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 فصل اول: قوانین و مقررات عمومی مرتبط با مدو لباس
 31/5/1389هب انضمام اصالحی مورخ  : اقنون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و پدیدآورندگان 1

 
 تعاریف –الف 

و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه « پدیدآورنده»از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  -1ماده 

  ق می شود اطال« اثر» یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته 

 اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: -2ماده 

 کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری  -1

 شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد  -2

نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا  اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های -3
 نشر شده باشد 

 اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد  -4

ینی و اثر تجسمی که به هر طریق و نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئ -5
 روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد 

 هرگونه پیکره )مجسمه( -6

 اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ی ساختمان  -7

 اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد  -8

 اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم  -9

 ر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه )فولکلور( یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد اث -11

 اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد  -11

 هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد  -12

 حقوق پدیدآورنده –ب 

 رنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقو ق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست حقو ق پدیدآو -3ماده 

 حقو ق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است  – 4ماده

 خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند :پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقو ق مادی  - 5ماده

 تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن  -1

 نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر  -2

 ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر  -3

 پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر  -4

 رجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن ت -5

 استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی  -6

 به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است  -7
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اشی از اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقو ق ن -6اده م

 آن حق مشاع پدیدآورندگان است 

آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریط با ذکر مأخذ در  نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و -7ماده 

 حدود متعارف مجاز است 

ذکر مأخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که  -تبصره

 جنبه انتفاعی نداشته باشد 

عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین کتابخانه های  -8ماده 

و متناسب با  نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طر ق مشابه آن به میزان مورد نیاز

 د نسخه برداری کنند فعالیت خو

 وزارت اطالعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد -9ماده 

 استفاده قرار دهد 

موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به  -11ماده 

 کماکان مورد استفاده قرار دهد 

و ضبط برنامه ها رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای  2از ماده  1نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند  -11ماده 

 استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است  

 مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت های قانونی دیگر -ج 

( مدت استفاده از حقو ق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ  31/5/1389) اصالحی  -12ماده 

به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی  مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وراثتی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت

 در اختیار حاکم اسالمی )ولی فقیه( قرار می گیرد 

 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود  6مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده  -تبصره

آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت حقو ق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می  -13ماده

 کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد 

 تعلقپاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده  -تبصره

 می گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود 

 انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد  -14ماده

کور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذ 14و  13در مورد مواد  -15ماده 

 خواهد بود  12این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 

 در موارد زیر حقو ق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود : -16ماده 

 اثرهای سینمایی یا عکاسی -1

 به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد  هرگاه اثر متعلق -2

ن نوع نام و عنوان و نشان ویژه ای معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از هما -17ماده 

 برد یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار 
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دآورنده را با عنوان انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدی -18ماده

ول اعالم و درج نمایند مگر این که و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متدا

 پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد 

 هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است  -19ماده 

شر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا ن -21ماده 

تمام نسخه می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر 

 مربوط بر حسب مورد درج نمایند  هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه

ید به ثبت پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نما -21ماده 

 برسانند 

 رخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن د

ه باشد حقو ق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شد -22ماده 

 و قبالً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد 

 و مجازات هاتخلفات  -د 

اً به نام هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامد -23ماده 

 شد شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر و یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد 

 هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد  -24ماده 

 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد  21-19-18-17متخلفین از مواد  -25ماده 

این قانون در مواردی که سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این  21-19-18-17ن از مواد نسبت به متخلفا -26ماده 

 قانون برای همگان آزاد است، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت 

 کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست  -27ماده 

هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی  -28ماده 

ص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخ

 می شود 

مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن  -29ماده 

 دستور الزم به ضابطین دادگستری بدهند 

یش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است  اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ اثرهایی که پ -31ماده 

ا اجازه پدیدآورنده ی تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با

اثر را به چاپ قائم مقام او با رعایت این قانون متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون 

 محکوم خواهند شد  23رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 

 تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خحود باقی است  دعاوی و شکایاتی که قبل از

 تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود  -31ماده 

 قانون مجازات عمومی ملغی است  248و247و246و245مواد  -32ماده 
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قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد آیین نامه های اجرایی این  -33ماده 

 رسید 

1)  

 

: اقنون نحوه رسیدگی هب تخلفات و مجازات فروشندگان لباس اهیی هک استفاده از آنها رد مأل عام خالف شرع است و یا عفت  2
 :عمومی را جریحه دار می کند

نظار انی که عالماً لباس ها و نشانه هایی که عالمت مشخصه گروه های ضد اسالم یا انقالب است تولید کنند یا وارد کنند و یا در مأل عام و اکس -1ماده 

 عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچا ق محسوب می شود 

 های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است  نشان های مذهبی اقلیت –تبصره 

 به شرح زیر خواهد بود : 1مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی واردکنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشان های مذکور در ماده  -2ماده 

 تذکر و ارشاد  -1

 توبیخ و سرزنش  -2

 تهدید   -3

هزار ریال تا یک ملیون ریال در مورد واردکننده و تولید کننده  511عطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه درمورد فروشنده و جریمه نقدی از ت -4

 هزار ریال در مورد استفاده کننده  211تا  21ضربه شال ق یا جریمه نقدی از  21تا  11

 هزار ریال در مورد استفاده کننده  211تا  21ربه شال ق یا جریمه نقدی از ض 41تا  21لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و  -5

 نماید دادگاه با توجه به شرایط و حاالت مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می 

 صوص و انطبا ق آن با ضوابط اسالمی می نماید دادگاه، تولید کننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخ -تبصره

 در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی از مجازات های فو ق  به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود : -2تبصره 

 انفصال موقت تا دو سال-1

 اخراج و انفصال از خدمات دولتی  -2

 وزارتخانه ها و شرکت ها و نهاد ها و ارگان های دولتی و عمومی  محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه -3

می پردازند مجرم شناخته می شوند و برای بار اول کاالهایی که در اختیار  1دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشان های موضوع ماده  -3ماده 

رم بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزار تا یک عمل می شود ، در صورت تکرار ج 2دارند ضبط و طبق بند الف ماده 

 میلیون ریال جریمه خواهند شد 

کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد،توقیف و خارج از  -4ماده 

 محکوم می گردند  2ح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات ها مذکور در ماده نوبت در دادگاه صال

 قانون مجازات اسالمی معدوم خواهد شد  114فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده  -5ماده 
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صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شود و توسط وسائل تکثیر نوار    ( پس از پاک کردن  -وسائل ضبط و تکثیر نوار )ویدئو -1تبصره 

قرار می  دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی

 گیرد 

رتی که نوسط سازمان های علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند در صو -2تبصره 

 مورد استفاده قرار گیرند از حکم این ماده مستثنی هستند 

در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکت ها یا سازمان ها و یا بنگاه هایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی  -6ماده 

 سال محکوم می شود  3تا  1ند مدیر عامل یا مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود و به حبس از می باش

 در مورد موسسات دولتی مدیرعامل یا مدیر مسئول عالوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود 

 مایند هریک از آنها به مجازات فو ق محکوم می گردد در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره ن -تبصره

 رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای انقالب اسالمی است  -7ماده 

 آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید  -8ماده 

صره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزاز و سیصد و شصت و پنج با حضور شورای محترم قانون فو ق مشتمل بر هشت ماده و شش تب

 نگهبان به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 

2)  

گاهن: 3 کارگیری اسامی،عناوین و اصطالحات بی  : اقنون ممنوعیت ب
ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسالم و معارف و فرهنگ اسالمی، به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از  -ماده واحده

ر آنها دستگاههای قانونگذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی ب

قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه  22کور در بند ) د( تبصره مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمانها و نهادهای مذ

داخلی اعم  های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات ،سخنرانی ها مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات

 ل کشور عرضه می شود ممنوع است از بخش های دولتی و غیردولتی که در داخ

ند فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دار -1تبصره 

ت های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسالمی و راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالی

 وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون های مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید 

ا از واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنه -2تبصره 

 سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است  از شمول این قانون مستثنی هستند 

فرهنگستان های علوم و علوم پزشکی و دستگاه های آموزشی و پژوهشی ، دانشگاهها و دیگر سازمانهای علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه  -3تبصره 

 هادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام کنند و واژه های پیشن

در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاهها و مراکز علمی آموزشی  -4تبصره 

 کنند  ،صنعتی و فرهنگی باشد،این دستگاهها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری

کارخانه، کارگاهها و اماکن تولیدی و خدماتی موظفند ظرف مدت دوسال از تاریخ ابالغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام  -5تبصره 

 اماکن خود را به نام ها و واژه های غیربیگانه برگردانند 
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مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، وزارت فرهنگ و ارشاد  چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر،روزنامه ها و سایر مطبوعات -6تبصره 

 اسالمی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند 

یار را صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است از بکارگیری واژه های نامأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی مع -7تبصره 

و ادب رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژه های مصوب فرهنگستان زبان 

 فارسی را پس از ابالغ در تمامی موارد به کار ببرند 

 ورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:تولید و توزیع کنندگان کاالها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در ص -8تبصره 

 اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -الف

 لف تعویض عالیم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط با هزینه متخ -ب

 وقت محل کار تعطیل م -ج

 لغو پروانه کار -د

 نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از عالیم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید  -9تبصره

  ویب هیئت وزیران خواهد رسید آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پبیشنهاد کمیسیون فرهنگی زدولت به تص -11تبصره 

3)  

شورای  11/11/1379آنیی انهم نحوه نظارت رب عالئم، نشاهن اه و تصاوری روی البسه و لوازم التحرری و کاالاهی مشاهب) مصوب : 4
 عالی انقالب فرهنگی(

 1ماده 

 ر تعارض است و بر فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد جلوگیری از به کار گرفتن عالئم، نشانه ها و تصاویری که با فرهنگ اسالمی ایرانی د -الف

انه حفظ نمونه عالمت و تصاویری که به صورت  مختلف انتشار می یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می گیرد و یا از طریق جراید و رس -ب

 ها تبلیغ می شود 

 تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار  -ج

 راحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقو ق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حفظ حقو ق ط -د

 تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسالمی در کاالها  -ه

و ترغیب نوآوری باشد،  طرح ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرح های ترکیبی باید مروج هنر و ارزش های اسالمی و ملی -2ماده 

 نع است استفاده از طرح ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کاالهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آیین نامه نباشد، بالما

 طرح و نقشی که آشکار و غیرآشکار دارای نکات و پیام هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است: -3ماده 

 نت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی اها -الف

 تبلیغ هرگونه مرام، مسلک و فرقه ای که به موجب قوانین کشور غیرقانونی می باشد و یا به صورت جریان های فکری منحرف مطرح باشد  -ب

 تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسالمی ایران  -ج
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 ایرانی  -یر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسالمینقوش و تصاو -د

در «( د»ایرانی )بند -و تعیین اصول فرهنگ عمومی، بومی و اسالمی«( ب»شاخص ها و نحوه تشخیص و تعیین جریان های فکری منحرف)بند -تبصره

 آیین نامه اجرایی مشخص می شود 

ی مصرفی فو ق الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر عالئم و نشانه ها و تصاویر تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها -4ماده

 روی البسه و      هستند 

به ن ها صدور مجوز برای کانون های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولیدکنندگان و نظارت بر کار این کانو -5ماده

 عهده معاونت هنری است 

رح شورای نظارت بر عالئم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و      در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل و اعضای آن به ش -6ماده 

 ذیل است:

 معاون امور هنری )رییس شورا( -الف

 مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی  -ب

 فرهنگی  نماینده سازمان میراث -ج

 نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  -د

 نماینده وزارت اطالعات  -ه

 دونفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی  -و

 ورای فرهنگ عمومی یک نفر صاحب نظر در مسایل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسالمی و با تصویب ش -ز

 یک نفر صاحب نظر در مسایل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی  -ح

 کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به پیشنهاد معاونت حقوقی  -ط

