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باالتر از همة جريان های فرهنگی در داخل كشور، ببیند حقیقت فرهنگی و 
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و كجاهايش ايراد دارد؛ و از سوی ديگر مراقبت كند كه اين كارها انجام 
بگیلرد. ما اين مركز را »شلورای عالی انقلالب فرهنگی« تعريف كرديم. 
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مقدمه
در جهان بینی اسللامی، فرهنگ به معنای اخّص آن مشتمل بر 
نظام اعتقللادات، ارزش ها، اخاقیات و رفتارها بوده و منبعث از وحی 
و جهت دهنللده و محتوابخللش نظام ها و بخش های جامعه اسللت. 
باورها و اعتقادات و ارزش های اسللامی، شللاکله نهادها و سللازمان 
جامعه اسامی را ایجاد و در تار و پود اندیشه و تفکر و کردار و رفتار 
فردی و اجتماعی فرد مسلللمان تنیده شده است. چنین یکپارچگی و 
در هم تنیدگللی کل نمای اعتقادات و باورهللا، ارزش ها و رفتار ها، دین 

اسام را به یک فرهنگ)فرهنگ اسامی( مبدل ساخته است.
فرهنگ اسامی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت 
الهی و جهان شللمول خویش، شکل و صورتی متناسب با مقتضیات 
جغرافیایللی، تاریخی، زبانی و... به خود می گیرد. فرهنگ اسللامی- 
ایرانی همان فرهنگ متعالی اسامی است که در روح و کالبد فرهنگ 
ایران زمین دمیده شده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، مذهب، زبان و... در 

طی 14 قرن گذشته توسعه و تکامل یافته  است.
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در چند دهه اخیر، به واسطه تغییر و تحوالت اساسي و فراگیر در 
عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي- امنیتي،اقتصادی و فناوري 
در مقیللاس منطقه اي و جهاني، نقللش ممتاز و تعیین کننده فرهنگ 
)فرهنگ های ملللی و منطقه ای( در عرصه هللای ملی، بین المللی و 
جهانی نمایان تر شده  اسللت. انقاب اسامي ایران، به عنوان نقطه 
عطف تحوالت معنوي، فرهنگي، اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از 
ظرفیت ها و توانایي هاي بالفعل و بالقوه عظیمي در این حوزه برخوردار 
است و پیشرفت و تعالي همه جانبه کشور، مستلزم بهره گیري موثر و 
هوشللمندانه از آن در سللطح ملي و مناسبات و تعامات منطقه ای و 
جهاني اسللت. در حقیقت، فرهنگ به معناي اخص  آن، از مختصات 
ذاتی، مزیت های راهبردي، انحصاري و سرنوشت سللاز کشور و نظام 
 جمهوري اسللامي ایران مي باشد که همواره مورد تأکید معمار کبیر 
)(و مقام معظم رهبري )v(انقاب اسامي حضرت امام خمیني

بوده است.
تحقللق آرمان هللا و اهللداف جامعه اسللامی مسللتلزم تامین 
کارکرد های فرهنگی آن است. مقام معظم رهبری)( فرهنگ را 
عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخش و تاثیرگذار 
در عرصه تصمیمات کان کشللور دانسته و مهندسی فرهنگ را به 
منزله بازشناسللی، آسیب شناسللی، پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و 
جهت دهی آن بر پایه هویت اصیل اسامی- ایرانی با توجه به شرایط 

و مقتضیات ملی و جهانی تبیین می نمایند.
معظم له مهندسللی فرهنگی را بازطراحی، اصاح و ارتقاء شئون 
و مناسبات نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور 
مبتنی بر فرهنگ مهندسی شده معرفی و این وظیفه و مأموریت خطیر 
را به شورای عالی انقاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی 
و مرکز مهندسی فرهنگی کشور محول می فرمایند. در واقع می توان 
جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین نحوه تعامل مؤثر 
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و ارتباط سللاز مند و پویای نظام  های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با 
نظام فرهنگی دانست.

شللورای عالی انقاب 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 سللال 1386 شللورای عالی انقاب فرهنگی با ایجاد  شورای 
تخصصی مهندسی فرهنگی)متشکل از اعضای محترم شورای عالی 
انقاب فرهنگی، صاحب نظران و اندیشمندان و مدیران و مسئوالن 
نهادها و دسللتگاه های اجرایی کشور( و  همچنین تجدید سازمان و 
تشکیات دبیرخانه شورا، ظرفیت های علمی و کارشناسی و اجرایی 

کشور را برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور بسیج نمود. 
سند نقشلله مهندسللی فرهنگی به عنوان یک سند باال دستی 
با همکاری و مشللارکت فعال و همه جانبلله نهادها و  مراکز علمی- 
پژوهشللی، محققان و اندیشمندان و کارشناسللان حوزه و دانشگاه و 
دستگاه های اجرایی و فرهنگی ذی ربط تهیه و تنظیم گردیده است. 
افزون بر ظرفیت نهادها و دستگاه های علمی و اجرایی کشور، بالغ بر 
300 نفر از محققان و کارشناسان در تهیه و تدوین این سند به صورت 
مستقیم و مسللتمر و بیش از 2000 نفر نیز به صورت غیرمستقیم و 

بخشی مشارکت و همکاری داشته اند.
به عنوان اولین گام در ترسیم وضع مطلوب و تدوین نقشه، الزم 
بود که تحلیلي از وضع موجود کشور در عرصه فرهنگ تهیه شود. به 
همین خاطر ضمن تشکیل کارگروه ویژه و با به کارگیري روش هاي 
مختلف و با بهره گیري از پژوهش هاي متعدد و نظرات صاحبنظران، 
ضمللن ارایه تحلیلي کان از وضعیت فرهنگي کشللور از منظرهاي 
گوناگون،گزارش هاي تحلیلي موضوعي نیز تهیه شد که به گونه اي به 
شناخت وضع موجود فرهنگ کشور در شاخص هاي مختلف کمک 
مي کرد. این گزارش ها در جلسات متعدد شوراي عالي انقاب فرهنگي 



نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

11

مورد بررسي و واکاوي قرار گرفت.
همچنین براي رصد، پایش، شللناخت و نظللارت بر روند تغییر و 
تحوالت فرهنگي و انجام پیمایش هاي دوره اي، شاخص هاي تفصیلي 
فرهنگي تدوین شللد که حسب نظر شوراي عالي انقاب فرهنگي در 
ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي بررسي و به تصویب خواهد رسید.

 گفتنی اسللت در تدوین این سللند عاوه بر بهره گیری از نتایج 
و دستاوردهای تحقیقات، مطالعات و ... ملّی و دستگاهی موجود، بنا 
به ضرورت، طرح های پژوهشللی مورد نیاز با همکاری دانشگاه ها و 
مراکز علمی- پژوهشی طراحی و اجرا شد. پیش نویس نقشه مهندسي 
فرهنگي در بیش از 150 جلسلله شورای مهندسی فرهنگی بحث و 
بررسی گردید و نهایتاً شوراي عالي انقاب فرهنگي در 33 جلسه سند 
نقشه مهندسی فرهنگی را بررسی و در جلسه هفتصد و سی و یکم 

مورخ 1391/12/15 به تصویب نهایی رسانید. 
متن حاضر، متن مصوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که 
منطبق با اصول و ارزش های اسللام ناب محمدی)q( آرمان های 
انقللاب اسللامی، رهنمودهای رهبرکبیللر انقاب اسللامی امام 
خمیني)v(  و مقام معظم رهبری)( و اسللناد فرادستی مربوط 
طراحی، تدوین و به تصویب شوراي عالي انقاب فرهنگي رسیده و 

شامل فصول زیر است:
1. كلیات؛ این بخش شامل تعاریف اساسی مفاهیم و اصطاحات 
همچون فرهنگ، فرهنگ ملی)اسامی- ایرانی(، عمومی، حرفه ای، 
الیه های فرهنگ، مهندسللی فرهنگ، مهندسللی فرهنگی، نقشلله 

مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی و مختصات نقشه است.
2. مبانی، ارزش ها و اصول حاكم بر نقشه؛ مبتنی بر منابع 
و معارف اسامی، قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، مبانی نظری 
معتبر و ارزش های فرهنگی اصیل اسامی- ایرانی تهیه و تدوین شده 
است و شللاکله و مبنای هدف گذاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی و 
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مدیریت راهبردی و تحول و ارتقای فرهنگی کشور است.
1404؛  افلق  در  كشلور  فرهنگلی  چشلم انداز   .3
ترسللیم کننده قله ها و وضعیت مطلوب فرهنگی کشور در افق 1404 
اسللت که مبتنی بر مبانی، ارزش ها و اصول بنیادین فرهنگی کشور، 
رهنمودهای مقام معظم رهبری)(، سللند چشم انداز ایران 1404 
و سایر اسناد فرادستی و همچنین مقتضیات ملی، منطقه ای و جهانی 

طراحی شده است.
4. اهلداف كالن فرهنگلی؛ ترجمان زمان مند چشللم انداز 
فرهنگی کشور در محورها و حوزه های راهبردی و کلیدی فرهنگی 
کشللور است. اصواًل هر هدف کان، وظایف و مأموریت های یک تا 
چند نهاد و دسللتگاه اجرایی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین 
مللواردي به عنوان کمیت هاي مطلوب فرهنگللي و اهداف کّمي، در 
نظر گرفته شد که الزم است با توجه به اعتبارات، امکانات، ظرفیت ها 
و توانمندي هاي دسللتگاهها و نهادها در سللتاد راهبري اجراي نقشه 

مهندسي فرهنگي تعیین شود.
5. اولويت هلای فرهنگلی؛ تعیین کننللده موضوعللات و 
محورهای راهبردی در هر حوزه، محور یا هدف است که ضمن تعیین 
اولویت هللای رتبی و زمانی آنهللا، مبنا و چگونگی تخصیص منابع و 

سرمایه گذاری را ارائه می دهد.
6. راهبردها و اقدامات؛ شامل راهبردهای فرهنگی کان و 

ملی و اقللدامات مللی به شرح زیر است:
الف( راهبردهای فرهنگی: تعیین کننده مسیر و راهی است 
که متناسللب با فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف های محیطی 
برای نیللل به اهداف فرهنگی در دو سللطح کان و ملی طراحی و 

تدوین می شوند.
راهبردهللای کان ابللزار تحقللق اهللداف کان می باشللند و 
راهبلردهللای مللی دربردارنللده اهداف فرعی و راهللکار تحقق آن 
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هستند؛ در واقع راهبلردهای مللی مبنای تعیین اقللدامات مللی نقشه 
فرهنگی کشور محسوب می شوند.

ب( اقللدامات مللی: طرح ها و پروژه هایی هستند که برای 
تحقللق اهداف طراحی و تعیین می شللوند. اقللدامات مللی ناظر به 
اهداف و متناسب با راهبردها تعیین و معمواًل در چارچوب برنامه های 
پنج ساله طراحی و در قالب یک یا چند برنامه ساالنه اجرایی می شوند. 
اقللدامات مللی غالباً فرابخشللی و فرادسللتگاهی هستند و ماهیت 
ترکیبی دارند؛ با این وجود ممکن اسللت در مواردی وجه پژوهشللی، 

اجرایی و تقنینی بر سایر وجوه آن غلبه یابد.
7. چارچلوب نهادي نظلام فرهنگي كشلور: ناظر به 
نگاشللت نهادی، تقسیم کار ملی و استانی و نظام مدیریت راهبردی 
فرهنگی کشور بوده و هم چنین مبین سازمان و ساختار و فرایندهای 
کان سیاسللت گذاری و برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی و نظارت 
و ارزیابی فرهنگی کشللور 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 کشور« که در جلسات 698، 699، 
 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،705 ،703 ،701 ،700
 ،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ،
730، 731، مللورخ 90/7/19، 90/8/3، 90/8/17، 90/9/1، 90/9/22، 
 ،91/2/19  ،91/2/5  ،91/1/22  ،90/12/9  ،90/11/25  ،90/10/27
 ،91/7/18  ،91/7/11  ،91/6/28  ،91/3/30  ،91/3/16  ،91/3/2
 ،91/10/5 ،91/9/28 ،91/9/21 ،91/9/7 ،91/8/16 ،91/8/9 ،91/8/2
91/10/19، 91/11/24، 91/12/8، 91/12/15  شللوراي عالللي انقاب 

فرهنگي به تصویب رسیده است، به شرح ذیل براي اجرا اباغ مي شود:



فصل اول :کلیات
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 كلیات 

1. فرهنگ
نظام واره ای اسللت از » عقاید و باورهای اساسی«، »ارزش ها، آداب 
و الگوهللای رفتاری« ریشلله دار و دیرپا و »نمادهللا« و »مصنوعات« که 
ادراکات، رفتار و مناسللبات جامعه را جهت و شللکل می دهد و هویت آن 

را می سازد.

2. سطوح فرهنگ
منظور از سطوح فرهنگ، سطوح مورد مطالعه و مدیریت پذیر فرهنگ 
اسللت که کل جامعه یا بخش قابل توجهی از آن را تحت پوشللش قرار 
می دهد. در نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، فرهنگ در سه سطح زیر مورد 

شناسایی، بررسی، تحلیل و برنامه ریزی قرار می گیرد:
1. فرهنگ ملی )اسامی- ایرانی(؛

2. فرهنگ عمومی؛
3. فرهنللگ حرفلله ای )فرهنللگ معلمللان، بازاریللان، روحانیللان، 

سیاست مداران، پزشکان، قضات و... (.

3. فرهنگ ملی)اسالمی- ايرانی( 
نظام وارۀ باورها و عقاید اساسللی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری 
باثبات و ریشلله دار و نمادها و مصنوعات مردم مسلمان ایران )و عموماً در 
مرزهای جغرافیایی یک کشللور( است؛ که طی قرن ها و هزاره ها ایجاد و 

تثبیت شده و به یک ملت هویت می بخشد. 

4. فرهنگ عمومی
نظام وارۀ باورها، ارزش ها، نگرش ها و گرایش                     ها، الگوهای رفتاری و 
نمادها و مصنوعاتی اسللت که فضای عمومی و مشترك فرهنگی جامعه 



نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

17

را در مقاطللع زمانی معین شللکل می دهد. فرهنللگ عمومی بر ارزش ها، 
گرایش ها، الگوهای رفتاری و الگوی زندگی آحاد جامعه تأکید و در مقایسه 
با فرهنگ ملی )اسامی- ایرانی(، عمق و پایداری کمتری دارد. فرهنگ 
عمومی تا حدود قابل ماحظه ای تابع مقتضیات زمانی و مکانی جامعه و 
منعکس کننده عملکرد سللایر نظام ها همچون نظام فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی، قضایی، حقوقی و... است.

5. فرهنگ حرفه ای
نظام وارۀ بلاورها، ارزش ها و الگوهای رفتلاری و نمادهای شلاغان 
و متصدیان هر حرفه است. ارزش های فرهنگ حرفه ای به واسطه سنوات 
طوالنی آموزش های تخصصللی و یا تجربه و کارورزی بلند مدت حاصل 
می شللود. فرهنگ حرفه ای پزشکان، بازاریان، معلمان، قضات، نظامیان و 

روحانیان از جمله  این فرهنگ ها هستند.

6. مهندسی فرهنگ
فرایند بازشناسی، آسیب شناسللی، پاالیش و ارتقا بخشی فرهنگ و 
جهت دهی آن بر پایه هویت اصیل اسامی- ایرانی با توجه به مقتضیات 

و شرایط ملی و جهانی است.

7. مهندسی فرهنگی
فراینللد بازطراحللی، اصاح و ارتقاء شللئون و مناسللبات نظام های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بر اساس فرهنگ مهندسی 

شده با توجه به شرایط، ویژگی ها و مقتضیات ملی و جهانی است.

8. مديريت راهبردی فرهنگ كشور
فراینللد تدویللن، تصویللب و اعمللال راهبردهللای کان فرهنگی، 
سللازمان دهی و تقسیم کار ملی و نظارت و ارزیابی راهبردی در نظام های 
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مختلف کشللور با توجه به رهیافت های مهندسللی فرهنگ و مهندسللی 
فرهنگی و مقتضیات ملی و جهانی است.

9. رصد و پايش فرهنگی
مطالعه، توصیف، تحلیل، تبیین و پیش بینی نظام مند و مسللتمر الگو 
و رونللد تغییر و تحول در باورها و اعتقللادات، ارزش ها، هنجارها، رفتارها، 
مصنوعللات و نمادهای فرهنگی در سللطوح ملللی و بین المللی به منظور 
مسأله شناسللی فرهنگی و اعمال مدیریت راهبردی فرهنگی در چارچوب 

نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.

10. چشم انداز فرهنگی كشور
مجموعه ای هماهنگ از جهت گیری ها و اهداف مرحله ای فرهنگی 
قابللل دسللت یابی در افق زمانی معین)1404( اسللت که در تراز با سللند 

چشم انداز جمهوری اسامی ایران تدوین شده است.

11. پیوست فرهنگی
سللندی اسللت مشللتمل بر مطالعات کارشناسللی، مبین پیش بینی 
پیامدهللای فرهنگی و اعمال الزامات و اسللتانداردهای مربوط در هر نوع 
طرح، تصمیم و اقدام کان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی 
و قضایی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه در چارچوب نقشه مهندسی 

فرهنگی کشور.

12. قلمروهای نقشه
قلمرو نقشه، نشانگر افق زمانی، گسترۀ موضوعی، جغرافیایی، اجرایی 

و مخاطبان نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور است.

13. افق زمانی
نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برای افق ایراِن 1404 تدوین می شود.
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14.گستره موضوعی
قلمرو و محورهای موضوعی نقشلله، در سلله سللطح فرهنگ ملی 
)اسللامی- ایرانی(، عمومی و حرفه ای و چهللار الیه باورها و مفروضات 

اساسی، ارزش ها، الگوهای رفتاری، نمادها و مصنوعات تعیین می شود.

15. قلمرو جغرافیايی نقشه:
الف( همه مناطق محصور در درون مرزهای ایران و همچنین تمامی 
اماکني که طبق موازین بین المللی یا توافقات طرفینی در اختیار و تصرف 

نهادها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد؛
ب( همه محیط ها و فضاهای مجازی)سایبری و دیجیتالی( که به طور 
مسللتقیم و یا غیر مستقیم، در چارچوب حاکمیتی نظام جمهوری اسامی 

ایران قرار می گیرند.

16. قلمرو اجرايی نقشه:
الف( همه نهادها، دستگاه ها، مراکز و انجمن های کشور در بخش های 

دولتی و غیر دولتی )عمومی، خصوصی و مردم  نهاد( است.
ب( در 2 سطح ملی و استانی با نام »نقشه مهندسی فرهنگی کشور« 

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

تبصلره: در صورت نیاز، نقشلله مهندسللی فرهنگی در سطح منطقه ای 
)ترکیبی از دو یا چند استان( نیز تدوین می شود.

17. جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی كشور:
1. شهروندان و اتباع جمهوری اسامی ایران؛

2. سازمان ها و نهادهای کشور؛
3. جوامع فارسی زبان؛
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4. جهان اسللام شامل: کشللورها، ملل و جوامع مسلللمان با تاکید بر 
خاورمیانه و منطقه؛

5. کشورهای منطقه با تاکید بر قرابت های جغرافیایی، فرهنگی،  تاریخی 
و سیاسی؛

6. ملل و کشللورهایی کلله روابط و پیوند های سیاسللی- فرهنگی و یا 
اقتصادی- فرهنگی قابل توجهی با نظام جمهوری اسامی ایران دارند؛

7. دولت ها، جریان ها و گروه های معارض و یا متخاصمی که به اقدامات 
سازمان یافتۀ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... علیه منافع ملی جمهوری 

اسامی ایران مبادرت می ورزند؛
8. سازمان های بین المللی و منطقه ای.

