
  آنها فعالیت بر نظارت و فرهنگی انجمنهای و کانونها موسسات، مراکز، تاسیس مقررات و ضوابط

 

 مصوربه « » قسوت  از 3 بنود تبصور  و4 و2و 3 بنودها  ویوه  بوه «فرهنگو  انقوب  شوراایاای  وظایف و اهداف» استناد به

 مصور  اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات قوانرن  وظوایف اجورا  و اهوداف تحقو  منظورا بوه شراایاای  64/12/05 مراخ

 و کانرنهووا مرسسووات  مراکوو   تاسوو   مقووراات و ضووراب  قووانر  2 موواد  -24 -23 -22 -19 - 17 -16 خصرصوواً 65/12/12

 : شردم  تصریب شرح بدین آنها فاای   بر نظاات و فرهنگ  انجتنها 

  تااایف و کل ات- اول فصل

 انتفواع  از اعو  فرهنگو  مقاصود و اهوداف بوا کوه اسو  تشوی بت  فرهنگو   انجتنهوا  و کانرنها مرسسات  مراک   و1 ماد 

 مصوور  غ رتجوواا  مرسسووات و تشووی بت ثبوو  اصووب   نامووهآیوو ن و تجوواات قووانر 584 موواد  برطبوو ) غ رانتفوواع  یووا

 و عتوورم  دویتوو   از اعوو   قوورق  یووا  ق قوو  اشووصا  مسووروی   بووه ضووراب  ایوون دا منوودا  شوورای  براسووا  و(1337

 سورمایه بوا مطبرعوات  و سو نتای  و هنور  فرهنگو   قلتورو چنود یوا یو  دا فاای و  بورا  شورای  واجود افراد خصرص  

 صوادا اا آنهوا انحوبل و فاای تهوا بور نظواات تاسو    مجورز اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات و دهنودمو  تشوی ل ایران 

 . کندم 

 صووب    براسوو  از پوو  ضووراب  ایوون دا منوودا  شوورای  و مقووراات برطبوو  اسووبم  ااشوواد و فرهنوو  وزاات ووو2 موواد 

 آنهوا اساسونامه ایون دا منودا  فرهنگو  مرضورعات و اهوداف بوه ترجوه بوا و مسورول مودیرا  یا مدیر و مرسسا  یا مرس 

 تصوت   تاسو   مجورز صودوا بوه نسوب  خراهدشود مشوص  وزااتصانوه سور  از موراد  سوب آ  قلتورو و مصوادی  که

 . خراهدگرف 

 اخوممجرز بوه منور  ن و  اقل و  آ  فرهنگو  امورا محودود  دا کشورا اسوت  دینو  اقل تها  فرهنگ  مراک  تاس   -3 ماد 

 .اس  ضراب  این طب 

 سووازمانها  و خووااج  کشووراها  هووا سووفااتصانه طوورف از ضووراب  ایوون مرضوور  فرهنگوو  مراکوو  تاسوو   -4 موواد  

 طبو  خااجوه امورا وزاات تای ود و ایورا  مقو   خااج وا  بوه ااجو  قوران ن اعایو  بوا غ رایرانو  اشوصا  یوا آزادیبصش

 . اسدم  اسبم  ااشاد و فرهن  وزیر تصریب به که خراهدبرد ا نامهآی ن



 هوودفها  و فاای تهووا بصووشایهووا  ایوورا  اسووبم  جتهوورا  فرهنگوو  س اسوو  اصوورل دا مصوورح فرهنگوو  اهووداف -5موواد 

 اساسونامه دا بایود مراکو  قب ول ایون و اسو  فرهنگو  انجتنهوا  و کانرنهوا و مرسسوات مراکو  اساسونامه دا شود  ب ن پ ش

 آنهوا فاای و  و شورند ملو   فرهنگو  ضوراب  و ایورا  اسوبم  جتهورا  نظوا  مقوراات و قوران ن کامول اعای  به تنظ ت 

 . باشد نداشته عترم  فرهن  مبان  با منافات 

 مسرول مدیر و مرسسا  شرای  - دو  فصل

 تابا و -1: باشوند شورای  ایون واجود بایود1 مواد  مرضور  فرهنگو  تشوی بت مدیرمسورول و مرسسوا  یوا مرس  -6ماد  

-3. شوهرت  سون از برخوراداا  و ابو ذ  مراجو  تای ود بوه مورثر ک فور  پ شو نه سور  نداشتن-2 ایرا  اسبم  جتهرا 

 وظ فوه خودم  انجوا -5. بورد  متاهول و سون سوال25 بورد  دااا-4. تقصو ر و تقلوب بوه واشیسوتگ  عد  و نبرد  محجرا

-7. اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات تشوص   بوه مناسوب کواف  امیانوات داشوتن-6. دایو  مااف و  برگ ااایه یا و عترم 

 کواف  تجواا  یوا تصصصو  و علتو  صوب   -8. ابو ذ  مراجو  تشوص   بوه آ  ماوادل یوا کااشناسو  مودا  داشتن

 فرهنگو  مراکو  و مرسسوات دا فاای و  مورثر سوابقه موا 6 داشوتن-9(. منظورا  تو  مراک  تقاضا  برا ) مرضر  با متناسب

 (. منظرا  چند مراک  متقاض  برا ) منظرا  چند

 ژانووداامر   و شووهربان  و ااتووش اموورا  اسووتاندااا   وزیوورا   وزیوورا  نصسوو : از اعوو  گمشووته نظووا  کووااگ ااا  -7 موواد 

 و تهورا  شهرسوتا  و شوهر انجتنهوا  اوسوا  شوهردااا   فرمانودااا   سوفرا  مجلسو ن  نتاینودگا  دویت  سازمانها  اوسا 

 سواب  اژیو  وابسوتگا  و اسوتانها و شهرسوتانها مراکو  و تهورا  دا اسوتاخ    و   اوسوا  سواوا   اعضا  و استانها مراک 

 ایون دا کوه کسوان  هتچنو ن و بورد  مشواغل داآ 1357 بهتون دو  و ب سو  توا1342 خورداد پوان ده  زموان  فاصله دا که

 و انوودبوورد  گمشووته نظووا  تبل غووات  خوودمتگ ااا  اجتتاعووات  دا سووصنران  یووا تلری یوور  اادیوور  مطبرعووات  طریوو  از موودت

 ضوراب  ایون مرضور  فرهنگو  مراکو  تاسو   از ایورا   اسوبم  جتهورا  و اسوب  عل ه کنندگا اقدا  و گرا ترط ه هتچن ن

 . محرومند

 یوا صوب    تای ود دابواا  موا  یو  ظورف کواف  و الز  براسو ها  و هوامصا به با اسبم  ااشاد و فرهن  وزاات -8 ماد 

 دا مرظفنود مرسسوا  یوا مرسو  تقاضوا  بوا اصوری  مرافقو  اعوب  صورات دا و خراهودنترد نظراعب  تقاضا پمیرش عد 

 تصوری  آ  بوه ضوراب  ایون دا کوه آ  دا منودا  شورای  تحقو  و اساسونامه ااایوه بوه نسوب  اعوب  تاایخ از ما  ی  مدت

 . نتایند اقدا  شد 



 اجرایو  امورا و فاای تهوا قبوال دا مسورول مودیر و کلو  مشو  خو  و فرهنگو  س استها  قبال دا مرسسا  یا مرس  -9 ماد 

 . شرد منظرا پ شنهاد  اساسنامه تفی   به باید هری  مسروی تها  و وظایف و مسرویند فرهنگ  مرک 

  اساسنامه دا مندا  ضراب  و شرای  - سر  فصل

 مصوادی  و فرهنگو  اهوداف ذکور-1: باشود نیوات ایون واجود بایود ناموهآیو ن ایون مرضر  فرهنگ  مرک  اساسنامه -10ماد 

 وزاات اخت وااات و وظوایف محودود  دا صاداشود  هوا ناموهشو ر  و ضوراب  ایون دا مندا  شرای  با آنها انطباق و فاای تها

 فاای و  مودت و سورمایه و تابا و ( غ رانتفواع  یوا انتفواع  غ رتجواا ) فاای و  نور  و نوا  ذکر-2. اسبم  ااشاد و فرهن 

 مودیر یوا مودیرعامل و مودیر  ه وات مرسسوا   یوا مرسو ) مرکو  تشوی بت و ااکوا -3. فرهنگو  مرکو  قانرن  ایت امات و

 و  ودود تا و ن بوا گ ور تصوت   بورا  مقورا نصوا  و آنهوا اسوت   و جلسوات تشوی ل نحور  و عتورم  مجام  مسرول 

 موای  امورا وضو  و دااایو  و داآمود توام ن منواب  و اوی وه سورمایه-4(. تفی و  بوه هری  مسروی تها  و اخت ااات و وظایف

 چگورنگ  و( غ رانتفواع  مراکو  موراد دا) داآمودها تصصو   یوا( انتفواع  مراکو  مراد دا) سرد تقس   نحر  و محاسبات  و

 تا و ن و انحوبل شورای -6. داآینود  فرهنگو  مراکو  عضورپمیر  و اداا  چگورنگ -5. ا تتوای  زیانهوا  و هواه ینوه تام ن

 براسوا  و فرهنگو  اهوداف و ضوراب  بوه ترجوه بوا ضوراب  و شورای  سوایر-7. انحوبل از پو  فرهنگ  مرک  امرال تیل ف

 یو  مواد  دا شود  ب نو پو ش فاای و  چنود یوا یو  قلتورو دا و فرهنگ  مقاصد با که غ رتجاا  مرسسات بر  اک  مقراات

 هتورا  بوه و تنظو   نسوصه دو دا بایود10 مواد  دا یادشود  مورااد متضوتن پ شونهاد  اساسونامه -1 تبصور . کننودم  فاای  

 ادبوو  ) فرهنگوو  انجتنهووا  دا -2 تبصوور . برسوود اسووبم  ااشوواد و فرهنوو  وزاات تای وود بووه امضووا از پوو  صراتجلسووات

 دا کوه فرهنگو  مرسسوات دا ویو  باشود کتتور نفور3 از نبایود مرسسوا  تاوداد اسو  غ رانتفاع  آنها فاای   نر  که( هنر 

 قلتورو دا کوه فرهنگو  مراکو  و مرسسوات و ن سو  ای امو  شور  ایون اعایو  شورندم  تاس   فرهنگ  فاای   ی  قلترو

 دا شود  ب نو پو ش فرهنگو  فاای تهوا  تاوداد از نبایود مرسسوا  تاوداد شورندمو  تاسو   ضوراب  ایون مرضر  فاای   دو

 . باشد کتتر آنها اساسنامه

 تصلفات به اس دگ  چگرنگ  و فرهنگ  مراک  بر نظاات و تاس   تقاضا  براس  نحر  - چهاا  فصل

 صودوا و مسورول مودیرا  و متقاضو ا  صوب    بوه اسو دگ  و تحق و  و دایوافت  تقاضواها  براسو  منظرا به -11 ماد  

 جوراز یغور یوا تال و  و تصلوف مورااد بوه اسو دگ  ن و  و آنهوا عتلیورد بور نظاات و فرهنگ  مراک  تاس   اصری  مرافق 

 ااشواد و فرهنو  وزاات مسوروال  و افوراد از متشویل اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزیور تا و ن و تشص   به ه ات  صاداشد 



 یوا اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزیور-1. شوردمو  تشوی ل »فرهنگو  مراکو  امورا بوه اسو دگ  ه وات» عنورا  تح  اسبم 

 و بصوور  و سووتا  و سوو نتای  مطبرعووات   هنوور   فرهنگوو   اموورا مااونووا -2(. ه ووات ایوو  ) وزیوور االخت ووااتووا  نتاینوود 

 وزیور انتصوا  بوه سو نتای  و فرهنگو  هنور   امورا صوا بنظرا  از نفور سوه-3. اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات پهوهش 

 . اسبم  ااشاد و فرهن 

 و سوال2 منتصوب افوراد عضوری  مودت و شورندمو  منصور  اسوبم  ااشواد و فرهن  وزیر  ی  با ه ات اعضا  -12 ماد 

 . اس  ببمان  باد  ها دوا  برا  آنا  تجدیدانتصا 

 و صراتجلسووات ته ووه و دستراجلسووه تنظوو   و اعضووا از دعوورت خراهدشوود  بااتشووی ل یوو  اوز15 هوور جلسووات -13 موواد 

 ااشواد و فرهنو  وزیور کوه ه وات دب ور اا شویایات طورح و موداا  براسو  و تقاضاها پمیرش به نسب  ه ات اجرای  امرا

 امورا کااشونا  و دفتور  کاامنود کواف  تاوداد بوه ه وات دب رخانوه و خراهودداد انجا  کندم  منصر  ست  این به اسبم 

 .شردم  اببغ ه ات ای   امضا  با مصربات - تبصر . خراهدداش  فرهنگ  و  قرق 

 صراتجلسوات دا اا نتوای  و مطورح ه وات جلسوات دا موداا  تیت ول از پو  اا دایوافت  تقاضواها  ه ات دب ر -14 ماد  

 ه وات ایو   اا تصوت تات اسوبم   ااشواد و فرهنو  وزیور تای ود و تصوریب و اعضوا امضوا  از پو  و کنودمو  منای 

 اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزیور امضوا  بوا فرهنگو  انجتنهوا  و کانرنهوا مرسسوات  مراکو   فاای   پروانه. خراهدکرد اببغ

 . شردم  صادا

 یوا شوفاه  اخطواا مجازاتهوا  موراد  سوب تصلوف  اثبوات صورات دا و شوردمو  اسو دگ  ه ات دا تصلفها به -15 ماد 

 دب ور ترسو  و اعتوال مجورز  یغور و دایو  تاط ول سوال  یو  توا موا 3 از فرهنگو  مرکو  مرق  تاط ل یا جراز تال   کتب  

 علو  بوه کوه فرهنگو  مرسسوات یوا نشود  تای ود ه وات سور  از صب  تشوا  که متقاض ان  - تبصر . خراهدشد اببغ ه ات

 محیور ( فرهنگو  مرکو  دایو  یوا مرقو  تاط ول یوا و تال و )16 مواد  دا شد  ب ن پ ش مجازاتها  از یی  به تصلف ااتیا 

 وزیور بوه موداا  ااایوه و دالیول ذکور بوا اا خورد اعتورا  اوز20 مودت دا ه ات تصت   اوی  تاایخ از ترانندم  شرندم 

  .اس  االجراالز  و قطا  آ  قبرل یا اعترا  ادّ دا وزیر اا . کنند تسل   اسبم  ااشاد و فرهن 



 سوایر و اسوبم  مجوازات قوران ن دا شود  ب نو پو ش جورای  و تصلوف عنواوین فرهنگ   مرک  ااتیاب  عتل هرگا  -16 ماد 

 توا و ا ایوه قضوای  صوای  مراجو  بوه مرضور  پرونود  براسو  از پو  باشود دااا ترامواً اا کشرا  ج ای  قران ن و مقراات

 .خراهدشد جلرگ ر  فرهنگ  مرک  فاای   از قطا   ی  صدوا

 فرهنگو  مراکو  فاای و  اداموه از اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات تقاضوا  بوه میلفنود صوبحذ  انتظام  مراج  -17 ماد  

 . کنند جلرگ ر  شد  یغر آنها جراز که مراک   یا مجرز بدو 16 و15 مراد دا ممکرا

 عترم  مقراات - پنج  فصل

 ه وات یوا مرسو  شورد فورت یوا دهود اسوتافا یوا بدهود دسو  از اا 8 ماد  دا مندا  شرای  مسرول مدیر هرگا  -18 ماد  

 مارفو  ه وات بوه اا شورایط  واجود فورد موا 2 مودت دا و دهنود گو ااش ه وات دب رخانوه بوه اا مرضور  مرظفند مرسسا 

 مودیر صوب    کوه زموان  توا -1 تبصور . کنود یغور یوا مالو  اا صاداشود  جوراز ترانودم  ه ات صرات این غ ر دا. کنند

 مبنو  ه وات نظور اعوب  -2 تبصور . خراهودبرد مرسو  یوا مرسسوا  عهود  بوه او مسروی تها  نرس د  تای د به جدید مسرول

 ابوبغ ابو ذ  فرهنگو  مرکو  بوه جدیود مسورول مودیر مارفو  تواایخ از موا  یو  مودت دا باید جدید مدیر ادّ یا تای د بر

 .شرد

 دا باشود  نیورد  ثبو  دیگور  فرهنگو  مرکو  کوه مناسوب  نشوانها  و نامهوا کااگ ر  به با مرظفند فرهنگ  مراک  -19 ماد  

 .کنند دا  مناسب  محل دا اا مرک  نشان  و تاس   مجرز و ثب  شتاا  مرک   نا  خرد  انتشااات و تری دات

 دا ضوراب  ایون تصوریب تواایخ از مرظفنود مجورز  فاقود و فاای و   وال دا انجتنهوا  و کانرنها مرسسات  مراک   -20ماد  

 شورای  و ضوراب  طبو  جدیود اساسونامه هتورا  اا الز  موداا  و. دهنود تطب و  مقوراات ایون بوا اا خورد وض  ما 6 مدت

 بوا صورات ایون غ ور دا کننود  اقودا  آ  ثبو  بوه نسوب  جدیود مجورز صودوا و تای د از پ  و دهند ااایه 6 ماد  دا مندا 

 فاای و  ما نو  نشوانها  و نامهوا بوا ضوراب  ایون تصوریب توا کوه مرسسوات  - تبصور . خراهدشود افتواا17 مواد  طب  آنها