 نماینده وزارت بازرگانی  -ی

ر استان هایی که توانایی انجام این کار را دارند تشکیل دهد  همچنین تعیین میزان و معاونت امور هنری می تواند دبیرخانه های مشورتی د – 1تبصره

 نحوه مشارکت استان ها در چارچوب نظارتی، به عهده معاونت امور هنری است 

 تصمیمات شورای نظارت با تأیید اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود  -2تبصره 

 ت نقوش به کار گرفته در کاالهاست همچنین طبق قانون باید از حقو ق مؤلفان و مصنفان حمایت شود دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمای -7ماده 

 شورا می تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل  – 8ماده 

 آورد  ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر، با تأیید شورا خواهد بود 

شورای نظارت دبیرخانه ای خواهد داشت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای  – 9ماده

 آنهاست 

 شورا برای پی گیری امور و جرائم و تخلفات، یک واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل می دهد  -11ماده 

 اسالمی تالش کنند  -االخص صدا و سیما و مطبوعات موظفند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانیرسانه های گروهی ب -11ماده 

دستورالعمل های اجرایی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آیین نامه توسط معاونت امور هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی  -12ماده 

  مورد تصویب قرار می گیرد 
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 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید  11/11/1379مورخ  474تبصره در جلسه  3ماده و  12آیین نامه فو ق در 

                                   

 راهبرداهی گسترش فرهنگ عفاف   :5                                                       
 
 در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها ؛ـ توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر 1

سایر  ـ تبیین دایمی جایگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان2

 ذب؛های کا ها و شخصیت مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبه

سبت به ـ تقویت بنیه اعتقادی، اخالقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها ن3

 آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛

نی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسا4

 کلیه مراکز اداری و آموزشی؛

های زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی  ها و ویژگی های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیت ـ تبیین آموزه5

 آنها؛

 رویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛ـ احیاء و ت6

 ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخالقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛7

و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست های مختلف زندگی  ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخالقی عفاف و حجاب درعرصه8

 کردن بنیانهای اخالقی خانواده و جامعه؛

 ـ تبیین دیدگاه اسالم در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان ، فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط9

 های جذاب؛ سنی جوانان و نوجوانان با شیوه

عایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت ـ توجه دادن به ر11

 های اجتماعی؛ مصونیت از زشتی ها و آسیب

 ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر؛11

ام جدی نهاد خانواده نسبت به تامین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران و تاثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی ـ اهتم12

 آنها؛

 ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تاثیر آن بر استقالل فرهنگی و سیاسی کشور؛13

جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه از  ـ تقویت روحیه تعادل در14

 های غربی و تقویت مدگرایی ملی؛ مد

 تاریخی و تمدن فرهنگی؛های تاریخی و فرهنگی و نشانه های روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه  ـ تبیین ریشه15

ها و توانمندیها و تامین مطالبات خود به منظور جلوگیری از  ـ زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت16

 های نامناسب در حیطه فرهنگ عفاف و حجاب؛ گری بروز جلوه

و بررسی تاثیرات محصوالت « مینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعهز»ـ اختصاص بخشی از موضوعات تحقیقاتی به بررسی 17

 فرهنگی کشور بر این موضوع؛

ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقو ق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیه  ـ تشویق و ترغیب خانواده18

 یشگی در زندگی؛ساده زیستی و قناعت پ

ریزی و تامین امکانات الزم جهت رفع مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه  های ذیربط در برنامه ـ تقویت هماهنگی بین دستگاه19

 ازدواج جوانان؛

 های بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان؛ ـ توسعه فعالیت21

های مختلف فعالیت به عنوان  های خود اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینه ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعه طرح ـ ارتقای مهارتهای فنی و حرفه21
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 زمینه ساز ازدواج، تشکیل خانواده و نهایتاً توسعه فرهنگ عفاف؛

ارایه الگوی مطلوب از عفاف و حجاب در محصوالت فرهنگی خود )فیلم، سریال، تیاتر  های کشور نسبت به ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیه رسانه22

 امر؛ این در جوانان برای تناقض و تضاد ایجاد از پرهیز و( …و

 های فرهنگی و تبلیغی؛ ـ جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و حجاب در برنامه23

 های غیردولتی و هییت های مذهبی در کشور؛ ها و ظرفیت سازمان ها، احزاب، تشکل تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیتـ جهت دهی و 24

 ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقالل فرهنگی و اقتصادی؛25

استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش  های صحیح تبلیغ و ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روش26

 مردمی؛

 ی؛ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجالت سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکل27

 

 ، تبلیغی و هنری و پرهیز از یک سونگری؛ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه های فرهنگی28

هنگی، ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین )ع(، بزرگان علمی و ادبی و فر29

 .منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان

 های اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛ عفاف با حضور و فعالیت ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و31

های مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت  ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات بین دستگاه31

 عفاف و حجاب در ارایه برنامه ها و کاالهای فرهنگی؛

های خشن، فیزیکی و تحقیر  و توسعه نیروی انسانی مومن، کارآمد و آشنا به مسایل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخورد ـ تربیت32

 آمیز با متخلفین؛

 های مختلف در چارچوب قانون؛ های فرهنگی توسط دستگاه ی ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجار33

 های تحت مسیولیت آنها؛ های اخالقی در مجموعه ـ ارتقای سطح آگاهی وایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش34

 های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب؛ ـ طراحی و اجرای فعالیت35

های خصوصی برای  ها، شرکت ها، مدارس، دانشگاه سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادرات، بانک نسبت به مناسبـ ترغیب مسیولین و مدیران 36

 شاغلین و مراجعین؛

ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختی جوانان ضمن ترویج  های مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانه ـ توسعه و تنوع بخشی به الگو37

 تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از حجاب؛ و

 دهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛ ای نوین و تاثیر گذار در جهت های فرهنگساز به مد به عنوان مولفه ها و نهاد ـ توجه دستگاه38

 های مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی؛ ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبلیغ الگوهای لباس  ها و الگو ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نماد39

 ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت تولید و توزیع اقالم مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛41

 ت از طراحان و تولید کنندگان آن؛های ایرانی ـ اسالمی و حمای های دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگو ـ ایجاد زمینه41

 های پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی؛ ها ونماد ـ ایجاد زمینه تبادل فرهنگی ملل اسالمی از طریق ارایه الگو42

 های امکان رقابلت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت مالی از آنها؛ ـ فراهم ساختن زمینه43

 های ایرانی ـ اسالمی؛ های منطبق با الگو باسـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و ل44

 ـ تهیه مقررات الزم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛45

جامعه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در  ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه46

 کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به

 .شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه خواهد گردید

 (ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ) رییس کمیته1

 (رییس کمیتهـ رییس سازمان تبلیغات اسالمی ) نایب 2

 ته(فرهنگ عمومی )دبیر کمیـ دبیر شورای 3

 ـ نماینده سازمان ملی جوانان4

 ـ نماینده وزارت اطالعات5

 نیروی انتظامی ـ نماینده6
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 ـ نماینده وزارت کشور7

  ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی8

  ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش9

 آوری قات و فنـ نماینده وزارت علوم، تحقی11

 آموزش پزشکی ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و11

 ـ نماینده سازمان صدا و سیما12

 ـ نماینده وزارت بازرگانی13

  ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر14

 ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان15

 ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران16

 وزارت مسکن وشهرسازی ـ نماینده17

 ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی18

 ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات19

 ـ نماینده گمرگ جمهوری اسالمی ایران21

 ـ نماینده سازمان تربیت بدنی21

 نماینده مرکز امور مشارکت زنان 22

های  های اجرایی و نقش دستگاه ها و دستورالعمل نامه ها، آیین ت دو ماه راهکارـ کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مد47

  ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطالع شورای عالی انقالب فرهنگی برساند

 

  اهی اجرایی گسترش فرهنگ عفاف اصول و مبانی و روش  :6                                      
  شورای عالی انقالب فرهنگی 14/11/1376 مورخ جلسه سیزدهمین و چهارصد مصوب ▪

  های اجرایی در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ـ اصول و مبانی روش

د، های اجرایی دستگاههای مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باش برای آنکه روش

 شود: وار اشاره می به این اصول و مبانی فهرست

راد جامعه که عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوا است  بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی اف( 1

 در حکم روح و ریشه اخال ق و رفتار آنان است، توجه شود 

ها و مفاهیم اخالقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب  گ عفاف و حجاب، الزم است به تحکیم ارزشدر توسعه فرهن( 2

شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح  واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوا محسوب می رابطه نزدیک و بی

 د با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود رفتار زن و مر

حجابی برای درک  توضیح و تبیین دایمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوء عدم رعایت عفاف و بی( 3

 حقیقت عقالنی و منطقی عفاف و حجاب امری ضروری است 

ربیتی خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح افراد، نقش اصلی و عمده را ایفا عفاف و حجاب یک امر ت( 4

 کند  می

الزم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای کشور و ملت و همچنین به آثار ( 5

های  این استقالل جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی که خود یکی از راههای تهاجم فرهنگی است با ذکر شواهد و نمونهمثبت سیاسی 

 تاریخی تشریح شود 

و  پرستی از یک سو و فقر گری و تجمل های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافی ها و زمینه ضروری است به ریشه( 6

ها و  های موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشه استیصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواری
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 ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود  انگیزه

، آموزشی و تبلیغی تأکید شده سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به های فرهنگی در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیت( 7

ی نسبت نحوی ساخته شود که افراد به صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبین

 به اسالم و نظام اسالمی گردد پرهیز شود 

و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به  در توسعه( 8

 شود، تلقی شود  عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می

زش، عنایت کافی شود و در تبلیغات نیز در آثار ادبی و هنری شأن و ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یک ار الزم است در معرفی اسوه( 9

 منزلت انسانی زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد 

باید مقتضیات سنی، روحی و فرهنگی مخاطبان  تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب بدآموزی و اشاعه فحشا نشود و در این امر، می( 11

 رار گیرد مورد توجه ق

ها و  های فرهنگی، ارشادی و اجرایی، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد و برنامه در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب الزم است میان فعالیت( 11

 اقدامات انجام شده به صورتی مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد 

ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به  ای مثبت تکیه شود و شیوهه در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه( 12

 آمیز خودداری شود  حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت عدم رعایت عفاف و بی

ت به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و مدیران و مسئوالن باید از آگاهی و حساسیت الزم نسب( 13

 پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود 

که ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوی نباشد  در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه( 14

 خود موجب اختالط نامناسب زن و مرد شود 

ای مربوط به  ها و آداب محلی و منطقه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنت( 15

ترین نوع حجاب و  ترین و رایج چادر به عنوان کامللباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قایل شدن حرمت و احترام برای 

نی تابع ضوابط تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خودداری شود  )مراکز اداری، آموزشی و درما

 باشند(  خاص خود می

هایی که استفاده از آنها الزمه رعایت  ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسبه موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ( 16

 ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد  عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه

 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب نهایی ر 14/11/76مورخ  413بند در جلسه  16این اصول در 

 

 اه و ضوابط حاکم رب تبلیغات محیطی سیاست  :7
 

شورای عالی انقالب فرهنگی ،  638بر اساس تفویض جلسه  27/11/88مورخ  198بر این اساس ، شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

 مصوبه سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را تصویب نمود 

لیغات محیطی )شامل تابلوهای تبلیغاتی ، بنرها ، عرشه پل ها ، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند این شورا سیاست ها و ضوابط حاکم بر تب

 اتوبوس و مترو ، فرودگاهها ، تابلو سردرمغازه ها و اماکن تجاری و مانند آن( و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب نمود:

 : ها سیاست –الف 

 رفتار غیراسالمی و بکارگیری شیوه ها ، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد  و اخال ق ، فرهنگ تبلغ باعث دنبای تبلیغات  1

   تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد 2
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   تبلیغات کاالهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود 3

   تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب ، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد 4

   در فضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی بر تبلیغات فرهنگی غالب باشد 5

 گی اختصاص یابد   بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون شهری باید به تبلیغات تاثیرگذار فرهن6

ت   تبلیغات در فضای عمومی نباید منظر شهری ، چشم اندازهای طبیعی ، زیبایی های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تح7

