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مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

مصوبه » آيين نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده«1

)مصوب جلسه 682 مورخ 1389/11/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي(
مصوبه »آيين نامه تش��كيل س��تاد ملي زن و خانواده« كه در جلس��ه مصوب 
جلسه 682 مورخ 89/11/26 و براساس مصوبه 89/10/14 شوراي معين شوراي عالي 

انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود:
ماده1.  به منظور تحقق اصول دهم و بيس��ت و يكم قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران، س��تاد ملي زن و خانواده كه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده 
مي ش��ود، با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاس��داري از قداس��ت آن و 
اس��توار س��اختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اس��المي و حفظ و ارتقاي 

جايگاه زنان در تراز جمهوري اسالمي ايران با تركيب ذيل تشكيل مي شود:
1� رييس جمهور )رييس(؛

2� معاون اول رييس جمهور )نايب رييس(؛
3� دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي؛

4� وزير آموزش و پرورش؛
5 � وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛

6 � وزير علوم، تحقيقات و فناوري؛
7� وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

8 � وزير رفاه و تأمين اجتماعي؛
9� وزير كشور؛

10� وزير دادگستري؛
11� رييس سازمان ملي جوانان؛

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19384 - 1390/6/26.
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12� رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران؛
13� مشاور رئيس قوه قضاييه؛

14� رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسالمي؛
15� نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي؛

16� رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده؛
17� رييس مركز امور زنان و خانواده )دبير ستاد(؛

18� دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پيشنهاد 
مركز امور زنان و خانواده و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي به مدت سه سال.

تبصره: س��تاد مي تواند حسب مورد از س��اير دستگاه ها بنا بر ضرورت دعوت 
نمايد.

ماده2. وظايف ستاد عبارتند از:
1� تنظيم سياس��ت هاي اجرايي، راهبرده��ا و آيين نامه هاي اجرايي به منظور 
تحقق سياس��ت ها، دس��تورات و اوامر مق��ام معظم رهبري، سياس��ت هاي كالن نظام 
مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبات مجلس ش��وراي اسالمي در موضوع 

زنان و خانواده؛
2� تعامل فعال با مجلس شوراي اسالمي و قوه قضاييه در زمينه تهيه و تدوين 
آيين نامه ها، لوايح و طرح هاي پيش��نهادي به دولت و مجلس شوراي اسالمي و تنظيم 

راهكارهاي اجرايي مصوبات آن ها؛
3� تعيين شاخص هاي سنجش وضعيت زنان و خانواده متناسب با ارزش هاي 
اسالمي در عرصه هاي مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي در سطح ملي و بين المللي؛

4� تنظي��م و تصوي��ب س��اختارها و برنامه ري��زي، س��اماندهي و هماهنگ��ي 
فعاليت هاي دستگاه ها درخصوص زنان و خانواده؛

5 � نظارت و ارزيابي مس��تمر بر ميزان تحقق اهداف، سياست ها و برنامه هاي 
اجرايي در دس��تگاه ها و ارائه گزارش دوره اي به شوراي عالي و ساير مراجع ذي صالح 

در حوزه زنان و خانواده؛
ماده3. مصوبات س��تاد بر اس��اس اصل يكصد و س��ي و هشتم قانون اساسي 
و طبق مجوز هيأت وزيران الزم االجراس��ت و كليه دس��تگاه ها و سازمان ها موظفند بر 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
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اساس مصوبات ستاد اقدام و نتايج آن را به ستاد گزارش نمايند.
ماده4. دبيرخانه ستاد در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تشكيل 
خواهد ش��د و آيين نامه هاي مربوط به وظايف دبيرخانه نيز توس��ط اين مركز تدوين 

مي شود.
ماده5. كليه كارگروه ها، س��تادها، شوراها، كميته ها و كميسيون هايي كه در 
دس��تگاه هاي اجرايي در موضوع زنان و خانواده فعاليت مي كنند، در اجراي برنامه هاي 

