و کيفـي نهادها
و تشـکلهاي دولتـي و غيردولتـي کـودکان بـرای بهبـود شـرايط
کـودکان در کشـور()9-3

3737توسعه شبکههاي راديويي و تلويزيوني ويژه کودک و ارائه
محتواهاي آموزشی و تربيتي براي کودکان ،والدين و مربیان آنها()9-3

3838ايجاد احساس مسئوليت و حساسيت نسبت به مسأله کودک
آزاري و گزارش آن توسط مردم و به ويژه مطلعين محلي()9-3

3939بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط با موضوع كودك ،متناسب با
آموزههاي دين اسالم و مصالح تربيتي کودکان()9-3

4040رعايــت موازين ،احكام و ارزشهاي اصيل اســامي ـ ايراني در
معماري خانه و مجتمعهاي مسكوني ،شهرسازي و اماكن عمومي به

منظور حفظ امنيت اخالقي و حريم خانه و خانواده و پيشبيني الزامات
اجرايي آن(4 ،4-3و)5
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4141تهيه و اجرای «پيوســت خانواده» و تدوین شــاخصهاي ارزیابی

وضعیت خانواده در سياستها ،قوانين و برنامههاي فرهنگی ،اجتماعي،
سیاسی و اقتصادی بهویژه برنامههای توسعه پنج ساله(4 ،3و)5

4242ايجاد رشتههاي مربوط به خانواده و پژوهشگاه ملي خانواده و زنان
با مأموريت توليد منابع درسي و علمي الزم و هماهنگی و هدایت مراكز

علمي و پژوهشي و پژوهشهای مرتبط با خانواده(4،4-3و)5

4343برنامهريزي براي حفــظ حریم امن خانه و خانواده ،تأمین امنیت و
ســامت مادي و معنوي آن و مقابله با تهدیدات و خطرات جنگ نرم،

تهاجم و ابتذال فرهنگی و جلوگیری از واردات ،تولید و توزیع کاالها و
محصوالت ضدفرهنگی()4

4444تهيــه و اجراي برنامه پیشــگیری و مقابله همه جانبــه با جرایم
خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای خانواده()5

4545فرهنگسازي براي پيشــگيري از ناهنجاريها و تعارضات درون

خانــواده و حل آنها با اســتفاده از حكميت قرآنــي ،معتمدين فاميلي،
محلي و مساجد و مراکز امداد و ارشاد خانواده و حمایت از خانوادههای

آسیبدیده یا در معرض آسیب()5

4646متناسبســازی و لحاظ وظایف و نقشهای فــردی ،خانوادگی و
اجتماعی زنان در سیاستها ،برنامهها و اقدامات دستگاهها()6

4747نقد فعال ،مستمر و مؤثر موقعیت و وضعیت زنان و خانواده در غرب

و جریانهای فمینیســتی ،انحرافی و ارتجاعی و پاسخگویی به شبهات
48

مربوط در سطح ملی و فراملی()6

4848حمايــت مادي و معنوي از طرحها و برنامهها با محوريت توســعه
مطالبهگری نسبت به نظام حقوق فطری زنان مبتنی بر آموزههای دینی

در سطح جهانی و پاسخگویی به شبهات مربوط()6
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 4949آسیبشناسی و مقابله همهجانبه مؤثر با استفاده ابزاری و نامناسب از
زنان در عرصههای مختلف جامعه و حفظ کرامت و ارزشهای ذاتی زنان()6

5050شناسایی و رفع خالءها و آســیبهای تربیتی ،اخالقی و قانونی و
اصالح آداب و رسوم و سنتهای عرفی برای آموزش ،استیفای حقوق
شرعی زنان و تأمین نیازهای مادی و معنوی ایشان()6

5151معرفی و ترویج الگوهای زنان برتر قرآنی و تاریخی جهان اسالم و
معاصرسازی آنها و اعمال سیاستهای تشویقی مناسب در این زمینه()6

5252توليد و عرضه آثار و محصوالت علمي و فرهنگي تبیینكننده نقش
زنان در حرکــت انقالبی و جهادی در عرصههــای مختلف و معرفی
الگوهای زن مبارز مسلمان در زمینههای مربوط()6

5353ارتقا و متناسبســازی نظام تعلیم و تربیت کشور در جهت تربیت
بانوان بر اساس سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش()6

تبصره  .1ستاد ملی زن و خانواده موظف است با همکاری و مشارکت نهادها
و دستگاههای ذيربط ،برنامه اجرايي اين مصوبه را همراه با تقسيم كار ملي
در مدت سه ماه تصویب و برای اجرا ،ابالغ نماید و ضمن پیگیریهاي الزم،

گزارش عملکرد آن را ساالنه به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کند.

تبصره  .2طرحهای تفصیلی مورد نیاز با هماهنگی ستاد ملی زن و خانواده
توسط دستگاههای مسئول تهیه و پس از تصویب در ستاد مذكور ،به اجرا

گذاشته میشود.

تبصره  .3دســتگاهها موظفند اعتبارات مــورد نیاز اجرای این مصوبه را
با هماهنگی ســتاد ملی زن و خانواده و معاونــت برنامهریزی و نظارت

راهبردی رئيس جمهور در برنامه سالیانه خود منظور نمایند.

تبصره  .4نظارت ،رصد و پایش مستمر وضعیت خانواده و ارزیابی ک ّمی و

کیفی عملکرد دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای نقشه مهندسی
فرهنگی بر عهده شورای عالي انقالب فرهنگی است.
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راهبرد كالن4
جلوگيـري از كاهش نرخ بـاروري كل و ارتقاي آن
متناسـب با آموزههاي اسلامي ،اقتضائـات راهبردي
كشـور ،مطالعـات جمعيتشـناختي ،آمايـش و پايش
مسـتمر جمعيتي

راهبردهای ملی

1.1فرهنگسازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصالح بینش

و نگرش مسئوالن و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری
بویژه زیر حد جانشینی؛

2.2تدوین سیاستها ،برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی

بــرای دســتیابی به نرخ باروری مناســب ،جمعیــت مطلوب و لغو
سیاستها ،برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛

3.3تدوین الگوی ســبک زندگــی و ترویج آن بهویــژه فعالیتهای
اجتماعی ،آموزشــی و اشتغال زنان متناســب با معیارهای اسالمی و

هماهنگ بــا مصالح خانواده به منظور ایفای هــر چه کاملتر نقش

مادری و همسری؛

4.4ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشي و جامع جمعیت کشور؛

5.5آمایش مســتمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به

منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در سطوح ملی ،منطقهای
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و بینالمللی؛

ب ساختن
6.6اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت کشــور از طریق متناس 

نرخ باروری خانوادهها با شــرایط و اقتضائات ســامت ،معیشــت و
فرهنگ آنها.
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اقدامات ملي

1.1تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامههای آموزشی ،پژوهشی،

اطالعرســانی ،نمایشی ،تبلیغی و غیره در رسانههای جمعی بویژه صدا

و سیما و شبکههای اســتانی آن با هدف گفتمانسازی و ترویج فواید
فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شــرایط و

مقتضیات راهبردی(1و)6

2.2تبیین نظریه جمعیتی اسالم و ترویج آن توسط روحانیت برای اصالح

نگرش مســئوالن و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن(،1

3و)6

3.3تدوین و اجرای برنامههای ترویجی ،آموزشــی ،پژوهشی و خدمات
پزشکی توســط وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در جهت

اصالح نگرش عمومی(1و)2

4.4برنامهریزی و فرهنگسازی در تسهیل ازدواج ،کاهش سن ازدواج و
استحکام خانواده(2 ،1و)3

5.5حمایت از گسترش شــبکههای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد
حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده(1و)2

6.6آمایش و برنامهریزی اســتانی و منطقهاي جمعيت با در نظر گرفتن
مقتضیات اساسی و راهبردی مربوط(1و)5

7.7اصالح نگرشها و برنامههای درســی در سطوح آموزش و پرورش
و آموزش عالی نســبت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و اســتفاده از

ظرفیتهای آنها در این زمینه(3 ،1و)6
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8.8بازنگري كليه سیاستها ،برنامههای توسعه و قوانين و مقررات کشور
با تأکید بر اصالح قوانین و مقررات تنظیم خانواده()2

9.9تدوین و تصویب برنامههای هوشمند برای ارتقای باروری(2و)6
نقشه مهندسی فرهنگی
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1010تدويــن و اجرای الگوها و برنامههاي حضــور اجتماعي مطلوب و

تنوعبخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئوليتهای خانوادگي(همسری
و مادری)()3

1111ایجاد بانکهای اطالعاتی جامع جمعیتی ملی ،منطقهای و بینالمللی

و رصد مستمر تحوالت جمعیتی در جهت اهداف و سیاستهای جمعیتی
کشور()4

1212سیاســتگذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرحها و
برنامههای توسعه ملی و منطقهای(4و)5

1313بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشــویقی فرزندآوری
به صورت پلکانی با رعایت ســه معیار سن ازدواج ،فاصله موالید و تعداد

فرزندان از طريق پيشبيني الزاماتي همچون3 ،2(:و)6

 .1-13پوشــش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای
بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه

درمانی میباشند؛

 .2-13اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به مادران باردار و دارای

فرزند زیر دو سال حداقل برای سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان؛

تبصره  .1اقالم ســبد تغذیه رایگان توســط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تعیین میشود.

 .3-13اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکملهای
غذایــی ،دارو ،آزمایشهای دورهای و موردی و معاینههای ماهیانه
به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو ســال برای حداقل سه دهک
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درآمدی پایین و نیازمندان؛

تبصره  .2اقالم بســته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.

 .4-13پوشــش کامل بیمهای برای درمان ناباروریهای اولیه و

ثانویه؛
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 .5-13افزایــش مدت مرخصی اســتعالجی زایمــان به نه ماه و
مرخصی بدون حقوق به  21ماه و جمع ًا به مدت  30ماه به ازای هر
فرزند و در مجموع  10سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه

شاغالن بخش دولتی و غیردولتی؛

تبصره  .3مرخصی اســتعالجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمیباشد و

حداکثر تا  6سالگی کودک قابل استفاده است.

 .6-13اختصاص مرخصی استحقاقی دو هفتهای تولد فرزند به پدر؛

تبصره  .4این مرخصی قابل بازخرید نمیباشد.

 .7-13افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند

تا  4نیمســال و کاهش ســقف واحدهای درسی در هر نیمسال تا

سقف  8واحد؛

 .8-13متناسبســازی نظام آموزشی کشور با مالحظات جنسیتی

و سیاستهای جمعیتی در ساختار ،محتوا و طول مدت تحصیل؛

 .9-13مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام

دانشجویی ،وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاههای
دانشجویی ،دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار

دهند؛

 .10-13دانشجویان مادر دارای فرزند زیر سه سال میتوانند تا 50
درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه

حضوری یا مجازی بگذرانند؛

تبصره  .5دســتورالعمل اجرایی مربوط توسط وزارتین علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهيه و ابالغ خواهد شد.

