اساسىامه شًراي عالي جًاوان مصًب دييست ي هشتاد ي هفتميه جلسه مًرخ 71/5/6
شًراي عالي اوقالب فرهىگي

هبدُ 1ـ لضٍم تطكيل ضَساي ػبلي جَاًبى
ًظش ثِ اّويت ٍ ضشٍست اّتوبم ثِ اهَس جَاًبى ٍ ثِ ٍيژُ ثب تَجِ ثِ هيبًگيي سٌي پبئيي جبهؼِ اًمالثي
ايشاى ٍ ًمص اسصًذُ جَاًبى فؼبل ٍ اهيذٍاس ،پش ًطبط ٍ ضبداة ٍ خالق ٍ هجتكش دس جْت
هؼٌَي كطَس ٍ ًسجتي كِ سشًَضت ًسل ثب سشًَضت جبهؼِ داسد ٍ ّوچٌيي ثب

استمبء هبدي ٍ

ػٌبيت ثِ ٍيژگيْبي

هتمضيبًي اصلجيل ًَگشائي ،آسهبى خَاّي ،تطخع علجي ٍ َّيت جَئي ٍ ػطك ثِ صيجبئي دس ػيي توبيل ثِ
فْن استذاللي ٍ ػمل استمالل علجي ٍ ٍسٍد جذي ثِ غحٌِ حيبت اجتوبػي ،آهبدگي ثشاي پزيشش هسئَليت
ٍ هيل ثِ آىً ،يبص ثِ اثشاص ضخػيت ،ػاللِ ثِ تفشيح ٍ ًطبط ٍ كٌجكبٍي ثيطتش دس اهَس غليبى احسبسبت ٍ
فَساى ًيشٍّبي هتشاكن سٍحي ٍ جسوي كِ هؼوَالً ظَْس ،غلجِ ٍ تطذيذ آى دس سٌيي جَاًي ٍ ًَجَاًي
است.
ضَساي ػبلي جَاًبى ثب اّذاف ٍ ٍظبيف ريل تطكيل هي ضَد:
هبدُ  2ـ اّذاف
1ـ سضذ هتؼبدل ٍ ّوِ جبًجِ ضخػيت جَاًبى ثشاسس اغَل ،اّذاف ٍ آسهبًْبي اًمالة اسالهي.
 2ـ تأهيي ًيبصّبي فكشي ،اجتوبػي ،جسوي ،سٍحي ٍ تلغيف ٍ ّذايت ػَاعف ٍ احسبسبت جَاًبى .
3ـ فشاّن كشدى صهيٌِ ّب ي هطبسكت جَاًبى دس حيبت اجتوبػي ٍ پيطجشد جبهؼِ ٍ دفبع اص ٍعي جوَْسي
اسالهي ايشاى.
 -4حفظ ٍ تمَيت ًطبط ٍ ضبداثي

جَاًبى دس جْت ػظوت ٍ سشثلٌذي ايشاى اسالهي

هبدُ  3ـ ٍظبيف
1ـ ثشسسي ًمص ٍ ػولكشد ًْبدّب ٍ سبصهبًْبئي كِ دس اهَس جَاًبى هسئَليت داسًذ ٍ ًيض ايجبد ّوبٌّگي
دس دستگبّْبئي كِ ٍظبيف آًْب ثِ ًحَي ثب هسبئل جَاًبى هشثَط هي ضَد .

.

