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 مقدمه

فرهنگی و دفاعی به قدرت اول اقتصادي،  4141انداز بيست ساله خود بناست که تا سال ایران اسالمی بر اساس چشم 

هاي تحقق این چشم انداز، انتخاب هوشمندانه مسيري است که بتواند همزمان در منطقه تبدیل شود. یکی از ضرورت

کند. این موضوع در هم میدر هر سه حوزه مزیت آفرینی کند که فرهنگ و اقتصاد فرهنگ چنين زمينه مؤثري را فرا

  :بيانات مقام معظم رهبري هم بارها مورد توجه قرار گرفته است

 

  علم و تکنولوژيگرفتن از و نيز با بهره ازباراهي مؤرث خطرانک و کارآمدوسيعي را با استفاده از  هامروز دشمن جبه »
ت

شکيل داده است ات جمهوري اسالمي را هدف يک 

آن  اهي جايگزينشيوهو يا  اهي مشاهب دشمنار و روشازبو استفاده از  هوشياري يار خطرانک و وريانگر، نيازمند بس  قرار دهد. مقابله با اين تهاجمفرهنگي  هيورش همه جانب 

 «.است

 مقام معظم رهبري 

ر با  اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي  ديدا

 91/1/9739هشتمین سالگرد اتسیس شورایعالي انقالب فرهنگي، 

 

 مقام معظم رهبري: 

ري » م پيگير و مستم ارتقاء کمي و کيفي مصرف و توليد محصوالت و کاالاهي فرهنگي جز با سياستگذا ، اهي ملي اين رعهصي ظرفیتهب صحنه آوردن همهر و اهي ردست و اقدا

وردگاه اتریخي فرهنگي است. شوراي عالي بايد بتواند موفقیت رد اين آي اهي فرهنگي با چنین رويکردي الزهماه و مدريیتممکن نخواهد شد. بازمهندسي ساختار فعالیت

 «.افزا کندرایي و همبازآ حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط شیپ گفته،  منابع انسانيو  افزاري ختس و  افزاري اهي رنم ظرفیتهمه 

 مقام معظم رهبري 

 62/3/9717، حکم دوره جديد اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي

 

 شگرف هايپيشرفت. رقم خواهد زد ها راجایگاه و اقتدار آنهاست که ملت فرهنگینرم و هاي بنيه و داراییدر آینده 

هاي سخت در طول قرن بيستم که به شکوفایی اقتصادي جوامع به اصطالح پيشرفته انجاميد، نيازهاي علوم و فناوري

به این  گوییتر ـ نيازهاي روحی و روحانی ـ خود بپردازد. پاسخذاتی بشر را تا آنجا ارضا کرد که بتواند به نيازهاي عالی

دف هاست که  و فرهنگی هاي نرمعلوم و فناوريا موسوم به هلوم و فناوريي نوینی از عي شاخهنيازها مستلزم توسعه
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منظور اعتالي ذهنی و روحی او و هایی بههاي ذهنی و روحی انسان و یافتن راهتر جنبهها شناخت هرچه بيشآن

هاي ناوريم و في بهتري فيمابين او و محيط پيرامون است؛ محيطی که به اقتضاي پيشرفت علوچنين تنظيم رابطههم

 د.شوتر میسخت هر روز پيچيده

ي بزرگ صنایع سخت )صنایع غالباً ي خانوادهگيري و توسعههاي سخت به شکلطور که علوم و فناوريهمان 

 صنایعی که محصوالت و خدماتِ ؛بخشندهاي نرم نيز صنایع نرم را شکل میفناوري شوند، علوم واي( منتهی میکارخانه

صنایع  .کنندي او با محيط پيرامون کمك میو تسهيل رابطه زندگیکيفيت به اعتالي انسان، افزایش  ن هاآحاصل از 

ع دهند. این صنایتشکيل می «و فرهنگی خالق»هاي آن را صنایع ترین شاخهنرم انواع مختلفی دارند که یکی از مهم

دهند. صنایع خالق و فرهنگی، در طول چند سال اخير به قدري توسعه پيدا می شکلرا  «اقتصاد خالق»روي هم رفته 

پژوهان، موج چهارم در فراسوي عصر اطالعات و دانایی را موج خالقيت یا عصر صنایع خالق و اند که برخی آیندهکرده

