تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

در خصوص موضوع فعاليتهاي موسسات فرهنگي هنري تك منظوره

 - 1تش اساس تثصشُ  2هادُ  10ضَاتط ٍ هقشسات مِ اعالم هي داسد :
« دس اًجوي ّاي فشٌّگي (ادتيٌّ ،شي) مِ ًَع فعاليت آًْا غيش اًتفاعي است ،تعذاد هَسساى ًثايذ اص ً 3فش موتش
تاضذٍ ،لي دس هَسسات فشٌّگي ٌّشي مِ دس قلوشٍ يل فعاليت فشٌّگي تاسيس هي ضًَذ ،سعايت ايي ضشط
الضاهي ًيست ٍ هَسسات ٍ هشامض فشٌّگي مِ دس قلوشٍ دٍ فعاليت هَضَع ايي ضَاتط تاسيس هي ضًَذ ،تعذاد
هَسساى ًثايذ اص تعذاد فعاليت ّاي فشٌّگي پيص تيٌي ضذُ دس اساسٌاهِ آًْا موتش تاضذ».
 - 2دس هادُ  25ضَاتط ٍ هقشسات آهذُ است :
« ٍصيش فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهي هي تَاًذ اجشاي توام يا قسوتي اص ايي ضَاتط سا ًسثت تِ هشامض فشٌّگي مِ دس
قلوشٍ يل فعاليت فشٌّگي تاسيس هي ضًَذ ،حسة هَسد تِ هعاًٍتْاي ري ستط يا اداسات مل ستادي يا اجشايي دس
تْشاى يا هشامض استاًْا هحَل ٍ قسوتي اص ٍظايف ٍ اختياسات ّيات ٍ دتيشخاًِ ّيات سا تِ آًْا تفَيض مٌذ».
ّ - 3وچٌيي دس تثصشُ هادُ  2آييي ًاهِ ٔ ٔ ٔ اجشايي آهذُ است :
« تا تَجِ تِ قلوشٍ فعاليت هشامض ٍ هَسسات فشٌّگي مِ تِ تصَية ّيات هي سسذ ،ايي گًَِ هَسسات هي تَاًٌذ
حسة هَسد تا تاييذ دتيشخاًِ ّيات ٍ تا سعايت ضَاتط دس ساستاي فعاليتْاي فشٌّگيٌّ ،شي ،سيٌوايي ٍ سوعي
تصشي ٍ هطثَعاتي ٍ تثليغاتي تِ ايجاد ٍ تشگضاسي دٍسُ ّاي مَتاُ هذت فشٌّگيٌّ ،شي دس صهيٌِ ّاي هختلف
آهَصضي اص قثيل  :آهَصش صتاى ،ماهپيَتش ٍ سضتِ ّاي گًَاگَى فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ اًجام هطاٍسُ ّاي فشٌّگي ٍ
ٌّشي ٍ تشگضاسي آصهًَْاي آصهايطي تا اّذاف ماستشدي ٍ تَسعِ ٍ گستشش سطح فشٌّگ ٍ استقاي داًص ٍ تيٌص
عوَهي ٍ اعتالي فشٌّگ ٍ ٌّش مطَس اقذام ًوايٌذ».
 - 4ضوٌا دس تٌذ  4اص هادُ  4آييي ًاهِ ٔ اجشايي چٌيي آهذُ است :
« دستاسُ هَسسات ٍ هشامض فشٌّگي مِ دس قلوشٍ يل فعاليت تاسيس هي ضًَذ ،اداسات مل فشٌّگ ٍ اسضاد
اسالهي استاًْا پشًٍذُ ّاي تنويل ضذُ سا حسة هَسد تشاي هعاًٍتْاي ري ستط (اهَس فشٌّگيٌّ ،شي ،سيٌوايي،
هطثَعاتي) خَاٌّذ فشستاد ٍ ّوضهاى ًسخِ اي اص اساسٌاهِ ٍ پشسطٌاهِ تنويل ضذُ هتقاضياى تاسيس سا تِ
دتيشخاًِ ّيات سسيذگي تِ اهَس هشامض فشٌّگي تشاي ضثط دس سَاتق اسسال هي داسد».
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تا تَجِ تِ هَاسد ٍ هطالة رمش ضذُ هَضَع فعاليتْاي هَسسات تل هٌظَسُ تِ دٍ صَست هي تَاًذ تعييي ٍ اًتخاب ضَد :
 - 1هَضَع فعاليت ّايي مِ دس حَصُ هعاًٍتْاي ري ستط قشاس هي گيشد.
 - 2هَضَع فعاليتْايي مِ خاسج اص حَصُ هعاًٍتْاي ري ستط قشاس داسد ٍ جٌثِ خذهات عوَهي داضتِ ٍ ًياص تِ
دسيافت هجَص خاصي ًوي تاضذ.
اها آًچِ مِ اغلة هتقاضياى تل هٌظَسُ دسخَاست هجَص فعاليت تل هٌظَسُ داسًذ ،دس حَصُ فعاليتْاي آهَصضي هي تاضذ :
هاًٌذ فعاليتْاي آهَصضي مَتاُ هذت ،فعاليتْاي آهَصضي ماسداًص ٍ فعاليتْاي آهَصضي پَدهاًي.