9. جامعۀ جهانی؛



فصل دوم:

 مبانی، ارزش ها و اصول
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 مبانی 
1. فرهنگ، کلیتی واحد و متعامل از »عقاید و باورهای اساسي، ارزش ها، 
آداب، الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا، نمادها و مصنوعات« در سطوح 

»فراملی، ملی، عمومی و حرفه ای« است.
2. فرهنگ به مثابه »روح جامعه« به زندگی فردی و اجتماعی انسللان 
معنا و هویت می بخشد و شکل دهنده و اثرگذار بر ذهنیت و گرایش های 

افراد و جامعه و تعیین کننده رفتار عمومي است.
3. فرهنگ جهت بخش جامعه و نظام هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی است.
4. فرهنللگ به صورت تدریجی و مسللتمر، »تحول پذیر، جهت دهنده، 

مدیریت پذیر، اکتسابی و انتقال پذیر« است.
5. زن و مرد فارغ از جنسیت در امکان کسب ارزش ها، یکسان و دارای 
حقوق و مسللئولیت متناسللب با تفاوت در خلقت هستند و این تفاوت، 

نشان دهنده برتری یک جنس بر جنس دیگر نیست.
6. خانللواده واحد بنیادیللن جامعه، با هویتی حقیقی و مهم ترین رکن در 

فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ جامعه است.
7. جامعه دارای هویت اسللت و می تواند بسللتر تعالللی و انحطاط آحاد 

جامعه باشد.
8. هر فرد )حقیقی و حقوقی( به تناسب جایگاه اجتماعی و توانمندی های 

خود در تغییرات و تحوالت فرهنگی تاثیرگذار و تأثیرپذیر است.
9. فرهنگ اسامی، فرهنگی مبتنی بر فطرت، قرآن و عترت، ایمان گرا، 
اخاق محور، خردگرا، جهانی، تمدن سللاز، پویا، پاسخ گوی مقتضیات و 

نیازهای زمانه، بدعت ستیز و خرافه زداست.
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10. انسان 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.
 )(11. والیت، از عناصر اصلی و ریشه ای فرهنگ اسام ناب محمدی
و انقاب اسامی و تجلی حاکمیت الهی در عرصه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسللی و اقتصادی است و در زمان غیبت امام عصر)f(، در رهبری 
فقیه عادل جامع الشرایط که امامت امت را بر عهده  دارد، متبلور می شود.

12. مبنای فرهنگ سللازی مطلوب و حاکم بر فرهنگ کشور؛ »توحید، 
عللدل، معاد، نبوت، امامت، والیت و انتظار منجی و احکام اسللام ناب 

محمدی)(« است.
13. روحانیللت و نهاد حوزه علمیه در حفللظ، اصاح و ارتقای فرهنگ 
اسللامی نقش اصلی دارند و شناخت معتبر اسام و تبیین آن با روش 
اجتهادی ناظر به زمان و مکان، مسللئولیت حوزه های علمیه و روحانیت 

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

و مکارم اخاق و تزکیه است.
15. فرهنگ اسللامي- ایراني، ضد استکباری، مظهر عدالت خواهي و 

حامي مستضعفان و مظلومان در عرصه  های منطقه ای و جهانی است.
16. فرهنگ اسللامي- ایراني حاصل تعامل فعال و سللازنده اسام با 
تمدن تاریخي ایران است و هویت اسامي- ایراني درهم تنیده، یکپارچه 

و تفکیک ناپذیر است.
17. اسللتقال و اقتدار فرهنگللي برآیند تعالی ذاتی، پویایی، انسللجام 
فرهنللگ در سللطح درونللی، جذابیت،  گسللترش و نفوذ آن در سللایر 

فرهنگ ها و ملت هاست.
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18. تنوع و تفاوت های فرهنگی اقوام ایرانی به عنوان بخشی از میراث 
فرهنگی در چارچوب فرهنگ اسامی- ایرانی، امری طبیعی و پذیرفته 

شده است.
19. نظام جمهوری اسللامی ایران وظیفه حفللظ و صیانت از مرزهای 

فرهنگی و هویتی و ارتقای آن را عهده دار است.
20. رسللالت اساسی جمهوری اسامی، رسللالتی فرهنگی است که با 

تعامل و تبادل فرهنگی با سایر فرهنگ ها تحقق می یابد.
21. برنامه  ریزی و راهبری فرهنگی جامعه منطبق بر ارزش های اساسی 
مندرج در قانون اساسی، حق مردم و از وظایف نظام جمهوری اسامی 

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

23. تعامللل و تبللادل فرهنگللي در چارچللوب فرهنللگ اسللام ناب 
محمدی)( و انقاب اسامی صورت می پذیرد.

24. تهاجللم فرهنگللی و جنگ نرم و مقابله با آن از مهم ترین مسللائل 
فرهنگی کشور است.
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 ارزش ها 

1. »تعقل«
عقل، حجت درونی و یکی از بسترهای جریان حجت بیرونی )وحی( 
اسللت که به کارگیری آن موجب شللکوفایی حیات طیبلله در ابعاد فردی، 

خانوادگی و اجتماعی می شود.

1-1. عقالنیت اسالمی
به معنای تعالی عقل در پناه دین اسام و بنیادی ترین هسته فرهنگ 
و تمدن اسامی و معیار تعامات فرهنگی جامعه اسامی با سایر جوامع 

است.

1-2. حكمت سیاسی
در حکمت سیاسی عقانیت اسامی، پشتوانه نظری و عملی اقتدار 
و اسللتقال نظام سیاسللی بوده و معیار تعامات در عرصه های داخلی و 

بین المللی است.

1-3. بصیرت اجتماعی
عقانیت اسللامی، پشللتوانه ارتباطات منطقی و منسللجم فردی، 
سللازمانی و اجتماعی در جامعه اسامی، عامل تشخیص بهنگام و مبنای 

هم گرایی و حضور هوشمندانه در مقابل جبهه کفر و نفاق است.

1-4. تدبیر معیشت
عقانیت اسامی، مبنای تأمین معاش حال، پاك و عادالنه و عامل 

تعالی معنویت و انگیزه های الهی در اقتصاد است.
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2. »ايمان«
ایمان، باور مبتنی بر معرفت و محبت نسبت به »خدا، غیب، صفات و 
عدل الهی، فرشتگان، انبیاء، کتاب های آسمانی، امامان و معاد« است که 

در قلب، زبان و عمل تجلّی می یابد.

2-1. توحیدمحوری
نگاه به جهان به عنوان مجموعه  واحد و بهم پیوسته، با درك حضور 
باری تعالی و تعمیق معرفت و محبت به او در باورها، ارزش ها، رفتارها و 
نمادهای فردی- اجتماعی، جهت دهنده همه عرصه های زندگی به سوی 
حیللات جاودانه اخروی بر مبنای وحی الهللی، حق گرایی و عامل توّکل و 

اعتماد به خدای متعال و تفویض امور به اوست.

2-2. واليت مداری
والیت مداری، تجلّی والیت و حاکمیت خدا، اسللتمرار والیت پیامبر 
اعظم)( و ائمه معصومین)( در عرصه حیات سیاسللی و اجتماعی، 
معیار مشروعیت، عامل اقتدار نظام سیاسی، مدار وحدت و انسجام، حضور 
عاشللقانه اّمت اسامی در پاسداری از مرزهای اعتقادی، جغرافیایی و... و 

پشتوانه  تبعیت مؤمنانه و مبتنی بر محّبت از امام اّمت است.

2-3. مهرورزی
منشللأ الفت، اخوت، انسجام اجتماعی، نوع دوستی، عامل استحکام و 

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

2-4. عدالت
منشأ توازن و مواسات در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و مبنای 

برخورداری آحاد جامعه از فرصت های برابر است.
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3. »اخالق«
ملکات پسندیده ای که از طریق تزکیه و خودسازی و با انگیزه الهی 
در رفتار انسللان تجلی می یابد و تعالی بخش اندیشلله و عمل اسامی در 

جامعه دینی است.

3-1. تقوا
خاستگاه رشد و تعالی فضایل، رعایت واجبات و ترك محرمات، سبب 
خروج فرد و جامعه از دشواری ها و مبنای کرامت انسانی نزد خداوند است.

3-2. عزت و مدارا
عزت: اسللتقال و سربلندی جامعه اسللامی و ایمانی در اندیشه و 
عمل که مسللتلزم تعامل سازنده با جامعه خودی و مقاومت و پایداری در 

مقابل استکبار و دشمنان جامعه اسامی است.
ملدارا: محبت و همگرایي با آحاد جامعه اسللامی و دوسللتداران 
انقاب اسللامی که مسللتلزم تحمل دیدگاه های متفاوت و بهره مندی از 

همه توانمندی هاست.

3-3. كرامت
پاسداشت حرمت و مقام واالی انسانی نسبت به خویش و دیگران که 

مبتنی بر استعداد خافت الهی است.

3-4. انفاق و ايثار
ترجیللح منافع دیگران و مصالح جامعه بللر منافع فردی و گروهی و 

صرف امکانات خود برای ایفای مسئولیت الهی و انسانی.

4. »علم«
معرفت، بصیرت و آگاهی نسللبت به حقایق و واقعیات عالم هسللتی 

است که از طریق وحی، عقل و تجربه به دست می آید.
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4-1. معرفت دينی
 )(شللناخت عقاید، احکام و اخاق بر اساس اسام ناب محمدی

که جهت دهنده و تعالی بخش علوم و معارف بشری است.

4-2. معرفت هويتی
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 می گردد.

4-3. دانش های تخصصی و مهارت ارتباطی
شللناخت نظام ارتباطی و آداب معاشللرت اسامی و توانایی تعامل و 
رفتار بر اساس آن در ساختار مناسبات اجتماعی، خانوادگی، سازمانی، ملی 

و جهانی است.

4-4. دانش های تخصصی و مهارت حرفه ای
دانللش و مهارت به کارگیری اصول و قواعد اسللامی و علمی معتبر 
در جهللت تولید ثروت حال، پیشللرفت دانش بنیان، توانمندی اقتصادی، 

افزایش بهره وری و ترویج اشتغال مفید است.

5. »عمل«
فعالیت هللای فللردی و اجتماعی، مللادی و معنللوی، در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی و اقتصادی است که با انگیزه الهی 

تحقق و با مجاهدت مؤمنانه ارتقا می یابد.

5-1. امر به معروف و نهی از منكر
دعوت و امر به نیکی و بازداشتن از بدی به عنوان وظیفه همگانی در 

تمام عرصه ها و سطوح اجتماعی است.
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5-2. مردم ساالری
حضور و مشارکت مردم در اداره جامعه با راهبری والیت فقیه که بر 

مبنای مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی استوار است.

5-3. انضباط اجتماعی
قانون مداری و رعایت نظام اخاقی و حقوقی در تعامات و مناسبات 

اجتماعی است.

5-4. كار و تالش
پشتکار، سخت کوشی و فعالیت جهادی به منظور ایجاد ارزش افزوده 

برای اعتا و ارتقای کارآمدی نظام اسامی و رفاه عمومی است.
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 اصول 

اصول زیر بر نقشلله مهندسللي فرهنگي و تحقق و اجراي فرهنگ 
مطلوب، حاکم است:

1. اصل دين مداری
مبانی، ارزش ها، اخاق و احکام اسام ناب محمدی)( بر فرهنگ 
و فرایند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی مهندسی و مدیریت فرهنگی کشور 

حاکم مي باشد. این اصل بر سایر اصول این سند حاکم است.

2. اصل فرهنگ محوری
مؤلفه هاي فرهنگ اسللامي باید بر همه شللئون و مناسبات جامعه 
در عرصه هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی، اقتصادی، مدیریتي، قضایي 

و امنیتي حاکم شود.

3. اصل عدالت
اسللتفاده همگان از فرصت ها، امکانللات و خدمات فرهنگی و انجام 
فعالیت های فرهنگی متناسللب با اسللتعدادها، نیازها و ظرفیت ها در همه 

عرصه ها و سطوح رعایت شود.

4. اصل هدايت و راهبری
دولت اسللامی باید ضمن پرهیز از تصدی گللری غیر ضرور، نقش 
اساسللی خود را در هدایللت و راهبری، نظارت و حمایللت از فعالیت های 

فرهنگی تقویت نماید.

5. اصل تعاون و مشاركت مردمی
زمینه سازي و حمایت از مشارکت حداکثري مردم و نهادهاي مردمي 

در فعالیت هاي فرهنگي باید فراهم شود.
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6. اصل آينده نگری و آينده نگاری
رصد، تبیین و ترسللیم تحوالت فرهنگي به منظور برنامه ریزي براي 

تحقق آینده مطلوب با الهام از جامعه مهدوي انجام مي شود.

7. اصل جامعیت
مهندسی فرهنگی، جامع نگر بوده و باید ناظر بر تمامی ابعاد، سطوح، 

الیه ها، رده ها، مراحل و ارکان فرهنگ ملی و فراملی باشد.

8. اصل انسجام و هماهنگی
عناصر و فرایند مهندسی و مدیریت فرهنگی باید برخوردار از »نظم، 

جهت گیری، سازگاری و هم افزایی درونی و بیرونی« باشد.

9. اصل تعامل مؤثر
ضمن تأکید بر هویت و اسللتقال فرهنگ اسامي، تعامل و تبادل 

فرهنگی بین دستگاه های داخلی و خارجی باید تعالی بخش باشد.

10. اصل تدريج
ارزش های مطلوب فرهنگی باید بر اساس اهداف مرحله ای و با توجه 

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

11. اصل كارآمدی
نظام فرهنگی کشللور باید توانمندی عینیت  بخشللیدن را به اهداف 

مطلوب فرهنگی داشته باشد.

12. اصل خالقیت و نوآوری
برای شکوفایی و تعالی فرهنگی، باید راه های نو و مؤثر ابداع و به کار 

گرفته شود.
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13. اصل تأمین منابع و هدايت سرمايه ها
تأمین سرمایه های مادی و انسللانی مورد نیاز برای حوزه فرهنگ و 
گسللیل هدفمند این سرمایه ها در سللایر حوزه ها باید با رویکرد فرهنگی 

صورت گیرد.

14. اصل اعتدال و عقالنیت
دوري از تحجر، جزم اندیشي و تعصب بي جا، شعارزدگي، سطحي گرایي 

و ظاهرگرایي، عوام زدگي و خرافه گرایي در فرهنگ، ضروري است.



فصل سوم:

 چشم انداز فرهنگی
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چشم انداز فرهنگی  

بلا توكل بله خداوند متعلال و اعتصام به قلرآن و عترت و در 

پرتو اسالم ناب محمدی)( و با عزم و مجاهدت ملی در راستای 

برپايی تمدن نوين اسلالمی و زمینه سلازي ظهور و نیل به جامعه 

مهدوي)f( در افق 1404؛

 

ايران كشوري است با هويت اسالمي، ايراني و انقالبي و پوياي 

طريق جامعه  مهدوي)f(، پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه، داراي 

جايگاه نخسلت در عرصه هاي فرهنلگ و هنر، تعلیم و تربیت، 
 علم و فناوري و اطالعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه∗

و جهلان اسلالم، الهام بخش امت اسلالمي و مسلتضعفان با 

تعامل فرهنگي مؤثر و سازنده در سطح جهاني و دست يافته به 

نظام فراگیر، كارآمد و منسجم فرهنگي هدايت گر تمامي شئون 

و نظامات اجتماعي، سیاسي و اقتصادي جامعه.

فرهنگ جامعه ايران در افق اين چشم انداز، چنین ويژگی هايی خواهد 

داشت:

1. برخوردار از هويت اسلالمی، ايرانلی و انقالبی و پوياي طريق 

جامعله مهلدوي)f(؛ متمسللک بلله قللرآن و عترت و والیللت امام 

عصللر)f(، ایمان و عمل صالللح، متعهد به نظام جمهوری اسللامی، 
والیت فقیلله، آرمان های امام خمینللی)v( و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری)(، مبتنی بر عقانیت اسامی، مفتخر به ایرانی بودن، پاسدار 
میراث های ارزشللمند ایرانی- اسامی 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.

2. پیشتاز در اخالق و رفتار حسنه؛ 
 2-1- فرهنگی؛ عامل به احکام و مناسللک دینی، مأنوس با قرآن 

کریم، برخوردار از سللبک زندگي اسامي- ایراني، عفت عمومی، امنیت 
اخاقی و روانی، نمادها و آیین های اسامی ل ایرانی؛

 2-2- اجتماعلی؛ برخللوردار از موّدت، اخّوت، تعاون، مشللارکت، 

مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی، نشاط و سرزندگی، صداقت، اعتماد، 
اطمینان و انسللجام اجتماعی باال، جمعیت متعادل و متوازن و بهره مند از 

انضباط، قانون گرایی و جامعه امن؛
 2-3- سیاسلی؛ برخوردار از وحدت و امنیت ملی، عدالت محوری، 

استقال فرهنگی و آزادی مسئوالنه، مشارکت و مسئولیت پذیری سیاسی؛
2-4- اقتصادی؛ دارای وجدان کاری، روحیه همکاری و کار جمعی، 

کارآفرین و رضایت مند مبتنی بر الگوی صحیح مصرف و اتقان در عمل.

3. دارای جايگاه نخست در عرصه های؛
3-1- فرهنگ؛ بهره مند از معنویت دینی، کرامت انسللانی و روحیه 

ایثار و شللهادت، خانواده محور، امیدوار و آینده نگر، پرنشاط، خودباور، فعال 
و خطرپذیر، داراي روحیه حماسی و دفاعی، جمع گرا و ملتزم به نهادهای 

اجتماعی و حضور مسئوالنه در جامعه؛
3-2- هنر؛ مبتنی بر حکمت اسامی، تحکیم بخش ایمان و احیاگر 

فطرت بشر و عدالت، مردمی، مروج اخاق و متعهد به ارزش  های انقاب 
اسامی و گسترش بخش هنرهای سنتی ارزشمند؛

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

و پرورش؛
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3-4- علم و فناوری؛ مبتنی بر فرهنگ اسللامی ل ایرانی و نقشه 

جامع علمی کشور؛
3-5- اطالعات، ارتباطات و رسانه؛ حضور تعیین کننده در فضای 

نوین سللایبری، اطاعات و ارتباطات مبتنی بر ارزش ها، شللعائر اسامی، 
گفتمان انقاب اسامی و اصل مسئولیت اجتماعی و بهره مند از نهادهای 

اصیل ارتباطی ل تبلیغی بازآفرینی شده.
4. الهام بخش امت اسالمي و مستضعفان با تعامل فرهنگی مؤثر 

و سازنده در سطح جهانی؛ مبتني بر:

4-1- مردم سللاالری دینی و الگوهای کارآمد پیشللرفت، دعوت به 
وحدت و همگرایی اسامی و حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان؛

4-2- شللوق آفرینی نسبت به اسللام ناب محمدی)(، عدالت، 
صلح و امنیت جهانی، حقوق فطری و طبیعی انسان ها، رفاه عمومی، 

اخاق و معنویت، خانواده و امید به فرجام نیک جهان.
5. دسلت يافته به نظام فراگیر، كارآمد و منسلجم فرهنگی هدايت گر 

تمامی شئون و نظامات اجتماعي، سیاسي و اقتصادي جامعه؛ مبتنی بر:

5-1- نظام فرهنگی کارآمد با تحول در اهداف، ساختارها، فرایندها، 
وظایف و مأموریت های نهادهای مردمی، عمومی و دولتی با رویکرد 
ایجاد انسللجام، هم افزایللی، ارتقاء کارآمدی و محوریت مشللارکت 

مردمی و بهره مند از نهادهای اصیل دینی؛
 5-2- بازمهندسللی نظام هللای فرهنگللی، اجتماعی، سیاسللی و 
اقتصادی با رویکرد فرهنگی و بر اسللاس مبانی، ارزش ها و اصول 

نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛
 5-3- توانمنللد در بازتولید قدرت نللرم و مقابله مؤثر با جنگ نرم 

دشمن.



فصل چهارم:

 اهداف کالن فرهنگی
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اهداف كالن فرهنگی∗ 

1. فراگیر شدن اُنس و تمسک به قرآن کریم و حاکمیت قرآن، عترت 
و عقانیت اسامی بر تاش های نظری و عملی و تعالی هویت ملی 

و تقویت ایمان و عمل صالح؛
2. نهادینه شللدن والیت مللداری و انتظار مصلللح، آرمان های حضرت 
امللام)v( و رهنمودهای مقام معظم رهبری)( و فرهنگ انقابی 

و بسیجی؛
3. تعمیللق خودباوری ملی و پاسداشللت میراث های ارزشللمند ایرانی- 

اسامی و توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی؛
4. تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شللدن شعائر، 
نمادهللا و آیین هللا به ویژه نماز، امر به معللروف و نهی از منکر و عفت 

عمومی و حجاب؛
5. برخورداری از نهاد مستحکم و انسان ساز خانواده، نرخ باروری و رشد 

جمعیت متناسب و سبک زندگی اسامی- ایرانی؛
6. نهادینه شللدن روحیه همگرایی، کار جمعي و تعاون اجتماعی مبتنی 
بر نیکی و تقوا، ارتقاء الفت، اخوت اسامی و اعتماد اجتماعی، امیدواري، 
نشللاط، صداقللت، نظم و انضبللاط و قانون پذیری و امنیللت عمومی و 

اجتماعی؛
7. نهادینه شللدن فرهنگ عقانیت، معنویت، عدالت و شایسته محوری 

در نظام های قانون گذاری، اجرایی و قضایی؛

∗. كميت های مطلوب فرهنگی به عنوان اهداف كّمی نقشه مهندسی فرهنگی به تصويب 
ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی می رسد.