 الشعاع قرار دهد 

 :  ضوابط –ب 

  گردد پرهیز اثبات غیرقابل و کننده گمراه و کذب ادعاهای از باید تبلیغات در  1

 و زبان فارسی باشد  ها نشانه و خط به باید یغاتتبل  2

 : نوشتن واژه های فارسی با امالی نادرست مجاز نیست  1تبصره 

: استفاده از عالئم صنعتی و عالئم و نامهای کاالی ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بالمانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر  2تبصره 

 باشد  حروف بیگانه غلبه داشته

   تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کاالهای غیرمجاز را ترویج نماید 3

   تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کاالی مورد تبلیغ ، نباید خدماتو یا کاالهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد 4

   استفاده از جذابیت های جنسی در تبلیغات ممنوع است 5

 استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است   6

   تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف ، معطوف به معرفی خصوصیات درست کاال باشد 7

 وتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد   تبلیغات نباید باعث ناهنجاری ص8

   تبلیغات بازرگانی در محیط های آموزشی ، پژوهشی ، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد 9

   تبلیغات نوشتاری ، تصویری و تجسمی با بعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است 11

 بعاد و اندازه تبلیغات را کارگروه موضوع قسمت )ج( این مصوبه تعیین می نماید تبصره : مصادیق غیرمتعارف بودن ا

مورد    تبلیغات نباید بگونه ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کاالی11

 نظر هستند 

  نظارت و سازماندهی –ج 

و ضوابط موضوع این مصوبه و همچنینی تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات  ها سیاست اجرای حسن بر دائمی نظارت منظور به

 نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیت های استانی ، کارگروهی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

 گ عمومی )رییس کارگروه(  دبیر شورای فرهن1

   مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2

   مدیر کل ذیربط وزارت بازرگانی 3

   نماینده سازمان تبلیغات اسالمی 4

   نماینده سازمان صدا و سیما5

   نمایده نیروی انتظامی 6

   نماینده وزارت مسکن و شهرسازی 7

 تهران  رییس سازمان زیباسازی شهرداری 8

   رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران9

   رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری شورای اسالمی شهر تهران11

   دو صاحبنظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات )ترجیحا عضو هیات علمی( به انتخاب شورای فرهنگ عمومی11

   نماینده وزارت راه و ترابری12

 گستان زبان و ادب فارسی  نماینده فرهن13

  نماینده اتا ق بارگانی ، صنایع و معادن ایران 14

   نماینده موسسات و شرکت های تبلیغاتی با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی15

، نماینده دستگاه ذیربط : در مواردی که موضوعی مرتبط و متناسب با ماموریتهای سایر دستگاه ها در دست بررسی می باشد به تشخیص کارگروه 1تبصره 
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 با حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می شود 

: کارگروه فو ق آیین نامه های پیشنهادی خود را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه می نماید و شورای فرهنگ عمومی موظف است 2تبصره 

 یطی ، دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را تصویب و ابالغ نماید ماه از تاریخ ابالغ سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات مح 3ظرف مدت 

 همچنین بر اساس این مصوبه شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظیم ساز و کار نظارت بر اجرای این ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن ،

 ئه نماید سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارا

 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید  638الزم به ذکر است این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسه 

کاراهی اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب : 8  سیاست اه و راه

  

رسد، اما در فرهنگ  باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسالم می میترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسالمی  از ارزنده« حجاب» 

 رسد  اسالمی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می

زم ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و ال های فرهنگی باشد و توجه به زمینه ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسالمی می حجاب و عفاف پدیدة مذهبی    

 های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است   نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش می

راد بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود اف     

 باشد   ها به صورت مستمر و هدفمند می ک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همة نهادها و دستگاهباشد  بدون ش می

  

 سياستها و راهكارها 

 های اجرایی  کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی  های دستگاه ـ در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه1

 های رسمی و اداری کشور  جرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشهای ا ـ ابالغ روش2

های اسالمی  های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم ـ  نظارت بر رعایت حریم حجاب وعفاف در سازمان3

 دلیل تأثیر منفی بر مراجعین  آرایش در محیط کار به وحضور ساده و بی

های الزم برای ترویج الگوهای  ـ تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه4

 مناسب پوشش اسالمی توسط نهادهای الگوده 

 ی مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد   ها ـ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل5

 ـ وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در جامعه 6

 ـ گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسالمی در جامعه 7

 ـ اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی، هنری متناسب 8

 هایی در این زمینه برای گزینش مدیران  های آنان و تدوین شاخص ـ رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی از سوی مدیران، مسئولین حکومتی و خانواده9

 ـ رفع اشکاالت قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی 11
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های منظم به وزیر  ها و ارائه گزارش ستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانـ پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت م11

 فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کمیته( 

های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته  ها توسط دستگاه ـ ارزیابی دقیق از اجرای طرح12

 ج فرهنگ عفاف توسعه و تروی

 ها ـ خصوصاً صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تاثیر آن در جامعه  ـ نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه13

 در مورد حجاب و عفاف « امر به معروف و نهی از منکر»ـ احیاء سنّت حسنه 14

علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در  های الزم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات ـ فراهم کردن زمینه15

 مورد آن  

 کنند   های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف وپوشش اسالمی را رعایت می ـ انجام سیاست16

  

 د اسالمیوزارت فرهنگ و ارشا وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی

 

ها و     برای توجه به فرهنگ حجاب و  ها، مجالت، محصوالت سمعی و بصری، نمایش های ارتباط جمعی همانند: روزنامه ـ هماهنگی و نظارت بر رسانه1

 عفاف و رعایت آن 

کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که  دـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولی ـ حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی2

 نمایند   راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارایه می

 ـ جلوگیری از انتشار و تبلیغ کاالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند )کتاب، فیلم ، نشریات، تأترو   (3

 عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصوالت و کاالهای فرهنگی  ـ ترویج الگوهای مناسب برای 4

 ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف  های جمعی جهت ایجاد حساسیت الزم در خانواده ـ هماهنگی و همکاری با رسانه5

 ـ تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف وحجاب 6

 المللی برای رواج فرهنگ عفاف وحجاب  ای، ملی و بین های فرهنگی ـ هنری، منطقه ی جشنوارهـ برگزار7

 های فرهنگی غیردولتی و خصوصی  جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب  ـ استفاده از ظرفیت سازمان8

وحجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف  ـ نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست9

 فرهنگی 

های فکری ـ فرهنگی،  های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست ـ تبیین و تحلیل ریشه11

 ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن 

ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف  ها و نمایشگاه های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرت گاههای هنری ـ مردمی، نمایش ـ نظارت بر تشکل11

 وحجاب 
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 « منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات»ـ اهتمام الزم برای اجرای قانون 12

 بر بازبینی فیلم، کتاب و   های نظارت  های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت به عضویت پذیرفتن خانم -13

 ی کشف حجاب در ایران  و بررسی علل و عوامل آن  های سینمایی در مورد تاریخچه ـ تهیه فیلم14

های منفی و  های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت های اسالمی ـ ملی )حجاب و حجاب برتر( در فیلم ـ استفاده مناسب از لباس15

 ها   یلممنفور در ف

 های سینمایی و مطبوعات  ـ ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم16

 های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ـ نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی ـ اخالقی سالن17

 شریات از طریق اینترنت  ـ حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسالمی و سعی در جهانی نمودن این ن18

های فرهنگی در   ـ  ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ اسالمی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوسیله رایزنی19

 های ج ا ا در سراسر دنیا )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(  سفارتخانه

های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسالمی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از  جهت اعزام گروهـ همکاری و هماهنگی در 21

 کشور ـ )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( 

 با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(  های کشورهای اسالمی در ایران ) ـ اسالمی و ملی بین سفارتخانه ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی21

 

  

 وزارت بازرگانی 

 های ساده و اسالمی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسالمی  ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک1

 های مربوطه  ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان2

 های چادری  ای ـ  از واحدهای تولیدی پارچه کامل ـ حتی یارانه ـ حمایت3

 ها و   ( از نظر پوشش و بدحجابی  های تجاری، نمایشگاه ها، مجتمع ـ کنترل اماکن تجاری عمومی )شامل فروشگاه4

 های دست دوم خارجی در کشور  ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس5

 بر روی پوشاک تولید شده در داخل  (Brand)ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجارینامه و ملزم  ـ اجرای شیوه6

 های عرضة لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف  ها، دستگاه رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه ـ اطالع7

های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی واحدهای  نمایشگاه های ادواری و ـ حمایت همه جانبه از برگزاری جشنواره 8

 نمونه در سطح کشور و خارج از کشور 

ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به  3ـ پیشنهاد قوانین مشخص در مدت 9

 ورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی ش
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 ها جهت حفظ حریم عفت عمومی  ها و استفاده از مانکن تر مقررات در چیدمان آرایش/ تزیین ویترین ـ اهتمام برای اجرای مناسب11

 ی کاال بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجار ـ نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته11

 ـ تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت 12

 کنندگان   های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسالمی و سالم به تولید کنندگان و مصرف ـ برگزاری نمایشگاه13

  

 سازمان صدا و سيما 

 سازی و جذاب نمودن آن   رخصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینهـ اهتمام ویژه د1

 های مختلف  برنامه وری آن از طریق تولید  ـ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سالمت جامعه و بهره2

های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای  مههای مؤثر و فوری از طریق تولید برنا حل سازی در زمینه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راه ـ فرهنگ3

       تلویزیونی و

ابط ـ تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری رو4

 متعادل اجتماعی 

ن حضرت زهرا )س(، حضرت زینب)س( و زنان نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر در های الهی اسالم چو ـ به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت5

 های اسالمی به صورت جذاب  سازی و گسترش ارزش های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ مناسبت

ه علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه های تلویزیونی و انجام مناظر ـ ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه6

 حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان 

های تلویزیون و  های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه ـ به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبة کشورهای خارجی در زمینه7

 تهیه فیلم از زندگی آنان  

های فکری و عقیدتی  یه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانـ ته 8

 و رفتاری زنان در جامعه 

 ای( در جغرافیای جمهوری اسالمی ایران  ـ آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی )منطقه9

های  ها و شخصیت های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش ها و مجموعه ن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلمـ به تصویر کشید11

 سواد   عامّه و کم

طر زنان ایرانی دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خا ـ نشان11

 عفاف و حجاب  تر آنان به از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه

 ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی 12

 ها  ها و سریال قد و بررسی فیلمهای خارجی متضاد با فرهنگ اسالمی از طریق ن ها و فیلم ـ انجام تمهیدات الزم برای کاهش تأثیرات منفی سریال13

 های ایثارگران و     از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی  ها و خانواده های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی ـ معرفی نمونه14
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 خصیت و منزلت اجتماعی آنها های جوانان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت ش ـ انعکاس موفقیت15

 « عفاف و پوشش»های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع  ـ تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه16

 ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه   ـ آشنا نمودن خانواده17

 های حجاب و عفاف  های خارجی بر اساس مالک ها وسریال ـ بازنگری در شرایط انتخاب فیلم18

های کودک نظیر  ها و برنامه های عروسکی مطرح در کارتون های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان ـ تهیه برنامه19

 رهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(   )علی کوچولو، کاله قرمزی و     در ترویج ف

های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در  ـ تهیه برنامه21

 های اخیردر آن جوامع  سده

مباالتی اخالقی و سو ق  پرستی به عنوان عوامل ترویج بی گرایی و تجمل لوگیری از ایجاد روحیه مصرفـ نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور ج21

 های فرهنگی و اخالقی  آن به سوی تبلیغات و آگهی

، تأتر و     با های سینمایی ها، فیلم های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و     در برنامه ـ تدوین سیاست22

 محوریت عفاف و حجاب 

سرپرست، کودکان خیابانی، طال ق، اعتیاد، فرار دختران و  بی  های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان ها در مورد علل آسیب رسانی مناسب و دقیق به خانواده ـ اطالع23

 ها   آسیب نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این 

های مناسب به  های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه اقب منفی استفاده از فیلمـ انعکاس عو24