 .11-13فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ســاعات کار
موظــف ،ایجاد امتیازات خاص و تســهیالت الزم در طرح دورکاری

و نیمه حضوری و ســایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و
مادران دارای فرزند زیر پنج سال؛
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 .12-13افزایش حق عائلهمنــدی و اوالد در کلیه قوانین و مقررات
استخدامی؛

 .13-13اعطای مشوقهای مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در
بُعد خانوار ازطريق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده؛

 .14-13حمایت از طراحی ،ساخت و واگذاری مسکنهای چند نسلی
به خانوادههای گسترده؛

 .15-13احتساب خانهداری به عنوان شغل و کمک به بیمه

بازنشستگی زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط
دولت متناسب با درآمد خانواده؛

 .16-13مادران شاغل دارای  3فرزند و بیشتر میتوانند با داشتن هر
میزان سابقه کار ،عالوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک

سال افزایش سنوات بازنشسته شوند؛

 .17-13مادران شاغل میتوانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان
سنوات بازنشسته شوند؛

 .18-13پرداخــت وام قرضالحســنه «فرزند» بــه خانوادهها برای
فرزندان ســوم تا پنجــم با بازپرداخت  10ســاله و بــدون الزام به

سپردهگذاری توسط بانکهای عامل؛

تبصره  .6این تســهیالت به خانوادههایی که سن مادر حداکثر  39سال
باشــد ،اختصاص مييابد و آیین نامه اجرایی آن توســط وزارت اقتصاد و
دارایی تهیه و به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.
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 .19-13کاهش مدت خدمت ســربازی متناســب با سن ازدواج و
تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیالت آنها با رعایت ضوابط و

مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.

1414ارتقای آمادگیهای جســمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و
بارداری از طریق)2(:
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 .1-14درج عناوین و ســرفصلهای مربوط به آمادهسازی دختران
و پســران از نظر سالمت جسمی و روحی و روانی برای عهدهداری
مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع

مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش؛

 .2-14افزایش اعتبارات ،امکانات ،ســاعات درسی و فعالیتهای
ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها؛

 .3-14ایجاد رشتههای تحصیلی متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن
بر اساس فرهنگ اسالمي ،همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع

مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری؛

 .4-14اجرای مستمر طرح غربالگری سالمت دختران و پسران در
مدارس و دانشگاهها.

1515ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با ســزارینهای
غیرضروری و سودجویانه()2

تبصــره :1بهمنظور راهبــري ،برنامهريزي و نظــارت و ارزيابي كالن

جمعيتي ،نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور توسط دولت تشکیل

و با همکاری دســتگاههای ذيربط ،نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم
کار ملی و دستورالعملهای الزم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه

به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه مینماید.

تبصره  :2درصورت لزوم ،قوانين و مقررات متناظر با هر يك از اقدامات
ملي ،حســب مورد از سوي مجلس شوراي اســامي و هيأت وزيران به

تصويب ميرسد.
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راهبرد کالن 5
طراحــی و نهادینهســازی آداب و ســبک زندگــی
اســامی – ایرانــی در زمینههــای فــردی ،خانوادگــی
و اجتماعــی مبتنــی بــر تقــوای الهــی و بــا الهــام از
ســیره معصومیــن()

راهبـردهای ملـی

1.1طراحی و نهادینهســازی الگوی ارتباطــات و تعامالت اجتماعی در
فضــای واقعی ،مجازی و كالبدي فرهنگــی و اجتماعی در چارچوب

آموزههای اسالمی؛

2.2اصالح الگوی مصرف و نهادينه كردن آن مبتنی بر نیازهای واقعی؛

3.3تبیین و نهادینهسازی فرهنگ و الگوی تغذیه سالم در چارچوب نظام
جامع سالمت مبتني بر آموزههاي اسالمي؛

4.4تبيين و نهادینهســازی فرهنگ عفاف ،پوشش و حجاب اسالمی در
مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛

5.5هدایــت ،غنیســازی و ايجاد تعــادل در اوقات زندگــی در زمينه
خودســازی و عبادت ،کار و تالش ،ورزش و تفریحات سالم در سطوح

فردی ،خانوادگی و اجتماعی؛

6.6تبيين و ترويج الگوی ورزش و تفريحات سالم بر اساس تعالیم اسالم؛
7.7طراحي و نهادينهسازي الگوي معماري و شهرسازي اسالمي -ايراني؛

8.8ایجــاد چشــمانداز ملی اســتقالل اقتصــادی ،تولیــد و مصرف،
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فرهنگســازی و اصالح آگاهیها ،باورها ،گرایشها و نگرشها برای

تحقق آن.
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اقــدامات ملـی

1.1تدوين و اجراي برنامه جامع ســبك زندگي اسالمي -ايراني(،2 ،1
5 ،4 ،3و)6

2.2طراحی و پيادهســازی الگوی تعامالت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ
اســامی -ایرانی با تأکیــد بر خودباوری ،جمعگرایی نهادی ،نشــاط،
امیدواری ،آیندهنگری و خطرپذیری()1

3.3برنامهريزي براي تقويت فرهنگ و سبك زندگي اصيل روستايي و
عشايري متناسب با مقتضيات و سبك زندگي اسالمي -ايراني()1

4.4طراحــی و اجرای برنامــه انجام عبادات جمعــي و تعامل محلي با
محوريت مساجد و تقويت و گسترش ارتباطات خويشاوندي و حمايت

از صله ارحام()1

5.5ضابطهمند نمودن و رعايت حريمها و حدود شرعي در تعامالت كاري
و ارتباطات مجازي()1

6.6حمايت از ايجاد و گسترش تشكلهاي مردمنهاد با محوریت موضوعات
و ارزشهاي اسالم ناب محمدی( )در جامعه و فضای مجازی()1

7.7ســاماندهي و هدايت تشــكلهاي مردمنهاد فعــال در زمينههاي

اجتماعي ،سياســي و اقتصــادي موجود در جهــت تقويت ارزشهاي
فرهنگ اسالمي و نظارت بر آن()1

8.8تهيه و اجــراي برنامه جامــع الگوي صحیح مصــرف و مقابله با
مصرفگرايي ،اسراف و تجملگرايي()2

9.9برنامهريزي براي افزايش ســهم كاالهــا و محصوالت فرهنگی-
مذهبي در سبد مصرفي خانوار بویژه خانوادههاي روستايي و عشايري()2

1010اصالح نظام تبليغاتي و رسانهاي با رويكرد ترويج مصرف كاالهاي

توليد داخل()2
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1111بسترســازي بــراي ترويــج ســبک زندگی اســامی و فرهنگ
صرفهجويي ،قناعت و مصرف صحیح و بهينه در حوزههاي انرژي ،آب،
حمل و نقل ،دارو ،خوراك و پوشــاك مبتني بر آموزههاي ديني ،منافع

ملي و توجه به اقشار محروم()2

1212تدوين و اجراي برنامه جامــع آموزش و ترويج الگوي غذا و تغذيه
اســامي -ايراني و تبيين نقش اغذيه حالل در سالمت افراد و معرفي

اغذيه حرام و ناسالم و جلوگیری از توليد ،توزيع و مصرف آنها()3

1313پيشبيني ضمانتهاي الزم براي هماهنگسازي و اجراي مصوبه
شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير قوانين و مقررات مربوط در زمينه
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و بازنگري و به روزرساني آن()4

1414تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترويج پوشش منطبق با آموزههای
اسالمی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات،

توليد و توزيع پوشاك و لباسهاي مبتذل و غيراسالمي()4

1515بازنگری و اصالح نظام آموزشی و تعلیم و تربیت با رویکرد تثبیت

عفاف و حجاب و حذف نمادهای فرهنگی منحط غربی و زدودن مظاهر
خودباختگی در مقابل فرهنگ بیگانه()4

1616رعایــت هماهنــگ و هدفمند اصل عفــاف و حجــاب در کلیه

سیاستگذاریها و مدیریت عمومی جامعه و بازنگری در سیاستهای
مغایر آن بویژه سیاســتهای آموزشــی ،تجاری ،اقتصادی ،تبلیغی و

رسانهای()4
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1717طراحي ضوابط و اســتانداردهاي ملي اصالح و ارتقای ســامت

محیطهــای گوناگون اجتماعــی اعم از دولتــی و خصوصی از قبیل

محیطهای آموزشی ،رسانهای ،تجاری و اقتصادی ،کسب و کار ،ورزشی

ل رعایت عفاف و حجاب()4
و تفریحی به منظور تسهی 
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1818مدیریــت و برنامهريزي راهبــردی مهدکودکهــا و تمرکز اداره

آنهــا در بخش دولتی و عمومی با توجه بــه نقش تعيينكننده آنها در

فرهنگپذيري كودكان()4

1919تدوين و اجرای برنامه جامع غنيســازي اوقات فراغت و تفريحات
ســالم در ابعاد فردي ،خانوادگی و اجتماعي در ســنين مختلف و ارائه
الگوي مناسب بر اساس آموزههاي اسالمی -ایرانی و حمايت از توسعه

و گسترش هدفمند نهادها و مؤسسات فعال اين حوزه()5

2020تدوین و اجرای برنامه جامــع ورزش همگانی ،قهرمانی و بومي

و توجــه به كاركردهاي ورزش در ابعــاد مختلف با تأكيد بر اخالق و
آموزههاي اسالمي و متناسبســازي زيرساختها و امكانات ورزشي

هماهنگ با نيازهاي زنان و مردان در مناطق شهري و روستايي()6

2121تهيه و تصويب ســند جامع الگوي اســامي -ايراني شهرسازي و
مسكن با تأكيد بر:

 -1-21تهیـه و تصویـب سـند حـوزه معماری و تهيه سـند جامع

ارتقای كيفي سـيما و منظر شـهري براي شـهرهاي داراي طرح

جامع()7

 -2-21حمايت از ساخت و ساز هماهنگ با اقليم و الگوهاي سنتي
معماري اســامی -ايراني و احتراز از معرفــي و ترويج فضاهاي

زيستي بيگانه و متضاد با فرهنگ ملي()7

 -3-21بررسي و تصويب طرحهاي بناهاي عمومي و دولتي مهم و
تأثيرگذار درسيماي شهري و روستایي از لحاظ معماري و طراحي

شهري()7

 -4-21تهيه الگوهاي معماري مسكن معاصر بر اساس آموزههاي
معماري اسالمي-ايراني()7
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2222تبيين و ترويج چشــمانداز ايران  1404و برنامهريزي براي معرفي
دســتاوردهاي اقتصادي ،فني و تكنولوژيك كشــور در سطوح و اقشار
مختلف جامعه و حمايت از صادرات محصوالت داخلي()8

2323افزايش فرهنگ بهــرهوري و كيفيت توليد داخلي ،معرفي كاهش
قيمت تمامشــده به عنوان ارزش ملي و ارتقای استانداردهاي خدمات

پس از فروش و نظام تبليغات بازرگاني()8

2424حمايت فرهنگي و معنوي از طرحهاي موفق و نوآوريهاي عرصه
توليد و بهينهسازي مصرف و نوآوران()8
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راهبرد کالن 6
انسجامبخشی و تقویت مشــارکت فراگیر و نظاممند نهاد
خانواده ،نظام تعلیم و تربیت ،ســازمانهای اجتماعی و
اداری و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط،
قانونگرایی و احســاس امنیت عمومی و ظرفيتسازي
و فرهنگســازي براي رفع موانع فرهنگی ،ساختاری و
رفتاری

راهبـردهای ملـی

1.1فراهم آوردن زمينههــاي اجرای صحیح ،دقیــق ،عادالنه ،مؤثر و
پیوسته قوانین و مقررات؛

2.2ارتقای احســاس امنیت عمومی و اجتماعی کشــور با مشــارکت

دستگاههای ذيربط و نهادهای اجتماعی؛

3.3رصد تغییر و تحــوالت فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر امنیت فردی و
اجتماعی و اتخاذ رویکرد پیشــگیرانه از وقوع جرم و بروز آســیبهای

اجتماعی؛

4.4زمینهســازی تحقق نظارت عمومی و مطالبه اجتماعی برای اجرای
قانون و برخورد با متخلفان در کلیه سطوح؛

5.5نهادينهسازي ارتباط و تعامل مؤثر خانواده ،مسجد ،مدرسه ،محله با

پلیس و بسيج در مقوله نظم و امنیت اجتماعي؛

6.6آموزش قانونگرايي ،نظم و انضبــاط و رفتارهاي اجتماعي متعالي
متناسب با سبك زندگي اسالمي ـ ايراني در همه برنامههاي آموزشي و

