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•ضواب�ط و قواع�دي را كه ش�وراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع
مينمايند باي�د ترتيب آثار داده ش�ود – 1363/12/6(.صحیفه نور ،ج
)19
•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(.صحیفه نور ،ج ،6ص)94
•اگر انحرافي در فرهنگ يك كش�ور پيدا ش�ود...ديري نخواهد گذشت
ك�ه انح�راف فرهنگي بر همه غلبه ميكند و هم�ه را خواهي نخواهي به
انحراف ميكشاند(.صحیفه نور ،ج ،17ص2ـ)3
•جهانخواران ،براي به دس�ت آوردن مقاصد ش�وم خود و تحت س�تم
كش�يدن مس�تضعفان جهان راه�ي بهت�ر از هجوم به فرهن�گ و ادب
كش�ورهاي ضعي�ف ندارن�د -1360/10/07(.صحیف�ه ن�ور ،ج ،15
ص)267
•نقيصهه�ا را هم�ه با هم بايد رفع بكنيم كه در رأس آنها فرهنگ اس�ت
(صحیفه نور ،ج ،6ص)94

•شورای عالی انقالب فرهنگی را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی کشور
یا س�تاد عالی فرهنگی و علمی دس�تگاههای کشور اعم از دستگاههای
فرهنگی و س�ایر دستگاهها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب
آورد)1381(.
•ش�ورای عال�ی انقالب فرهنگی ،قرارگاه اصلی فرهنگی کش�ور اس�ت.
وظیفه قرارگاه اصلی ،سیاستگذاری راهبردی ،هدایت دستگاهها ،مراکز
تأثیرگذار و بخش اجرایی فرهنگی است)1390(.
•یکی از س�ندهای باال دس�تی مورد نیاز کش�ور ،تدوین نقشه مهندسی
فرهنگی اس�ت که باید در آن ضمن ترس�یم وضع مطلوب ،نیازها دیده
شود .تعیین اولویتها ،ترسیم اجزاء ،بررسی موارد مورد غفلت و انجام
س�رمایهگذاریهای الزم ،الزم و ضروری است .این کار از نقشه جامع
علمی کشور سختتر است و باید به این مسأله پرداخت)1390(.
•حف�ظ هویت و ش�اکلة ملت منوط ب�ه برطرف کردن نقای�ص و اصالح
رخنههای احتمالی در فرهنگ است)1390(.
•یکی از مهمترین تکالیف ما در درجة اول« ،مهندس�ی فرهنگ» کش�ور
اس�ت؛ یعنی مش�خص کنیم که فرهنگ ملی ،فرهنگ عمومی و حرکت
عظی�م درونزا و صیرورتبخش و کیفیتبخش�ی که اس�مش فرهنگ
اس�ت و در درون انس�انها و جامعه به وجود میآید ،چگونه باید باشد؟
اش�کاالت و نواقص�ش چیس�ت و چگون�ه بای�د رفع ش�ود؟ ُکندیها و
معارضاتش کجاست؟()1383
•باید مراقبت ک�رد و مواظب بود .این ،یک متولی و یک مرکزمیخواهد تا
از یک طرف مهندس�ی کن�د؛ یعنی با یک فکر کالن ،ب�ا یک نگاه برتر و
باالتر از همة جریانهای فرهنگی در داخل کشور ،ببیند حقیقت فرهنگی و
عنصر فرهنگی چگونه و با چه کیفیتی باید باشد؛ به کدام سمت باید برود
و کجاهایش ایراد دارد؛ و از سوی دیگر مراقبت کند که این کارها انجام
بگی�رد .ما این مرکز را «ش�ورای عالی انقلاب فرهنگی» تعریف کردیم.
()1383
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اخص آن مشتمل بر
در جهانبینی اس�لامی ،فرهنگ به معنای ّ
نظام اعتق��ادات ،ارزشها ،اخالقیات و رفتارها بوده و منبعث از وحی
و جهتدهن��ده و محتوابخ��ش نظامها و بخشهای جامعه اس��ت.
باورها و اعتقادات و ارزشهای اس�لامی ،ش��اکله نهادها و س��ازمان
جامعه اسالمی را ایجاد و در تار و پود اندیشه و تفکر و کردار و رفتار
فردی و اجتماعی فرد مس��لمان تنیده شده است .چنین یکپارچگی و
درهمتنیدگ��ی کلنمای اعتقادات و باوره��ا ،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 جهانش��مول خویش ،شکل و صورتی متناسب با مقتضیات
جغرافیای��ی ،تاریخی ،زبانی و ...بهخود میگیرد .فرهنگ اس�لامی-
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 چند دهه اخیر ،به واسطه تغيير و تحوالت اساسي و فراگير در
عرصههاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي -امنيتي،اقتصادی و فناوري
در مقي��اس منطقهاي و جهاني ،نق��ش ممتاز و تعيينكننده فرهنگ
(فرهنگهای مل��ی و منطقهای) در عرصهه��ای ملی ،بینالمللی و
جهانی نمایانتر شدهاس��ت .انقالب اسالمي ايران ،به عنوان نقطه
عطف تحوالت معنوي ،فرهنگي ،اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از
ظرفيتها و تواناييهاي بالفعل و بالقوه عظيمي در اين حوزه برخوردار
است و پیشرفت و تعالي همهجانبه كشور ،مستلزم بهرهگيري موثر و
هوش��مندانه از آن در س��طح ملي و مناسبات و تعامالت منطقهای و
ص آن ،از مختصات
جهاني اس��ت .در حقيقت ،فرهنگ به معناي اخ 
ذاتی ،مزیتهای راهبردي ،انحصاري و سرنوشتس��از كشور و نظام
جمهوري اس�لامي ايران ميباشد كه همواره مورد تأكيد معمار كبير
انقالب اسالمي حضرت امام خميني( )vو مقام معظم رهبري()
بوده است.
تحق��ق آرمانه��ا و اه��داف جامعه اس�لامی مس��تلزم تامین
کارکردهای فرهنگی آن است .مقام معظم رهبری( )فرهنگ را
عامل شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهتبخش و تاثیرگذار
در عرصه تصمیمات کالن کش��ور دانسته و مهندسی فرهنگ را به
منزله بازشناس��ی ،آسیبشناس��ی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و
جهتدهی آن بر پایه هویت اصیل اسالمی -ایرانی با توجه به شرایط
و مقتضیات ملی و جهانی تبیین مینمایند.
معظمله مهندس��ی فرهنگی را بازطراحی ،اصالح و ارتقاء 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 واقع میتوان
جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین نحوه تعامل مؤثر
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و ارتباط س��ازمند و پویای نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با
نظام فرهنگی دانست.
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی برای عمل به رهنمودهای مقام
معظم رهبری( )و تحقق اهداف و کارکردهای نهادی خود ،تهیه
و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور را در اولویت نخست خود قرار
داد .در س��ال  1386ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با ایجاد شورای
تخصصی مهندسی فرهنگی(متشکل از اعضای محترم شورای عالی
انقالب فرهنگی ،صاحبنظران و اندیشمندان و مدیران و مسئوالن
نهادها و دس��تگاههای اجرایی کشور) و همچنین تجدید سازمان و
تشکیالت دبیرخانه شورا ،ظرفیتهای علمی و کارشناسی و اجرایی
کشور را برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور بسیج نمود.
سند نقش��ه مهندس��ی فرهنگی به عنوان یک سند باال دستی
با همکاری و مش��ارکت فعال و همهجانب��ه نهادها و مراکز علمی-
پژوهش��ی ،محققان و اندیشمندان و کارشناس��ان حوزه و دانشگاه و
دستگاههای اجرایی و فرهنگی ذیربط تهیه و تنظیم گردیده است.
افزون بر ظرفیت نهادها و دستگاههای علمی و اجرایی کشور ،بالغ بر
 300نفر از محققان و کارشناسان در تهیه و تدوین این سند به صورت
مستقیم و مس��تمر و بیش از  2000نفر نیز به صورت غیرمستقیم و
بخشی مشارکت و همکاری داشتهاند.
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 به كارگيري روشهاي
مختلف و با بهرهگيري از پژوهشهاي متعدد و نظرات صاحبنظران،
ضم��ن ارايه تحليلي كالن از وضعيت فرهنگي كش��ور از 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
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مورد بررسي و واكاوي قرار گرفت.
همچنين براي رصد ،پايش ،ش��ناخت و نظ��ارت بر روند تغيير و
تحوالت فرهنگي و انجام پيمايشهاي دورهاي ،شاخصهاي تفصيلي
فرهنگي تدوين ش��د كه حسب نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي در
ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي بررسي و به تصويب خواهد رسيد.
گفتنی اس��ت در تدوین این س��ند عالوه بر بهرهگیری از نتایج
و دستاوردهای تحقیقات ،مطالعات و  ...ملّی و دستگاهی موجود ،بنا
به ضرورت ،طرحهای پژوهش��ی مورد نیاز با همکاری دانشگاهها و
مراکز علمی -پژوهشی طراحی و اجرا شد .پيشنويس نقشه مهندسي
فرهنگي در بیش از  150جلس��ه شورای مهندسی فرهنگی بحث و
بررسی گردید و نهایت ًا شوراي عالي انقالب فرهنگي در  33جلسه سند
نقشه مهندسی فرهنگی را بررسی و در جلسه هفتصد و سی و یکم
مورخ  1391/12/15به تصويب نهایی رسانید.
متن حاضر ،متن مصوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور است كه
منطبق با اصول و ارزشهای اس�لام ناب محمدی( )qآرمانهای
انق�لاب اس�لامی ،رهنمودهای رهبرکبی��ر انقالب اس�لامی امام
خميني( )vو مقام معظم رهبری( )و اس��ناد فرادستی مربوط
طراحی ،تدوین و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده و
شامل فصول زیر است:
 .1کلیات؛ این بخش شامل تعاریف اساسی مفاهیم و اصطالحات
همچون فرهنگ ،فرهنگ ملی(اسالمی -ایرانی) ،عمومی ،حرفهای،
الیههای فرهنگ ،مهندس��ی فرهنگ ،مهندس��ی فرهنگی ،نقش��ه
مهندسی فرهنگی ،پیوست فرهنگی و مختصات نقشه است.
 .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 ش��اکله و مبنای هدفگذاری ،سیاستگذاری و برنامهریزی و
نقشه مهندسی فرهنگی
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مدیریت راهبردی و تحول و ارتقای فرهنگی کشور است.
 .3چش�مانداز فرهنگ�ی کش�ور در اف�ق 1404؛
ترس��یمکننده قلهها و وضعیت مطلوب فرهنگی کشور در افق 1404
اس��ت که مبتنی بر مبانی ،ارزشها و اصول بنیادین فرهنگی کشور،
رهنمودهای مقام معظم رهبری( ،)س��ند چشمانداز ایران 1404
و سایر اسناد فرادستی و همچنین مقتضیات ملی ،منطقهای و جهانی
طراحی شده است.
 .4اه�داف کالن فرهنگ�ی؛ ترجمان زمانمند چش��مانداز
فرهنگی کشور در محورها و حوزههای راهبردی و کلیدی فرهنگی
کش��ور است .اصو ًال هر هدف کالن ،وظایف و مأموریتهای یک تا
چند نهاد و دس��تگاه اجرایی را تحت پوشش قرار میدهد .همچنين
م��واردي به عنوان كميتهاي مطلوب فرهنگ��ي و اهداف ك ّمي ،در
نظر گرفته شد كه الزم است با توجه به اعتبارات ،امكانات ،ظرفيتها
و توانمنديهاي دس��تگاهها و نهادها در س��تاد راهبري اجراي نقشه
مهندسي فرهنگي تعيين شود.
 .5اولویته�ای فرهنگ�ی؛ تعیینکنن��ده موضوع��ات و
محورهای راهبردی در هر حوزه ،محور یا هدف است که ضمن تعیین
اولویته��ای رتبی و زمانی آنه��ا ،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
که متناس��ب با فرصتها و تهدیدها ،قوتها و ضعفهای محیطی
برای نی��ل به اهداف فرهنگی در دو س��طح کالن و ملی طراحی و
تدوین میشوند.
راهبرده��ای کالن اب��زار تحق��ق اه��داف کالن میباش��ند و
راهبـرده��ای ملـی دربردارن��ده اهداف فرعی و راه��کار تحقق آن
نقشه مهندسی فرهنگی
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هستند؛ در واقع راهبـردهای ملـی مبنای تعیین اقــدامات ملـی نقشه
فرهنگی کشور محسوب میشوند.
ب) اقــدامات ملـی :طرحها و پروژههایی هستند که برای
تحق��ق اهداف طراحی و تعیین میش��وند .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.
اقــدامات ملـی غالب ًا فرابخش��ی و فرادس��تگاهی هستند و ماهیت
ترکیبی دارند؛ با این وجود ممکن اس��ت در مواردی وجه پژوهش��ی،
اجرایی و تقنینی بر سایر وجوه آن غلبه یابد.
 .7چارچ�وب نهادي نظ�ام فرهنگي كش�ور :ناظر به
نگاش��ت نهادی ،تقسیم کار ملی و استانی و نظام مدیریت راهبردی
فرهنگی کشور بوده و همچنین مبین سازمان و ساختار و فرایندهای
کالن سیاس��تگذاری و برنامهریزی ،هدایت و سازماندهی و نظارت
و ارزیابی فرهنگی کش��ور در سطح ملی و استانی برای اجرای نقشه
مهندسی فرهنگی است.
محمدرضا مخبر دزفولی
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
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مصوبه «نقشه مهندسي فرهنگي كشور» كه در جلسات ،699 ،698
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 91/12/15 ،91/12/8 ،91/11/24 ،91/10/19ش��وراي عال��ي انقالب
فرهنگي به تصويب رسيده است ،به شرح ذيل براي اجرا ابالغ ميشود:
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كليات

 .1فرهنگ

نظاموارهای اس��ت از « عقاید و باورهای اساسی»« ،ارزشها ،آداب

و الگوه��ای رفتاری» ریش��هدار و دیرپا و «نماده��ا» و «مصنوعات» که
ادراکات ،رفتار و مناس��بات جامعه را جهت و ش��کل میدهد و هویت آن

را میسازد.

 .2سطوح فرهنگ

منظور از سطوح فرهنگ ،سطوح مورد مطالعه و مدیریتپذیر فرهنگ

اس��ت كه كل جامعه یا بخش قابل توجهی از آن را تحت پوش��ش 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؛

 .3فرهن��گ حرف��های (فرهن��گ معلم��ان ،بازاری��ان ،روحانی��ان،

سیاستمداران ،پزشكان ،قضات و.) ...
 .3فرهنگ ملی(اسالمی -ایرانی)

نظاموارۀ باورها و عقاید اساس��ی ،ارزشها ،آداب و الگوهای رفتاری

باثبات و ریش��هدار و نمادها و مصنوعات مردم مسلمان ایران (و عموم ًا در
16

مرزهای جغرافیایی یک کش��ور) است؛ که طی قرنها و هزارهها ایجاد و

تثبیت شده و به یک ملت هویت میبخشد.
 .4فرهنگ عمومی

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

نمادها و مصنوعاتی اس��ت كه فضای عمومی و مشترك فرهنگی جامعه
نقشه مهندسی فرهنگی
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را در مقاط��ع زمانی معین ش��كل میدهد .فرهن��گ 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 س��ایر نظامها همچون نظام فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،قضایی ،حقوقی و ...است.