2ـ هغبلؼِ ٍ تذٍيي ضيَُ ّب ي ثْتش آضٌب كشدى جَاًبى ثب حمبيك ٍ هؼبسف تبسيخ ٍ توذى اسالهي ٍ ايشاى ثب
ّوكبسي دستگبّْب ٍ افشاد ريػالح.
3ـ كوك ثِ فشاّن آٍسدى صهيٌِ داٍسي غحيح ٍ هٌغمي ًسل جَاى ًسجت ثِ توذى ٍ فشٌّگ غشة ٍ
تفكيك جٌجِ هثجت ٍ هٌفي آى اصيكذيگش ٍ ضٌبخت سٍحيِ اًحػبس علجي ٍ هبّيت استكجبس.
4ـ پطتيجبًي اصتحميمبت دس هَسد خػَغبيت سٍحي ،اخاللي ،فكشي ٍ ػبعفي جَاًبى ٍ اّتوبم دس ثْشُ
گيشي اصآًْب دس ثشًبهِ ّب ي جَاًبى ٍ كوك ثِ تشتيت ًيشٍي هتخػع ثشاي ايي هٌظَس.
5ـ هؼشفي ضخػيتْبي هتؼبلي ثشاي صًذگي اًسبى ٍ ثِ خػَظ ًسل جَاى.
6ـ صهيٌِ سبصي هٌبست ثشاي اثشاص ضخػيت جَاًبى ٍ هغبلؼِ ساّْبي هجبسصُ ثب سٌتْبي ًبسٍا ٍ ػَاهل
ثشخَسدّبي تحميش كٌٌذُ جَاًبى.
7ـ هسبػذت دس جْت ايجبد ٍ تَسؼِ كبًًَْب ٍ هشاكض اجتوبػي ٍ

فؼبليت خالق جَاًبى ٍ حوبيت

اصخالليتْبي فشٌّگي ٍ ٌّشي ٍ ػلوي ٍ ٍسصضي ثشاي جَاًبى.
8ـ هغبلؼِ ٍ ثشسسي صهيٌِ ّب ي هٌبست ثشاي اضتغبل ٍ اصدٍاج جَاًبى ٍ حوبيت اصايجبد ٍ تَسؼِ ٍاحذّبي
هطبٍسُ اي.
9ـ تػَيت آئيي ًبهِ ّب ي ضَساي ػبلي جَاًبى ،تؼييي ًَع ٍ ٍظبيف كويسيًَْب ٍ تؼييي ٍظبيف دثيش ٍ
دثيشخبًِ.
هبدُ 4ـ اػضبي ضَساي ػبلي جَاًبى
ضَساي ػبلي جَاًبى ثِ سيبست سئيس جوَْس(ٍ دس غيبة ايطبى هؼبٍى اٍل سئيس جوَْس) تطكيل هي ضَد.
ٍ اػضبي آى ػجبستٌذاص:
1ـ ٍصيش آهَصش ٍ پشٍسش.
2ـ ٍصيش فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي.
3ـ ٍصيش فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي.
4ـ ٍصيش كبس ٍ اهَس اجتوبػي.

5ـ ٍصيش ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي.
6ـ ٍصيش كطَس.
7ـ سئيس سبصهبى غذا ٍ سيوب.
8ـ سئيس سبصهبى تشثيت ثذًي.
9ـ هطبٍسُ سئيس جوَْس دس اهَس صًبى.
10ـ دثيش ضَسا كِ تَسظ سئيس ضَسا اًتخبة هي ضَد.
11ـ چْبس ًفش اصصًبى ٍ هشداى غبحت ًظش ٍ هتؼْذ ،ثِ اًتخبة ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي.
تجػشُ ـ افشاد ثٌذ  11ثِ هذت سِ سبل ثب حكن سئيس جوَْس هٌػَة ٍ اًتخبة هجذد آًبى ثالهبًغ است .
هبدُ 5ـ كويسيًَْبي ضَسا
ضَساي ػبلي ثٌب ثِ التضبء ٍ ثِ تٌبست ضشٍستْب ٍ اٍلَيتْب ٍ ثِ هٌظَس عشاحي ٍ ثشًبهِ سيضي هسبئل جَاًبى
الذام ثِ تطكيل كويسيًَْبي تخػػي هي ًوبيذ كِ صيش ًظش دثيشخبًِ اداسُ خَاٌّذ ضذ.
هبدُ 6ـ ايي اسبسٌبهِ كِ داساي  6هبدُ ٍ يك تجػشُ هي ثبضذ دس تبسيخ  1371/5/6ثِ تػَيت ضَساي
ػبلي اًمالة فشٌّگي سسيذ.