همچنين برنامههاي صدا و سيما؛

7.7کاهش تقاضا به مواد مخدر ،روانگردانها ،دخانیات ،نوشــيدنيها و

اغذيه حرام با تکيه بر اقدامات فرهنگي و ايجابي حمایتی بهویژه برای
خانوادههای در معرض آسیب و آسیبدیده.
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اقــدامات ملـی

1.1طراحي و اجراي برنامه بلندمدت ارتقای آگاهی ،آموزش و درونیسازی
تعهد و احترام به قانون در بین مسئوالن و مردم و بهرهگيري از نمادهاي

مختلف ملي و محلي و الگوهاي رفتاري قانونگرايانه گروههاي مرجع
در ترويج قانونگرايي(3،1و)4

2.2برنامهریزی برای بهرهگيري از ابزارهای فرهنگی ،آموزشی و رسانهها

برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی()1

3.3برنامهريزي براي تنقيح و شفافســازی قوانین و مقررات حاکم بر
فعاليتهاي مختلف كشور(1و)3

4.4گســترش نظاممند و هدفمند ســازمانهای مردمنهاد برای تقويت

فرهنگ پیشــگیری از جرم و بروز آســیبهای اجتماعــی با تأكيد بر

دستگاههاي فرهنگساز كشور همچون صدا و سیما ،آموزش و پرورش
و دانشگاهها و حوزههاي علميه و ساير رسانههای گروهی(3،1و)6

5.5برنامهریزی برای آموزش قوانین و مقررات و حقوق و تکالیف عمومی
و اجتماعی در حوزهها و سطوح مختلف(1و)6

6.6طراحی ،برنامهريزي و اجرای مدیریت هوشمند آسیبهای اجتماعی

با رویکرد فرهنگی(2،1و)6

7.7برنامهريزي براي ارتقای فرهنگ عمومي و رعايت قوانين و مقررات
در حوزههاي محيط زيست و فرهنگ ترافیکی کشور(1و)2

8.8تقویــت و حمایت از خدمــات راهنمايي و مشــاورهای و مددکاری
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اجتماعی در ســطح جامعه با رویکرد پیشگیری و کاهش جرم و توسعه
بهداشت رواني و سالمت معنوی مبتني بر آموزههاي اسالمي(1و)2
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9.9برنامهريــزي براي پيوند بين اخالق اجتماعــي و قانون و تأکيد بر

احتــرام به قانون به عنوان وظيفهای ديني ،اخالقي و اجتماعي در تمام
برنامههاي آموزشي و ترويجي نهادهاي فرهنگي و آموزشي(1و)2

1010اجرای برنامههای فراگیر آموزشی و بازآموزی و توسعه قابلیتها و

توانمندیهای فرهنگی و تخصصی نهادهاي ذيربط متناسب با چالشها
و نیازهای فزاینده کشور(1و)2

1111طراحــي و اجراي برنامه جامع مقابله قانوني و نظاممند با تظاهر به
نقض قوانين الهي و اجتماعي در همه عرصههاي فرهنگي ،اجتماعي،

سياسي و اقتصادي(3،1و)4

1212تدوین و اجرای ســند فرهنگي امنیت عمومی و اجتماعی کشور با

تأكيد بر:

 -1-12تقویت و ارتقای ادراک و احساس امنیت در جامعه؛(2و)3

 -2-12طراحی و استقرار نظام مدیریت هوشمند امنیت عمومی و
اجتماعی کشور؛(2و)3

 -3-12ایجاد سازکارهای درمان و بازپروری آسیبدیدگان اجتماعی

و فرهنگی2(.و)3

1313طراحی و اســتقرار نظــام نظارت عمومی و مطالبــه اجتماعی در
چارچــوب امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای قانون و برخورد با
متخلفان حدود و احكام شرعي و قانوني()3

1414برنامهريــزي براي اعمال رويكرد پیشــگیرانه در طراحی و فرآیند
تصویب قوانين و مقررات()4

1515طراحي و اســتقرار نظام تعامل و همكاري خانواده ،مسجد ،مدرسه،

بسيج و پليس براي ايجاد نظم و امنيت اجتماعي و محله سالم(4و)5
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1616تدوين و اعمال استانداردهاي رفتاري در زمينه اجراي احكام و حدود
الهي ،قانونگرايي ،نظم و انضباط و رفتارهاي اجتماعي مطلوب از طريق

برنامههاي آموزشي ،رسانهاي و فرهنگي و اجتماعي()6

1717طراحــي و تدويــن برنامه جامع فرهنگي و اطالعرســاني در القاء
مضرات و آسيبهاي فردي و اجتماعي مصرف مواد مخدر ،روانگردانها،

دخانیات ،نوشيدنيها و اغذيه حرام از طريق مراجع تخصصي و حرفهاي

و مراکز فرهنگي و تربيتي مرتبط()7

1818برنامهريــزي براي ارتقای مهارت و توانمندســازي خانوادههاي در
معرض آسيب و يا آسيبديده در حوزه اعتياد به مواد مخدر ،روانگردانها،

دخانیات ،نوشــيدنيها و اغذيه حرام و گســترش اقدامات پيشگيرانه و
درماني با بهرهگيري از آموزههاي ديني و فرهنگي()7
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راهبرد کالن 7
تبييــن ،نهادینهســازی و ارتقای اخــاق و رفتار و نظام
حقوقي اسالم در حوزههاي اجتماعی و سياسي

راهبـردهای ملـی

1.1تبیین الگوی رفتار و مناســبات مردم و مســئوالن مبتنی بر نظریه

مردمساالری دینی؛

2.2نهادینهســازی و ارتقــای اخالق و رفتار اجتماعی بــه ویژه تعاون،
صداقت ،اعتماد ،گذشــت و فداکاری در کارگــزاران ،نهادها و مردم به

عنوان وظیفه اسالمی؛

3.3تبیین و تحقق نظام حقوقی اســام در حوزههای اجتماعی به ویژه

سالمت ،محیط زیست و تغذیه؛

4.4نهادینهســازی الگوها و سازکارهای اسالمی نشاط و شادابی و سفر

و گردشگری.

اقــدامات ملـی

1.1برنامهريزي براي تبیین و تحکیم و نهادينهسازي شاخصهاي الگوي
رفتار متقابل مسئوالن با مردم همچون والیتمداری ،استکبارستیزی،

شفافیت و پاسخگویی ،تقوای سیاسی و پرهیز از دنیاطلبی و برتریجویی
در کارگزاران و مدیران()1

2.2احیا ،تبيين و گسترش امر به معروف و نهی از منکر ،فرهنگ نقادي
و انتقادپذیری در مناسبات مردم ،سازمانها ،احزاب سیاسی ،کارگزاران

و رسانهها()1

3.3طراحي سازكارهاي تضمين کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از

سوی نهادها و كارگزاران()1
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4.4بازبینی و اصالح قوانین ،ساختارها ،فرایندها و رویههای تضعیفکننده

اخالق ،رفتار و تعهدات اجتماعی و وضع قوانين ،ســاختارها و تسهيل
فرايندهاي تقويتكننده آن()2

5.5برنامهريزي براي اصالح و ارتقای نقش رســانهها در آگاهیبخشي،
آموزش و ترویج اخالق و رفتار اجتماعی اسالمی()2

6.6برنامهريزي براي اصالح نظام تعلیم و تربیت رســمی و غیررسمی
بهمنظور ارتقای آگاهیها ،مهارتهای زندگی اجتماعی و درونیسازی
آموزههای اخالق اجتماعی اسالم()2

7.7طراحي و تدوين ســازكارها و ضمانتهــاي قانوني و اجرايي رعايت

شايستهســاالري ،قانونگرايي و پرهيــز از گروهگرايي و قبيلهگرايي در
انتخاب ،انتصاب ،تشويق ،ترفيع و تنبيه در نظام مديريتي و اداري كشور()2

8.8رصد ،طراحي و راهبري تحــوالت گروههاي مرجع و ارتقاي نقش
و جايگاه اسوهها و الگوهاي اسالمي و اخالق و رفتار اجتماعي آنها()2

9.9احیاء ،بازتولید و ترویج الگوها و ســنتهای اصیل ملی و محلی در
زمینه تعاون و همکاری متناسب با آموزههای اسالمی و نیازهای روز()2

1010برنامهريزي براي تقویت فرهنگ شُ ــكر و سپاسگذاري و ارتقای
احســاس رضایتمندی عمومــی از برخورداريهاي مادي و معنوي از
زندگی فردی و اجتماعی متناسب با امكانات و مقدورات()2

1111تهيه طرح جامع ایجاد و گســترش تعاون و مشــاركت عمومي و
مديريت كالن تشــكلهاي مردمي و شــبکههای اجتماعی و ارتقای
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کارکردهای آن در سطوح محله ،روستا ،شهر ،منطقه و کشور مبتنی بر
آموزههای اسالمی و انقالبي با تأكيد بر محوريت مساجد()2

1212تدوين و اجراي برنامههاي فرهنگي اصالح نگرش و تحکیم تعامل و
احترام متقابل اقشار و اقوام کشور و ارتقای ظرفیتهای بین فرهنگی()2
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1313تدوين و اجراي سند زيست محيطي مبتني بر ارزشها و آموزههاي
اسالمي()3

1414برنامهريزي بــراي ارتقای زمینههای اجتماعی -فرهنگی و تقویت

ضمانتهــاي حقوقي و قانونــي براي حفظ محيط زيســت و اجرای
استانداردهای ایمنی()3

1515ســنجش و رصد دورهاي فرهنــگ آگاهی و دانــش عمومی در

حوزههای اجتماعي بویژه ســامت ،ایمنی ،محيط زيســت و تغذيه و
برنامهريــزي براي ارتقای آن و فرهنگســازي مبتنــی بر آموزههای
اسالمی -ایرانی()3

 1616برنامهريزي براي اصالح نگرش ،تبیین علمی و ترویج طب و تغذيه سنتی
و اسالمی همگام با بهرهگیری از تجارب و دستاوردهای نوین بشری()3

1717ســاماندهی و گســترش زیرســاختها ،ســازکارها و فضاهای
تقویتکننده شادابی و نشاط و اطمینانبخش در جامعه با حفظ اصول و
ارزشهای اسالمی()4

1818طراحی و اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل دریاها ،رودخانهها و
آبگیرهای کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور()4

1919طراحــي ،تدوين و اجراي برنامههاي ملي ترویج نمادها و الگوهای
رفتاری شادی و شادابی اسالمی و بازمهندسي جشنهاي ديني ،عمومي

و خانوادگي بر اساس آموزههاي اسالمي()4

2020تدوین و اجرای ســند و برنامه جامع گردشــگری مبتنی بر نقشه

مهندســی فرهنگی کشــور با تأکید بر اعمال مدیریت فرهنگی و ارائه
الگوهاي اســامي در ایرانگردی ،جهانگردی و گردشــگری مبتني بر

آموزههای اسالمی و تســهيل و توسعه گردشگري ديني و بهرهگيري
از اين زمينهها در توسعه فرهنگ اسالمي و انقالبي()4
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راهبرد کالن 8
طراحی و اســتقرار الگوی اسالمی اخالق و فرهنگ كار
و رفتار اقتصادی دولت و مــردم در عرصه تولید ،توزیع
و مصرف

راهبـردهای ملـی

1.1تبيين و ترویــج اخالق و فرهنگ اســامی کار ،كار جمعي ،جهاد
اقتصادی ،کارآفرینی ،تولید ثروت ،کسب رزق حالل ،مشارکت و رقابت

ســالم اقتصادی و پرداخت مالیات به مثابــه وظیفه و ارزش ملی برای

تأمین عزت جامعه اسالمی و آحاد آن؛

2.2ترویج مشــتريمحوري و تحقق عدالت در تخصیص و توزیع منابع
ثروت و دسترسي به فرصتها ،کاالها و خدمات؛

3.3ترویج سادهزیستی براي مسئوالن و مردم و پرهیز از تجملگرایی و
رعایت قناعت و كفاف در مصرف و اجتناب از اسراف؛

 4.4نهادینهسازی مدیریت بهینه بیتالمال و دقت و احتیاط در استفاده از آن؛

5.5بازطراحــی و استانداردســازی فرهنگی نظــام واردات و صادرات
محصوالت و پایش مداوم آثار و تبعات فرهنگی آن؛

6.6مقابله همهجانبه ،فراگیر و ســازمانیافته با ويژهخواري(رانتجويي)،
فقر ،فساد و تبعیض در عرصههای اقتصادی.

