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 خالصه مدیریتی -1
شهریورماه  6پیرو تأکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ و رسانه کشور در تاریخ 

با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ه طرح کالن و معماری ساختار فرهنگ و رسانه کشور دبیرخان، ..00
رائه طرح منظور اسازمان تبلیغات اسالمی، کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، به

 بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه تشکیل شد. 

 طیفگیری از سازوکار مشارکتی و تجمیع نظرات فرهنگ و رسانه، بهره دبیرخانه طرح کالن و معماری ساختار
 اتأمین محتومشی اصلی خود قرار داد. لذا از مسیرهای مختلف اقدام به نظران را خطنخبگان و صاحب وسیعی از

ها، کشور، متخصصان و اهالی فرهنگ و رسانه، کتاب رسمی هایاز میان نظرات مردمی، نخبگان استانی، دستگاه
فرآیند  – 2بخش »های اجتماعی نمود. )تفصیل در های رسمی و شبکهها و سرانجام رسانهمقاالت و پژوهش

 «(انجام کار

نفر از  ..۹مندسازی قرار گرفت. تاکنون با اخذ نظر حدود شده مورد تحلیل و نظاممحتوای تأمین ،در گام بعد
مختصری از پرتکرارترین و  در ادامه به استخراج شده است.دی گزاره راهبر  10911اهالی فرهنگ و رسانه، بیش از 

تحلیل  – 3بخش »شود. )تفصیل در اند، اشاره میها که در سه مرحله خالصه و گزینش شدهترین گزارهاصلی
 «(های کلیدیمحتوا و گزاره

 :توصیف وضع موجود 
 ضعف در کیفیت، تربیت و حمایت از نیروی انسانی کارآمد؛ 
  گذاری، کارکرد و عملکرد نهادهای فرهنگی؛ض، تداخل و تشتت در سطوح سیاستوجود تعار 
 افزایی نهادهای فرهنگی؛فقدان الگوی تعاملی و عدم هم 
 المللی؛عدم توجه الزم به اقشار مختلف مخاطب در سطح ملی و بین 
  ن و مردم، کت نخبگااسناد باالدستی خنثی و دیوانساالرانه، کلّی، مبهم و تفسیرپذیر، تدوین بدون مشار

 کارانه، رو به عقب، دور از واقعیت و عدم ترسیم مسیرِ تحقّق؛محافظه
 فقدان سازوکارهای نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگ و برخورد با مسئولین متخلف و تارک فعل؛ 
 نبود نظام تولید، توزیع، توصیه و مصرف محصوالت فرهنگی و تزلزل اقتصاد فرهنگ؛ 

  مطلوب:ترسیم وضع 
 استیالی امر فرهنگ بر سایر امور اعم از سیاسی و اقتصادی؛ 
  ارتقای فرهنگ سازمانی و برخورداری از نیروی انسانی جوان، کارآمد و دانا مبتنی بر کشف و پرورش

 استعدادها؛
 سازی، اجرا و نظارت؛های میانی در تصمیمبودن و مشارکت حداکثری مردم و حلقهمردمی 
 ؛، متخصص و متعهدمقتدر ،زایی و فرماندهی واحدافهماهنگی، هم 
 المللی؛ها در عرصه ملی و بینآفرینی فعاالنه آنهای بومی و نقشتقویت فرهنگ 
 سازی فرهنگی و ترسیم رؤیای تمدن نوین اسالمی با تأکید بر نهادهای اصیل مانند خانواده؛گفتمان 
 نان؛تحقق دولت اسالمی و تعالی فرهنگ و سبک زندگی حکمرا 
 اتصال نهاد علم و فرهنگ و تعامل دوسویه؛ 
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 :راهکارهای بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه 
  تبدیل شورای عالی انقالب فرهنگی به قرارگاه فرهنگی با کارکرد فرماندهی حوزه فرهنگ و اجتناب از

 گذاری صرف و منفک از اجرا و نظارت؛سیاست
 های مشخص ه شورای عالی انقالب فرهنگی با مأموریتریزی، راهبری و نظارت باعطای بازوی برنامه

 ای و مخاطبی؛موضوعی، عرصه
 ویژه برنامه و بودجه ساالنه؛ها و لوایح بهآفرینی شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین طرحنقش 
 پرداز، راهبردنگار و مسلط به اجرا در مرکز فرماندهی؛گیری ترکیبی از مدیران نظریهبهره 
  نامه احیای پیوست فرهنگی، اجتماعی و عدالت در کشور؛اجرای بر 
  ایجاد ساختار مسئول و متولی توسعه و ارتقای منابع انسانی حوزه فرهنگ در راستای تربیت نیروی

 گرا؛انسانی متخصص، متعهد و تحول
 کاری و تقسیم کار سازی، حذف موازیبازنگری در ساختارهای فرهنگی موجود در راستای چابک

 محور؛محور و مخاطبهمسئل
 ها(ها و اثربخشی برنامهایجاد اتاق وضعیت فرهنگ )شناخت جامعه، مخاطب، ظرفیت 
 المللی؛ای، داخلی و بینها و تقسیم کار موضوعی، عرصهافزایی ظرفیت پژوهشگاههماهنگی و هم 
  دمی؛ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارتی و پایش مستمر از جمله سامانۀ شفافیت و نظارت مر 
 ایجاد مرکز مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و گروه واکنش سریع در راستای مقابلۀ مؤثر و هوشمندانه؛ 

 

ای از نظرات، بر ضرورت هماهنگی دهد بخش عمدههای راهبردی اهالی فرهنگ و رسانه نشان میبررسی گزاره
بازسازی ساختار فرهنگ  نیازپیشکه آنجاییها و راهبری امور فرهنگی ذیل یک مرجع واحد تأکید دارند. از برنامه

عنوان رأس هرم حکمرانی حوزه فرهنگ است و بدون این بهتحول در شورای عالی انقالب فرهنگی و رسانه کشور، 
ترین آسیب کنونی یعنی فقدان هماهنگی، ساختار، مهم اجزای پذیری بازسازی سایرمهم، حتی با فرض امکان

چنان پابرجا است؛ بنابراین ارائه طرح تحول و بازسازی ساختار شورای عالی انقالب افزایی و هوشمندی، همهم
نیاز بازسازی سایر ساختارها محقق شود و ثانیاً فرهنگی در اولویت قرار گرفت تا با اجرای آن، اوالً مقدمه و پیش

اهبری، بازسازی ساختار فرهنگ دست آوردن الزامات فرماندهی ازجمله بازوهای رصدی و ر شورای عالی بتواند با به
 کند. محققتر تر و دقیقتر، متقنو رسانه کشور را عالمانه

و  گذاریاین طرح، تبدیل شورای عالی انقالب فرهنگی به مرکز فرماندهی و قرارگاه اصلی سیاست اصلی هدف
شود: اوالً اتصال یاساسی ساختاری پیگیری م ایدهتوسط دو  هدفریزی حوزه علم و فرهنگ است. این برنامه

ً کاهش تشتت و افزایش  گانهستادهای نُهگذاری، راهبردنگاری، اجرا و نظارت توسط حلقه سیاست و ثانیا
طرح تحول شورای عالی انقالب  – 5بخش ». )تفصیل در های اجراییخوشهها از طریق هماهنگی دستگاه

 «(فرهنگی

مسئولین شورای عالی، عدم تمرکز، اهتمام و صرف زمان  های مهم ساختار فعلی، چندشغله بودنازجمله آسیب
ای هگونگانه بهمناسب برای امور شورا و دبیرخانه، گسست نهاد علم از فرهنگ و هردو از جامعه است. ستادهای نه

ی ، شأن فرماندهی و راهبر ستادها به مثابه قرارگاه تخصصیها رفع شود؛ چراکه این اند که این آسیبطراحی شده
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ت به گو بودن نسبضمن مسئول و پاسخ ها پیشینی است. ستادهاها فعاالنه و اثرگذاری آنجنس کنش آنارند، د
، رؤسای ستادها متولی حل مسائل از طریق اتصال نهاد علم و فرهنگ و جامعه هستند. ،وضعیت فرهنگی کشور

ای گونهرو، اعضای حقیقی بهش کنند. ازاینبرای ایفای وظایف تال وقتتمامصورت عضو شورا بوده و وظیفه دارند به
 شوند که توانایی ریاست بر هر یک از ستادهای تخصصی را دارا باشند.انتخاب می

ها و راهبردهای هایشان را براساس سیاستگیرند، برنامهقرار می خوشه ششنیز که در  های اجراییدستگاه
کنند. در این مرحله، می ها دفاعو از آن ا ستادها تنظیمها و تعامل بواسطه سرخوشهمصوب شورای عالی و به

آسیب  رفعدر راستای  بندیخوشه بلکه ؛ها، به معنی انحالل یا ادغام نیستها ذیل سرخوشهقرار گرفتن دستگاه
هماهنگی و تقسیم کار موضوعی، مخاطبی منظور های ناکارآمد و غیرهوشمندانه و بهکاریو موازی هاکاریدوباره

شوند و در گام بعدی ساختاری شناسایی می و خألهای زوائد ،ها. در این فرآیند آسیبگیردصورت میای و عرصه
ییر حذف، ادغام، ترکیب، تغبا ارائه طرح تکمیلی بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه و تصویب در شورای عالی، برای 

 شود.گیری میتصمیم یا اضافه

، نظر به تکثر کنونی اعضای حقوقی، کاهش اعضای حقوقی مد نظر قرار عالیترکیب اعضای شورای در خصوص 
قوا  هستند. البته رؤسایهای مرتبط با نهاد خود و کمیسیونگرفته است؛ چراکه این اعضا عمدتاً تابع رؤسای قوا 