خود تابع مصوبات اين ستاد مي باشند.
م�اده6. اين آيين نامه مش���تمل بر 6 ماده و يك تبصره در جل�س��ه 682 به 

تاريخ 1389/11/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

مصوبه » سياست ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي«1

 )مصوب جلس��ه 198 مورخ 1388/11/27 شوراي معين شوراي عالي انقالب 
فرهنگي(

شوراي معين  شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه198 مورخ 1388/11/27 
براساس تفويض جلسه 638 شوراي عالي انقالب فرهنگي، مصوبه سياست ها و ضوابط 

حاكم بر تبليغات محيطي را به شرح ذيل تصويب نمود: 
مقدمه

به منظور س��اماندهي و بهينه س��ازي جريان اطالع رس��اني، حفظ و تقويت 
ارزش هاي اس��المي،  ملي و انقالبي و هم چني��ن رونق اقتصادي و حمايت از توليدات 
داخل��ي و تش��ويق به صرفه جوي��ي و رعايت الگوي مصرف صحي��ح از طريق تبليغات 
محيطي، شوراي عالي انقالب فرهنگي سياست ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي 
)شامل تابلوهاي تبليغاتي، بنرها، عرشه  پل ها، ايستگاه ها و ناوگان حمل و نقل شهري 
مانند اتوبوس و مترو ، فرودگاه ها، تابلو س��ردر مغازه ها و اماكن تجاري و مانند آن( و 

نيز سازماندهي اجرايي آن را  به شرح زير تصويب مي نمايد:

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19384 - 1390/6/26.
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الف( سياست ها:
1� تبليغات نبايد باعث تبليغ فرهنگ، اخالق و رفتار غيراسالمي و به كارگيري 

شيوه ها، الگوها و مظاهر مبتذل بيگانه گردد. 
2� تبليغات نبايد با موازين شرعي و قوانين كشور مغايرت داشته باشد. 

3� تبليغات كاالهاي خارجي نبايد به نحوي باش��د كه موجب س��لب اعتماد 
جامعه از توليدات داخلي شود.

4� تبليغات نبايد وحدت ملي را مخدوش ساخته يا موجب تحقير و يا توهين 
به مذاهب، اقوام و يا اقشاري از جامعه گردد.

5 � در فضاه��اي تبليغاتي نبايد تبليغ��ات بازرگاني بر تبليغات فرهنگي غالب 
باشد.

6 � بخشي از فضاهاي تبليغات شهري و برون شهري بايد به تبليغات تأثيرگذار 
فرهنگي اختصاص يابد. 

7� تبليغات در فضاهاي عمومي نبايد منظر ش��هري، چشم اندازهاي طبيعي، 
زيبايي هاي زيس��ت محيطي و نهادهاي مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الش��عاع 

قرار دهد. 

ب( ضوابط : 
1� در تبليغ��ات بايد از ادعاهاي ك��ذب و گمراه كننده و غيرقابل اثبات پرهيز 

گردد. 
2� تبليغات بايد به خط و نشانه ها و زبان فارسي باشد.

تبصره1: نوشتن واژه هاي فارسي با امالي نادرست مجاز نيست. 
تبصره2: است�فاده از عالئم صنعتي و ع�الئم و نام هاي كاالي س�اخت خ�ارج 
در تبليغات در صورتي بالمانع اس��ت كه حروف فارسي به صورت مشهودي بر حروف 

بيگانه غلبه داشته باشد.
3� تبليغات نبايد رفتارهاي مخرب محيط زيست و كاالهاي غيرمجاز را ترويج 

نمايد. 
4� تبليغات ضمن آگاهي دادن نس��بت به كاالي مورد تبليغ، نبايد خدمات و 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
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يا كاالهاي ديگران را بي ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد. 
5 � استفاده از جذابيت هاي جنسي در تبليغات ممنوع است. 