 ها عبارتند از:ترین آنکه مهمر، آثار و پيامدهاي متعددي دارد در کشوصنایع فرهنگی توسعه  دانند.فرهنگی می

 المللیهاي بينگسترش نفوذ فرهنگی و تقویت جایگاه کشور در عرصه .4

 سازيهاي بيگانه و فرایند جهانیحراست از هویت ملی و متمایزسازي فرهنگ ملی در برابر فرهنگ .2

ان )اقتصاد بنيدانش محصولی به اقتصاد خالق وپایه تكتوسعه اقتصادي و خلق ثروت و کمك به گذار از اقتصاد منبع .3

 مقاومتی(

 توسعه اجتماعی و احيا و ترویج سبك زندگی اسالمی ـ ایرانی .1

 افزایش سطح دسترسی عموم شهروندان به خدمات و محصوالت  فرهنگی اسالمی ـ ایرانی .5

 

 

 

 :1ماده 

 اختصاصی تعاريف

  :خدماتی و محصوالت توزیع و توليد ایده، خلق به که هستند صنعت از ايگونه «فرهنگی صنایع»صنايع فرهنگی 

 بنياندانش صنایع این .است جامعه و فرد فرهنگی هايجنبه هاآن مخاطب و دارند فرهنگی ماهيت که پردازندمی

و  هبود استوارو نوآوري  مهارت خالقيت، براین صنعت ات توليد. دارند شغل ایجاد براي زیادي قابليت و هستند

 است.غالبا مبتنی بر فناوري 
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 صنايع فرهنگیهاي ترين حوزهمهم

 

 :را به و اطالعات  يه فکریسرمات، يع کاالها و خدمات که خالقید و توزياز خلق، تول ییهاچرخه صنايع خالق

با  يا خدمات هنری يو معنو يرماديو ملموس و غ يرند. متشکل از محصوالت ماديگیعنوان ماده خام به کار م

 ان، متمرکز بر هنريبندانش يهايتاز فعال يا. شامل مجموعهيبازار يهاو هدف يخالق، ارزش اقتصاد يمحتوا

در بسياري از منابع، صنایع  ستد و حقوق مالکيت معنوي دارند.آن که پتانسيل درآمدزایی از دادو اما نه محدود به

 شوند.فرهنگی و صنایع خالق معادل یکدیگر تعریف می

 هايفرایند و ابزارها اي ازجموعهصنایع فرهنگی به عنوان صنعت، نيازمند فناوري هستند. م :فرهنگیهاي فناوري 

 به هک است رویکردهایی و ابزارها ،هاروش دیگر، بيان به یا خدمات، و محصوالت به فرهنگی منابع و دانش تبدیل

 .نماید شکوفا را و وجوه فناورانه خود اقتصادي ارزش به ویژه خود هايارزش تواندمی فرهنگ ها،آن واسطه

 

 :2ماده 

 اندازچشم

 ـ ایرانی و سرمایه انسانی یاسالم یه بر فرهنگ غنيبا تک چشم اندازدر افق  رانیا یاسالم يجمهوربه حول و قوه الهی، 

جهان اسالم و منطقه در  «فرهنگیخدمات و محصوالت  4حجم بازار به لحاظ» داراي باالترین رتبه، خالق و دانشی

 .خواهد داشتقرار  فرهنگیصنایع کننده خدمات/محصوالت برتر عرضهفهرست سی کشور در  و خواهد بود

 

                                                           
1 Market Volume 

..گرافيك، طراحی لباس، جواهرات، اسباب بازي، نوشت افزار و • طراحی

...سينما، پویانمایی، تئاتر، موسيقی، پی نمایی و •
رسانه هاي صوتی و 

تصويري

...نرم فزار، بازي هاي رایانه اي، محتواي دیجيتالی خالق و • رسانه هاي مجازي

...موزه ها، نمایشگاه ها، صنایع دستی، ميراث فرهنگی و • گردشگري و ميراث 

...پارک هاي موضوعی، مسابقات، جشنواره ها و • سرگرمی 

...ونشر الکترونيکی...( روزنامه ها، هفته  نامه ها، ماهنامه ها و)کتاب و مطبوعات • نشر

...نقاشی، مجسمه سازي، عکاسی و • هنرهاي تجسمی 
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 :3ماده 

 ماموريت

ایه گسترش پ بر تحقق اقتصاد مقاومتیدانش بنيان و  توسعه اقتصاد هايپيشران یکی از از آنجا که فناوري هاي فرهنگی

  عبارت است از:ستاد  ماموريت، این راستادر می باشند،  مشاغل خالق و فرهنگیوکارها و صنایع، کسبها، فناوري
 صنایعفناورانه اقتصادي و  توسعه يبرا ،هاي نهاديروزآمدسازي زیرساخت و گريتسهيل ،، حمایتيهماهنگ ساز

 .هاسازي آنو تجاري فرهنگی
 
 

 :4ماده 

 هاي بنيادينرزشا

 

 تالش می کنيم سطح رفاه جامعه و کيفيت زندگی مردم را ارتقا  فناوري : ما از طریق توسعهفناوري توسعه

 بخشيم. 

 :اي به نوآوري در محصوالت نوآوري در توسعه صنایع فرهنگی نقش کليدي دارد و لذا توجه ویژه احترام به نوآوري

 و خدمات فرهنگی وجود دارد.

  هاي جوان و نسلدر آموزش نسل  فرهنگی هايفناوريکارگيري گذاري و بهما از طریق سرمایه: خالقيتپرورش

شغلی هاي فرصتو احراز در خلق را براي موفقيت  هارا افزایش داده و آنها آنو نوآوري آتی کشور، خالقيت 

 مطلوب آماده خواهيم ساخت. 

 هاي نو و خلق ثروت متمرکزند. ما با وکار، بر چگونگی ایجاد کسب: صنایع فرهنگیکارآفرينی و خلق ثروت

هماهنگ با سالمت معنوي و جسمی و روانی  قدرت کارآفرینی و خلق ثروتِ ،فرهنگیهاي دادن به فناورياولویت

  ارتقا خواهيم بخشيد.را در جامعه 

 

 :5ماده 

 اهداف

 

 ملی اقتصاد در فرهنگی محصوالت و خدمات سهم و توليد افزایش: 4 هدف

 فرهنگی هايفناوري گفتمان سازينهادینه و گذاري¬سياست وکارهاي ساز ارتقاء: 2 هدف

 و محصول به ایده تبدیل فرایند از معنوي و مادي حمایت سازي،تجاري توسعه، نهادي هايزیرساخت بهبود: 3 هدف

 توليد سهم افزایش
 

 :6ماده 

 راهبردها و اقدامات راهبردي

  دهد.، فهرست راهبردها و اقدامات راهبردي را متناظر با اهداف راهبردي نشان می4جدول 
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 . اهداف، راهبردها و اقدامات راهبردي توسعه صنايع فرهنگی 1جدول 
 

 توليد و سهم خدمات و محصوالت فرهنگي در اقتصاد ملي: افزايش 1هدف 
 سازي صنايع فرهنگي با تاکيد بر کارآفريني و مشارکت بخش خصوصيوکار و تکميل زنجيره ارزش ايده تا محصول/خدمت  براي رشد و تجاريبهبود محيط کسب  -1-1راهبرد 

 اقدام راهبردي
 المللیخدمات و محصوالت فرهنگی کشور در سطح بينایجاد و تقویت نمانام)برند(ها براي  -4-4-4

 المللیساماندهی شبکه توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی در سطح ملی و بين -4-4-2
 تسهيل و ترغيب به ثبت شرکت ها و موسسه هاي غير تجاري در حوزه ي صنایع فرهنگی -4-4-3

 پذیرهاي مخاطرهبهره و بلندمدت و سرمایههاي کمبه واموکارهاي فرهنگی رفع موانع و تسهيل دسترسی کسب -4-4-1

 هاي عمومی براي ترویج و تبليغ محصوالت/خدمات فرهنگی در راستاي ایجاد تقاضااستفاده اثربخش از فضاي مجازي و رسانه -4-4-5

 هاي صنعتی تخصصی و صنایع کوچك و متوسط محصوالت فرهنگیحمایت و توسعه شهرک -4-4-6

 راه اندازي مسيرها و مراکز )کریدورهاي( تجاري سازي در حوزه محصوالت و فرهنگی  -4-4-7

 ارتقاي کمي و کيفي توليد و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگي -2-1راهبرد 

 اقدام راهبردي

 المللی و اقتضائات داخلیاستانداردهاي بينتدوین استانداردهاي ملی توليد و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی و هویت ساز با توجه به  -4-2-4

 هاي مادر تخصصی صنایع فرهنگی هاي نوپاي محصوالت فرهنگی و شبکه سازي و تشکيل شرکتبازار، موسسات ثبت و بازاریابی ایده، شرکت-هاي فناوري، ایدهاندازي و حمایت از مراکز رشد، پارکراه -4-2-2

 هاي فرهنگی( در حوزه فناوريSMEsوکارهاي کوچك و متوسط )گسترش کسبتدوین و اجراي طرح ملی  -4-2-3

 اسالمی و استانداردهاي کيفی-طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندي کيفی آثار متناسب با معيارهاي ایرانی -4-2-1

 ه محصوالت صنایع فرهنگیهاي مجازي در توليد و عرضایجاد بستر و زمينه مشارکت مردمی و سمن ها و شبکه -4-2-5

 بازارسازي و ايجاد تقاضاي محصوالت و خدمات صنايع فرهنگي در داخل کشور -3-1راهبرد 

 اقدام راهبردي

 هاي دولتی، عمومی و خصوصیآور و تشویقی براي خرید محصوالت/خدمات صنایع فرهنگی داخلی از سوي دستگاههاي الزامنامهتدوین آیين -4-3-4

 یوکارها و مشاغل فرهنگی از فضاهاي کاري در اختيار بخش عمومی یا دولتی، مانند فرهنگسراها براي ارایه خدمات و محصوالت اسالمی ـ ایرانتسهيل استفاده کسب -4-3-2

 هاي فرهنگیحمایت از برگزاري نمایشگاه و جشنواره هاي ترویجی فناوري -4-3-3

 آیينی مذهبی و ملی براي ارایه خدمات و محصوالت خالق و فرهنگیهاي استفاده حداکثري از فرصت -4-3-1
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 هاي فرهنگيالمللي، گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه فناوريهاي بينآفريني و همکاريتوسعه نقش -4-1راهبرد 

 اقدام راهبردي
 اي و جهانی براي محصوالت فرهنگی کشوربازارهاي منطقهتقویت تعامل بين المللی با کشورها در جهت ایجاد  -4-1-4

 هاي فرهنگی مرتبط با فرهنگ اسالمی همراه با تحکيم استقالل و توسعه نفوذ فرهنگی کشوربا سازمان کشورهاي اسالمی در حوزه فناوري توسعه همکاري -4-1-2

 گذاري، مالکيت فکري  و ... در پيوند با صنایع فرهنگیقانونگذاري، المللی مرتبط با سياستحضور فعال در مجامع بين -4-1-3

 المللی مرتبط با صنایع فرهنگیها و رویدادهاي بينها و نهادهاي مردمی و صنفی در نمایشگاهحمایت از حضور فعال افراد، شرکت -4-1-1

 

 

 

 فرهنگيهاي سازي گفتمان فناوريگذاري و نهادينه: ارتقاء ساز وکارهاي سياست2هدف
 انسجام بخشي در سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه صنايع فرهنگي -1-2راهبرد 

 هاهاي فناورانه کشور در حوزه صنایع فرهنگی و تدوین سياست ها و راهبردهاي تجاري سازي این ظرفيتاحصاء ظرفيت -2-4-4
 هاي ملیهاي فرهنگی  در سياستهاي توسعه ملی به منظور ارتقاي جایگاه فناوريهاي کالن نظام و برنامهسياستربط در تدوین تعامل فعال با نهادهاي ذي -2-4-2

 جانبه کشور  به ويژه در الگوي اقتصاد مقاومتيهاي حاکم بر توسعه همههاي فرهنگي  به يکي از گفتمانتبديل فناوري -2-2راهبرد 

 اقدام راهبردي
 هاي فرهنگی  در سراسر کشوروکارها و فناوريسازي نگرش کاربردي و اقتصادي به کسبنهادینهترویج و  -2-2-4

 هاي فرهنگی گيري فناورينفعان در توسعه و به کارآموزش عمومی براي افزایش مشارکت ذي -2-2-2

 و مدیریت فعاليت هاي این قشر در عرصه صنایع فرهنگی نآموزان، دانشجویان و جواناوکارها و مشاغل فرهنگی به دانشترویج و معرفی کسب -2-2-3