اقــدامات ملـی
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1.1ساخت فيلم و مجموعه تلویزیونی در مورد زندگي كارآفرينان نمونه و

تشويق مردم به سوي كارآفريني و تقويت مضامين اسالمی اخالق و فرهنگ
کار و كارآفريني با بهرهگيري از ابزارهاي رسانهاي ،هنري و آموزشي()1

2.2تقويــت فرهنگ خوداتكايــي و توليدمحوري روســتاها و اصالح
نگرش جامعه به روستا و زندگي روستايي()1
نقشه مهندسی فرهنگی
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3.3برنامهريزي براي آموزش فقهی حرفهها و مشاغل عمومی به عنوان
بخشی از آموزشهای پایه و تخصصی()1

4.4برنامهريزي براي آموزش عمومی ،گسترش و ترويج روحيه مشاركت
و فرهنگ تعاون و رقابت ســالم بين مردم در فعاليتهاي اقتصادي به
عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسالم()1

5.5طراحي و اجراي برنامههاي فرهنگي و ترويجي الزم براي بسترسازي

فرهنگي و تغییر ذهنیتها و باور عمومی جامعه نسبت به ماهیت وظایف

دولت و پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت()1
6.6برنامهريزي براي تشويق مصرف بهینه ،تولید ملی و ایجاد و گسترش
بازارهای محلی در استانها()1

7.7برنامهريزي براي احیاء و تقويت فرهنگ نهادهای اقتصادی اسالم و
تبیین و ارتقای کارکردهای آن با تأکید بر وقف ،قرضالحسنه ،خمس،

زکات و انفاق و همچنين خیریهها و بكارگيري از ظرفيتهاي قانوني،
حقوقي ،آموزشي ،رسانهاي و فرهنگي كشور در راستاي آن()1

8.8برنامهريزي براي تقویت روحیه استقامت و خودباوری ملی در مقابل

تهديدهــا و تحریمهای اقتصادی و مجاهدت برای رفع موانع و تحقق
اهداف چشمانداز ایران )1(1404

9.9برنامهريزي فرهنگي نهادها و دستگاههاي اقتصادي و فرهنگي براي
اشــاعه و تبلیغ فرهنگ توكل ،قناعت و صرفهجويي ،مصرف صحيح و
احترام به کار و کسب حالل ،رزق و ثروت حالل و بیتالمال(1و)2

1010طراحي و ســاماندهی الگوی تبلیغات مســتقيم و غيرمســتقيم
بازرگاني مبتنی بر ارزشهای اسالمی و ملی و ممنوع کردن تبلیغات

بازرگانی مبتنی بر فرهنگ غیردینی و غربی(5 ،3 ،1و)6

1111اصالح نظام اعطای تســهیالت ،یارانهها ،تخفیفها و معافیتهای
مالیاتی منطبق با اهداف و اولويتهاي فرهنگی()2
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1212توليد و برنامهسازي رسانهاي براي ترويج فرهنگ مصرف بهینه و
نظام توزيع و خدمات پس از فروش محصوالت داخلي(2و)3

1313بازنگری و اصالح قوانین با رویکرد حمایت و پشــتیبانی از مصرف

بهینه و همراهســازی مصرف درست با مشــوقهاي اجتماعی و اتخاذ

تدابیر محدودکننده اجتماعی برای رفتارهای مسرفانه و مبذرانه()3

1414شناســايي و ترویج الگوهای اســامی -ایرانی سختكوشــي و
سادهزیستي از طریق رسانههاي جمعي بويژه رسانه ملی()3

1515شفافسازی اراده حاکمیتی برای مجازات متجاوزان به بیتالمال و
جدیت برخورد با مفسدان اقتصادی()4

1616تدوين ضوابط مربوط به استانداردسازي فرهنگي در نظام واردات و
صادرات و اعمال ممنوعيت ورود محصوالت مروج و يا داراي نمادهاي

ضدديني و خالف فرهنگ و سبک زندگي اسالمي– ايراني()5

1717طراحي الگوهــاي فرهنگي توليد و بهرهبرداري از اســباببازي و
لوازمالتحرير مبتني بر ارزشهاي اسالمي -ايراني()5

1818حمايت فرهنگی از ابتكارات ،نوآوریها و اختراعات ،جهت رساندن
به مرحله توليد و رقابت با كاالهاي خارجي()5

1919ترســيم الگوي حمايت پولي و اعتباري بانكي به منظور حمايت از
توليد ،توزيــع و صادرات كاالها و خدمات فرهنگــي و هنري و ايجاد

تســهيالت و حمايتهاي ويژه براي تهيه مواد اوليه ،ماشــينآالت و

تجهيزات موردنياز صنايع بخش فرهنــگ براي نيل به بهبود كيفيت
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توليدات و صدور محصوالت فرهنگي و هنري در مقياسهاي جهاني()5

2020ایجــاد فرهنگ مبارزه همهجانبــه و فراگیر با مفاســد اقتصادی،
رباخــواری ،ویژهخواری(رانتجویی) ،امتیازطلبی ،تکاثر ،ســودجویی،

احتکار ،گرانفروشی و کمفروشی()6
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راهبرد کالن 9

∗

تبییـن ،ترویـج و نهادینهسـازی هنر متعهـد ،تعاليبخش،
شـوقآفرين و استكبارسـتيز و تعمیق درک زیباشناسـانه
عمومـی و بهرهگیـری از ظرفیـت هنـر در تحکیـم
فرهنـگ اسلامی -ایرانـی و گفتمـان انقلاب اسلامی
مبتنـي بـر بیانـات امـام خمینـی( )و مقـام معظـم
*
رهبـري()

راهبـردهای ملـی

1.1تبيين و ترویج فلسفه و حکمت ،اخالق و فقه هنر از منظر اسالمی و
حمایت از نظریهپردازی ،تولید دانش و ادبیات در عرصههای مختلف هنر
اسالمی -ایرانی بویژه در عرصه هنرهاي نمايشي و موسيقي؛

∗ايــن راهبرد كالن در چارچوب پيــام حضرت امام خميني( )به مناســبت تجليل از
هنرمندان متعهــد( )1367/06/30و ديدگاههاي مقام معظم رهبري( ،)تنظيم و اجرا
ميشود؛
«بسم اهلل الرحمن الرحیم ،خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهههای عشق و شهادت
و شرف و عزت ،سرمایه زوالناپذیر آنگونه هنری است که باید به تناسب عظمت و زیبایی
انقالب اسالمی ،همیشه مشام جان زیباپسند طالبان جمال حق را معطر کند.
تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقلدهنده اسالم ناب محمدی( ،)اسالم ائمه
هدی( )اسالم فقراء دردمند ،اسالم پابرهنگان ،اسالم تازیانهخوردگان تاریخ تلخ و شرمآور
محرومیتها باشد .هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایهداری مدرن و کمونیسم
خونآشام و نابودکننده اسالم رفاه و تجمل ،اسالم التقاط ،اسالم سازش و فرومایگی ،اسالم
مرفهین بیدرد و در یک کلمه اسالم امریکایی باشد .هنر در مدرسه عشق نشاندهنده نقاط
کور و مبهم معضالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی است .هنر در عرفان اسالمی
ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول
است .هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل
اسالمی ،فرهنگ عدالت و صفا لذت میبرند .تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با
جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان امریکا و شوروی را بیاموزد.
هنرمندان ما تنها زمانی میتوانند بیدغدغه کولهبار مسؤولیت و امانتشان را زمین بگذارند
که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکاء به غیر ،تنها و تنها در چارچوب مکتبشان به حیات
جاویدان رسیدهاند و هنرمندان ما در جبهههای دفاع مقدسمان اینگونه بودند تا به مال اعال
شتافتند و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند و در راه پیروزی اسالم عزیز تمام
مدعیان هنر بیدرد را رسوا نمودند .خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند».
روح اهلل الموسوي الخميني (-صحيفه نور ،جلد  ،21ص )145
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2.2توســعه و حمايت از آفرينش آثار و محصــوالت فرهنگی و صنایع
هنری بومی و ملی برای تبیین و ترویج ارزشهای اســامی -ایرانی

و دفاع مقــدس و مقابله با محصوالت فرهنگــی و هنری معارض با
ارزشهاي اخالقي و انساني؛

3.3ایجاد تحول در نگاه اجتماعی به هنر و هنرمند و ظرفیتسازی براي

گسترش خالقیت هنری در همه عرصهها؛

4.4ساماندهي وضعيت موسيقي كشــور و تدوين سند ملي موسیقی بر
اساس موازين اسالمی؛

5.5تبيين و تقويت جايگاه هنرهاي تجسمي در نظام فرهنگي و فكري
تمدن اسالمي در جهت تعالي ارزشهاي الهي و انساني؛

6.6احیاء ،تقویت و ترویج استفاده از هنرهای سنتی و محصوالت آن در

عرصههای مختلف زندگی؛

7.7معرفي و عرضه ارزشها و انديشههاي انقالب اسالمي در قالب هنر؛

8.8نقشآفرینی جمهوری اســامی ایران به عنوان قطب هنر متعالی
بهويژه سينماي پاك و ارزشمدار در جهان اسالم و عرصه بینالملل و
پشتوانه بیداری اسالمی و بیداری ملتها؛

9.9توســعه ســینمای معرفتافزا و بصیرتبخش و ایجاد هماهنگی و

همافزایی بین سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه سینما

و زمينهســازي بــراي حمايت نهادهاي ديني و فرهنگي از ســينماي

غيرحرفهاي؛
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1010توليد و ترويج ادبيات ،شــعر ،قصه و رمان انقالب اسالمي و دفاع
مقدس و ترجمه آثار ادبي به زبانهاي ديگر؛
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اقــدامات ملـی

1.1تدوین و تبيين فلسفه ،حکمت ،اخالق و فقه هنر بر اساس آموزههای
اسالم ناب محمدی()1()

2.2ایجاد رشتههاي مطالعاتي و تربيت نيروي انساني در زمينه حكمت و
فلسفه ،اخالق و فقه هنر بر پاية جهانبيني اسالمي()1

3.3نقــد نظريات و آثار هنري معاصر و ايجاد و حمايت از کرســیهای
نظریهپردازی در حوزه هنر اسالمی ،ايراني و انقالبي()1

4.4حمایت مادي و معنوی از پژوهشگران ،مؤلفان و پژوهشها در زمينه
هنر اسالمی(4 ،3 ،2 ،1و)5

5 .5بهرهگيري مؤثر از متون ادبــي ،عرفاني ،حكمي و تاريخي تمدن

اسالمي و انقالب اسالمي در جهت تقويت محتواي فيلمنامهها و متون

مرتبط با هنرهاي نمايشي(9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1و)10

6.6تدوین و اجراي سند توسعه صنايع فرهنگي و هنري كشور مبتنی بر
نقشه مهندسی فرهنگی()2

7.7رصد ،پايش و برنامهريزي به منظور مقابله هوشــمند با محصوالت
فرهنگي و هنري معارض با ارزشهاي اخالقي ،انســاني ،اســامي و
انقالبي()2

8.8اولويتدهي دســتگاههاي فرهنگي و هنري به موضوعاتي ازجمله:

پشتيباني مادي و معنوي از دستگاههاي فرهنگی و هنري در پرداختن به
موضوعات اولويتدار از قبيل معارف و تاريخ و سیره پیامبر( )و اهل

بیت( ،)داستانها و معارف قرآني ،انتظار و مهدو ّيت ،نقش روحانيت در

نهضتهاي دویست ساله اخیر ،ملّی شدن صنعت نفت ،ماهیت و وقايع
انقالب اسالمي ،دفاع مقدس ،مقاومت و بیداری اسالمی ،شخصيتهاي
بزرگ اسالمي و ايراني ،استكبارستيزي و حمايت از مستضعفان با رويكرد
نقشه مهندسی فرهنگی
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قصه
تعالی و پیشرفت همهجانبه در عرصههاي هنري بويژه ادبيات ،شعرّ ،

و رمان ،موسيقي و فیلمنام ه و فیلم(7 ،2و)10

9 .9زمینهســازی و ایجــاد انگیزه در نهادهای دینــی برای حمایت از
سینمای غیرحرفهای(3 ،2و)9

1010برنامهريزي براي تحول و نوآوري هدفمند كردن آموزش هنر متعهد
و تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش ،تربیت ،شناســايي ،بکارگیری و

نگاهداشت منابع انسانی بخش هنر و ساماندهي ،اصالح و ارتقای عملکرد
كليه موسسات و آموزشگاههاي هنري بويژه آموزشگاههاي آزاد()3

1111ساماندهي و حمایت از فرايند تولید آثار هنري از مرحله آفرینش

ادبیات داســتانی و فیلمنامه تا فیلمسازی مبتنی بر ارزشهای اسالمی

بهويژه فيلم ،آثار مستند و پويانمايي(9 ،7 ،3و)10

1212تدوین و اجراي سند موسیقی کشور با تأکید بر ارتقای سطح فرهنگي،
هنري و علمي فعاليتهاي جامعه موســيقايي كشور و معرفي موسيقي
فاخر ايراني در سطح بينالمللي و ساماندهي و بهينهسازي روند تعامالت

بينالمللي در عرصه موسيقي مبتني بر موازين شرعي()4

1313مقابله قانوني و نظاممند با آثار موســيقيايي مبتذل و غيرقانوني و
عناصر و گروههاي فعال در اين عرصه()4

1414تدوین و اجراي سند هنرهای تجسمی در چارچوب نقشه مهندسي
فرهنگي كشور()5

1515تدوين و اجراي برنامه ملي حمایت از احیای صنايع و هنرهاي سنتی
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و روســتايي و پشتیبانی مادی و معنوی از مشاهیر و پیشکسوتان حوزه

هنر متعالي و اسالمي()6

1616تقويت اقتصاد هنر و ايجاد نظام حمايت معنوی ،اعتباری و مالي از

صنايع هنري بومي و ملي مبتني بر مباني اسالمي()6
نقشه مهندسی فرهنگی
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1717تدوین و اجراي برنامه ملی احیای هنرهای متعالي سنتی فراموش
شده در چارچوب ارزشهاي اسالمي -ايراني()6

1818حمایــت و برنامهريزي براي توســعه توليدات و صــادرات صنايع
فرهنگي و هنري و افزایش سهم جمهوری اسالمی ایران در بازارهای

منطقه ،جهان اسالم و عرصه بینالملل()8

1919طراحي و استقرار نظام ملي نوآوري فرهنگي ازطريق:

 .1-19ايجاد هماهنگي بين ســازمانها و نهادهاي مرتبط با توليد
و ارائه محصوالت فرهنگي و حمايت از مراكز ايدهپردازي ،تحقيق
و توسعه ســازمانها و نهادهاي توليد ،علم و فناوري فعال در ارائه

محصوالت فرهنگي مطابق با نيازها و مقتضيات روز كشور؛(،4 ،2

)10 ،9 ،8 ،6

 .2-19حمايت از فناوري صنايع و محصوالت فرهنگي با تأكيد بر

حمايت پولــي و مالي ،تغيير رويههاي گمركي مرتبط با صادرات و
واردات محصوالت فرهنگي و برنامهريزي براي تقويت و گسترش

بازارهاي داخلي و خارجي محصوالت و خدمات فرهنگي كشور،2(.

)10 ،9 ،8 ،6 ،4
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راهبرد کالن 10
طراحی و استقرار نظام جامع و کارآمد اطالعات ،ارتباطات
و رسانهای مبتنی بر آموزههای دینی ،انقالبی و ارزشهای
اخالقی ،مقتضیات راهبردی کشور و سیاستهای کلی نظام
راهبـردهای ملـی

1.1طراحی پيوسته و تقويت آرایش رسانهای روزآمد و همافزا در مقياس
ملی و فراملی داراي قابليت رقابتي با رســانههاي بينالمللي در جهت

تولید قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن؛

2.2ساماندهي رســانههاي پاك با جذابيت حداكثري در سطوح ملي و
فراملي متناســب با آموزههاي ديني ،انقالبــي و ارزشهاي اخالقي و

گسترش آزادانديشي و آزادي بيان؛

3.3ارتقای جايگاه و كاركرد مطبوعات ،خبرگزاريها و پايگاههاي خبري
و حمايت از آنها متناسب با فضاي نقد و آزادانديشي و اقتضائات فرهنگي

و راهبردی کشور؛

4.4حمایت از تولیدات ملی در حوزههای نرمافزاری و ســختافزاری و
طراحی ،تأمین و توسعه زیرســاختهای فناوریهای نوین اطالعاتی،
ارتباطاتی و رسانهای؛

5.5تقویــت نقش ،جایگاه و محتوای کتاب و توســعه و ترویج فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی و نشر و تقویت همهجانبه زیرساختهای مورد نياز؛

6.6ســاماندهي ،توســعه و ارتقاي توليد ،توزيع ،مصــرف و صادرات
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بازيهاي رايانهاي؛

7.7جريانسازي بينالمللي و بهرهگيري از ظرفيت رسانههاي همسو با
گفتمان انقالب اســامي در ساير كشــورها از طريق سياستگذاري و

برنامهريزي جامع و هماهنگ؛
نقشه مهندسی فرهنگی
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8.8تبيين ارزشهــا ،هنجارها ،قوانين و اخــاق و بنيانهاي نظري و
معرفتي ارتباطات مناسب با انقالب و فرهنگ اسالمي؛

9.9ايجاد ،گســترش ،سازماندهي ،هدايت و اســتفاده بهينه از ظرفيت
شــبكههاي اجتماعي(مجازي و غيرمجازي) در توليد و مبادله پيامها و

بســيج اقشار مختلف مردم بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي کشور در

سطوح ملي و فراملي با تأكيد بر منطقه و جهان اسالم؛

1010راهبري فضاي مجازي در چارچوب مقتضيات راهبردي و نقشــه
مهندسي فرهنگي كشور.

اقــدامات ملـی

1.1تدوين و اجراي ســند نظام جامع اطالعات ،ارتباطات و رسانههاي

تأثيرگذار سنتي و نوين در مقياس ملي و فراملي با تأكيد بر ايجاد فضاي
رقابتي مبتني بر مباني و ارزشهاي اسالمي و انقالبي()1

2.2ايجاد قرارگاه رسانهاي كشور به منظور سیاستگذاری ،برنامهريزي و

هماهنگي و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي رسانهاي و ارتباطاتي كشور

ذيل ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي کشور()1

3.3آموزش ،تربیت و افزایش ک ّمی و کیفی مستمر منابع انسانی مستعد

و متعهد متناسب با نیازهای رسانهای ،تبلیغی و ارتباطی انقالب اسالمی
در حوزه ملی و فراملــی و بکارگیری آنها براي تقويت جبهه فرهنگي
انقالب اسالمي()1

4.4حمایت و پشتيباني هدفمند و هوشمند از تنوع و افزایش ك ّمي و كيفي
فعالیتهای رسانههای سنتی و نوین در چارچوب قانون اساسي(1و)9

5.5ايجاد ائتالفها و قطبهاي رســانه و حمايت مستمر و همهجانبه از

رســانههای دولتی و غیردولتی پشتیبان نهضتهای اسالمی ،مبارزان
ضداستکباری و عدالتخواه همسو(7 ،1و)9
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6.6تدوين و اجراي مهندســي نظام تبليــغ ديني با محوريت حوزههاي
علميه در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي کشور()2

7.7برنامهريزي براي توليد دانش ،نظريهپردازي و آيندهپژوهي در حوزه
ارتباطات و مديريت رسانه مبتني بر اصل دعوت ،تبليغ رسالتهاي الهي

و امر به معروف و نهي از منكر(2و)8

8.8حمایت از تبيين و تولید نظاممند و اثرگذار محتوای رسانهای مبتنی بر
آموزههای اسالمی ،انقالبی و ارزشهای اخالقی(2و)9

9.9تهیه ،طراحی و استقرار نظام جامع رسانهاي بر اساس نقشه مهندسي
فرهنگي کشور()3

1010آموزش عمومي براي ارتقای بصيرت و ســواد رسانهای آحاد جامعه
معطوف به ارزشها و دانش بومي و اسالمي()3

1111گسترش و توسعه ماهوارههای ملی و تأمین زیرساختهای ارتباطی
ایمن و پایدار و گسترش همکاریهای مشترک منطقهای و بينالمللي()4

1212مشــارکت مؤثر و تعامل در مدیریت و هدايت جریانهای فکری،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی منطقهای و جهانی در حوزه رسانه مبتني
بر آموزههاي اسالم ناب محمدي( )و انقالب اسالمي()4

1313زمینهســازی و حمایت مؤثر از تولید محصوالت ســختافزاری،

نرمافــزاری و دانشافزاری و صادرات آنهــا و تقویت صنایع داخلی در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات(4و)9

1414برنامهريزي براي افزايش سرانه مطالعه ،تبديل مطالعه و كتابخواني
78

به فرهنگ عمومي و تقويت فرهنگ مطالعه مفيد و هدفمند()5

1515ايجاد ،ســاماندهي ،سالمسازي و توســعه و تقويت زيرساختها و
مراکز توليد و توزيع كتاب و مطبوعات از جمله چندرسانهاي و ديجيتال
و فراهم آوردن زمينههاي دسترسي آسان مردم به آنها متناسب با نقشه

مهندسي فرهنگي()5
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ب مبتني با
1616حمايــت از توليد محتواهاي غني و ارتقــای علمي كتا 
آموزههاي ديني و انقالبي و متناسب با نيازها و اقتضائات كشور()5

1717تدوين ،تصويب و اجراي ســند راهبردي توسعه صنعت بازيهاي
رايانهاي كشور با تأكيد بر)6(:

 .1-17تدوين سياســتها و برنامههاي كنترل و ارزيابي محتواي
بازيها و نظارت بر مصرف و واردات بازيهاي رايانهاي؛

 .2-17طراحي و ساماندهي سازكار حمايت از فرايند توليد ،تأمين،
انتشار و صادرات انواع بازيهاي ويدئويي و رايانهاي؛

 .3-17طراحــي ،تدوين و اجراي رشــتهها و دورههاي آموزشــي

تخصصي تربيت نيروي انساني در زمينه توليد بازيهاي رايانهاي در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.