6 � استفاده نامناسب و موهن از پيشوايان و شعارها و نمادهاي مذهبي و نيز 
مقامات سياسي كشور در تبليغات ممنوع است. 

7� تبليغات بايد از تشويق به تجمل و اسراف پرهيز نمايد و به جاي تحريص 
به مصرف، معطوف به معرفي خصوصيات درست كاال باشد. 

8 � تبليغات نبايد باعث ناهنجاري صوتي و تصويري و آشفتگي ذهني و رواني 
گردد. 

9� تبليغات بازرگاني در محيط هاي آموزش��ي، پژوهش��ي، تربيتي و مذهبي و 
هم چنين فضاهاي مخصوص كودكان ممنوع مي باشد. 

10� تبليغات نوشتاري، تصويري و تجسمي با ابعاد و اندازه غيرمتعارف ممنوع 
است. 

تبص�ره: مصاديق غيرمتعارف بودن ابعاد و اندازه تبليغات را كارگروه موضوع 
قسمت )ج( اين مصوبه تعيين مي نمايد.

11� تبليغات نبايد به گونه اي باش��د كه موج��ب تضعيف خودباوري و اعتماد 
ملي و نيز تحقير ش��خصيت مردمي ش��ود كه فاقد استطاعت براي خريد كاالي مورد 

نظر هستند. 

ج( سازماندهي و نظارت 
ب��ه منظور نظارت دائمي بر حس��ن اجراي سياس��ت ها و ضوابط موضوع اين 
مصوب��ه و هم چنين تدوين آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اجراي��ي و مقررات نحوه 
تشكيل و تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته هاي استاني، كارگروهي زير نظر شوراي 

فرهنگ عمومي و مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي گردد:
1� دبير شوراي فرهنگ عمومي )رييس كارگروه(؛ 

2� مدير كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ 
3� مدير كل ذي ربط وزارت بازرگاني؛
4� نماينده سازمان تبليغات اسالمي؛ 

5 � نماينده سازمان صدا و سيما؛ 
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6 � نماينده نيروي انتظامي؛ 
7� نماينده وزارت مسكن و شهرسازي؛ 

8 � رييس سازمان زيباسازي شهرداري تهران؛ 
9� رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران؛ 

10� رييس كميس��يون فرهنگي ، اجتماعي و زيس��ت شهري شوراي اسالمي 
شهر تهران؛ 

11� دو صاحب نظر در حوزه تبليغات و ارتباطات )ترجيحاً عضو هيأت علمي( 
به انتخاب شوراي فرهنگ عمومي؛

12� نماينده وزارت راه و ترابري؛ 
13� نماينده فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ 

14� نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران؛ 
15� نماينده مؤسسات و شركت هاي تبليغاتي با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي. 
تبصره1: در مواردي كه موضوعي مرتبط و متناس��ب با مأموريت هاي س��اير 
دس��تگاه ها در دست بررسي مي باشد به تشخيص كارگروه، نماينده دستگاه ذي ربط با 

حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي شود.
تبص�ره2: كارگروه فوق آيين نامه هاي پيش��نهادي خ��ود را براي تصويب به 
ش��وراي فرهن��گ عموم��ي ارائ��ه مي نمايد و ش��وراي فرهنگ عمومي موظف اس��ت 
ظ��رف مدت 3 م��اه از تاريخ ابالغ سياس��ت ها و ضوابط حاكم ب��ر تبليغات محيطي، 

دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز را تصويب و ابالغ نمايد. 

د( نظارت و پي گيري 
شوراي فرهنگ عمومي موظف است ضمن تنظيم ساز و كار نظارت بر اجراي 
اين ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي آن، ساليانه گزارشي از اجراي اين مصوبه را به 

شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايد. 
اين مصوبه مش��تمل بر يك مقدمه و چهار بخش بنا به تفويض جلس��ه 638 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، در جلس��ه 198 مورخ 1388/11/27 ش��وراي معين  

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی


