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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  )4(هاي رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظریه
  )138(و یکصد  و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقی به 

  » قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  1  هیأت وزیران  ٢٣/٩/١٤٠٠

  2  وزارت ورزش و جوانان  ١٧/٩/١٤٠٠  2/9/1400هـ مورخ 54823ت/99396نامه شماره  اصالح تصویب

نامه   شیوه4ماده:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2397رأي شماره 
 29/11/1399ـ 1186شماره ساماندهی ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه 

 شوراي اسالمی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداري به صدور مجوز ساخت و ساز
  براي اراضی داراي سند عادي است از تاریخ تصویب ابطال شد

  2  شوراي اسالمی شهر رشت  ٢٥/٨/١٤٠٠

  گذاري متولدین جدید ها و اقدامات تقویت و ترویج نام مصوبه سیاست
  ١١/٨/١٤٠٠  اسالمی ـ ایرانیمبتنی بر فرهنگ 

سازمان ثبت احوال کشور ـ وزارت 
فرهنگستان  ـ فرهنگ و ارشاد اسالمی

   زبان و ادب فارسی ـ سازمان صداوسیما
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت 
   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شوراي فرهنگ عمومی ـ دبیرخانه شوراي 
  عالی انقالب فرهنگی

3  

  4  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی  ٢/٩/١٤٠٠  وه تحولی دوره جدید فعالیت شوراي عالی انقالب فرهنگیمصوبه تشکیل کارگر

  
  
  
  

) 4( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ی اسالميس مجلس شورای رئ    هاي یهنظر
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به یالحاق

  »رانی ای اسالمي جمهورین اساسقانو) 138( و هشتم یکصد و سیو 
                                                                                                                          1     

  
  ٢٣/٩/١٤٠٠                                                                   هـ ب/٨٢٣٨٢ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٨٧٩٦ت/٨٧٧٤٧نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 
   ياعضا  و عاملراني مدياي حقوق و مزاي ساماندهنامه نييآ«: ، موضوع١٢/٠٨/١٤٠٠ مورخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

موسسات انتفاعي وابسته به دولت  و ي، بانکها دولتي شرکتهاهيأت عامل/رهي مدأتيه
موضوع ربط نهادهاي عمومي غيردولتي  و شرکتهاي تابع آنها و شرکتهاي تابع و ذي

، متعاقب » کل کشور١٤٠٠ سالقانون بودجهماده واحده ) ٢(تبصره) ي(بند) ٦(جزء
 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥( پنجم

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي
. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

ه كه قانون، آن بخش از مصوب بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

قانون مديريت خدمات کشوري و ديگر قوانين مشابه که ) ١١٧(به رغم آنکه ماده«
اي   يا اجراي مفاد آن را در پارهمستثنا برخي قوانين آمره شمولبعضاً دستگاهها را از 

» ي«بند» ٦« جزءکهنمايد، اما از آنجا دستگاهها منوط به تشريفات خاص مي
همين بند همراه با » ١«ناظر به جزء ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال) ٢(تبصره
  که موارد استثناء ـ١٣٩٥ ـ مصوبششم توسعهپنجساله قانون برنامه ) ٢٩(مادهتبصره 
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وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي «: از شمول قانون را با درج عبارت
، مورد شمارش قرار داده است، ديگر »مول اين حكم مستثني هستنداتمي ايران از ش

شمارد،  دستگاهها را مشمول حکم قانون مي» مقامات، روسا، مديران و کارکنان«
 مغاير ،گردد مصوبه از اين حيث که باعث تضييق شمول قانون مي) ١٤(بنابراين، ماده
  ».قانون است

  افرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليب
                                                                                                                                   

  
  ٢٣/٩/١٤٠٠                                                                     هـ ب/٨٢٤٠٦ رهشما

  جناب آقاي دكتر رئيسيوالمسلمين االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٨٩٢٧ت/٦٠٤٤٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
اصالح مصوبه تعيين ميزان مبالغ مجازات نقدي جرايم «: ، موضوع١٣/٠٦/١٤٠٠مورخ 