ز تقنینی نیها در شورا عضویت دارند و رئیس کمیسیون نهادهای فرهنگی حاکمیتی، دولتی و و معاونان اول آن
عضو شورای عالی هستند. عمده اعضای حقوقی در حالت فعلی، باوجوداینکه دیگر عضو شورای عالی نیستند؛ اما 

 های دستگاه خود، نقش فعال خواهند داشت.های مرتبط با حیطه فعالیتو خوشه شورای معیندر 

ر رؤسای قوا، معاونان اول، رؤسای نف .0گردد: گونه پیشنهاد میاین اعضای شورای عالیبا این توضیحات، 
نفر عضو  3نفر رئیس ستادها؛  ۹های ذیل رهبری و دادستان کل کشور؛ های فرهنگی دو قوه و مجموعهکمیسیون

نیز رؤسای قوا حضور ندارند  شورای معیننفر دبیر شورا. در  0های کالن؛ نفر رئیس برنامه 2حقیقی غیر اجرایی؛ 
 در آن عضو هستند. سرخوشه اجرایی 6و در عوض 

 دفتر برنامه رصد و»، «مرکز رصد و پایش فرهنگ»شورای عالی انقالب فرهنگی نیز ایجاد  ساختار دبیرخانهدر 
ازجمله ساختارهای « معاونت شبکه انسانی»و « دفتر پیوست فرهنگی، اجتماعی و عدالت»، «مقابله با دشمن

در حکمرانی حوزه فرهنگ دارند. )طرح مصوّر ساختار مطلوب آفرینی فعال مهمی هستند که در کنار ستادها، نقش
 در پیوست(
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 مقدمه -2
متعددی در این حوزه وجود  هایسازمان، نهادها و سویککه از  دهدمیواقعیت موجود در بخش فرهنگ نشان 

 رهنگ بدون متولیدر حوزه ف و از سویی دیگر برخی امور راهبردیهای خود هستند که به دنبال اجرای برنامه دارند
وار های مختلف دشافزایی و فرماندهی یک موضوع فرهنگی میان دستگاهبدین معنا که عمال هم است. ماندهباقی

فرهنگی نسبت به  هایدستگاهو ساختارهای  کارکردهالذا الزم است با شناخت شده است.  غیرممکنو تاحدی 
 .شودها فراهم جدیدی برای جانمایی صحیح آنگذاری و ریل صورت پذیرد مداقه هاآنفلسفه وجودی 

ها در بخش فرهنگ باعث شده است انسجام مطلوبی کاری وظایف و فعالیتها و تداخل و موازیتعدد دستگاه
ریزی و اجرایی حاصل نگردد و ضمن به حاشیه بردن موضوع حیاتی فرهنگ در گذاری، برنامهدر امور سیاست

 الشعاع واقع شود.ادی، سیاسی و اجتماعی، موضوع مهندسی فرهنگی نیز تحتهای اقتصمواجهه با دیگر بخش
صورت مشهود این آسیب را مشاهده نمود. چرا که توان بهبا کمی توجه در قوانین بودجه سنواتی کشور می

ها تگاهسو برخی از این د شدهتوزیعها دستگاه اعتبارات مندرج در ردیف اعتباری یک برنامه فرهنگی بعضا بین ده
 هایدستگاه یف و كاركردهاین وظاییلذا الزم است، تبشوند. های فرهنگی نیز محسوب نمیحتی جزء دستگاه

ت این ضرور  .براساس نوع كاركرد به انجام برسد ییو اجرا ریزیبرنامه، گذاریسیاستدر سطوح مختلف  یفرهنگ
به دنبال طراحی و استقرار مهندسی فرهنگی  حالیندرعموضوع در بخش فرهنگ كه دارای پویایی روزافزون بوده و 

است، مضاعف و رعایت الزاماتی همچون نهادسازی و ایجاد روابط پویا در این حوزه و اصالح كاركردی و ساختاری 
 های فرهنگی دارای اهمیت فراوان است.دستگاه

 به شرح زیر است: شودمیوارد  با این روندكشور  یبه نظام فرهنگ که هاییآسیبو  مسائلبرخی از 

 هاآنن یالزم ب یو عدم وجود هماهنگ یفرهنگ هایدستگاه ایوظیفهدد و تداخل تع 
 هایبخشران ین مدیمختلف و بالتبع ب هاینظامدر  گیریتصمیم فرآینددر  یعدم وجود نگاه فرهنگ 

 یو اجتماع یاسی، سیمختلف اقتصاد
 زودگذر هایحلراهائه جامعه و ار  یفرهنگیابی عارضهت در یعدم جامع 
  كالن و برنامه جامع در حوزه فرهنگ هایسیاستفقدان 
 در عرصه فرهنگ  یبخش خصوص یت در قلمرو دولت در بخش فرهنگ و عدم مشاركت جدیعدم شفاف

 ایحرفهو  یو بالتبع ضعف صنف
 نیهای میاحلقه یدولت برا یتیص اعتبارات حمایتخصها و فرآیندهای سیاسترشفاف بودن یغ 
 و بالتبع یو تهاجم فرهنگ یخارج یفرهنگ هایتحمیلبا جهان خارج و وجود  ینه فرهنگیعدم تعامل به 

 یفرهنگ ازخودبیگانگی
 های فناورانهپیشرفتروز جامعه و  یازهایبا ن یكالن فرهنگ هایسیاستق یت و تطبیعدم جامع 
 یعدم رصد فرهنگ و ینظارت ینهادها یناكارآمد 
 در اقشار مختلف جامعه یو هنر  یفرهنگ روزافزونمتنوع و  یات تقاضاهیریعدم مد 
 هاپروژهو  هاطرح یعدم توجه به آثار و تبعات فرهنگ 
 یع و محصوالت فرهنگیبه صنا توجهیبیبه اقتصاد فرهنگ و  یعدم توجه كاف 
 یو محل یبوم هایفرهنگو  هافرهنگخردهبه  یعدم توجه كاف 
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 یفرهنگ هایدستگاهدر  مدکارآ یانسان یرویضعف در وجود ن  

كشور  یدر نظام فرهنگ یشناسبیافت كه گستره آسین مهم دست یبه ا توانمیگذرا به مطالب باال  یبا نگاه
ف، یو راهبردها، كاركردها و وظا هاسیاست، اندازچشم، یو درون یرونیط بیاعم از مح یمانع اجزاء ساز یدر جم

، ی، فرهنگ سازمانهافناوریران، ی، مد یو مال ایبودجه، ی، دانشیاطالعات، یندها، منابع انسانیساختارها و فرا
عنوان رأس هرم تحول در شورای عالی انقالب فرهنگی به کهازآنجاییاست.  یر ین و مقررات و ... قابل رهگیقوان

 با فرض نیاز بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه کشور است و بدون این مهم، حتیحکمرانی حوزه فرهنگ، پیش
افزایی و هوشمندی، ترین آسیب کنونی یعنی فقدان هماهنگی، همپذیری بازسازی سایر ساختارها، مهمامکان

همچنان پابرجا است؛ بنابراین ارائه طرح تحول و بازسازی ساختار شورای عالی انقالب فرهنگی در اولویت قرار 
سایر ساختارها محقق شود و ثانیاً شورای عالی بتواند با نیاز بازسازی گرفت تا با اجرای آن، اوالً مقدمه و پیش

دست آوردن الزامات فرماندهی ازجمله بازوهای پژوهشی، رصدی و راهبری، بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه به
در ادامه، فرآیند تدوین طرح، نتایج حاصل از تحلیل نظرات  تر طراحی کند.تر و دقیقتر، متقنکشور را عالمانه

 ود.شعنوان مرکز فرماندهی حوزه فرهنگ، ارائه میربطان و سرانجام طرح تحول شورای عالی انقالب فرهنگی بهذی
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 فرآیند انجام کار -3
، ..6/6/00در پی تأکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ و رسانه کشور در تاریخ 

و رسانه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان  دبیرخانه طرح کالن و معماری ساختار فرهنگ
رح منظور ارائه طتبلیغات اسالمی، کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، به

 تشکیل شد. ها های عالی این نهادذیل شورای راهبری با ترکیب مقامبازسازی ساختار فرهنگ و رسانه 

مشی نظران را خطنخبگان و صاحب طیف وسیعی ازی از سازوکار مشارکتی و تجمیع نظرات گیر ، بهرهدبیرخانه
 هاآن مندسازیاصلی خود قرار داد. لذا از مسیرهای مختلف اقدام به تأمین محتوا و سپس تحلیل و نظام

 :اجتناب گردید نمود و از تولید محتوای جدید

سازمان  سیو رئ یفرهنگ و ارشاد اسالم ریط وزفرهنگ، هنر و رسانه توس یاهال یفراخوان عموم -أ
 شده. یمعرف ۀنظرات در سامان افتیو در یاسالم غاتیتبل

وزارت فرهنگ و ارشاااااااااد اسااااااااالمی و  یادارات کل استتتتتتتتانهای مرتبط از ها و طرحاخذ نظرات، ایده -ب
 سازمان تبلیغات اسالمی.

مرتبط با حوزه  وهشی و اجراییگذاری، پژ های سیاستدستگاهها، نکات و نظرات دریافت پژوهش -ت
 ها ها و اندیشکدهها، پژوهشگاهویژه دانشگاهعلم، فرهنگ و رسانه به

؛ و احصاااااء هااستتتتتان وتهران  با حضااااور اهالی فرهنگ و رسااااانه درهای مشتتتتورتی نشتتتت تتتتتبرگزاری  -ث
 نظرات.

 بگانی.مرتبط در فضای حوزوی، دانشگاهی و نخ ها و مقاالتها، پژوهشکتاب تحلیل محتوای -ج
 هایرستتتتانهها و مانند مطبوعات و خبرگزاری های رستتتتمیرستتتتانهبررساااای محتوای منتشاااار شااااده در  -ح

 .اجتماعی

 شود.های اجرایی و مسیرهای تأمین محتوا به تفصیل ارائه میدر ادامه گام

  و اندبه ارائه نظرات خود پرداختهبرای فراخوان عمومی شااااااااده معرفی نفر از درگاه 020تا به امروز 
های ارسااااالی ساااااختارمند بوده اساااات، کلیه مطالب ارسااااالی در عنوان از طرح 076که حدود درحالی

 خراجاساااتفرآیند تحلیل محتوا شاااامل مطالعه کامل متن،  دبیرخانه، بررسااای و تحلیل محتوا گردید.
 است.بندی آن ذیل عناوین احصا شده های مرتبط با هر سرفصل و صورتگزاره

 های منتشاارشااده در ها، مقاالت و مصاااحبهها، پژوهششااده، کتابمطالب ارسااالزمان با تحلیل هم
نظران در مورد موضاااوع سااااختار فرهنگ و فضاااای عمومی و دانشاااگاهی از ساااوی نخبگان و صااااحب

 گردد.بندی محتوایی میرسانه نیز تحلیل و دسته
  ،رای راهبری طرح شااااده از سااااوی شااااوخبرگان تعیین با حضااااورشااااورای مشااااورتی در ابتدای مهرماه

یت به . با عناجمعی پرداختند صااورتبه نظربه بحث و تبادلدر دو جلسااه ابتدایی  تشااکیل گردید و
ا گانه بهای شااشمباحث در قالب کارگروهتصاامیم گرفته شااد تا وجود رویکردهای متفاوت به طرح، 

 :گرددعناوین زیر پیگیری 
 برای جهش( اسالمی انقالبهای محور )با رویکرد توجه به ظرفیتفرصت -
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 مبنامحور )با رویکرد ترسیم وضع مطلوب مبتنی بر مبانی نظری( -
 نهادمحور )با رویکرد اصالح نهادی و سازمانی ساختارهای موجود( -
 محور )با رویکرد تمرکز بر چند مسئله اصلی(مسئله -
ل محور )با رویکرد بازطراحی متناسب با تغییرات اساسی عصر جدید و تحول در مدتحول -

 حکمرانی(
 راهبردمحور )با رویکرد چارچوب مفهومی حکمرانی حوزه فرهنگ( -

های ها به جهت مشغله اعضا به دلیل حضور آنان در مسئولیتضروری است ذکر کنیم که برخی از کارگروه
 های داخلی، از ارائه طرح با رویکرد خود منصرفها نیز پس از بحثجدید تشکیل نگردید. تعدادی از کارگروه

ز ا که آنمطلوب خروجی و الزامات  کنندگان در طرح، ترسیم ساختاربه جهت نظم ذهنی مشارکت گردیدند.
 شده است:ضروریات بود، به این صورت طراحی

 تمرکز نقطه حکمرانان و ...( و زندگی، سبک تحول )حکمرانی، حوزه پروژه، انجام رویکرد 
 فرهنگ از تقریر و اصول، مبانی 
 مطلوب حکمرانی نحوه زاماتال و هاسیاست 
 آفرینتحول های کلیدیچرخش 
 کلیدی و های پیشرانبرنامه 
 ساختاری مصور مدل و آرایش نهادی 
 اختیارات حیطه تعیین و وظایف تقسیم 
 مشخص راهکارهای ارائه 
 راهکارها بندیزمان 
 پروژه موفق اجرای الزامات 
 حقوقی یا پروژه )شخص حقیقی اجرای راهبران یا راهبر تعیین( 

 
 کنندگان دعوت شد تا محتوای خود را در این قالب به دبیرخانه طرح ارائه کنند.در این راستا از همه مشارکت

ها، ضامن ارائه نظرات نفر از مدیران کل اساتان .3 تاکنونبا پیگیری وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمی،  -0
اند. توسااعه را معرفی کرده رسااانهحوزه فرهنگ و  بوم اسااتانیهای مکتوب خود، فعاالن زیسااتو طرح

 آوری نظرات این شبکه فرهیخته در قالب چند گروه کاری در حال انجام است.ارتباط و جمع
در راسااتای گردآوری نظرات نهادهای فرهنگی رساامی کشااور، از مساایر وزارت فرهنگ و از طرفی دیگر،  -2

و مشارکت در این طرح ارسال شده ارشاد اسالمی فراخوانی به چهارده نهاد فعال جهت ارائه نظرات 
 اند.متاسفانه تعداد محدودی از این نهادها در فراخوان مشارکت کرده است.

رسااانی وزارت فرهنگ و ای، در معاونت امور مطبوعاتی و اطالعمبحث بازسااازی ساااختار و نظام رسااانه -3
خاص  صااااورتهب این حوزه نظرانهای متعددی با صاااااحبنشااااساااات وارشاااااد اسااااالمی در حال انجام 

 برگزارشده است.
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در تعامل مستمر با دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور، فعال شدن شوراهای فرهنگ عمومی  -0
. از طرف دیگر هماهنگی الزم با پیگیری شاااااااادها و مشااااااااارکت فعاالنه در پیشاااااااابرد طرح در اسااااااااتان

 گرفته است.صورت  برای همکاری در طرح گذاری ائمه جمعهمسئولین محترم شورای سیاست
گیری در دسااااااااتور کار جاری دبیرخانه اساااااااات. سااااااااه گزارش های موردنیاز در تصاااااااامیمبررساااااااای داده -5

های های فرهنگی دساااتگاهنمای فرهنگ با محوریت بررسااای نهادی، موضاااوعی و اساااتانی ردیفبودجه
از ج های خارفرهنگی و غیرفرهنگی در بودجه کشور، منتشر شد. گزارش بعدی که به بررسی فعالیت

 گزارش 7. در تالشااااای دیگر، پردازد،در حال تنظیم اساااااترهنگ میشااااامول بودجه عمومی در حوزه ف
 .ها سرعت گرفته استسایر نقشه تکمیل کشور تهیه شده و نقشه وضعیت صنایع فرهنگی

های میانی  های علمی و دانشاااجویی و حلقهها، تشاااکلها، اندیشاااکدهساااازی ظرفیت پژوهشاااکدهفعال -6
ها و مطالعات نامهحمایت از پایانمدلی برای شاااااااود. همچنین هایی پیگیری میتدر قالب نشاااااااسااااااا

 اجرایی شده است.طراحی و در تعامل با چند دانشگاه دانشگاهی 
تالش دیگری که با مدیریت و همکاری دبیرخانه محترم شاااورای عالی انقالب فرهنگی صاااورت گرفت،  -7

ربطان در تدوین طرح اسااات. این ساااامانه ذی برای مشاااارکت همه ،اندیشااایساااازی ساااامانه همفعال
 سپاری را تسهیل خواهد کرد.امکان جمع

اندیشاای اسااتانی در حال انجام در راسااتای اسااتفاده از ظرفیت نخبگان در سااطح کشااور، جلسااات هم -8
ها با حضااااور تاکنون شااااهرهای اصاااافهان، اهواز، تبریز، مشااااهد و همدان میزبان این نشااااساااات اساااات.

گذاری، هیئت خاص امام جمعه محترم اهواز با وقت صااااااااورتبهاند. ح بودهاعضااااااااای دبیرخانه طر
ها و فعالین همچنین با همکاری رساااانهورز دفترشاااان را مأمور به پیگیری و ارائه طرح کردند. اندیشاااه

های خود را ها و طرحشوند تا ایدههای گوناگون دعوت مینظران در عرصهها، صاحبخبری در استان
ای این نظرات را و دبیرخانه پوشااش رسااانه بازسااازی ساااختار فرهنگ و رسااانه ارائه دهنددر موضااوع 

 .پیگیری کرده است
های گوناگون گردآوری شده است و تالش مرکز راهبردی فرهنگ و نفر در قالب ..۹تا امروز نظرات بیش از 

های ن عرصه فرهنگ و تشکلنظران، فعاالرسانه بر این است که با همدلی و مشارکت جمعی نخبگان، صاحب
در قالب یک مشارکت وسیع و فراگیر و نیز خروجی  کار جمعیاندیشی و مردمی، این پروژه مدل موفقی از هم

 مشخص کاربردی باشد

 های کلیدیهتحلیل محتوا و گزار  -4
نون تاک رح،نفر از نخبگان و فعالین فرهنگی و تحلیل محتواها در دبیرخانه ط ..۹با مشارکت و اخذ نظر حدود 

دو  ها که درترین گزارهگزاره راهبردی استخراج شده است. در ادامه به پرتکرارترین و اصلی .0۹3بالغ بر 
 شود:اند، اشاره میمرحله خالصه و گزینش شده

 :توصیف وضع موجود 
 ضعف در کیفیت، تربیت و حمایت از نیروی انسانی کارآمد در حوزه فرهنگ؛ 
 گذاری، کارکرد و عملکرد نهادهای فرهنگی؛شتت در سطوح سیاستوجود تعارض، تداخل و ت 
 المللی؛عدم توجه الزم به اقشار مختلف مخاطب در سطح ملی و بین 
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 افزایی نهادهای فرهنگی؛فقدان الگوی تعاملی و عدم هم 
 ی پذیر عدم مساائولیتبع تبالگذاری و فرماندهی حوزه فرهنگ و نبود مرجعیت واحد مقتدر در ساایاساات

 های فرهنگی؛ر قبال بحراند
 آفرینی؛ثبات و بروکراتیک فاقد ظرفیت تحولزده، بیساختار سیاست 
 عدم درک صحیح از اقدامات و الگوی عملیاتی دشمن و واکنش هوشمندانه و بهنگام؛ 
 دون ی، مبهم و تفسیرپذیر، تدوین بانساالرانه، عدم ترسیم مسیرِ تحقق، کلاسناد باالدستی خنثی و دیو