∗. شاخص هاي تفصيلي فرهنگي براي ارزيابي تحوالت فرهنگي جامعه و ميزان پيشرفت 
نقشه مهندسي فرهنگي در قالب پيوست نقشه مي آيد.
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8. برخورداری از اخاق و فرهنگ اسامی کار، کارآفرینی، سرمایه گذاری، 
تولید ثروت حال و الگوي صحیح مصرف؛

9. دست یابی به هنر متعهد به ارزش های اسامی، انقابی، معرفت افزا، 
بصیرت بخش و استکبارستیز؛

10. برخللوردار از نظللام تعلیم و تربیت کارآمد و متعالي و دسللتیابي به 
جایگاه نخست علم و فناوري در منطقه و جهان اسام؛

11. دست یابی به جایگاه برتر در تولید و تأمین نرم افزاری و سخت افزاری 
نظام اطاعات، ارتباطات و رسانه اي کارآمد و مشارکت مؤثر در مدیریت 

جریان منطقه ای و جهاني اطاعات، ارتباطات و رسانه؛
12. دست یابی به تصویر روشن و الهام بخش از فرهنگ اسامی، ایرانی 

و انقابی و توانمند در ارائه الگوی پیشرفت و وحدت امت اسامی؛
13. بازآفرینللي و اسللتقرار نظام هللای فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی و 
اقتصادی مهندسی شده بر مبنای اصول و ارزش های فرهنگ اسامی و 
ارتقاء قدرت نرم و توان مقابله مؤثر با جنگ نرم دشللمن در عرصه های 

مختلف.





فصل پنجم:

 اولویت های فرهنگی
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 اولويت های فرهنگي 

اولویت های فرهنگی شامل موضوعات، مسائل و چالش های اساسي 
اسللت که ناظر به ارزش هللا، الگوهای رفتاری، محصللوالت و نمادهای 
فرهنگی کشللور در سللطوح فرهنگ ملی )اسللامی- ایرانی(، عمومی و 
حرفه ای می باشللند. اولویت ها معیار و مبنللای تخصیص منابع و امکانات 
کشور برای تحقق اهداف و چشم انداز فرهنگی کشور محسوب می شوند.

1- هويلت اسلالمي، ايرانلي و انقالبي؛ انتظللار منجی، قرآن و 

عترت، نماز و مسللجد، والیت  فقیه، فرهنگ بسللیجی، ایثللار و جهاد و 
شهادت، زبان، ادبیات و خط فارسی.

2- نهاد خانواده و جمعیت؛ الگوسللازي خانواده اسامی-ایرانی، 

تسللهیل ازدواج، تحکیم خانواده و کاهش طاق، جمعیت مطلوب )کیفي 
و کمي(.

 3- سلبك زندگلی اسلالمي- ايرانلي؛ معماری و شهرسللازی 
اسللامی- ایرانی، عفاف، پوشللش و آرایش بر اساس فرهنگ اسامي- 
ایرانللي، صله رحم و الگوهای تعامات اجتماعللی، خانوادگی و فردی با 

اولویت کودکان، نوجوانان و زنان.
4- اخالق و فرهنگ عمومي جامعه: 

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

اجتماعلي؛ اعتمللاد اجتماعللي، امللر به معللروف و نهللي از منکر، 

شایسته ساالري، انضباط اجتماعي، قانون گرایي و رعایت حقوق دیگران، 
فرهنگ حفظ محیط زیست. 

اقتصادي؛ فرهنگ پیشللرفت، اخاق و فرهنللگ کار و کارآفریني، 

وجدان کار و اتقان در عمل، فرهنگ مصرف صحیح و پرهیز از اسللراف، 
تجمل گرایي و اشرافي گري و رعایت حال و حرام بویژه رباخواري. 
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سیاسلي؛ وحدت، امنیت و اقتدار ملی حول والیت فقیه، سللامت 

اداري، مردم سللاالري دینللي، مشللارکت عمومللي و عدالللت اجتماعي، 
استقال خواهي و آزادي مشروع و قانونمند.

5- هنر؛ سللاماندهي سللینما، تئاتر، موسللیقي و هنرهاي سللنتي و 

محصوالت چندرسانه اي و تربیت هنرمندان متعهد.
6- قدرت نرم ؛ بسیج و هم افزایی نیروها، تقویت سرمایه ها و قدرت 

نرم.
7- اطالعات، ارتباطات و رسانه؛ تقویت محتوا، مصونیت بخشي 

و توسللعه زیرسللاخت ها، نظام های جامع اطاعاتی، ارتباطاتی و رسانه ای 
کشور.

8- تعاملل منطقه ای و جهانی؛ گفتمان سللازي براي تمدن نوین 

اسامي و بیداري اسامي، حمایت از مستضعفین و مقابله با نظام سلطه 
جهانی.

9- نظلام فرهنگی فراگیر و كارآمد؛ سللاماندهي جبهه فرهنگی 

انقاب اسللامی، استقرار نظام جامع راهبري و مدیریت فرهنگي کشور، 
مهندسللی نظام های اجتماعي، سیاسللي، اقتصادي و ... کشور با رویکرد 

فرهنگی و تربیت نیروي انساني کارآمد بخش فرهنگي.
10- محصلوالت و صنايع فرهنگی؛ توسعه صنایع و محصوالت 

فرهنگي، هنري و چندرسانه اي.



                               



فصل ششم: 

راهبردها و اقدامات
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راهبردهای كالن فرهنگی  

1 . ))f( نهادینه سازی فرهنگ تمسللک به قرآن و عترت )امام عصر
و تبیین، ترویج، تقویت و سللاماندهی شللعائر الهی، نمادها و آیین های 

اسامی ل ایرانی؛
بازآفرینی نظام فکری، سللاختارهای رسللمی و غیررسمی و میراث . 2

تمدنی جامعه مبتنی بر جهان بینی و تعالیم اسام ناب محمدی)(؛
تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده؛. 3
جلوگیللري از کاهللش نللرخ بللاروري کل و ارتقاي آن متناسللب با . 4

آموزه هاي اسامي، اقتضائات راهبردي کشور، مطالعات جمعیت شناختي 
و آمایش و پایش مستمر جمعیتي؛

طراحی و نهادینه سللازی آداب و سللبک زندگی اسامی – ایرانی در . 5
زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام 

از سیره معصومین)(؛
انسجام بخشی و تقویت مشارکت فراگیر و نظام مند نهاد خانواده، نظام . 6

تعلیم و تربیت، سللازمان های اجتماعی و اداری و سایر نهادهاي مرتبط 
در گسللترش نظم و انضباط، قانون گرایی و احسللاس امنیت عمومی و 
ظرفیت سللازي و فرهنگ سللازي براي رفع موانع فرهنگی، ساختاری و 

رفتاری؛
تبیین، نهادینه سازی و ارتقاء اخاق و رفتار و نظام حقوقي اسام در . 7

حوزه هاي اجتماعی و سیاسي؛
طراحی و اسللتقرار الگوی اسللامی اخاق و فرهنللگ کار و رفتار . 8

اقتصادی دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛
تبیین، ترویج و نهادینه سازی هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و . 9

استکبارستیز و تعمیق درك زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت 
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هنر در تحکیم فرهنگ اسللامی- ایرانی و گفتمان انقاب اسللامي 
مبتنی بر بیانات امام خمینی)v( و مقام معظم رهبری)(؛

طراحی و اسللتقرار نظللام جامللع و کارآمد اطاعللات، ارتباطات و . 10
رسللانه ای مبتنی بر آموزه هللای دینی، انقابللی و ارزش های اخاقی، 

مقتضیات راهبردی کشور و سیاست های کلی نظام؛
گسللترش تأثیرگذاری و ارزش آفرینی فرهنگی جمهوری اسللامی . 11

ایران با تأکید بر معرفی دسللتاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی 
برای جهانی شللدن گفتمان اسام ناب محمدي)( در موضوعات و 

مسائل بشری و جهانی؛
بازنگری و اصاح اهداف و کارکردهای فرهنگی نظام های فرهنگی، . 12

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛
ساماندهی جبهه فرهنگی انقاب اسامی، راهبری فعال جنگ نرم . 13

و ارتقاء مؤلفه های قدرت نرم نظام اسامی.
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راهبرد كالن 1 

نهادینه سازی فرهنگ تمس�ک به قرآن و عترت)امام عصر 
)f((  و تبیین، ترویج، تقویت و س�اماندهی ش�عائر الهی، 

نمادها و آیین های اسالمی � ایرانی

راهبلردهای مللی
تحقق بخشیدن به منشور توسعه فرهنگ قرآني؛. 1
نهادینلله کردن سللیره اهل بیللت )( در کلیه شللئون اجتماعي، . 2

خانوادگي و فردي؛
تبیین و نهادینه سازي »نیاز به نماز« در همه ابعاد و مراحل زندگي و . 3

تأمین شرایط و الزامات اقامه نماز؛
ایجاد انگیزه، توانمندی و زمینه تحقق امر به معروف و نهی از منکر؛. 4
تبیین و ترویج فلسللفه وجودی شللعائر، نمادها و آیین های اسامی، . 5

ایرانی و انقابی مبتنی بر اسللام ناب محمدی)( و عترت و مقابله 
با تحریف آن؛

احیاء، بازتولید و ارتقاء کارکردهای شعائر، نمادها و آیین های اسامی، . 6
ایرانی و انقابی و زمینه سللازی برای ظهور و بروز آنها در کلیه شللئون 

زندگی فردی، خانوادگی، نهادی و اجتماعی؛
مقابله فرهنگی با آیین ها و نمادهای واپس گرایانه، خرافی، انحرافی و . 7

بیگانه و پیرایش آیین های ملی در چارچوب آموزه های اسامی؛
تبیین آداب، لطائف و اسرار احکام الهي و اجتناب از بسنده کردن به . 8

ظاهر مناسک.

اقدامات مللی
اجراي کامل منشور توسعه فرهنگ قرآني و به روزرساني آن)1(. 1
تهیه و اجراي طرح ملي حمایت از توسعه و نهادینه سازي سیره اهل . 2
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بیللت)(، فرهنگ انتظار و حکومت جهانللی در حوزه های فرهنگي، 
اجتماعی، سیاسللی و اقتصللادی و اختصاص جایللزه بین المللي در این 

زمینه)2(
طراحی و توسللعه برنامههای پژوهشی، فرصت مطالعاتی و آموزشی . 3

مشللترك میان حوزه و دانشللگاه و ایجاد مراکز پژوهشللي و آموزشللي 
مشترك در زمینه سیره نظري و عملي اهل بیت )علیهم السام( )2(

برنامه ریزي براي زمینه سازي و نهادینه  کردن اُنس با نماز جماعت و . 4
مسجد و احیاي کارکردهای فرهنگی- اجتماعي آن متناسب با نیازهای 

زمان و مخاطبان)3(
تدویللن و اجراي برنامه ملي توسللعه اقامه نماز جماعت در مسللاجد . 5

و نمازخانه ها و بهره گیری هم افزا از ظرفیت های آموزشللی، پژوهشللی، 
تبلیغی، رسللانه ای و هنری در جهت تبیین و ترویج احکام، اسرار و آثار 
فللردي و اجتماعي نماز بر طهللارت ظاهری و باطني و آرامش روحی و 

رواني براي همه اقشار جامعه)3و8(
سللاماندهي و تقویت نظام پاسللخ گویی به شللبهات دینی و مسائل . 6

مستحدثه برای سطوح مختلف )4(
تدویللن، تصویللب و اجراي قانون امللر به معروف و نهللي از منکر، . 7

ساماندهي نهادها و دستگاه هاي مسئول و ارتقاء ظرفیت هاي  نهادي و 
دانش و مهارت هاي  فردي مربوط)4(

برنامه ریزي براي مشللارکت نظام مند مللردم و نهادهای مردمی در . 8
چارچللوب قوانین و مقررات براي اجرایي کللردن امر به معروف و نهی 
از منکر و طراحی و اسللتقرار نظام جامع انگیزشللی و تشویقی مربوط و 

حمایت قانوني و رفع موانع)4(
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برنامه ریزي براي هماهنگي و هم افزایي بخش هاي مردمي، اجرایي، . 9
اطاعاتي و قضایي در مقابله با منکرات سازمان یافته در سطح جامعه)4(

ترویللج و معرفللي صحیح امر به معروف و نهللي از منکر و ایجاد و . 10
تقویت زمینه ها و  سللاز و کارهاي عمومیت بخشللی آن در عرصه هاي 
مختلف با بهره گیري از ظرفیت های آموزشي و پژوهشی، هنر و ادبیات 

توسط دستگاه هاي ذیربط)4( 
ترویللج پذیرش عقانی اصول دین بویژه معادباوري و روشللنگری . 11

در زمینلله حکمت احکام و تبیین روح تعبد در عمل به آن متناسللب با 
مخاطبان)4و8(

تبیین عقانی و آموزش شعائر و آیین هاي اسامي- ایراني با تاکید . 12
بر فلسفه وجودي آنها و غنابخشي فکري و محتوایي مجالس و مراسم 

سوگواري عاشورا و شعائر حسیني متناسب با روح حماسي عاشورا )5( 
سللاماندهي و توانمندسازي، پشللتیباني و تغذیه فکري هیأت هاي . 13

مذهبي، مبلغان و سخنرانان مذهبي، مداحان، مدیحه سرایان و نهادهاي 
متصللدي امر عللزاداري در برگزاري عزاداري ها، اعیاد و مناسللبت هاي 

مذهبي)5( 
سللاماندهي و حمایت هدفمند و  هم افزا از ظرفیت هاي آموزشللي، . 14

پژوهشللي، تبلیغي، رسللانه اي و هنري جهللت احیا، بازتولیللد و ارتقاء 
کارکردهاي شعائر، نمادها و آئین هاي اسامي، ایراني و انقابي )5( 

ساماندهی، بازنگری و غنی سازی و روزآمدسازی محتوایی برنامه ها . 15
و فعالیت های مناسللبت های اسللامی، انقابی و ملی بللرای اعتای 
فرهنللگ و اخللاق عمومی جامعه بللا تأکید بر دسللتگاه های اجرایی، 

نهادهای عمومی و بخش خصوصی)5و6(
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برنامه ریللزی بللراي بهره گیللري از فرصت هاي معنللوي و تربیتي . 16
مناسبت هاي ویژه همچون عاشورا، لیالي قدر، اعتکاف، عرفه، عید غدیر، 
)6()( نیمه شعبان، و سایر مناسبت ها و جشن هاي میاد ائمه اطهار

تهیه و اجراي طرح جامع ارتقاء هدفمند آگاهی های عمومی در زمینه . 17
انحرافللات و خرافات مربوط به آیین هاي واپس گرایانه، انحرافی و ضاله 
و مواجهه مناسب با ذکر اکاذیب و نسبت مطالب خاف واقع به ساحت 

قرآن کریم، پیامبر اعظم)(، اهل بیت)( و بزرگان دین)7( 
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راهبرد كالن 2 

بازآفرینی نظام فکری، س�اختارهای رسمی و غیررسمی و 
می�راث تمدنی جامعه مبتنی بر جهان بینی و تعالیم اس�الم 

)(ناب محمدی

راهبلردهای مللی
تقویللت جریان پژوهش و تولید علم بویژه علوم انسللانی و اجتماعی . 1

مبتنی بر جهان بینی اسامی؛
حاکم نمودن منطق راهبری و مدیریت اسامی بر نظام تصمیم گیری . 2

کشور؛
تبیین و ترویج عالمانه فرهنگ مهدویت و انتظار؛. 3
تبیین و ترویج اندیشه ها و آرمان های امام خمینی)v( و مقام معظم . 4

رهبری)( در مدیریت امور و راهبری فرهنگی جامعه؛
تبیین و ترویج مبانی نظری انقاب اسللامی، اندیشه مهدویت، والیت . 5

فقیلله، جمهوری اسللامی و مردم سللاالری دینی و تقویللت امید و روحیه 
خودباوري ملي؛

اعتای فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت؛. 6
حفاظللت، احیا و معرفللی روزآمد آثار و ارزش هللای فرهنگ انقاب . 7

اسامی و دفاع مقدس؛
تبیین عالمانه تفکیک ناپذیری و هم افزایي هویت اسللامی، ایرانی و . 8

انقابی به عنوان هویت ملی؛
ارتقاء جایگاه و گسللترش زبان و ادبیات فارسی با توجه به زبان های . 9

محلی و قومی؛
بازشناسی، حفظ و ترویج مواریث تمدني و سنن ملی و قومی و تقویت تعامل . 10

فرهنگ های قومی با محوریت فرهنگ اسامی- ایرانی و حفظ وحدت ملي.
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اقدامات ملي
حمایت و پشتیباني همه جانبه از تحول و ارتقاي علوم انساني∗ )1(. 1
تقویللت فضاي تضللارب آراء و هم اندیشللي آزاد بویژه تعامل فکري . 2

نخبگان و اندیشه ورزان حوزه و دانشگاه با تأکید بر حمایت از کرسي هاي 
آزاداندیشي و نظریه پردازي)1(

اسللتمرار اصاح، تقویللت و تکمیل تحول در اهللداف، کارکردها و . 3
سللاختارها درسللطوح مختلف تصمیم گیری بویژه نظام اداري و ارتقاي 
سللامت آن در راستاي تحقق سیاسللت هاي کلي نظام اداري اباغي 

)2()(مقام معظم رهبري
ترویللج فرهنگ علم گرایي و خردباوري در تمام سللطوح فرهنگي و . 4

مدیریتي)2(
تدوین، ترویج و اجراي سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار)3(. 5
6 . )v(گفتمان سازی، ترویج و عملیاتی کردن اندیشه هاي امام خمینی

و مقام معظم رهبری)( در عرصه ها و سطوح مختلف مدیریت امور 
و راهبری فرهنگی جامعه)4و5(

تدویللن و تبییللن نظریه ملي فرهنگ مبتني بللر بنیان هاي معرفتي . 7
اسامي)5(

معرفي و الگوسللازي زندگي و سللیره شللهداء و ایثارگللران انقاب . 8
اسامي، جهاد و دفاع مقدس به عنوان الگوهاي عملي جوانان)6( 

نماد سازي و بازنمایی فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در محصوالت . 9
فرهنگی، معماری و شهرسازی و ... متناسب با اقشار و مخاطبان)6( 

∗. اقدامات ملي ناظر بر تقويت جريان توليد علوم انساني و اجتماعي مبتني بر جهان بيني 
اسالمي در نقشه جامع علمي كشور و سند تحول و ارتقاء علوم انساني، پيش بيني شده است.
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ترویج و الگوسللازي مراتب گذشت و ایثار در زندگي روزمره فردي، . 10
خانوادگي و اجتماعي)6(

تدوین و اجرای سللند ملی فرهنگ دفاع و مقاومت، ایثار و جهاد و . 11
شهادت )6و7( 

تدوین دائرۀ المعارف جامع فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس و حمایت . 12
از تولید و ترویج ادبیات و هنر در این زمینه )6و7(

حمایت از ایجاد و گسللترش نهادها و تشکل های علمی و فرهنگی . 13
عمومی و مردم نهاد به  منظور تبیین، احیا و معرفي روزآمد آثار و بازتولید 

ارزش هاي فرهنگ انقاب اسامي و دفاع مقدس)7( 
برنامه ریزی برای تکریم شهدا، ایثارگران و خانواده های آنها)7(. 14
حمایت از نظریه پردازي، تبیین و ترویج یکپارچگي هویت اسامي- . 15

ایرانی و انقابي و پاسللخگویي موثر به چالش هاي مربوط با بهره گیري 
بهینه از ظرفیت هاي رسانه  هاي دیداري و شنیداري و ارتباط جمعي)8( 

ایجللاد زمینه، انگیللزه و حمایت همه جانبه از تولیللد متون و آثار در . 16
حوزه هاي مختلف به زبان فارسي)9( 

حمایللت از فعالیت هاي فرهنگی، میراث فرهنگي و تولیدات هنری . 17
و ادبی اقوام ایرانی حول ارزش های اسللامی- ایرانی بویژه در مناطق 

مرزي مبتني بر آمایش فرهنگي و سرزمیني )10( 
معرفی دستاوردها و پیشرفت های کشور بویژه در عرصه های علمی . 18

و فرهنگي، آثار، فعالیت ها و نوآوری های دانشللمندان گذشته و معاصر 
ایران و بزرگداشللت آنها به شللیوه های مختلف برای همه اقشار و اقوام 

 )10(
تدویللن فرهنللگ و تاریخ اقللوام ایرانی با تأکید بللر وحدت ملي و . 19

شخصیت های فرهنگی و دینی در حوزه تمدن اسامی- ایرانی)10( 
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راهبرد كالن 3  

تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده

راهبلردهای مللی
 تبیین هویت قدسي نظام خانواده و نقش آن در کمال آفریني؛1. 
 تسللهیل ازدواج آگاهانه،  سللاده، بهنگام و پایدار مبتني بر ارزش ها و 2. 

آموزه هاي اسامي و سنت هاي ملي؛
تحکیم خانواده از طریق:. 3

3-1- تقویت کارکردهای خانواده؛ 
3-2- نهادینه سللازی نقش های حیاتللی و تکالیف و حقوق متقابل 

اعضای خانواده؛
3-3- ارتقای مهارت های زندگی؛ 

3-4- طراحللی و پیاده سللازی الگللوی خانللواده و سللبک زندگی 
اسللامی- ایرانی بر اساس آگاهي و علم، مباني و ارزش ها، اخاق، 

احکام و آموزه های اسامی؛ 
3-5- ارتقاي نقش همسللری و مادری متناسب با حضور اجتماعی 

هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛
3-6- تقویت نقش همسري و پدري مردان به عنوان راهبر خانواده؛

3-7- گسللترش و تعمیللق مودت، محبت و رحمللت بین اعضاي 
خانواده؛

3-8- حمایت از سللالمندان و تأمین و ارتقای بهداشللت جسمی و 
روانی و کیفیت زندگی سالمندان در خانواده و جامعه؛ 

3-9- تعلیم، تکریم و تأمین سللامت جسللمي و روحي، امنیت و 
حقوق همه جانبه کودکان و نوجوانان.
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التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلیه سیاستگذاری ها، . 4
برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها و در تمامي نظام هاي آموزشي، فرهنگی، 

اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی؛ 
ارتقاء امنیت و سامت خانواده، پیشگیری، مقابله و درمان آسیب ها و . 5

چالش های خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر نگرش دیني و ملي؛
بازطراحی و تبیین منشللور زن مسلللمان و نهادینه سازی الگوی آن . 6

در ابعللاد فللردی، خانوادگی و اجتماعللی در عرصه های مختلف جامعه.
اقدامات مللی

برنامه ریللزي براي تبیین و تقویللت جایگاه و نقش دین و خانواده در . 1
تکامل اجتماعي و کمال  انسان)1(

مفهوم سللازي، نظریه پردازي،  گفتمان سازي و الگوسازي برای تبیین . 2
حکمت الهي زوجیت و تعریف دیني از نهاد خانواده و قداست، کرامت و 

تعالی آن )1، 3-1و4(
فرهنگ سازی و برنامه ریزی آموزشي، تبلیغي و رسانه اي در خصوص . 3

معرفی موهبت الهی آرامش حاصل از ازدواج و تبیین هویت ارزشللمند 
و بي بدیل بودن نهاد خانواده در ارتقاء کماالت انسللاني و نهادینه سازي 
ارزش هللاي اخاقي و معنوي با تأکید بللر اصاح نگرش ها و الگوهای 

رفتاری )1و1-3( 
تدوین و اجرای »منشللور جامع خانواده اسامي«، » الگوي خانواده . 4

اسللامي ل ایراني«، »نظام جامع حقوقللي و اخاقي خانواده« و »نظام 
جامع سللامت خانواده« مبتنی بر ارزش ها و آموزه هاي اسامي )1، 2، 

3، 4و5(
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معرفللی و ترویج معیارها و شللیوه های انتخاب همسللر بر اسللاس . 5
آموزه هللای دیني و نقد ماك ها و روش هللای ناهنجار در این زمینه با 
بهره مندی از همه ظرفیت هاي موجود بویژه مشللاوره خانوادگي و افراد 

امین)2(
تسهیل امر شناسایي و همسرگزیني با بهره گیري از روش هاي اصیل . 6

خانوادگي سنتي و مشورت هاي افراد حقیقي و حقوقي ذیصاح)2(
تسللهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهاي ذیربط، تأمین مسکن . 7

مناسب ویژه زوج های جوان، صندوق های حمایتي، انواع بیمه ها، کمک 
هزینه ها، وام هاي مورد نیاز )ازدواج، جهیزیه، مسللکن، اشتغال و …( و 

تسهیات رفاهی ازدواج)2(
تقویت و ترویج ازدواج شللرعي قانوني با توجه به حکمت تشللریع و . 8

متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و تعیین الزامات ایفاي مسئولیت هاي 
زوجین و ضوابط حمایتي از زوجین و کودکان در اختال ها و آسیب هاي 

وارده)2(
ساماندهي، حمایت و هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات . 9

ضروري ازدواج و ترویج ازدواج هاي ساده، آگاهانه و پایدار)2(
اعمللال و تقویت رویکرد خانواده محوري در برنامه ها و شللبکه ها و . 10

عنداللزوم راه اندازي شبکه هاي تخصصي و موضوعي با محور خانواده)2، 
3، 4و5( 

تدوین منشور مشاوره خانواده و توسعه کّمی، ارتقاء کیفی و اصاح، . 11
سللامان دهی و نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و خدمات 
اجتماعی مبتنی بر مبانی، روش ها و فنون اسامی مشاوره )2، 3، 4و5(
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حمایللت هدفمند مادي و معنللوي از ایجاد و فعالیت تشللکل هاي . 12
مردم نهاد مروج ازدواج و تشللکیل خانواده در سطح ملی و بین المللی)1، 

2، 3، 4و5(
تدوین و اجراي قوانین و برنامه هاي مشللوق دانشجویان و سربازان . 13

به ازدواج همچون افزایش مسللتمري، تخصیللص امکانات خوابگاهي، 
رفاهي، تحصیلي و اشتغال منعطف و محل خدمت و تحصیل متناسب 

با شرایط زوجین)2و4(
برنامه ریزي براي تحقق ازدواج بهنگام متناسب با شرایط و مقتضیات . 14

فرهنگي و بومي )2 و 5( 
تدویللن و اجراي برنامه جامللع و فراگیر آمللوزش و مهارت آموزي . 15

خانواده )2، 3-3، 3-5، 3-6 و 7-3(
تبییللن و ترویللج الگوي خانواده تللراز جمهوري اسللامي ایران و . 16

گفتمان سللازي و معرفللي جمهوري اسللامي ایران بلله عنوان قطب 
خانواده محوري )2، 3و4(

تعامل با نهادهاي بین المللللي مرتبط با کودکان جهت بازنگري و . 17
تأثیرگذاري در قوانین و مقررات بین المللي مربوطه)9-3(

سللاماندهي، توسللعه، عمق بخشللی و حمایللت از تولیللد و عرضه . 18
محصوالت فرهنگي، هنري، تبلیغي و آموزشي خانواده مبتني بر ارزش ها 

و آموزه هاي اسامي و مرتبط با اهداف این مصوبه )2، 3، 4 و 5(
ایجاد نهضت خانواده گرا و موجد مودت در خانواده )2، 3 و 4( . 19
بهره گیري از تعامل سللازنده خانواده، مدرسلله و مسجد در تحکیم . 20

خانواده )3-1، 3-4 و5(
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برنامه ریزي بهینه براي ایفاي نقش هاي عاطفي و حمایتي اعضاي . 21
خانللواده با تأکید بر گسللترش صله رحم، گذشللت و ایثللار و معنویت، 

ارزش هاي اخاقي و شادابي و نشاط اعضاي خانواده)7-3(
ارتقللای آگاهي هللا و اصاح باورها، نگرش هللا و رفتارها و افزایش . 22

مهارت هللا در زمینه حقوق و تکالیف و روابط متقابل بر اسللاس احکام، 
ارزش ها و آداب و سنن اسامی )3-1، 3-3 و 5-3(

توسللعه و ترویج الگوهللاي متنوع و منعطف مشللارکت فرهنگی، . 23
اجتماعللي و اقتصادي زنان و بازنگري سیاسللت ها، قوانین، برنامه ها و 
الگوهاي اشتغال زنان با تأکید بر تأمین نیازهاي جامعه و متناسب سازي 
آنها با نقش هاي اساسي مادري، همسري  و خانوادگي و صیانت از منزلت  

و کرامت زن در چارچوب فرهنگ اسامي-  ایراني)3-3و4(
زمینه سللازي تامین حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده همچون . 24

ُحسن معاشرت، مهریه، نفقه، اجرت المثل با رعایت اخاق اسامي و با 
توجه به ارزش هاي اسامی)2، 3، 4و5(

معرفي زندگي پیامبر)( و اهل بیت)( ایشللان و اسللوه هاي . 25
قرآني خانواده و تبیین نقش موثر ایشان در قوام و تکامل دین و جامعه 

در سطح ملي و بین المللي)3-1،3-4، 3-7و5(
بازنمایي و تقویت نقش مسللئوالنه و مؤثر پدر در تربیت فرزندان با . 26

حفللظ کرامت و حقوق آنان و هدایت و خیرخواهي نسللبت به اعضاي 
خانواده و تأکید بر رعایت نقش هاي پدری، همسری و خانوادگی مرد)3-

1،3-3 ، 3-4و6-3(
تعیین شللاخص هاي دقیق و عیني براي مفاهیم حقوقي خانواده و . 27

شناسایي خاءهاي قانوني، بازنگري و اصاح قوانین و مقررات مرتبط 
با خانواده، تدوین آیین دادرسي ویژه و تضمین اجراي احکام و قوانین)3-
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1،3-2،4و5( 
برنامه ریزی برای توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه و اعضای خانواده . 28

در خصوص حفظ کرامت، عزت و جایگاه سالمندان با محوریت خانواده 
و با مشللارکت نهادها و دستگاه های آموزشی، رسللانه ای و فرهنگی و 
تبلیغی دولتی و مردمی، خیرین، نهادهای دینی و شوراهای محلی)8-3(

طراحی و اجرای نظام مشللاوره سللالمندی و ایجاد نظام خدمات و . 29
حمایت هاي خانواده محور سالمندی)8-3(

طراحي شللبکه هاي اجتماعي و سازوکارهاي اسللتفاده از تجربیات . 30
سللالمندان و برنامه ریزی برای حضور و مشللارکت آنان در برنامه های 

فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و محلی )8-3(
ارائه مشللوق هایی همچون معافیت های مالیاتي و مرخصي ها براي . 31

خانواده هایي که نگهداري سالمندان و تأمین هزینه هاي آنان را بر عهده 
مي گیرند)8-3(

آموزش بهداشت و شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی . 32
خانواده ها در خصوص تغییرات ناشللی از سللالمندی و گسللترش طب 

سالمندی و تربیت و ساماندهی مراقبین خانگی سالمندان)8-3(
پیش بینللی فضاهای اقامتی و طراحی فضاهای شللهری و معماري . 33

مسکن متناسب با سالمندان )8-3(
تدوین سللند ملللی کودك و نوجللوان مبتنی بر آموزه هللا و معارف . 34

اسامی با تأکید بر: 
34-1- ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رسللمي و غیررسللمي کودکان 
به منظور تربیت نسلللي سللالم، صالح، مومن، خودشکوفا و انقابي 
و متناسللب با نیازها ، ویژگي هللا و خصائص فردي کودك و تأمین 

مصالح عالي وي؛)9-3(
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34-2- بازنگري و بازتولید برنامه ها و محتواهاي علمي- آموزشي 
و روش هاي تربیتي براي دروني سللازي و تعمیق تربیت اسللامي 

کودك؛)9-3(
34-3- ضللرورت پیش بینللي تضمین هللاي الزم ناظللر بر حقوق 

کودکان؛)9-3(
34-4- توسللعه فضاهللاي فرهنگي و اجتماعي خللاص کودکان و 

بهره برداري از توان تاثیرگذاران در مورد کودکان؛)9-3(
34-5- تأمین عدالت آموزشللي و توجه به مقتضیات سني کودکان 

در آموزش؛)9-3(
34-6- شللناخت هملله جانبلله چالش ها و آسللیب هاي فرهنگي، 
اجتماعي، حقوقي، تربیتي و آموزشللي کودکان و تحلیل مستمر آن. 

)9-3(
استانداردسللازي فضاهاي بازي، ورزش و تفریح و آموزش کودکان . 35

از نظر بهداشللتي- محیطي و احیاي بازي هاي سنتي و بومي مناسب و 
ترویج آن و پرهیز از تهیه و ساخت و ورود اسباب بازي هاي مغایر با هدف 

تربیت دیني کودکان)9-3(
توسعه مطالعات و پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي در مراکز علمی . 36

و پژوهشی و تقویت مشارکت کّمي و کیفي نهادها و تشکل هاي دولتي 
و غیر دولتي کودکان برای بهبود شرایط کودکان در کشور )9-3( 

توسعه شبکه هاي رادیویي و تلویزیوني ویژه کودك و ارائه محتواهاي . 37
آموزشی و تربیتي براي کودکان، والدین و مربیان آنها)9-3(

ایجاد احساس مسئولیت و حساسیت نسبت به مساله کودك آزاري . 38
و گزارش آن توسط مردم و به ویژه مطلعین محلي)9-3(
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بازنگري در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع کودك، متناسللب با . 39
آموزه هاي دین اسام و مصالح تربیتي کودکان)9-3(

رعایللت موازین، احللکام و ارزش هاي اصیل اسللامي ل ایراني در . 40
معماري خانه و مجتمع هاي مسللکوني، شهرسازي و اماکن عمومي به 
منظور حفظ امنیت اخاقي و حریم خانه و خانواده و پیش بیني الزامات 

اجرایي آن )3-4، 4و5( 
تهیه و اجرای »پیوسللت خانواده« و تدوین شللاخص هاي ارزیابی . 41

وضعیت خانواده در سیاست ها، قوانین و برنامه   هاي فرهنگی، اجتماعي، 
اقتصادي و سیاسی بویژه برنامه های توسعه 5 ساله )3، 4و5(

ایجاد رشته هاي مربوط به خانواده و پژوهشگاه ملي خانواده و زنان . 42
با مأموریت تولید منابع درسي و علمي الزم و هماهنگی و هدایت مراکز 

علمي و پژوهشي و پژوهش های مرتبط با خانواده)3-4،4و5(
برنامه ریللزي براي حفظ حریم امللن خانه و خانواده، تأمین امنیت و . 43

سللامت مادي و معنوي آن و مقابله با تهدیدات و خطرات جنگ نرم، 
تهاجللم و ابتذال فرهنگی و جلوگیری از واردات، تولید و توزیع کاالها و 

محصوالت ضدفرهنگی)4(
تهیلله و اجللراي برنامه پیشللگیری و مقابله همه جانبلله با جرایم . 44

خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای خانواده)5(
فرهنگ سللازي براي پیشللگیري از ناهنجاري ها و تعارضات درون . 45

خانللواده و حللل آنها با اسللتفاده از حکمیت قرآنللي، معتمدین فامیلي، 
محلي و مسللاجد و مراکز امداد و ارشاد خانواده و حمایت از خانواده  های 

آسیب  دیده یا در معرض آسیب)5(
متناسب سللازی و لحللاظ وظایف و نقش های فللردی، خانوادگی و . 46

اجتماعی زنان در سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دستگاه ها)6(
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نقد فعال، مستمر و مؤثر موقعیت و وضعیت زنان و خانواده در غرب . 47
و جریان های فمینیسللتی، انحرافی و ارتجاعی و پاسخ گویی به شبهات 

مربوط در سطح ملی و فراملی)6(
حمایت مللادي و معنوي از طرح ها و برنامه ها با محوریت توسللعه . 48

مطالبه گری نسبت به نظام حقوق فطری زنان مبتنی بر آموزه های دینی 
در سطح جهانی و پاسخ گویی به شبهات مربوط)6(

آسیب شناسی و مقابله همه جانبه مؤثر با استفاده ابزاری و نامناسب . 49
از زنان در عرصه های مختلف جامعه و حفظ کرامت و ارزش های ذاتی 

زنان)6(
شناسللایی و رفع خاء ها و آسللیب های تربیتی، اخاقی و قانونی و . 50

اصاح آداب و رسللوم و سنت های عرفی برای آموزش، استیفای حقوق 
شرعی زنان و تأمین نیازهای مادی و معنوی ایشان)6(

معرفی و ترویج الگوهای زنان برتر قرآنی و تاریخی جهان اسام و . 51
معاصرسازی آنها و اعمال سیاست های تشویقی مناسب در این زمینه)6(

تولید و عرضه آثار و محصوالت علمي و فرهنگي تبیین کننده نقش . 52
زنللان در حرکت انقابللی و جهادی در عرصه هللای مختلف و معرفی 

الگوهای زن مبارز مسلمان در زمینه های مربوط)6(
ارتقاء و متناسب سللازی نظام تعلیم و تربیت کشور در جهت تربیت . 53

بانوان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش)6(

نظام برنامه ريزي، اجرا و نظارت:
ستاد ملی زن و خانواده موظف است با همکاری و مشارکت نهادها و . 1

دستگاه های ذیربط، برنامه اجرایي این مصوبه را همراه با تقسیم کار ملي 
در مدت سه ماه تصویب و برای اجرا، اباغ نماید و ضمن پیگیری هاي 
الزم، گزارش عملکرد آن را سللاالنه به شللورای عالی انقاب فرهنگی 
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ارائه کند.
طرح هللای تفصیلی مورد نیاز با هماهنگی سللتاد ملی زن و خانواده . 2

توسط دستگاه های مسللئول تهیه و پس از تصویب در ستاد مذکور، به 
اجرا گذاشته می شود.

 دسللتگاه ها موظفنللد اعتبارات مورد نیللاز اجرای ایللن مصوبه را با 3. 
هماهنگی سللتاد ملی زن و خانللواده و معاونللت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور در برنامه سالیانه خود منظور نمایند.
نظارت، رصد و پایش مستمر وضعیت خانواده و ارزیابی کّمی و کیفی . 4

عملکرد دسللتگاه های اجرایی بر اساس شللاخص های نقشه مهندسی 
فرهنگی بر عهده شورای عالي انقاب فرهنگی است.
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راهبرد كالن4

جلوگی�ري از كاه�ش ن�رخ ب�اروري كل و ارتق�اي آن 
متناسب با آموزه هاي اسالمي، اقتضائات راهبردي كشور، 

مطالعات جمعیت شناختي، آمایش و پایش مستمر جمعیتي

راهبردهای ملی
فرهنگ سازی برای دست یابی به جمعیت مطلوب و اصاح بینش و . 1

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

تدوین سیاسللت ها، برنامه ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی . 2
برای دست یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست ها، 

برنامه ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛
تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیت های اجتماعی، . 3

آموزشللی و اشتغال زنان متناسللب با معیارهای اسامی و هماهنگ با 
مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل تر نقش مادری و همسری؛

ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشي و جامع جمعیت کشور؛. 4
آمایش مسللتمر جمعیتی کشللور و تدوین سیاست های مهاجرتی به . 5

منظور جهت دهی به جابجایی های جمعیتی در سللطوح ملی، منطقه ای 
و بین المللی؛

اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشللور از طریق متناسب  ساختن نرخ . 6
باروری خانواده ها با شرایط و اقتضائات سامت، معیشت و فرهنگ آنها. 