 

 

 

 سازي، حمايت مادي و معنوي از فرايند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليدهاي نهادي توسعه، تجاري: بهبود زيرساخت3هدف
 فرهنگي هايسازي فناوريگيري و توسعه و تجارياصالح قوانين و مقررات مرتبط با شکل -1-3راهبرد 
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 اقدام راهبردي
 وکارهاي فرهنگی روزآمدسازي سازوکارهاي حفاظت از حقوق مالکيت فکري در حوزه کسب -3-4-4

 گذاريروزآمدسازي قوانين و مقررات مرتبط به منظور جذب و تسهيل سرمایه -3-4-2

 اثرگذاري سليقه در نظارت هاروزآمدسازي زیرساخت هاي قانونی نظارت و مميزي در راستاي کاهش  -3-4-3

 افزايي و ارتقاء کيفيت خدمات پايه در اين حوزههاي موجود جهت همسازي ظرفيتهاي فني و شبکهتأمين زيرساخت -2-3راهبرد 

 اقدام راهبردي
 المللیخدمات فرهنگی در تراز بينافزاري مورد نياز توليد محصوالت و افزاري و نرم ها و خدمات سختگيري زیرساختحمایت از شکل -3-2-4

 هاي فرهنگیها در حوزه فناوريسازي آنافزاري و شبکهها، سرمایه انسانی، دانشی، سختهاي اطالعاتی از ظرفيتایجاد بانك -3-2-2

 هاي فرهنگيساماندهي  نهادهاي صنفي و ترويجي تسهيل گر در حوزه فناوري -3-3راهبرد 

 اقدام راهبردي
 هاي فرهنگیاي، استانداردسازي و ...( در حوزه فناوريسازي، مشاورهایجاد و تقویت نهادهاي ميانجی )مانند نهادهاي تجاري -3-3-4
 نهاد در حوزه صنایع فرهنگی هاي مردمگيري نهادهاي صنفی و سازمانحمایت از شکل -3-3-2

 هاي تفکر درحوزه صنایع فرهنگی اندازي و توسعه کانونریزي براي راهحمایت و برنامه -3-3-3

 هاي فرهنگيهاي کارآفريني در حوزه فناوريها براي ورود  به عرصههاي آنهاي انساني و ارتقاء مهارتتوسعه سرمايه -4-3راهبرد 

 اقدام راهبردي
  وکارکسبهاي مهارتی و تربيت نيروهاي ماهر و نوآور در حوزه صنایع فرهنگی با تاکيد بر آموزش -3-1-4

 هاي مرتبط با صنایع فرهنگی )علوم انسانی، هنر و ...((هاي فرهنگی در نظام آموزشی )بویژه در آموزش عالی و دانشگاهتوسعه آموزش کارآفرینی -3-1-2

 المللی گسترش مقاطع تحصيالت تکميلی در زمينه صنایع فرهنگی  با نگرش به نيازهاي بومی و بين -3-1-3

 حمایت از ایجاد مدارس کسب و کار و کارآفرینی تخصصی در حوزه صنایع فرهنگی -3-1-1
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 :7ماده 

 ي سنداجرا سازوکار

گذاري کالن، هماهنگی کالن و نظارت کالن بر اجراي این سند را بر عهده دارد. شـوراي عالی انقالب فرهنگی وظيفه سـياسـت   

ر دهاي الزم را سـتاد راهبري اجراي نقشـه جامع علمی کشـور نيز مسـئوليت رصد اجراي این سند را بر عهده داشته و بازنگري    

 مانی مشخص با همکاري ستاد به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه خواهد نمود.سـند و گزارش کالن مربوطه را در فواصل ز 

گذاري اجرایی، راهبري، هماهنگی، پایش و ایجاد ارتباطات وظيفه سياستو صنایع خالق  فرهنگی هايتوسعه فناوري سـتاد 

 در چارچوب اینو   این حوزهدر بنيان بين دسـتگاهی الزم اعم از دولتی و خصـوصـی براي گسـترش فناوري و صنایع دانش    

 سند را بر عهده دارد.  

