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  : تقویت ظرفیت های مردمی فرهنگ و هنر1کالن برنامه 

 

یف:  تعر
 .شودکشور می ی فرهنگ و هنرهایی که منجر به افزایش حضور و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در حوزهها و فعالیتها، پروژهبرنامه 

 ناظر به مسئله :

 ضعف توان و مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در تولید و توزیع فرهنگی

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 کمک به ایجاد و توانمندسازی نظام های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ و هنر؛ .1
 غیردولتی با حفظ هویت مستقل و مردم نهاد آنها؛کیفی نهادها و موسسات دینی و فرهنگی  –توسعه کمی  .2
 گسترش و ترویج سنت وقف و نذورات و خیرات و ... در تمامی حوزه های فرهنگ و هنر؛ .3
 های فرهنگی و هنری؛ریزی و اجرای فعالیتتمرکز زدایی از برنامه .4
 فعالیت های فرهنگی و هنری؛.های صنفی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و های فکری و تشکلمندی از جریانبهره .5
 هنری؛ –رفع موانع سیاسی، حقوقی از فعلیت یابی خالقیت های نخبگان فرهنگی  .6

 

1عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه 2گستره اجرا نوع اقدام  نحوه قالب و  
3اجرا   

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
4اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد( 5تاسیسی و خالقانه   

1         صدور مجوز برای موسسات مردمی (1.
1         ها و صنوفحمایت از ایجاد و تقویت تشکل (2.
1  یدچاپ و انتشار کتاب صحیفه جعفری )شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد(/ تألیف: س  های مردمی)وقف، ...( در فعالیتهای فرهنگیجلب مشارکت (3.

 هجری قمری(/ 962محمد بن ناصر الحق بن سعد الحق بن محمد حسینی کاظمی نوربخش )زنده در 
 با مقدمه و تصحیح: محمدرضا ابوئی مهریزی

  عنوان 1 چاپ کتاب ملی ● 

1         واگذاری امور فرهنگی به مردم (4.
1         ایزدایی از فعالیتهای مردمِی فرهنگی، هنری و رسانهمانع (5.
1         گذاری برای کارسپاری به مردممقررات (6.

        
 

  

                                                           
 تواند درج شود.( برای هر یک از عرصه ها، اقدامات متعدد می 1

 ای، استانیالمللی، ملی، منطقه( بین 2

 ( مقررات گذاری، حمایت مالی مستقیم، تسهیالت، همایش، جشنواره، مسابقه، آموزش و توانمندسازی، ... 3

 )اصالح یا تکمیل در قلمرو، چگونگی اجرا، مخاطبان و ...( تکمیلی در آنها ایجاد شده باشد.ای که با توجه به رویکردها و اهداف جدید، اصالح و ( اقئامات جاری 4

 این دوره طراحی و اجرایی شده است.هریک از عرصه ها و با اهداف و رویکردهای کالن برنامه، در ( اقداماتی که در  5
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 : بهبود محیط کسب و کار فرهنگی2کالن برنامه 

یف:  تعر
 .شودفرهنگی و هنری میصرف ها و انتخاب رویکردهایی که منجر به افزایش توان صاحبان کسب و کارهای فرهنگی ، رفع موانع تولید و مصرف فرهنگی و حمایت از تولید و مها، فعالیتها، پروژهبرنامه

 

 ناظر به مسائل :

 ضعف توان مالی، فناوری نوین و زیرساختی تولید و مصرف فرهنگی و هنری 

 ها از عرصه تولید و مصرف فرهنگی و هنریتقنینی و حمایت -ای و ناکارآمدی در نظام حقوقی رفتارهای سلیقه 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 حمایت از ایجاد و تقویت بنگاه های مالی و پولی مورد نیاز بخش فرهنگ زمینه سازی و .1
 معنوی؛ –استقرار حرفه ای نظام مالکیت فکری  .2
 اعتباری و معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ها، انرژی و ....؛ -افزایش سهم فرهنگ از تسهیالت مالی .3
 نگ و هنر؛بر اثربخشی حمایت های دولتی از بخش فره ارزیابی و نظارت .4
 بهره مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه ای، حقوقی؛ .5
 هنری؛ -فرآیندی و ساختارِی تولید و عرضه خالقیت ها و آفرینش های فرهنگی  تسهیل .6

 

نحوه قالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

نتایج خروجی های کمی یا 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

  فروشگاه مؤسسه وب سایت  ملی  ● به روز رسانی فروشگاه آثار مؤسسه با امکان فروش فایل های دیجیتالی گسترش و تقویت منابع مالی حوزه فرهنگ و هنر (2.1
        ای و ...مالیاتی، بیمههای استمرار و توسعه معافیت (2.2
        گیری کسب و کارهاتسهیل شکل (2.3
تمامی آثار پس از کسب اجازه و حق کپی رایت از صاحبان اثر در وب سایت مؤسسه یا وب سایت فروش آثار قرار  صیانت از حقوق فعاالن و مالکیت معنوی و مادی ایشان (2.4