رسي و تطبيق مصوبات هيأت بر«ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»قوانين مختلف
قانون نحوه اجراء «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»دولت با قوانين

 جمهوري اسالمي  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(اصول هشتاد و پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» ايران و اصالحات بعدي

. گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي طعي جهت اقدام الزم در مهلت مقررق
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 

  .االثر خواهد بود ايراد قرار گرفته است، ملغي
هاي   مجازاتل مبالغـ اجازه تعدي١٣٩٢قانون محازات اسالمي ـ مصوب) ٢٨(در ماده«

. به دولت داده شده است» هر سه سال يکبار«نقدي مقرر در قوانين متناسب با نرخ تورم 
) ١٩(بنابراين، متن مصوبه اصالحي دولت که در مقام تعديل مبالغ مذکور در رديف

مصوبه اصلي برآمد از حيث عدم رعايت مدت سه ساله مقرر در قانون، ) ١(پيوست شماره
  ».انون استقمغاير 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                                                                                                                                   

  
  ٢٣/٩/١٤٠٠                                                                     هـ ب/٨٢٤٢٥ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

هـ ٥٧٦٠٦ت/٧١٣٨٨نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
قانون برنامه پنجساله ) ٤٤(ماده) ب(نامه اجرايي بند آيين«: ، موضوع٠٧/٠٧/١٤٠٠مورخ 
ها  ، متعاقب بررسي» توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانششم

 و مستنداً به »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«و اعالم نظر مقدماتي 
و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(صدر ماده واحده و تبصره
و »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي اسيقانون اس) ١٣٨(يكصد و سي و هشتم

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(ماده
بديهي است پس از . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مهلت مقرر

ايراد قرار گرفته قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود است، ملغي
 مصوب  ـ ششم توسعه قانون برنامه پنجساله) ٤٤(ماده» ب«نکه بندينظر به ا«
وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهي و ضريب «: دارد ي مقرر مـ١٣٩٥
ه و پنج تا براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجا موافقت اصولي ـ١: وري نيروگاهها بهره

قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در ـ ٢. صادر نمايد%)٦٠تا %٥٥(شصت درصد
رو را به انجام موارد ي آنکه وزارت نينامه به جا نييآ) ٢(ن، مادهي، بنابرا»بورس تعيين نمايد

ئل شدن ن ماده، به قاي ايانياس با فراز پايمندرج در متن قانون مکلف گرداند، صرفاً در ق
ل ي ذـ٢.قانون استر يمغار مراد مقنّن ييث تغيت در انجام آن موظف نموده است از حياولو
 و يکياس کوچک با مجموع بازده الکتريا مقيو «: نامه، ناظر به عبارت نييآ) ٢(ماده
را %) ٤٢ (ي حداقل چهل و دو درصديکيبازده الکتر%)(٧٠( حداقل هفتاد درصديحرارت

قانون  مغاير باشد،  يث که مشعر به توسعه شمول قانون مين حياز ا» دت قرار دهيدر اولو
روگاهها است، يدر متن قانون که اطالق آن شامل انواع ن» روگاههاين«نظر به واژه ـ ٣.است

ق ييث تضين نامه از حيآئ) ٢(ماده ) ١(مندرج در سطر » ي حرارتيروگاههاين«عبارت 
  ».قانون  استمغاير شمول قانون، 

   مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس

  ١٧/٩/١٤٠٠                                                                 ١٠٨٨٣٦/٥٤٨٢٣رهشما
  هـ 54823ت/99396نامه شماره  اصالح تصویب

  2/9/1400مورخ 
  ورزش و جوانانوزارت 

كميته ملي المپيك اساسنامه ) ١(ماده ) ٧(تا ) ١(نظر به اينكه در بندهاي 
هـ مورخ ٥٤٨٢٣ت/٩٩٣٩٦نامه شماره  جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويب

آي («، »)اُ سي(«، »)ان اُ سي(«، »)آي اُ سي(«هاي  ، به ترتيب عبارت٢/٩/١٤٠٠
، »(IOC)«هاي  ، به صورت عبارت»)ِان ِاف(«و » )سي ِاف(«، »)اُ سي ِاي(«، »)ِاف
»(NOC)« ،»(OC)« ،»(IF)« ،»(OCA)« ،»(CF)« ،»(NF)« تحرير شده ،

 .شود است، مراتب براي اصالح اعالم مي
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٥٠٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  ترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل مح رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

نامه ساماندهي   شيوه٤ماده«:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٧
 شوراي اسالمي ٢٩/١١/١٣٩٩ـ ١١٨٦ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 

شهرداري به صدور مجوز ساخت و ساز براي اراضي شهر رشت كه متضمن تكليف 
 در روزنامه رسمي به جهت درج» .داراي سند عادي است از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٠٥٠٧: رونده پ    شماره2397 :ماره دادنامهش    ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک

نامه ساماندهي ساخت و سازهاي   شيوه٤ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر رشت٢٩/١١/١٣٩٩ ـ ١١٨٦شهري مصوب جلسه شماره 

 ساماندهي نامه شيوه ٤ابطال ماده خواستي ـ شاکي به موجب داد١ :گردش کار
 شوراي اسالمي ٢٩/١١/١٣٩٩ ـ ١١٨٦ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢ را در اجراي حکم مقرر در ماده شهر رشت
 با ادعاي مغايرت با آرائي از هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  .اداري از تاريخ تصويب خواستار شده است
  :ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است٢
  »ساماندهي ساخت و سازهاي شهري«: نامه شيوه" 

  :ـ صدور پروانه ساختماني براي اراضي و امالک فاقد سند مالکيت رسمي٤ماده 
با امعان نظر به  مسئوليت ذاتي شهرداري که در خصوص اعمال مديريت و 
کنترل ساخت و سازهاي شهري و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهري و 

  تأمينسازي ابنيـه و ساختمانهاي احـداثي در قبال حوادث غيرمترقبه و مقاوم
آسايش و رفاه عمومي شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضي و امالک 

موانع موجود اداري به فاقد سند رسمي در داخل محدوده قانوني شهر که به دليل 
صورت بالاستفاده رها شده و يا به نحوي بدون نظارت و مديريت شهرداري و ساير 
نهادهاي ذيربط مبادرت به ساخت و ساز غيرمجاز و غيراصولي نموده و موجبات 
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هاي ماده صد و صدور آراي تخريب و  هاي کثير تخلف ساختماني در کمسيون طرح پرونده
آورد که اجراي اين آرا نيز عالوه بر تبعات  مستحدثات را فراهم ميقلع و قمع اعيان و 

الذکر و  با عنايت به موارد فوق. شود هاي ملي مي ناگوار اجتماعي موجب هدر رفتن سرمايه
اي به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي  نامه ضرورت تهيه و انجام چنين تفاهم

قاعده يد (ا لحاظ اعتبار اماره شرعي تصرف غيراصولي در اراضي فاقد سند مالکيت رسمي ب
و يادآوري اين مهم که صدور پروانه ساختماني از سوي )  قانون مدني٣٥موضوع ماده 

گونه داللتي بر تأييد مالکيت متقاضي پروانه نبوده و در هر حال دادگستري  شهرداري هيچ
چند شخص مرجع رسمي تظلمات عمومي است و در صورت تضييع حق احتمالي يک يا 

تواند از مجاري قانوني، دعواي مالکيت خود را طرح و پيگيري نمايد و  ديده مي معين، زيان
 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٨/٧/١٣٧٣ ـ ٩٦با تدقيق در مفاد رأي وحدت رويه شماره 

 شوراي عالي اداري کشور ٦/٨/١٣٧١ ـ ١٥٦٠ مصوبه شماره ٢اداري مبني بر ابطال بند 
ملزم به قبول سند عادي انتقال اموال غيرمنقول مکلف به صدور پروانه که شهرداري را 

به نظر . نمود  ساختماني قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصالح مي
. باشد ها در صدور پروانه ساختماني نمي رسد اين رأي نافي اختيارات خود شهرداري مي