 صورت طبیعی و غیرعمدی  

 ـ نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی   25

 های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار  ات و روایات و توصیهـ بیان آی26

هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و  های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره ـ اتخاذ سیاست27

 کنند  پوشش بد حضور پیدا می

 رغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند  ـ ت28

 باشند   سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می ـ تجلیل از هنرمندان و فرهنگ29

 ه ملی در مورد  اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب ها از طریق رسان ـ افزایش سطح آگاهی خانواده31

 ـ سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب 31

  

 نيروی انتظامی 

 های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن  ـ اعالم حدود و ضوابط قانونی عفاف و مالک1

 ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه  2
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های کوهستانی و سایر اماکن  گاه ها و تفرج های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان همکاری با سازمان ـ3

 عمومی و تفریحی 

 ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی  ـ الزام اتحادیه4

 نونی در اماکن عمومی شهر ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قا5

 ـ پیشنهاد الیحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی 6

 ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و      7

ها، سواحل  ها و اماکن ورزشی، کوهستان های سینما، سالن ها، سالن نظیر پارکـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی 8 

 های ذیربط(  ها و     )با مشارکت نهادها و دستگاه ها، پایانه دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه

منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخالقی حجاب و عفاف و نتایج  ـ اهتمام بیشتر به آگاه9

 های ذیربط(   تبلیغی )با مشارکت دستگاه

 شوند  عفتی و بدحجابی می هایی که موجب بی ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصوالت سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس11

 ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن  ها و شهرک های مسکونی، برج فاف در مجتمعـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی ع11

 ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان   ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه12

 دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم ـ اولویت در بکارگیری زنان مجرب در 13

کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد  ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسالمی و کنترل افراد شرکت کنندگان جشن ـ الزام برگزار14

 مجوز 

 ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی   هـ الزام آرایشگا15

ها و    بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع  های مسکونی، نمایشگاه ها و مجتمع ـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه16

 های ذیربط(  بدحجابی )با همکاری دستگاه

 ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت  نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد 17

 ـ کسب اعالم نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی درخصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز 18

 کنند   ای که سرنشینان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی ف خودروهای دولتیـ توقی19

 توانند موجب ترویج فساد شوند   هایی که می ـ اعالم نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش21

 شوند   ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می21

  

  سازمان ملی جوانان

 های مرتبط با جوانان  های کارآمد جهت  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه ـ طراحی شیوه1
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 های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه   ـ ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل2

 کنند   اب فعالیت میهای غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حج ها و انجمن ـ حمایت از سازمان3

ای برای  زدایی  از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه کارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت ها و راه ـ تبیین و معرفی شیوه4

 ارتباط 

 های ذیربط(  ردی جوانان )با همکاری دستگاهـ تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و ف5

 های جامعه  ـ مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعة فرهنگ عفاف متناسب با عالیق جوانان و ارزش6

 ها به تفکیک دختران و پسران   سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه ریزی در مورد بهینه ـ برنامه7

 های مرتبط  های آن به دستگاه های ملی جوانان و ارائة گزارش در نظرگرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش ـ8

 های انجام شده   های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش ـ انجام پژوهش9

 های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه  رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاهـ انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی باال11

 های مصوّب مربوط و ارائة راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص  شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه ـ آسیب11

 ای  ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ه انی به خانوادرس ـ با کادر مجرب ـ جهت اطالع ی محلی ـ ایجاد مراکز مشاوره12

 ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب 13

 ـ تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمینه پوشش 14

  

 سازمان تبليغات اسالمی 

 ـ تقویت نظام تبلیغ دینی در دو عرصة سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب 1

 شناسی و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه  ـ آسیب2

 ها   یا و عفت در خانوادههای برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش ح ها و دافعه ـ تبیین و تبلیغ جاذبه3

ای و نیروی انسانی مبلغ ـ با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه  های رسانه گیری از توانمندی ـ تأکید بر اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی ـ به ویژه با بهره4

 توسعه فرهنگ عفاف و حجاب 

    ـ برای کودکان و بزرگساالن در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب ـ تولید محصوالت فرهنگی، هنری ـ سینمایی، نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و 5

 )توسط حوزه هنری(  

 ـ توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف6

 تبلیغی 

دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت کنندگان در تهیه  ا هدف جهتـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی ب7

 های مناسب در این زمینه  ها و برنامه طرح
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 آوری(  ـ تأسیس پژوهشکدة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب )با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن8

 های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمی  اف در فروشگاهـ توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عف9

 ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان 11

 ـ بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد  11

 ها  های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه آهن، پایانه ها، راه های انتظار فرودگاه طالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالنـ ارائه م 12

 وزارت آموزش و پرورش 

های  آموزان و سازمان شـ آموزش، ساماندهی، توجیه و بکارگیری مدیران، معلمان و کلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دان1

 های اسالمی و     مربوط نظیر بسیج، انجمن

 های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن  ـ انجام تحقیقات الزم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه2

آموزان در کتب درسی کلیه مقاطع  ی آن برای دانش ـ گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه3

 تحصیلی 

 نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی  ـ اهتمام به مثبت4

ها و  دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی ازجوانان در تهیة طرح ـ اجرای مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت5

 ی حجاب    های مناسب در زمینه برنامه

های   های حجاب و عفاف و علم( و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی ـ تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز )با توجه به مالک6

 الگویی آنها در زمینه پوشش 

افزایی برای والدین )خصوصاً مادران( و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در  های دانش ـ آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کالس7

 های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان  خانه و محیط

رایش نکردن در آموزان و کلیه کادر مدرسه و آ ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها، مدهای  اسالمی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش8

 مدارس 

 آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سالیق مختلف  های متنوع در پوشش دانش ها و مدل  ـ تعیین رنگ9

 های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای سازی محیط ـ مَحْرَم11

 جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی 

 ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس  ها، روش ها، زمینه ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوصاً دختران ـ برای شناخت توطئه11

 شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی  تر با توجه به ها وجوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین ـ آشنا نمودن خانواده12

 و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب   گویی و نقاشی درمقاطع  پیش دبستانی ـ استفاده از شعرخوانی، قصه13

رگران و    از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در های ایثا ها و خانواده های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی ـ معرفی و تشویق نمونه14

 مدارس 
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 آموزان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت و منزلت اجتماعی آنها  های دانش ـ انعکاس موفقیت15

 امعه از طریق کتب درسی  ـ آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و ج16

ـ تهیه و تدوین و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین 17

 آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان  دانش

 آموزی  های دانش های تشکل از طریق استفاده از توانمندی  ـ آموزان ـ با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب سازی اوقات فراغت دانش ـ غنی18

 کنند   آموزانی که پوشش اسالمی را رعایت می ـ در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش19

   باشد آموزان آن اسالمی و مناسب می ـ در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش21

 آموزان   ـ پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش21

  

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

  ـ اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصوالت فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسالمی با توجه به قوانین مربوطه1

 ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و        ها، مانکن ها، عروسک تولید و عرضه مجسمهـ ممنوعیت ورود، 2

 های دست دوم خارجی  ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس3

 ـ وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصوالت فرهنگی و کاالهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسالمی 4

کاالهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و    ( با همکاری  نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت )عبور( تمامی کاالها )از جمله  ـ5

 . های ذیربط دستگاه

  

 ها و مراكز آموزش عالی  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ـ دانشگاه

سازی و به روزکردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در  جاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینهـ تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و ح1

 های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  کشور در محیط

 تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب    های نفوذ فرهنگ غرب و  ها، روش ها، زمینه ـ آشنا ساختن دانشجویان ـ خصوصاً دختران ـ با توطئه2

 ـ انتشار فصلنامة علمی ـ پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه 3

توسعه  های دانشجویی در زمینه ها، اردوها و همایش ها، خوابگاه های دانشگاهی، دانشکده نامه انضباطی دانشجویی در محیط ـ نظارت جدی بر اجرای آیین4

 فرهنگ عفاف 

 کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان باحجاب و معرفی افراد نمونة محجّبه    ـ تقدم رعایت5

 های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب  نامه ـ حمایت از پایان6

 ـ رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی 7
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 جام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب ـ برگزاری میزگرد و ان8

های پسندیده و احترام به حریم  ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش9

 افراد  

و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد  ـ تهیه و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی11

 ها  نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه

های اخالقی و اجرای  زن و مرد جهت ارایة مشاوره، ترویج معروف شناسی  شناسی و جامعه ـ آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسالمی، روان11

 تر اصول حجاب  مناسب

 های دانشجویی  غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل ـ برخورد12

 ها   ها و فاقد صالحیت در دانشگاه تفاوت به ارزش ـ عدم بکارگیری کارکنان بی13

راهکارهای گسترش ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی  ـ تهیه گزارش ساالنه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه14

 فرهنگ عفاف و حجاب و ارایة آن به شورای عالی انقالب فرهنگی 

 های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف  ـ حمایت از تشکل15

 ها   نشگاهـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای  اسالمی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دا16

 های سالم دانشجویی  مستقل و کمک به انجام ازدواج ـ آشنا نمودن دانشجویان با  شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه17

  

 مركز امور زنان و خانواده

خگویی به شبهات طرح شده در زمینه های رواج آن در کشور و پاس ـ تحقیق و تدوین کتب و مقاالت مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه1

 حجاب 

 ها  های آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده ـ تهیه پودمان2

 های اجرایی و تشکیالت غیردولتی  ها در دستگاه مدت برای ارباب رجوع های آموزشی کوتاه ـ تشکیل دوره3

 عفاف در مراکز علمی ـ تحقیقاتی  های تخصصی با موضوع فرهنگ ها و نشست ها، کنفرانس ـ برگزاری همایش4

 نمایند   هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می(NGOـ تشویق و حمایت از)5

های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از  ـ همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباس6

 های ملی و اسالمی  یع لباسمراکز تولید و توز

  

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 ـ ایجاد فضای امن در تبادل اطالعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصة تبادل اطالعات  1
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 های ضداخالقی و ضدحجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفرة مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  ـ مسدود کردن سایت2

 کنند   ی عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می هایی که در توسعهNGOها و  ـ ارائة تسهیالت و خدمات ارزان برای دستگاه3

 بندوباری در جامعه  ـ تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی4

 های اینترنتی ضد اخالقی  ن به سایتـ ارائة گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربرا5

 آنها     نمایند، و جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز را فراهم می ـ برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایت6

 های ضد اخالقی    ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده ـ ارائة نرم7

 ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف  امکانات الزم ـ از طریق اینترنت ـ برای وزارتخانهـ تامین 8

 سازمان تربيت بدنی 

ها نسبت به رعایت  بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده  های ورزشی سازمان تربیت آموزشی و سالن  سازی فرهنگ عفاف در مراکز ـ گسترش و بهینه1

 های مخصوص بانوان  ها و سالن زشگاهحریم عفاف و حجاب در ور

 ـ اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب 2

 های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب  ها و مجتمع ـ کنترل سالن3

 تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صالحیت اخالقی و     در این گونه مشاغل « متقاضیانصالحیت »ـ دقت نظر در 4

ب ـ شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز )اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز( در خصوص عدم رعایت مقررات مصو5ّ

 مربوطه 

رسانی مناسب به مدیران، شاغلین و مراجعین این گونه اماکن  ی راهکارهای  مفید جهت رفع آنها، اطالع مشکالت موجود در مراکز ورزشی و ارائهـ تقلیل 6

 ها  برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده

 ها و مربیان زن برای آقایان  مربیان مرد برای خانماستفاده نکردن از  -7

 ـ عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی 8

 های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان  ـ جلوگیری از آوردن تلفن9

 ایان و بالعکس تحت هرعنوان )تماشاگر و    ( های ورزشی مختص آق ـ عدم ورود بانوان به سالن11

 کنند  ـ تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی11

 های مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب  ـ طراحی لباس12

 رتبط و استفاده از تعالیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح های تبلیغاتی مناسب و م ـ توجه به شیوه13