شايان ركر است:
 - 1هتقاضياى آهَصضگاُ ّاي ٌّشي يا سيٌوايي ضشٍست ًذاسد مِ تشاي اسائِ دسخَاست هجَص آهَصضگاُ اقذام تِ
تاسيس هَسسِ تل هٌظَسُ ًوايٌذ( .هاًٌذ هتقاضياى فعاليتْاي اًتطاساتي دس صهيٌِ ًطش متاب ٍ يا ماًًَْاي آگْي
ٍ تثليغاتي ٍ )...
- 2اص سَي دفتش آهَصضي ٍ تَسعِ فعاليتْاي فشٌّگي ٍ ٌّشي هجَص تسياسي اص دٍسُ ّاي آهَصضي تِ اداسات مل
فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهي استاًْا تفَيض اختياس ضذُ است ،اها دس خصَظ هصاديق هَضَع فعاليتْايي مِ جٌثِ
عوَهي داسد ،هي تَاى هَاسد ريل سا تياى ًوَد :

موضوع فعاليتهاي پيشنهادي براي متقاضيان موسسات تك منظوره
 - 1گشد آٍسي ٍ تٌظين هطالة ،تذٍيي هقاالت ،تشجوِ(غيش سسوي) هتَى ٍ متاب تِ صتاًْاي خاسجي ٍ تالعنس.
 - 2اًجام خذهات چاج ٍ ًطش :حشٍفچيٌيٍ ،يشايص ٍ تصحيح ،تٌظين ،طشاحي ٍ صفحِ آسايي ٍ ًظاست تش چاج متاب ٍ
ًطشيِ.
ّ - 3وناسي ٍ يا هطاسمت تشاي اجشاي طشحْاي پژٍّطي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي ٍ ًيض گشد آٍسي ٍ تذٍيي هجوَعِ ّاي
هستٌذ دستاسُ هسائل فشٌّگيٌّ ،شي ،اجتواعي ٍ تاسيخي.
 - 4هطاسمت دس تشگضاسي ّوايص ،گشدّوايي ،سويٌاس ٍ ّوناسي دس تشپايي ًوايطگاُ ٍ جطٌَاسُ ّاي فشٌّگي ٍ ٌّشي.
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 - 5تشگضاسي ًطست ّاي فشٌّگيٌّ ،شي ،ادتي(ضعش ٍ ضاعشاى) ،هعشفي تشسسي ٍ ًقذ متاب ٍ ًطشيِ ٍ ًيض اًتخاب ٍ
اّذاي جَايض تِ تشگضيذگاى آثاس فشٌّگيٌّ ،شي ،هطثَعاتي ٍ سيٌوايي.
 - 6تْيِ ٍ عشضِ هحصَالت فشٌّگيٌّ ،شي داساي هجَص اص قثيل  :متاب ،اقالم ساياًِ اي دس صهيٌِ صتاى ٍ ادتيات
فاسسي ،هعاسف اسالهي ٍ علَم قشآًي ًيض فيلوْاي هستٌذ ٍ سيٌوايي(داساي هجَص)
 - 7اًجام فعاليتْايي تشاي گستشش اهش هطالعِ ٍ متاتخَاًي ،آهَصش ضيَُ ّاي تٌذ خَاًي.
 - 8گشد آٍسي تٌظين ،تذٍيي ٍ اًتطاس ًوايِ ًاهِ ٍ فْشستْاي هَضَعي ٍ اسائِ خذهات فْشست ًَيسيً ،وايِ ساصي ،سٌذ
آسايي هذاسك ٍ اسٌاد فشٌّگي ٍ تاسيخي ٍ ًيض طشاحي ٍ تطنيل تاًنْاي اطالعاتي.
 - 9اسائِ خذهات اطالع سساًي دس صهيٌِ ّاي فشٌّگيٌّ ،شي ،علَم قشآًي ٍ هعاسف اسالهي.
- 10طشاحي ٍ يا ايجاد متاتخاًِ تشاي ساصهاًْا ٍ هَسسات.
- 11تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي مَتاُ هذت فشٌّگي دس صهيٌِ ّاي  :داستاى ًَيسيً ،قذ متابٍ ،يشاستاسي ،تصحيح
هتَى ،متاتذاسي عوَهي ٍ تخصصي.