اقدامات ملي
تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه های آموزشی، پژوهشی، . 1

اطاع رسانی، نمایشللی، تبلیغی و غیره در رسانه های جمعی بویژه صدا 
و سللیما و شبکه های اسللتانی آن با هدف گفتمان سازی و ترویج فواید 
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فرزنللد آوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شللرایط و 
مقتضیات راهبردی)1و6(

تبیین نظریه جمعیتی اسام و ترویج آن توسط روحانیت برای اصاح . 2
نگرش مسللئوالن و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن)1، 

3و6(
تدوین و اجرای برنامه های ترویجی، آموزشللی، پژوهشی و خدمات . 3

پزشللکی توسللط وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی در جهت 
اصاح نگرش عمومی)1و2(

برنامه ریزی و فرهنگ سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و . 4
استحکام خانواده)1، 2و3( 

حمایت از گسللترش شبکه های اجتماعی و سللازمان های مردم نهاد . 5
حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده)1و2(

آمایش و برنامه ریزی اسللتانی و منطقه اي جمعیت با در نظر گرفتن . 6
مقتضیات اساسی و راهبردی مربوط)1و5( 

اصاح نگرش ها و برنامه های درسللی در سطوح آموزش و پرورش . 7
و آموزش عالی نسللبت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و اسللتفاده از 

ظرفیت های آنها در این زمینه)1، 3و6(
بازنگري کلیه سیاست ها، برنامه های توسعه و قوانین و مقررات کشور . 8

با تأکید بر اصاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده)2( 
تدوین و تصویب برنامه های هوشمند برای ارتقاء باروری)2و6(. 9

تدویللن و اجللرای الگوهللا و برنامه هاي حضللور اجتماعي مطلوب . 10
و تنوع بخشللی به مشللاغل زنان متناسب با مسللئولیت های خانوادگي 

)همسری و مادری()3(
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ایجاد بانک های اطاعاتی جامع جمعیتی ملی، منطقه ای و بین المللی . 11
و رصد مستمر تحوالت جمعیتی در جهت اهداف و سیاست های جمعیتی 

کشور)4(
سیاسللت گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرح ها و . 12

برنامه های توسعه ملی و منطقه ای)4و5(
بازنگللری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشللویقی فرزندآوری . 13

به صورت پلکانی با رعایت سلله معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد 
فرزندان از طریق پیش بیني الزاماتي همچون:)2، 3و6(

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

درمانی می باشند؛
13-2- اختصللاص سللبد تغذیه رایگان ماهانه بلله صورت بن کاال 
شللامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون 
ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک 
درآمللدی پایین و نیازمندان بر اسللاس ارزش ریالی سللال 1390 به 

عنوان سال پایه؛
تبصره: اقام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی تعیین می شود.
13-3- اختصاص بسته بهداشتی ل درمانی رایگان شامل؛ مکمل های 
غذایی، دارو، آزمایش هللای دوره ای و موردی و معاینه های ماهیانه 
به مللادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سللال برای حداقل 3 دهک 

درآمدی پایین و نیازمندان؛
تبصره: اقام بسللته بهداشتی درمانی رایگان توسللط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.
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13-4- پوشللش کامل بیمه ای برای درمان ناباروری های اولیه و 
ثانویه؛

13-5- افزایللش مدت مرخصی اسللتعاجی زایمان بلله 9 ماه و 
مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر 
فرزند و در مجموع 10 سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه 

شاغان بخش دولتی و غیردولتی؛
تبصره: مرخصی اسللتعاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمی باشللد و 

حداکثر تا 6 سالگی کودك قابل استفاده است.
13-6- اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفته ای تولد فرزند به پدر؛

تبصره: این مرخصی قابل بازخرید نمی باشد.
13-7- اجرای کامل طللرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش 

ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه.
13-8- پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی 

طبق جدول زیر:

فرزند سومفرزند دومفرزند اولسن پدر یا مادر
فرزند 

چهارم

-1/5 سکهیک سکهنیم سکهزیر 25 سال

1/5 سکهیک سکهنیم سکه-29-25 سال

یک سکهنیم سکه--39-30 سال

13-9- افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند 
تا 4 نیم سللال و کاهش سللقف واحدهای درسللی در هر نیم سال تا 

سقف 8 واحد؛
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13-10- متناسب سازی نظام آموزشی کشور با ماحظات جنسیتی 
و سیاست های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل؛

13-11- مراکللز آموزش عالی موظفنللد در توزیع و تخصیص وام 
دانشجویی، وام ودیعه مسللکن و همچنین تخصیص خوابگاه های 
دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند؛

13-12- دانشللجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال می توانند تا 50 
درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه 

حضوری یا مجازی بگذرانند؛
تبصره: دسللتورالعمل اجرایی مربوط توسللط وزارتین علوم، تحقیقات و 

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اباغ خواهد شد.
13-13- فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار 
موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیات الزم در طرح دورکاری و 
نیمه حضوری و سللایر شیوه های مناسب اشتغال برای زنان باردار و 

مادران دارای فرزند زیر 5 سال؛
13-14- حق عائله مندی در کلیه قوانین و مقررات اسللتخدامی به 

دو برابر افزایش می یابد؛
13-15- پرداخت پاداش اوالد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی 
در کلیه قوانین و مقررات اسللتخدامی کشور و به شرح جدول ذیل 

اعمال می شود:
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فرزند

براي مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري 

براي سال 90

ضريب سال× عدد ثابت× رتبه فرزند در خانواده

حق اوالد

1147000× 210×700اول

2294000× 210×700دوم

3441000× 210×700سوم

4588000× 210×700چهارم

5735000× 210×700پنجم

13-16- اعطای مشوق های مالیاتی به خانوادهمتناسب با تغییرات 
در بُعد خانوار ازطریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده؛

13-17- حمایت از طراحی، سللاخت و واگذاری مسللکن های چند 
نسلی به خانواده های گسترده؛

13-18- احتسللاب خانلله داری بلله عنوان شللغل و کمک به بیمه 
بازنشسللتگی زنان متأهل خانه دار با پرداخت بخشللی از حق بیمه 

توسط دولت متناسب با درآمد خانواده؛
13-19- مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر می توانند با داشتن 
هر میزان سابقه کار، عاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند 

با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند؛
13-20- مادران شللاغل می توانند با هر میزان سللابقه کار با همان 

میزان سنوات بازنشسته شوند؛
13-21- پرداخت وام قرض الحسنه »فرزند« به مبلغ یکصد میلیون 
ریال به خانواده ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله 
و بدون الزام به سپرده گذاری توسط بانک های عامل بر مبناي نرخ 

پایه سال 1391؛
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تبصره: این تسللهیات به خانواده هایی که سللن مادر حداکثر 39 سال 
باشد، اختصاص مي یابد.

13-22- کاهش مدت خدمت سللربازی متناسللب با سن ازدواج و 
تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیات آنها با رعایت ضوابط و 

مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.
ارتقللاء آمادگی های جسللمی و روحی جوانان برای تربیت نسللل و . 14

بارداری از طریق:)2(
14-1- درج عناوین و سرفصل های مربوط به آماده سازی دختران 
و پسللران از نظر سامت جسمی و روحی و روانی برای عهده داری 
مسللئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع 

مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش؛
14-2- افزایش اعتبارات، امکانات، سللاعات درسی و فعالیت های 

ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه ها؛
14-3- ایجاد رشته های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده 
و زن بر اساس فرهنگ اسامي، همچون مدیریت خانه و خانواده در 
مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات 

و فناوری؛
14-4- اجرای مستمر طرح غربالگری سامت دختران و پسران در 

مدارس و دانشگاه ها.
ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سللزارین های . 15

غیرضروری و سودجویانه)2(
خانواده های دارای 4 فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و . 16

در دهک های پایین درآمدی جامعه می توانند حسب مورد از یکی از دو 
امتیاز زیر بهره مند شوند:
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16-1- دریافت وام خرید مسللکن به میزان دو برابر سقف وام های 
اعطایی بانک مسللکن، با بازپرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی 

بخش مسکن؛)2(
16-2- دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 - 150 
مترمربع در شهرسللتان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 

سال سکونت در آن باستثناء کان شهرهای کشور. )2(
تبصلره1: به منظللور راهبللري،  برنامه ریزي و نظللارت و ارزیابي کان 
جمعیتي، نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه 
توسط دولت تشللکیل و با همکاری دستگاه های ذی ربط، نسبت به تهیه 
برنامه عمل با تقسللیم کار ملی و دسللتورالعمل های الزم اقدام و گزارش 

عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقاب فرهنگی ارائه می نماید.
تبصره 2: درصورت لزوم، قوانین و مقررات متناظر با هر یک از اقدامات 
ملي، حسللب مورد از سوي مجلس شوراي اسللامي و هیأت وزیران به 

تصویب مي رسد.
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راهبرد كالن 5

طراحی و نهادینه س�ازی آداب و سبک زندگی اسالمی – 
ایرانی در زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی 

)(بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین

راهبلردهای مللی
طراحی و نهادینه سللازی الگوی ارتباطللات و تعامات اجتماعی در . 1

فضللای  واقعی، مجللازی و کالبدي فرهنگللی و اجتماعی در چارچوب 
آموزه های اسامی؛

اصاح الگوی مصرف و نهادینه کردن آن مبتنی بر نیازهای واقعی؛. 2
تبیین و نهادینه سازی فرهنگ و الگوی تغذیه سالم در چارچوب نظام . 3

جامع سامت مبتني بر آموزه هاي اسامي؛
تبیین و نهادینه سللازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسامی در . 4

مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛
هدایللت، غنی سللازی و ایجللاد تعللادل در اوقات زندگللی در زمینه . 5

خودسللازی و عبادت، کار و تاش، ورزش و تفریحات سالم در سطوح 
فردی، خانوادگی و اجتماعی؛

تبیین و ترویج الگوی ورزش و تفریحات سالم بر اساس تعالیم اسام؛. 6
طراحي و نهادینه سازي الگوي معماري و شهرسازي اسامي- ایراني؛. 7
ایجللاد چشللم انداز ملللی اسللتقال اقتصللادی، تولیللد و مصرف، . 8

فرهنگ سللازی و اصاح آگاهی ها، باورها، گرایش ها و نگرش ها برای 
تحقق آن.
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اقللدامات مللی
تدوین و اجراي برنامه جامع سللبک زندگي اسامي- ایراني)1،2، 3، . 1

4، 5و6(
طراحی و پیاده سللازی الگوی تعامللات اجتماعی مبتنی بر فرهنگ . 2

اسللامی- ایرانی با تأکید بللر خودباوری، جمع گرایی نهادی، نشللاط، 
امیدواری، آینده نگری و خطرپذیری)1(

برنامه ریزي براي تقویت فرهنگ و سللبک زندگي اصیل روستایي و . 3
عشایري متناسب با مقتضیات و سبک زندگي اسامي- ایراني)1(

طراحللی و اجللرای برنامه انجللام عبادات جمعللي و تعامل محلي با . 4
محوریت مسللاجد و تقویت و گسترش ارتباطات خویشاوندي و حمایت 

از صله ارحام)1(
ضابطه مند نمودن و رعایت حریم ها و حدود شرعي در تعامات کاري . 5

و ارتباطات مجازي)1( 
حمایللت از ایجاد و گسللترش تشللکل هاي مردم نهاد بللا محوریت . 6

موضوعات و ارزش هاي اسام ناب در جامعه و فضای مجازی)1( 
سللاماندهي و هدایللت تشللکل هاي مردم نهاد فعللال در زمینه هاي . 7

اجتماعللي، سیاسللي و اقتصادي موجللود در جهت تقویللت ارزش هاي 
فرهنگ اسامي و نظارت بر آن)1(

تهیلله و اجللراي برناملله جامع الگللوي صحیح مصللرف و مقابله با . 8
مصرف گرایي، اسراف و تجمل گرایي)2( 

برنامه  ریللزي براي افزایش سللهم کاالها و محصللوالت فرهنگی- . 9
مذهبللي در سللبد مصرفللي خانللوار به ویللژه خانواده هاي روسللتایي و 

عشایري)2( 
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اصاح نظام تبلیغاتي و رسانه اي با رویکرد ترویج مصرف کاالهاي . 10
تولید داخل)2( 

بسترسللازي بللراي ترویللج سللبک زندگللی اسللامی و فرهنگ . 11
صرفه جویي، قناعت و مصرف صحیح و بهینه در حوزه هاي انرژي، آب، 
حمل و نقل، دارو، خوراك و پوشللاك مبتني بر آموزه هاي دیني، منافع 

ملي و توجه به اقشار محروم)2( 
تدویللن و اجراي برنامه جامع آمللوزش و ترویج الگوي غذا و تغذیه . 12

اسللامي- ایراني و تبیین نقش اغذیه حال در سامت افراد و معرفي 
اغذیه حرام و ناسالم و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف آنها)3( 

پیش بیني ضمانت هاي الزم براي هماهنگ سازي و اجراي مصوبه . 13
شوراي عالي انقاب فرهنگي و سایر قوانین و مقررات مربوط در زمینه 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و بازنگري و به روزرساني آن)4(
تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه های . 14

اسامی و ملی و حمایت از تولید و توزیع آن و مقابله هوشمند با واردات، 
تولید و توزیع پوشاك و لباس هاي مبتذل و غیراسامي)4(

بازنگری و اصاح نظام آموزشللی و تعلیم و تربیت با رویکرد تثبیت . 15
عفاف و حجاب و حذف نمادهای فرهنگی منحط غربی و زدودن مظاهر 

خودباختگی در مقابل فرهنگ بیگانه)4(
رعایللت هماهنللگ و هدفمنللد اصللل عفللاف و حجللاب در کلیه . 16

سیاسللت گذاری ها و مدیریت عمومی جامعه و بازنگری در سیاست های 
مغایر آن بویژه سیاسللت های آموزشللی، تجاری، اقتصللادی، تبلیغی و 

رسانه ای)4(
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طراحللي ضوابللط و اسللتانداردهاي ملي اصاح و ارتقاء سللامت . 17
محیط هللای گوناگللون اجتماعی اعللم از دولتی و خصوصللی از قبیل 
محیط های آموزشی، رسانه ای، تجاری و اقتصادی، کسب و کار، ورزشی 

و تفریحی به منظور تسهیل  رعایت عفاف و حجاب)4(
مدیریللت و برنامه ریللزي راهبللردی مهدکودك ها و تمرکللز اداره . 18

آنهللا در بخللش دولتی و عمومی با توجه به نقللش تعیین کننده آنها در 
فرهنگ پذیري کودکان)4(

تدوین و اجرای برنامه جامع غني سللازي اوقات فراغت و تفریحات . 19
سللالم در ابعاد فللردي، خانوادگی و اجتماعي در سللنین مختلف و ارائه 
الگوي مناسب بر اساس آموزه هاي اسامی- ایرانی و حمایت از توسعه 

و گسترش هدفمند نهادها و مؤسسات فعال این حوزه)5(
تدویللن و اجرای برناملله جامع ورزش همگانللی، قهرمانی و بومي . 20

و توجلله به کارکردهللاي ورزش در ابعاد مختلف بللا تأکید بر اخاق و 
آموزه هاي اسللامي و متناسب سازي زیرسللاخت ها و امکانات ورزشي 

هماهنگ با نیازهاي زنان و مردان در مناطق شهري و روستایي)6(
تهیه و تصویب سللند جامع الگوي اسللامي- ایراني شهرسازي و . 21

مسکن با تأکید بر:
21-1- تهیه و تصویب سند حوزه معماری و تهیه سند جامع ارتقاء 

کیفي سیما و منظر شهري براي شهرهاي داراي طرح  جامع)7( 
21-2- حمایت از ساخت و ساز هماهنگ با اقلیم و الگوهاي سنتي 
معماري اسللامی - ایرانللي و احتراز از معرفللي و ترویج فضاهاي 

زیستي بیگانه و متضاد با فرهنگ ملي)7( 
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21-3- بررسي و تصویب طرح هاي بناهاي عمومي و دولتي مهم و 
تأثیرگذار در  سللیماي شهري و روستایي از لحاظ معماري و طراحي 

شهري )7( 
21-4- تهیه الگوهاي معماري مسکن معاصر بر اساس آموزه هاي 

معماري اسامي-  ایراني)7( 
تبیین و ترویج چشللم انداز ایللران 1404 و برنامه ریزي براي معرفي . 22

دسللتاوردهاي اقتصادي، فني و تکنولوژیک کشللور در سطوح و اقشار 
مختلف جامعه و حمایت از صادرات محصوالت داخلي)8(

افزایللش فرهنگ بهره وري و کیفیللت تولید داخلي، معرفي کاهش . 23
قیمت تمام شده به عنوان ارزش ملي و ارتقاء استانداردهاي خدمات پس 

از فروش و نظام تبلیغات بازرگاني)8(
حمایت فرهنگي و معنوي از طرح هاي موفق و نوآوري هاي عرصه . 24

تولید و بهینه سازي مصرف و نوآوران)8(
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راهبرد كالن 6

انسجام بخش�ی و تقویت مش�اركت فراگیر و نظام مند نهاد 
خان�واده، نظام تعلی�م و تربیت، س�ازمان های اجتماعی و 
اداری و س�ایر نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، 
قانون گرای�ی و احس�اس امنیت عمومی و ظرفیت س�ازي 
و فرهنگ س�ازي براي رف�ع موانع فرهنگی، س�اختاری و 

رفتاری

راهبلردهای مللی
فراهللم آوردن زمینه هاي اجللرای صحیح، دقیللق، عادالنه، مؤثر و . 1

پیوسته قوانین و مقررات؛
ارتقللاء احسللاس امنیت عمومللی و اجتماعی کشللور با مشللارکت . 2

دستگاه های ذیربط و نهادهای اجتماعی؛
رصد تغییر و تحوالت فرهنگللی و اجتماعی مؤثر بر امنیت فردی و . 3

اجتماعی و اتخاذ رویکرد پیشللگیرانه از وقوع جرم و بروز آسللیب های 
اجتماعی؛

زمینه سللازی تحقق نظارت عمومی و مطالبه اجتماعی برای اجرای . 4
قانون و برخورد با متخلفان در کلیه سطوح؛

نهادینه سللازي ارتباط و تعامل مؤثر خانواده، مسجد، مدرسه، محله با . 5
پلیس و بسیج در مقوله نظم و امنیت اجتماعي؛

آمللوزش قانون گرایي، نظم و انضبللاط و رفتارهاي اجتماعي متعالي . 6
متناسب با سبک زندگي اسامي ل ایراني در همه برنامه هاي آموزشي و 

همچنین برنامه هاي صدا و سیما؛
کاهش تقاضا به مواد مخدر، روانگردان ها، دخانیات، نوشللیدني ها و . 7

اغذیه حرام با تکیه بللر اقدامات فرهنگي و ایجابي حمایتی بویژه برای 
خانواده های در معرض آسیب و آسیب دیده.
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اقللدامات مللی
طراحي و اجراي برنامه بلندمدت ارتقاء آگاهی، آموزش و درونی سازی . 1

تعهد و احترام به قانون در بین مسئوالن و مردم و بهره گیري از نمادهاي 
مختلف ملي و محلي و الگوهاي رفتاري قانون گرایانه گروه هاي مرجع 

در ترویج قانون گرایي)1،3و4( 
برنامه ریزی برای بهره گیري از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها . 2

برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی)1(
برنامه ریزي براي تنقیح و شفاف سللازی قوانیللن و مقررات حاکم بر . 3

فعالیت هاي مختلف کشور)1و3( 
گسللترش نظام مند و هدفمند سللازمان های مردم نهاد برای تقویت . 4

فرهنللگ پیشللگیری از جرم و بروز آسللیب های اجتماعی بللا تأکید بر 
دستگاه هاي فرهنگ ساز کشور همچون صدا و سیما، آموزش و پرورش 

و دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه و سایر رسانه های گروهی)1،3و6(
برنامه ریزی برای آموزش قوانین و مقررات و حقوق و تکالیف عمومی . 5

و اجتماعی در حوزه ها و سطوح مختلف)1و6(
طراحی، برنامه ریزي و اجرای مدیریت هوشمند آسیب های اجتماعی . 6

با رویکرد فرهنگی )1،2و6( 
برنامه ریزي براي ارتقاء فرهنگ عمومي و رعایت قوانین و مقررات در . 7

حوزه هاي محیط زیست، فرهنگ ترافیکی کشور و...)1و2( 
تقویللت و حمایللت از خدمللات راهنمایي و مشللاوره ای و مددکاری . 8

اجتماعی در سللطح جامعه با رویکرد پیشگیری و کاهش جرم و توسعه 
بهداشت رواني و سامت معنوی مبتني بر آموزه هاي اسامي)1و2( 
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برنامه ریللزي براي پیونللد بین اخاق اجتماعي و قانللون و تاکید بر . 9
احتللرام به قانون به عنوان وظیفه ای دیني، اخاقي و اجتماعي در تمام 

برنامه هاي آموزشي و ترویجي نهادهاي فرهنگي و آموزشي)1و2( 
اجرای برنامه های فراگیر آموزشللی و بازآموزی و توسعه قابلیت ها و . 10

توانمندی های فرهنگی و تخصصی نهادهاي ذیربط متناسب با چالش ها 
و نیازهای فزاینده کشور)1و2( 

طراحللي و اجراي برنامه جامع مقابله قانوني و نظام مند با تظاهر به . 11
نقللض قوانین الهي و اجتماعي در همه عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، 

سیاسي و اقتصادي)1و3و4(
تدوین و اجرای سللند فرهنگي امنیت عمومی و اجتماعی کشور با . 12

تأکید بر: 
12-1- تقویت و ارتقاء ادراك و احساس امنیت در جامعه؛)2و3(

12-2- طراحی و اسللتقرار نظام مدیریت هوشمند امنیت عمومی و 
اجتماعی کشور؛)2و3(

12-3- ایجللاد سللازوکارهای درمللان و بازپروری آسللیب دیدگان 
اجتماعی و فرهنگی. )2و3(

طراحللی و اسللتقرار نظام نظللارت عمومی و مطالبلله اجتماعی در . 13
چارچللوب امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای قانون و برخورد با 

متخلفان حدود و احکام شرعي و قانوني)3( 
برنامه ریزي بللراي اعمال رویکرد پیشللگیرانه در طراحی و فرآیند . 14

تصویب قوانین و مقررات )4( 
طراحي و اسللتقرار نظام تعامل و همکاري خانواده، مسجد، مدرسه، . 15

بسیج و پلیس براي ایجاد نظم و امنیت اجتماعي و محله سالم)4و5( 
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تدوین و اعمال استانداردهاي رفتاري در زمینه اجراي احکام و حدود . 16
الهي، قانون گرایي، نظم و انضباط و رفتارهاي اجتماعي مطلوب از طریق 

برنامه هاي آموزشي، رسانه اي و فرهنگي و اجتماعي)6(
طراحللي و تدوین برنامه جامللع فرهنگي و اطاع رسللاني در القاء . 17

مضرات و آسیب هاي فردي و اجتماعي مصرف مواد مخدر، روانگردان ها، 
دخانیات، نوشیدني ها و اغذیه حرام از طریق مراجع تخصصي و حرفه اي 

و مراکز فرهنگي و تربیتي مرتبط)7(
برنامه ریللزي براي ارتقللاء مهللارت و توانمندسللازي خانواده هاي . 18

در معللرض آسللیب و یا آسللیب دیده در حللوزه اعتیاد به مللواد مخدر، 
روانگردان ها، دخانیات، نوشللیدني ها و اغذیه حرام و گسللترش اقدامات 

پیشگیرانه و درماني با بهره گیري از آموزه هاي دیني و فرهنگي)7(
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راهبرد كالن 7

تبیین، نهادینه سازی و ارتقاء اخالق و رفتار و نظام حقوقي 
اسالم در حوزه هاي اجتماعی و سیاسي

راهبلردهای مللی
تبییللن الگوی رفتار و مناسللبات مردم و مسللئوالن مبتنی بر نظریه . 1

مردم ساالری دینی؛
نهادینه سازی و ارتقاء اخاق و رفتار اجتماعی به ویژه تعاون، صداقت، . 2

اعتماد، گذشت و فداکاری در کارگزاران، نهادها و مردم به عنوان وظیفه 
اسامی؛

تبییللن و تحقق نظام حقوقی اسللام در حوزه های اجتماعی به ویژه . 3
سامت، محیط زیست و تغذیه؛

نهادینه سللازی الگوها و سازوکارهای اسامی نشاط و شادابی و سفر . 4
و گردشگری.