 ـ تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف 14

 های اخالقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند  های اعزامی ورزشی که مروج ارزش ـ تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم15
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 ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه وشرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور  ن برای برگزاری جشنوارههای روش ـ ابالغ چارچوب16

 های آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف  ـ برگزاری کالس17

 ـ تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف 18

  

 یشهردار

 ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی 1

ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت  ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه رسانی به خانواده ـ ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطالع2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

های هنری و ورزشی با آرایش و  های تجارتی و تبلیغاتی چهره از تبلیغ کاالهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی ـ جلوگیری3

 حجاب ضد اسالمی  

یادین، خودروهای عمومی ها، م )ره( و    به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک نامه حضرت امام های علماء، وصیت ـ نوشتن آیات و روایات دینی، فتوا4

 های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب  شهری، سالن

 ی حجاب، برگزاری مراسم ویژه و    ـ تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه5

های نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی  های اسالمی، وقایع مهم تاریخی و طرح ـ تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت6

 ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمرآنها  مهم و تفرجگاه

جهت برخورداری ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب  ـ گسترش اماکن عمومی، پارک7

 ها  پارک  عمل در رعایت حجاب توسط سازمان  آنان از آزادی

 ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف  های عام فرهنگی و هنری دستگاه حمایت از فعالیتـ 8

 ی ویژه بانوان و   ( اندازی و توسعه تاکس ونقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان )نظیر راه ـ افزایش تسهیالت حمل9

 نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در   ها و دیده  ـ رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه11

 

 

 

  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در  الغ دستورالعملـ اجرای کامل قانون انطبا ق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم و اب1

 های درمانی   محیط
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شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر گسترش  22/5/1381مورخ  512های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره  نامه انضباطی محیط ـ تنظیم و ابالغ آیین2

 فرهنگ عفاف و حجاب 

 های اسالمی  های دانشجویی متناسب با ارزش ه ـ طراحی و ساخت خوابگا3

 بیمار   های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقو ق زنان  ـ نظارت بیشتر بر بیمارستان4

مسؤوالن  ها، معاونین، مدیران، های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه شرط ـ اهمیت دادن به حجاب و اخال ق اسالمی به عنوان یکی از پیش5

 های علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان  حوزه

ها و     براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از  ها، دانشگاه های ستادی بیمارستان ـ طراحی مبلمان اداری در ساختمان6

 شود  و مرد می کارمندان زن  های اخالقی بین که موجب رعایت نکردن حریم open بکارگیری معماری

 ها  ـ تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان7

 های علوم پزشکی  ی حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه ـ اهمیت مسأله8

 های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی  گاهـ ایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خواب9

 ها  های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ـ فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش11

 های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن  همگن و غیرهمگن در بخش  ی حضور پرسنل ی نحوه نامه ـ تنظیم و ابالغ آیین11

 های علمی و فرهنگی  ها و جشنواره ـ الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش12

های خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و    و  ـ نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان13

 کارمندان شاغل در مراکز فو ق  سازی یونیفرم یکسان

 های ذیربط(  های دست دوم خارجی در کشور )با همکاری دستگاه ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس14

 حجاب  و  های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف ـ اهداء بسته15

های  های علمی درباره حجاب توسط کانون حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش  های اینترنتی در حوزه فلسفه  ـ ایجاد سایت16

 ها  فرهنگی ـ هنری دانشگاه

 های مناسب به بیماران برای ورود به اتا ق عمل جراحی   ـ ارائة لباس17

  

 ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر

نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و ـ تالش جهت احیا فریضة امر به معروف و 1

 حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصاً صدا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء 

شش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت ـ برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی  و نهادینه کردن حجاب و پو2

 های مربوط  و سازمان

 ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی 3
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های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزة درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسالمی و  ـ تهیة برنامه4

 های فو ق  ها و برنامه ربط جهت اجرای طرح های ذی هماهنگی با دستگاه

 های حجاب اسالمی و تعیین موارد مخالف با آن  ـ تبیین شاخص5

 ربط ونظارت بر اجرای آن  های ذی های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسالمی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه  ـ تدوین برنامه6

 حجاب و عفاف   ـ تشویق مسئوالن امر در عرصه7

از ـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسالمی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی 8

 منکر 

 ـ تشویق جامعه به حفظ پوشش اسالمی و قبوالندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی 9

 ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه  های ذی ول پوشش اسالمی توسط دستگاهـ اجرای اص11

 های دولتی  ها و ارگان ـ نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان11

  

 سازمان بهزیستی 

خودیاری و بهبود زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز  های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی، ـ حمایت از ایجاد تشکل1

 های اخالقی و فرهنگی در آنان  ناهنجاری

های فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان  سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیب آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی ـ توانمندسازی، حرفه2

 تأمین اجتماعی  ای و وزارت رفاه و فنی و حرفه

ریزی مناسب  رسانی اجتماعی و     و برنامه بندی افراد مجرم در امر ترویج مسائل ضداخالقی از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسیب ـ تفکیک و اولویت3

 ربط  های ذی ها و دستگاه برای اصالح و بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی با همکاری سازمان زندان

ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تحقق این  یزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودکر ـ برنامه4

 امر 

 های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در مراکز تحت پوشش )نظیر مراکز بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری(  گیری از آموزش ـ بهره5

  

 وزارت امور خارجه 

 ها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهای غیراخالقی در جامعه   ـ نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه1

اند و  ی و ملی تالش نمودهها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتالی فرهنگ و سنت اصیل اسالم ـ معرفی خانواده2

 های گروهی به منظور الگوسازی آنان   اعطای جوایز به این گونه افراد از طریق رسانه

 نمایند   های ایران در خارج از کشور مراجعه می های محجبه که  با حفظ شئونات اسالمی به سفارتخانه ـ تکریم و تشویق بانوان و خانواده3

 نمایند  یهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت میـ نظارت بر پوشش و حجاب م4
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 نمایند   ها و وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می های سفارتخانه ها، میهمانی ـ نظارت و کنترل ویژه بر جشن5

ضد اخالقی خود در خارج از کشور حیثیت ملی ـ  های ـ همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با  فعالیت6

 نمایند   مذهبی کشور را مخدوش می

 ـ توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئونات اسالمی توسط گردشگران خارجی در ایران 7

 کنند   در فضای ایران فعالیت می ای فارسی زبان که های ماهواره ـ پیگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکه8

 های ایران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها  ـ دقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه9

 های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات  عفاف و حجاب اسالمی ـ ایرانی   ـ تذکر الزم به وابستگان سفارتخانه11

  

 وزارت كار و امور اجتماعی 

 های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان  های اختالط زن و مرد در محیط ـ ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه1

همکاری مؤسسات شایسته در این  های کار( با های الزم در خصوص رعایت ضوابط اخالقی و ظاهری )پوشش لباس و آرایش در محیط ـ ارائه آموزش2

 زمینه  

های ایرانی در خارج از کشور( وزارت کشور و نیروی انتظامی )امور اتباع بیگانه( درخصوص توجیه  های امور خارجه، )کنسولگری  ـ تعامل با وزارتخانه3

 روادید ورود به کشور با حق کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسالمی در محیط کار   

 شود   های آموزشی که ضرورتاً به صورت مختلط اداره می ها و دوره ظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کالسـ ن4

 ها   های کاری توسط وزارتخانه بندوباری در محیط ـ انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطالعیه و     در خصوص رعایت حجاب اسالمی و جلوگیری از بی5

  

 می مجلس شورای اسال

 های جوان   سازی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی و    برای زوج های آسان ـ تهیه و تصویب طرح1

 ـ اصالح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال 2

 ـ ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها 3

های قانونی در راستای  ربط، نسبت به تهیة طرح های ذی جلس شورای اسالمی با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاهـ م4

  ربط و شایسته استفاده نماید شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذی  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح

های فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با  موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصویب قوانین الزم جهت اجرای  ـ توجه خاص به سیاست5

 های مذکور   سیاست

صالح تهیه و   نظر مراجع ذی حجابی  با استفاده از های الزم را در مورد برخورد با قاچا ق کاالهای مروّج ابتذال و بی ـ مجلس شورای اسالمی باید طرح6

 ارائه نماید 
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 سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نماید  های قانونی در راستای فرهنگ ـ مجلس نسبت به تهیه طرح7

  

 وزارت كشور 

ها و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و  نوع فرهنگـ تهیه شناسنامة اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به ت1

 ریزی جهت تقویت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها  برنامه

های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد  های دینی از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش ـ نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت2

 بوط به حجاب به آنان  رعایت قوانین مر

های مربوط نظیر قوةقضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعالم نیاز این  ـ تهیه و تدوین قوانین و پیگیری مصوبات در خصوص پشتیبانی حقوقی از سازمان3

 های اخالقی  ها در زمینه برخورد با معضالت و ناهنجاری گونه ارگان

ها به منظور تقویت فرهنگ  با هدف افزایش ضریب امنیت اخالقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استانها و معضالت اجتماعی  ـ بررسی آسیب4

 عفاف 

 های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه  ـ همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح5

 رعایت ضوابط عفاف و حجاب   ـ توجیه، آموزش و  نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به6

 کنند   ـ کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها و افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می7

های امنیتی و انتظامی و  ـ مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در چارچوب سیاست8

 وانین مربوطه ق

 ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت نماید   ها و وزارتخانه ـ وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور برکلیة ارگان9

 های غیردولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب  ـ دقت در صدور مجوز سازمان11

های زنان و جوانان در راستای گسترش فرهنگ   های ملی منطبق بر هویت ایرانی ـ اسالمی در کانون  شی و پژوهشی و طرحهای آموز ـ اجرای برنامه11 

 عفاف و حجاب 

  

 ریزی  سازمان مدیریت و برنامه

 االنه کشور های توسعه پنج ساله و بودجه س های فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامه ها و آموزه ـ توجه ویژه به سیاست1

ـ برای مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای  های ضمن خدمت های درسی ـ در آموزش های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه ـ گنجاندن آموزه2

 آموزشی   یابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز نظارتی و ارزش

 فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت  ریزی در جهت  آموزش، توسعه و گسترش ـ برنامه3

 های اجرایی طرح عفاف در کلیه ادارات  ها و روش یابی در راستای تحقق مفاد سیاست  های مربوط به ارزش ـ اجرای بخشنامه4

 ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب  ـ آشنا نمودن کارشناسان و برنامه5
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 های مربوط ارائه شده است   های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالمی که از سوی وزارتخانه های مصوب مرتبط با طرح ریع در بودجهـ تسهیل و تس6

ها، نهادها و    به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه  ها و ارگان ـ معرفی ادارات، سازمان7

 اند   ارباب رجوع داشته و

های گذشته و استفاده از این تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین  سازی اسالمی سال های فرهنگ ـ ارزیابی تأثیر اجرایی طرح8

 ی حجاب  ی متناسب با آن در زمینه ها و بودجه مناسب برنامه

 های دولتی  حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاهـ دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و 9

  

 قوه قضایيه 

 ـ تدوین قوانین الزم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه 1

 باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی  ـ پیشنهاد اصالح قوانین، کارآمد کردن قوانین در خصوص پشتیبانی قضایی از  ضابطین، مجازات مجرمین و2 

 های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروری و اصالح آنها  ـ گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره3

مربوط به بدحجابی، منکراتی و باندهای فساد و  ای برای برخورد با جرائم های تابعه، دادسراها و شعبات ویژه ها و شهرستان ـ قوه قضائیه در مراکز استان4

 فحشا تأسیس نماید  

 ـ بکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجرای احکام قضایی  5

  

 وزارت مسكن و شهرسازی 

ها در حریم خانه احساس آزادی عمل و  ستفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانوادهـ  تأکید بر اجرای مقررات ساختمانی در جهت ا1

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  14/12/1371آرامش کنند  موضوع مصوبه مورخ 

مع آپارتمانی، چند خانواری وتک واحدی در بندی مسکونی شهرها، مجت ضوابط و مقررات منطقه شورای عالی شهرسازی و معماری: 14/12/1371مصوبه 

 جهت حفظ حقو ق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نورـ آفتاب و عدم اشراف 

 های موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی جهت الگوبرداری سازندگان  ـ معرفی نمونه2

ای طراحی گردد که به هنگام بازشدن، محوطة  های آپارتمانی به گونه خانه ها، درب ورودی  خانه ـ رعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی3

 های نشیمن و هال ( در معرض دید نباشد   داخلی خانه )اتا ق

خانوار از طریق مسکن دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست  های مناسب در جهت تأمین تسهیالت الزم برای خانه ها و اجرای برنامه ـ تدوین سیاست 4

 استیجاری 

ها با  سازی در هر منطقه با توجه به فرهنگ دینی و حریم خانواده های جامع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه ـ رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه 5

 ها  ها و نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری هماهنگی سازمان

های  های اخالقی و دینی مالک عمل بوده و همواره در طراحی یج شهرسازی ومعماری اسالمی به طوری که ارزشـ کوشش در جهت تقویت و ترو 6

 شهری منظور گردد 
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 2ی  های معماری و شهرسازی ایران )موضوع ماده ـ تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصول و ارزش7

 (1374سی و کنترل ساختمان مصوب قانون نظام مهند

ـ احداثی این وزارتخانه ـ به منظور ترویج معارف و  های بزرگ مسکونی  ـ اختصاص واحد مسکونی به ائمة جماعات و طالب علوم دینی در مجتمع8

 فرهنگ اسالمی 

ی مالکین بیش از سه نفر  ت این قانون در صورتی که عدهشرح : در هر ساختمان مشمول مقررااین قانون تملک آپارتمان به  8ی  ـ پیشنهاد اصالح ماده9

نین آن تأمین باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساک

به عهدة مدیر ساختمان است و گواهی مدیر دراین زمینه برای مراجع انتظامی، شده و از امور خالف قانون، اخال ق و شئونات اسالمی جلوگیری به عمل آید 

سایر  ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و

 نامة این قانون تعیین خواهد شد   موضوعات مربوطه در آیین

  

 سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 

 ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسالمی توسط شاغلین آن سازمان 1

یاحتی و گردشگری، ب ( اماکن ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین استاندارهای فنی و نظارت سازمان جهت: الف ( دفاتر خدمات س2 

ها و بناهای  تاریخی ) اعم از داخلی و خارجی( و     به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب  اقامتی و پذیرایی وابسته،ج( موزه

 حجاب(  د بدحجاب و بیاسالمی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائة خدمات به مراجعین متخلف )افرا

ـ بررسی صالحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز 3

ند مشاغل مذکور و تأمین امنیت اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران و     توسط حراست سازمان به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت بر مس

 ها در این مراکز  اخالقی برای خانواده

 ـ جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی   4

 و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه  ی گردشگران خارجی به منظور رعایت شئونات اسالمی  های ویژه ـ نظارت بر گروه5

 ـ ایجاد مراکز فروش پوشاک، کاالهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی برای گردشگران خارجی  6

 رسانی در خصوص شئونات اسالمی و فرهنگی با جزوات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران  ـ اطالع 7

 های گردشگری  داری و شرط گزینش و بکارگیری راهنمایان گروه های هتل با فرهنگ عفاف و حجاب در دورههای الزم مرتبط  آموزش  ـ اختصاص 8

 های گردشگری اعزامی به مراکز گردشی خارجی به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی   ـ سیاستگزاری فرهنگی در مورد گروه 9

 های گردشگری به خارج از کشور  پیرامون اعزام گروهریزی، نظارت و کنترل فرهنگی  ـ برنامه 11

 ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگری غیراخالقی خارج از کشور  ـ برنامه11

 نيروی مقاومت بسيج

ها، مساجد  مدارس، دانشگاه»جامعه و مراکزی مانند ـ  های الزم در بُعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس ـ  نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش1

 پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانونی اقدام نمایند     « و محالت و ادارات و 
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 ـ اطالع رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طر ق مختلف 2

 ـ انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف 3

 مکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه ـ ه4

 کنندگان  در بین کارمندان، شاغلین و مراجعه« ها، کارخانجات و     ادارات، سازمان»های مأموریتی خود نظیر:  ـ ترویج فرهنگ عفاف در محیط5

 های پژوهشی و تحقیقاتی  شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت ـ آسیب6

  

 وزارت راه و ترابری 

 ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة وزارتخانه و نظارت بر رعایت حجاب اسالمی توسط شاغلین در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور 1

آهن جمهوری اسالمی، ج(  ان هواپیمایی کشور، ب ـ شرکت راهـ سازم های تابعه از قبیل: الف ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی برای هر یک از سازمان2

 های کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان    سازمان حمل و نقل و پایانه

قطار، اتوبوس بین شهری،  از قبیل: دفاتر فروش بلیط هواپیما،»ـ بررسی صالحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکتها و مؤسسات حمل و نقل در کشور 3

ها در  به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخالقی خانواده« مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری

 گونه مراکز  استفاده از امکانات و خدمات این

گونه مراکزـ اعم از دارای مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص  رسیدگی به تخلفات اینها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز،  ـ شناسایی و ساماندهی شرکت4

 عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصالح و جلوگیری از ادامة فعالیت آنان 

یق قوانین موجود در مراکز مذکور با ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطب ـ کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت5

 مقررات مصوب  در زمینة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصالح و جلوگیری از ادامة فعالیت آنان 

اشاعة فرهنگ عفاف و  ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی به ارایة خدمات فرهنگی به مسافران به منظور ـ تشویق و ترغیب شرکت6

 حجاب 

رسانی با محوریت عفاف و  ها به همراه نصب تابلوهای راهنما و اطالع ها و جاده ها، پایانه آهن، فرودگاه های راه ـ ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه 7

 حجاب 

 

و  15/1/91مورخ  570و  569ب جلسه مصو«)تولید ملی، حمایت از کار و سرماهي اریانی»اهی فرهنگی تحقق شعار سیاست :9
 شورای فرهنگ عمومی( 29/1/91

 

 مقدمه:
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ها در جهت تحقق اهداف بلند داخلی و خارجی نظام  بخشی و هدایت برنامه گذاری هر سال با رهنمود مقام معظم رهبری به معنی اولویتامر مهم نام

 ساز اهتزاز پرچم توحید برفراز قلل رفیع جهان است  های زمینه مقدس جمهوری اسالمی ایران و نشانگر حرکت به سمت توانمندی

های اقتصادی پیوسته ابزار اصلی فشار استکبار جهانی بر  به عالوه رویکرد اقتصادی شعارهای مذکور در چهار سال اخیر از آن رو ضرورت یافته که ناتوانی

های  های افتخارآفرین طی سال با لطف الهی به نسبت تبدیل چشمگیر آنها به توانمندیهای پی در پی و متنوع شده و  در قالب تحریم این نظام الهی،

ثمر شده، و روز به روز بر استحکام این نظام خدایی مهر  هاشان نقش بر آب و تالش آنها بی های آنان ناکارآمد، نقشه فرصت پس از دفاع مقدس، توطئه

 تثبیت و تأیید خورده است 

و اقدام در سال جاری « جهاد اقتصادی»و « همت مضاعف و کار مضاعف»، «اصالح الگوی مصرف»بخشی به  ادن سه سال با اولویتاینک پشت سر نه

بر آمادگی الزم، امکانات  گذار از بخش نخست دهه پیشرفت و عدالت است، گذشته از آنکه حکایت« تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»با محوریت 

 و استعداد کافی وشایسته دولت و ملت شرافتمند برای محقق ساختن این آرمان ارزشمند در مقطع فعلی انقالب اسالمی داللت دارد  ظرفیت متناسب،

ساز ایجاد شرایط دستیابی به حیات طیبه اسالمی در جامعه است تمام توش و  پس بر ماست تا در راستای تحقق کامل این شعار گران سنگ، که زمینه

 وانمان را بکار ببندیم ت

گیری انجام امور فرهنگی مرتبط با تحقق شعار الزم به یادآوری است که شورای فرهنگ عمومی کشور به اقتضای مأموریت خود صرفاً به طرح و پی

ارتقاء »ر پرداختن به اموری نظیر های اجرایی، قانون گذار و قضایی د پردازد  لکن موفقیت در این امر در گرو اقدام هماهنگ سایر دستگاه مذکور می

حمایت از تولید »، «ها و عوارض تعرفه»های کار و تجارت خارجی، تنظیم  سازی قانون و متناسب «تنظیم واردات و صادرات»، «کیفیت محصوالت داخلی

 ، محدودیت و ممنوعیت کاربرد کاال و محصوالت خارجی و نظایر آنهاست «و تولیدکنندگان

  

 ف:الف: اهدا

 وابستگی تقبیح و اقتصادی استقالل تثبیت جهت در اجتماعی عزّتمندی و ملی نفس به اعتماد و ارتقا      -

 داخلی محصوالت و دستاوردها ها، توانمندی به نسبت عمومی گرایشات و ملی تمایالت ارتقاء      -

 گذاری مایهسر و تولید رسانی، خدمت در اسالمی تعهد و کاری وجدان ارتقاء      -

 نندگان تولیدک و کارآفرینان  نوآوران،  فعاالن، به نسبت عمومی نگرش اعتالء و اصالح      -

 ب: راهكارها:

 راهكارهای ارتقاء اعتماد به نفس ملی و تمایالت عمومی نسبت به استقالل اقتصادی و دستاوردها و محصوالت داخلی -1

 داخلی ازمحصوالت حمایت روحیه وتقویت ملی دستاوردهای به نسبت ایشاتوگر ها برحساسیت وتأکید تبیین   -1-1

 های مختلف یافته داخلی در عرصه های تجلّی ها و موفقیت ه از افتخارات، توانمندیشایست تجلیل و معرفی   -1-2

 خارجی محصوالت به نسبت داخلی محصوالت واقعی ترجیحات و امتیازات تبلیغ و معرفی   -1-3

وردها، کاالها، خدمات، صنایع، صنوف و دستا معرفی در بیگانه زبان و خط از غیرضروری استفاده و زدگیغرب دادن نشان ارزش بی و تحقیر  -1-4

 مشاغل

 فارسی اسامی با آنها کاربرد بر تأکید و فارسی زبان و واژگان خط، با خدمات و کاال گذارینام ترویج و تبلیغ   -1-5

 آنها بزرگنمایی و زیبانمایی خارجی، محصوالت و کاالها از تبلیغ تحدید و یپیشگیر   -1-6

 های واقعی کاالها و خدمات خارجی ها و نارسایی رسانی درمورد ضعف اطالع و معرفی   -1-7



34 
 

 ها، توانمندی معرفی و مقایسه زیابی،ار در  خارجی، مشابه قبال در آنها جایگزینی و بومی استانداردهای و معیارها ها، شاخص ترویج و طراحی  -1-8

 خدمات و محصوالت

های برجسته ایرانی در مقابله با وابستگی به بیگانگان و مصرف کاالهای خارجی و تقید  و شخصیت مفاخر علما، مواضع پخش و نشر تدوین،  -1-9

 شخصی آنان بر مصرف داخلی

 استکباری و صهیونیستی های سازمان منافع با خارجی معروف خدمات و کاال تولید های شرکت ارتباط معرفی و تبیین    -1-11

 دینی در ممنوعیت پذیرش هر نوع برتری و حاکمیت کفّار بر مسلمین عزّتمندانه نگرش ترویج    -1-11

 عیاجتما مناسب وضعیت به گذار دوران های نارسایی تحمل و پذیرش برای مردم توجه و عمومی ظرفیت افزایش    -1-12

 ردهای داخلیدستاو و تولیدات کیفی ارتقاء و گسترش از پژوهشی و علمی های حمایت انجام ضرورت تبیین   -1-13

 تجارت به مربوط تعامالت و تصمیمات در دینداری و اسالمیت شاخص دادن دخالت ضرورت به نسبت تجار و مسؤولین توجیه و هشیارسازی  -1-14

 خارجی

 كاری و بهبود كيفيت ترویج ارتقاء وجدان  -2

 و عبادت خداوند گزاریخدمت برای ای وسیله عنوان به کار به نسبت نگرش ارتقاء و اصالح  -2-1