 ١٣١٠ کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومي مصوب کما اينکه در اغلب شهرهاي
اجرا شده، صدور پروانه ساختماني وفق اسناد معامالت عادي مرسوم محلي، امري رايج و 
متداول است و نهايتاً به منظور هدايت و مديريت بر ساخت و سازهاي صحيح و اصولي و 

ه مقتضي است با اعمال تأمين امنيت جاني و مالي شهروندان در قبال حوادث غيرمترقب
دقيق شرايط زير و دريافت حق و حقوق و عوارض قانوني شهرداري و رعايت ساير مقررات 
و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختماني براي اراضي و امالک فاقد سند رسمي 

  .در محدوده قانوني شهر اقدام شود
......"   
ضوع شکايت و خواسته در ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، مو٣

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢اجراي ماده 
 و ١٧/٤/١٣٩٩ ـ ٥٥٥هاي شماره  ، با توجه به مغايرت با دادنامه١٣٩٢سال 
 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کرد و در ٢٨/٨/١٣٧٣ـ ٩٦/٧٣

المي شهر رشت درخواست شد راستاي حکم اين ماده قانوني از شوراي اس
نماينده خود را جهت شرکت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي 

هاي آن شورا آقايان محمدحسين واثق کارگرنيا  کند و در همين راستا نماينده
و رضا ) شهردار رشت(، سيداميرحسين علوي )رئيس شوراي اسالمي شهر رشت(

جهت دفاع از مصوبه در ) داري رشتمعاونت فني و شهرسازي شهر(ويسي 
  .جلسه هيأت عمومي حاضر شدند

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .رت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مباد
  

   هیأت عمومیرأي
 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢براساس ماده 

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي  چنانچه مصوبه«: ١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت . در مصوبات بعدي، الزامي است

 ٨٣يب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده عمومي تصو
کننده، در هيأت عمومي مطرح  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب

بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت » .نمايد مي
 ٧/٥/١٣٩٩ ـ ٥٥٥ و ٩/٢/١٣٨٦ ـ ٦٩ ،٢٨/٨/١٣٧٣ ـ ٩٦اداري به موجب آراي شماره 

حکم به ابطال مقرراتي صادر کرده است که براساس آنها شهرداري مکلّف به صدور پروانه 
نامه ساماندهي   شيوه٤ساختماني براي اراضي با سند عادي شده است، بنابراين ماده 

 شوراي اسالمي ٢٩/١١/١٣٩٩ ـ ١١٨٦ساخت و سازهاي شهري مصوب جلسه شماره 
 رشت که متضمن تکليف شهرداري به صدور مجوز ساخت و ساز براي اراضي داراي شهر

سند عادي است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد آراي صدراالشاره 
 ٩٢ و ٨٨، ١٣ و مواد ١٢ ماده ١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 

 تاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال ان عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديو
  .شود ابطال مي

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٠/٩/١٤٠٠                                                   دش           /١٤٢٢١/١٤٠٠رهشما
  دی جدنی متولديگذار ج نامیت و ترویها و اقدامات تقو استیسمصوبه 

  یرانیای ـ  بر فرهنگ اسالمیمبتن
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١١/٨/١٤٠٠ مورخ ٨٤٧مصوب جلسه (

   سازمان ثبت احوال کشور
  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  ی فرهنگستان زبان و ادب فارس

  مایسازمان صداوس
   وزارت آموزش و پرورش

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  ی وم فرهنگ عميشورا

  ی انقالب فرهنگی عاليرخانه شورایدب
 يد مبتنين جدي متولديگذار ج ناميت و ترويها و اقدامات تقو استيس«مصوبه 

 شوراي عالي انقالب ١١/٨/١٤٠٠ مورخ ٨٤٧که در جلسه » فرهنگ اسالمي ـ ايرانيبر 
  .شودي اجرا ابالغ ميده است، برايب رسي به تصوفرهنگي
  