 داده خواهد شد. 
ملی/ منطقه   ●

ای/ 
 المللیبین

امضای 
 قرارداد

استقرار حرفه ای نظام 
با در  معنوی –مالکیت فکری 

 نظر گرفتن حق کپی رایت
 مؤلف، مصحح و گردآورنده

 

        بخشی و اعتبارافزایی مشاغل و کسب و کارهای فرهنگیرسمیت (2.5
تعمیم تسهیالت و مقررات حمایتی حوزه صنعت و اقتصاد به عرصه  (2.6

 فرهنگ
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 دسترسی فرهنگی سازیعمومی :  3کالن برنامه 

یف:  تعر
 .جامدی ایرانیان به خدمات، آثار و محصوالت فرهنگی تولید شده در داخل کشور شود و به افزایش مصرف فرهنگی و هنری داخلی در سراسر کشور بیانتر همههر برنامه، پروژه و یا فعالیتی که منجر به دسترسی بیش

 مسئله :ناظر به 

 پایین بودن سرانه مصرف محصوالت فرهنگی ایرانی در سبد خانوار 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 افزایش دسترسی همگانی به فضاها، خدمات و محصوالت فرهنگی با نگرش عدالت فرهنگی به خصوص در مناطق روستایی و محروم؛  .1
 هنری در کشور؛ –فروش محصوالت فرهنگی تقویت و حمایت از اصالح نظام توزیع و  .2

نحوه قالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

با استادان دانشگاه و فرهیختگان جامعه و ارائۀ گزارشی اندیشی و همدیدارهای صمیمی  ،جلسات ماهانهبرگزاری  ایفرهنگی، هنری و رسانه ایجاد و توسعه فضاهایحمایت از  (3.1
شناسی و شناسی، ایراناز فعالیتهای مؤسسه و گفت و گو دربارۀ تازه ترین فعالیتهای تصحیح متون، نسخه

 ین جلساتشناسی و موارد مرتبط دیگر در ااسالم

ملی و  ● 
 المللیبین

نشست هم  10برگزاری  نشست 
 اندیشی

 

        ایجاد گذرهای فرهنگیحمایت از  (3.2

ای و محلی ها و اجرای رویدادهای ملی، منطقهبرگزاری نمایشگاه (3.3
 ایبرای عرضه محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه

 1398المللی کتاب تهران، اردیبهشت شرکت در  سی و دومین نمایشگاه بین  
  آذر، سالن حافظ خانه اندیشمندان  18شرکت در نمایشگاه از آشیانه عقاب تا دارالسالم بغداد، دوشنبه

 علوم انسانی

ملی و   ●
 المللیبین

نمایشگاه کتاب و  2برگزاری  نمایشگاه
ارائۀ آثار مؤسسه به 

 پژوهشگران

 

ایجاد بسترهای نوین عرضه و فروش محصوالت حمایت از  (3.4
 ای )از جمله در بستر مجازی(فرهنگی، هنری و رسانه

  300به روز رسانی فروشگاه آثار میراث مکتوب برای فروش فایل پی دی اف کتابهای مؤسسه با بیش از 
 عنوان کتاب

 همکاری با وب سایت طاقچه 
  پاتوق کتابهمکاری با 

  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور(همکاری با 
 همکاری با وب سایت مگیران و نورمگز 

 برداری پژوهشی آینۀ میراث برای دسترسی آسان و بهره -روزرسانی سامانۀ نشریۀ علمیارائه و به
 پژوهشگران 

وب سایت و  ملی  ●
 اپلیکیشن

به روز رسانی فروشگاه و 
مؤسسه و مرکز  5همکاری با 

 رسانی و فروش آثاراطالع 

 

حمایت و ارائه تسهیالت برای عرضه محصوالت یا اجرای رویدادها  (3.5
 در مناطق کم برخوردار

 در دومین سمینار ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه کرمان با عنوان علی نامه و شاهنامه دو  شرکت
 منظومۀ حماسی شیعی و ملی

  اردیبهشت ماه در تاالر وحدت دانشگاه  29، « شب دکتر محمود مدبری»همکاری در مراسم  شرکت و
 باهنر کرمان

  شرکت  و سخنرانی در مراسم بزرگداشت حسین مسرت با عنوان کاریز یزد و اهدای لوح تقدیر میراث
 «کاریز فرهنگ»مکتوب به  ایشان در سومین برنامه عصر کتاب استان یزد با عنوان 

 پژوهی با همکاری مؤسسۀ پژوهشی حکیم نظامی در اری نخستین نشست تخصصی نظامیبرگز

نشست و  ملی ● 
 جلسه

 4همکاری در برگزاری 
افزایش نشست به منظور 

دسترسی همگانی به خدمات 
فرهنگی با نگرش عدالت 

 فرهنگی
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 دانشگاه تبریز
های ویژه محصوالت و ها و فروشها و تخفیفاعطای یارانه (3.6

 خدمات فرهنگی 
افزایش دسترسی تالش برای   ملی  ● تخفیف در فروش آثار مؤسسه برای پژوهشگران متون

همگانی به خدمات و 
 محصوالت فرهنگی

 

شناسایی و تبدیل کاربری فضاهای غیرفرهنگی به حمایت از  (3.7
 فرهنگی
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 ایران و جهان: گسترش مناسبات فرهنگی 4کالن برنامه 

یف:   تعر
های کاهش جریان محصوالت و آثار فرهنگی و هنری ایرانی و اسالمی در بازارهای جهانی شده و یا منجر به هایی که منجر به افزایش حضور اصحاب فرهنگ و هنر ایران در مجامع و رویدادهای فرهنگی و هنری و دینی جهان و یا به افزایش حضور خدمات،ها و فعالیتها، پروژهبرنامه
 هراسی در منطقه و جهان بشود.هراسی و شیعهایران

 ناظر به مسائل :

 سهم ناچیز ایران از بازار محصوالت، خدمات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان  .1
 ای و جهانیحضور کمرنگ ایران در مجامع و رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه .2
 هراسی در منطقه و جهانهراسی و شیعههای ایرانوجود جریان .3

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 های غیردولتی در تعامالت فرهنگی ایران با جهان؛فعال سازی و بهره گیری از ظرفیت اصحاب فرهنگ و هنر و تشکل  .1
 نری؛مانع زدایی و حمایت از حضور و فعالیت بخش خصوصی در بازارهای جهانی محصوالت و آثار فرهنگی و ه .2
  ارتقای تعامالت جغرافیای ایران فرهنگی و زبان فارسی و گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در خارج  از کشور؛ .3
 توسعه کمی و کیفی گردشگری مذهبی)حج، زیارت و ...(؛ .4
 گی جهان؛بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه برای حضور فعال و موثر در سازمان ها و مجامع فرهن .5
 ارتقای سطح مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعامالت فرهنگی با جهان؛ .6
 دینی ایران با جهان به ویژه جهان اسالم و منطقه؛ –تقویت گفت و گوهای فرهنگی  .7
 در سطح جهانی شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران .8

نحوه قالب و  گستره اجرا نوع اقدام دامعنوان یا شرح اجمالی اق های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

هـ.ق( با  500ناشناخته )حدود هجری قمری(/ از مؤلفی  500چاپ و انتشار کتاب دستور المنجمین )  ایجاد یا گسترش فعالیتها و تولیدات فرهنگی مشترک (4.1
 همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی لندن(

   بررسی کتیبه های فارسی در جمهوری آذربایجان»برگزاری نشست» 
 گذری بر تاریخ »مکاری در نشست تخصصی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه با عنوان ه

 بیت)ع(؛ با همکاری دانشگاه بین المللی اهل «فرهنگ و ادب هرات
  با سخنرانی دکتر ماندانا « نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی»برگزاری نشست

های خطی یریت موزۀ هنرهای اسالمی مالزی، عضویت در هیئت امنای مؤسسۀ نسخهمدبرکشلی )
 اسالمی کمبریج و انتخاب به عنوان استاد افتخاری دانشگاه ملبورن(

 دستور المنجمین )با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی کتاب ایی برگزاری نشست معرفی و رونم
  لندن(

چاپ کتاب  المللیبین ● 
و برگزاری 

 نشست

رتقای سطح ا
مشارکت ایرانیان 

خارج از کشور در 
تعامالت فرهنگی 

و  با جهان
شناسایی و معرفی 

مفاخر و مشاهیر 
فرهنگ و تمدن 

در سطح  ایران
برگزاری با  جهانی

نشست با  5
همکاری دانشگاه 

ها و  مؤسسات بین 
 المللی
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 :نامه با مؤسسات و مراکز پژوهشی شاملامضای تفاهم های مشترکنامهها و موافقتنامهایجاد یا گسترش پیمان، تفاهم (4.2
کادمی علوم مجارستان*  کتابخانه و مرکز اطالعات آ

 انجمن ایران شناسی*
 مؤسسۀ فرهنگی حکیم نظامی*

 مؤسسۀ خانه کتاب*
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی*

 بریل )هلند( المللیبین انتشارات*

امضای  المللیبین ● 
 نامه تفاهم

تفاهم نامه  6امضای 
المللی همکاری ملی و بین

 تقویت گفت و گوهایجهت 
فرهنگی ایران با  علمی و

 جهان 

 

ای در ساماندهی و تسهیل حضور فعاالن فرهنگی، هنری و رسانه (4.3
 المللعرصه بین

       

        المللیحمایت از ایجاد یا توسعه بازارهای حراج بین (4.4
حوزۀ خارجی دیدار و گفت و گوی علمی با بیش از پنجاه نفر از استادان برجسته و پژوهشگران فعال   المللیحضور و مشارکت در رویدادهای فرهنگی و هنری بین (4.5

 یا با حضور در رویدادهای مختلف فرهنگیایران شناسی و اسالم شناسی در مؤسسه 
 المللی فارابیشرکت در یازدهمین جشنوارۀ بین 

  عضویت در شورای علمی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه )دانشگاه بین المللی اهل بیت
 علیهم السالم تهران

برگزاری  المللیبین ● 
جلسه و 

عضویت در 
کرسی های 

 مطالعاتی

تقویت گفت و گوهای 
دینی ایران  و  فرهنگیعلمی، 

 جهان به ویژه جهان اسالم با

 

امضای  المللیبین ●  امضای قرارداد با انتشارات بین المللی بریل در هلند برای عرضۀ آثار میراث مکتوب در دنیا تسهیل یا حمایت از صادرات محصوالت فرهنگی (4.6
 قرارداد

ایت از انع زدایی و حمم
در بازارهای  فعالیتحضور و 

انی محصوالت و آثار جه
 فاخر و ارزشمند 

 

 مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی لندنهمکاری با   المللی عرصه فرهنگ و هنرهای بینهمکاری با سازمان (4.7
 کادمی علوم مجارستان هکتابخان  و مرکز مطالعات آ

 )دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع 
 رایزنی فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران 

 سفارت ترکیه در ایران 
 سفارت تاجیکستان در ایران 
  دانشگاه باسیلیکاتای ایتالیا 

 شناسی فرهنگستان علوم اتریشانستیتو ایران 
 انستیتوی نسخ خطی فرهنگستان علوم ملی جمهوری آذربایجان 

 مؤسسۀ مطالعات عالی آسیای دانشگاه توکیو در حوزۀ تاریخ اسالم و ایران 

کتاب، چاپ  المللیبین ● 
برگزاری 
نشست، 
امضای 

نامه، تفاهم
دریافت 

 نسخۀ خطی

تقویت گفت و گوهای 
دینی ایران با جهان  –فرهنگی 

 به ویژه جهان اسالم و منطقه

 

        توسعه فعالیتها و ارتباطات مناسکی با کشورهای اسالمی (4.8
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 :  شفاف سازی فرهنگی5کالن برنامه 

یف:  تعر

 .ها و مقررات را ممکن کندها، رویهفعالیتی که دسترسی همگان به اطالعات، اسناد مالی، حمایتهر برنامه، پروژه و 

 ناظر به مسئله :

 عدم شفافیت کافی در نظام حمایت از تولید و مصرف فرهنگی و هنری؛ 
 ای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه؛ابهام و عدم شفافیت در حقوق حرفه 

 ها از عرصه تولید و مصرف فرهنگی و هنری.تقنینی و حمایت -و ناکارآمدی در نظام حقوقی  ایرفتارهای سلیقه 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 ایهای فرهنگی، هنری و رسانهای و اقدامات فراقانونی در نظارت بر فعالیتسازی و کاهش رفتارهای سلیقهتقنینی برای شفاف -اتخاذ تدابیر حقوقی   .1
 استقرار نظام دسترسی آزاد به اطالعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ .2

 های عملکردی و اطالعات سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .انتشار گزارش .3
نحوه قالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه

 اجرا 
خروجی های کمی یا نتایج 

 از اجرای اقدام حاصل
 پیوست

 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(
ارائۀ گزارش مکتوب عملکرد، فعالیتها و دستاوردهای مؤسسه به وزارتخانه و حضور در جلسات توجیهی متعدد در  سازی در وزارتخانهایجاد و توسعه سازوکار شفاف  (5.1

 طول سال 
گزارش  ملی  ●

 مکتوب
های عملکردی انتشار گزارش

و اطالعات سازمانی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

        انتشار اطالعات سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (5.2

وزارتخانه ارائه شده فایل پی دی اف گزارش عملکرد یک سالۀ مؤسسه که به پیوست این گزارش به روابط عمومی  ای وزارت متبوعهای عملکردی و هزینهانتشار گزارش (5.3
 است.

گزارش  ملی  ●
 مکتوب

های عملکردی انتشار گزارش
و اطالعات سازمانی وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

گزارش  ملی  ● ارائۀ گزارش فعالیتهای مؤسسه توسط بخش اداری و مالی مؤسسه به وزارتخانه در جلسات برگزار شده  های خدمات و فعالیتهای وزارتخانهسازی فرآیندها و شیوهشفاف (5.4
 مکتوب

های عملکردی انتشار گزارش
و اطالعات سازمانی وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

5.5)         
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 :  ارتقای  محتوایی تولیدات فرهنگی6برنامه کالن 

یف:  تعر
 .شوند، کمک کندهای اسالمی ایرانی که در کشور به منظور عرضه در داخل و خارج از ایران  تولید میها و انتخاب رویکردهایی که بتواند به ارتقای کیفی خدمات، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری مبتنی بر ارزشها، فعالیتها، پروژهبرنامه

 

 ناظر به مسائل :

  و فقدان گفتگوهای سازنده و فراگیر)نسلی، قومیتی، جنسیتی و ...( های اجتماعی گسترش شکاف 
  ایرانی –ضعف الگوسازی، تولید و عرضه محصوالت فرهنگی هنری مطابق با سبک زندگی اسالمی 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 ای )هدفمندسازی رویکرد سلبی وزارتخانه(؛های نظارتی تولید و نشر محصوالت فرهنگی، هنری و رسانهها و شاخصبازنگری در رویه .1
 بی وزارتخانه(؛کشور )هدفمندسازی رویکرد ایجا تبدیل ویژگی های محتوایی آثار و محصوالت فرهنگی مانند موضوع، درونمایه، مضامین و ... به اولویت های مصرح در اسناد فرهنگی باالدستی .2
 ای و محلی در جهت تقویت انسجام و وحدت ملی؛های ملی، منطقههنری بومی اقوام ایرانی و نیز ترویج آیین –حمایت از توسعه تولید و ترویج آثار و محصوالت فرهنگی  .3
 ایرانی؛  –حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری بر محور معارف قرآن و اهل بیت)ع( و میراث معنوی ایرانی ناظر به الگوسازی سبک زندگی اسالمی  .4
 دقیق علمی.های حمایت از آثار و فعالیتهای فرهنگی در چارچوب موضوعات و نیازهای نیاز های روز جامعه، برآمده از پژوهش های اصالح رویه و شاخص  .5

نحوه قالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

هنری طراحی و تدوین سازوکار ارتقای محتوایی محصوالت فرهنگی،  (6.1
 ایو رسانه

وب سایت،  المللیبین  ● سهولت دسترسی اطالعات و اخبار مؤسسه در راستای جدید رسانی استفاده از ابزارهای اطالع
اپلیکیشن، 
رسانه های 

 جمعی

  

        های نظارت و ارزیابیها و دستورالعملنامهبازنگری در شیوه (6.2

        ایو رسانه های فرهنگی، هنریاصالح و هدفمندسازی حمایت (6.3

 تولید یا حمایت از تولید محصوالت فرهنگی، هنری ناظر به : (6.4
 تقویت  عزت و قدرت ملی با طرح پیشرفت های فناوری. .1(6.4
 تقویت خانواده محوری و سبک زندگی. .2(6.4
 مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی. .3(6.4
 افزایش امید و نشاط اجتماعی. .4(6.4
 عدالتی.اعتماد سازی از طریق  مبارزه با فساد و بی  .5(6.4

  چاپ و انتشار افضل التواریخ/ تألیف فضلی خوزانی اصفهانی )قرن یازدهم هجری(/ به کوشش: احسان
 قدرت الله پیشنماززاده -اشراقی

  عریف بطبقات االمم )عربی( )چ (/ قاضی صاعد اندلسی / مقدمه، تصحیح و 2چاپ و انتشار التَّ
 تحقیق: غالمرضا جمشید نژاد اول

 «4تألیف حافظ ابرو )« مجمع التواریخ»الله همدانی و نوشتۀ رشیدالدین فضل« جامع التواریخ 
هـ . ق(/  829هـ . ق( و حافظ ابرو )کتابت  714جلدی(/ رشیدالدین فضل الله همدانی )کتابت 

 مقدمه و پژوهش: محمدرضا غیاثیان
 ( )فزونی جلدی(/ تألیف: میر محمد هاشم بیگ 3بحیره )در حکایت نویسی و عجایب نگاری

 ق(/ مقدمه و تصحیح: مرتضی موسوی و رضوان مّساح 11استرآبادی )سدۀ 

ملی،   ●
ای و منطقه

 المللیبین

حمایت از توسعه تولید  کتاب
و ترویج آثار و 

 –محصوالت فرهنگی 
هنری بومی اقوام ایرانی 

های و نیز ترویج آیین
ای و محلی ملی، منطقه

در جهت تقویت 
 انسجام و وحدت ملی؛

حمایت از تولید آثار 
؛ فرهنگیتاریخی، علمی، 
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  شمسی(/ به کوشش: محمود طّیار  1390قمری تا 1233کتابشناسی متون چاپ شده در ایران )از سال
 سّید سعید میرمحّمد صادق -مراغی

 برگزاری کارگاه دو روزه ُمهرشناسی با تدریس عمادالدین شیخ الحکمایی 
 الحکماییالدین شیخقدماتی سندشناسی و سندپژوهی، عماددورۀ م 
 های فارسی میانه )پهلوی(، دکتر محمود جعفری دهقیبررسی نسخه 

  تصحیح نسخ خطی فارسی و عربی با تکیه بر متون پزشکی و پیراپزشکی،  دکتر غالمرضا جمشیدنژاد
 اول

 الحکماییالدین شیخدورۀ تکمیلی سندشناسی و سندپژوهی، عماد 

حمایت از آثار و فعالیتهای 
فرهنگی در چارچوب 

موضوعات و نیازهای نیاز 
ۀ پژوهشی های روز جامع

 کشور 
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 های کشور:   انسجام و هماهنگی فرهنگی دستگاه7کالن برنامه 

یف:  تعر
 .ها به تولید و مصرف فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی کمک کندها و توان این دستگاهافزایی ظرفیتی فرهنگ و هنر پیشگیری کند و با تجمیع و همهای کشور در حوزهکاری، تداخل و ناکارآمدی دستگاهها و انتخاب رویکردهایی که از موازیها، فعالیتها، پروژهبرنامه

 

 ناظر به مسئله :

   ی و هنریها از عرصه تولید و مصرف فرهنگتقنینی و حمایت -ای و ناکارآمدی در نظام حقوقی رفتارهای سلیقه 

  ایرانی –ضعف الگوسازی، تولید و عرضه محصوالت فرهنگی هنری مطابق با سبک زندگی اسالمی 
 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 های فرهنگی کشور ها و دستگاهساماندهی و توسعه همکاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با با سایر وزارتخانه .1
 های اقتصادی و خدماتی کشورهای فرهنگی با دستگاههمکاریتعریف و اجرای  .2
 های کشور؛های پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با دستگاهنامهسازی تفاهماحیا و فعال .3
 هابهبود و تسهیل مبادله و داد و ستد منابع سازمانی با سایر دستگاه .4

نحوه قالب و  گستره اجرا اقدامنوع  عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

       گردیده است.های مشترک ذکر نامهها و موافقتنامه( ایجاد یا گسترش پیمان، تفاهم4.2در کالن برنامه  های هدفمندنامهمبادله تفاهم (7.1
        هااجرای فعالیت مشترک در موضوع مشخص با سایر دستگاه (7.2

        های خدماتی، اقتصادی در عرصه فرهنگاستفاده از ظرفیت بخش (7.3
7.4)         
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 :   هوشمندسازی مدیریت فرهنگی8کالن برنامه 

یف:  تعر
 فرهنگی، مصرف و نشر تولید، برای اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت آفرینینقش و حضور مرجعیت ارتباطی، و اطالعاتی هوشمندی و الکترونیک دولت هایشاخص ارتقای وزارتخانه، مدیریت نظام و ساختار سازیمتناسب با که رویکردهایی انتخاب و هافعالیت ها،پروژه ها،برنامه
 .دهد ارتقاء مجازی فضای و نوین بسترهای در ایرسانه و هنری

 

 به مسائل : ناظر

 سرعت و تنوع تحوالت فناورانه و عدم تطابق تولید و مصرف فرهنگی در ایران با آن؛ 
   ایرانی در فضای مجازی. –ضعف الگوسازی، تولید و عرضه محصوالت فرهنگی هنری مطابق با سبک زندگی اسالمی 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 افزاری و نرم افزاری فناورانه و ایجاد نظام هوشمند اطالعات در عرصه فرهنگ و هنر؛تقویت زیرساخت های دانشی، سخت  .1
 لیه خدمات وزارتخانه(؛ تسهیل فرآیندی و ساختارِی ارائه مجوزها و خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه )ایجاد پنجره واحد برای ک .2
کید بر نگرش آیندهتقویت پژوهش و مطالعات در حوزه  .3  پژوهی؛های گوناگون تولید و مصرف فرهنگی با تأ
 ایجاد نظام پشتیبان تصمیم هوشمند مبتنی بر ثبت، نگهداری و تحلیل داده ها و آمار و اطالعات .4

 نحوهقالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام های تحقق برنامهعرصه
 اجرا 

نتایج خروجی های کمی یا 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

اصالح و بهبود نظام صدور مجوز و ارائه خدمات به مردم و به اهالی  (8.1
 فرهنگ، هنر و رسانه

       

        ایجاد درگاه واحد ارائه خدمات وزارتخانه به خدمت گیرندگان (8.2

ای عرضه آثار و محصوالت فرهنگی، هنری و رسانهگسترش تولید و  (8.3
 در فضای مجازی

ملی،   ● های اجتماعیبررسی، تدوین و تایپ فیلم نشستهای مؤسسه برای عرضه در شبکه
ای و منطقه

 المللیبین

تقویت زیرساخت های  و تیزر فیلم
و نرم افزاری فناورانه و علمی 

ایجاد نظام هوشمند 
 تاریخ و  اطالعات در عرصه

 فرهنگ و هنر

 

        سازی سازمانی با تحوالت فناورانه جدیدمتناسب (8.4
های اجتماعی و تشکیل، به روزرسانی و مدیریت گروه و کانال تخصصی اطالع رسانی میراث مکتوب در شبکه سازی فعاالن فرهنگی در فضای مجازیشبکه (8.5

 آپارات
ملی،   ●

ای و منطقه
 المللیبین

 فیلم و تیزر،
 اخبار

تقویت زیرساخت های 
و نرم افزاری فناورانه و علمی 

ایجاد نظام هوشمند 
 تاریخ و  اطالعات در عرصه

 فرهنگ و هنر

 

        حمایت از توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی (8.6
        های فناورانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتوسعه زیرساخت (8.7
       ارتفای شناخت و هوشمندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت  (8.8



 14               در دولت دوازدهم های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدهی کالن برنامهشناسنامه و الگوی گزارش

 

 به تحوالت فرهنگی 
        توسعه و توانمندسازی ظرفیت منابع انسانی (8.9

 

 

 

 

  :   گسترش گفت و گوهای فرهنگی9کالن برنامه 

یف:  تعر
 .ها و نهادهای تاثیرگذار فرهنگی و هنری درباره مسایل مورد اختالف برای رسیدن به تفاهم یا توافق یا حل مسایل شودوگو میان افراد، گروهها و انتخاب رویکردهایی که منجر به افزایش گفتها، فعالیتها، پروژهبرنامه

 
 ناظر به مسئله :

 های اندیشه، فرهنگ و هنرفقدان گفتگوی همگانی، مستمر و سازنده میان کنشگران عرصه 
 قومیتی، جنسیتی و ...(های اجتماعی )نسلی، گسترش شکاف 

 های فرهنگی و هنری.ریزی و فعالیتضعف مشارکت اهالی فرهنگ و هنر، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری، برنامه 
 

 ها و رویکردهای تحقق کالن برنامه :برنامه

 تلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهای مخزمینه سازی و حمایت از گفتگوهای فرهنگی و هنری میان اصحاب فرهنگ و هنر با بخش .1
 ایتمهید و بهبود فرهنگ گفت و گو در خانواده و محافل فرهنگی، هنری و رسانه .2
 حمایت از فعالیتها و فعاالن گسترش گفت و گوهای فرهنگی و اجتماعی .3
 های فکری مختلف در شوراهای فکری و تصمیم سازی حوزه فرهنگ و هنر.حضور نمایندگان جریان .4

 نحوهقالب و  گستره اجرا نوع اقدام عنوان یا شرح اجمالی اقدام تحقق برنامه هایعرصه
 اجرا 

خروجی های کمی یا نتایج 
 حاصل از اجرای اقدام

 پیوست
 تاسیسی و خالقانه اصالحی و تکمیلی )دارد / ندارد(

 برگزاری جلسات داوری نشریات مؤسسه  های گفت و گو برای حل مسئلهبرگزاری نشست (9.1
 برگزاری جلسات برای داوری کتابهای مؤسسه 

 ها و قراردادهای مؤسسهبرگزاری جلسات متعدد برای بررسی تفاهم نامه 
  برگزاری چندین جلسه با اعضای هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین برای برگزاری بزرگداشت

 حمدالله مستوفی
  مؤسسه امور چاپ و امور اداری و مالیبرگزاری جلسات برای بررسی 

جلسه و  ملی ● ●
 گردهمایی

زمینه سازی و حمایت از 
گفتگوهای فرهنگی و هنری 

 فرهنگعلم و میان اصحاب 
  و اجرا

 

 حمایت از فعالیتها و جلسه و ملی و  ● ؛ سخنرانان: دکتر حمیده «شناسیهای باستانمیراث علمی و ادبی الموت و نویافته»برگزاری نشست   حمایت از رویدادهای گفت و گو محور (9.2
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بدخشانی؛ با اهدای لوح تقدیر و تابلوی نقاشی به سرکار خانم دکتر چوبک، دکتر سید جالل حسینی 
 چوبک

  برگزاری نشست معرفی و رونمایی کتاب بحیره؛ سخنرانان: دکتر عباس احمدوند، دکتر محمد جعفری
 قنواتی، دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی، مرتضی موسوی، رضوان مساح

  ؛ سخنران: دکتر محمدرضا توکلی صابری«شعبده بازی در متون کهن ایرانی»برگزاری نشست 

فعاالن گسترش گفت و  گردهمایی المللیبین
گوهای فرهنگی و 

 اجتماعی
 

تولید آثار فرهنگی، هنری و پژوهشی برای ترویج و گسترش فرهنگ  (9.3
 گفت و گو در جامعه

  فصلنامه اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون ( 11چاپ و انتشار گزارش میراث )پیاپی ضمیمه
 شناسیشناسی و ایراننسخه

 رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، ، فصلنامۀ اطالع81-80های چاپ و انتشار گزارش میراث، شماره
 شناسی شناسی و ایراننسخه

  قد و تصحیح متون ( فصلنامه اطالع رسانی در حوزۀ ن11چاپ و انتشار گزارش میراث )پیاپی ضمیمه
 شناسی شناسی و ایراننسخه

  شناختی(، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن64چاپ و انتشار آینۀ میراث )شمارۀ 
  (، دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسالمی14چاپ و انتشار میراث علمی اسالم و ایران )شمارۀ 

ملی،   ●
ای و منطقه

 المللیبین

چاپ و 
انتشار 

 نشریات 

حمایت از فعالیتها و 
ترش گفت و فعاالن گس

علمی گوهای فرهنگی و 
شناسی، در حوزۀ ایران

 تصحیح متون کهن
 

 

مینه سازی و حمایت از ز نشست ملی  ●  همکاری در برگزاری بزرگداشت دکتر طهمورث ساجدی با مؤسسۀ شهر کتاب حمایت از فعاالن، موسسات و مراکز فرهنگی مروج گفت و گو (9.4
مفاخر و بزرگداشت استادان 

 فرهنگی کشور

 

 شرکت در جشنواره نقد کتاب  حمایت از فعالیتهای آموزشی برای توسعه گفت و گو در جامعه (9.5
  نشان دهخدا»شرکت در پنجمین جشنوارۀ» 

 شرکت در نخستین دورۀ جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی 
  کتاب سال جمهوری اسالمی ایرانشرکت در سی و ششمین دوره جایزه 

  فرهنگستان هنر«بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی»عضویت در گروه علمی همایش ، 

حمایت از فعالیتها و  جشنواره ملی  ●
ترش گفت و فعاالن گس

علمی گوهای فرهنگی و 
شناسی، در حوزۀ ایران

تصحیح متون کهن 
سازی نقد آثار وزمینه

 مکتوب
 

 

9.6)         
 



 و انقالب اسالمی گزارش ِویژه فعالیتهای حوزه دین

 پیوست توصیفیخروجی )کمی( یا نتایج  موضوع فعالیت   عرصه فعالیت
 )دارد / ندارد(
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 سایر )ذکر شود(

ویژه حوزه دین، موسسات )موسسات چندمنطوره و تک منظوره صدور مجوز فعالیت موسسات دینی و انقالبی  .1
 های مساجد، ... (قرآنی، کانون

             

چاپ و انتشار کتاب تفسیر        ●     ● )کتب دینی، نشریات دینی، آثار هنری، ... ( صدور مجوز آثار و محصوالت در موضوعات دینی و انقالبی  .2
جلدی(/  4بصائر یمینی )

تألیف: قاضی معین الدین 
نیشابوری محمدبن محمود 

)سدۀ ششم هجری(/ تصحیح و 
 تحقیق: علی رواقی

  چاپ و انتشار کتاب لطائف
 5التفسیر )تفسیر درواجکی(  )

جلدی(/ تألیف: فخر االسالم 
ابونصر احمدبن حسن بن 

سلیمان درواجکی )در گذشتۀ 
ه.ق(/ تصحیح و تحقیق:  549

 سعیده کمائی فرد

 

ای در حوزه دین، مفاخر دینی و ارزشهای انقالبی برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و رسانه .3
 )رویدادهای اختصاصی دینی و انقالبی یا ایجاد بخش ویژه دین در رویدادهای عمومی(

●     ●        برگزاری نشست رونمایی و
معرفی کتابهای تفسیر بصائر 

یمینی و لطائف التفسیر؛ 
سخنرانان: دکتر علی اشرف 

صادقی، حجت االسالم 
کوشا، دکتر علی  محمدعلی

 رواقی، دکتر سعیده کمائی فرد

 

              های نهادها، موسسات و مراکز دینی و انقالبیحمایت از فعالیتهای و برنامه .4

              اجرا یا حمایت از اجرای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه دین و انقالب اسالمی .5

              سایر )ذکر شود( .6

 