- 12تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي مَتاُ هذت هطثَعاتي دس صهيٌِ ّاي  :سٍصًاهِ ًگاسي ،گشافيل هطثَعاتي (طشاحي ٍ
صفحِ آسايي) (تا اخز هجَص الصم).
- 13تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي مَتاُ هذت ٌّشي دس صهيٌِ ّاي ٌّ :شّاي ًوايطي اص قثيل :ماسگشداًي ،تاصيگشي،
ًوايطٌاهِ ًَيسي ،چْشُ پشداصي(گشين) ،طشاحي لثاس ،طشاحي صحٌِ ٍ دمَسًَ ،سپشداصي( .تا اخز هجَص الصم)
- 14تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي مَتاُ هذت ٌّشي دس صهيٌِ ٌّشّاي دستي اص قثيل  :سفالگشي ،هجسوِ ساصي،
هيٌاماسيً ،گاسگشي ،هٌثت ماسي( .تا اخز هجَص الصم)
- 15تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي ادٍاسي ماسداًص اص قثيل :
 )1صفحِ آسايي ساياًِاي ،گشافيل ماهپيَتشي ،طشاحي صفحات ٍب
 )2عناسي ٍ عناسي ديجيتال
 )3طشاحي لثاس
 )4تصَيش تشداسي ،تصَيش تشداسي ماهپيَتشي
 )5هذيشيت تشًاهِ سيضي خاًَادُ (تا اخز هجَص الصم)
توجه :هتقاضي فقط يل هَسد اص سضتِ ّاي آهَصضي رمش ضذُ سا هي تَاًذ اًتخاب ًوايذ.
- 16تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصضي مَتاُ هذت سيٌوايي دس صهيٌِ ّاي  :ماسگشداًي ،تاصيگشي ،چْشُ پشداصي(گشين) ،تصَيش
تشداسي ،تذٍيي ،اًيويطي ،طشاحي لثاس ٍ صحٌِ ،طشاحي صذاتشداسي ،فيلوٌاهِ ًَيسي( .تا اخز هجَص الصم)
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 )6اًجام فعاليتْاي هطالعاتي ٍ پژٍّطي دس صهيٌِ ّاي ٌّ :شّاي ًوايطي ،هَسيقيٌّ ،شّاي تجسوي.
 )7اًجام فعاليتْاي هطالعاتي ٍ پژٍّطي دس صهيٌِ ّاي سيٌوايي :ماسگشداًي ،تاصيگشي ٍ فيلوساصي.
 )8برگساري دوره هاي آموزشي كوتاه مذت زبانهاي خارجي در حوزه عمومي و تخصصي (براي افراد باالي 20
سال و خارج از سرفصل هاي دروس رسمي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري).

تبصره ّ – 1ش هتقاضي هَسسِ تل هٌظَسُ فقط هي تَاًذ يل هَسد اص قلوشٍ فعاليتْاي رمش ضذُ سا اًتخاب ًوايذ.
تبصره  – 2ضشٍسي است اداسات مل دستاسُ تٌذّاي آهَصضي دس خصَظ ًحَُ ٔ ٔ ٔ صذٍس هجَص ٍ ًظاست تش آى تا هعاًٍتْاي ري
ستط ٍ ًيض دفتش آهَصش ٍ تَسعِ فعاليتْاي فشٌّگي ٍ ٌّشي ّواٌّگي ًوايٌذ.
شايان ركر است :دس خصَظ هَضَع آهَصش صتاًْاي خاسجي ضَاتطي دس دست تْيِ است مِ تِ صٍدي تشاي اجشا اتالغ خَاّذ

ضذ.
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