 .5فرهنگ حرفهای

نظاموارۀ بـاورها ،ارزشها و الگوهای رفتـاری و نمادهای شـاغالن

و متصدیان هر حرفه است .ارزشهای فرهنگ حرفهای به واسطه سنوات
طوالنی آموزشهای تخصص��ی و یا تجربه و كارورزی بلندمدت حاصل

میش��ود .فرهنگ حرفهای پزشكان ،بازاریان ،معلمان ،قضات ،نظامیان و
روحانیان از جمل ه این فرهنگها هستند.

 .6مهندسی فرهنگ

فرایند بازشناسی ،آسیب شناس��ی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و

جهتدهی آن بر پایه هویت اصیل اسالمی -ایرانی با توجه به مقتضیات

و شرایط ملی و جهانی است.
 .7مهندسی فرهنگی

فراین��د بازطراح��ی ،اصالح و ارتقاء ش��ئون و مناس��بات نظامهای

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور بر اساس فرهنگ مهندسی

شده با توجه به شرایط ،ویژگیها و مقتضیات ملی و جهانی است.
 .8مدیریت راهبردی فرهنگ كشور

فراین��د تدوی��ن ،تصوی��ب و اعم��ال راهبرده��ای کالن فرهنگی،

س��ازماندهی و تقسیم کار ملی و نظارت و ارزیابی راهبردی در نظامهای
نقشه مهندسی فرهنگی
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مختلف کش��ور با توجه به رهیافتهای مهندس��ی فرهنگ و مهندس��ی
فرهنگی و مقتضیات ملی و جهانی است.

 .9رصد و پایش فرهنگی

مطالعه ،توصیف ،تحلیل ،تبیین و پیشبینی نظاممند و مس��تمر الگو

و رون��د تغییر و تحول در باورها و اعتق��ادات ،ارزشها ،هنجارها ،رفتارها،
مصنوع��ات و نمادهای فرهنگی در س��طوح مل��ی و بینالمللی بهمنظور

مسألهشناس��ی فرهنگی و اعمال مدیریت راهبردی فرهنگی در چارچوب
نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.

 .10چشمانداز فرهنگی كشور

مجموعهای هماهنگ از جهتگیریها و اهداف مرحلهای فرهنگی

قاب��ل دس��تیابی در افق زمانی معین( )1404اس��ت كه در تراز با س��ند

چشمانداز جمهوری اسالمی ایران تدوین شده است.
 .11پیوست فرهنگی

س��ندی اس��ت مش��تمل بر مطالعات كارشناس��ی ،مبین پیشبینی

پیامده��ای فرهنگی و اعمال الزامات و اس��تانداردهای 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.

 .12قلمروهای نقشه
18

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

و مخاطبان نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور است.
 .13افق زمانی

ایران  1404تدوین میشود.
نقشه مهندسی فرهنگی كشور ،برای افق ِ
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.14گستره موضوعی

قلمرو و محورهای موضوعی نقش��ه ،در س��ه س��طح فرهنگ ملی

(اس�لامی -ایرانی) ،عمومی و حرفهای و چه��ار الیه باورها و مفروضات
اساسی ،ارزشها ،الگوهای رفتاری ،نمادها و مصنوعات تعیین میشود.

 .15قلمرو جغرافیایی نقشه:

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

مس��تقیم و یا غیر مستقیم ،در چارچوب حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی

ایران قرار میگیرند.

 .16قلمرو اجرایی نقشه:

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

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

ب) در  2سطح ملی و استانی با نام «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»

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

تبص�ره :در صورت نیاز ،نقش��ه مهندس��ی فرهنگی در سطح منطقهای
(تركیبی از دو یا چند استان) نیز تدوین میشود.

 .17جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی كشور:
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المی ایران؛
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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 انس��ان
معنا و هویت میبخشد و شکل دهنده و اثرگذار بر ذهنیت و گرایشهای
افراد و جامعه و تعيينكننده رفتار عمومي است.

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

 .4فرهن��گ به صورت تدریجی و مس��تمر« ،تحولپذير ،جهتدهنده،
مدیریتپذیر ،اکتسابی و انتقالپذیر» است.

 .5زن و مرد فارغ از جنسیت در امکان کسب ارزشها ،یکسان و دارای
حقوق و مس��ئولیت متناس��ب با تفاوت در خلقت هستند و این تفاوت،

نشاندهنده برتری یک جنس بر جنس دیگر نیست.

 .6خان��واده واحد بنیادی��ن جامعه ،با هویتی حقیقی و مهمترین رکن در
فرهنگسازی و انتقال فرهنگ جامعه است.

 .7جامعه دارای هویت اس��ت و میتواند بس��تر تعال��ی و انحطاط آحاد

جامعه باشد.

 .8هر فرد (حقیقی و حقوقی) به تناسب جایگاه اجتماعی و توانمندیهای
خود در تغییرات و تحوالت فرهنگی تاثیرگذار و تأثیرپذیر است.

22

 .9فرهنگ اسالمی ،فرهنگی مبتنی بر فطرت ،قرآن و عترت ،ایمانگرا،

اخالقمحور ،خردگرا ،جهانی ،تمدنس��از ،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.

 .11والیت ،از عناصر اصلی و ریشهای فرهنگ اسالم ناب محمدی()
و انقالب اسالمی و تجلی حاکمیت الهی در عرصه فرهنگی ،اجتماعی،

سیاس��ی و اقتصادی است و در زمان غیبت امام عصر( ،)fدر رهبری
فقیه عادل جامعالشرایط که امامت امت را بر عهد ه دارد ،متبلور میشود.

 .12مبنای فرهنگس��ازی مطلوب و حاکم بر فرهنگ کشور؛ «توحید،
ع��دل ،معاد ،نبوت ،امامت ،والیت و انتظار منجی و احکام اس�لام ناب

محمدی( »)است.

 .13روحانی��ت و نهاد حوزه علمیه در حف��ظ ،اصالح و ارتقای فرهنگ
اس�لامی نقش اصلی دارند و شناخت معتبر اسالم و تبیین آن با روش
اجتهادی ناظر به زمان و مکان ،مس��ئولیت حوزههای علمیه و روحانیت

است.

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

و مکارم اخالق و تزکیه است.

 .15فرهنگ اس�لامي -ايراني ،ضد استکباری ،مظهر عدالتخواهي و
حامي مستضعفان و مظلومان در عرص ههای منطقهای و جهانی است.

 .16فرهنگ اس�لامي -ايراني حاصل تعامل فعال و س��ازنده اسالم با
تمدن تاريخي ايران است و هويت اسالمي -ايراني درهمتنیده ،يكپارچه

و تفكيكناپذير است.

 .17اس��تقالل و اقتدار فرهنگ��ي برآیند تعالی ذاتی ،پویایی ،انس��جام
فرهن��گ در س��طح درون��ی ،جذابیت،گس��ترش و نفوذ آن در س��ایر

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 اس�لامی ایران وظیفه حف��ظ و صیانت از مرزهای
فرهنگی و هویتی و ارتقای آن را عهدهدار است.

 .20رس��الت اساسی جمهوری اسالمی ،رس��التی 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.

 .23تعام��ل و تب��ادل فرهنگ��ي در چارچ��وب فرهن��گ اس�لام ناب
محمدی( )و انقالب اسالمی صورت میپذیرد.

 .24تهاج��م فرهنگ��ی و جنگ نرم و مقابله با آن از مهمترین مس��ائل
فرهنگی کشور است.
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ارزشها

« .1تعقل»

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

اس��ت که بهکارگیری آن موجب ش��کوفایی حیات طیب��ه 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 اس��تقالل نظام سیاس��ی بوده و معیار تعامالت در عرصههای داخلی و

بینالمللی است.

 .3-1بصیرت اجتماعی

عقالنیت اس�لامی ،پش��توانه ارتباطات منطقی و منس��جم فردی،

س��ازمانی 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
سال 1392

25

« .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 تجلّی 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
حی��ات جاودانه اخروی بر مبنای وحی اله��ی ،حقگرایی و عامل تو ّکل و
اعتماد به خدای متعال و تفویض امور به اوست.

 .2-2والیتمداری

والیت مداری ،تجلّی والیت و حاکمیت خدا ،اس��تمرار والیت پیامبر

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

عاش��قانه 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

منش��أ الفت ،اخوت ،انسجام اجتماعی ،نوعدوستی ،عامل استحکام و

توسعه ارتباطات بین مردم ،اقوام ،مناطق مختلف و پیروان مذاهب است.
26

 .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 انس��ان تجلی مییابد و تعالیبخش اندیش��ه 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 :اس��تقالل و سربلندی جامعه اس�لامی و ایمانی در اندیشه و

عمل که مس��تلزم تعامل سازنده با جامعه خودی و مقاومت و پایداری در
مقابل استکبار و دشمنان جامعه اسالمی است.

م�دارا :محبت و همگرايي با آحاد جامعه اس�لامی و دوس��تداران

انقالب اس�لامی که مس��تلزم 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

ترجی��ح منافع دیگران و مصالح جامعه ب��ر منافع فردی و گروهی و

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

معرفت ،بصیرت و آگاهی نس��بت به حقایق و واقعیات عالم هس��تی

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

ش��ناخت 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

ش��ناخت نظام ارتباطی و آداب معاش��رت 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

دان��ش و مهارت بهکارگیری اصول و قواعد اس�لامی و علمی معتبر

در جه��ت تولید ثروت حالل ،پیش��رفت دانشبنیان ،توانمندی اقتصادی،
افزایش بهرهوری و ترویج اشتغال مفید است.

« .5عمل»

فعالیته��ای ف��ردی و اجتماعی ،م��ادی و معن��وی ،در عرصههای

مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی است که با انگیزه الهی

تحقق و با مجاهدت مؤمنانه ارتقا مییابد.
28

 .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 نقش��ه مهندس��ي 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 اس�لامي بايد بر همه ش��ئون و مناسبات جامعه

در عرصههاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی ،مديريتي ،قضايي

و امنيتي حاكم شود.
 .3اصل عدالت

اس��تفاده همگان از فرصتها ،امكان��ات و خدمات فرهنگی و انجام

فعالیتهای فرهنگی متناس��ب با اس��تعدادها ،نیازها و ظرفيتها در همه

عرصهها و سطوح رعایت شود.

 .4اصل هدایت و راهبری

دولت اس�لامی باید ضمن پرهیز از تصدیگ��ری غیر ضرور ،نقش

اساس��ی خود را در هدای��ت و راهبری ،نظارت و حمای��ت از فعالیتهای
30

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 ترس��يم 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 اس��تقالل 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 بخش��یدن را به اهداف
نظام فرهنگی کش��ور باید توانمندی عینی 

مطلوب فرهنگی 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 مادی و انس��انی مورد نیاز برای حوزه فرهنگ و

گس��یل هدفمند این سرمایهها در س��ایر 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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چشمانداز فرهنگی

ب�ا توکل ب�ه خداوند متع�ال و اعتصام به ق�رآن و عترت و در

پرتو اسالم ناب محمدی( )و با عزم و مجاهدت ملی در راستای
برپایی تمدن نوین اسلامی و زمينهس�ازي 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 نخس�ت در عرصههاي فرهن�گ و هنر ،تعليم و تربيت،
علم و فناوري و اطالعات ،ارتباطات و رسانه در سطح منطقه

∗

و جه�ان اسلام ،الهامبخش امت اسلامي و مس�تضعفان 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 اسلامی ،ایران�ی و انقالبی و پوياي طريق

جامع�ه مه�دوي()f؛ متمس��ک ب��ه ق��رآن و عترت و والي��ت امام

عص��ر( ،)fایمان و عمل صال��ح ،متعهد به نظام جمهوری اس�لامی،

34

والیت فقی��ه ،آرمانهای امام خمین��ی( )vو رهنمودهای مقام معظم
رهبری( ،)مبتنی بر عقالنیت اسالمی ،مفتخر به ایرانی بودن ،پاسدار
میراثهای ارزش��مند ایرانی -اسالمی و زبان و ادبیات فارسی ،متکی بر
∗ .منظور از منطقه ،آس��ياي جنوب غربي (آس��ياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كش��ورهاي
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 مناس��ک دینی ،مأنوس با قرآن

کریم ،برخوردار از س��بك زندگي اسالمي -ايراني ،عفت عمومی ،امنیت

اخالقی و روانی ،نمادها و آیینهای اسالمی ـ ایرانی؛

 -2-2اجتماع�ی؛ برخ��وردار از مو ّدت ،اخ ّوت ،تعاون ،مش��ارکت،

مسئولیتپذیری و سازگاری اجتماعی ،نشاط و سرزندگی ،صداقت ،اعتماد،
اطمینان و انس��جام اجتماعی باال ،جمعيت متعادل و متوازن و بهرهمند از

انضباط ،قانونگرایی و جامعه امن؛

 -3-2سیاس�ی؛ برخوردار 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 انس��انی و روحیه

ایثار و ش��هادت ،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 سند تحول بنیادین نظام آموزش

و پرورش؛
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 -4-3علم و فناوری؛ مبتنی بر فرهنگ اس�لامی ـ ایرانی و نقشه

جامع علمی کشور؛

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

نوین س��ایبری ،اطالعات و ارتباطات مبتنی بر ارزشها ،ش��عائر 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:

 -1-4مردمس��االری دینی و الگوهای کارآمد پیش��رفت ،دعوت به
وحدت و همگرایی اسالمی و حمايت از مستضعفان و ستمديدگان؛

 -2-4ش��وقآفرینی نسبت به اس�لام ناب محمدی( ،)عدالت،

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

 .5دس�تيافته به نظام فراگیر ،کارآمد و منس�جم 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 انس��جام ،همافزای��ی ،ارتقاء کارآمدی و محوریت مش��ارکت

مردمی و بهرهمند از نهادهای اصیل دینی؛

 -2-5بازمهندس��ی نظامه��ای فرهنگ��ی ،اجتماعی ،سیاس��ی و

36

اقتصادی با رویکرد فرهنگی و بر اس��اس مبانی ،ارزشها و اصول

نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛

 -3-5توانمن��د در بازتولید قدرت ن��رم 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 ش��دن والیتم��داری و انتظار مصل��ح ،آرمانهای حضرت
ام��ام( )vو رهنمودهای مقام معظم رهبری( )و فرهنگ انقالبی

و بسیجی؛

 .3تعمی��ق خودباوری ملی و پاسداش��ت میراثهای ارزش��مند ایرانی-
اسالمی و توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی؛

 .4تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه ش��دن شعائر،
نماده��ا و آیینه��ا به ویژه نماز ،امر به مع��روف 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 ش��دن روحیه همگرایی ،كار جمعي و تعاون اجتماعی مبتنی
بر نیکی و تقوا ،ارتقاء الفت ،اخوت اسالمی و اعتماد اجتماعی ،اميدواري،
نش��اط ،صداق��ت ،نظم و انضب��اط و قانونپذیری و امنی��ت عمومی و

اجتماعی؛

 .7نهادینه ش��دن فرهنگ عقالنیت ،معنویت ،عدالت و شایستهمحوری

38

در نظامهای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی؛

کمی نقشه مهندسی فرهنگی به تصویب
∗ .کمیتهای مطلوب فرهنگی به عنوان اهداف ّ
ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی میرسد.
∗ .شاخصهاي تفصيلي فرهنگي براي ارزيابي تحوالت فرهنگي جامعه و ميزان پيشرفت
نقشه مهندسي فرهنگي در قالب پيوست نقشه ميآيد.
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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؛

 .10برخ��وردار از نظ��ام تعليم و تربيت كارآمد و متعالي و دس��تيابي 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؛

 .13بازآفرين��ي و اس��تقرار نظامه��ای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و
اقتصادی مهندسیشده بر مبنای اصول و ارزشهای فرهنگ اسالمی و

ارتقاء قدرت نرم و توان مقابله مؤثر با جنگ نرم دش��من در عرصههای

مختلف.
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فصل پنجم:
اولویتهای فرهنگی



اولویتهای فرهنگي

اولویتهای فرهنگی شامل موضوعات ،مسائل و چالشهای اساسي

اس��ت که ناظر به ارزشه��ا ،الگوهای رفتاری ،محص��والت و نمادهای
فرهنگی کش��ور در س��طوح فرهنگ ملی (اس�لامی -ایرانی) ،عمومی و

حرفهای میباش��ند .اولویتها معیار و مبن��ای تخصیص منابع و امکانات
کشور برای تحقق اهداف و چشمانداز فرهنگی کشور محسوب میشوند.