  مقدمه
ن از جمله موضوعات مهم فرهنگي است که عالوه بر اينکه گذاري فرزندا نام

قابليت بازنمايي وضعيت فرهنگي را داراست، در حالت پويا و تعاملي، بر چگونگي 
ام ن .کند آفريني مي ؛ نقش اجتماعيارهايـط جديد و ايجاد هنجـل گرفتن شرايـشک

گيري ارتباطات فردي و اجتماعي  فرد، محور خودشناسي، ارتباط با ديگري و شكل
  .گذار استاست كه به نوعي بر كيفيت ارتباطات درون فردي و بيروني تأثير

ر و ييژه تغيمعه و به ور بافت جايير تغي تحت تأثيير؛ از سويان اخيدر سال
ل به ي و تمايي و متأثر از رشد فردگرايروني و بي دروني و فرهنگيتحوالت اجتماع

» دينوپد«و » نوساخته «يها ، شاهد بروز و ظهور ناميز و برجسته سازيجاد تمايا
هنجارهاي  ه به نوعي بركم، يا  بودهيرانياي ـ راث اسالميوم تيونامأنوس با هو متعارض

هاي مهم پدر  همين دليل است كه يكي از مسئوليت به. گذاري تأثير گذاشته است نام
  ١.و مادر انتخاب نام نيكو براي فرزندان است

 ي، شورايرانياي ـ  فرهنگ اسالمت ويانت از هوي صيدر راستااين اساس و بر 
 يرانين اي متولديگذار ج ناميت و ترويها و اقدامات تقو استيس«، ي انقالب فرهنگيعال
  :ل مصوب نموديرا به شرح ذ» يرانياي ـ  بر فرهنگ اسالميمبتن

  ها ـ سیاست1ماده 
 و ي فرديامدهايا و پيها نسبت به مزا  خانوادهيشناخت و آگاهت يتقوـ ١
 کودکانگذاري   نوع نامياجتماع
ت و ين در تقوينوهاي  ي و فناوري، علميت فرهنگياز ظرف گيري بهرهـ ٢

   جامعهيرانياي ـ ت اسالميد متناسب با هوين جديمتولدگذاري  گسترش نام
با و نوآورانه يد جذاب، زيجدهاي   و ساخت ناميي شناساي برايسازت يظرفـ ٣

  ج آنها ي و ترويانرياي ـ ت و فرهنگ اسالميمتناسب با هو
 و ين در سطح ملي متولديگذار ت نامي مستمر روند وضعيابيو ارزنظارت ـ ٤
   و روندهايزمانيي ـ  و شناخت فضاياستان

هاي مذهبي خاص  گذاري هاي تشويقي براي نام و گسترش برنامهويت ـتق ـ ٥
  و کليدي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، فَليحسن أحدكُم اسم ولِدِهاالسم الحسن: لَ ما ينحلُ أحدكُم ولَده أوإن  :عليه و آله اهللا ـ پيامبر خدا صلي١

 هر كدام شما نامي نيكو بر بنابراين،. كند نام نيكوست ي كه هر يك از شما به فرزندش پيشكش ميزچينخستين 
  ) ١٠٤/١٣٠/٢٠: نواربحاراأل (».فرزند خويش نهد

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  ها  وظایف و تکالیف اختصاصی دستگاهـ2ماده 
  

  اقدام  يدستگاه مجر  فیرد

سازمان ثبت احوال   1
  کشور

انـدازي سـامانه هوشـمند تعـاملي و مرجـع           ـ طراحـي و راه    ١
گذاري کودکان و ارائه خدمات ويـژه بـراي           خدمات مشاوره نام  

هاي اصيل، زيبا و هـويتي بـا نظرداشـت اقتـضائات       انتخاب نام 
  ملي، قومي و محلي ظرف مدت يک سال پس از تاريخ ابالغ 

جديـد جـذاب، زيبـا و نوآورانـه         هاي     نام ويجـ شناسايي و تر   ٢
ــگ اســالمي ـ ايرانــي    ــا فرهن ــاممتناســب ب هــاي   از ميــان ن