 

 :8ماده 

 ستاد ساختار و بودجه

ــت  ــورا و یك دبيرخانه اس ــتاد داراي یك ش ــعه   معاون علمی و فناوري رئيس جمهور، . این س ــتاد توس ــوراي س ــت ش ریاس

 ، نهادها و مراکزهاسازمان نمایندگاناز متشکل  ،شورااین  را بر عهده خواهد داشـت. و صـنایع خالق  هاي فرهنگی فناوري

دبير ستاد باالترین مقام اجرایی آن است حضور دارند. ليه جلسات این شورا در ک شوراي ستادذیربط زیر اسـت. اعضـاي   

بيرخانه د شود و انتصاب مجدد ایشان در پایان دوره بالمانع است.که توسـط رئيس شورا براي یك دوره پنج ساله انتخاب می 

 .هاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري مستقر خواهد بودستاد در مرکز همکاري

 :شوراي ستاداعضاي 

 علمی و فناوري رئيس جمهورمعاون  .4

 ستاد راهبري نقشه جامع علمی کشور یا دبير آن(شوراي عالی انقالب فرهنگی ) رئيس شوراي  .2

 (ذیربط معاونينسازمان یا یکی از رئيس سيما )و سازمان صدا  .3

 (ذیربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )وزیر یا یکی از معاونين .1

 (ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )وزیر یا یکی از معاونين .5

 (ذیربط زیر یا یکی از معاونينآموزش و پرورش )ووزارت  .6

 )وزیر یا یکی از معاونين ذیربط(معدن و تجارت  وزارت صنعت، .7

 مرکز( رئيسفناوري و نوآوري ریاست جمهوري ) همکاري هاي مرکز .8

 یا معاون پژوهشی(نماینده ویژه رئيس، حوزه علميه قم ) .9

 دبير ستاد .44

 
 سازمان ميراث فرهنگی صنایعاز نمایندگان  ،ستاد، بنا بر موضوع و ضرورت و وظایف هابا توجه به وسعت حوزه فعاليت

يس رئفرهنگستان هنر ) کی از معاونين ذیربط(،وزارت ورزش و جوانان )وزیر یا ی ،سازمان(رئيس دستی و گردشگري )

، به تناسب موضوع با هدف طرح مسئله و کسب مشورت و سازمان( رئيسسازمان تبليغات اسالمی )و  فرهنگستان(

 دعوت می شود. براي شرکت در جلسه شورا همکاري، با حفظ حق رأي
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 خواهد رسيد.ساختار تشکيالتی و شرح وظایف دبيرخانه ستاد در ستاد تهيه و به تایيد مراجع ذي صالح  :1تبصره 

هاي هاي مورد نياز ستاد را در قالب یك ردیف مستقل در لوایح بودجه سنواتی و برنامهدولت موظف است بودجه :2تبصره 

 بينی نماید.ساله پيش5توسعه 

 
 

 

 

 :9ماده

 ف ستاديوظا

 سازي اقدامات سندو تدوین برنامه عملياتی براي اجرایی تهيه .4
اقدامات  ها و پایش و رصدفعاليت ارتباطات بين دستگاهی براي گسترش ، هماهنگی و پيگيريسازيتدوین اقدامات، اجرایی .2

 شده در این سندهاي تعریفدر حوزه
 به اهداف این سند یابیهاي دولتی و خصوصی براي دستهدایت و پيگيري تعامالت بين بخش .3
انداز و اهداف این سند و ارایه پيشنهاد اصالحات الزم براي به منظور دستيابی به چشم المللیبينبررسی تحوالت داخلی و  .1

 روزرسانی سند به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشوربازنگري و به
ها و ارایه گزارش ها و همچنين پایش شاخصستگاهشده به دهاي محولارزیابی مستمر و نظارت بر حسن اجراي برنامه .5

 ساالنه به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور

 باشند.همکاري با ستاد میهاي مرتبط با حوزه سند، ملزم به نهادها و ارگان :3تبصره 
ربط، از سازوکارهاي نهادهاي ذيستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور در صورت نياز به اصالح ساختارها و  :4تبصره 

 صالح گردش کار الزم را انجام خواهد داد.طریق مراجع ذي

 

 11ماده 

به تصـویب شـوراي عالی انقالب فرهنگی رسيد و از تاریخ    43در تاریخ   /  /  تبصـره   1ماده،  44این سـند مشـتمل بر مقدمه،   

 ابالغ الزم االجراست.