 کارانه، رو به عقب و دور از واقعیترکت نخبگان و مردم، محافظهمشا
 گذاری، کارکردی و عملکردی؛عدم شفافیت و نبود عدالت فرهنگی در سطوح سیاست 
 فقدان سازوکارهای نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگ و برخورد با مسئولین متخلف و تارک فعل؛ 
 ای دولتی؛ههای فرهنگی به بودجهوابستگی فعالیت 
 نبود نظام تولید، توزیع، توصیه و مصرف محصوالت فرهنگی و تزلزل اقتصاد فرهنگ؛ 
 های پیشران انقالب اسالمی و ضعف در هویت دینی، ملی و انقالبی؛گیری از ظرفیتعدم بهره 
 های مهم؛تورم قانونی در عین وجود خأل قانونی در عرصه 

 :ترسیم وضع مطلوب 
 سایر امور اعم از سیاسی و اقتصادی؛ استیالی امر فرهنگ بر 
  ارتقای فرهنگ سازمانی و برخورداری حوزه فرهنگ از نیروی انسانی جوان، کارآمد و دانا مبتنی بر کشف

 و پرورش استعدادها؛
 سازی، اجرا و نظارت؛های میانی در تصمیمبودن و مشارکت حداکثری مردم و حلقهمردمی 
 واحد و مقتدر؛افزایی و فرماندهی هماهنگی، هم 
  ؛«ای در جهان اسالماتحاد فرهنگی، تمدنی و رسانه»توجه به دیپلماسی فرهنگی، کنش فرامرزی و 
 المللی؛ها در عرصه ملی و بینآفرینی فعاالنه آنهای بومی و نقشتقویت فرهنگ 
 ا؛هشناسی و کنش هوشمندانه براساس شناخت وضعیت و نقاط قوت و داراییشناسی، مسئلهمخاطب 
 سازی فرهنگی و ترسیم رؤیای تمدن نوین اسالمی با تأکید بر نهادهای اصیل مانند خانواده؛گفتمان 
 تحقق دولت اسالمی و تعالی فرهنگ و سبک زندگی حکمرانان؛ 
 نگری و اجتناب از روزمرگی؛پژوهی و آیندهآینده 
  ی زنجیره تولید، توزیع، توجه به اقتصااااااد فرهنگ، دیپلماسااااای اقتصاااااادی در حوزه فرهنگ و پایدارسااااااز

 توصیه و مصرف صنایع فرهنگی؛
 اتصال نهاد علم و فرهنگ و تعامل دوسویه؛ 

 :راهکارهای بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه 
  تبدیل شاااااااورای عالی انقالب فرهنگی به قرارگاه فرهنگی با کارکرد فرماندهی حوزه فرهنگ و اجتناب از

 رت؛گذاری صرف و منفک از اجرا و نظاسیاست
 طور خاص به اعضااااااای ریزی، راهبری و نظارت به شااااااورای عالی انقالب فرهنگی و بهاعطای بازوی برنامه

 ای و مخاطبی؛های مشخص موضوعی، عرصهحقیقی با مأموریت
 ویژه برنامه و بودجه ساالنه؛ها و لوایح بهآفرینی شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین طرحنقش 
 پرداز، راهبردنگار و مسلط به اجرا در مرکز فرماندهی؛مدیران نظریه گیری ترکیبی ازبهره 
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 ایجاد کمیسیون مشترک میان شوراهای عالی انقالب فرهنگی، فضای مجازی و امنیت ملی؛ 
 های مشاور؛اجرای برنامه احیای پیوست فرهنگی در کشور از طریق ایجاد شرکت 
 های مردمی؛ردن از رکود به نفع گروههای سخت و نرم فرهنگی و خارج کشناسایی دارایی 
 تربیت نیروی  ابع انساااانی حوزه فرهنگ در راساااتایایجاد سااااختار مسااائول و متولی توساااعه و ارتقای من

 گرا؛انسانی متخصص، متعهد و تحول
 های فرهنگی و عمق راهبردی انقالب اسالمی از طریق حضور مؤثر و کنش افزایش دامنه مخاطب برنامه

 های بومی؛فرهنگگیری از ظرفیت خردهزی با بهرهفرهنگی فرامر 
 گر درخصوص منش و سبک زندگی حکمرانان؛ایجاد ساختار متولی تحقق دولت اسالمی و مطالبه 
 کاری و تقسااااااایم کار ساااااااازی، حذف موازیبازنگری در سااااااااختارهای فرهنگی موجود در راساااااااتای چابک

 محور؛محور و مخاطبمسئله
 تعامل دوسویه با نهاد فرهنگ؛ محوری نهاد علم ومسئله 
 ها(ها و اثربخشی برنامهایجاد اتاق وضعیت فرهنگ )شناخت جامعه، مخاطب، ظرفیت 
 المللیای، داخلی و بینها و تقسیم کار موضوعی، عرصهافزایی ظرفیت پژوهشگاههماهنگی و هم 
  ظارت مردمی؛نظارتی و پایش مستمر از جمله سامانۀ شفافیت و ن مؤثرایجاد سازوکارهای 
  ارتقاء سهم کاالهای فرهنگی در سبد خانوار و توجه به نهادهای مالی دینی مانند وقف و نذر در اقتصاد

 فرهنگ؛
 سازی نوجوانان؛تسهیل و حمایت فضای نوآوری فرهنگی با تأکید بر فعال 
  ه؛و هوشمندان مؤثرایجاد مرکز مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و گروه واکنش سریع در راستای مقابلۀ   

رهنگ نیاز و پیشران بازسازی ساختار فتوانند پیشهای مهم و کلیدی که میالبته محتوای مرتبط با برخی سرفصل
حتوای دبیرخانه، م تاکنونطور که باید و شاید پرحجم و دقیق نیست یا به بیان بهتر و رسانه محسوب شوند، آن

 ها یافته است:کمتری ذیل این سرفصل

 وضع موجود توصیف 
  ،شناسایی وضع موجود ساختارهای کشور در زمینه وظایف، اختیارات، کارکردها، گستره فعالیت )محلی

 ها، تعارضات و خألها؛المللی(، جامعه مخاطب و سرمایه اجتماعی؛ و تحلیل تداخلملی، بین
 ها با مردم و آنهای میانی، کارکردها، گساااااتره فعالیت، دامنه مخاطب، و مدل تعامل شاااااناساااااایی حلقه

 حاکمیت؛
 شناسایی وضعیت زنجیره ارزش محصوالت فرهنگی؛ 
 های فرهنگی و حوزه فرهنگ؛استخراج قوانین و مقررات مرتبط با آمایش دستگاه 
  وضاااااعیت آمایش و اطلس حوزه فرهنگ در زمینه سااااااختارها، امکانات، فضااااااها و منابع انساااااانی حوزه

 فرهنگ
 ها و منابع راکد؛رفیتها، ظشناسایی امکانات، سرمایه 
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 ترسیم وضع مطلوب 
  ،بررسااااای معایب، مزایا و ترجیح سااااااختارهای حکمرانی مبتنی بر موضاااااوعات فرهنگی، صااااانایع فرهنگی

ابزارهاای حکمرانی، کاارکردهاا، مخااطاب، غاایاات کنش امر فرهنگی؛ و ساااااااطح مطلوب جاایاابی و تقادم 
 هرکدام بر دیگری؛

 گری و گری، تنظیمهای مختلف مدیریت فرهنگی ازجمله تصااااااادیهارزیابی معایب، مزایا و ترجیح شااااااایو
 گری؛ و تجویز هرکدام در سطوح مختلف حکمرانی؛تسهیل

 شاااااااده )در ساااااااطح بررسااااااای معایب، مزایا و ترجیح حکمرانی فرهنگی تمرکزگرا در مقابل حکمرانی توزیع
در ساااااطح جغرافیایی:  –ها، کنشاااااگران خرد و مردمی و... کنشاااااگری: حاکمیت، دولت، هنرمندان، چهره

 ای، استانی، محلی و...( و تجویز هرکدام در سطوح مختلف؛منطقه
 یح درآمدزایی محصاااااااوالت فرهنگی در مقابل فراغت اهالی فرهنگ از حوزه ارزیابی معایب مزایا و ترج

 اقتصاد؛
 ریزی مطلوب در حوزه فرهنگ؛های سندنویسی و برنامهها و شاخصمدل 
 ریزی، تخصیص و نظارت بر بودجه عملیاتی در حوزه فرهنگ؛های برنامهمدل 
 های پژوهشااااااای در عین ابتنا به مبانی ساااااااازی پروژههای فرهنگی با تأکید بر کاربردیهای پژوهشمدل

 نظری؛ )اتصال نهاد علم و فرهنگ(
 ها و آستانه ضرورت ایجاد ساختار مستقل فرهنگی؛مالک 
 های میانی؛مدل مطلوب حمایت و تعامل حاکمیت با حلقه 
 ها و راهکارهای احیای پیوست فرهنگی در کشور؛مدل 
 گیری جریان نفوذ؛ز شکلها و راهکارهای مقابله و جلوگیری اها، طرحمدل 

 راهکارهای بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه 
 نگاشت نظام مسائل فرهنگی به ساختارهای جدید؛ 
 های میانی؛ برای بازه زمانی مشخص و در حوزه های فرهنگی و حلقهارائه نقشه آمایش نهادها، دستگاه

 جغرافیایی معین؛
 ها )مالحظات فرهنگی، ارائه راهکار برای رفع آن های سااااااااختار جدید وها و آسااااااایببینی مقاومتپیش