اقللدامات مللی
برنامه ریزي براي تبیین و تحکیم و نهادینه سازي شاخص هاي الگوي . 1

رفتار متقابل مسئوالن با مردم همچون والیت مداری، استکبارستیزی، 
شفافیت و پاسخ گویی، تقوای سیاسی و پرهیز از دنیاطلبی و برتری جویی 

در کارگزاران و مدیران)1(
احیا، تبیین و گسترش امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ نقادي . 2

و انتقادپذیری در مناسبات مردم، سازمان ها، احزاب سیاسی، کارگزاران 
و رسانه ها )1(

طراحي سازوکارهاي تضمین کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از . 3
سوی نهادها و کارگزاران)1(
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بازبینی و اصاح قوانین، ساختارها، فرایندها و رویه های تضعیف کننده . 4
اخاق، رفتار و تعهدات اجتماعی و وضع قوانین، سللاختارها و تسللهیل 

فرایندهاي تقویت کننده آن )2(
برنامه ریزي براي اصاح و ارتقای نقش رسللانه ها در آگاهی بخشي، . 5

آموزش و ترویج اخاق و رفتار اجتماعی اسامی)2(
برنامه ریزي براي اصاح نظام تعلیم و تربیت رسللمی و غیررسللمی . 6

به منظور ارتقاء آگاهی ها، مهارت های زندگی اجتماعی و درونی سللازی 
آموزه های اخاق اجتماعی اسام)2(

طراحي و تدوین سللازوکارها و ضمانت هاي قانوني و اجرایي رعایت . 7
شایسته سللاالري، قانون گرایي و پرهیللز از گروه گرایي و قبیله گرایي در 
انتخاب، انتصاب، تشللویق، ترفیللع و تنبیه در نظللام مدیریتي و اداري 

کشور)2(
رصللد، طراحي و راهبري تحوالت گروه هللاي مرجع و ارتقاي نقش . 8

و جایگاه اسوه ها و الگوهاي اسامي و اخاق و رفتار اجتماعي آنها)2(
احیللاء، بازتولید و ترویج الگوها و سللنت های اصیل ملی و محلی در . 9

زمینه تعاون و همکاری متناسب با آموزه های اسامی و نیازهای روز)2(
برنامه ریللزي براي تقویت فرهنگ ُشللکر و سللپاس گذاري و ارتقاء . 10

احسللاس رضایت مندی عمومی از برخورداري هللاي مادي و معنوي از 
زندگی فردی و اجتماعی متناسب با امکانات و مقدورات)2(

تهیلله طرح جامللع ایجاد و گسللترش تعاون و مشللارکت عمومي . 11
و مدیریت کان تشللکل هاي مردمي و شللبکه های اجتماعی و ارتقاء 
کارکردهای آن در سطوح محله، روستا، شهر، منطقه و کشور مبتنی بر 

آموزه های اسامی و انقابي با تاکید بر محوریت مساجد)2(
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تدوین و اجراي برنامه هاي فرهنگي اصاح نگرش و تحکیم تعامل . 12
و احترام متقابل اقشار و اقوام کشور و ارتقاء ظرفیت های بین فرهنگی)2(

تدوین و اجراي سند زیست محیطي مبتني بر ارزش ها و آموزه هاي . 13
اسامي)3(

برنامه ریللزي براي ارتقاء زمینه هللای اجتماعی- فرهنگی و تقویت . 14
ضمانت هللاي حقوقللي و قانوني بللراي حفظ محیط زیسللت و اجرای 

استانداردهای ایمنی)3(
سنجش و رصد دوره اي فرهنگ آگاهی و دانش عمومی در حوزه های . 15

اجتماعي به ویژه سللامت، ایمنی، محیط زیست و تغذیه و برنامه ریزي 
براي ارتقاء آن و فرهنگ سازي مبتنی بر آموزه های اسامی- ایرانی)3(

برنامه ریزي براي اصاح نگرش، تبیین علمی و ترویج طب و تغذیه . 16
سللنتی و اسللامی همگام با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای نوین 

بشری)3(
سللاماندهی و گسللترش زیرسللاخت ها، سللازوکارها و فضاهللای . 17

تقویت کننده شادابی و نشاط و اطمینان بخش در جامعه با حفظ اصول و 
ارزش های اسامی)4(

طراحی و اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل دریاها، رودخانه ها و . 18
آبگیرهای کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور)4(

طراحللي، تدوین و اجراي برنامه هاي ملي ترویج نمادها و الگوهای . 19
رفتاری شادی و شادابی اسامی و بازمهندسي جشن هاي دیني، عمومي 

و خانوادگي بر اساس آموزه هاي اسامي )4(
اعمال مدیریت فرهنگی و ارائه الگوهاي اسامي در ایرانگردی، جهانگردی . 20

و گردشگری مبتني بر آموزه های اسامی و تسهیل و توسعه گردشگري دیني و 

بهره گیري از این زمینه ها در توسعه فرهنگ اسامي و انقابي)4(
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راهبرد كالن 8

طراحی و اس�تقرار الگوی اس�المی اخ�الق و فرهنگ كار 
و رفت�ار اقتص�ادی دولت و مردم در عرص�ه تولید، توزیع 

و مصرف

راهبلردهای مللی
تبییللن و ترویج اخللاق و فرهنگ اسللامی کار، کار جمعي، جهاد . 1

اقتصادی، کارآفرینی، تولید ثروت، کسب رزق حال، مشارکت و رقابت 
سللالم اقتصادی و پرداخت مالیات به مثابه وظیفلله و ارزش ملی برای 

تأمین عزت جامعه اسامی و آحاد آن؛
ترویج مشللتري محوري و تحقق عدالت در تخصیص و توزیع منابع . 2

ثروت و دسترسي به فرصت ها، کاال و خدمات؛
ترویج ساده زیستی براي حاکمان و مسئوالن و پرهیز از تجمل گرایی . 3

و رعایت قناعت و کفاف در مصرف و اجتناب از اسراف؛
نهادینه سللازی مدیریت بهینه بیت المال و دقت و احتیاط در استفاده . 4

از آن؛
بازطراحللی و استانداردسللازی فرهنگللی نظللام واردات و صادرات . 5

محصوالت و پایش مداوم آثار و تبعات فرهنگی آن؛
مقابله همه جانبه، فراگیر و سللازمان یافته با ویژه خواري )رانت جویي(، . 6

فقر، فساد و تبعیض در عرصه  های اقتصادی.

اقللدامات مللی
ساخت فیلم و مجموعه تلویزیونی در مورد زندگي کارآفرینان نمونه . 1

و تشللویق مردم به سوي کارآفریني و تقویت مضامین اسامی اخاق 
و فرهنگ کار و کارآفریني با بهره گیري از ابزارهاي رسانه اي، هنري و 

آموزشي)1( 
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تقویت فرهنگ خوداتکایي و تولیدمحوري روستاها و اصاح نگرش . 2
جامعه به روستا و زندگي روستایي)1(

برنامه ریزي براي آموزش فقهی حرفه ها و مشاغل عمومی به عنوان . 3
بخشی از آموزش های پایه و تخصصی)1( 

برنامه ریزي براي آموزش عمومی، گسترش و ترویج روحیه مشارکت . 4
و فرهنگ تعاون و رقابت سللالم بین مردم در فعالیت هاي اقتصادي به 

عنوان یک الگوي ارزشي مبتني بر اسام)1( 
طراحي و اجراي برنامه هاي فرهنگي و ترویجي الزم براي بسترسازي . 5

فرهنگي و تغییر ذهنیت ها و باور عمومی جامعه نسبت به ماهیت وظایف 
دولت و پذیرش اعمال حاکمیت به جاي اعمال تصدي توسط دولت)1( 

برنامه ریزي براي تشویق مصرف بهینه، تولید ملی و ایجاد و گسترش . 6
بازارهای محلی در استان ها)1( 

برنامه ریزي براي احیاء و تقویت فرهنگ نهادهای اقتصادی اسام و . 7
تبیین و ارتقای کارکردهای آن با تأکید بر وقف، قرض الحسنه، خمس، 
زکات و انفللاق و همچنین خیریه ها و بکارگیري از ظرفیت هاي قانوني، 

حقوقي، آموزشي، رسانه اي و فرهنگي کشور در راستاي آن)1(
برنامه ریزي براي تقویت روحیه استقامت و خودباوری ملی در مقابل . 8

تهدیدها و تحریم هللای اقتصادی و مجاهدت برای رفع موانع و تحقق 
اهداف چشم انداز ایران 1404)1(

برنامه ریزي فرهنگي نهادها و دستگاه هاي اقتصادي و فرهنگي براي . 9
اشللاعه و تبلیغ فرهنگ توکل، قناعت و صرفه جویي، مصرف صحیح و 

احترام به کار و کسب حال، رزق و ثروت حال و بیت المال)1و2(
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طراحي و ساماندهی الگوی تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم بازرگاني . 10
مبتنی بر ارزش های اسللامی و ملی و ممنوع کردن تبلیغات بازرگانی 

مبتنی بر فرهنگ غیردینی و غربی )1، 3، 5و6( 
اصاح نظام اعطای تسللهیات، یارانه ها، تخفیف ها و معافیت های . 11

مالیاتی منطبق با اهداف و اولویت هاي فرهنگی)2( 
تولید و برنامه سللازي رسانه اي براي ترویج فرهنگ مصرف بهینه و . 12

نظام توزیع و خدمات پس از فروش محصوالت داخلي)2و3(
بازنگری و اصاح قوانین با رویکرد حمایت و پشللتیبانی از مصرف . 13

بهینه و همراه سللازی مصرف درست با مشللوق هاي اجتماعی و اتخاذ 
تدابیر محدود کننده اجتماعی برای رفتارهای مسرفانه و مبذرانه)3( 

شناسللایي و ترویللج الگوهللای ملی- اسللامی سخت کوشللي و . 14
ساده زیستي از طریق رسانه هاي جمعي بویژه رسانه ملی)3( 

شفاف سازی اراده حاکمیتی برای مجازات متجاوزان به بیت المال و . 15
جدیت برخورد با مفسدان اقتصادی )4( 

تدوین ضوابط مربوط به استانداردسازي فرهنگي در نظام واردات و . 16
صادرات و اعمال ممنوعیت ورود محصوالت مروج و یا داراي نمادهاي 

ضددیني و خاف فرهنگ و سبک زندگي اسامي– ایراني)5( 
طراحللي الگوهاي فرهنگللي تولید و بهره برداري از اسللباب بازي و . 17

لوازم التحریر مبتني بر ارزش هاي اسامي- ایراني)5(
حمایت فرهنگی از ابتکارات، نوآوری ها و اختراعات جهت رسللاندن . 18

به مرحله تولید و رقابت با کاالهاي خارجي)5( 
ترسللیم الگوي حمایت پولي و اعتباري بانکي به منظور حمایت از . 19

تولیللد، توزیع و صللادرات کاالها و خدمات فرهنگللي و هنري و ایجاد 
تسللهیات و حمایت هاي ویللژه براي تهیه مواد اولیه، ماشللین آالت و 
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تجهیللزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ بللراي نیل به بهبود کیفیت 
تولیدات و صدور محصوالت فرهنگي، هنري و در مقیاس هاي جهاني)5( 

ایجللاد فرهنگ مبللارزه همه جانبلله و فراگیر با مفاسللد اقتصادی، . 20
رباخللواری، ویژه خللواری )رانت جویی(، امتیازطلبی، تکاثر، سللودجویی، 

احتکار، گران فروشی و کم فروشی)6(



نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

89

راهبرد كالن 9∗

تبیی�ن، تروی�ج و نهادینه س�ازی هنر متعه�د، تعالي بخش، 
ش�وق آفرین و استکبارس�تیز و تعمی�ق درک زیباشناس�انه 
عموم�ی و بهره گیری از ظرفیت هن�ر در تحکیم فرهنگ 
اس�المی- ایرانی و گفتمان انقالب اسالمی مبتني بر بیانات 

*)(و مقام معظم رهبري )v(امام خمینی

راهبلردهای مللی
تبیین و ترویج فلسللفه و حکمت، اخاق و فقه هنر از منظر اسامی . 1

و حمایت از نظریه پردازی، تولید دانش و ادبیات در عرصه های مختلف 
هنر اسامی- ایرانی بویژه در عرصه هنرهاي نمایشي و موسیقي؛

∗. اي��ن راهبرد كالن در چارچ��وب پيام حضرت امام خميني)v( به مناس��بت تجليل از 
هنرمن��دان متعهد )1367/06/30( و ديدگاه ه��اي مقام معظم رهبري)( تنظيم و اجرا 

مي شود؛ 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم، خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت 
و شرف و عزت، سرمايه زوال ناپذير آن گونه هنری است كه بايد به تناسب عظمت و زيبايی 

انقالب اسالمی، هميشه مشام جان زيباپسند طالبان جمال حق را معطر كند. 
تنها هنری مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسالم ناب محمدی)(، اسالم ائمه 
هدی)( اسالم فقراء دردمند، اسالم پابرهنگان، اسالم تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرم آور 
كمونيسم  و  مدرن  سرمايه داری  كوبنده  كه  است  پاک  و  زيبا  هنری  باشد.  محروميت ها 
خون آشام و نابودكننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و فرومايگی، اسالم 
مرفهين بی درد و در يک كلمه اسالم امريکايی باشد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط 
كور و مبهم معضالت اجتماعی، اقتصادی، سياسی، نظامی است. هنر در عرفان اسالمی 
ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسيم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول 
است. هنر در جايگاه واقعی خود تصوير زالو صفتانی است كه از مکيدن خون فرهنگ اصيل 
اسالمی، فرهنگ عدالت و صفا لذت می برند. تنها به هنری بايد پرداخت كه راه ستيز با 

جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان امريکا و شوروی را بياموزد. 
هنرمندان ما تنها زمانی می توانند بی دغدغه كوله بار مسؤوليت و امانتشان را زمين بگذارند 
كه مطمئن باشند مردمشان بدون اتکاء به غير، تنها و تنها در چارچوب مکتبشان به حيات 
جاويدان رسيده اند و هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدسمان اين گونه بودند تا به مال اعال 
شتافتند و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگيدند و در راه پيروزی اسالم عزيز تمام 
مدعيان هنر بی درد را رسوا نمودند. خدايشان در جوار رحمت خويش محشورشان گرداند. « 

روح اهلل الموسوي الخميني - )صحيفه نور، جلد 21، ص 145(
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توسللعه و حمایللت از آفرینش آثار و محصللوالت فرهنگی و صنایع . 2
هنللری بومی و ملی برای تبیین و ترویج ارزش های اسللامی- ایرانی 
و دفللاع مقدس و مقابله بللا محصوالت فرهنگی و هنللری معارض با 

ارزش هاي اخاقي و انساني؛
ایجاد تحول در نگاه اجتماعی به هنر و هنرمند و ظرفیت سازی براي . 3

گسترش خاقیت هنری در همه عرصه ها؛
سللاماندهي وضعیت موسیقي کشللور و تدوین سند ملي موسیقی بر . 4

اساس موازین اسامی؛
تبیین و تقویت جایگاه هنرهاي تجسمي در نظام فرهنگي و فکري . 5

تمدن اسامي در جهت تعالي ارزش هاي الهي و انساني؛
احیاء، تقویت و ترویج استفاده از هنرهای سنتی و محصوالت آن در . 6

عرصه های مختلف زندگی؛
معرفي و عرضه ارزش ها و اندیشه هاي انقاب اسامي در قالب هنر؛. 7
نقش آفرینی جمهوری اسللامی ایران به عنللوان قطب هنر متعالی . 8

بویژه سللینماي پاك و ارزش مدار در جهان اسام و عرصه بین الملل و 
پشتوانه بیداری اسامی و بیداری ملت ها؛

توسللعه سللینمای معرفت افزا و بصیرت بخللش و ایجاد هماهنگی و . 9
هم افزایی بین سللازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه سینما 
و زمینه سللازي بللراي حمایللت نهادهاي دیني و فرهنگي از سللینماي 

غیرحرفه اي؛
تولید و ترویج ادبیات، شللعر، قصه و رمان انقاب اسللامي و دفاع . 10

مقدس و ترجمه آثار ادبي به زبان هاي دیگر؛
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اقللدامات مللی
تدوین و تبیین فلسفه، حکمت، اخاق و فقه هنر بر اساس آموزه های . 1

اسام ناب)1(
ایجاد رشته هاي مطالعاتي و تربیت نیروي انساني در زمینه حکمت و . 2

فلسفه، اخاق و فقه هنر بر پایۀ جهان بیني اسامي)1( 
نقد نظریللات و آثار هنري معاصر و ایجاد و حمایت از کرسللی های . 3

نظریه پردازی در حوزه هنر اسامی- ایراني و انقابي)1( 
حمایت مادي و معنوی از پژوهشگران، مؤلفان و پژوهش ها در زمینه . 4

هنر اسامی )1، 2، 3، 4و5( 
تدوین و اجراي سند توسعه صنایع فرهنگي و هنري کشور مبتنی بر . 5

نقشه مهندسی فرهنگی)2( 
رصللد، پایش و برنامه ریزي به منظور مقابله هوشللمند با محصوالت . 6

فرهنگللي و هنري معارض با ارزش هاي اخاقي، انسللاني، اسللامي و 
انقابي)2(

اولویت دهي دسللتگاه هاي فرهنگي و هنري به موضوعاتي ازجمله: . 7
پشتیباني مادي و معنوي از دستگاه هاي فرهنگی و هنري در پرداختن 
به موضوعات اولویت دار از قبیل معارف و تاریخ و سللیره پیامبر)( و 
اهل بیت)(، داسللتان ها و معارف قرآني، انتظللار و مهدوّیت، نقش 
روحانیت در نهضت هاي دویسللت سللاله اخیر، ملّی شدن صنعت نفت، 
ماهیللت و وقایللع انقاب اسللامي، دفاع مقدس، مقاومللت و بیداری 
اسللامی، شللخصیت هاي بزرگ اسللامي و ایراني، استکبارسللتیزي 
و حمایت از مسللتضعفان بللا رویکرد تعالی و پیشللرفت همه جانبه در 
عرصه هاي هنري بویژه ادبیات، شعر، قّصه و رمان، موسیقي و فیلم نامه  

و فیلم  )2، 7و10(
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برنامه ریزي براي تحول و نوآوري هدفمند کردن آموزش هنر متعهد . 8
و تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش، تربیت، شناسللایي، بکارگیری و 
نگاهداشت منابع انسانی بخش هنر و ساماندهي، اصاح و ارتقاء عملکرد 

کلیه موسسات و آموزشگاه هاي هنري بویژه آموزشگاه هاي آزاد)3(
سللاماندهي و حمایت از فرایند تولید آثار هنري مبتنی بر ارزش های . 9

اسللامی بویژه فیلم، آثار مسللتند و پویانمایي از مرحله آفرینش ادبیات 
داستانی و فیلم نامه تا فیلم سازی )3،7، 9و10(

بهره گیللري مؤثر از متون ادبي، عرفانللي، حکمي و تاریخي تمدن . 10
اسامي و انقاب اسامي در جهت تقویت محتواي فیلم نامه ها و متون 

مرتبط با هنرهاي نمایشي )1، 2، 3، 7، 8، 9و10(
زمینه سللازی و ایجاد انگیللزه در نهادهای دینی بللرای حمایت از . 11

سینمای غیرحرفه ای)2، 3و9(
تدوین و اجراي سند موسیقی کشور با تأکید بر ارتقاء سطح فرهنگي، . 12