 -1هوي�ت اسلامي ،ايران�ي و انقالبي؛ انتظ��ار منجی ،قرآن و

ت فقيه ،فرهنگ بس��یجی ،ایث��ار و جهاد و
عترت ،نماز و مس��جد ،والي 
شهادت ،زبان ،ادبیات و خط فارسی.

 -2نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوس��ازي خانواده اسالمی-ایرانی،

تس��هيل ازدواج ،تحکیم خانواده و کاهش طالق ،جمعيت مطلوب (كيفي

و كمي).

 -3س�بک زندگ�ی اسلامي -ايران�ي؛ معماری و شهرس��ازی

اس�لامی -ایرانی ،عفاف ،پوش��ش و آرايش بر اساس فرهنگ اسالمي-
ايران��ي ،صله رحم و الگوهای تعامالت اجتماع��ی ،خانوادگی و فردی با
اولويت كودكان ،نوجوانان و زنان.

 -4اخالق و فرهنگ عمومي جامعه:

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

اجتماع�ي؛ اعتم��اد اجتماع��ي ،ام��ر به مع��روف و نه��ي از منكر،

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

اقتصادي؛ فرهنگ پيش��رفت ،اخالق و فرهن��گ كار و كارآفريني،

وجدان كار و اتقان در عمل ،فرهنگ مصرف صحيح و پرهيز از اس��راف،
تجملگرايي و اشرافيگري و رعايت حالل و حرام بويژه رباخواري.
نقشه مهندسی فرهنگی
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سياس�ي؛ وحدت ،امنيت و اقتدار ملی حول واليت فقيه ،س�لامت

اداري ،مردمس��االري دين��ي ،مش��اركت عموم��ي و عدال��ت اجتماعي،

استقاللخواهي و آزادي مشروع و قانونمند.

 -5هنر؛ س��اماندهي س��ينما ،تئاتر ،موس��يقي و هنرهاي س��نتي 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 توس��عه زیرس��اختها ،نظامهای جامع اطالعاتی ،ارتباطاتی و رسانهای
کشور.

 -8تعام�ل منطقهای و جهانی؛ گفتمانس��ازي براي تمدن نوين

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

 -9نظ�ام فرهنگی فراگیر و کارآمد؛ س��اماندهي جبهه فرهنگی

انقالب اس�لامی ،استقرار نظام جامع راهبري و مديريت فرهنگي كشور،
مهندس��ی نظامهای اجتماعي ،سياس��ي ،اقتصادي و  ...کشور با رویکرد

فرهنگی و تربيت نيروي انساني كارآمد بخش فرهنگي.

 -10محص�والت و صنایع فرهنگی؛ توسعه صنايع و محصوالت

فرهنگي ،هنري و چندرسانهاي.
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فصل ششم:
راهبردها و اقدامات



راهبردهای کالن فرهنگی

1.1نهادینهسازی فرهنگ تمس��ک به قرآن و عترت (امام عصر ())f
و تبیین ،ترویج ،تقویت و س��اماندهی ش��عائر الهی ،نمادها و آیینهای

اسالمی ـ ایرانی؛

2.2بازآفرینی نظام فکری ،س��اختارهای رس��می و غیررسمی و میراث
تمدنی جامعه مبتنی بر جهانبینی و تعالیم اسالم ناب محمدی()؛

3.3تبيين ،تشکیل ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده؛

4.4جلوگي��ري از كاه��ش ن��رخ ب��اروري كل و ارتقاي آن متناس��ب با
آموزههاي اسالمي ،اقتضائات راهبردي كشور ،مطالعات جمعيتشناختي

و آمايش و پايش مستمر جمعيتي؛

5.5طراحی و نهادینهس��ازی آداب و س��بک 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 ،س��ازمانهای اجتماعی و اداری و ساير نهادهاي مرتبط
در گس��ترش نظم و انضباط ،قانونگرایی و احس��اس امنیت عمومی و

ظرفيتس��ازي و فرهنگس��ازي براي رفع موانع فرهنگی ،ساختاری و
رفتاری؛

7.7تبيين ،نهادینهسازی و ارتقاء اخالق و رفتار و نظام حقوقي اسالم در
حوزههاي اجتماعی و سياسي؛
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8.8طراحی و اس��تقرار الگوی اس�لامی اخالق و فرهن��گ 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
نقشه مهندسی فرهنگی
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هنر در تحکیم فرهنگ اس�لامی -ایرانی و گفتمان انقالب اس�لامي

مبتنی بر بیانات امام خمینی( )vو مقام معظم رهبری()؛

1010طراحی و اس��تقرار نظ��ام جام��ع و کارآمد اطالع��ات ،ارتباطات و
رس��انهای مبتنی بر آموزهه��ای دینی ،انقالب��ی و ارزشهای اخالقی،
مقتضیات راهبردی کشور و سیاستهای کلی نظام؛

1111گس��ترش تأثیرگذاری و ارزشآفرینی فرهنگی جمهوری اس�لامی
ایران با تأکید بر معرفی دس��تاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی

برای جهانی ش��دن 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 ارتقاء مؤلفههای قدرت نرم نظام اسالمی.
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راهبرد کالن 1
¿¹Z»YcfÁ½M«Ä]®/¼e²ÀÅ§ÕZÄÀË{ZÆ
,ÖÆ·YWZ /ÖÅ|¿Z»Z/ÁdËÂ¬e,lËÁe,¾ÌÌ^eÁ
¿¼Ö»ÔYÕZÅ¾ÌËMÁZÅ{ZـÖ¿YËY

راهبـردهای ملـی

1.1تحقق بخشيدن به منشور توسعه فرهنگ قرآني؛

2.2نهادين��ه كردن س��يره اهل بي��ت ( )در كليه ش��ئون اجتماعي،
خانوادگي و فردي؛

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

4.4ایجاد انگیزه ،توانمندی و زمینه تحقق امر به معروف و نهی از منکر؛

5.5تبیین و ترویج فلس��فه وجودی ش��عائر ،نمادها و آیینهای اسالمی،
ایرانی و انقالبی مبتنی بر اس�لام ناب محمدی( )و عترت و مقابله
با تحریف آن؛

6.6احیاء ،بازتولید و ارتقاء کارکردهای شعائر ،نمادها و آیینهای اسالمی،
ایرانی و انقالبی و زمینهس��ازی برای ظهور و بروز آنها در کلیه ش��ئون

زندگی فردی ،خانوادگی ،نهادی و اجتماعی؛

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 اسرار احكام الهي و اجتناب از بسنده كردن به
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ظاهر مناسك.

اقدامات ملـی

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

2.2تهيه و اجراي طرح ملي حمایت از توسعه و نهادينهسازي سيره اهل
نقشه مهندسی فرهنگی
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بي��ت( ،)فرهنگ انتظار و حکومت جهان��ی در حوزههای فرهنگي،
اجتماعی ،سیاس��ی و اقتص��ادی و اختصاص جاي��زه بينالمللي در اين

زمينه()2

3.3طراحی و توس��عه برنامههای پژوهشی ،فرصت مطالعاتی و آموزشی
مش��ترک میان حوزه و دانش��گاه و ایجاد مراكز پژوهش��ي و آموزش��ي
مشترك در زمینه سيره نظري و عملي اهل بيت (عليهم السالم) ()2

4.4برنامهريزي براي زمينهسازي و نهادين ه كردن اُنس با نماز جماعت و
مسجد و احياي كاركردهای فرهنگی -اجتماعي آن متناسب با نیازهای
زمان و مخاطبان()3

5.5تدوي��ن و اجراي برنامه ملي توس��عه اقامه نماز جماعت در مس��اجد
و نمازخانهها و بهرهگیری همافزا از ظرفیتهای آموزش��ی ،پژوهش��ی،

تبلیغی ،رس��انهای و هنری در جهت تبیین و ترويج احکام ،اسرار و آثار
ف��ردي و اجتماعي نماز بر طه��ارت ظاهری و باطني و آرامش روحی و
رواني براي همه اقشار جامعه(3و)8

6.6س��اماندهي و تقویت نظام پاس��خگویی به ش��بهات دینی و مسائل
مستحدثه برای سطوح مختلف ()4

7.7تدوي��ن ،تصوي��ب و اجراي قانون ام��ر به معروف و نه��ي از منكر،
ساماندهي نهادها و دستگاههاي مسئول و ارتقاء ظرفيتهاي نهادي و

دانش و مهارتهاي فردي مربوط()4

8.8برنامهريزي براي مش��ارکت نظاممند م��ردم و نهادهای مردمی در

چارچ��وب قوانين و مقررات براي اجرايي ك��ردن امر به معروف و نهی
از منکر و طراحی و اس��تقرار نظام جامع انگیزش��ی و تشویقی مربوط و
حمايت قانوني و رفع موانع()4

نقشه مهندسی فرهنگی
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9.9برنامهريزي براي هماهنگي و همافزايي بخشهاي مردمي ،اجرايي،

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

1010تروي��ج و معرف��ي صحيح امر به معروف و نه��ي از منكر و ایجاد و
تقويت زمینهها و س��از و کارهاي عمومیتبخش��ی آن در عرصههاي
مختلف با بهرهگيري از ظرفیتهای آموزشي و پژوهشی ،هنر و ادبیات

توسط دستگاههاي ذيربط()4

1111تروي��ج پذیرش عقالنی اصول دین بويژه معادباوري و روش��نگری
در زمین��ه حکمت احکام و تبیین روح تعبد در عمل به آن متناس��ب با

مخاطبان(4و)8

1212تبیین عقالنی و آموزش شعائر و آيينهاي اسالمي -ايراني با تاكيد
بر فلسفه وجودي آنها و غنابخشي فکري و محتوايي مجالس و مراسم

سوگواري عاشورا و شعائر حسيني متناسب با روح حماسي عاشورا ()5

1313س��اماندهي و توانمندسازي ،پش��تيباني و تغذيه فکري هيأتهاي
مذهبي ،مبلغان و سخنرانان مذهبي ،مداحان ،مديحه سرايان و نهادهاي

متص��دي امر ع��زاداري در برگزاري عزاداريها ،اعياد و مناس��بتهاي
مذهبي()5

1414س��اماندهي و حمايت هدفمند و همافزا از ظرفيتهاي آموزش��ي،

پژوهش��ي ،تبليغي ،رس��انهاي و هنري جه��ت احيا ،بازتولي��د و ارتقاء
كاركردهاي شعائر ،نمادها و آئينهاي اسالمي ،ايراني و انقالبي ()5

1515ساماندهی ،بازنگری و غنیسازی و روزآمدسازی محتوایی برنامهها
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و فعالیتهای مناس��بتهای اس�لامی ،انقالبی و ملی ب��رای اعتالی
فرهن��گ و اخ�لاق عمومی جامعه ب��ا تأکید بر دس��تگاههای اجرایی،

نهادهای عمومی و بخش خصوصی(5و)6

نقشه مهندسی فرهنگی
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1616برنامهری��زی ب��راي بهرهگي��ري از فرصتهاي معن��وي 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 جامع ارتقاء هدفمند آگاهیهای عمومی در زمینه
انحراف��ات و خرافات مربوط به آیینهاي واپسگرایانه ،انحرافی و ضاله

و مواجهه مناسب 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
]ÁÖ¼Ì£ÁÖ¼ÕZÅZfyZ/,Õ°§¹Z¿ÖÀË§MZ
»YºÌ·Z eÁÖÀÌ]½ZÆm]ÖÀf^»Ä »ZmÖ¿|¼egY/Ìلا¹
¿Õ|¼v»[Z

راهبـردهای ملـی

1.1تقوی��ت جریان پژوهش و تولید علم بويژه علوم انس��انی 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 اس�لامی ،اندیشه مهدویت ،والیت
فقی��ه ،جمهوری اس�لامی و مردمس��االری دینی و تقوي��ت اميد و روحيه
خودباوري ملي؛

6.6اعتالی فرهنگ مقاومت ،ایثار و شهادت؛

7.7حفاظ��ت ،احیا و معرف��ی روزآمد آثار و ارزشه��ای فرهنگ انقالب

اسالمی و دفاع مقدس؛

8.8تبيين عالمانه تفکیکناپذیری و همافزايي هویت اس�لامی ،ایرانی و
انقالبی به عنوان هویت ملی؛
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9.9ارتقاء جایگاه و گس��ترش زبان و ادبیات فارسی با توجه به زبانهای
محلی و قومی؛

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

فرهنگهای قومی با محوريت فرهنگ اسالمی -ایرانی و حفظ وحدت ملي.
نقشه مهندسی فرهنگی
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اقدامات ملي

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

2.2تقوي��ت فضاي تض��ارب آراء و همانديش��ي آزاد بويژه تعامل فكري

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

3.3اس��تمرار اصالح ،تقوي��ت و تكميل تحول در اه��داف ،كاركردها و
س��اختارها درس��طوح مختلف تصمیمگیری بویژه نظام اداري و ارتقاي

س�لامت آن در راستاي تحقق سياس��تهاي كلي نظام اداري ابالغي
مقام معظم رهبري()2()

4.4تروي��ج فرهنگ علمگرايي و خردباوري در تمام س��طوح 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

7.7تدوي��ن و تبيي��ن نظريه ملي فرهنگ مبتني ب��ر بنيانهاي معرفتي
اسالمي()5

8.8معرفي و الگوس��ازي زندگي و س��يره ش��هداء و ايثارگ��ران 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 ارتقاء علوم انساني ،پيشبيني شده است.
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1010ترويج و الگوس��ازي مراتب گذشت و ايثار در زندگي روزمره فردي،

خانوادگي و اجتماعي()6

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

1212تدوین دائرة 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 گس��ترش نهادها و تشکلهای علمی و فرهنگی

عمومی و مردم نهاد 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 پاس��خگويي موثر به چالشهاي مربوط با بهرهگيري

بهينه از ظرفيتهاي رسانههاي ديداري و شنيداري و ارتباط جمعي()8

1616ايج��اد زمينه ،انگي��زه و حمايت همهجانبه از تولي��د متون و آثار در
حوزههاي مختلف به زبان فارسي()9

1717حمای��ت از فعاليتهاي فرهنگی ،ميراث فرهنگي و تولیدات هنری
و ادبی اقوام ایرانی حول ارزشهای اس�لامی -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 دانش��مندان گذشته و معاصر
54

ایران و بزرگداش��ت آنها به ش��یوههای مختلف برای همه اقشار و اقوام

()10

1919تدوی��ن فرهن��گ و تاریخ اق��وام ایرانی با تأکید ب��ر وحدت ملي و
شخصیتهای فرهنگی و دینی در حوزه تمدن اسالمی -ایرانی()10
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راهبـردهای ملـی

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

 2.تس��هيل ازدواج آگاهانه ،س��اده ،بهنگام و پايدار مبتني بر ارزشها و

آموزههاي اسالمي و سنتهاي ملي؛

3.3تحكيم خانواده از طريق:

 -1-3تقویت کارکردهای خانواده؛

 -2-3نهادینهس��ازی نقشهای حیات��ی و تکالیف و حقوق متقابل
اعضای خانواده؛

 -3-3ارتقای مهارتهای زندگی؛

 -4-3طراح��ی و پیادهس��ازی الگ��وی خان��واده و س��بک زندگی
اس�لامی -ایرانی بر اساس آگاهي و علم ،مباني و ارزشها ،اخالق،

احکام و آموزههای اسالمی؛

 -5-3ارتقاي نقش همس��ری و مادری متناسب با حضور اجتماعی
هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛

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

 -7-3گس��ترش و تعمي��ق مودت ،محبت و رحم��ت بين اعضاي

خانواده؛

 -8-3حمایت از س��المندان و تأمین و ارتقای بهداش��ت جسمی و
روانی و کیفیت زندگی سالمندان در خانواده و جامعه؛

 -9-3تعلیم ،تکریم و تأمین س�لامت جس��مي 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 و در تمامي نظامهاي آموزشي ،فرهنگی،
اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و سیاسی؛

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

چالشهای خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر نگرش ديني و ملي؛

6.6بازطراحی و تبیین منش��ور زن مس��لمان و نهادینهسازی الگوی آن

در ابع��اد ف��ردی ،خانوادگی و اجتماع��ی در عرصههای مختلف جامعه.
اقدامات ملـی

1.1برنامهري��زي براي تبيين و تقوي��ت جايگاه و نقش دين و خانواده در
ل انسان()1
تكامل اجتماعي و كما 

2.2مفهومس��ازي ،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 ارزش��مند

و بيبديل بودن نهاد خانواده در ارتقاء كماالت انس��اني و نهادينهسازي
ارزشه��اي اخالقي و معنوي با تأکید ب��ر اصالح نگرشها و الگوهای

رفتاری (1و)1-3

4.4تدوين و اجرای «منش��ور جامع خانواده اسالمي» « ،الگوي خانواده
اس�لامي ـ ايراني»« ،نظام جامع حقوق��ي و اخالقي خانواده» و «نظام
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جامع س�لامت خانواده» مبتنی بر ارزشها و آموزههاي اسالمي (،2 ،1

4 ،3و)5
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5.5معرف��ی و ترويج معیارها و ش��یوههای انتخاب همس��ر بر اس��اس
آموزهه��ای ديني و نقد مالكها و روشه��ای ناهنجار در این زمینه با

بهرهمندی از همه ظرفيتهاي موجود بويژه مش��اوره 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

7.7تس��هيل ازدواج از طريق نهادها و ساختارهاي ذيربط ،تأمين مسکن
مناسب ویژه زوجهای جوان ،صندوقهای حمايتي ،انواع بيمهها،كمك

هزينهها ،وامهاي مورد نياز (ازدواج ،جهيزيه ،مس��كن ،اشتغال و …) و

تسهیالت رفاهی ازدواج()2

8.8تقويت و ترويج ازدواج ش��رعيقانوني با توجه به حكمت تش��ريع 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

1010اعم��ال و تقويت رويكرد خانوادهمحوري در برنامهها و ش��بكهها و
عنداللزوم راهاندازي شبكههاي تخصصي و موضوعي با محور خانواده(،2

4 ،3و)5

1111تدوين منشور مشاوره خانواده و توسعه ک ّمی ،ارتقاء کیفی و اصالح،
س��اماندهی 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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1212حماي��ت هدفمند مادي و معن��وي از ایجاد و فعالیت تش��كلهاي
مردمنهاد مروج ازدواج و تش��كيل خانواده در سطح ملی و بینالمللی(،1

4 ،3 ،2و)5

1313تدوين و اجراي قوانين و برنامههاي مش��وق دانشجويان و سربازان
به ازدواج همچون افزايش مس��تمري ،تخصي��ص 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

1515تدوي��ن و اجراي برنامه جام��ع و فراگير آم��وزش و مهارتآموزي
خانواده ( 6-3 ،5-3 ،3-3 ،2و )7-3

1616تبيي��ن و تروي��ج الگوي خانواده ت��راز جمهوري اس�لامي ايران و

گفتمانس��ازي و معرف��ي جمهوري اس�لامي ايران ب��ه عنوان قطب
خانوادهمحوري(3 ،2و)4

1717تعامل با نهادهاي بين الملل��ي مرتبط با کودکان جهت بازنگري و
تأثيرگذاري در قوانين و مقررات بينالمللي مربوطه()9-3

1818س��اماندهي ،توس��عه ،عمقبخش��ی و حمای��ت از تولي��د 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
58

2020بهرهگيري از تعامل س��ازنده خانواده ،مدرس��ه و مسجد در تحكيم
خانواده ( 4-3 ،1-3و)5
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2121برنامهريزي بهينه براي ايفاي نقشهاي عاطفي و حمايتي اعضاي
خان��واده با تأكيد بر گس��ترش صله رحم ،گذش��ت و ايث��ار و معنويت،
ارزشهاي اخالقي و شادابي و نشاط اعضاي خانواده()7-3

2222ارتق��ای آگاهيه��ا و اصالح باورها ،نگرشه��ا و رفتارها و افزایش
مهارته��ا در زمينه حقوق و تكاليف و روابط متقابل بر اس��اس احکام،
ارزشها و آداب و سنن اسالمی ( 3-3 ،1-3و )5-3

2323توس��عه و ترویج الگوه��اي متنوع و منعطف مش��ارکت فرهنگی،
اجتماع��ي و اقتصادي زنان و بازنگري سياس��تها ،قوانين ،برنامهها و

الگوهاي اشتغال زنان با تأكيد بر تأمين نيازهاي جامعه و متناسبسازي

ي و خانوادگي و صيانت از منزلت
آنها با نقشهاي اساسي مادري ،همسر 
و كرامت زن در چارچوب فرهنگ اسالمي-ايراني(3-3و)4

2424زمينهس��ازي تامین حقوق مادی و معنوی اعضایخانواده همچون
ُحسن معاشرت ،مهریه ،نفقه ،اجرت المثل با رعايت اخالق اسالمي و با

توجه به ارزشهاي اسالمی(4 ،3 ،2و)5

2525معرفي زندگي پيامبر( )و اهل بيت( )ايش��ان و اس��وههاي
قرآني خانواده و تبيين نقش موثر ايشان در قوام و تكامل دين و جامعه

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

2626بازنمايي و تقويت نقش مس��ئوالنه و مؤثر پدر در تربيت فرزندان با

حف��ظ کرامت و حقوق آنان و هدايت و خيرخواهي نس��بت به اعضاي
خانواده و تأكيد بر رعايت نقشهاي پدری ،همسری و خانوادگی مرد(-3

4-3 ، 3-1،3و)6-3

2727تعيين ش��اخصهاي دقيق و عيني براي مفاهيم حقوقي خانواده و
شناسايي خالءهاي قانوني ،بازنگري و اصالح قوانين و مقررات مرتبط
با خانواده ،تدوين آييندادرسي ويژه و تضمين اجراي احكام و قوانين(-3
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2،4-1،3و)5

2828برنامهریزی برای توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه و اعضای خانواده
در خصوص حفظ کرامت ،عزت و جایگاه سالمندان با محوریت خانواده

و با مش��ارکت نهادها و دستگاههای آموزشی ،رس��انهای و فرهنگی و
تبلیغی دولتی و مردمی ،خیرین ،نهادهای دینی و شوراهای محلی()8-3

2929طراحی و اجرای نظام مش��اوره س��المندی و ايجاد نظام خدمات و

حمايتهاي خانوادهمحور سالمندی()8-3

3030طراحي ش��بكههاي اجتماعي و سازوكارهاي اس��تفاده از تجربيات
س��المندان و برنامهریزی برای حضور و مش��ارکت آنان در برنامههای
فرهنگی ،اجتماعی ،تفریحی و محلی ()8-3

3131ارائه مش��وقهایی همچون معافيتهای مالياتي و مرخصيها براي
خانوادههايي كه نگهداري سالمندان 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 ناش��ی از س��المندی و گس��ترش طب
سالمندی و تربیت و ساماندهی مراقبین خانگی سالمندان()8-3

3333پیشبین��ی فضاهای اقامتی و طراحی فضاهای ش��هری و معماري
مسكن متناسب با سالمندان ()8-3

3434تدوین س��ند مل��ی کودک و نوج��وان مبتنی بر آموزهه��ا و معارف
اسالمی با تأکید بر:
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 -1-34ارتقاء نظام تعليم و تربيت رس��مي و غيررس��مي کودکان
به منظور تربيت نس��لي س��الم ،صالح ،مومن ،خودشکوفا و انقالبي

و متناس��ب با نيازها  ،ويژگيه��ا و خصائص فردي کودک و تأمين

مصالح عالي وي؛()9-3
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 -2-34بازنگري و بازتوليد برنامهها و محتواهاي علمي -آموزشي

و روشهاي تربيتي براي درونيس��ازي و تعميق تربيت اس�لامي
کودک؛()9-3

 -3-34ض��رورت پيشبين��ي تضمينه��اي الزم ناظ��ر بر حقوق
کودکان؛()9-3

 -4-34توس��عه فضاه��اي فرهنگي و اجتماعي خ��اص کودکان و

بهرهبرداري از توان تاثيرگذاران در مورد کودکان؛()9-3

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

 -6-34ش��ناخت هم��ه جانب��ه چالشها و آس��يبهاي فرهنگي،
اجتماعي ،حقوقي ،تربيتي و آموزش��ي کودکان و تحليل مستمر آن.

()9-3

3535استانداردس��ازي فضاهاي بازي ،ورزش و تفريح و آموزش کودکان
از نظر بهداش��تي -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

3636توسعه مطالعات و پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي در مراکز علمی

و پژوهشی و تقويت مشارکت ک ّمي و کيفي نهادها و تشکلهاي دولتي
و غير دولتي کودکان برای بهبود شرايط کودکان در کشور ()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 مساله کودک آزاري
و گزارش آن توسط مردم و به ويژه مطلعين محلي()9-3
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3939بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط با موضوع كودك ،متناس��ب با
آموزههاي دين اسالم و مصالح تربيتي کودکان()9-3

4040رعاي��ت موازين ،اح��كام و ارزشهاي اصيل اس�لامي ـ ايراني در
معماري خانه و مجتمعهاي مس��كوني ،شهرسازي و اماكن عمومي به

منظور حفظ امنيت اخالقي و حريم خانه و خانواده و پيشبيني الزامات
اجرايي آن (4 ،4-3و)5

4141تهيه و اجرای «پيوس��ت خانواده» و تدوین ش��اخصهاي ارزیابی
وضعیت خانواده در سياستها ،قوانين و برنامههاي فرهنگی ،اجتماعي،
اقتصادي و سیاسی بویژه برنامههای توسعه  5ساله (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

4343برنامهري��زي براي حفظ حریم ام��ن خانه و خانواده ،تأمین امنیت و
س�لامت مادي و معنوي آن و مقابله با تهدیدات و خطرات جنگ نرم،

تهاج��م و ابتذال فرهنگی و جلوگیری از واردات ،تولید و توزیع کاالها و
محصوالت ضدفرهنگی()4

4444تهي��ه و اج��راي برنامه پیش��گیری و مقابله همه جانب��ه با جرایم
خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای خانواده()5

4545فرهنگس��ازي براي پيش��گيري از ناهنجاريها و تعارضات درون
خان��واده و ح��ل آنها با اس��تفاده از حكميت قرآن��ي ،معتمدين فاميلي،
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محلي و مس��اجد و مراکز امداد و ارشاد خانواده و حمایت از خانوادههای
آسیبدیده یا در معرض آسیب()5

4646متناسبس��ازی و لح��اظ وظایف و نقشهای ف��ردی ،خانوادگی و
اجتماعی زنان در سیاستها ،برنامهها و اقدامات دستگاهها()6
نقشه مهندسی فرهنگی
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4747نقد فعال ،مستمر و مؤثر موقعیت و وضعیت زنان و خانواده در غرب
و جریانهای فمینیس��تی ،انحرافی و ارتجاعی و پاسخگویی به شبهات

مربوط در سطح ملی و فراملی()6

4848حمايت م��ادي و معنوي از طرحها و برنامهها با محوريت توس��عه
مطالبهگری نسبت به نظام حقوق فطری زنان مبتنی بر آموزههای دینی

در سطح جهانی و پاسخگویی به شبهات مربوط()6

4949آسیبشناسی و مقابله همهجانبه مؤثر با استفاده ابزاری و نامناسب
از زنان در عرصههای مختلف جامعه و حفظ کرامت و ارزشهای ذاتی

زنان()6

5050شناس��ایی و رفع خالءها و آس��یبهای تربیتی ،اخالقی و قانونی و
اصالح آداب و رس��وم 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
زن��ان در حرکت انقالب��ی و جهادی در عرصهه��ای مختلف و معرفی

الگوهای زن مبارز مسلمان در زمینههای مربوط()6

5353ارتقاء و متناسبس��ازی نظام تعلیم و تربیت کشور در جهت تربیت
بانوان بر اساس سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش()6

نظام برنامهريزي ،اجرا و نظارت:

1.1ستاد ملی زن و خانواده موظف است با همکاری و مشارکت نهادها و
دستگاههای ذیربط ،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 س��االنه به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
نقشه مهندسی فرهنگی
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ارائه کند.

2.2طرحه��ای تفصیلی مورد نیاز با هماهنگی س��تاد ملی زن و خانواده
توسط دستگاههای مس��ئول تهیه و پس از تصویب در ستاد مذكور ،به
اجرا گذاشته میشود.

 3.دس��تگاهها موظفن��د اعتبارات مورد نی��از اجرای ای��ن مصوبه را با

هماهنگی س��تاد ملی زن و خان��واده و معاون��ت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئيس جمهور در برنامه سالیانه خود منظور نمایند.

4.4نظارت ،رصد و پایش مستمر وضعیت خانواده و ارزیابی ک ّمی و کیفی
عملکرد دس��تگاههای اجرایی بر اساس ش��اخصهای نقشه مهندسی

فرهنگی بر عهده شورای عالي انقالب فرهنگی است.
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راهبرد كالن4
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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 سیاس��تها ،برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی
برای دستیابی به نرخ باروری مناسب ،جمعیت مطلوب و لغو سیاستها،
برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛

3.3تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای اجتماعی،
آموزش��ی و اشتغال زنان متناس��ب با معیارهای اسالمی و هماهنگ با
مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری؛

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

5.5آمایش مس��تمر جمعیتی کش��ور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به
منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در س��طوح ملی ،منطقهای

و بینالمللی؛

ب ساختن نرخ
6.6اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کش��ور از طریق متناس 
باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سالمت ،معیشت و فرهنگ آنها.