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی(
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 نقش و اهمیت شورای عالی انقالب فرهنگی در بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه کشور -5
بر ضرورت هماهنگی  ،نظراتاز ای بخش عمدهدهد های راهبردی اهالی فرهنگ و رسانه نشان میبررسی گزاره

ای در دفاع از ساختار کنونی ارائه هیچ گزاره .دناهبری امور فرهنگی ذیل یک مرجع واحد تأکید دار ر  و هابرنامه
 .قابلیت اجرا دارند ساختاری با تغییرات کوچکراهکارها  ی ازاتعداد معتنابهنشده است و 

 بازسازینیاز پیشعنوان رأس هرم حکمرانی حوزه فرهنگ، تحول در شورای عالی انقالب فرهنگی به کهازآنجایی
 ر،ساختااجزای ی بازسازی سایر پذیر امکان حتی با فرضساختار فرهنگ و رسانه کشور است و بدون این مهم، 

رح ارائه ط بنابراین است؛، همچنان پابرجا هوشمندیافزایی و هماهنگی، هم فقدانترین آسیب کنونی یعنی مهم
 نیازمقدمه و پیشگی در اولویت قرار گرفت تا با اجرای آن، اوالً ساختار شورای عالی انقالب فرهنبازسازی تحول و 

ازوهای ب الزامات فرماندهی ازجمله دست آوردنبتواند با به ی عالیشود و ثانیاً شورا محققبازسازی سایر ساختارها 
 .دطراحی کن رتو دقیق ترمتقنتر، عالمانهراهبری، بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه کشور را  رصدی وپژوهشی، 

 طرح تحول شورای عالی انقالب فرهنگی -6
با عنایت به نقش و اهمیت شورای عالی انقالب فرهنگی و ضرورت تحول در آن پیش از بازسازی سایر ساختارهای 

 تبدیل شورای عالی انقالب فرهنگی ایده اصلیطرح تحول شورای عالی انقالب فرهنگی با  فرهنگ و رسانه کشور،
ه این اید .تدوین شده استریزی حوزه علم و فرهنگ گذاری و برنامهگاه اصلی سیاستدهی و قرار به مرکز فرمان

ً توسط دو اقدام اساسی ساختاری پیگیری می ر راهبردنگاری، اجرا و نظارت بگذاری اتصال حلقه سیاست شود: اوال
ً  و گانهستادهای نُه دراجرا  ادها ست .های اجراییخوشهاز طریق  اههماهنگی دستگاهکاهش تشتت و افزایش  ثانیا

های اجرایی نیز که های اجرایی را بر عهده دارند و دستگاهریزی راهبردی، راهبری و نظارت بر دستگاهنقش برنامه
ها و راهبردهای شورای عالی را براساس سیاست شانهایها برنامهواسطه سرخوشهاند، بهخوشه قرار گرفته 6در 

 و منحلگذشته،  شوراهای عالی بخشی، موضوعی و اقماریدر ساختار جدید، تمامی  کنند.یتنظیم مهماهنگ و 
 شوند.کارگیری میگانه بهها در ستادهای نهمنابع انسانی کارآمد آن

سازی شورای عالی با تغییر ترکیب اعضا، ایجاد مرکز رصد و پایش فرهنگ، تأسیس دفتر برنامه همچنین چابک
دشمن، ایجاد دفتر پیوست فرهنگی، اجتماعی و عدالت، طراحی سازوکار ارتقای منابع انسانی رصد و مقابله با 

مهم طرح تحول هستند که در ادامه  اقداماتهای میانی، ازجمله های مردمی و حلقهحوزه فرهنگ و تقویت گروه
 شود.ئه میپیوست ارابه و فرآیندهاشده ساختار طراحیطرح مصوّر ها اشاره و به تفصیل به آن
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 آفرینتحولهای چرخش -6-1
 با محوریت شورای عالی انقالب فرهنگی آفرین برای طراحی بازسازی ساختار فرهنگ و رسانههای تحولچرخش

 در جدول زیر آمده است: ،های کلیدی استخراج شدهمبتنی بر تحلیل محتوا و گزاره که

 به از
انفکاک بخش تمرکز بر سندنویسی و 

 از اجراگذاری سیاست
 و اجرا ،ریزیگذاری به برنامهسیاستحلقه اتصال 

 نظارت
 افزاییفرماندهی واحد و هم کاریتداخل وظایف و دوباره

در تهیه حداکثر آفرینی اعضای حقیقی نقش
 نویس مصوباتپیش

به  ریزی، راهبری و نظارتاعطای بازوی برنامه
های موضوعی اعضای حقیقی متناسب با تخصص

 تادها()رئیس س
کاری تعدد، تشتت، عدم هماهنگی و دوباره

 های اجراییدستگاه
ها و کنش هماهنگ و بندی دستگاهخوشه

 کار شدهتقسیم

 فقدان ساختار متولی پیوست فرهنگی
 واحیای پیوست فرهنگی در کشور ایجاد سازوکار 

 ، اجتماعی و عدالتمقام پیوست فرهنگیقائم
عیت جنگی و عدم اهتمام الزم نسبت به وض

 تهاجم دشمن در حوزه فرهنگ
منظور ایجاد دفتر رصد و مقابله با دشمن به

 شناخت الگوهای دشمن و ارائه آرایش متناسب

 آفرینی در تدوین اسناد قانونی و دولتیعدم نقش
ویژه برنامه ها و لوایح بهآفرینی فعال در طرحنقش

 و بودجه ساالنه
 سازی، نظارتتصمیمنادیده گرفتن مردم در فرآیند 

 و اجرا
ساختارسازی و طراحی فرآیند مشارکت مردم و 

 های میانیحلقه
 پرداز، راهبردی و اجراییترکیبی از مدیران نظریه پردازدبیرخانه صرفاً علمی و نظریه

 فقدان متولی ارتقای منابع انسانی در ساختار
مسئول و متولی توسعه و ارتقای  ایجاد ساختار

 حوزه فرهنگو فرهنگ سازمانی انی منابع انس
فقدان پایگاه داده ملی از فضاها و امکانات 

 فرهنگی
های سخت و نرم فرهنگی و خارج شناسایی دارایی

 های مردمیکردن از رکود به نفع گروه
 المللیحضور مؤثر در مجامع فرهنگی بین ریزی صرفاً ملیبرنامه

فضای همپوشانی برخی از وظایف با شورای عالی 
 مجازی

 های نیاز به همکاریمشترک در عرصهستاد ایجاد 

 توجهی به ساماندهی صنایع فرهنگیکم
بنیان و اقتصاد های فرهنگایجاد ستاد فعالیت

 فرهنگ

 و هردو از جامعه انفکاک نهاد علم از فرهنگ
محوری نهاد علم و تعامل دوسویه با نهاد مسئله

  هااز طریق ستاد فرهنگ

 ایهای پراکنده و جزیرهها و اندیشکدهپژوهشگاه
ای، داخلی هماهنگی و تقسیم کار موضوعی، عرصه

 المللیو بین



 

  

00 

 

 ضرورت تغییر در ترکیب اعضای شورا -6-2
  ،هایمساائولیت فرماندهی و راهبری بخش« سااتادها»در برنامه تحولی که در ادامه به تفصاایل آمده اساات 

دارند. رؤسااای سااتادها، عضااو حقیقی شااورا هسااتند؛ از این  مختلف عرصااه علم، فرهنگ و رسااانه را برعهده
انتخاب شوند که توانایی ریاست بر هر یک از این ستادهای تخصصی را  ایگونهبهرو، اعضای حقیقی باید 

 برای تحقق وظایف تالش کنند. وقتتمام صورتبهدارا باشند و 
 قرار  مدنظرشاااده، کاهش اعضاااای حقوقی هنظر به تکثر اعضاااای حقوقی شاااورا در حالت فعلی، در طرح ارائ

ً گرفته اسااات؛ چرا که این اعضاااا  ها در تابع رؤساااای قوا هساااتند. البته رؤساااای قوا و معاونان اول آن عمدتا
شورا عضویت دارند و رئیس کمیسیون نهادهای فرهنگی حاکمیتی، دولتی و تقنینی نیز عضو شورای عالی 

دیگر عضو شورای عالی نیستند؛ اما در شورای  باوجوداینکه، هستند. عمده اعضای حقوقی در حالت فعلی
 های دستگاه خود، نقش فعال خواهند داشت.های مرتبط با حیطه فعالیتمعین و خوشه

 های شااااااورا تأثیر دارند، از میان اعضااااااای حقیقی انتخاب بر تمام شاااااائون فعالیت که ندو رئیس برنامه کال
برنامه رصاااااااد »و « برنامه پیوسااااااات فرهنگی، اجتماعی و عدالت»از: خواهند شاااااااد. این دو برنامه عبارتند 

 «.دشمن
 .سه عضو حقیقی غیراجرایی نیز در شورای عالی عضویت دارند 
  نفر رؤساااااای قوا، معاونان اول، رؤساااااای  .0گردد: پیشااااانهاد می گونهاینبا این توضااااایحات، اعضاااااای شاااااورا

 3نفر رئیس سااتادها؛  ۹و دادسااتان کل کشااور؛  های ذیل رهبریهای فرهنگی دو قوه و مجموعهکمیساایون
 نفر دبیر شورا. 0های کالن؛ نفر رئیس برنامه 2نفر عضو حقیقی غیر اجرایی؛ 

 های کالن پس از انتصااااب به عضاااویت حقیقی در شاااورا، با انتخاب اعضاااای شاااورا و رؤساااای ساااتاد و برنامه
 ند.شوبه ریاست ستاد یا برنامه کالن منصوب می جمهوررئیسحکم 

 عضو( 25ترکیب شورای عالی انقالب فرهنگی ) -6-3
 جمهوررئیس 
 رئیس مجلس شورای اسالمی 
 رئیس قوه قضائیه 
 جمهورمعاون اول رئیس 
 عنوان متولی امور فرهنگنائب رئیس مجلس شورای اسالمی و منتخب نمایندگان به 
 معاون اول قوه قضائیه 
 رئیس کمیسیون نهادهای فرهنگی ذیل رهبر معظم انقالب 
 رئیس کمیسیون فرهنگی دولت 
 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
 دادستان کل کشور 
 ( 3عضو حقیقی غیراجرایی) 
 (۹ای فرهنگ( )عضو حقیقی دارای مسئولیت فرماندهی )رؤسای ستادهای موضوعی و خطوط برنامه 
 ( 0رئیس برنامه پیوست فرهنگی، اجتماعی و عدالت ) 
 ( 0رئیس برنامه رصد دشمن ) 
 ( 0دبیر شورا ) 

 



 

  

05 

 

 عضو( 22شورای معین ) -6-4
 جمهورمعاون اول رئیس 
 عنوان متولی امور فرهنگینائب رئیس مجلس شورای اسالمی و منتخب نمایندگان به 
 معاون اول قوه قضائیه 
 رئیس کمیسیون نهادهای فرهنگی ذیل رهبر معظم انقالب 
 رئیس کمیسیون فرهنگی دولت 
 رای اسالمیرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شو 
 دادستان کل کشور 
 ( 3عضو حقیقی غیراجرایی) 
 (۹ای فرهنگ )رؤسای ستادهای موضوعی و خطوط برنامه 
 ( 0رئیس برنامه پیوست فرهنگی، اجتماعی و عدالت) 
 ( 0رئیس برنامه رصد دشمن) 
 ( 0دبیر شورا) 
 (6) 1های اجراییمدیران خوشه 

 د(ستا 9ای فرهنگ )ستادهای راهبری و خطوط برنامه -6-5
های مهم ساختار فعلی، چندشغله بودن مسئولین شورای عالی، عدم تمرکز، اهتمام و صرف زمان ازجمله آسیب

ای هگونگانه بهمناسب برای امور شورا و دبیرخانه، گسست نهاد علم از فرهنگ و هردو از جامعه است. ستادهای نه
 ، شأن فرماندهی و راهبریبه مثابه قرارگاه تخصصی ستادهاها رفع شود؛ چراکه این اند که این آسیبطراحی شده

ت به گو بودن نسبضمن مسئول و پاسخ ها پیشینی است. ستادهاها فعاالنه و اثرگذاری آنجنس کنش آندارند، 
ا هو برنامه آن متولی حل مسائل از طریق اتصال نهاد علم و فرهنگ و جامعه هستند ،وضعیت فرهنگی کشور

رؤسای ستادها، عضو شورا بوده و شود. سنجش، در شورای عالی مصوب میهای قابلخصبراساس اهداف و شا
شوند یای انتخاب مگونهرو، اعضای حقیقی بهبرای ایفای وظایف تالش کنند. ازاین وقتتمامصورت وظیفه دارند به

 که توانایی ریاست بر هر یک از ستادهای تخصصی را دارا باشند.

 ادهای محوری ستمؤلفه

 های واقعی فکری با مأموریت روشن و مشخصهسته 
 گو نسبت به وضعیت فرهنگی کشورمسئول و پاسخ 
 نگاشتی به شورای عالی برای تصویبای و رهپیشنهاد سیاستی، راهبردی، برنامه دهندهارائه 
 مثابه قرارگاه تخصصیهای مرتبط بهفرماندهی و راهبری دستگاه 
 هاپژوهشی دستگاهای و برآوردن نیازهای داده 

  

                                                
با  و ستادها شورای عالی انقالب فرهنگی ارتباطرند. هر خوشه یک سرخوشه دارد که گیخوشه قرار می 6های حوزه علم و فرهنگ در همه دستگاه1 

 های عضو را دارند.مدیریت و ساماندهی دستگاه تعامل دوسویه، وظیفه هاسرخوشهاست.  هاآن واسطهبهها، دستگاه
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 ساختار ستاد

 رئیس ستاد و عضو شورای عالی 
 ( 5شورای مشورتی )نفر 

o پردازاندانشمندان و نظریه 
o راهبردنگاران و مدیران راهبردی 
o )فعالین صنایع فرهنگی و مدیران اجرایی )با رعایت الزامات اجتناب از تعارض منافع 

 مشی گذاریمعاونت خط 
o های ستاد و ارائه به شورای عالی برای تصویبو برنامه ها، راهبردهاتدوین سیاست 
o بندی و حل مسائل با سازوکار مشارکت نخبگانی و مردمیشناسی، اولویتمسئله 
o  بررساای مسااتمر الگوهای عملیاتی و اقدامات دشاامن و جریان نفوذ )در تعامل با دفتر برنامه رصااد و

 مقابله با دشمن(
o جناح مؤمن و انقالبی(های جامعه اسالمی )تقویت پیشران 
o های فرهنگی )در تعامل با مرکز رصد و پایش فرهنگ(تدوین و پیگیری وضعیت شاخص 
o ریزی و توسااااااعه منابع فرهنگی معاونت برنامهنویس برنامه و بودجه ساااااااالنه و ارائه به تدوین پیش

 کشور
o ریزی و توساااااااعه ت برنامهکرد بودجه )در تعامل با معاونها و هزینهنظارت و ارزیابی ماهانه برنامه

 منابع فرهنگی کشور(
o  هاها و مدلنوآوری در روشارتقای مستمر 

 معاونت راهبری، نظارت و تضمین اجرا 
o هاها و تحقق برنامهراهبری و نظارت بر اجرای سیاست 
o هاها و برنامهارزیابی پیشرفت و اثربخشی سیاست 
o های اجرایی به شااورای عالی و دیگر مراجع اههای بررساای عملکرد و پیشاارفت کار دسااتگارائه گزارش

 ربطذی

 

 ایرانی-ستاد فرهنگ اسالمی -0
 وظایف:

 های فرهنگی جامعهارتقا و بهبود شاخص 
 سازی نوین اسالمیترسیم رؤیای اجتماعی مبتنی بر هدف تمدن 
 های اجرایی در زمینه تولید محتوای سالم و مفیدراهبری دستگاه 
 یدات فرهنگینظارت بر کیفیت محتوای تول 
 گیری از سازوکارهای متنوعکاهش میزان و اثرگذاری محتوای ناسالم با بهره 

 دامنه موضوعات:
 اعتقادات و باورهای اسالمی 
 های اسالمیاخالق و ارزش 
 ایرانی-سبک زندگی اسالمی 
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 فرهنگ ملی، عمومی و بخشی 
 فرهنگ مهدویت و انتظار 
 فرهنگ دفاع و مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت 
 خوانی و افزایش سواد عمومیکتاب 
 گسترش زبان و ادبیات فارسی 
 جهش تولید و مصرف کاالی داخلی 
 سازی فرهنگمردمی 
 های ملی و فرهنگیگرامیداشت 

 ستاد امور و شئون معنوی -2
 وظایف:

 احیا و ترویج عبادات، شعائر و مناسک دینی 
 راهبری حوزه تبلیغ اصیل و سنتی 

 دامنه موضوعات:
 اقامه نماز 
  زکاتایتاء 
 معروف و نهی از منکرامربه 
 مساجد 
 هیئات 
 وقف و امور خیریه 
 های قرآنیفعالیت 
 های دینی و معنویداشت مناسبتبزرگ 

 بنیان و اقتصاد فرهنگهای فرهنگستاد فعالیت -3
 وظایف:

 )پایدارسازی، اتصال و ارتقای زنجیره ارزش صنایع فرهنگی )تولید، توزیع، توصیه و مصرف 
  وری و مولدسازی صنایع فرهنگیبهرهارتقای 
 های راکدبازارپردازی، اتصال صنایع فرهنگی به یکدیگر و به جریان انداختن سرمایه 
 ها و ارتقای اقتصاد فرهنگنوآوری در روش 

 دامنه موضوعات:
 فیلم و سینما 

o سینما 
o پویانمایی 
o تئاتر و هنرهای نمایشی 
o نمایش خانگی 

 نشر و محتوای متنی 
o کتاب 
o و رمان ادبیات 
o محتوای دیجیتال 
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o افزارنوشت 
o چاپ 

 آوا 
o موسیقی 
o سرود 
o نماهنگ 

 تفریح و سرگرمی 
o های دیجیتالبازی 
o بازیاسباب 
o بازی رومیزی و محیطی 
o شهربازی 
o ورزش همگانی 

 مد و پوشش 
o لباس 
o زیورآالت 
o عطر 

 فضا، محیط و تبلیغات 
o شهرسازی و معماری 
o فضاهای فرهنگی 
o تبلیغات محیطی 
o تبلیغات مجازی 
o ی تجسمیهنرها 
o طراحی داخلی 
o های فرهنگیفروشگاه 

 های معنویدارایی 
o هاها و نشاننمادها، شخصیت 
o میراث فرهنگی 
o هاموزه 
o های فیزیکیجاذبه 
o غذا 
o ورسومآداب 
o صنایع دستی 
o گردشگری 
o آرشیوها 

 بازارپردازی و خدمات نوین فرهنگی 
o سازهای نرم و هویتفناوری 
o گری فرهنگیابزارهای تنظیم 
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o وهای فرهنگیتوسعه الگ 
o الگوسازی محصوالت فرهنگی مکمل 
o آموزش و مهارت 

 توسعه صادرات محصوالت فرهنگی 
 زایی فرهنگیراهبری و حمایت از اشتغال 

 ستاد امور اجتماعی و جوانان -0
 وظایف:

 و تدوین و اجرای منشور جامع خانواده اسالمی تحکیم بنیان خانواده 
 تسهیل ازدواج و تشکیل زندگی جوانان 
 شأن، منزلت و کرامت بانوان ارتقاء 
 امیدآفرینی و رفع معضل عالقه به مهاجرت 
  باکیفیتفرزندآوری و رشد جمعیت 
 های اجتماعیکاهش آسیب 

 دامنه موضوعات:
 خانواده 
 جمعیت 
 بانوان 
 جوانان 
 امنیت عمومی و اجتماعی 
  زیستمحیطحفاظت از فرهنگ 
 عفاف و حجاب 
 مهاجرت 

 رستاد راهبری نقشه جامع علمی کشو -5
 وظایف:

 )تحول آموزش عالی )علوم، تحقیقات و فناوری 
 تحول و ارتقاء علوم انسانی 
 های علمیهتحول حوزه 
 در راستای افزایش کارآمدی و اثربخشی نهاد علم علمیهیئتهای ارتقای بازبینی شاخص 
 هااسالمی شدن دانشگاه 
 ه جهانیحفظ پیشتازی ایران در عرصه علم و فناوری در منطقه و ارتقای رتب 
 های علمیه مبتنی بر کارآمدی، اثربخشی و حل مسائل جامعهها و حوزهها، پژوهشگاهبندی دانشگاهرتبه 
 های مولدارتقای دانش، مهارت و تعهد نخبگان و اشتغال در بخش 
 )اتصال زنجیره و تعامل دوسویه نهاد علم با حوزه اجرا و مخاطب )مسئله محوری 
 ندهای آیندهپژوهی و شناسایی روآینده 

 دامنه موضوعات:
 پردازیتولید علم و نظریه 
 به مثابه نهاد علم دینی های علمیهحوزه 
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 ها به مثابه نهاد علم طبیعی و فناوریدانشگاه 
 آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی 
 های غیررسمیآموزش 
 بنیانحوزه دانش 

 ی عالی فضای مجازی(فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی )مشترک با شوراامور ستاد  -6
 وظایف:

 ساماندهی تولید محتوا در فضای مجازی 
 های ناشی از فضای مجازیپیشگیری و مهار آسیب 
 صیانت از خط، زبان و ادبیات فارسی در فضای مجازی 
 ارتقاء سواد فضای مجازی 
 نیایرا-گذاری و تدوین برنامه ملی علم و فناوری فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسالمیسیاست 
 ایرانی-ربطان با فرهنگ اسالمیسازی طراحی و مسئولیت ذیساماندهی سکوها و متناسب 

 دامنه موضوعات:
 محتوای فضای مجازی 
 تبلیغات مجازی 
 های اجتماعیشبکه 
 های نمایشی برخطسامانه 
 فرهنگ و اخالق کاربری 

 ی امنیت ملی(ستاد رسانه و افکار عمومی )مشترک با شورای عالی فضای مجازی و شورای عال -7
 وظایف:

 هاسازی نظام جامع اخبار، اطالعات، ارتباطات و رسانهطراحی و پیاده 
 سرعت در ارائه روایت صحیح 
 مقابله با جنگ شناختی دشمن 
 امیدآفرینی 
 صیانت از افکار عمومی 
 هاساماندهی چهره 

 دامنه موضوعات:
 های اجتماعیرسانه 
 های خبریها و سایتخبرگزاری 
 تصویری کوچک های رسانه 
 ها و اثرگذاران فضای مجازیچهره 

 ستاد کودک و نوجوان -8
 وظایف:

  وپرورشآموزشتحول 
 ایرانی-تربیت نیروی انسانی کارآزموده و پرانگیزه بر مبنای فرهنگ اسالمی 
 سازی قشر نوجوان و مشارکت مؤثر آنان در اجتماعفعال 
 ایرانی-هنگ اسالمیبندی مهدهای کودک بر مبنای فر استانداردسازی و رتبه 
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 های رسمی و غیررسمی کودک و نوجوانساماندهی آموزش 
 فضاهای بازی و سرگرمیسازی، توسعه و ارتقای سالم 

 دامنه موضوعات:
 کودکان 
 نوجوانان 
 دختران 
 نسل متولدشده در عصر فضای مجازی 
 هاهای کودکانه و مهدکودکرسانه، فضاها و محیط 
 فضاهای تفریح و سرگرمی 
 ها و مدارسهآموزشگا 

 ایرانی-ستاد فرهنگ و ارتباطات اسالمی -۹
 وظایف:

 های بومی و محلیالمللی سنتآفرینی ملی و بینحفظ، تقویت و نقش 
 های بومی و استانیشناسایی مسائل و ارائه برنامه 
 مرزیهای بروندیپلماسی فرهنگی و ارتقای برنامه 
 مدیریت و ارتقای تصویر از ایران اسالمی 
 ی و همکاری فرهنگی با محور مقاومتافزایهم 
 تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور 

 دامنه موضوعات:
 های بومی و محلیفرهنگخرده 
 هاها و قومیتاستان 
 محور مقاومت 
 منطقه غرب آسیا 
 عمق راهبردی انقالب اسالمی 
 ایرانیان خارج از کشور 

 

 های عمومی رئیس و شورای مشورتی ستادهاشاخص

 سمی، روحی، اخالقی و اقتصادیسالمت ج 
 تسلط توأمان به حوزه نظری انقالب اسالمی و حوزه اجرا 
 نفعان و مردماهل مشورت، گفتگو و تعامل با ذی 
 جوانی 
 ناپذیریپرکاری و خستگی 
 ضدیت با فساد 
 تسلط نسبی به حوزه اقتصاد فرهنگ 
 های نفوذهای عملیاتی دشمن و جریانشناخت نسبت به مدل 
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 ت به مبانی دینی و گفتمان انقالب اسالمیتسلط نسب 
 فهم دقیق نسبت به فرهنگ و تحوالت فرهنگ 
 شناخت نسبت به جامعه ایران 
 المللی فرهنگ انقالب اسالمی و محور مقاومتهای بینآگاهی نسبت به ظرفیت 
 مداریوالیت 
 کاریگرایی و دوری از محافظهتحول 
 نخبگی، ابتکار و خالقیت 
 گراییمحوری و مأموریتگرایی، مسئلهجهمداری، نتیتکلیف 
 المللیآگاهی نسبت به دانش و مسائل روز در حوزه داخلی و بین 
 نگریپژوهی و آیندهآینده 
 نگاه راهبردی به منابع انسانی، کشف استعداد و کادرسازی 

 

 انتخاب رئیس ستاد سازوکارشرایط و 

 عضویت در شورا با حکم رهبر انقالب 
 یاست ستادنامزدشدن برای ر 
 اخذ رأی از شورای عالی 
  جمهوررئیسنصب توسط 

 

 شورا( ها وکننده و ناظر ستادها، خوشهساختار دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )پشتیبان و هماهنگ -6-6
 اداره کل دبیرخانه و دفتر نظارت بر حسن اجرای مصوبات 
 لت مقام دبیر و رئیس برنامه پیوست فرهنگی، اجتماعی و عداقائم 

o طرح احیای پیوست فرهنگی مبتنی بر نظام مؤسسات مشاور فرهنگی 
 رئیس ستاد رسانه و افکار عمومی و ستاد امور محتوای  مقامقائمدشمن ) رصد و مقابله با رئیس برنامه

 فضای مجازی(
o رصد اقدامات و الگوهای عملیاتی دشمن 
o ها و ابتکارات مقابله با دشمنطراحی برنامه 
o ریزی مؤثرها در زمینه راهبردنگاری و برنامهتعامل با ستاد 

 گذاری، هماهنگی و نظارتمشیمعاونت خط 
o های کلی علم و فرهنگنویس سیاستتدوین و ارائه پیش 
o گذاری ستادهامشیهماهنگی، پیگیری و نظارت بر امور معاونت خط 
o امور تضاااااامین  پیگیری) هماهنگی، پیگیری و نظارت بر امور معاونت راهبری و نظارت سااااااتادها

 (اجرای ستادها؛ تعامل با دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی
 ریزی و توسعه منابع فرهنگی کشور )دبیر کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه(معاونت برنامه 

o های فرهنگی کشورمدیرکل بودجه و ارزیابی برنامه 
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  بودجهو ارزیابی سامانه شفافیت 
 ری امور برنامه و بودجه ستادهاهماهنگی و پیگی 
 تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور 

o مدیرکل حقوقی 
  کلی هایسااایاساااتمجلس،  هایطرحلوایح دولت،  نویسپیشپیگیری فعاالنه انطباق 

 با مصوبات شورای عالی
 سااازی اجرایی منظوربه اجرایی هاینامهآیینو  هاطرح ،لوایح و تصااویب پیگیری تدوین

 شورا مصوبات
o هاافزایی داراییمدیرکل منابع و هم 

 های نرمتوسعه سرمایه 
 های فیزیکی و سختمدیریت دارایی 
 های مردمیاز گروه افزاریو نرم افزاریهای سختها و حمایتسامانه شفافیت دارایی 
 های دریافتیبندی فعاالن فرهنگی و شفافیت حمایتسامانه رتبه 

 معاونت شبکه انسانی  
o  تقای منش حکمرانان و پیگیری دولت اسالمیدفتر ار 

 هاتدوین شاخص 
 بندی حکمرانانرتبه 
 سامانه شفاف ارزیابی وضعیت حکمرانان و نظرسنجی مردمی 
 رمایه اجتماعی نهادهای حکمرانیارتقای س 
 با تأکید بر شاااااافافیت و گفتگوهای مردم و  کاهش گسااااااساااااات میان مردم و حاکمیت