  ترويجپيشنهادي مردمي داراي ظرفيت 

گـذاري    ـ ارائه گـزارش توصـيفي و تحليلـي از وضـعيت نـام             ٣
گـذاري    کودکان در سطح ملي و استاني بر اساس وضعيت نـام          

وراي عـالي انقـالب   با هدف شناسايي روندها بـه دبيرخانـه شـ      
  فرهنگي هر دو سال يکبار

ـ بازنگري در دستورالعمل مربوط به انتخـاب نـام بـا هـدف              ٤
تقويت کميته مشورتي نام از طريـق عـضويت نماينـدگاني بـا             

  معرفي دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 و  وزارت فرهنگ  2
  یاسالم ارشاد

در ــ شناسـايي، توصــيف و تبيـين ترجيحــات خـانواده هــا     ١
  هاي ملي و استاني گذاري فرزندان مبتني بر پيمايش نام

ـ حمايت از محصوالت، صنايع و توليدات فرهنگي، هنـري و      ٢
  هاي اسالمي ـ ايراني اي مروج نام رسانه

ـ الزام به اخذ تاييديـه از فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـي                ٣
  وب جهت نشر و يا تجديد انتشار نام نامه ها مکتوب و تحت

هـاي اسـتفاده      د ساالنه و ارائه گزارش راهبردي از  نـام         ـ رص ٤
  شده در توليدات نمايشي

  فرهنگستان زبان  3
  یفارس وادب

تشکيل گروه نام گزيني با مشارکت سازمان ثبت احوال کشور          
 و جديـد هـاي اسـالمي ـ ايرانـي       نـام براي شناسايي و ساخت

بـراي  جذاب، زيبا و نوآورانه مبتني بـر ميـراث ادبـي ـ دينـي      
هــاي  مــشارکت در توســعه محتــوايي ســامانه و ارائــه مــشاوره

   کشورتخصصي به سازمان ثبت احوال

  مایسازمان صدا و س  4

هــاي مثبــت  هــاي جــذاب و نقــش ـــ اســتفاده از ظرفيــت برنامــه١
ـ ايرانـي و     هاي نمايشي براي ترويج نام مجموعه هاي هويتي اسـالمي 

ـا بـراي            ـابق و         نقـش ممانعت از استفاده از اين نام ه ـاي منفـي مط ه
 متناسب با فضاي داستان

هاي ملـي     هاي ويژه براي انعکاس رويدادها و مناسبت        ـ توليد برنامه  ٢
ـام        ـازي فرهنگـي ن ـان س گـذاري فرزنـدان    و استاني در راسـتاي جري

ـ ايراني   متناسب با فرهنگ غني اسالمي 

وزارت آموزش و   5
  پرورش

ـاط   يت کتـب درسـ    ياستفاده از ظرف  ـ  ١  يليع مختلـف تحـص     در مق
ـ  اسالميها ج نامي ترويبرا  نيشاخص و نماد يرانياي 

ـاي      برنامه ي و اجرا  يطراحـ  ٢ ـام  يقيتـشو ه ـاي      ن ـاص مـذهب   ه  يخ
  ييآموزان دوره ابتدا دانش

6  
 ،بهداشت وزارت

درمان و آموزش 
  یپزشک

ـاردار        ي ساز آشنا ـا   يخانواده ها به خصوص مادران در طول دوران ب ب
 و يق فـضاساز  يـ  از طر  مان ثبـت احـوال کـشور      سامانه هوشمند ساز  

ـا   مـرتبط    ي و خـصوص   ي در مراکز دولت   يرسان اطالع يها  ر روش يسا ب
  موزش کارکنان نظام سالمت کشورآو  يهمکار

  ریزي، اجرایی سازي، نظارت و ارزیابی  برنامهـ3ماده
ن ي اي اجرايوکار الزم برابيني سازشي و پي، راهبريجاد هماهنگي، ايريگيپ
 بر ي، مجريهاه بر عهده سازمان ثبت احوال کشور و نظارت بر عملکرد دستگاهمصوب

را به شوراي عالي آن مدون گزارش است که  کشور ي فرهنگ عموميعهده شورا
  .انقالب فرهنگي و دبيرخانه اين شورا به صورت ساليانه ارائه خواهد کرد