1818انسجامبخشــي و همافزايي سياســتها ،برنامهها و اقدامات براي
افزايش سهم و تأثيرگذاري كشور در فضاي مجازي()10

1919برنامهريزي براي حمايت ،گسترش و ساماندهي شبكههاي مجازي
متعهد()10

2020ايجاد و گســترش شبكههاي مجازي ملي و بينالمللي با محوريت
موضوعات و ارزشهاي اسالم ناب محمدی( )در فضاي مجازي()10

2121تالش هدفمند براي مشاركت در مديريت جريان منطقهاي و جهاني
فضاي مجازي()10

2222برنامهريزي براي تقويت ،ساماندهي و فيلترينگ و پااليش هوشمند
فضاهاي مجازي()10

2323برنامهريزي براي بهرهگيري از فرصتها و صيانت از آســيبها و

تهديدهاي ناشي از فضاي مجازي()10
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راهبرد کالن 11
گسترش تأثیرگذاری و ارزشآفرینی فرهنگی جمهوری
اســامی ایران با تأکید بر معرفی دستاوردها و الگوهای
موفق در ســطح جهانی برای جهانی شدن گفتمان اسالم
ناب محمدی( )در موضوعات و مسائل بشری و جهانی

راهبـردهای ملـی

1.1تبيين ،ترويج و نهادينهسازي گفتمان اسالم و انقالب اسالمي در
زمينههايي همچون عدالت ،صلح ،امنيت جهاني ،آزادي ،اخالق و

معنويت ،زن و خانواده ،حاكميت توحيد و عدالت در جهان و اميد به
تاريخ و فرجام نيك جهان؛

2.2تثبیت ،تعمیق و ارتقای نقش و جایگاه فرهنگ و دیپلماسی

فرهنگی در تعامالت و روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران؛
3.3مقابله مؤثر با اسالمستیزی ،شیعهستیزی و ایرانهراسی؛

4.4بهرهگیری متوازن و مؤثر از ظرفیتهای تبلیغی -دینی ،رسانهای،
محیط مجازی ،علمی -آموزشی ،فرهنگی– هنری ،سازمانهای

مردمنهاد ملی ،منطقهای و بینالمللی در ارائه تصویر روشن از جمهوری
اسالمی ایران و معرفی دستاوردها ،الگوهای موفق و آثار فاخر فرهنگ
و تمدن اسالمی -ایرانی در عرصه بینالملل؛

5.5تالش برای حفظ و تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم خارج
از کشور و ارتقای تأثیرگذاری فرهنگی آنان؛
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6.6گسترش خط ،زبان و ادب فارسی؛

7.7بهرهگیری مؤثر از ظرفیت فرهنگها و تمدنها ،ملل ،ادیان و

جریانهای عدالتخواه با تأكيد بر مشتركات؛

8.8ارائه و تبیین الگوی مردمساالری اسالمی متناسب با اقتضائات
فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسالمی و معرفی جمهوری اسالمی
نقشه مهندسی فرهنگی
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ایران به عنوان الگوی عملی آن؛

9.9نهادینهسازی همگرایی و وحدت امت اسالمی برای تحقق تمدن
نوین اسالمی؛

1010نهادینهسازی و حمایت همهجانبه از فرهنگ مقاومت ،خودباوری،
بیداری اسالمی ،آرمان فلسطین و حقوق مسلمانان و مستضعفان؛

1111مقابله و مبارزه همهجانبه با نظام سلطه جهانی و صهیونیسم
بینالملل؛

1212تبیین و ترویج فرهنگ قرآن کریم و تالش همهجانبه براي تحقق
مرجعیت گفتمان قرآنی در امت اسالمي؛

1313چندجانبهگرایی و فراملیگرایی در مناسبات و تعامالت فرهنگی

بینالمللی با گسترش ائتالفها و تشکلها و شبکههای فراملی و
چندجانبه؛

اقــدامات ملـی

1.1طراحي ،تبيين و ترويج گفتمان جهانی شدن با رویکرد جهانی

شدن عدالت و انتظار و صلح()1

2.2ساماندهی نظام رصد ،پایش ،آيندهپژوهي و آیندهنگاری در زمينه

فرهنگي در سطح بينالملل(2 ،1و)3

3.3برنامهريزي براي جذب و گسترش گردشگري خارجی بویژه
شیعیان و ديگر مسلمانان در زمینههای دینی ،زیارتی ،درمانی ،علمی
و فرهنگی به ایران(3 ،1و)4

4.4طراحی و استقرار سازکارهای الزم برای معرفی شایسته اسالم
ناب محمدی( )و فرهنگ قرآني به جهانیان با تدوين و اجراي

سند راهبردي تبيين و ترويج فرهنگ و معارف اسالمي بويژه فرهنگ
قرآن كريم و بهرهگیری از ابزارهای فرهنگي و هنری و فناوریهای

نوین اطالعاتی(4 ،1و)12

نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1393

81

5.5معرفي ،تدوين و گفتمانسازی فرهنگی در سطح جهان مبتنی بر اسالم
ناب محمدی( )و معرفی آرمانها و گفتمان انقالب اسالمی و شخصیت

و اندیشههای امام خمینی( )vو مقام معظم رهبری(1()و)8

6.6برنامهريزي براي ايجاد ،ســاماندهي و حمايت از مراکز و مؤسســات

گفتگوی جهانی درباره اســام ناب محمــدی( )با محوریت حوزه
علمیه(9 ،1و)12

7.7تأسیس و گســترش شــبكههاي مجازي بينالمللي و فعاليتهاي
رسانهاي و هنري به منظور ارائه تصویر روشن از جمهوری اسالمی ایران،

گفتمانســازی اســام ناب محمدی( )و انقالب اسالمی و معرفی
دستاوردها و الگوهای موفق آن در عرصههاي مختلف( 8 ،4 ،3 ،2و)13

8.8ساماندهي ،هدايت و حمایت از ایجاد و گسترش ك ّمي و كيفي فعالیت

مراکز تحقیقاتی و آموزشــي ،اتاقهاي ايران ،کتابخانهها،کرســیها،

رشــتهها ،دروس و دورههــای آموزشــی در زمینــه اسالمشناســی،

شیعهشناسی ،ایرانشناسی و انديشه انقالب اسالمي در خارج از کشور

در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي()3

9.9طراحــي و برنامهريزي برای ايجاد ســامانه پيشــگيرانه و مقابله با
اسالمستيزي ،اسالمهراسي ،شيعهستيزي و ايرانهراسي و جريانها و

ترفندهاي تفرقهافكن()3

1010حمایت از ایجاد ،توســعه و فعالیت مســاجد ،مراکز ،مؤسســات و

تشــکلهای بومی پیرو مکتب اهل بیت( )با تأکید بر بهرهگيري از
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ظرفيتهاي بومی()3

1111برنامهریزی برای شناســایی و رصد مؤثر سازمانها ،محصوالت،

رفتارها و رسانههای آســیبزا و مغایر با اصول ،مبانی و منزلت مکتب

اهل بیت()3()
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1212برگــزاری دورههاي آموزشــي بينالمللي بــه زبانهاي مختلف،
مسابقات ،المپیادها ،جوایز و جشــنوارههای علمی بینالمللی در زمینه
اسالمشناسی ،شیعهشناسی ،مکتب اهل بیت( ،)ایرانشناسی و زبان

و ادبیات فارسی(3و)6

1313طراحی و اجرای برنامهها و اقدامات مصونســازی امت اسالم

در برابر فتنههای تفرقهافکن و شناســایی و مقابلــه فعال با آنها با
اســتفاده از راهکارهای فرهنگی ،اخالقی ،فقهی ،حقوقی ،سیاسی و

امنیتی و ظرفیت دولتها ،ســازمانها ،مذاهب ،فرق و جریانهای
مستعد(7 ،3و)9

1414تدوين و اجراي نقشــه راه تحقق وحدت مســلمانان و موحدان و
ارتقای نقشآفرینی آنان در همگرایی جهان اسالم با همكاري كشورها،
نهادها و شخصيتهاي تأثيرگذار(9 ،3و)13

1515ساماندهی و حمایت از نخبگان ،تشکلها ،شبکهها و گروههای
مرجع و جریانهای پیرو مکتب اهل بیت( )و شناسایی و تربیت

منابع انسانی بومی هر کشور برای تبیین و تبلیغ مکتب اهل بیت()
(11 ،10 ،7 ،3و)13

1616حمایــت از ارتقای كيفيت و افزايــش خدمات و محصوالت بومی

و همسوی کشــورهای مقصد در عرصههای پنجگانه(تبلیغی -دینی،
رســانهای ،محیط مجازی ،علمی -آموزشی ،فرهنگی – هنری) برای
پیروان مکتب اهل بیت( )با تأکید بر عموم جامعه()4

1717تدوین و اجرای ســند جامع توسعه ک ّمی و کیفی مبادالت علمی و
دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اعطای هدفمند بورسهای

تحصیلی به دانشجویان خارجی و گســترش شعب دانشگاههای مادر
ایرانی در سایر کشورها()4
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1818تدويــن و اجــرای نظام نظــارت و ارزيابي فعاليتهــا ،خدمات و
محصوالت فرهنگي بينالمللي بخشهاي دولتي و غيردولتي جمهوري
اسالمي ايران()4

1919برنامهریــزی برای ایجاد بازار و نمانــام محصوالت پاک فرهنگی
اسالمی با مشارکت کشورها و نهادهای اسالمی(4و)7

2020تدوین و اجرای ســند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشــور در

چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی()5

2121تدوین و اجراي سند گسترش خط ،زبان و ادبیات فارسی در خارج از
کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی()6

2222طراحی و ترويج الگوی حج و زیارت معطوف به توســعه ارتباطات
امت اسالمی و ارتقای ظرفیت و کارکردهای مناسک و شعائر اجتماعی

اسالمی بهویژه حج ابراهیمی(7و)9

2323طراحي و ترويج نقشه راه همگرایی وحدت امت اسالمی با همکاری

دول ،مذاهب ،نهادها ،رسانهها ،نخبگان و انديشمندان اسالمی(7و)9

2424طراحی ،تبیین و ترویج الگوهای همگراي پیشــرفت و تمدنسازی
اسالمی با مشاركت نخبگان جهان اسالم بر اساس آموزههای اسالمی()9

2525برنامهريزي و حمايت هدفمند از شــخصیتها ،آثار و مؤسسات و
مجامع تقریب مذاهب در مناطق ،کشورها و جوامع اسالمی()9

2626طراحی و اســتقرار الگوها ،پیمانها و طرحهای همکاری مشترک
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي ،علمي و حقوقي جهان اسالم ،با مشارکت
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دول ،سازمانها و نهادهای اسالمی و نخبگان مسلمان(9و)13

2727ایجاد ،گســترش و راهبــری ائتالفهای بینالمللی ،شــبکهها،

تشکلها ،سازمانها و نهادهای مشترک و چندجانبه ملل و سازمانهای
مردمنهاد با تأکید بر جهان اسالم(9و)13
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2828برنامهريزي براي تبيين و ترويج مبارزه با صهيونيســم و اســتكبار
جهاني ،حمايت از فلســطين و مقاومت و بيداري اســامي با تأكيد بر
افزايش ك ّمي و كيفي کاالها و خدمات پرمخاطب آموزشــي ،پژوهشی،

هنري بهویژه در محيط مجازي(10و)11

2929طراحی و پیادهســازی نظام و الگوی جامع و فراگیر روابط فرهنگی

بینالمللی جمهوری اســامی ایــران با تأكيد بر ايجــاد هماهنگي و

همافزايي بين دستگاهها و نهادهاي فرهنگي فعال در خارج از کشور()13
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راهبرد کالن 12
بازنگــری و اصالح اهــداف و کارکردهــاي فرهنگي
نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مبتنی بر
نقشه مهندسی فرهنگی كشور

راهبـردهای ملـی

1.1ارتقای روحيه تعاون ،مشاركت و مسئوليتپذيري نهادهاي عمومي و
مردمي در تصميمسازي ،تصميمگيري و اجرا؛

2.2نهادینهسازی نظارت عمومی در بخش فرهنگ و ارتقای پاسخگویی
نهادها و مسئوالن؛

3.3تربیت و توانمندسازي و ارتقاي دانش و مهارتهاي تخصصي نيروي
انســاني بخش فرهنگ با رویکرد انقالبی ،اسالمی و ارزشی در سطوح

