بسماهلل الرحمن الرحیم

دستورالعمل شفاف سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مصوب جلسه مورخ  2331/3/12شورای معاونان
به منظور حمایت و تقویت آفرینشهای فرهنگی ،هنری و رسانهای ،بهبود و ارتقاء بهرهوری نظامهای حمایتی و
نظارتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد سیاستهای کلی نظام اداری کشور ،قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات و رویکرد دولت دوازدهم ،دستورالعمل شفافسازی اطالعات به شرح ذیل تصویب میشود:
ماده  :1تعاریف و مفاهیم:

وزارت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
واحدهای مشمول :معاونت ها ،واحدهای ستادی ،سازمانهای وابستته ،مؤسستات کمتب بگیتر عمتده و ادارات کتل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان (.پیوست شماره ) 1
اطالعات :هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا بصورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگتری بتب
شده باشد.
اطالعات عمومی :اطالعات غیر شخصی نظیر بواب  ،آئیننامههتا ،آمتار و ارقتام ملتی و رستمی ،استناد و مکاتبتات
اداری غیر طبقهبندی شدهای هستند که انتشار آنها بال مانع است .
ماده  : 2ابعاد شفافسازی :الف ت بابطهمندی ب ت اطالعرسانی

ج ت توسعه مشارکت

دت پاسخگویی

ماده  : 3محورها و موضوعات اصلی :

 -1قوانین ،تصویبنامهها ،آییننامهها ،اساسنامهها ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،روشها ،فرآیندها ،رویهها و شیوهنامهها
 - 2ساختار ،شرح وظایف و ماموریتهای سازمانی .
 – 3راهبردها ،سیاستها ،برنامه ها ،طرح ها و پروژهها .
 – 4فهرست خدمات ،مجوزها ،پروانه ها و موافقت اصولی ها .
 - 5گزارش بودجه و اعتبارات و عملکرد سنواتی و صورت هزینهها و درآمدهای رویدادها و برنامهها.
 – 6واگذاریها و واسپاریها.
 - 7معامالت ،قراردادها ،موافقتنامهها و تفاهمنامهها.
 -8حمایتها و کمبهای مالی و غیر مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
9ت مصوبات شوراها و مجامع
11ت نشانی و تلفن محل کار ،نشانی پایگاه اینترنتی و رایانامه واحدها و مدیران و نحوه دسترسی به آنان.
 – 11انتصابات مدیران تا رده معاون مدیرکل(و اطالعات و سوابق آنان)

ماده  : 4تکالیف اساسی واحد های مشمول :

هریب از واحدهای مشمول در اجرای این دستورالعمل موظف هستند اقدامات زیر را براساس طرح شفاف سازی بته
انجام برسانند:
 )1بازنگری و انتشار تمامی بواب  ،مقررات ،دستورالعملها و فرآیندهای انجام کار
 )2استاندارد سازی ،بهسازی ،ایجاد یکپارچگی در تولید ،ذخیره سازی ،پردازش و نگهداری اطالعات .
 )3تهیه برنامه و استقرار سازوکارها و روشهای آگاه سازی و انتشتار اطالعتات بصتورت مستتمر و نوبته ای و ایجتاد
امکان برای دسترسی عموم مردم در فضای مجازی .
 )4ایجاد سازوکارهای مناسب دریافت و جمعآوری نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و پاسخگویی.
ماده  : 5ساز وکار اجرای طرح :

الف – به منظور راهبری ،برنامهریزی و هدایت اجرای این دستورالعمل ،کمیتته شتفافستازی اطالعتات بته ریاستت
دستیار ارشد وزیر و با عضویت مدیران کل دفتر مدیریت عملکرد ،مرکز فنتاوری اطالعتات و رستانههتای دیجیتتال،
مرکز نوسازی و تحول اداری ،مرکز حراست ،دفتر حقوقی و مالکیت معنوی و مرکز رواب عمتومی و اطتالعرستانی
تشکیل میگردد.
ب – وظایف و اختیارات کمیته عبارت است از :سیاستگذاری،راهبری و هدایت اجترای دستتورالعمل ،پتیشبینتی
ساز و کارهای الزم ،تشکیل کارگروههای تخصصی و تعیین وظتایف و ترکیتب آن هتا ،تعیتین تکتالیف و وظتایف
سطوح مختلف واحدهای مسئول در امر عملیاتی نمودن این دستورالعمل ،تعیین ابعتاد ،مراحتل و روش هتای شتفاف
سازی مربوط به موبوعات 11گانه در قالب ابتال بخشتنامه ،ارزیتابی مستتمر پایگتاههتای اطتالع رستانی واحتدهای
مشمول و تعیین بواب و استانداردهای اصالح و تکمیل و روزآمد کردن آن ها ،بهسازی ساختار شبکه تولید ،ذخیره
سازی ،پردازش و نگهداری اطالعات در فضای مجازی ،همسان سازی نحوه انتشار اطالعات بر استاس سیاستتهتای
شفاف سازی و تسهیل در دسترسی آزاد به اطالعات ،و نیز ایجاد نظام پاسخگویی و پیگیری مستمر و گزارش گیتری
ادواری و پایش و نظارت بر فعالیت های پیش بینی شده.
ماده  : 6کلیه واحدهای مشمول مکلفند سیاستها ،بخشنامهها و مصوبات کمیته شفاف سازی را در واحدهای تابعه
و وابسته اجرایی نموده و براساس برنامه زمان بندی ،اقدامات و فعالیتهای الزم را به انجام برسانند .
ماده  : 7استثنائات این دستورالعمل با توجه به فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات عبارتند از:
الف) اسرار دولتی
ب) حریم خصوصی
ج) اطالعات تجاری
مرجع تشخیص استثنائات ،کمیته شفافیت است.

ماده  : 8مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل و انطباق اقدامات و فعالیت ها با مقررات باالدستی و صحت اطالعات
منتشره به عهده باالترین مقام مسئول واحدهای مشمول است .
ماده  : 9این دستورالعمل در یب مقدمه 9 ،ماده و دو پیوست در جلسه مورخ  1397/3/21شورای معاونان وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب رسید.

پیوست  – 1فهرست واحد های مشمول

 -1معاونت امور فرهنگی
 -2معاونت امور هنری
 -3معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
 – 4معاونت قران و عترت
 - 5معاونت امور توسعه منابع و مدیریت
 – 6معاونت حقوقی ،مجلس و استان ها
 – 7واحدهای ستادی ( دفتر وزارتی ،مرکز رواب عمومی ،مرکز حراست ،دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ،مرکز فنتاوری
اطالعات و رسانههای دیجیتال ،دبیرخانه هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی و هنری )
 - 8سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری
 – 9سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
 - 11سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 -11سازمان حج و زیارت
 -12سازمان اوقاف و امور خیریه
 -13پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
 –14بنیاد فرهنگی و هنری رودکی
 –15بنیاد سینمایی فارابی
 –16دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
 -17دبیرخانه ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
 – 18بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 – 19خانه کتاب ایران
 –21موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران
 – 21انجمن آثار و مفاخر
 22موسسه هنرمندان پیشکسوت
 – 23فرهنگسرای نیاوران
 –24صندوق حمایت از هنرمندان ،نویسندگان و روزنامه نگاران
 – 25موسسه نشرآوران
 – 26موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر
 -27بنیاد فرهنگی امام ربا (ع)
 – 28انجمن سینمای جوان

 –29موسسه سینما شهر
 –31موسسه رسانههای تصویری
 –31انجمن سینمای تجربی و مستند
 – 32موسسه کمب به توسعه فرهنگ و هنر
 -33ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها (  31مورد )