 کار درانجام اتقان وعدم انگاری ازسهل ناشی اجتماعی و اقتصادی های نارسایی ومعرفی تبیین  -2-2

کاری، در انجام کار و خدمتگزاری از منظر تعالیم اسالمی و  اسی، درستی و محکمشن توضیح و تشریح ثمرات ارزشمند دنیوی و اخروی وظیفه -2-3

 معارف اهل بیت

خواهی،  های دنیوی کم کاری، مانع تراشی، سهمآمدهای سوء اخروی، جرائم و مجازاتهشیارسازی مسؤوالن و کارکنان و کارگران نسبت به پی -2-4

 رسانی سایر مفاسد اداری در مسیر خدمت

  راهكارهای تكریم از فعاالن عرصه توليد ملی  -3

 متخصص، تالشگر و مبتکر ایرانی به عنوان اصلی ترین سرمایه استقالل کشور متعهد، انسانی نیروی از تکریم و تجلیل  -3-1

 موفق تولیدکنندگان و کارآفرینان و گذاران سرمایه از تجلیل و معرفی  -3-2

 تولیدی های مجموعه از برداری بهره و اندازی راه ایجاد، هایوسختی زحمات و هاازتالش وتقدیر طرح،تبیین  -3-3

 های تولید در حل مشکالت داخلی و خارجی و مساعدت در تحقق پیشرفت محلی و ملیی ارزشمندی آثار فعالیتمعرف  -3-4

 خدامدار و خیّر تولیدکنندگان و گذاران سرمایه خیرات و خدمات معرفی و شناسایی  -3-5

سازی در جهت کاربرد آن برای کلیه کاالهای ایرانی برخوردار از کیفیت مناسب و )برند( و فرهنگ« نشان کاالی ایرانی»طراحی و ترویج کاربرد  -3-6

 بندی آنها درجه

 تولید در گذاری یهسرما به آنان ترغیب و داخلی تولیدات کیفی ارتقاء و کمی گسترش در مردم بدیل بی و حساس نقش تبیین  -3-7

 گير:های مسؤول و پیج: دستگاه

های خود را با به کارگیری ساختارهای  الذکر، پیشنهادها و برنامه می موظفند با توجه به موارد فو قعمو فرهنگ شورای عضو هایدستگاه کلیه  -1

 زیرحداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه شورا ارائه کنند 

خود در تحقق اهداف و راهکارهای طرح فو ق  محلی و شهرستانی استانی، پیشنهادهای موظفند هاشهرستان و هااستان عمومی فرهنگ شوراهای کلیه  -2

 را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه جاری به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال نمایند 
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 به و تنظیم ماهه، شش مقطع دو در را عمومی فرهنگ شورای عضو هایدستگاه عملکرد رشگزا است موظف کشور عمومی فرهنگ شورای دبیرخانه  -3

 انقالب فرهنگی و دفتر مقام معظم رهبری ارسال کند  عالی شورای

  

 

 

 

 

 

 

 

 (۲۳/۱۲/۱۳۷۹)هب همراه اصالحیه اقنون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۲۱آنیی انهم اجرایی ماده  :10
 

 :ررات عمومی تنظيم اظهارنامه ثبت اثرمق ( الف
 

 ماده اول

آید و باید در دو  شود به عمل می ثبت اثر طبق درخواستنامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده می

 نسخه به زبان فارسی نوشته و امضاءشده و حاوی نکات زیر باشد: 

الذکر قائم مقام  م خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وشماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فو قنام و نا -الف 

 گاه قانونی شخص حقوقی   پدیدآورنده اصلی اثر است و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامت

نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود عالوه بر مشخصات موکل نام و نام خانوادگی و  رخواستدر صورتی که د -ب 

 تابعیت و اقامتگاه وکیل  

 تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد   -پ 

در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدید آوردندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقو ق مادی ومعنوی به ترتیب مذکور در  -ت 

 بند الف این ماده  

اضا و در مورد عالمت یا در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا عالمت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت موردتق -ث 

 نشانه ویژه توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن

 قانون است  2تعیین نوع اثر و اعالم آنکه اثر مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده  -ج 
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 :مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ب(

 

 ماده دوم

شود  ینده ثبتاثر عالوه بر تنظیم درخواستنامه به شرح مندرج در فصل اول باید اطالعات و مدارکی راکه به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین مدرخواست کن

 همراه درخواستنامه تسلیم نماید: 

و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و  در مورد کتاب و رساله وگزارش پژوهشی و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی وهنری -الف 

 دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر   -ماده دومقانون  2و  1تصنیف موضوع بندهای 

دو نسخه  -وم قانون ماده د 3های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند  در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه -ب 

 از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است  

ماده دوم قانون دو نسخه اصلی یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتی که نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر  4در مورد اثر موسیقی موضوع بند  -پ 

 یا نوار  باشد به عالوه دو نسخه اثر روی صفحه 

ماده  5های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی موضوع بند  در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خط -ت 

 دوم قانون: 

 متر تجاوز نکند   سانتی 18× 24دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از  - 1

 ماده دوم قانون است   5ن آنکه اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند تعیی - 2

 شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر   - 3

سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن  18×  24ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد  6در مورد پیکره )مجسمه( موضوع بند -ث 

 ه به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن  پیکر

های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات  دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه -ماده دوم قانون  7در مورد اثر معماری موضوع بند  -ج 

و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزییات مورد نظر آن و جزییات اثر منحصرا در مواردی که ثبت آن مورد تقاضا است با شرح 

های اصلی به  درخواست کننده ممکن باشد در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد باید روی نقشه

 طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات طرح آن باید رنگی باشد  

   نکند تجاوز متر سانتی 18 × 24 ماده دوم قانون، دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از 8در مورد اثر عکاسی موضوع بند  -چ 

از  کس رنگی یا دو نسخه کپیع قطعه دو قانون، دوم ماده 9 بند موضوع گلیم و قالی نقشه و صنعتی یا دستی هنرهای به مربوط ابتکاری اثر مورد در - ح

 متر   سانتی 18×  24اثر به اندازه 

اشته باشد در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار د -خ 

ها خواهد بود  کی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنماده دو مقانون، نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت ی 11و  11موضوع بندهای 

همان نوع یا انواع را    درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطالعات و مدارک خاص

 تسلیم کند  

 اثر با ذکر نام و مشخصات   در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از -د 
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در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن الزم بداند  -تبصره 

 ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند   تواند در برگ جداگانه می

 های اثر نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی ای دو در مورد نرم افزارهای چند رسانه -ذ 

 

 

 

 :مرجع ثبت و اقدامات ثبتیج(

 

 ماده سوم

ها  در شهرستاندرخواست کننده اثر بایددرخواستنامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه تنظیم و در مرکزبه وزارت فرهنگ و هنر و 

 ه ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شدهاز طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند  ب

های اول و دوم این آیین نامه به همراه دو  ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه -تبصره 

ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط  1دهد به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل مینسخه کامل از نمونه مورد نظر 

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعالم دبیرخانه شورای عالی داده  1وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی را دریافت نماید

 1آن دبیرخانه اعالم نماید ورزی نظر خود رابه

 

 ماده چهارم

ها را به واحد امور مولفان ومصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود  واحد  مراجع دریافت درخواستنامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه

مقررات فصالول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبال به ثبت  ها رسیده ظرف مدت ظرف سه ماه رسیدگی و اگر درخواستنامه مطابق مزبور بهدرخواستنامه

ها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نامدرخواست کننده صادر و به  ها را در دفتر مخصوص ثبت اثر نرسیده باشد آن

 وی تسلیم و رسید اخذ کند  

ات فصل اول و دوم باال تنظیم نشده باشد موارد نقص یا ایراد کتبا با پست سفارشی به درخواست کننده ابالغ و در صورتی که درخواست نامه مطابق مقرر

 تا زمانی که درخواست کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بالاقدام خواهد ماند 

 

 ماده پنجم

های کثیراالنتشار  همان ماهرا در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه   ه آثار ثبت شده دروزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلی

ی موضوع آن روزانه تهران برایاطالع عموم آگهی کند  فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواستکننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرف

 مچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود خواهد بود  قبول درخواست ثبت اثر وه
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 ماده ششم

تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصالح تکمیل یا ابطال آن را بنماید  در این صورت وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در  درخواست کننده می

 ماده پنجم آگهی خواهد کرد 

 

 مماده هفت

 هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصالح، تکمیل، و یا ابطال آن به عهده درخواست کننده و ذینفع خواهد بود 

 

 

گاهن: 11  آنیی انهم اجرایی اقنون ممنوعیت هب کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بی
 زیر می باشد:تعاریف،اصطالحات و واژه های استفاده شده در این آیین نامه به شرح  -1ماده 

 1375قانون: قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه مصوب  -الف

 فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی -ب

 اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین بکار می رود  -ج

ی یا به صورت های دیگر که بطور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه گوناگون بر روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه های نوشتار -د

 مجاز به انتشار می باشند  22/12/1364اساس قانون مطبوعات مصوب 

 د گزارش ها و مکاتبات: گزارش ها و نامه های رسمی که با امضای مسئوالن دستگاههای مندرج در قانون ارسال می شون -ه

اری سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه روسای قوای سه گانه، وزیران،معاونان رییس جمهور، روسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اد -و

سپاه پاسداران ، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه 

کل و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی،معاونان وزیران،روسای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، روسا ،معاونان و مدیران 

 سازمانهای دولتی و افراد همتراز آنها 

و شرکت های زیز پوشش ، وابسته یا تابعه و شرکتهای دولتی، ملی دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانهای وابسته به آنها  -2ماده 

از انحاء از  شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی اداره می شوند و یا به نحوی

ن را دولت تامین می کند و موسسه ها و شرکتهایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم بودجه ی عمومی کل کشور استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آنا

ات ایران، ذکر نام است مانند سازمان صدا و سیما، شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابر

قانون محاسبات عمومی،  5رداری ها و موسسه ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و همچنین شه

 مشمول قانون و این آیین نامه می باشند 
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این آیین نامه موظفند الفاظ و واژه های بیگانه را در گزارش نویسی، نامه نگاری،  2و دستگاه های موضوع ماده  1مقامات مذکور در ماده  -3ماده 

 نی و مصاحبه های رسمی به کار نبرند سخنرا

ز زبان آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق به سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزئی ا -4ماده

می که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطالحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسال

 داشته باشد، واژه بیگانه تلقی نمی شود 

 برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می کنند از شمول این آیین نامه خارج است  2مکاتبات و آگهی هایی که دستگاههای موضوع ماده  -5ماده

بان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی با گویش های محلی و قومی رایج در افرادی که عالوه بر زبان فارسی به یکی از ز -6ماده

ود در بعضی مناطق ایران سخن می گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصوالت و موسسه ها و اماکن مربوط به خ

 همان مناطق استفاده کنند 

م های خاص محصوالت ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسه هایی که این نوع محصوالت را تبدیل نا -7ماده

 عرضه می کنند ضرورت ندارد 

 کاالهای صادراتی، مشروط بر این که در داخل کشور توزیع نشود، از شمول قانون و این آیین نامه خارج است  -8ماده

شامل الفاظ بیگانه که در نوشته ها یا سخنان موضوع قانون و این آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات و  عبارت های -9ماده

 مقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند 

این آیین نامه موظفند به منظور زمینه سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ و  2دستگاههای اصلی مذکور در ماده  -11ماده

بیگانه که در  ترویج زبان فارسی به ریاست نماینده باالترین مقام آن دستگاه ،ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعالم واژه های

ابسته به آن به کار می رود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راههای ترویج معادل های فارسی تصویب شده آن دستگاه و واحدهای و

 توسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند 

رای اجرای قانون و این آیین نامه با صدا و سیما جمهوری اسالمی موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیالت فعلی خود ضمن زمینه سازی ب -11ماده

ا و سیما ملزم جدیت از بکارگیری واژه های نامأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامه های خود رعایت نماید ،صد

 برد است واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابالغ در تمامی موارد به کار 