 حاکمیت
 ارتقای فرهنگ سازمانی 

o فتر استعدادیابی، شناسایی و ارتقای منابع انسانی د 
 معاونت اجرایی 

o ارتقای ابزارهای حکمرانی با مشارکت نخبگان و مردم 
 مبتنی بر تقسااایم  ساااامانه شاااناساااایی و حل مساااائل ملی با مشاااارکت مردم و نخبگان

 وظایف مردمی
 های میانیارتباط با شبکه حلقه 
 سپاری و نظرسنجیسامانه جمع 

o های پژوهشیها، خروجیترسی به جلسات، نشستتوسعه دس 
o پشتیبانی 
o روابط عمومی 

 های رصدی دولتی و حاکمیتی(افزایی و ادغام بخشسازی، هممرکز رصد و پایش فرهنگ )یکپارچه 
o های ملیروزرسانی شاخصدفتر به 
o اتاق وضعیت مرکزی 

  های فرهنگی جامعههوشمند شاخصو تحلیل ارزیابی 
 جامعه اسالمی )جناح مؤمن و انقالبی(های وضعیت پیشران 
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 )ارزیابی عمق راهبردی انقالب اسالمی )اتاق وضعیت جامعه مخاطب انقالب اسالمی 
 المللی فرهنگیهای بینظرفیت 
 هاها و برنامهارزیابی پیشرفت و اثربخشی سیاست 
 وضعیت آمایشی محصوالت، صنایع، امکانات و فضاهای فرهنگی؛ 
 و کنشگران فرهنگی هاعرصهوعات، ارائه نقشه وضعیت موض 

o شبکه رصد موضوعی و تخصصی 
 دانشگاه کشور .0مرکز رصد تخصصی و بخشی فرهنگ در  .0ای متشکل از شبکه 

o دفتر مطالعات مخاطب 
 مرکز راهبردی فرهنگ و رسانه 

o هاها/پژوهشگاهشبکه اندیشه و عقالنیت خبرگان/اندیشکده 
o ایتقسیم کار موضوعی، ملی و منطقه 
o های علمی و پژوهشیسازی دادهپارچهیک 
o ریزی به ستادهامشاوره راهبردی و برنامه 
o های پژوهشی و محتوایی موردنیازاحصاء و اعالم اولویت 
o ها، بسیج و...های تخصصی مساجد، هیئات، کانونارتباط با شبکه 
o امات فرهنگی در ها و اقدنامه ارزیابی سااایاساااتپایان ..0ها )ها و پژوهشاااگاهارتباط با دانشاااگاه

 سال(
o های مختلفبررسی نقشه وضعیت اقتصاد فرهنگ در عرصه 

 صندوق( 2بنیانهای مردمی فرهنگمرکز توسعه فعالیت( 
o ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
o هدایت، راهبری و توانمندسازی افراد و نهادهای مردمی 
o ارتقای قدرت نرم 
o هاها و مجموعهبندی فعالیترده 
o های حمایتبزارها و مدلتوسعه ا 
o های فرهنگیکانون 
o های میانیحلقه 

 کمی یون تلفیق برنامه و بودجه -6-7
 وظایف: 

 از سااوی سااتادها( و ارائه به  شاادهارائههای علم و فرهنگ کشااور )تلفیق برنامه و بودجه ساااالنه دسااتگاه
 شورا برای تصویب و ابالغ

 از سوی ستادها( شدهارائههای ارزیابی برنامه و بودجه ماهانه )بررسی گزارش 
 های بررسی عملکرد و پیشرفت کار به دبیرخانهارائه گزارش 

                                                
 ها شورایهای فرهنگی نظام و در رأس آنمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقالبی، دستگاههای فرهنگی در سطوح مردهای فراوان فعالیتهای معتنابه و جوششبا توجه به رویش2 

های خودجوش و فراگیر مردمی عرصۀ فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه بخش را در فعالیتگر و الهامعالی انقالب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیل
 (22/70/1131انقالب ها کنار بزنند. )رهبر آن
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 ترکیب:

 دبیر شورا 
 رئیس کمیسیون نهادهای فرهنگی ذیل رهبر معظم انقالب 
 رئیس کمیسیون فرهنگی دولت 
 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 
 ریزی و توسعه منابع دبیرخانه )دبیر کمیسیون(ون برنامهمعا 

 

 های اجراییخوشه -6-2
ها و راهبردهای مصوب هایشان را براساس سیاستبرنامه و گیرندقرار می های اجرایی در شش خوشهدستگاه

ن له، قرار گرفتکنند. در این مرحمی ها دفاعو از آن ها و تعامل با ستادها تنظیمواسطه سرخوشهشورای عالی و به
ها کاریرفع آسیب دوبارهدر راستای  بندیخوشه بلکه ؛ها، به معنی انحالل یا ادغام نیستها ذیل سرخوشهدستگاه
ای هماهنگی و تقسیم کار موضوعی، مخاطبی و عرصهمنظور های ناکارآمد و غیرهوشمندانه و بهکاریو موازی

شوند و در گام بعدی با ارائه طرح ساختاری شناسایی می و خألهای ئدزوا ،ها. در این فرآیند آسیبگیردصورت می
 حذف، ادغام، ترکیب، تغییر یا اضافهتکمیلی بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه و تصویب در شورای عالی، برای 

 شود.گیری میتصمیم

 ای صوتی و تصویری(های رسانهسازمان صداوسیما )دستگاه -0
 ایرانی(-های تبلیغی و ترویجی فرهنگ اسالمیستگاهسازمان تبلیغات اسالمی )د -2

 دفتر تبلیغات اسالمی 
 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
 سازمان اوقاف و امور خیریه 
  ستاد اقامه نماز 
 مرکز رسیدگی به امور مساجد 
  و نهی از منکر معروفامربهستاد 
 هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
 ز وقوع جرم قوه قضائیهمعاونت پیشگیری ا 
 گذاری ائمه جمعهشورای سیاست 
 مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
 های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
 ا..قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه. 
 بنیاد دائره المعارف اسالمی 
 موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی 
 مرکز اسناد انقالب اسالمی 
  كامپیوتری علوم اسالمیمركز تحقیقات 
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 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
  نشر آثار حضرت امام قدس سرهتنظیم و موسسه 

o موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 
o )انقالب اسالمی و پژوهشكده امام خمینی) ره 
o )آستان مقدس حضرت امام خمینی)ره 

 های فرهنگی(ستاد اجرایی فرمان امام )ره( )بخش 
 های فرهنگی(ان انقالب اسالمی )بخشبنیاد مستضعف 
 های فرهنگی(کمیته امداد امام خمینی )ره( )بخش 
 های فرهنگی(نیروهای مسلح )بخش 

o سازمان بسیج مستضعفین 
o بنیاد فرهنگی شهید جعفرپور 
o های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و ارزش 
o پژوهشگاه دفاع مقدس 
o ستاد مرکزی راهیان نور 
o های مسلحدفاتر عقیدتی سیاسی نیرو 
o بنیاد چهارم خرداد 
o معاونت اجتماعی نیروی انتظامی 

 های حمایتی(های مرتبط با صنایع فرهنگی و برنامهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دستگاه -3
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

o پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
o سای حفظ میراث فرهنگی ناملمومرکز مطالعات منطقه 
o  و جهانگردی گردیایرانشرکت توسعه 

 وزارت ورزش و جوانان 
o معاونت امور جوانان 
o معاونت فرهنگی و ورزش همگانی 

 معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
 معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 وزارت کشور 

o سازمان امور اجتماعی 
o هاهنری و بخش تبلیغات شهری شهرداری های فرهنگیها، معاونتسازمان 

 سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
 بنیاد سعدی 
  بصری -سازمان امور سینمایی و سمعی 
 سازمان حج و زیارت 
  مرعشی نجفی هللاآیتكتابخانه 
 ،هنر و ارتباطات موسسه پژوهشی فرهنگ 
 وزارت فاوا مرتبط با فرهنگ اجراییهای بخش 
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 ان خبرگزاری جمهوری اسالمیسازم 
  ایسنا، ایکنا، برنا و...( هاخبرگزاریمطبوعات و( 
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

o مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
o مجمع جهانی اهل بیت 
o دانشگاه اهل بیت 
o دانشگاه مذاهب اسالمی 

 های عمومی كشورنهاد كتابخانه 
 مرکز نشر دانشگاهی 
 ادب آذربایجان بنیاد فرهنگ، هنر و 
 نهاد ریاست جمهوری 

o معاونت امور زنان و خانواده 
o  صداوسیماشورای نظارت بر 
o فرهنگستان علوم ایران 
o فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
o فرهنگستان علوم پزشكی ایران 
o فرهنگستان هنر 
o پژوهشكده هنر 

 وپرورشآموزشوزارت  -0
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
 و تربیت کودک سازمان ملی تعلیم 
 موزه تاریخ تعلیم و تربیت 
  استثنائی وپرورشآموزشسازمان 
 اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان 
  کشور آموزیدانشسازمان 

 های علوم دینی(ها و پژوهشگاههای علمیه )دستگاهشورای عالی حوزه -5
 علمیه خراسان هایحوزهریزی مدیریت شورای برنامه 
 علمیه خواهران هایحوزهگذاری شورای سیاست 
 مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
 مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران 
 جامعه المصطفی العالمیه 
 مدرسه عالی شهید مطهری 
 موسسه دایره المعارف فقه اسالمی 
 فرهنگستان علوم اسالمی 
 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 
  علمیه  هایحوزهمركز خدمات 
 خمینی)ره( موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
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 دانشکده اصول دین 
 موسسه آموزش عالی حوزوی علوی 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -6
 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 یاست جمهوریپژوهشکده مطالعات فناوری ر 
 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
  فناوری ریاست جمهوری هایهمکاریمرکز 
 هادانشگاه  
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