اقدامات ملي

1.1تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامههای آموزشی ،پژوهشی،
اطالعرسانی ،نمایش��ی ،تبلیغی و غیره در رسانههای جمعی بویژه صدا

و س��یما و شبکههای اس��تانی آن با هدف گفتمانسازی و ترویج فواید
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فرزن��دآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت ش��رایط و
مقتضیات راهبردی(1و)6

2.2تبیین نظریه جمعیتی اسالم و ترویج آن توسط روحانیت برای اصالح
نگرش مس��ئوالن و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن(،1

3و)6

3.3تدوین و اجرای برنامههای ترویجی ،آموزش��ی ،پژوهشی و خدمات
پزش��کی توس��ط وزارت بهداش��ت ،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 گس��ترش شبکههای اجتماعی و س��ازمانهای مردمنهاد
حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده(1و)2

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

7.7اصالح نگرشها و برنامههای درس��ی در سطوح آموزش و پرورش

و آموزش عالی نس��بت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و اس��تفاده از
ظرفیتهای آنها در این زمینه(3 ،1و)6

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 ارتقاء باروری(2و)6
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1010تدوي��ن و اج��رای الگوه��ا و برنامههاي حض��ور اجتماعي مطلوب

و تنوعبخش��ی به مش��اغل زنان متناسب با مس��ئوليتهای خانوادگي
(همسری و مادری)()3
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1111ایجاد بانکهای اطالعاتی جامع جمعیتی ملی ،منطقهای و بینالمللی

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

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

1313بازنگ��ری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تش��ویقی فرزندآوری
به صورت پلکانی با رعایت س��ه معیار سن ازدواج ،فاصله موالید و تعداد
فرزندان از طريق پيشبيني الزاماتي همچون3 ،2(:و)6

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

درمانی میباشند؛

 -2-13اختص��اص س��بد تغذیه رایگان ماهانه ب��ه صورت بن کاال
ش��امل؛ پروتئین ،لبنیات ،برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون
ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر  2سال حداقل برای  3دهک

درآم��دی پایین و نیازمندان بر اس��اس ارزش ريالی س��ال  1390به
عنوان سال پایه؛

تبصره :اقالم سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تعیین میشود.

 -3-13اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکملهای
غذایی ،دارو ،آزمایشه��ای دورهای و موردی و معاینههای ماهیانه

به م��ادران باردار و دارای فرزند زیر  2س��ال برای حداقل  3دهک
درآمدی پایین و نیازمندان؛

تبصره :اقالم بس��ته بهداشتی درمانی رایگان توس��ط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
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 -4-13پوش��ش کامل بیمهای برای درمان ناباروریهای اولیه و

ثانویه؛

 -5-13افزای��ش مدت مرخصی اس��تعالجی زایمان ب��ه  9ماه 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 :مرخصی اس��تعالجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمیباش��د و

حداکثر تا  6سالگی کودک قابل استفاده است.

 -6-13اختصاص مرخصی استحقاقی  2هفتهای تولد فرزند به پدر؛

تبصره :این مرخصی قابل بازخرید نمیباشد.

 -7-13اجرای کامل ط��رح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش
ریالی سال  1389به عنوان سال پایه.

 -8-13پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی

طبق جدول زیر:
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فرزند

سن پدر يا مادر

فرزند اول

فرزند دوم

فرزند سوم

زیر  ۲۵سال

نیم سکه

یک سکه

 1/5سکه

-

 ۲۵-۲۹سال

-

نیم سکه

یک سکه

 1/5سکه

 ۳۰-۳۹سال

-

-

نیم سکه

یک سکه

چهارم

 -9-13افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند
تا  4نیمس��ال و کاهش س��قف واحدهای درس��ی در هر نیمسال تا

سقف  8واحد؛
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 -10-13متناسبسازی نظام آموزشی کشور با مالحظات جنسیتی

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

 -11-13مراک��ز آموزش عالی موظفن��د در توزیع و تخصیص وام
دانشجویی ،وام ودیعه مس��کن و همچنین تخصیص خوابگاههای
دانشجویی ،دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند؛

 -12-13دانش��جویان مادر دارای فرزند زیر  3سال میتوانند تا 50

درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه

حضوری یا مجازی بگذرانند؛

تبصره :دس��تورالعمل اجرایی مربوط توس��ط وزارتین علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهيه و ابالغ خواهد شد.

 -13-13فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار
موظف ،ایجاد امتیازات خاص و تسهیالت الزم در طرح دورکاری و

نیمه حضوری و س��ایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و
مادران دارای فرزند زیر  5سال؛

 -14-13حق عائلهمندی در کلیه قوانین و مقررات اس��تخدامی به
دو برابر افزایش مییابد؛

 -15-13پرداخت پاداش اوالد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی

در کلیه قوانین و مقررات اس��تخدامی کشور و به شرح جدول ذيل
اعمال میشود:
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براي مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري
فرزند

براي سال 90

حق اوالد

ضريب سال× عدد ثابت× رتبه فرزند در خانواده
اول

700×210 ×۱

۱۴۷۰۰۰

دوم

700×210 ×2

۲۹۴۰۰۰

سوم

700×210 ×3

۴۴۱۰۰۰

چهارم

700×210 ×4

۵۸۸۰۰۰

پنجم

700×210 ×5

۷۳۵۰۰۰

 -16-13اعطای مشوقهای مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات

در بُعد خانوار ازطريق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده؛

 -17-13حمایت از طراحی ،س��اخت و واگذاری مس��کنهای چند
نسلی به خانوادههای گسترده؛

 -18-13احتس��اب خان��هداری ب��ه عنوان ش��غل و کمک به بیمه
بازنشس��تگی زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخش��ی از حق بیمه
توسط دولت متناسب با درآمد خانواده؛

 -19-13مادران 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؛

 -20-13مادران ش��اغل میتوانند با هر میزان س��ابقه کار با همان
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میزان سنوات بازنشسته شوند؛

 -21-13پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون
ريال به خانوادهها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت  10ساله

و بدون الزام به سپردهگذاری توسط بانکهای عامل بر مبناي نرخ
پایه سال 1391؛
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تبصره :این تس��هیالت به خانوادههایی که س��ن مادر حداکثر  39سال
باشد ،اختصاص مييابد.

 -22-13کاهش مدت خدمت س��ربازی متناس��ب با سن ازدواج و
تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیالت آنها با رعایت ضوابط و

مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.

1414ارتق��اء آمادگیهای جس��می و روحی جوانان برای تربیت نس��ل و
بارداری از طریق)2(:

 -1-14درج عناوین و سرفصلهای مربوط به آمادهسازی دختران
و پس��ران از نظر سالمت جسمی و روحی و روانی برای عهدهداری
مس��ئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع
مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش؛

 -2-14افزایش اعتبارات ،امکانات ،س��اعات 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 س��زارینهای
غیرضروری و سودجویانه()2
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1616خانوادههای دارای  4فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و
در دهکهای پایین درآمدی جامعه میتوانند حسب مورد از یکی از دو
امتیاز زیر بهرهمند شوند:
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 -1-16دريافت وام خرید مس��کن به میزان دو برابر سقف وامهای
اعطایی بانک مس��کن ،با بازپرداخت  30ساله و حداقل سود بانکی

بخش مسکن؛()2

 -2-16دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 150 - 200
مترمربع در شهرس��تان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15
سال سکونت در آن باستثناء کالنشهرهای کشور)2( .

تبص�ره :1بهمنظ��ور راهب��ري ،برنامهريزي و نظ��ارت و ارزيابي كالن
جمعيتي ،نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه

توسط دولت تش��کیل و با همکاری دستگاههای ذیربط ،نسبت به تهیه

برنامه عمل با تقس��یم کار ملی و دس��تورالعملهای 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 ،حس��ب مورد از سوي مجلس شوراي اس�لامي و هيأت وزيران به

تصويب ميرسد.
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راهبرد کالن 5
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راهبـردهای ملـی

1.1طراحی و نهادینهس��ازی الگوی ارتباط��ات و تعامالت اجتماعی در
فض��ای واقعی ،مج��ازی و كالبدي فرهنگ��ی 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 نهادینهس��ازی فرهنگ عفاف ،پوشش و حجاب اسالمی در
مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛

5.5هدای��ت ،غنیس��ازی و ايج��اد تع��ادل در اوقات زندگ��ی در زمينه
خودس��ازی 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؛

8.8ایج��اد چش��مانداز مل��ی اس��تقالل اقتص��ادی ،تولی��د و مصرف،

فرهنگس��ازی و اصالح آگاهیها ،باورها ،گرایشها و نگرشها برای
تحقق آن.
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اقــدامات ملـی

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

2.2طراحی و پيادهس��ازی الگوی تعام�لات اجتماعی مبتنی بر فرهنگ
اس�لامی -ایرانی با تأکید ب��ر خودباوری ،جمعگرایی نهادی ،نش��اط،
امیدواری ،آیندهنگری و خطرپذیری()1

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

4.4طراح��ی و اج��رای برنامه انج��ام عبادات جمع��ي و تعامل محلي با
محوريت مس��اجد 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

6.6حماي��ت از ايجاد و گس��ترش تش��كلهاي مردمنهاد ب��ا محوریت
موضوعات و ارزشهاي اسالم ناب در جامعه و فضای مجازی()1

7.7س��اماندهي و هداي��ت تش��كلهاي مردمنهاد فع��ال در زمينههاي
اجتماع��ي ،سياس��ي و اقتصادي موج��ود در جهت تقوي��ت ارزشهاي

فرهنگ اسالمي و نظارت بر آن()1

8.8تهي��ه و اج��راي برنام��ه جامع الگ��وي صحیح مص��رف و مقابله با
مصرفگرايي ،اسراف و تجملگرايي()2
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9.9برنامهري��زي براي افزايش س��هم كاالها و محص��والت فرهنگی-
مذهب��ي در س��بد مصرف��ي خان��وار بهوي��ژه خانوادههاي روس��تايي و

عشايري()2
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1010اصالح نظام تبليغاتي و رسانهاي با رويكرد ترويج مصرف كاالهاي

توليد داخل()2

1111بسترس��ازي ب��راي تروي��ج س��بک زندگ��ی اس�لامی و فرهنگ
صرفهجويي ،قناعت و مصرف صحیح و بهينه در حوزههاي انرژي ،آب،

حمل و نقل ،دارو ،خوراك و پوش��اك مبتني بر آموزههاي ديني ،منافع
ملي و توجه به اقشار محروم()2

1212تدوي��ن و اجراي برنامه جامع آم��وزش و ترويج الگوي غذا و تغذيه
اس�لامي -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 آموزش��ی 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

1616رعای��ت هماهن��گ و هدفمن��د اص��ل عف��اف و حج��اب در کلیه

سیاس��تگذاریها و مدیریت عمومی جامعه و بازنگری در سیاستهای
مغایر آن بویژه سیاس��تهای آموزش��ی ،تجاری ،اقتص��ادی ،تبلیغی و

رسانهای()4
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1717طراح��ي ضواب��ط و اس��تانداردهاي ملي اصالح و ارتقاء س�لامت
محیطه��ای گوناگ��ون اجتماعی اع��م از دولتی و خصوص��ی از قبیل

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

ل رعایت عفاف و حجاب()4
و تفریحی به منظور تسهی 

1818مدیری��ت و برنامهري��زي راهب��ردی مهدکودکها و تمرک��ز اداره
آنه��ا در بخ��ش دولتی و عمومی با توجه به نق��ش تعيينكننده آنها در

فرهنگپذيري كودكان()4

1919تدوين و اجرای برنامه جامع غنيس��ازي اوقات فراغت و تفريحات
س��الم در ابعاد ف��ردي ،خانوادگی و اجتماعي در س��نين مختلف و ارائه

الگوي مناسب بر اساس آموزههاي اسالمی -ایرانی و حمايت از توسعه
و گسترش هدفمند نهادها و مؤسسات فعال اين حوزه()5

2020تدوی��ن و اجرای برنام��ه جامع ورزش همگان��ی ،قهرمانی و بومي

و توج��ه به كاركرده��اي ورزش در ابعاد مختلف ب��ا تأكيد بر اخالق و
آموزههاي اس�لامي و متناسبسازي زيرس��اختها و امكانات ورزشي

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

2121تهيه و تصويب س��ند جامع الگوي اس�لامي -ايراني شهرسازي و
مسكن با تأكيد بر:

 -1-21تهیه و تصویب سند حوزه معماری و تهيه سند جامع ارتقاء

كيفي سيما و منظر شهري براي شهرهاي داراي طرحجامع()7

 -2-21حمايت از ساخت و ساز هماهنگ با اقليم و الگوهاي سنتي
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معماري اس�لامی  -ايران��ي و احتراز از معرف��ي و ترويج فضاهاي

زيستي بيگانه و متضاد با فرهنگ ملي()7
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 -3-21بررسي و تصويب طرحهاي بناهاي عمومي و دولتي مهم و

تأثيرگذار درس��يماي شهري و روستایي از لحاظ معماري و طراحي
شهري()7

 -4-21تهيه الگوهاي معماري مسكن معاصر بر اساس آموزههاي
معماري اسالمي-ايراني()7

2222تبيين و ترويج چش��مانداز اي��ران  1404و برنامهريزي براي معرفي
دس��تاوردهاي اقتصادي ،فني و تكنولوژيك كش��ور در سطوح و اقشار
مختلف جامعه و حمايت از صادرات محصوالت داخلي()8

2323افزاي��ش فرهنگ بهرهوري و كيفي��ت توليد داخلي ،معرفي كاهش
قيمت تمامشده به عنوان ارزش ملي و ارتقاء 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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راهبـردهای ملـی

1.1فراه��م آوردن زمينههاي اج��رای صحیح ،دقی��ق ،عادالنه ،مؤثر و
پیوسته قوانین و مقررات؛

2.2ارتق��اء احس��اس امنیت عموم��ی و اجتماعی کش��ور با مش��ارکت
دستگاههای ذیربط و نهادهای اجتماعی؛

3.3رصد تغییر و تحوالت فرهنگ��ی و اجتماعی مؤثر بر امنیت فردی و
اجتماعی و اتخاذ رویکرد پیش��گیرانه از وقوع جرم و بروز آس��یبهای

اجتماعی؛

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

5.5نهادينهس��ازي ارتباط و تعامل مؤثر خانواده ،مسجد ،مدرسه ،محله با
پلیس و بسيج در مقوله نظم و امنیت اجتماعي؛

6.6آم��وزش قانونگرايي ،نظم و انضب��اط و رفتارهاي اجتماعي متعالي
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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 ،نوش��يدنيها و
اغذيه حرام با تکيه ب��ر اقدامات فرهنگي و ايجابي حمایتی بویژه برای
خانوادههای در معرض آسیب و آسیبدیده.
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اقــدامات ملـی

1.1طراحي و اجراي برنامه بلندمدت ارتقاء 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(1،3و)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 شفافس��ازی قوانی��ن و مقررات حاکم بر
فعاليتهاي مختلف كشور(1و)3

4.4گس��ترش نظاممند و هدفمند س��ازمانهای مردمنهاد برای تقويت
فرهن��گ پیش��گیری از جرم و بروز آس��یبهای اجتماعی ب��ا تأكيد بر

دستگاههاي فرهنگساز كشور همچون صدا و سیما ،آموزش و پرورش
و دانشگاهها و حوزههاي علميه و ساير رسانههای گروهی(1،3و)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 (1،2و)6

7.7برنامهريزي براي ارتقاء فرهنگ عمومي و رعايت قوانين و مقررات در
حوزههاي محيط زيست ،فرهنگ ترافیکی کشور و1(...و)2

8.8تقوی��ت و حمای��ت از خدم��ات راهنمايي و مش��اورهای و مددکاری
اجتماعی در س��طح جامعه با رویکرد پیشگیری و کاهش جرم و توسعه

بهداشت رواني و سالمت معنوی مبتني بر آموزههاي اسالمي(1و)2
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9.9برنامهري��زي براي پيون��د بين اخالق اجتماعي و قان��ون و تاکيد بر
احت��رام به قانون به عنوان وظيفهای ديني ،اخالقي و اجتماعي در تمام
برنامههاي آموزشي و ترويجي نهادهاي فرهنگي و آموزشي(1و)2

1010اجرای برنامههای فراگیر آموزش��ی و بازآموزی و توسعه قابلیتها و

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

1111طراح��ي و اجراي برنامه جامع مقابله قانوني و نظاممند با تظاهر به
نق��ض قوانين الهي و اجتماعي در همه عرصههاي فرهنگي ،اجتماعي،

سياسي و اقتصادي(1و3و)4

1212تدوین و اجرای س��ند فرهنگي امنیت عمومی و اجتماعی کشور با

تأكيد بر:

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

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

 -3-12ایج��اد س��ازوکارهای درم��ان و بازپروری آس��یبدیدگان
اجتماعی و فرهنگی2( .و)3

1313طراح��ی و اس��تقرار نظام نظ��ارت عمومی و مطالب��ه اجتماعی در

چارچ��وب امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای قانون و برخورد با
متخلفان حدود و احكام شرعي و قانوني()3

1414برنامهريزي ب��راي اعمال رويكرد پیش��گیرانه در طراحی و فرآیند
80

تصویب قوانين و مقررات ()4

1515طراحي و اس��تقرار 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

1717طراح��ي و تدوين برنامه جام��ع فرهنگي و اطالعرس��اني 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

1818برنامهري��زي براي ارتق��اء مه��ارت و توانمندس��ازي خانوادههاي
در مع��رض آس��يب و يا آس��يب ديده در ح��وزه اعتياد به م��واد مخدر،
روانگردانها ،دخانیات ،نوش��يدنيها و اغذيه حرام و گس��ترش اقدامات

پيشگيرانه و درماني با بهرهگيري از آموزههاي ديني و فرهنگي()7
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راهبـردهای ملـی

1.1تبیی��ن الگوی رفتار و مناس��بات مردم و مس��ئوالن مبتنی بر نظریه
مردمساالری دینی؛

2.2نهادینهسازی و ارتقاء اخالق و رفتار اجتماعی به ویژه تعاون ،صداقت،
اعتماد ،گذشت و فداکاری در کارگزاران ،نهادها و مردم به عنوان وظیفه

اسالمی؛

3.3تبیی��ن و تحقق نظام حقوقی اس�لام در حوزههای اجتماعی به ویژه

سالمت ،محیط زیست و تغذیه؛

4.4نهادینهس��ازی الگوها و سازوکارهای 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
82

و انتقادپذیری در مناسبات مردم ،سازمانها ،احزاب سیاسی ،کارگزاران

و رسانهها ()1

3.3طراحي سازوكارهاي تضمين کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از

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

اخالق ،رفتار و تعهدات اجتماعی و وضع قوانين ،س��اختارها و تس��هيل
فرايندهاي تقويتكننده آن ()2

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

6.6برنامهريزي براي اصالح نظام تعلیم و تربیت رس��می و غیررس��می
بهمنظور ارتقاء آگاهیها ،مهارتهای زندگی اجتماعی و درونیس��ازی
آموزههای اخالق اجتماعی اسالم()2

7.7طراحي و تدوين س��ازوكارها و ضمانتهاي قانوني و اجرايي رعايت

شايستهس��االري ،قانونگرايي و پرهي��ز از گروهگرايي و قبيلهگرايي در
انتخاب ،انتصاب ،تش��ويق ،ترفي��ع و تنبيه در نظ��ام مديريتي و اداري

كشور()2

8.8رص��د ،طراحي و راهبري تحوالت گروهه��اي مرجع و ارتقاي نقش
و جايگاه اسوهها و الگوهاي اسالمي و اخالق و رفتار اجتماعي آنها()2

9.9احی��اء ،بازتولید و ترویج الگوها و س��نتهای اصیل ملی و محلی در
زمینه تعاون و همکاری متناسب با آموزههای اسالمی و نیازهای روز()2

1010برنامهري��زي براي تقویت فرهنگ شُ ��كر و س��پاسگذاري و ارتقاء

احس��اس رضایتمندی عمومی از برخورداريه��اي مادي و معنوي از
زندگی فردی و اجتماعی متناسب با امكانات و مقدورات()2

1111تهي��ه طرح جام��ع ایجاد و گس��ترش تعاون و مش��اركت عمومي
و مديريت كالن تش��كلهاي مردمي و ش��بکههای اجتماعی و ارتقاء
کارکردهای آن در سطوح محله ،روستا ،شهر ،منطقه و کشور مبتنی بر

آموزههای اسالمی و انقالبي با تاكيد بر محوريت مساجد()2
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1212تدوين و اجراي برنامههاي فرهنگي اصالح نگرش و تحکیم تعامل

و احترام متقابل اقشار و اقوام کشور و ارتقاء ظرفیتهای بین فرهنگی()2

1313تدوين و اجراي سند زيست محيطي مبتني بر ارزشها و آموزههاي
اسالمي()3

1414برنامهري��زي براي ارتقاء زمینهه��ای اجتماعی -فرهنگی و تقویت

ضمانته��اي حقوق��ي و قانوني ب��راي حفظ محيط زيس��ت و اجرای
استانداردهای ایمنی()3

1515سنجش و رصد دورهاي فرهنگ آگاهی و دانش عمومی در حوزههای

اجتماعي بهويژه س�لامت ،ایمنی ،محيط زيست و تغذيه و برنامهريزي
براي ارتقاء آن و فرهنگسازي مبتنی بر آموزههای اسالمی -ایرانی()3

1616برنامهريزي براي اصالح نگرش ،تبیین علمی و ترویج طب و تغذيه
س��نتی و اس�لامی همگام با بهرهگیری از تجارب و دستاوردهای نوین

بشری()3

1717س��اماندهی و گس��ترش زیرس��اختها ،س��ازوکارها و فضاه��ای
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

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

84

و خانوادگي بر اساس آموزههاي اسالمي()4

2020اعمال مدیریت فرهنگی و ارائه الگوهاي اسالمي در ایرانگردی ،جهانگردی
و گردشگری مبتني بر آموزههای اسالمی و تسهيل و توسعه گردشگري ديني و
بهرهگيري از اين زمينهها در توسعه فرهنگ اسالمي و انقالبي()4
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راهبـردهای ملـی

1.1تبيي��ن و ترویج اخ�لاق و فرهنگ اس�لامی کار ،كار جمعي ،جهاد
اقتصادی ،کارآفرینی ،تولید ثروت ،کسب رزق حالل ،مشارکت و رقابت

س��الم اقتصادی و پرداخت مالیات به مثابه وظیف��ه و ارزش ملی برای
تأمین عزت جامعه اسالمی و آحاد آن؛

2.2ترویج مش��تريمحوري و تحقق عدالت در تخصیص و توزیع منابع
ثروت و دسترسي به فرصتها ،کاال و خدمات؛

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

4.4نهادینهس��ازی مدیریت بهینه بیتالمال و دقت و احتیاط در استفاده
از آن؛

5.5بازطراح��ی و استانداردس��ازی فرهنگ��ی نظ��ام واردات و صادرات
محصوالت و پایش مداوم آثار و تبعات فرهنگی آن؛

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

اقــدامات ملـی

1.1ساخت فيلم و مجموعه تلویزیونی در مورد زندگي كارآفرينان نمونه
و تش��ويق مردم به سوي كارآفريني و تقويت مضامين اسالمی اخالق

و فرهنگ کار و كارآفريني با بهرهگيري از ابزارهاي رسانهاي ،هنري و
آموزشي()1

نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

85

2.2تقويت فرهنگ خوداتكايي و توليدمحوري روستاها و اصالح نگرش
جامعه به روستا و زندگي روستايي()1

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 س��الم 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 انف��اق 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

تهديدها و تحریمه��ای اقتصادی و مجاهدت برای رفع موانع و تحقق
اهداف چشمانداز ایران )1(1404

9.9برنامهريزي فرهنگي نهادها و دستگاههاي اقتصادي و فرهنگي براي

86

اش��اعه و تبلیغ فرهنگ توكل ،قناعت و صرفهجويي ،مصرف صحيح و
احترام به کار و کسب حالل ،رزق و ثروت حالل و بیتالمال(1و)2
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1010طراحي و ساماندهی الگوی تبلیغات مستقيم و غيرمستقيم بازرگاني
مبتنی بر ارزشهای اس�لامی و ملی و ممنوع کردن تبلیغات بازرگانی

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

1111اصالح نظام اعطای تس��هیالت ،یارانهها ،تخفیفها و معافیتهای
مالیاتی منطبق با اهداف و اولويتهاي فرهنگی()2

1212توليد و برنامهس��ازي 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 پش��تیبانی از مصرف
بهینه و همراهس��ازی مصرف درست با مش��وقهاي اجتماعی و اتخاذ

تدابیر محدودکننده اجتماعی برای رفتارهای مسرفانه و مبذرانه()3

1414شناس��ايي و تروی��ج الگوه��ای ملی -اس�لامی سختكوش��ي 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

1717طراح��ي الگوهاي فرهنگ��ي توليد و بهرهبرداري از اس��باببازي و
لوازمالتحرير مبتني بر ارزشهاي اسالمي -ايراني()5

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

1919ترس��يم الگوي حمايت پولي و اعتباري بانكي به منظور حمايت از

تولي��د ،توزيع و ص��ادرات كاالها و خدمات فرهنگ��ي و هنري و ايجاد
تس��هيالت و حمايتهاي وي��ژه براي تهيه مواد اوليه ،ماش��ينآالت و
نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

87

تجهي��زات موردنياز صنايع بخش فرهنگ ب��راي نيل به بهبود كيفيت

توليدات و صدور محصوالت فرهنگي ،هنري و در مقياسهاي جهاني()5
2020ایج��اد فرهنگ مب��ارزه همهجانب��ه و فراگیر با مفاس��د اقتصادی،

رباخ��واری ،ویژهخ��واری (رانتجویی) ،امتیازطلبی ،تکاثر ،س��ودجویی،
احتکار ،گرانفروشی و کمفروشی()6
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راهبـردهای ملـی

1.1تبيين و ترویج فلس��فه و حکمت ،اخالق و فقه هنر از منظر اسالمی

و حمایت از نظریهپردازی ،تولید دانش و ادبیات در عرصههای مختلف
هنر اسالمی -ایرانی بويژه در عرصه هنرهاي نمايشي و موسيقي؛

∗ .اي��ن راهبرد كالن در چارچ��وب پيام حضرت امام خميني( )به مناس��بت تجليل از
هنرمن��دان متعهد ( )1367/06/30و ديدگاهه��اي 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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2.2توس��عه و حماي��ت از آفرينش آثار و محص��والت فرهنگی و صنایع

هن��ری بومی و ملی برای تبیین و ترویج ارزشهای اس�لامی -ایرانی
و دف��اع مقدس و مقابله ب��ا محصوالت فرهنگی و هن��ری 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؛

4.4س��اماندهي وضعيت موسيقي كش��ور 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 اس�لامی ایران به عن��وان قطب هنر متعالی
بويژه س��ينماي پاك و ارزشمدار در جهان اسالم و عرصه بینالملل و

پشتوانه بیداری اسالمی و بیداری ملتها؛

9.9توس��عه س��ینمای معرفتافزا و بصیرتبخ��ش و ایجاد هماهنگی و
همافزایی بین س��ازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه سینما

و زمينهس��ازي ب��راي حماي��ت نهادهاي ديني و فرهنگي از س��ينماي

غيرحرفهاي؛
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1010توليد و ترويج ادبيات ،ش��عر ،قصه و رمان انقالب اس�لامي و دفاع
مقدس و ترجمه آثار ادبي به زبانهاي ديگر؛

نقشه مهندسی فرهنگی

سال 1392

اقــدامات ملـی

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

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

3.3نقد نظري��ات و آثار هنري معاصر و ايجاد و حمايت از کرس��یهای
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

5.5تدوین و اجراي سند توسعه صنايع فرهنگي و هنري كشور مبتنی بر
نقشه مهندسی فرهنگی()2

6.6رص��د ،پايش و برنامهريزي به منظور مقابله هوش��مند با محصوالت

فرهنگ��ي و هنري معارض با ارزشهاي اخالقي ،انس��اني ،اس�لامي و
انقالبي()2

7.7اولويتدهي دس��تگاههاي 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 س��یره پیامبر( )و

اهل بیت( ،)داس��تانها و معارف قرآني ،انتظ��ار و مهدو ّيت ،نقش

روحانيت در نهضتهاي دویس��ت س��اله اخیر ،ملّی شدن صنعت نفت،
ماهی��ت و وقاي��ع انقالب اس�لامي ،دفاع مقدس ،مقاوم��ت و بیداری
اس�لامی ،ش��خصيتهاي بزرگ اس�لامي و ايراني ،استكبارس��تيزي
و حمايت از مس��تضعفان ب��ا رويكرد تعالی و پیش��رفت همه جانبه در
قصه و رمان ،موسيقي و فیلمنامه
عرصههاي هنري بويژه ادبيات ،شعرّ ،

و فیل م (7 ،2و)10

نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392
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8.8برنامهريزي براي تحول و نوآوري هدفمند كردن آموزش هنر متعهد
و تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش ،تربیت ،شناس��ايي ،بکارگیری و

نگاهداشت منابع انسانی بخش هنر و ساماندهي ،اصالح و ارتقاء عملکرد

كليه موسسات و آموزشگاههاي هنري بويژه آموزشگاههاي آزاد()3

9.9س��اماندهي و حمایت از فرايند تولید آثار هنري مبتنی بر ارزشهای

اس�لامی بويژه فيلم ،آثار مس��تند و پويانمايي از مرحله آفرینش ادبیات
داستانی و فیلمنامه تا فیلمسازی (9 ،3،7و)10

1010بهرهگي��ري مؤثر از متون ادبي ،عرفان��ي ،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

1111زمینهس��ازی و ایجاد انگی��زه در نهادهای دینی ب��رای حمایت از
سینمای غیرحرفهای(3 ،2و)9

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

بينالمللي در عرصه موسيقي مبتني بر موازين شرعي()4

1313مقابل��ه قانوني و نظاممند با آثار موس��يقيايي 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
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1515تدوين و اجراي برنامه ملي حمایت از احیای صنايع و هنرهاي سنتی
و روس��تايي و پشتیبانی مادی و معنوی از مشاهیر و پیشکسوتان حوزه

هنر متعالي و اسالمي()6

نقشه مهندسی فرهنگی

سال 1392

1616تقويت اقتصاد هنر و ايجاد نظام حمايت معنوی ،اعتباری و مالي از
صنايع هنري بومي و ملي مبتني بر مباني اسالمي()6

1717تدوین و اجراي برنامه ملی احیای هنرهای متعالي س��نتی فراموش
شده در چارچوب ارزشهاي اسالمي  -ايراني()6

1818حمای��ت و برنامهري��زي براي توس��عه توليدات و ص��ادرات صنايع
فرهنگي و هنري و افزایش س��هم جمهوری اسالمی ایران در بازارهای

منطقه ،جهان اسالم و عرصه بینالملل ()8

1919حمایت و برنامهريزي براي توسعه توليدات صنايع هنري و افزایش

سهم صنایع هنری جمهوری اسالمی ایران در بازارهای منطقه ،جهان
اسالم و عرصه بینالملل ()8

2020طراحي و استقرار نظام ملي نوآوري فرهنگي ازطريق:

 -1-20ايجاد هماهنگي بين س��ازمانها و نهادهاي مرتبط با توليد
و ارائه محصوالت فرهنگي و حمايت از مراكز ايدهپردازي ،تحقيق

و توس��عه س��ازمانها و نهادهاي توليد ،علم و فناوري فعال در ارائه
محصوالت فرهنگي مطابق با نيازها و مقتضيات روز كش��ور؛(،4 ،2

)10 ،9 ،8 ،6

 -2-20حمايت از فناوري صنايع و محصوالت فرهنگي با تأكيد بر

حمايت پولي و مالي ،تغيي��ر 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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1.1طراحی پيوسته و تقويت آرایش رسانهای روزآمد و همافزا در مقياس
مل��ی و فراملی داراي قابليت رقابتي با رس��انههاي بينالمللي در جهت

تولید قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن؛

2.2س��اماندهي رس��انههاي پاك با جذابيت حداكثري در سطوح ملي و

فراملي متناس��ب ب��ا آموزههاي ديني ،انقالب��ي و ارزشهاي اخالقي و
گسترش آزادانديشي و آزادي بيان؛

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

و راهبردی کشور؛

4.4حمای��ت از تولیدات ملی در حوزههای نرمافزاری و س��ختافزاری و
طراحی ،تأمین و توسعه زیرس��اختهای فناوریهای نوین اطالعاتی،

ارتباطاتی و رسانهای؛

5.5تقویت نق��ش ،جایگاه و محتوای کتاب و توس��عه و ترویج فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی و نشر و تقویت همه جانبه زیرساختهای مورد نياز؛
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6.6س��اماندهي ،توس��عه و ارتقاي تولي��د ،توزيع ،مص��رف و صادرات
بازيهاي رايانهاي؛

7.7جريانس��ازي بينالمللي و بهرهگيري از ظرفيت رسانههاي همسو با

گفتمان انقالب اس�لامي در ساير كش��ورها از طريق سياستگذاري و
نقشه مهندسی فرهنگی

سال 1392

برنامهريزي جامع و هماهنگ؛

8.8تبيي��ن ارزشها ،هنجاره��ا ،قوانين و اخ�لاق و بنيانهاي نظري و

معرفتي ارتباطات مناسب با انقالب و فرهنگ اسالمي؛

9.9ايجاد ،گس��ترش ،س��ازماندهي ،هدايت و اس��تفاده بهينه از ظرفيت

ش��بكههاي اجتماعي (مجازي و غيرمجازي) در توليد و مبادله پيامها و
بسيج اقشار مختلف مردم بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي در سطوح

ملي و فراملي با تأكيد بر منطقه و جهان اسالم؛

1010راهب��ري فضاي مجازي در چارچوب مقتضيات راهبردي و نقش��ه
مهندسي فرهنگي كشور.
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نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

اقــدامات ملـی

1.1تدوين و اجراي س��ند نظام جامع اطالعات ،ارتباطات و رس��انههاي

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()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 ح��وزه ملی و فراملی و بکارگی��ری 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 رس��انه و حمايت مس��تمر و همه جانبه
از رسانههای دولتی و غیردولتی پشتیبان نهضتهای اسالمی ،مبارزان

ضداستکباری و عدالتخواه همسو(7 ،1و)9

6.6تدوين و اجراي مهندس��ي نظام تبليغ ديني ب��ا محوريت حوزههاي
علميه در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي()2

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

سال 1392

فرهنگي()3

1010آموزش عمومي براي ارتقاء بصيرت و س��واد رس��انهای 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

1212مش��ارکت مؤثر و تعامل در مدیری��ت و هدايت جریانهای فکری،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی منطقهای و جهانی در حوزه رسانه مبتني
بر آموزههاي اسالم ناب محمدي( )و انقالب اسالمي()4

1313زمینهس��ازی و حمایت مؤث��ر از تولید محصوالت س��ختافزاری،

نرماف��زاری و دانشاف��زاری و صادرات آنها و تقوی��ت صنایع داخلی در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات(4و)9

1414برنامهريزي براي افزايش سرانه مطالعه ،تبديل مطالعه و كتابخواني
به فرهنگ عمومي و تقويت فرهنگ مطالعه مفيد و هدفمند()5

1515ايجاد ،ساماندهي ،سالمسازي و توسعه و تقويت زيرساختها و مراکز
تولي��د و توزيع كت��اب و مطبوعات از جمله چندرس��انهاي و ديجيتال و
فراهم آوردن زمينههاي دسترس��ي آسان مردم به آنها متناسب با نقشه

مهندسي فرهنگي()5

ب مبتني با
1616حماي��ت از توليد محتواه��اي غني و ارتقاء علم��ي كتا 
آموزههاي ديني و انقالبي و متناسب با نيازها و اقتضائات كشور()5

1717تدوين ،تصويب و اجراي س��ند راهبردي توس��عه صنعت بازيهاي
رايانهاي كشوربا تأكيد بر)6( :

 -1-17تدوين سياس��تها و برنامههاي كنترل و ارزيابي محتواي
بازيها و نظارت بر مصرف و واردات بازيهاي رايانهاي؛

 -2-17طراحي و ساماندهي سازوكار حمايت از فرايند توليد ،تأمين،
نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392
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انتشار و صادرات انواع بازيهاي ويدئويي و رايانهاي؛

 -3-17طراح��ي ،تدوين و اجراي رش��تهها و دورههاي آموزش��ي

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

1818انسجامبخش��ي و همافزايي سياس��تها ،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 گس��ترش شبكههاي مجازي ملي و بينالمللي با محوريت
موضوعات و ارزشهاي اسالم ناب 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

2323برنامهري��زي براي بهرهگيري از فرصتها و صيانت از آس��يبها و

تهديدهاي ناشي از فضاي مجازي()10
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راهبرد کالن 11
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راهبـردهای ملـی

1.1تبيين ،ترويج و نهادينهس��ازي گفتمان اس�لام و انقالب اسالمي در
زمينههاي��ي همچون عدالت ،صل��ح ،امنيت جهان��ي ،آزادي ،اخالق و

معنوي��ت ،زن و خانواده ،حاكميت توحيد و عدال��ت در جهان و اميد به

تاريخ و فرجام نيك جهان؛

2.2تثبیت ،تعمیق و ارتقاء 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 ،رس��انهای،
محیط مج��ازی ،علمی -آموزش��ی ،فرهنگی – هنری ،س��ازمانهای

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 ارتقاء تأثیرگذاری فرهنگی آنان؛
6.6گسترش خط ،زبان و ادب فارسی؛
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7.7بهرهگی��ری مؤثر از ظرفی��ت فرهنگها و تمدنها ،مل��ل ،ادیان و
جریانهای عدالتخواه با تأكيد بر مشتركات؛
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8.8ارائه و تبیین الگوی مردمس��االری اس�لامی متناس��ب با اقتضائات
فرهنگی و اجتماعی کش��ورهای اس�لامی و معرفی جمهوری اسالمی
ایران به عنوان الگوی عملی آن؛

9.9نهادینهس��ازی همگرایی و وحدت امت اسالمی برای تحقق تمدن
نوین اسالمی؛

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

1111مقابل��ه و مب��ارزه همهجانبه با نظام س��لطه جهانی و صهیونیس��م
بینالملل؛

1212تبیین و ترویج فرهنگ قرآن کریم و تالش همهجانبه براي تحقق

مرجعیت گفتمان قرآنی در امت اسالمي؛

1313چندجانبهگرای��ی و فراملیگرایی در مناس��بات و تعامالت فرهنگی

بینالمللی با گس��ترش ائتالفها و تش��کلها و ش��بکههای فراملی و
چندجانبه؛

اقــدامات ملـی

1.1طراحي ،تبيين و ترويج گفتمان جهانی شدن با رویکرد جهانی شدن
عدالت و انتظار و صلح()1

2.2س��اماندهی نظام رصد ،پایش ،آيندهپژوه��ي و آیندهنگاری در زمينه
فرهنگي در سطح بينالملل(2 ،1و)3

3.3برنامهريزي براي جذب و گسترش گردشگري خارجی بویژه شیعیان
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و ديگر مسلمانان در زمینههای دینی ،زیارتی ،درمانی ،علمی و فرهنگی
به ایران(3 ،1و)4
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4.4معرفي ،تدوين و گفتمانس��ازی فرهنگی در سطح جهان مبتنی بر
اس�لام ناب و معرفی آرمانها و گفتمان انقالب اسالمی و شخصیت و

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

5.5طراحی و استقرار سازوکارهای الزم برای معرفی شایسته اسالم ناب
محم��دی( )و فرهن��گ قرآني به جهانیان با تدوين و اجراي س��ند

راهبردي تبيين و ترويج فرهنگ و معارف اسالمي بويژه فرهنگ قرآن
كري��م و بهرهگیری از ابزاره��ای فرهنگي و هنری و فناوریهای نوین

اطالعاتی(4 ،1و)12

6.6برنامهريزي براي ايجاد ،س��اماندهي و حمايت از مراکز و مؤسسات
گفتگوی جهانی درباره اسالم ناب با محوریت حوزه علمیه(9 ،1و)12

7.7تاس��یس و گس��ترش ش��بكههاي مجازي بينالمللي و فعاليتهاي

رس��انهاي و هنري به منظور ارائه تصویر روش��ن از جمهوری اسالمی
ایران ،گفتمانسازی اسالم ناب 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
مراک��ز تحقیقاتی و آموزش��ي ،اتاقهاي ايران ،کتابخانهها،کرس��یها،

رش��تهها ،دروس و دورهه��ای آموزش��ی در زمین��ه اسالمشناس��ی،

شیعهشناس��ی ،ایرانشناسی و انديشه انقالب اسالمي در خارج از کشور
در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي ()3

9.9طراح��ي و برنامهري��زي برای ايجاد س��امانه پيش��گيرانه و مقابله با

اسالمستيزي ،اسالمهراسي ،شيعهستيزي و ايرانهراسي و جريانها و
ترفندهاي تفرقهافكن()3
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1010حمای��ت از ایجاد ،توس��عه و فعالیت مس��اجد ،مراکز ،مؤسس��ات و

تش��کلهای بومی پیرو مکتب اهل بیت( )با تأکید بر بهرهگيري از

ظرفيتهاي بومی()3

1111برنامهریزی برای شناس��ایی و رصد مؤثر س��ازمانها ،محصوالت،
رفتارها و رس��انههای آس��یبزا و مغایر با اصول ،مبانی و منزلت مکتب

اهل بیت()3( )

1212برگ��زاری دورهه��اي آموزش��ي بينالمللي به زبانه��اي مختلف،
مس��ابقات ،المپیادها ،جوایز و جش��نوارههای علمی بینالمللی در زمینه

اسالمشناسی ،شیعهشناسی ،مکتب اهل بیت( ،)ایرانشناسی و زبان
و ادبیات فارسی(3و)6

1313طراحی و اجرای برنامهها و اقدامات مصونس��ازی امت اس�لام در

برابر فتنههای تفرقهافکن و شناس��ایی و مقابله فعال با آنها با اس��تفاده
از راهکاره��ای فرهنگی ،اخالقی ،فقهی ،حقوقی ،سیاس��ی و امنیتی و

ت دولتها ،سازمانها ،مذاهب ،فرق و جریانهای مستعد(7 ،3و)9
ظرفی 

1414تدوين و اجراي نقشه راه تحقق وحدت مسلمانان و موحدان و ارتقاء

نقشآفرینی آنان در همگرایی جهان اسالم با همكاري كشورها ،نهادها
و شخصيتهاي تأثيرگذار و 9 ،3(...و)13

1515س��اماندهی و حمایت از نخبگان ،تشکلها ،ش��بکهها و گروههای
مرج��ع و جریانهای پیرو مکتب اهل بیت( )و شناس��ایی و تربیت
منابع انسانی بومی هر کشور برای تبیین و تبلیغ مکتب اهل بیت()
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(11 ،10 ،7 ،3و)13

1616تدوين و اجراي س��ند و برنامه جامع گردش��گري مبتني بر نقش��ه
مهندسي فرهنگي()4
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1717حمای��ت از ارتقاء كيفيت و افزايش خدم��ات و محصوالت بومی و
همس��وی کش��ورهای مقصد در عرصههای پنجگان��ه (تبلیغی -دینی،

رس��انهای ،محیط مجازی ،علمی -آموزش��ی ،فرهنگی – هنری) برای
پیروان مکتب اهل بیت( )با تأکید بر عموم جامعه()4

1818تدوین و اجرای س��ند جامع توسعه ک ّمی و کیفی مبادالت علمی و

دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اعطای هدفمند بورسهای
تحصیلی به دانش��جویان خارجی و گسترش ش��عب دانشگاههای مادر

ایرانی در سایر کشورها()4

1919تدوي��ن و اج��رای نظام نظ��ارت و ارزياب��ي فعاليته��ا ،خدمات و
محصوالت فرهنگي بينالمللي بخشهاي دولتي و غيردولتي جمهوري

اسالمي ايران()4

2020برنامهری��زی برای ایجاد ب��ازار و برند محص��والت پاک فرهنگی
اسالمی با مشارکت کشورها و نهادهای اسالمی(4و)7

2121تدوین و اجرای س��ند راهب��ردی ایرانیان مقیم خارج از کش��ور در
چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی()5

2222تدوین و اجراي سند گسترش خط ،زبان و ادبیات فارسی در خارج از
کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی()6

2323طراح��ی و ترويج الگوی حج و زیارت معطوف به توس��عه ارتباطات
امت اس�لامی و ارتقاء ظرفیت و کارکردهای مناسک و شعائر اجتماعی

اسالمی بویژه حج ابراهیمی(7و)9

2424طراحي و ترويج نقشه راه همگرایی وحدت امت اسالمی با همکاری

دول ،مذاهب ،نهادها ،رسانهها ،نخبگان و انديشمندان اسالمی (7و)9
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2525طراحی ،تبیین و ترویج الگوهای همگراي پیش��رفت و تمدنسازی

اس�لامی با مش��اركت نخب��گان جهان اس�لام بر اس��اس آموزههای
اسالمی()9

2626برنامهريزي و حمايت هدفمند از ش��خصیتها ،آثار و مؤسس��ات و
مجامع تقریب مذاهب در مناطق ،کشورها و جوامع اسالمی()9

2727طراحی و اس��تقرار الگوها ،پیمانها و طرحهای همکاری مشترک
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي ،علمي و حقوقي جهان اسالم ،با مشارکت

دول ،سازمانها و نهادهای اسالمی و نخبگان مسلمان(9و)13

2828ایجاد ،گس��ترش و راهب��ری ائتالفه��ای بینالمللی ،ش��بکهها،

تشکلها ،سازمانها و نهادهای مشترک و چندجانبه ملل و سازمانهای
مردمنهاد با تأکید بر جهان اسالم(9و)13

2929برنامهريزي براي تبيين و ترويج مبارزه با صهيونيس��م و اس��تكبار
جهاني ،حمايت از فلس��طين و مقاومت و بيداري اس�لامي با تأكيد بر
افزايش ك ّمي و كيفي کاالها و خدمات پرمخاطب آموزش��ي ،پژوهشی،

هنري بویژه در محيط مجازي(10و)11

3030طراحی و پیادهس��ازی نظام و الگوی جامع و فراگیر روابط فرهنگی
بینالملل��ی جمهوری اس�لامی ایران ب��ا تأكيد بر ايج��اد هماهنگي و

همافزايي بين دستگاهها و نهادهاي فرهنگي فعال در خارج از کشور()13
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راهبـردهای ملـی

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

2.2نهادینهس��ازی نظارت عمومی در بخش فرهنگ و ارتقاء پاسخگویی
نهادها و مسئوالن؛

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

مختلف؛

4.4حمایت از گس��ترش و تقویت نهاده��ای اصیل دینی مر ّوج فرهنگ
اسالمی مانند بقاع متبرکه ،مساجد ،هیئات و وقف با استفاده از ظرفیت

روحانیت و نهاد حوزه علمیه؛

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

در راهبری فرهنگی کش��ور (برای تحقق اس�لام ناب محمدی( )و
رهنمودهای ام��ام راحل( )vو مقام معظم رهب��ری( )و طراحی

ساختار مربوط آن)؛

6.6حمای��ت از تأس��یس ،گس��ترش ،توانمندس��ازی و متناسبس��ازی
دس��تگاهها ،نهادها و شبکههای فرهنگی -اجتماعی (دولتی ،عمومی و
مردمی) با رویکرد اس�لامی ،انقالبی و ارتقاء س��طح مش��ارکت آنها در

تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای فرهنگی کشور؛
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7.7نهادينهسازي و اصالح فرهنگ و اخالق مشاركت و رقابت سياسي؛

8.8اصالح و ارتقاء روابط و ساختارهاي اجتماعي مبتني بر اسالم ناب با
تأكيد بر عدل و احسان؛

9.9اص�لاح و ارتقاء فرهن��گ اقتصادي و تالش و كوش��ش با رويكرد

شكوفايي اقتصاد ،بهسازي زندگي دنيوي و اخروي و فسادگريزي مبتني
بر اخالق و احكام نظام اقتصادي اسالم؛

1010برنامهريزي براي شناخت ،رصد و پايش تغيير و تحوالت فرهنگي
جامعه در سطوح ملي و بينالمللي.