مختلف؛

4.4حمایت از گســترش و تقویت نهادهای اصیل دینی مر ّوج فرهنگ
اسالمی مانند بقاع متبرکه ،مساجد ،هیئتها و وقف با استفاده از ظرفیت

روحانیت و نهاد حوزه علمیه؛

5.5تثبیت و ارتقای جایگاه معنوي و معرفتي و تأثيرگذار حوزه و روحانیت

در راهبری فرهنگی کشــور(برای تحقق اسالم ناب محمدی( )و

رهنمودهــای امام راحل( )vو مقام معظــم رهبری( )و طراحی
ساختار مربوط به آن)؛

6.6حمایت از تأســیس ،گســترش ،توانمندســازی و متناسبســازی
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دستگاهها ،نهادها و شــبکههای فرهنگی -اجتماعی(دولتی ،عمومی و
مردمی) با رویکرد اســامی ،انقالبی و ارتقای سطح مشارکت آنها در

تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای فرهنگی کشور؛

نقشه مهندسی فرهنگی
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7.7نهادينهسازي و اصالح فرهنگ و اخالق مشاركت و رقابت سياسي؛

8.8اصالح و ارتقای روابط و ساختارهاي اجتماعي مبتني بر اسالم ناب
محمدی( )با تأكيد بر عدل و احسان؛

9.9اصــاح و ارتقای فرهنگ اقتصادي و تالش و كوشــش با رويكرد

شكوفايي اقتصاد ،بهسازي زندگي دنيوي و اخروي و فسادگريزي مبتني

بر اخالق و احكام نظام اقتصادي اسالم ناب محمدی()؛

1010برنامهريزي براي شناخت ،رصد و پايش تغيير و تحوالت فرهنگي

جامعه در سطوح ملي و بينالمللي.
اقــدامات ملـی

1.1برنامهريــزي بــراي نهادينهســازي روحيــه تعاون ،مشــاركت و
مسئوليتپذيري در نظامهاي مختلف جامعه()1

2.2تقويــت نهادهای عمومی و ســازمانهای مردمنهــاد و رفع موانع
ساختاري ،قانوني ،اداري و اجتماعي ايجاد و فعاليت و مشاركت نظاممند
آنها در تصميمسازي و تصميمگيريهاي كشور()1

3.3واگــذاري نظاممند فعاليتهاي غيرحاكميتــي بخشهاي مختلف

جامعه به نهادهای عمومی و تشــکلهای مردمی متناسب با ظرفیت و
كاركردها و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها(1و)2

ت ســازمانیافته عمومي و
4.4طراحــی و اجرای ســازکارهای نظــار 

ت دستگاههای دولتی و عمومی و پاسخگويي
تشكلهاي مردمي بر فعالی 
نهادها ،دستگاهها و مسئوالن در حوزههاي مختلف(1و)2

5.5تدويــن و اجراي برنامــه حمايت از توليد و عرضــه آثار و خدمات

فرهنگى مؤثر در گســترش فرهنگ ديني و ملي و ارائه تســهيالت و
معافيتهاي بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی

برای دستاندرکاران امر فرهنگ()2

نقشه مهندسی فرهنگی
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6.6حمایت از جوایز ملّی تعالی و ارتقای عملکرد نهادهای فرهنگی(2و)3

7.7تدوين و اجراي برنامههاي ارتقای شــاخصهای توســعه سرمايه

ش فرهنگ كشور()3
انسانى و تربیت ديني نیروی انسانی توانمند در بخ 
8.8طراحی و اجراي نظام جذب ،انتخاب ،انتصاب ،نگهداشت و حفظ و

صيانت از مدیران بر اساس استانداردهای نظام مدیریت راهبردی کشور
بــا تأكيد بر دانشگرايي ،تعهد و شايســتهمحوري و آموزش فرهنگي
مستمر مديران ارشد و كارشناسان()3

9.9تدوين و اجراي ســند ملي توسعه ،گسترش و تقويت نهاد مسجد و
سامانبخشي و راهبري آن در سطح ملي و بينالمللي با محوريت؛

 .1-9بهبود شرايط مساجد موجود و گسترش مساجد ،متناسب با آمايش

سرزميني و محيطي در سطح شهرها ،روستاها ،راهها ،شهركها ،مجتمعها
و سازمانها و نهادهاي دولتي ،عمومي و خصوصي و فضاهاي عمومي()4

 .2-9ارتقای مشارکت مردم در آبادانی و اداره مساجد و افزایش حضور

و انس آحاد مردم و اقشــار اجتماعی بويژه نوجوانان و جوانان در آن
برای عبادت و سلوک دینی()4

 .3-9حفظ و تقویت محوریت مساجد در فعالیتهای نظام فرهنگی،
تربیتی ،آموزشــی و تبلیغ دینی و ارتقای جایگاه و نقش راهبری نهاد

مسجد در نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و در حل
مسايل عمومي()4

 .4-9نهادینهسازی حضور مستمر و نقشآفرین روحانیت در تعامل با
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اقشار مختلف و اداره و فعالیت نهادهای اصیل دینی()4

 .5-9حمايت و پشتيباني نظاممند دولت و نهادهاي عمومي از مساجد،
حســينيهها ،هيئات و پيگيري حل مشكالت آنها با حفظ استقالل و
اتكاءمحوري آنها به مردم()4
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1010ارتقای جایگاه و بهسازي بقاع متبركه و مزار شهدا و تبدیل آنها به
قطبها و کانونهای فرهنگي ـ اعتقادی()4

1111تدوين و اجراي سند ملي وقف و امور خيريه و استقرار نظام مديريت
راهبــردي آن با حفظ ماهیت مردمی و مصالــح وقف و نیات واقفین،
گسترش نهاد وقف و تنوع بخشي آن و افزایش سهم وقف و خیریه در

توسعه و پشتیبانی امور فرهنگي()4

1212گسترش و حمایت از هيئتها و مجالس دینی در سازمانها ،مراكز
آموزشي ،منازل و سایر محیطهای اجتماعی با هدایت و نظارت روحانیت

بر اساس معارف قرآن و اهل بیت( )و استفاده از ظرفیت آنها در امور

اجتماعی()4

1313طراحی ،تقويت و اســتقرار ساختار و ســامانه تعامل نظام مدیریت
راهبردي فرهنگی کشور با شورای عالی حوز ه علمیه براي بهرهگيري از

ظرفيت نهاد روحانيت()5

1414بازتدوین و استقرار نظام جامع و كارآمد تبليغ دين با محوريت حوزه
علميه و روحانيت()5

1515اســتقرار نظام پیوســتنگاری فرهنگی و ایجاد سازکار پیشبینی،
ارزیابی و پیشــگیری از تأثیــرات و پیامدهای فرهنگــی و اجتماعی

سیاســتها ،برنامهها و اقدامات نظامهای مختلف هماهنگ با شورای
عالی انقالب فرهنگی()6

1616برنامهريزي براي ارتقا و نهادینهسازي رابطه امام و امت در سطوح
نهاد خانواده ،تعليم و تربيت ،رســانههاي جمعي ،احزاب و ساير مراكز و

سازمانها()7

1717اصــاح و ارتقــای نظام انتخابــات ،احزاب و رســانهها در جهت

نهادينهسازي مشاركت و رقابت سياسي بر محور اخالق ،دين و قانون()7
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1818برنامهريــزي براي تكريم و تضمين حقــوق قانوني اصناف ،اقوام،
مذاهب و اقليتهاي ديني و تقويت رويكرد فرهنگي آنها در راســتاي

تقويت وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي()7

1919زمینهسازی و ترغیب مردم به حضور در صحنه و مشارکت سیاسی
و تقویت احساس ایفای نقش آنها در حاکمیت()7

2020مستندســازي و انتقال تجارب مديريتي در نظام جمهوري اسالمي
ايران و الگوسازي تجارب موفق(8 ،7و)9

2121طراحي و اســتقرار نظــام ارزيابي عملكرد مســئوليت فرهنگي و
اجتماعي دستگاههاي اجرايي و ارتقای جايگاه سازماني آنها(8 ،7و)9

2222تهيه و اجراي برنامه جامع تحول اجتماعي مبتني بر نقشه مهندسي
فرهنگي()8

2323برنامهريزي براي اســتقرار نظام اقتصادي اســام در عرصههاي
مختلف بهويژه بانكداري اسالمي ،تجارت و بازرگاني و مديريت اسالمي
و حمايت از نظريهپردازي حوزه و دانشــگاه در زمينه تدوين نظريهها و

مدلهاي اقتصاد اسالمي()9

2424احیاء فرهنــگ و نهادهای اقتصادی اســام و تبییــن و ارتقای
کارکردهای آن با تأکید بر وقف ،قرضالحسنه ،خیریهها ،خمس ،زکات

و انفاق()9

2525طراحي و اجــراي پيمايشهاي جامع ملي هر پنج ســال يك بار

براساس شاخصهاي نقشه مهندسي فرهنگي کشور و ارائه نتايج آن به
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شوراي عالي انقالب فرهنگي()10

تبصره :1ســایر مطالعات موردی و موضوعی مــورد نیاز در حوزه رصد

و پایش فرهنگی متناســب با اقتضائات مربوط ،بطور دورهای یا متناوب

طراحی و اجرا میشوند.
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تبصره :2کلیه مراکز علمی و پژوهشی ،دستگاههای اجرایی و نهادهای

عمومی کشــور موظفند همکاريهای الزم را با دبيرخانه شــوراي عالي
انقالب فرهنگي بعمل آورند و اعتبارات مورد نیاز طرحهای پیمایشــی و

موردی را در بودجه سنواتی پیشبینی نمایند.

تبصره :3مركز آمار ايران موظف اســت با تنظيم شناسنامه شاخصها،

ي پایگاههای
نسبت به بررسي و عملياتي كردن برنامه اجرايي شامل طراح 
آماري و سامان ه اطالعات فرهنگی کشور و زمانبندي آن اقدام كند.

2626ســاماندهي تحقيقات و مطالعات فرهنگي كشور براساس اهداف و
اولويتهاي نقشه مهندسي فرهنگی کشور()10
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راهبرد کالن 13
ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی ،راهبری فعال
جنگ نرم و ارتقای مؤلفههای قدرت نرم نظام اسالمی

راهبـردهای ملـی

1.1تقویت و همافزایی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و نظام مدیریت
فرهنگی کشور برای پیشبینی ،پیشگیری و مقابله با حوادث ،بحرانها

و آسیبهای نرم و مقابله هوشمند با مبانی فکری و اقدامات دشمن؛

2.2تعمیق بصیرت دینی و فرهنگ و تفکر بســیجی و آموزهها و معارف

دفاع مقدس و مصونیتبخشی به جامعه در برابر جنگ نرم؛

3.3ارتقــای نظام تعلیــم ،تربیت و آموزش کشــور و بســیج منابع و
فراهمســازی زمینههای فکری و فرهنگی قدرت نرم و اقدام فعال در

مواجهه با جنگ نرم؛

4.4تقویت همبســتگی ملی مبتنی بر اعتماد مــردم به یکدیگر و نظام،
همدلی و وفاق مســئوالن ،اخوت اســامی ،امید ،نشاط ،مشارکت و
رضایتمندی عمومی؛

5.5تعمیق ســرمایههای فرهنگــی و معنوی تمدن اســامی -ایرانی

و بازتعریف عناصر فرهنگ ملی(اســامي -ايراني) و ســبک زندگی
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اسالمی -ایرانی؛

6.6مدیریت راهبردی فضای مجازی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی

و فناوری به منظور مقابله با جنگ نرم.
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اقــدامات ملـی

1.1تهيه و اجراي ســند ســاماندهي جبهه فرهنگي انقالب اســامي

و ارتقــاي قدرت نرم براي مقابله با جنگ نرم با مشــاركت فعال همه
بخشها و نهادهاي اصلي نظام با تأكيد بر:

 .1-1رصد ،پایش و آیندهپژوهی مؤلفههای قدرت نرم جبهه خودی
و دشــمن در ســطوح ملی ،فراملی و تدوین نظام جامع بازتولید و

کاربست قدرت نرم کشور()1

 .2-1هوشمندسازی نظام مدیریت فرهنگی کشور برای پیشبینی،

پیشگیری و مقابله با حوادث ،بحرانها و آسیبهای فرهنگی()1

 .3-1وظیفهمند کردن نهادهای مسئول در پیشگیری و پاسخگویی
به آسیبهای اجتماعی و سهمبندی حوزه تأثیر و مسئولیت آنها()1

 .4-1برنامهريــزي براي ارتقای ســطح امنیــت فرهنگی و مقابله
نظاممند با تهدیدها و آسیبهای جنگ نرم همچون هویتزدایی،

هویتسازی کاذب ،ناامنی و بیاعتمادی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی ،القاء ناکارآمدی نظام اسالمی و تخریب شخصیتها(1و)3

 .5-1برنامهريــزي براي بهکارگیری دیپلماســی عمومی فعال و

ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی برای تقویت
قدرت نرم در سطح فراملی(1و)3

 .6-1حمایت و توسعه سازمانهای مردمنهاد و شبکههای نخبگی

در ســطح ملی و فراملی بهویژه در حوزههای حقوق بشــر ،صلح،
دین اسالم ،مقابله با تروریسم ،جنگطلبی و اشغال مبتنی بر نقشه
مهندسی فرهنگی(1و)4

 .7-1ایجاد بلوک رسانهای انقالب اسالمی در جهان و شبکهسازی
از آن(1و)6
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2.2تبیین ،حفظ و ارتقای جایگاه و نقش محوری والیت فقیه در راهبري
جنگ نرم و مدیریت بحرانها()1

3.3برنامهريزي براي ارتقای خودآگاهی فرهنگی -تمدنی ،زمانهشناسی،
بصیرت دینی و قدرت تشخیص مردم در مواجهه با جنگ نرم(1و)5

4.4برنامهریزی برای گسترش و تعمیق فرهنگ و تفکر بسیجی با رویکرد
افزایش قدرت نرم و مصونیتبخشی جامعه در مقابل جنگ نرم()2

5.5تقويت فرهنگ پدافند غيرعامل ،آگاهيها و دانش آحاد جامعه با هدف
مصونيتبخشي و ارتقای آمادگي ملي در برابر تهديدات دشمن(2و)3

6.6برنامهریزی برای ارتقای قدرت نرم ،مصونیتبخشی و مقابله مؤثر با

جنگ نرم با تأكيد ويژه بر نظام آموزشی کشور(2و)3

7.7تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توســعه شــکاف طبقاتی و
افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی نهادهای وابسته به نظام(2و)4

8.8تقویت و تحکیم ارتباطات عمومی در سطوح میان فردی ،خانوادگی

و اجتماعــی با محوریت تقوای الهی و بصیرت دینی به منظور افزایش
انسجام و وحدت ملی(2و)4

9.9برنامهریــزی برای افزایش منزلت اجتماعی بســیجیان ،ایثارگران

و مشــارکتهای داوطلبانــه در قالبهــای مختلف از جمله بســیج
سازندگی(2و)4

1010نهادینهســازی مؤلفهها و نمادهای فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت و
تفکر بسیجی در جامعه و اندیشه ،باور ،منش و رفتار مسئوالن و مقابله
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با عوامل بازدارنده و تضعیفکننده آن(2و)5

1111الگوســازی و نمادپردازی از اســوهها و قهرمانــان ملی همچون

فرماندهان ،بســیجیان و شهدای جنگ تحمیلی و جهاد علمی ،علما و
دانشمندان ،پهلوانان و قهرمانان(2و)5
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1212شناسایی ،جذب و حفظ نظاممند دانشگاهیان ،نخبگان و روشنفکران
دینی و ارتقا و به کارگیری ظرفیتهای آنها برای تقویت قدرت نرم در

سطوح ملی و بینالمللی()3

1313برنامهريزي براي ارتقای نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی به
منظور کادرسازی و تربیت نسلی انقالبی ،مؤمن و شکوفایی ظرفیتها
و استعدادهای بصیر و توانمند برای تولید و تقویت قدرت نرم و مقابله با
تهدیدات و آسیبها()3

1414گسترش ک ّمی و کیفی ظرفیتهای هنری و بهرهگیری مؤثر از آن
برای ارتقای قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم()3

1515برنامهریــزی برای شناســایی ،ســاماندهی ،ارتقــای تواناییها و
بکارگیری منابع انســانی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی خالق و مؤثر در
امور منطقهای و استانی()3

1616گفتمانسازی و تولید ادبیات در زمینه قدرت و جنگ نرم مبتنی بر
آموزههای اسالمی در مقیاس ملی و بینالمللی(3و)5

1717شناسایی ،پاسخگویی و مدیریت نیازها و مطالبات جامعه و روشنگری
افکار عمومی(4و)5

1818عمقبخشــی به ســرمایههای فرهنگی و معنوی تمدن اسالمی-
ایرانی و بازتعریف عناصر فرهنگ ملی در قالبهای نو و جذاب و پرهیز

از رویکردهای سطحی و تبلیغاتی()5

1919طراحــی ،ایجاد و ترویج نمادها ،نشــانهها و الگوهای اعتبارســاز
اسالمی– ایرانی در سطح ملی و فراملی()5

2020برنامهریزی برای حمایت ،گســترش و ســازماندهی شــبكههاي

اجتماعي بهویژه شبکههای مجازي متعهد()6

2121مهندسی و مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور و عملیات نرم()6
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 -1سياستگذاري كالن و نظارت و ارزيابي

سیاستگذاری و تصمیمگیری کالن و راهبردی نظام فرهنگی براي

اجرایی كردن نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور و نظارت و ارزیابی بر حسن
اجرای آن و تصویب اسناد ملی فرهنگی اولویتدار بر عهدۀ شورای عالی
انقالب فرهنگی است که با سازکار مورد نظر اين شورا انجام میگیرد.

 -2سياستگذاري اجرايي و راهبري اجراي نقشة مهندسي
فرهنگي كشور
با هدف راهبری و اجرایی کردن نقشــة مهندســی فرهنگی کشور،
«ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشــة مهندسی فرهنگی کشور» با
رياست رئیس جمهور با وظایف و ترکیب زیر تشكيل ميشود:
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الف) وظايف ستاد
 .1تقسيم كار ملي و ايجاد هماهنگي براي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي
كشور در سطح ملي و استاني و پيشبيني سازكارهاي الزم براي تحقق
آن در قالب برنامههاي پنج ساله و قوانين بودجه ساالنه كشور؛
 .2پيشنهاد و روزآمدسازي سندهاي تخصصي و موضوعي ذيل نقشه
مهندسي فرهنگي كشور به شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تصويب؛
 .3نظارت بر پيشرفت اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و ارزيابي
ميزان تحقق آن و ارائه گزارش ساالنه به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
 .4روزآمدسازي نقشه مهندسي فرهنگي كشور براساس نتايج رصد
و پايش اوضاع محيطي و تحوالت جهاني با رويكرد آيندهپژوهي و
پيشنهاد اصالح آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تصويب؛
ت فرهنگي طرحهاي مهم و كالن كشور و
 .5نظارت بر اجراي پيوس 
ارزيابي آن؛
 .6رصد تغيير و تحوالت فرهنگي و اجتماعي كشور و ارائه نتايج آن به
شوراي عالي انقالب فرهنگي.
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ب) اعضاي ستاد
 .1رئيسجمهور يا معاون اول رئيسجمهور(رئيس)؛
 .2دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي(دبير)؛
 .3چهار نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب
آن شورا؛
 .4وزير كشور؛
 .5وزير علوم ،تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط؛
.6وزير ورزش و جوانان؛
 .7وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛
 .8وزير آموزش و پرورش؛
 .9رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي؛
 .10رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي؛
 .11رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران؛
 .12رئيس سازمان تبليغات اسالمي؛
 .13رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور يا معاون ذيربط؛
 .14معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده؛
 .15رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده؛
 .16يكي از معاونين قوه قضاييه به انتخاب رئيس قوه قضاييه؛
 .17نماينده شوراي عالي حوزه علميه؛
 .18دبير شوراي عالي فضاي مجازي؛
 .19رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛
 .20رئيس شوراي سياستگذاري فرهنگي بينالمللي؛
 .21رئيس دانشگاه آزاد اسالمي.
تبصـره .1آئيننامـه داخلي سـتاد درخصوص نحوه تشـكيل جلسـات،
حدنصـاب رسـميت و اعتبـار مصوبات آن به تصويب سـتاد ميرسـد.

تبصــره .2باتوجه به تنوع ارتباط نظام فرهنــگ با عرصههاي مختلف
همچون اجتماعي ،سياســي ،آموزشي ،علم و فناوري،اقتصادي ،حقوقي،
نقشه مهندسی فرهنگی
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قضايــي ،نظامي و انتظامــي ،در موارد الزم از وزرا و رؤســاي نهادهاي
ذيربط براي شركت در جلسات ستاد و كميسيونهاي مربوط با حق رأي
و صاحبنظران ذيربط بدون حق رأي دعوت ميشود.

تبصره .3ستاد ميتواند حسب مورد ،كميسيونها و كميتههاي تخصصي
مورد نياز را با حضور اعضاي ستاد و مسئوالن نهادها و دستگاههاي اجرايي
كشــور و صاحبنظران ايجاد و نسبت به تقســيم كار براي اجراي نقشه
مهندسی فرهنگی کشور توسط نهادها و دستگاههاي مزبور ،اقدام نمايد.
ج) تقسيم كار استاني
هماهنگي تحقق نقشــه مهندسي فرهنگي در اســتانها برعهده «ستاد
هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي استان» كه به اختصار «ستاد استان»
ناميده ميشود ،خواهد بود.

تبصره -انجام وظايف ســتاد استان برعهده شــوراي فرهنگ عمومي
استانها ميباشــد .اصالحات مربوط به وظايف ،تركيب و نحوه فعاليت
شوراي فرهنگ عمومي اســتانها به عنوان «ستاد استان» توسط ستاد
هماهنگي و راهبری اجرای نقشــه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب
خواهد رسيد.

اين مصوبه مشــتمل بر هفت فصل و نوزده تبصره در جلسات ،699 ،698

،718 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،705 ،703 ،701 ،700
731 ،730 ،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719

 748 ،746 ،741 ،737 ،و  755مــورخ ،90/9/1 ،90/8/17 ،90/8/3 ،90/7/19
،91/2/19 ،91/2/5 ،91/1/22 ،90/12/9 ،90/11/25 ،90/10/27 ،90/9/22
،91/8/2 ،91/7/18 ،91/7/11 ،91/6/28 ،91/3/30 ،91/3/16 ،91/3/2

،91/10/19 ،91/10/5 ،91/9/28 ،91/9/21 ،91/9/7 ،91/8/16 ،91/8/9

93/3/27 ، 93/2/16 ، 92/11/8 ، 92/7/24 ،91/12/15 ،91/12/8 ،91/11/24

و  93/8/20شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه ،به :
دفتر مقام معظم رهبري()
دفتر رئيس جمهور
مجلس شوراي اسالمي
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
وزارت دادگستري(براي درج در روزنامه رسمي كشور)
هيئت نظارت و بازرسي
دفتر دبير شوراي عالي
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
معاونت نظارت و راهبري مصوبات
معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
ديوان محاسبات كشور
معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونت امورمجلس رياست جمهوري
و كليه دستگاهها و نهادهاي مجري و مورد ابالغ سند نقشه مهندسي فرهنگي كشور
مصوب جلسه  755مورخ  93/8/20شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ابالغ ميشود.
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