 . کنند عتل20 ماد  مفاد طب  که این بر مشرو  دااند اویری  خرد مشصصات و اسام  ثب  دا اندداشته

 آ  دا اا خورد داآمودها  و مصواا  و ته وه قوانر  برطبو  شود مور  و مهور محاسوبات  دفاتر باید فرهنگ  مرک  هر - 21ماد 

. کنود بازاسو  اا فرهنگو  مراکو  موای  دفواتر ترانودمو  بدانود الز  وقو  هور اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات کند  ثب 

 نسوب  بایود مجورز صودوا و اساسونامه تصوریب و مدیرمسورول و مرسسوا  صوب    تای ود از پو  فرهنگ  مراک  -22ماد 



 ثبو  کول اداا  مهور بوه متهورا اساسونامه از ا نسوصه و اقودا  اسو د  ه وات تای ود بوه کوه ا اساسونامه برطبو  آ  ثب  به

 اسو  مرظوف ن و  ثبو  سوازما  و کننود تسول   ه وات دب رخانوه بوه و ثبو  شوتاا  ذکر با اا غ رتجاا  مرسسات و شرکتها

 اقودا  اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات تای ود موراد اساسونامه برطبو  ضوراب  ایون مرضور  فرهنگو  مراکو  ثب  به نسب 

 وزاات از مجورز فاقود فرهنگو  انجتنهوا  و کانرنهوا مرسسوات  مراکو   ثبو  از بایود اسوناد ثبو  سوازما  -1تبصر . نتاید

 مراکو  ثبو  بوه نسوب  موا 6 مودت دا مجورز صودوا از پو  هرگوا  -2 تبصور . نتایود خوردداا  اسوبم  ااشاد و فرهن 

 برخوراد مجورز فاقود عنورا  بوه نشود ثبو  مراکو  قب ول ایون بوا و شردم  اعتبااب  فرهنگ  مرک  مجرز نشرد اقدام  فرهنگ 

 . خراهدشد قانرن 

 وظوایف و متقاضو ا  صوب    براسو  و تحق قوات چگورنگ  بوه نسوب  ضوراب  ایون اجرای  اوشها  و نامهآی ن -23 ماد 

 مرضور  ه وات دا تودوین و تنقو   از پو  و ته وه ابو ذ  مااونتهوا  سور  از موراد  سوب ه وات عتل نحر  و دب رخانه

 . شردم  اسبم  ااشاد و فرهن  وزیر تصریب و11 ماد 

 مقوراات آ   تصوریب تواایخ از و اسو  مقوراات و ضوراب  ایون اجورا  موامرا اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزاات -24ماد 

 مسوروی تها  و اخت وااات و وظوایف بوه ترجوه بوا نشود  ب نو پو ش ضوراب  این دا که مسایل  سایر داباا  و اس  ملغ  مغایر

 مجلو  65/12/12 مصور  وزااتصانوه ایون وظوایف و اهوداف قوانر  دا منودا  شورح بوه اسوبم  ااشواد و فرهن  وزاات

 .خراهدشد افتاا اسبم  شراا 

 کوه فرهنگو  مراکو  بوه نسوب  اا ضوراب  ایون از قسوتت  یوا تتوا  اجورا  ترانودم  اسبم  ااشاد و فرهن  وزیر -25 ماد  

 دا اجرایو  یوا سوتاد  کول ادااات یوا ابو ذ  مااونتهوا  بوه موراد  سوب شورندمو  تاس   فرهنگ  فاای   ی  قلترو دا

 . کند تفریض آنها به اا ه ات دب رخانه و ه ات اخت ااات و وظایف از قستت  و محرل استانها مراک  یا تهرا 

 اسو د تای ود بوه فرهنگو  انقوب  شوراایاای  75/08/08 موراخ جلسوه دا مواد 26 و فصول 5 بر مشتتل ضراب  این -26 ماد 

 و شووراایاای  کت سوو رنها  مشووتر  شووراا  67/02/20 و13 و22/01 مووراخ جلسووات مصوور  عووا  ضووراب  جووایگ ین و

 تاسوو   مجوورز صوودوا و تشووی ل نحوور  دابوواا  شووراایاای  70/08/07مووراخ جلسووه دوموو ن و شصوو  و دویسوو  مصووربه

 تصوریب و اسوبم  ااشواد و فرهنو  وزیور پ شونهاد بوه منور  داآ  تغ  ور  هرگرنوه و شود( هنر  ادب  ) فرهنگ  انجتنها 

 .اس  فرهنگ  انقب  عای شراا 

 