هنري و علمي فعالیت هاي جامعه موسللیقایي کشور و معرفي موسیقي 
فاخر ایراني در سطح بین المللي و سامان دهي و بهینه سازي روند تعامات 

بین المللي در عرصه موسیقي مبتني بر موازین شرعي)4(
مقابللله قانوني و نظام مند با آثار موسللیقیایي مبتذل و غیرقانوني و . 13

عناصر و گروه هاي فعال در این عرصه)4(
تدوین و اجراي سند هنرهای تجسمی در چارچوب نقشه مهندسي . 14

فرهنگي کشور)5(
تدوین و اجراي برنامه ملي حمایت از احیای صنایع و هنرهاي سنتی . 15

و روسللتایي و پشتیبانی مادی و معنوی از مشاهیر و پیشکسوتان حوزه 
هنر متعالي و اسامي)6(
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تقویت اقتصاد هنر و ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالي از . 16
صنایع هنري بومي و ملي مبتني بر مباني اسامي)6(

تدوین و اجراي برنامه ملی احیای هنرهای متعالي سللنتی فراموش . 17
شده در چارچوب ارزش هاي اسامي - ایراني)6( 

حمایللت و برنامه ریللزي براي توسللعه تولیدات و صللادرات صنایع . 18
فرهنگي و هنري و افزایش سللهم جمهوری اسامی ایران در بازارهای 

منطقه ، جهان اسام و عرصه بین الملل )8( 
حمایت و برنامه ریزي براي توسعه تولیدات صنایع هنري و افزایش . 19

سهم صنایع هنری جمهوری اسامی ایران در بازارهای منطقه ، جهان 
اسام و عرصه بین الملل )8( 

طراحي و استقرار نظام ملي نوآوري فرهنگي ازطریق: . 20
20-1- ایجاد هماهنگي بین سللازمان ها و نهادهاي مرتبط با تولید 
و ارائه محصوالت فرهنگي و حمایت از مراکز ایده پردازي، تحقیق 
و توسللعه سللازمان ها و نهادهاي تولید، علم و فناوري فعال در ارائه 
محصوالت فرهنگي مطابق با نیازها و مقتضیات روز کشللور؛)2، 4، 

)10 ،9 ،8 ،6
20-2- حمایت از فناوري صنایع و محصوالت فرهنگي با تأکید بر 
حمایت پولي و مالي، تغییللر رویه هاي گمرکي مرتبط با صادرات و 
واردات محصوالت فرهنگي و برنامه ریزي براي تقویت و گسترش 
بازارهاي داخلي و خارجي محصوالت و خدمات فرهنگي کشور. )2، 

)10 ،9 ،8 ،6 ،4
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راهبرد كالن 10

طراح�ی و اس�تقرار نظ�ام جام�ع و كارآم�د اطالع�ات، 
ارتباطات و رس�انه ای مبتنی ب�ر آموزه های دینی، انقالبی 
و  و ارزش ه�ای اخالق�ی، مقتضی�ات راهب�ردی كش�ور 

سیاست های كلی نظام

راهب�ردهای مل�ی

طراحی پیوسته و تقویت آرایش رسانه ای روزآمد و هم افزا در مقیاس . 1
ملللی و فراملی داراي قابلیت رقابتي با رسللانه هاي بین المللي در جهت  

تولید قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن؛ 
سللاماندهي رسللانه هاي پاك با جذابیت حداکثري در سطوح ملي و . 2

فراملي متناسللب بللا آموزه هاي دیني، انقابللي و ارزش هاي اخاقي و 
گسترش آزاداندیشي و آزادي بیان؛

ارتقاء جایگاه و کارکرد مطبوعات، خبرگزاري ها و پایگاه هاي خبري و . 3
حمایت از آنها متناسب با فضاي نقد و آزاداندیشي و اقتضائات فرهنگي 

و راهبردی کشور؛
حمایللت از تولیدات ملی در حوزه های نرم افزاری و سللخت افزاری و . 4

طراحی، تأمین و توسعه زیرسللاخت های فناوری های نوین اطاعاتی، 
ارتباطاتی و رسانه ای؛

تقویت نقللش، جایگاه و محتوای کتاب و توسللعه و ترویج فرهنگ . 5
مطالعه و کتابخوانی و نشر و تقویت همه جانبه زیرساخت های مورد نیاز؛

سللامان دهي، توسللعه و ارتقاي تولیللد، توزیع، مصللرف و صادرات . 6
بازي هاي رایانه اي؛

جریان سللازي بین المللي و بهره گیري از ظرفیت رسانه هاي همسو با . 7
گفتمان انقاب اسللامي در سایر کشللورها از طریق سیاست گذاري و 
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برنامه ریزي جامع و هماهنگ؛
تبییللن ارزش ها، هنجارهللا، قوانین و اخللاق و بنیان هاي نظري و . 8

معرفتي ارتباطات مناسب با انقاب و فرهنگ اسامي؛
ایجاد، گسللترش، سللازماندهي، هدایت و اسللتفاده بهینه از ظرفیت  . 9

شللبکه هاي اجتماعي )مجازي و غیرمجازي( در تولید و مبادله پیام ها و 
بسیج اقشار مختلف مردم بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي در سطوح 

ملي و فراملي با تأکید بر منطقه و جهان اسام؛
راهبللري فضاي مجازي در چارچوب مقتضیات راهبردي و نقشلله . 10

مهندسي فرهنگي کشور.
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اقللدامات مللی
تدوین و اجراي سللند نظام جامع اطاعات، ارتباطات و رسللانه  هاي . 1

تأثیرگذار سنتي و نوین در مقیاس ملي و فراملي با تأکید بر ایجاد فضاي 
رقابتي مبتني بر مباني و ارزش هاي اسامي و انقابي)1(

ایجاد قرارگاه رسانه اي کشور به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزي و . 2
هماهنگي و هدایت و نظارت بر فعالیت هاي رسانه اي و ارتباطاتي کشور 

ذیل ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي)1( 
آموزش، تربیت و افزایش کّمی و کیفی مستمر منابع انسانی مستعد . 3

و متعهد متناسب با نیازهای رسانه ای، تبلیغی و ارتباطی انقاب اسامی 
در حللوزه ملی و فراملی و بکارگیللری آنها براي تقویت جبهه فرهنگي 

انقاب اسامي)1(
حمایت و پشتیباني هدفمند و هوشمند از تنوع و افزایش کّمي و کیفي . 4

فعالیت های رسانه های سنتی و نوین در چارچوب قانون اساسي)1و9( 
ایجاد ائتاف ها و قطب هاي رسللانه و حمایت مسللتمر و همه جانبه . 5

از رسانه های دولتی و غیردولتی پشتیبان نهضت های اسامی، مبارزان 
ضداستکباری و عدالت خواه همسو)1، 7و9(

تدوین و اجراي مهندسللي نظام تبلیغ دیني بللا محوریت حوزه هاي . 6
علمیه در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي)2(

برنامه ریزي براي تولید دانش، نظریه پردازي و آینده پژوهي در حوزه . 7
ارتباطات و مدیریت رسانه مبتني بر اصل دعوت، تبلیغ رسالت هاي الهي 

و امر به معروف و نهي از منکر)2و8( 
حمایت از تبیین و تولید نظام مند و اثرگذار محتوای رسانه ای مبتنی بر . 8

آموزه های اسامی، انقابی و ارزش های اخاقی)2و9(
تهیه، طراحی و استقرار نظام جامع رسانه اي بر اساس نقشه مهندسي . 9
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فرهنگي)3( 
آموزش عمومي براي ارتقاء بصیرت و سللواد رسللانه ای آحاد جامعه . 10

معطوف به ارزش ها و دانش بومي و اسامي )3( 
گسترش و توسعه ماهواره های ملی و تأمین زیرساخت های ارتباطی . 11

ایمن و پایدار و گسترش همکاری های مشترك منطقه ای و بین المللي)4(
مشللارکت مؤثر و تعامل در مدیریللت و هدایت جریان های فکری، . 12

فرهنگی، اجتماعی و سیاسللی منطقه ای و جهانی در حوزه رسانه مبتني 
بر آموزه هاي اسام ناب محمدي)( و انقاب اسامي)4(

زمینه سللازی و حمایت مؤثللر از تولید محصوالت سللخت افزاری، . 13
نرم افللزاری و دانش افللزاری و صادرات آنها و تقویللت صنایع داخلی در 

حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات)4و9(
برنامه ریزي براي افزایش سرانه مطالعه، تبدیل مطالعه و کتابخواني . 14

به فرهنگ عمومي و تقویت فرهنگ مطالعه مفید و هدفمند)5(
ایجاد، ساماندهي، سالم سازي و توسعه و تقویت زیرساخت ها و مراکز . 15

تولیللد و توزیع کتللاب و مطبوعات از جمله چندرسللانه اي و دیجیتال و 
فراهم آوردن زمینه هاي دسترسللي آسان مردم به آنها متناسب با نقشه 

مهندسي فرهنگي)5(
حمایللت از تولید محتواهللاي غني و ارتقاء علمللي کتاب  مبتني با . 16

آموزه هاي دیني و انقابي و متناسب با نیازها و اقتضائات کشور)5(
تدوین، تصویب و اجراي سللند راهبردي توسللعه صنعت بازي هاي . 17

رایانه اي کشوربا تأکید بر: )6(
17-1- تدوین سیاسللت ها و برنامه هاي کنترل و ارزیابي محتواي 

بازي ها و نظارت بر مصرف و واردات بازي هاي رایانه اي؛
17-2- طراحي و ساماندهي سازوکار حمایت از فرایند تولید، تأمین، 
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انتشار و صادرات انواع بازي هاي ویدئویي و رایانه اي؛
17-3- طراحللي، تدوین و اجراي رشللته ها و دوره هاي آموزشللي 
تخصصي تربیت نیروي انساني در زمینه تولید بازي هاي رایانه اي در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي.
انسجام بخشللي و هم افزایي سیاسللت ها، برنامه ها و اقدامات براي . 18

افزایش سهم و تأثیرگذاري کشور در فضاي مجازي)10(
برنامه ریزي براي حمایت، گسترش و ساماندهي شبکه هاي مجازي . 19

متعهد)10(
ایجاد و گسللترش شبکه هاي مجازي ملي و بین المللي با محوریت . 20

موضوعات و ارزش هاي اسام ناب در فضاي مجازي)10(
تاش هدفمند براي مشارکت در مدیریت جریان منطقه اي و جهاني . 21

فضاي مجازي)10(
برنامه ریزي براي تقویت، ساماندهي و فیلترینگ و پاالیش هوشمند . 22

فضاهاي مجازي)10(
برنامه ریللزي براي بهره گیري از فرصت ها و صیانت از آسللیب ها و . 23

تهدیدهاي ناشي از فضاي مجازي)10(
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راهبرد كالن 11

گس�ترش تأثیرگذاری و ارزش آفرینی فرهنگی جمهوری 
اس�المی ایران ب�ا تأكید بر معرفی دس�تاوردها و الگوهای 
موفق در س�طح جهانی برای جهانی ش�دن گفتمان اسالم 
ناب محمدی)( در موضوعات و مسائل بشری و جهانی

راهبلردهای مللی
تبیین، ترویج و نهادینه سللازي گفتمان اسللام و انقاب اسامي در . 1

زمینه هایللي همچون عدالت، صلللح، امنیت جهانللي، آزادي، اخاق و 
معنویللت، زن و خانواده، حاکمیت توحید و عدالللت در جهان و امید به 

تاریخ و فرجام نیک جهان؛
تثبیت، تعمیق و ارتقاء نقش و جایگاه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی . 2

در تعامات و روابط خارجی جمهوری اسامی ایران؛
مقابله مؤثر با اسام ستیزی، شیعه ستیزی و ایران هراسی؛. 3
بهره گیری متوازن و مؤثر از ظرفیت های تبلیغی- دینی، رسللانه ای، . 4

محیط مجللازی، علمی- آموزشللی، فرهنگی – هنری، سللازمان های 
مردم نهاد ملی، منطقه ای و بین المللی در ارائه تصویر روشن از جمهوری 
اسامی ایران و معرفی دستاوردها، الگوهای موفق و آثار فاخر فرهنگ 

و تمدن اسامی- ایرانی در عرصه بین الملل؛
تاش برای حفظ و تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم خارج از . 5

کشور و ارتقاء تأثیرگذاری فرهنگی آنان؛
گسترش خط، زبان و ادب فارسی؛. 6
بهره گیللری مؤثر از ظرفیللت فرهنگ ها و تمدن ها، ملللل، ادیان و . 7

جریان های عدالت خواه با تأکید بر مشترکات؛
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ارائه و تبیین الگوی مردم سللاالری اسللامی متناسللب با اقتضائات . 8
فرهنگی و اجتماعی کشللورهای اسللامی و معرفی جمهوری اسامی 

ایران به عنوان الگوی عملی آن؛
نهادینه سللازی همگرایی و وحدت امت اسامی برای تحقق تمدن . 9

نوین اسامی؛
نهادینه سللازی و حمایت همه جانبه از فرهنگ مقاومت، خودباوری، . 10

بیداری اسامی، آرمان فلسطین و حقوق مسلمانان و مستضعفان؛
مقابللله و مبللارزه همه جانبه با نظام سلللطه جهانی و صهیونیسللم . 11

بین الملل؛
تبیین و ترویج فرهنگ قرآن کریم و تاش همه جانبه براي تحقق . 12

مرجعیت گفتمان قرآنی در امت اسامي؛
چندجانبه گرایللی و فراملی گرایی در مناسللبات و تعامات فرهنگی . 13

بین المللی با گسللترش ائتاف ها و تشللکل ها و شللبکه های فراملی و 
چندجانبه؛

اقللدامات مللی
طراحي، تبیین و ترویج گفتمان جهانی شدن با رویکرد جهانی شدن . 1

عدالت و انتظار و صلح)1(
سللاماندهی نظام رصد، پایش، آینده پژوهللي و آینده نگاری در زمینه . 2

فرهنگي در سطح بین الملل)1، 2و3(
برنامه ریزي براي جذب و گسترش گردشگري خارجی بویژه شیعیان . 3

و دیگر مسلمانان در زمینه های دینی، زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی 
به ایران)1، 3و4(
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معرفي، تدوین و گفتمان سللازی فرهنگی در سطح جهان مبتنی بر . 4
اسللام ناب و معرفی آرمان ها و گفتمان انقاب اسامی و شخصیت و 

اندیشه های امام خمینی)v( و مقام معظم رهبری)( )1و8(
طراحی و استقرار سازوکارهای الزم برای معرفی شایسته اسام ناب . 5

محمللدی)( و فرهنللگ قرآني به جهانیان با تدوین و اجراي سللند 
راهبردي تبیین و ترویج فرهنگ و معارف اسامي بویژه فرهنگ قرآن 
کریللم و بهره گیری از ابزارهللای فرهنگي و هنری و فناوری های نوین 

اطاعاتی)1، 4و12( 
برنامه ریزي براي ایجاد، سللاماندهي و حمایت از مراکز و مؤسسات . 6

گفتگوی جهانی درباره اسام ناب با محوریت حوزه علمیه)1، 9و12( 
تاسللیس و گسللترش شللبکه هاي مجازي بین المللي و فعالیت هاي . 7

رسللانه اي و هنري به منظور ارائه تصویر روشللن از جمهوری اسامی 
ایران، گفتمان سازی اسام ناب و انقاب اسامی و معرفی دستاوردها و 

الگوهای موفق آن در عرصه هاي مختلف)2، 3، 4، 8و13( 
ساماندهي، هدایت و حمایت از ایجاد و گسترش کّمي و کیفي فعالیت . 8

مراکللز تحقیقاتی و آموزشللي، اتاق هاي ایران، کتابخانه ها،کرسللی ها، 
رشللته ها، دروس و دوره هللای آموزشللی در زمینلله اسام شناسللی، 
شیعه شناسللی، ایران شناسی و اندیشه انقاب اسامي در خارج از کشور 

در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي )3( 
طراحللي و برنامه ریللزي برای ایجاد سللامانه پیشللگیرانه و مقابله با . 9

اسام ستیزي، اسام هراسي، شیعه ستیزي و ایران هراسي و جریان ها و 
ترفندهاي تفرقه افکن)3(



نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

102

حمایللت از ایجاد، توسللعه و فعالیت مسللاجد، مراکز، مؤسسللات و . 10
تشللکل های بومی پیرو مکتب اهل بیت)( با تأکید بر بهره گیري از 

ظرفیت هاي بومی)3(
برنامه ریزی برای شناسللایی و رصد مؤثر سللازمان ها، محصوالت، . 11

رفتارها و رسللانه های آسللیب زا و مغایر با اصول، مبانی و منزلت مکتب 
)3( )(اهل بیت

برگللزاری دوره هللاي آموزشللي بین المللي به زبان هللاي مختلف، . 12
مسللابقات، المپیادها، جوایز و جشللنواره های علمی بین المللی در زمینه 
اسام شناسی، شیعه شناسی، مکتب اهل بیت)(، ایران شناسی و زبان 

و ادبیات فارسی)3و6( 
طراحی و اجرای برنامه ها و اقدامات مصون سللازی امت اسللام در . 13

برابر فتنه های تفرقه افکن و شناسللایی و مقابله فعال با آنها با اسللتفاده 
از راهکارهللای فرهنگی، اخاقی، فقهی، حقوقی، سیاسللی و  امنیتی و  
ظرفیت  دولت ها، سازمان ها، مذاهب، فرق و جریان های مستعد)3، 7و9(

تدوین و اجراي نقشه راه تحقق وحدت مسلمانان و موحدان و ارتقاء . 14
نقش آفرینی آنان در همگرایی جهان اسام با همکاري کشورها، نهادها 

و شخصیت هاي تأثیرگذار و ...)3، 9و13(
سللاماندهی و حمایت از نخبگان، تشکل ها، شللبکه ها و گروه های . 15

مرجللع و جریان های پیرو مکتب اهل بیت)( و شناسللایی و تربیت 
)(منابع انسانی بومی هر کشور برای تبیین و تبلیغ مکتب اهل بیت

)3، 7، 10، 11و13( 
تدوین و اجراي سللند و برنامه جامع گردشللگري مبتني بر نقشلله . 16

مهندسي فرهنگي)4(
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حمایللت از ارتقاء کیفیت و افزایش خدمللات و محصوالت بومی و . 17
همسللوی کشللورهای مقصد در عرصه های پنج گانلله )تبلیغی- دینی، 
رسللانه ای، محیط مجازی، علمی- آموزشللی، فرهنگی – هنری( برای 

پیروان مکتب اهل بیت)( با تأکید بر عموم جامعه)4(
تدوین و اجرای سللند جامع توسعه کّمی و کیفی مبادالت علمی و . 18

دانشگاهی جمهوری اسامی ایران با تأکید بر اعطای هدفمند بورس های 
تحصیلی به دانشللجویان خارجی و گسترش شللعب دانشگاه های مادر 

ایرانی در سایر کشورها)4(
تدویللن و اجللرای نظام نظللارت و ارزیابللي فعالیت هللا، خدمات و . 19

محصوالت فرهنگي بین المللي بخش هاي دولتي و غیردولتي جمهوري 
اسامي ایران)4(

برنامه ریللزی برای ایجاد بللازار و برند محصللوالت پاك فرهنگی . 20
اسامی با مشارکت کشورها و نهادهای اسامی)4و7(

تدوین و اجرای سللند راهبللردی ایرانیان مقیم خارج از کشللور در . 21
چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی)5( 

تدوین و اجراي سند گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در خارج از . 22
کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی)6(

طراحللی و ترویج الگوی حج و زیارت معطوف به توسللعه ارتباطات . 23
امت اسللامی و ارتقاء ظرفیت و کارکردهای مناسک و شعائر اجتماعی 

اسامی بویژه حج ابراهیمی)7و9(
طراحي و ترویج نقشه راه همگرایی وحدت امت اسامی با همکاری . 24

دول، مذاهب، نهادها، رسانه ها، نخبگان و اندیشمندان اسامی )7و9(
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طراحی، تبیین و ترویج الگوهای همگراي پیشللرفت و تمدن سازی . 25
اسللامی با مشللارکت نخبللگان جهان اسللام بر اسللاس آموزه های 

اسامی)9( 
برنامه ریزي و حمایت هدفمند از شللخصیت ها، آثار و مؤسسللات و . 26

مجامع تقریب مذاهب در مناطق، کشورها و جوامع اسامی)9(
طراحی و اسللتقرار الگوها، پیمان ها و طرح های همکاری مشترك . 27

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، علمي و حقوقي جهان اسام، با مشارکت 
دول، سازمان ها و نهادهای اسامی و نخبگان مسلمان)9و13(

ایجاد، گسللترش و راهبللری ائتاف هللای بین المللی، شللبکه ها، . 28
تشکل ها، سازمان ها و نهادهای مشترك و چندجانبه ملل و سازمان های 