 ١١/٠٨/١٤٠٠ مورخ ٨٤٧ ماده در جلسه ٤ اين مصوبه مشتمل بر مقدمه و ـ4ماده
   .باشد االجرا مي شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسي 
  

  ٢٠/٩/١٤٠٠                                                   دش           /١٤٢٢٠/١٤٠٠رهشما
  ت ید فعالی دوره جدیل کارگروه تحولیتشکمصوبه 

  ی انقالب فرهنگی عاليشورا
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢/٩/١٤٠٠ مورخ ٨٤٩مصوب جلسه (

   ی انقالب فرهنگی عاليرخانه شورایدب
تشکيل کارگروه تحولي دوره جديد فعاليت شوراي عالي انقالب «ماده واحده 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به ٠٢/٠٩/١٤٠٠ مورخ ٨٤٩ که در جلسه »فرهنگي
  :شودتصويب رسيده است، براي اجراء ابالغ مي

 با عنايت به مفاد حکم صادره رهبر معظم انقالب، مربوط به دوره ماده واحده ـ
) الف(جديد فعاليت شوراي عالي انقالب فرهنگي، کارگروهي مرکب از اعضاي بند 

مات مربوطه را بر اساس محورهاي بند  ماه، اقدا٢ذيل، تشکيل  و ظرف مدت حداکثر 
  :، انجام و به شوراي عالي ارائه نمايد)ب(

  :الف ـ اعضاي کارگروه
 )رئيس(سعيدرضا عاملي جناب آقاي ـ ١
  پور اميرحسين بانکيجناب آقاي ـ ٢
  جناب آقاي حميد پارسانياـ ٣
   عادل پيغاميجناب آقايـ ٤
  آقاي حسن رحيم پور ازغديجناب  ـ ٥
   آقاي مصطفي رستمينابجـ  ٦
  حسين ساعي  آقاينابجـ ٧
  سوزنچيابراهيم   آقاينابج ـ ٨
   محمدمهدي طهرانچي آقاينابجـ ٩
   محمد قمي آقاينابجـ ١٠
  آقاي منصور کبگانيانجناب ـ ١١
  آقاي محمدرضا مخبر دزفوليجناب ـ ١٢
  آقاي مرتضي ميرباقريجناب ـ ١٣
  احمد واعظي آقايجناب ـ ١٤
 زاده آقاي صادق واعظ جنابـ ١٥

  :ب ـ محورهاي فعالیت گروه
هاي پيشين  عظم انقالب در دورهاين کارگروه بر اساس مفاد احکام صادره رهبر م

 ٢٣/٠٨/١٤٠٠و مطابق محورهاي مندرج در پيوست حکم مورخ فعاليت شوراي عالي  
  :نمايد فعاليت مي) به شرح ذيل(رهبر معظم انقالب 

ها، ساختار و ترکيب اعضاء شوراي عالي انقالب  ـ تحول در وظايف، مأموريت١
 .فرهنگي و ساير موارد

افزاري دبيرخانه شورا با هدف ايجاد دبيرخانه چابک و فعال  زنگري ساختاري و نرمـ با٢
هاي موظف و همچنين به   از ظرفيت دستگاهگيري بهرههاي موردنظر با  براي انجام مأموريت

 .کارگيري اعضاي حقيقي شورا و عناصر فرهيخته و جهادي جبهه فرهنگي انقالب اسالمي
 هاي هاي واقعي فکري با مأموريت به شوراي عالي به هستهـ تبديل شوراهاي وابسته ٣

 مشخصروشن و 
 نتايج اقدامات صورت گرفته در محورهاي فوق، بعد از طرح و تصويب تبصره ـ

در شوراي عالي انقالب فرهنگي، جهت تأييد نهايي به استحضار رهبر معظم انقالب 
عالي انقالب فرهنگي، جهت خواهد رسيد و بعد از تأييد ايشان، توسط رياست شوراي 

  . اجراء ابالغ خواهد شد
  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسي 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