اقــدامات ملـی

1.1برنامهري��زي ب��راي نهادينهس��ازي روحي��ه تع��اون ،مش��اركت و
مسئوليتپذيري در نظامهاي مختلف جامعه()1

2.2تقوي��ت نهاده��ای عمومی و س��ازمانهای مردمنه��اد و رفع موانع

ساختاري ،قانوني ،اداري و اجتماعي ايجاد و فعاليت و مشاركت نظاممند
آنها در تصميمسازي و تصميمگيريهاي كشور()1

3.3واگ��ذاري نظاممن��د فعاليتهاي غيرحاكميت��ي بخشهاي مختلف
جامعه به نهادهای عمومی و تش��کلهای مردمی متناسب با ظرفیت و

كاركردها و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها(1و)2

ت س��ازمان یافت��ه عمومي و
4.4طراح��ی و اجرای س��ازوکارهای نظار 

ت دستگاههای دولتی و عمومی و پاسخگويي
تشكلهاي مردمي بر فعالی 
نهادها ،دستگاهها و مسئوالن در حوزههاي مختلف(1و)2
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5.5تدوي��ن و اج��راي برنامه حماي��ت از توليد و عرضه آث��ار و خدمات
فرهنگى مؤثر در گس��ترش فرهنگ ديني و ملي و ارائه تس��هيالت و

معافيتهاي بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی

برای دستاندرکاران امر فرهنگ()2
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سال 1392

6.6حمایت از جوایز ملّی تعالی و ارتقاء عملکرد نهادهای فرهنگی(2و)3

7.7تدوين و اجراي برنامههاي ارتقاء شاخصهای توسعه سرمايه انسانى

ش فرهنگ كشور()3
و تربیت ديني نیروی انسانی توانمند در بخ 

8.8طراحی و اجراي نظام جذب ،انتخاب ،انتصاب ،نگهداش��ت و حفظ و

صيانت از مدیران بر اساس استانداردهای نظام مدیریت راهبردی کشور
ب��ا تأكيد ب��ر دانشگرايي ،تعهد و شايس��تهمحوري و آموزش فرهنگي
مستمر مديران ارشد و كارشناسان()3

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

 -1-9بهبود ش��رايط مس��اجد موجود و گسترش مساجد متناسب
با آمايش س��رزميني و محيطي در سطح ش��هرها ،روستاها ،راهها،

ش��هركها ،مجتمعها و س��ازمانها و نهادهاي دولتي ،عمومي و

خصوصي و فضاهاي عمومي()4

 -2-9ارتقاء مش��ارکت مردم در آبادانی و اداره مس��اجد و افزایش
حضور و انس آحاد مردم و اقشار اجتماعی بويژه نوجوانان و جوانان

در آن برای عبادت و سلوک دینی()4

 -3-9حف��ظ و تقوی��ت محوری��ت مس��اجد در فعالیتهای نظام
فرهنگی ،تربیتی ،آموزش��ی و تبلیغ دین��ی و ارتقاء جایگاه و نقش

راهبری نهاد مس��جد در نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و

اقتصادی و در حل مسايل عمومي()4

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

 -5-9حمايت و پش��تيباني نظاممند دول��ت و نهادهاي عمومي از
مس��اجد ،حس��ينيهها ،هيئات و پيگيري حل مشكالت آنها با حفظ
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استقالل و اتكاءمحوري آنها به مردم()4

1010ارتقاء جایگاه و بهس��ازي 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

راهب��ردي آن با حف��ظ ماهیت مردمی و مصالح وق��ف و نیات واقفین،
گسترش نهاد وقف و تنوع بخشي آن و افزایش سهم وقف و خیریه در

توسعه و پشتیبانی امور فرهنگي()4

1212گس��ترش و حمایت از هيئات 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 اس��تقرار ساختار و س��امانه 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

1515اس��تقرار نظام پیوس��تنگاری فرهنگی و ایجاد سازوکار پیشبینی،
ارزیاب��ی و پیش��گیری از تأثی��رات و پیامدهای فرهنگ��ی و اجتماعی

سیاس��تها ،برنامهها و اقدامات نظامهای مختلف هماهنگ با شورای
عالی انقالب فرهنگی()6
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1616برنامهريزي براي ارتقاء و نهادینهسازي رابطه امام و امت در سطوح
نهاد خانواده ،تعليم و تربيت ،رس��انههاي جمعي ،احزاب و ساير مراكز و

سازمانها()7
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1717اص�لاح و ارتق��اء نظ��ام انتخاب��ات ،اح��زاب و رس��انهها در جهت
نهادينهسازي مشاركت و رقابت سياسي بر محور اخالق ،دين و قانون()7

1818برنامهريزي ب��راي تكريم و تضمين حقوق قانون��ي اصناف ،اقوام،

مذاه��ب و اقليتهاي ديني و تقويت رويكرد فرهنگي آنها در راس��تاي
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

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

2121طراح��ي و اس��تقرار نظام ارزياب��ي عملكرد مس��ئوليت فرهنگي و
اجتماعي دستگاههاي اجرايي و ارتقاء جايگاه سازماني آنها(8 ،7و)9

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

2323برنامهري��زي براي اس��تقرار نظام اقتصادي اس�لام در عرصههاي
مختلف بويژه بانكداري اسالمي ،تجارت و بازرگاني و مديريت اسالمي
و حمايت از نظريهپردازي حوزه و دانش��گاه در زمينه تدوين نظريهها و

مدلهاي اقتصاد اسالمي()9

2424احی��اء فرهن��گ و نهاده��ای اقتصادی اس�لام و تبیی��ن و ارتقای
کارکردهای آن با تأکید بر وقف ،قرضالحسنه ،خیریهها ،خمس ،زکات

و انفاق()9

2525طراح��ي و اج��راي پيمايشهاي جامع ملي هر پنج س��ال يك بار
براس��اس شاخصهاي نقش��ه مهندس��ي فرهنگي و ارائه نتايج آن به

شوراي عالي انقالب فرهنگي()10
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تبصره :1س��ایر مطالعات موردی و موضوعی م��ورد نیاز در حوزه رصد
و پایش فرهنگی متناس��ب با اقتضائات مرب��وط ،بطور دورهای یا متناوب

طراحی و اجرا میشوند.

تبصره :2کلیه مراکز علمی و پژوهشی ،دستگاههای اجرایی و نهادهای

عمومی کش��ور موظفند همکاريهای الزم را با دبيرخانه ش��وراي عالي
انقالب فرهنگي بعمل آورند و اعتبارات مورد نیاز طرحهای پیمایش��ی و
موردی را در بودجه سنواتی پیشبینی نمایند.

تبصره :3مركز آمار ايران موظف اس��ت 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.

2626س��اماندهي تحقيقات و مطالعات فرهنگي كشور براساس اهداف و

اولويتهاي نقشه مهندسي فرهنگي()10
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راهبرد کالن 13
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راهبـردهای ملـی

1.1تقویت و همافزایی جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی 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 بس��یجی و آموزهها و معارف
دفاع مقدس و مصونیتبخشی به جامعه در برابر جنگ نرم؛

3.3ارتق��اء نظ��ام تعلی��م و تربی��ت و آموزش کش��ور و بس��یج منابع و
فراهمس��ازی زمینههای فکری و فرهنگی ق��درت نرم و اقدام فعال در
مواجهه با جنگ نرم؛

4.4تقویت همبس��تگی ملی مبتنی بر اعتماد م��ردم به یکدیگر و نظام،
همدلی و وفاق مس��ئوالن ،اخوت اس�لامی ،امید ،نش��اط ،مشارکت و

رضایتمندی عمومی؛

5.5تعمی��ق س��رمایههای فرهنگی و معنوی تمدن اس�لامی -ایرانی و
بازتعری��ف عناص��ر فرهنگ ملی (اس�لامي -ايراني) و س��بک زندگی

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

1.1تهي��ه و اجراي س��ند س��اماندهي جبهه فرهنگي انقالب اس�لامي
و ارتق��اي ق��درت نرم براي مقابله با جنگ نرم با مش��اركت فعال همه

بخشها و نهادهاي اصلي نظام با تأكيد بر:

 -1-1رصد ،پایش و آیندهپژوهی مولفههای قدرت نرم جبهه خودی
و دش��من در س��طوح ملی ،فراملی و تدوین نظ��ام 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 تاثیر و مسئولیت آنها()1

 -4-1برنامهري��زي براي ارتقاء س��طح امنیت فرهنگ��ی و مقابله

نظاممند با تهدیدها و آس��یبهای جنگ نرم همچون هویتزدایی،
هویتس��ازی کاذب ،ناامن��ی و بیاعتمادی فرهنگ��ی ،اجتماعی،

سیاس��ی و اقتص��ادی ،الق��اء ناکارآمدی نظام اس�لامی و تخریب

شخصیتها(1و)3

 -5-1برنامهري��زي ب��راي بهکارگیری دیپلماس��ی عمومی فعال و

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

 -6-1حمایت و توسعه سازمانهای مردمنهاد و شبکههای نخبگی
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در س��طح ملی و فراملی بویژه در حوزههای حقوق بشر ،صلح ،دین
اس�لام ،مقابله با تروریس��م ،جنگطلبی و اش��غال مبتنی بر نقشه
مهندسی فرهنگی(1و)4
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 -7-1ایجاد بلوک رسانهای انقالب اسالمی در جهان و شبکهسازی
از آن(1و)6

2.2تبیین ،حفظ و ارتقاء جایگاه و نقش محوری والیت فقیه در راهبري
جنگ نرم و مدیریت بحرانها()1

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

4.4برنامهری��زی برای گس��ترش و تعمیق فرهنگ و تفکر بس��یجی با
رویک��رد افزایش قدرت نرم و مصونیتبخش��ی جامعه در مقابل جنگ

نرم()2

5.5تقويت فرهنگ پدافند غيرعامل ،آگاهيها و دانش آحاد جامعه با هدف

مصونيتبخشي و ارتقاء آمادگي ملي در برابر تهديدات دشمن(2و)3

6.6برنامهریزی برای ارتقاء قدرت نرم ،مصونیتبخش��ی و مقابله موثر با
جنگ نرم با تأكيد ويژه بر نظام آموزشی کشور(2و)3

7.7تقوی��ت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توس��عه ش��کاف طبقاتی و
افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی نهادهای وابسته به نظام(2و)4

8.8تقویت و تحکیم ارتباطات عمومی در سطوح میان فردی ،خانوادگی
و اجتماعی ب��ا محوریت تقوای الهی و بصیرت دینی به منظور افزایش

انسجام و وحدت ملی(2و)4

9.9برنامهری��زی ب��رای افزایش منزلت اجتماعی بس��یجیان ،ایثارگران

و مش��ارکتهای داوطلبان��ه در قالبه��ای مختل��ف از جمله بس��یج
سازندگی(2و)4

1010نهادینهس��ازی مولفهها و نمادهای فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت و
تفکر بسیجی در جامعه و اندیشه ،باور ،منش و رفتار مسئوالن و مقابله

با عوامل بازدارنده و تضعیفکننده آن(2و)5
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1111الگوس��ازی و نمادپ��ردازی از اس��وهها و قهرمان��ان ملی همچون
فرماندهان ،بس��یجیان و شهدای جنگ تحمیلی و جهاد علمی ،علما و

دانشمندان ،پهلوانان و قهرمانان(2و)5

1212شناسایی ،جذب و حفظ نظاممند دانشگاهیان ،نخبگان و روشنفکران
دینی و ارتقاء و به کارگیری ظرفیتهای آنها برای تقویت قدرت نرم در
سطوح ملی و بینالمللی()3

1313برنامهريزي براي ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رس��می و غیررسمی به
منظور کادرسازی و تربیت نسلی انقالبی ،مؤمن و شکوفایی ظرفیتها

و اس��تعدادها 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 ارتقاء قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم()3

1515برنامهریزی برای شناسایی ،ساماندهی ،ارتقاء تواناییها و بکارگیری
منابع انس��انی ،فک��ری ،فرهنگ��ی و اجتماعی خالق و مؤث��ر در امور

منطقهای و استانی()3

1616گفتمانس��ازی 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

1818عمقبخش��ی به س��رمایههای فرهنگی و معنوی تمدن اسالمی-
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ایرانی و بازتعریف عناصر فرهنگ ملی در قالبهای نو و جذاب و پرهیز

از رویکردهای سطحی و تبلیغاتی()5

1919طراحی ،ایجاد و ترویج نمادها ،نشانهها و الگوهای اعتبارساز اسالمی
– ایرانی در سطح ملی و فراملی()5
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2020برنامهری��زی برای حمایت ،گس��ترش و س��ازماندهی ش��بكههاي
اجتماعي بهویژه شبکههای مجازي متعهد()6

2121مهندسی و مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور و عملیات نرم()6
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فصل هفتم :چارچوب نهادی
نظام فرهنگی کشور
(نگاشت نهادی)

 -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 سازوکار مورد نظر اين شورا انجام میگیرد.

 -2سياستگذاري اجرايي و راهبري اجراي نقشة مهندسي
فرهنگي كشور
با هدف راهبری و اجرایی کردن نقش��ة مهندس��ی فرهنگی کشور،
تعیین اولویتها ،نظارت و ارزیابی آن ،جهتدهی فرهنگی به سایر نظامها
(فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی) و ايجاد نظام مديريت راهبردي
فرهنگي «ستاد راهبری اجرای نقشة مهندسی فرهنگی کشور» با رياست
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل ميشود.
تبصره :وظايف و تركيب اعضاي ستاد راهبري اجراي نقشه در دو سطح
ملي و استاني به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي ميرسد.
اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه ،هفت فصل و سیزده تبصره در جلسات

،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،705 ،703 ،701 ،700 ،699 ،698
،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ، ،714
 ،731 ،730مورخ ،90/10/27 ،90/9/22 ،90/9/1 ،90/8/17 ،90/8/3 ،90/7/19
،91/3/16 ،91/3/2 ،91/2/19 ،91/2/5 ،91/1/22 ،90/12/9 ،90/11/25

،91/8/16 ،91/8/9 ،91/8/2 ،91/7/18 ،91/7/11 ،91/6/28 ،91/3/30
،91/12/8 ،91/11/24 ،91/10/19 ،91/10/5 ،91/9/28 ،91/9/21 ،91/9/7
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 91/12/15شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.
محمود احمدينژاد

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي
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