مردم نهاد با تأکید بر جهان اسام)9و13(
برنامه ریزي براي تبیین و ترویج مبارزه با صهیونیسللم و اسللتکبار . 29

جهاني، حمایت از فلسللطین و مقاومت و بیداري اسللامي با تأکید بر 
افزایش کّمي و کیفي کاالها و خدمات پرمخاطب آموزشللي، پژوهشی، 

هنري بویژه در محیط مجازي)10و11(
طراحی و پیاده سللازی نظام و الگوی جامع و فراگیر روابط فرهنگی . 30

بین المللللی جمهوری اسللامی ایران بللا تأکید بر ایجللاد هماهنگي و 
هم افزایي بین دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي فعال در خارج از کشور)13(
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راهبرد كالن 12

فرهنگ�ي  كاركرده�اي  و  اه�داف  اص�الح  و  بازنگ�ری 
نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر 

نقشه مهندسی فرهنگی كشور

راهبلردهای مللی
ارتقاء روحیه تعاون، مشارکت و مسئولیت پذیري نهادهاي عمومي و . 1

مردمي در تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجرا؛
نهادینه سللازی نظارت عمومی در بخش فرهنگ و ارتقاء پاسخ گویی . 2

نهادها و مسئوالن؛
تربیت و توانمندسازي و ارتقاي دانش و مهارت هاي تخصصي نیروي . 3

انسللاني بخش فرهنگ با رویکرد انقابی، اسامی و ارزشی در سطوح 
مختلف؛

حمایت از گسللترش و تقویت نهادهللای اصیل دینی مرّوج فرهنگ . 4
اسامی مانند بقاع متبرکه، مساجد، هیئات و وقف با استفاده از ظرفیت 

روحانیت و نهاد حوزه علمیه؛
تثبیت و ارتقاء جایگاه معنوي و معرفتي و تأثیرگذار حوزه و روحانیت . 5

در راهبری فرهنگی کشللور )برای تحقق اسللام ناب محمدی)( و 
رهنمودهای امللام راحل)v( و مقام معظم رهبللری)( و طراحی 

ساختار مربوط آن(؛
حمایللت از تأسللیس، گسللترش، توانمندسللازی و متناسب سللازی . 6

دسللتگاه ها، نهادها و شبکه های فرهنگی- اجتماعی )دولتی، عمومی و 
مردمی( با رویکرد اسللامی، انقابی و ارتقاء سللطح مشللارکت آنها در 

تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای فعالیت های فرهنگی کشور؛
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نهادینه سازي و اصاح فرهنگ و اخاق مشارکت و رقابت سیاسي؛ . 7
اصاح و ارتقاء روابط و ساختارهاي اجتماعي مبتني بر اسام ناب با . 8

تأکید بر عدل و احسان؛
اصللاح و ارتقاء فرهنللگ اقتصادي و تاش و کوشللش با رویکرد . 9

شکوفایي اقتصاد، بهسازي زندگي دنیوي و اخروي و فسادگریزي مبتني 
بر اخاق و احکام نظام اقتصادي اسام؛

برنامه ریزي براي شناخت، رصد و پایش تغییر و تحوالت فرهنگي . 10
جامعه در سطوح ملي و بین المللي.

اقللدامات مللی
برنامه ریللزي بللراي نهادینه سللازي روحیلله تعللاون، مشللارکت و . 1

مسئولیت پذیري در نظام هاي مختلف جامعه)1(
تقویللت نهادهللای عمومی و سللازمان های مردم نهللاد و رفع موانع . 2

ساختاري، قانوني، اداري و اجتماعي ایجاد و فعالیت و مشارکت نظام مند 
آن ها در تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي کشور)1(

واگللذاري نظام منللد فعالیت هاي غیرحاکمیتللي بخش هاي مختلف . 3
جامعه به نهادهای عمومی و تشللکل های مردمی متناسب با ظرفیت و 

کارکردها و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها)1و2(
طراحللی و اجرای سللازوکارهای نظارت  سللازمان یافتلله عمومي و . 4

تشکل هاي مردمي بر فعالیت  دستگاه های دولتی و عمومی و پاسخ گویي 
نهادها، دستگاه ها و مسئوالن در حوزه هاي مختلف)1و2(

تدویللن و اجللراي برنامه حمایللت از تولید و عرضه آثللار و خدمات . 5
فرهنگی مؤثر در گسللترش فرهنگ دیني و ملي و ارائه تسللهیات و 
معافیت هاي بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژه مالیاتی و گمرکی 

برای دست اندرکاران امر فرهنگ)2( 
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حمایت از جوایز ملّی تعالی و ارتقاء عملکرد نهادهای فرهنگی)2و3(. 6
تدوین و اجراي برنامه هاي ارتقاء شاخص های توسعه سرمایه انسانی . 7

و تربیت دیني نیروی انسانی توانمند در بخش  فرهنگ کشور)3( 
طراحی و اجراي نظام جذب، انتخاب، انتصاب، نگهداشللت و حفظ و . 8

صیانت از مدیران بر اساس استانداردهای نظام مدیریت راهبردی کشور 
بللا تأکید بللر دانش گرایي، تعهد و شایسللته محوري و آموزش فرهنگي 

مستمر مدیران ارشد و کارشناسان)3( 
تدوین و اجراي سللند ملي توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و . 9

سامان بخشي و راهبري آن در سطح ملي و بین المللي با محوریت؛ 
9-1- بهبود شللرایط مسللاجد موجود و گسترش مساجد متناسب 
با آمایش سللرزمیني و محیطي در سطح شللهرها، روستاها، راه ها، 
شللهرك ها، مجتمع ها و سللازمان ها و نهادهاي دولتي، عمومي و 

خصوصي و فضاهاي عمومي)4(
9-2- ارتقاء مشللارکت مردم در آبادانی و اداره مسللاجد و افزایش 
حضور و انس آحاد مردم و اقشار اجتماعی بویژه نوجوانان و جوانان 

در آن برای عبادت و سلوك دینی)4(
9-3- حفللظ و تقویللت محوریللت مسللاجد در فعالیت های نظام 
فرهنگی، تربیتی، آموزشللی و تبلیغ دینللی و ارتقاء جایگاه و نقش 
راهبری نهاد مسللجد در نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی و 

اقتصادی و در حل مسایل عمومي)4(
9-4- نهادینه سازی حضور مستمر و نقش آفرین روحانیت در تعامل 

با اقشار مختلف و اداره و فعالیت نهادهای اصیل دینی)4(
9-5- حمایت و پشللتیباني نظام مند دولللت و نهادهاي عمومي از 
مسللاجد، حسللینیه ها، هیئات و پیگیري حل مشکات آنها با حفظ 
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استقال و اتکاءمحوري آنها به مردم)4(
ارتقاء جایگاه و بهسللازي بقاع متبرکه و مزار شهدا و تبدیل آنها به . 10

قطب ها و کانون های فرهنگي ل اعتقادی)4(
تدوین و اجراي سند ملي وقف و امور خیریه و استقرار نظام مدیریت . 11

راهبللردي آن با حفللظ ماهیت مردمی و مصالح وقللف و نیات واقفین، 
گسترش نهاد وقف و تنوع بخشي آن و افزایش سهم وقف و خیریه در 

توسعه و پشتیبانی امور فرهنگي)4( 
گسللترش و حمایت از هیئات و مجالس دینی در سازمان ها، مراکز . 12

آموزشي، منازل و سایر محیط های اجتماعی با هدایت و نظارت روحانیت 
بر اساس معارف قرآن و اهل بیت)( و استفاده از ظرفیت آنها در امور 

اجتماعی)4(
طراحی، تقویت و اسللتقرار ساختار و سللامانه تعامل نظام مدیریت . 13

راهبردي فرهنگی کشور با شورای عالی حوزه  علمیه براي بهره گیري از 
ظرفیت نهاد روحانیت)5(

بازتدوین و استقرار نظام جامع و کارآمد تبلیغ دین با محوریت حوزه . 14
علمیه و روحانیت)5(

اسللتقرار نظام پیوسللت نگاری فرهنگی و ایجاد سازوکار پیش بینی، . 15
ارزیابللی و پیشللگیری از تأثیللرات و پیامدهای فرهنگللی و اجتماعی 
سیاسللت ها، برنامه ها و اقدامات نظام های مختلف هماهنگ با شورای 

عالی انقاب فرهنگی)6(
برنامه ریزي براي ارتقاء و نهادینه سازي رابطه امام و امت در سطوح . 16

نهاد خانواده، تعلیم و تربیت، رسللانه هاي جمعي، احزاب و سایر مراکز و 
سازمان ها)7( 
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اصللاح و ارتقللاء نظللام انتخابللات، احللزاب و رسللانه ها در جهت . 17
نهادینه سازي مشارکت و رقابت سیاسي بر محور اخاق، دین و قانون)7( 

برنامه ریزي بللراي تکریم و تضمین حقوق قانونللي اصناف، اقوام، . 18
مذاهللب و اقلیت هاي دیني و تقویت رویکرد فرهنگي آنها در راسللتاي 

تقویت وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي)7(
زمینه سازی و ترغیب مردم به حضور در صحنه و مشارکت سیاسی . 19

و تقویت احساس ایفای نقش آنها در حاکمیت)7(
مستندسللازي و انتقال تجارب مدیریتي در نظام جمهوري اسامي . 20

ایران و الگوسازي تجارب موفق )7، 8و9(
طراحللي و اسللتقرار نظام ارزیابللي عملکرد مسللئولیت فرهنگي و . 21

اجتماعي دستگاه هاي اجرایي و ارتقاء جایگاه سازماني آنها)7، 8و9(
تهیه و اجراي برنامه جامع تحول اجتماعي مبتني بر نقشه مهندسي . 22

فرهنگي)8(
برنامه ریللزي براي اسللتقرار نظام اقتصادي اسللام در عرصه هاي . 23

مختلف بویژه بانکداري اسامي، تجارت و بازرگاني و مدیریت اسامي 
و حمایت از نظریه پردازي حوزه و دانشللگاه در زمینه تدوین نظریه ها و 

مدل هاي اقتصاد اسامي)9(
احیللاء فرهنللگ و نهادهللای اقتصادی اسللام و تبییللن و ارتقای . 24

کارکردهای آن با تأکید بر وقف، قرض الحسنه، خیریه ها، خمس، زکات 
و انفاق)9(

طراحللي و اجللراي پیمایش هاي جامع ملي هر پنج سللال یک بار . 25
براسللاس شاخص هاي نقشلله مهندسللي فرهنگي و ارائه نتایج آن به 

شوراي عالي انقاب فرهنگي)10(
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تبصره1: سللایر مطالعات موردی و موضوعی مللورد نیاز در حوزه رصد 
و پایش فرهنگی متناسللب با اقتضائات مربللوط، بطور دوره ای یا متناوب 

طراحی و اجرا می شوند.
تبصره2: کلیه مراکز علمی و پژوهشی، دستگاه های اجرایی و نهادهای 
عمومی کشللور موظفند همکاري های الزم را با دبیرخانه شللوراي عالي 
انقاب فرهنگي بعمل آورند و اعتبارات مورد نیاز طرح های پیمایشللی و 

موردی را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.
تبصره3: مرکز آمار ایران موظف اسللت با تنظیم شناسنامه شاخص ها، 
نسبت به بررسي و عملیاتي کردن برنامه اجرایي شامل طراحي  پایگاه های 

آماري و سامانه  اطاعات فرهنگی کشور و زمان بندي آن اقدام کند.
سللاماندهي تحقیقات و مطالعات فرهنگي کشور براساس اهداف و . 26

اولویت هاي نقشه مهندسي فرهنگي)10(



نقشه مهندسی فرهنگی
سال 1392

111

راهبرد كالن 13

س�اماندهی جبهه فرهنگی انقالب اس�المی، راهبری فعال 
جنگ نرم و ارتقاء مولفه های قدرت نرم نظام اسالمی

راهبلردهای مللی
تقویت و هم افزایی جبهه فرهنگی انقاب اسللامی و نظام مدیریت . 1

فرهنگی کشور برای پیش بینی، پیشگیری و مقابله با حوادث، بحران ها 
و آسیب های نرم و مقابله هوشمند با مبانی فکری و اقدامات دشمن؛

تعمیق بصیرت دینی و فرهنگ و تفکر بسللیجی و آموزه ها و معارف . 2
دفاع مقدس و مصونیت بخشی به جامعه در برابر جنگ نرم؛

ارتقللاء نظللام تعلیللم و تربیللت و آموزش کشللور و بسللیج منابع و . 3
فراهم سللازی زمینه های فکری و فرهنگی قللدرت نرم و اقدام فعال در 

مواجهه با جنگ نرم؛
تقویت همبسللتگی ملی مبتنی بر اعتماد مللردم به یکدیگر و نظام، . 4

همدلی و وفاق مسللئوالن، اخوت اسللامی، امید، نشللاط، مشارکت و 
رضایتمندی عمومی؛

تعمیللق سللرمایه های فرهنگی و معنوی تمدن اسللامی- ایرانی و . 5
بازتعریللف عناصللر فرهنگ ملی )اسللامي- ایراني( و سللبک زندگی 

اسامی- ایرانی؛ 
مدیریت راهبردی فضای مجازی و بهره گیری از ظرفیت های علمی . 6

و فناوری به منظور مقابله با جنگ نرم.
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اقللدامات مللی
تهیلله و اجراي سللند سللاماندهي جبهه فرهنگي انقاب اسللامي . 1

و ارتقللاي قللدرت نرم براي مقابله با جنگ نرم با مشللارکت فعال همه 
بخش ها و نهادهاي اصلي نظام با تأکید بر: 

1-1- رصد، پایش و آینده پژوهی مولفه های قدرت نرم جبهه خودی 
و دشللمن در سللطوح ملی، فراملی و تدوین نظللام جامع بازتولید و 

کاربست قدرت نرم کشور)1(
1-2- هوشمندسازی نظام مدیریت فرهنگی کشور برای پیش بینی، 

پیشگیری و مقابله با حوادث، بحران ها و آسیب های فرهنگی)1(
1-3- وظیفه مند کردن نهادهای مسئول در پیشگیری و پاسخگویی 
به آسیب های اجتماعی و سهم بندی حوزه تاثیر و مسئولیت آنها)1(

1-4- برنامه ریللزي براي ارتقاء سللطح امنیت فرهنگللی و مقابله 
نظام مند با تهدیدها و آسللیب های جنگ نرم همچون هویت زدایی، 
هویت سللازی کاذب، ناامنللی و بی اعتمادی فرهنگللی،  اجتماعی، 
سیاسللی و  اقتصللادی، القللاء ناکارآمدی نظام اسللامی و تخریب 

شخصیت ها)1و3(
1-5- برنامه ریللزي بللراي به کارگیری دیپلماسللی عمومی فعال و 
ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسللی و اقتصادی برای تقویت 

قدرت نرم در سطح فراملی)1و3(
1-6- حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد و شبکه های نخبگی 
در سللطح ملی و فراملی بویژه در حوزه های حقوق بشر، صلح، دین 
اسللام، مقابله با تروریسللم، جنگ طلبی و اشللغال مبتنی بر نقشه 

مهندسی فرهنگی)1و4(
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1-7- ایجاد بلوك رسانه ای انقاب اسامی در جهان و شبکه سازی 
از آن)1و6(

تبیین، حفظ و ارتقاء جایگاه و نقش محوری والیت فقیه در راهبري . 2
جنگ نرم و مدیریت بحران ها)1(

برنامه ریزي براي ارتقاء خودآگاهی فرهنگی- تمدنی، زمانه شناسی، . 3
بصیرت دینی و قدرت تشخیص مردم در مواجهه با جنگ نرم)1و5(

برنامه ریللزی برای گسللترش و تعمیق فرهنگ و تفکر بسللیجی با . 4
رویکللرد افزایش قدرت نرم و مصونیت بخشللی جامعه در مقابل جنگ 

نرم)2(
تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل، آگاهي ها و دانش آحاد جامعه با هدف . 5

مصونیت بخشي و ارتقاء آمادگي ملي در برابر تهدیدات دشمن)2و3(
برنامه ریزی برای ارتقاء قدرت نرم، مصونیت بخشللی و مقابله موثر با . 6

جنگ نرم با تأکید ویژه بر نظام آموزشی کشور)2و3(
تقویللت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توسللعه شللکاف طبقاتی و . 7

افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی نهادهای وابسته به نظام)2و4(
تقویت و تحکیم ارتباطات عمومی در سطوح میان فردی، خانوادگی . 8

و اجتماعی بللا محوریت تقوای الهی و بصیرت دینی به منظور افزایش 
انسجام و وحدت ملی)2و4(

برنامه ریللزی بللرای افزایش منزلت اجتماعی  بسللیجیان، ایثارگران . 9
و مشللارکت های داوطلبانلله در قالب هللای مختلللف از جمله بسللیج 

سازندگی)2و4(
نهادینه  سللازی مولفه ها و نمادهای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و . 10

تفکر بسیجی در جامعه و اندیشه، باور، منش و رفتار مسئوالن و مقابله 
با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن)2و5(
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الگوسللازی و نمادپللردازی از اسللوه ها و قهرمانللان ملی همچون . 11
فرماندهان، بسللیجیان و شهدای جنگ تحمیلی و جهاد علمی، علما و 

دانشمندان، پهلوانان و قهرمانان)2و5(
شناسایی، جذب و حفظ نظام مند دانشگاهیان، نخبگان و روشنفکران . 12

دینی و ارتقاء و به کارگیری ظرفیت های آنها برای تقویت قدرت نرم در 
سطوح ملی و بین المللی)3(

برنامه ریزي براي ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رسللمی و غیررسمی به . 13
منظور کادرسازی و تربیت نسلی انقابی، مؤمن و شکوفایی ظرفیت ها 
و اسللتعدادها بصیر و توانمند برای تولید و تقویت قدرت نرم و مقابله با 

تهدیدات و آسیب ها)3(
گسترش کّمی و کیفی ظرفیت های هنری و بهره گیری مؤثر از آن . 14

برای ارتقاء قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم)3(
برنامه ریزی برای شناسایی، ساماندهی، ارتقاء توانایی ها و بکارگیری . 15

منابع انسللانی، فکللری، فرهنگللی و اجتماعی خاق و مؤثللر در امور 
منطقه ای و استانی)3(

گفتمان سللازی و تولید ادبیات در زمینه قدرت و جنگ نرم مبتنی بر . 16
آموزه های اسامی در مقیاس ملی و بین المللی)3و5(

شناسایی، پاسخ گویی و مدیریت نیازها و مطالبات جامعه و روشنگری . 17
افکار عمومی)4و5(

عمق بخشللی به سللرمایه های فرهنگی و معنوی تمدن اسامی- . 18
ایرانی و بازتعریف عناصر فرهنگ ملی در قالب های نو و جذاب و پرهیز 

از رویکردهای سطحی و تبلیغاتی)5(
طراحی، ایجاد و ترویج نمادها، نشانه ها و الگوهای اعتبارساز اسامی . 19

– ایرانی در سطح ملی و فراملی)5(
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برنامه ریللزی برای حمایت، گسللترش و سللازماندهی شللبکه هاي . 20
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فصل هفتم: چارچوب نهادی

نظام فرهنگی کشور

 )نگاشت نهادی( 
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1- سیاست گذاري كالن و نظارت و ارزيابي
سیاست گذاری و تصمیم گیری کان و راهبردی نظام فرهنگی براي 
اجرایی کردن نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور و نظارت وارزیابی بر حسن 
اجرای آن و تصویب اسناد ملی فرهنگی اولویت دار بر عهدۀ شورای عالی 

انقاب فرهنگی است که با سازوکار مورد نظر این شورا انجام می گیرد.

2- سیاست گذاري اجرايي و راهبري اجراي نقشة مهندسي 
فرهنگي كشور

با هدف راهبری و اجرایی کردن نقشللۀ مهندسللی فرهنگی کشور، 
تعیین اولویت ها، نظارت و ارزیابی آن، جهت دهی فرهنگی به سایر نظام ها 
)فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( و ایجاد نظام مدیریت راهبردي 
فرهنگي »ستاد راهبری اجرای نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور« با ریاست 

دبیر شوراي عالي انقاب فرهنگي تشکیل مي شود.
تبصره: وظایف و ترکیب اعضاي ستاد راهبري اجراي نقشه در دو سطح 

ملي و استاني به تصویب شوراي عالي انقاب فرهنگي مي رسد. 
این مصوبه مشتمل بر یک 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
730، 731، مورخ 90/7/19، 90/8/3، 90/8/17، 90/9/1، 90/9/22، 90/10/27، 
 ،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

91/12/15  شوراي عالي انقاب فرهنگي به تصویب رسید. 

محمود احمدي نژاد

رئیس جمهور و رئیس شوراي عالي انقاب فرهنگي