این آیین نامه که به کارگاهها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تاسیس و پروانه کسب یا بهره  2دستگاههای یاد شده در ماده -12ماده

ابالغ کنند تا نسبت به تغییر نام  برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می دهند موظفند پیش از صدور پروانه و اجازه تولید و ادمه فعالیت به متقاضیان

 موسسه یا محصوالت خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند 

 ذکر نام قبلی مکانها و محصوالت در کنار نام جدید آنها )بین دو کمان( حداکثر تا مدت دو سال مجاز است  -تبصره

در کلیه مطالب خود از جمله آگهی ها رعایت کنند بدیهی است در مورد آگهی کلیه روزنامه ها و نشریه های فارسی زبان موظفند مفاد قانون را  -13ماده

 هی خارجی مانند مناقصه های بین المللی که باید به زبان خارجی چاپ و نشر شوند، طبق مقررات مربوط اقدام خواهند کرد 

 تنظیم شده باشد به استثنای نشانه های بین المللی ممنوع است استفاده از تابلو یا نوشته ها یا نشانه هایی که منحصراً به خط غیر فارسی  -14ماده

 نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادمه استفاده از آنها جلوگیری کند 

چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب موسسه و دستگاههای مجری اختالف نظر پدید آید، مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بود که  -15ماده

 خواست دستگاههای مجری نظر خود را اعالم خواهد کرد به در

فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعالم، نظر خود را اعالم نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعالم نظر نکرده  -تبصره

 قانون اعمال نخواهد شد  8است مجازات های موضوع تبصره 
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این آیین نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا  12رشاد اسالمی در صورت اطالع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده وزارت فرهنگ و ا -16ماده 

روز مهلت تعیین می کند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور، تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی  15موارد تخلف، 

اید تا نسبت به تعویض نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام الزم به عمل آید در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی محل اعالم می نم

 قانون منعکس خواهد شد  8برای اعمال مجازات های بند ج و د تبصره 

 متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نماید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد  -17ماده 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمانهای ذیربط  -18ماده 

 ای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند موظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینه های اجتماعی، فرهنگی اجر

 

استفاده آنها رد مالعام خالف شرع است  اجرایی اقنون نحوه رسیدگی هب تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی هک انهم آنیی :12 
 کند دار می جریحه یا عفت عمومی را  و

 1ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد  فساد و مظهربه منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا  – 1 ماده  

 :شود های زیر تشکیل می قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه 5و 4و 

 وزیری نخست-1

 شورای عالی قضایی  -2

 وزارت کشور -3

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -4

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی -5

 وزارت آموزش و پرورش -6

 سازمان صدا و سیما -7

 نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان  -8

 تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرای تصمیمات کمیسیون کمیته نسبت به نماید قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می مراجع 

 .کمیسیون تعیین شود جرایی دیگر توسطمگر در موارد خاصی که دستگاه ا باشد اسالمی می انقالب

 .بود خواهد وزیر نخست نماینده با کمیسیونی ریاست – 1تبصره  

کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود  مصوب های های تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاست دستگاه – 2تبصر 

 .هستند

 معارف و تبلیغات اسالمی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و وارد به ی یاد شده در باال باید از میان افرادها نمایندگان دستگاه – 3 تبصره 

 .جمهوری اسالمی برگزیده شوند اجتماعی

ه با تغییرات الزم امکان البسه و نشانه های که به حکم مقامات قضایی ضبط می شود در اختیار وزارت بازرگانی، قرار می گیرد تا در صورتی ک -2ماده 

 استفاده از آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد و اال معدوم گردد 

قانون که توسط دادستان مأمور اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه ضبط می شود از شهرستان  5وسایل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده  -3ماده 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می شود تا در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد  ها به مرکز ارسال و تحویل

 وزیر و دادستان و بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست موضوع باید کند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد در مواردی که ایجاب می – 4 ماده 

 .کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعالم گردد رفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمامبازرگانی مورد بررسی قرار گ وزارت
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 لباس مدو با مرتبط اختصاصی  مقررات و قوانین: دوم فصل
مجلس شورای اسالمی 12/10/1385مصوب نون ساماندهی مد ولبا  .اق1  

ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار اسالمی، ارج نهادن، تبین، تثبیت و  -به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی  -1ماده

تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای 
یریتی موضوع این بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مد

قانون، کارگروهی )کمیته ای( متشکل از یک نفر نماینده تام االختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و 
پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از 

مایندگان صنوف ذی ربط )طراحان و تولید کنندگان( و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر تشکیل ن

 .دهد

 .مصوبات این کار گروه )کمیته( پس از امضاء و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل اجراء خواهد بود -تبصره

المی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و وزارت فرهنگ و ارشاد اس -2ماده

این قانون را تشویق و ترغیب و  (1)ف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه )کمیته( یاد شده در ماده للباس ایرانی و بومی مناطق مخت

 .اسالمی اهتمام جدی بورزند -غ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلی

فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و  تبادل جهت بازرگانی وزارت همکاری با است مکلف اسالمی ارشاد و فرهنگ  وزارت -3ماده

 .اسالمی برگزار نماید -باس ایرانی ارچه و لپجشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای 

اسالمی مشمول حمایت قانونی حقو ق مولفان و مصنفان و  - طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی -4ماده

 .کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود

 -ت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمای -5ماده

 .اسالمی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید

و  1372گانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال روزارت باز -6ماده

گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان  اصالحات بعدی، عوارض

 .داخلی فراهم گردد

وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تاسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیالت  -7ماده

 .اسالمی را در اولویت قرار دهند -ن و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو های ایرانی دولتی، طراحا

( این قانون 1تعیین شرایط استفاده از تسهیالت و مزایای دولتی و مشموالن آن به عهده کار گروه )کمیته( یاد شده در ماده ) -1تبصره

 .خواهد بود

 .طاء تسهیالت بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فو ق را در اولویت قرار دهندبانکها ملزم هستند که در اع -2تبصره

 .وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی الزم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید -8ماده

ی رفاهی خود جهت تشویق تقاضای پارچه منطبق با الگوهای کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدمات -9ماده

 .اسالمی تسهیالت خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند -ایرانی 

له های وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رسا -10ماده

 .تخصصی مشمول این قانون اقدام الزم به عمل آورند

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی  -11ماده

 .ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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ره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس قانون فو ق مشتمل بر یازده ماده و سه تبص

 .به تایید شورای محترم نگهبان رسید 21/11/1385شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

دولت محترم هیات 9/4/1387  مصوب ولباس مد ساماندهی اقنونانهم اجرایی  نیی.آ3  
شود، کارگروهی مرکب از  نامه قانون نامیده می ( قانون ساماندهی مد و لباس که در این آیین1در ماده ) به منظور تحقق اهداف مندرج -1ماده 

 گردد: اعضای زیر تشکیل می
 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان نماینده تام االختیار این وزارتخانه و رییس کارگروه  -الف
 رت آموزش و پرورش نماینده تام االختیار وزا -ب
 نماینده تام االختیار وزارت بازرگانی  -ج
 نماینده تام االختیار وزارت صنایع و معادن  -د

 نماینده تام االختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  -هـ
 نماینده تام االختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  -و
 ندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس سه نفر از نمای -ز

 نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر  -ح
 مصوبات کارگروه با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ خواهد شد  -1تبصره 
 نمایندگان تام االختیار باید حداقل در سطح مدیرکل معرفی شوند  -2تبصره 
 تواند حسب مورد از صاحب نظران یا نمایندگان دستگاههای دیگر بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید  کارگروه می -3تبصره 
 دبیر کارگروه توسط رییس کارگروه انتخاب خواهد شد  -4تبصره 

 باشد: وظایف کارگروه به شرح زیر می -2ماده 
 مواد قانون اتخاذ سیاستها و خط مشی های اجرایی شدن  -الف
 بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی اعضای کارگروه  -ب
 تعیین برنامه دستگاه ها برای تحقق اهداف قانون  -ج
 نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاه ها و ارزیابی آنها  -د

 اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون  -هـ
 مراحل اجرایی فعالیت های دستگاه ها  ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ریزی و -و
 نامه یا کارگروه  تنظیم و تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این آیین -ز

 پیگیری نتایج گزارش های ارایه شده به کارگروه  -ح
 ت تعیین شرایط استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشموالن تسهیالت و امتیازا -ط

 دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر خواهد شد  -3ماده 
 شود  نامه داخلی توسط کارگروه تدوین و تصویب می شرح وظایف دبیرخانه، زمان و مکان تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات درآیین   

 شش ماه به کارگروه ارایه نمایند زارش عملکرد خود را هر ف هستند گدستگاه های ذیربط در قانون موظ -4ماده 
( در 3هر یک از دستگاه های عضو کارگروه موظفند اعتبارات مورد نیاز برای تحقق اهداف قانون را مطابق با وظایف مندرج در ماده ) -5ماده 

 بودجه ساالنه خود پیش بینی نمایند 
و ماه پس از ابالغ این تصویب نامه، اولین گزارش مراحل اجرایی را به دبیرخانه کارگروه دستگاه های ذیربط موظف هستند ظرف د -6ماده 

 ارایه نمایند 
 

 باشد: وظایف و تعهدات دستگاه های عضو کارگروه به شرح زیر می -7ماده 
 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: -الف
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نامه  ین دستور کار جلسات کارگروه و سایر وظایف دبیرخانه مطابق با آیینانجام کلیه امور دبیرخانه ای کارگروه اعم از برگزاری و تعی -1
 داخلی 

هنری طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمایت از ساختار مناسب از جمله تشکیل خانه طراحان پارچه و لباس  -ساماندهی فرهنگی -2
 ایران 

نگارخانه و موزه )برای عرضه طرح ها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب اسالمی یا  -ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی -3
 کارگروه( 

فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ایرانی و اسالمی در سایر کشورهای اسالمی برای معرفی  -4
 مکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در قالب برپایی نمایشگاه آثار با ه

برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادالت فرهنگی مناسب با کشورهای اسالمی در قالب برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های بین  -5
مادها و الگوهای برتر پارچه و المللی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با محوریت معرفی ن

 اسالمی در راستای عینیت بخشی به استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسالمی در جمهوری اسالمی ایران  -لباس ایرانی
اسالمی و بومی مناطق مختلف کشور و نمادها و  -اعمال تمهیدات الزم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی -6

 الگوهای مصوب کارگروه در سینما، تئاتر، مطبوعات، کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و دیگر فعالیت های فرهنگی 
فراهم کردن امکان ثبت هنری آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرایط تعیین شده در کارگروه و نیز اعمال حقو ق مالکیت معنوی  -7

 درباره آثار یاد شده 
 اسالمی  -هنری برای طراحان پارچه و لباس ایرانی -یع در فرآیند صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگیتسهیل و تسر -8
 

 وزارت آموزش و پرورش -ب

 توسعه و تعمیق آگاهی و باورمندی دانش آموزان نسبت به مؤلفه های هویت  -1
 ن و اجرای برنامه جامع و جذاب آموزشی و پرورشی اسالمی از جمله در زمینه فرهنگ پوشش و آراستگی در قالب تهیه و تدوی -ملی

آشنا نمودن دانش آموزان با شیوه ها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی  -2
 کاذب در پوشش و آرایش 

 اس و سایر آرایه های مکمل از طریق تصاویر کتب درسی اسالمی در زمینه پوشش، لب -معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانی -3
فراهم کردن زمینه طراحی های متنوع برای لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسیتی، سنی و منطقه  -4

ده برخوردار از شاخصه های زیبایی و حجاب ای، از طر ق مختلف از جمله برگزاری جشنواره سالیانه لباس مدارس و حمایت از طرح های برگزی
 که بتواند پاسخ مناسبی برای نیازهای روحی و روانی آنها باشد 

 سفارش لباس فرم مخصوص دانش آموزان ممتاز، برگزیدگان المپیادها و  -5
 -اس الگوها و نمادهای ایرانیشرکت کنندگان در جشنواره های علمی و فرهنگی به طراحان برجسته لباس اسالمی و تولیدکنندگان و براس

راسم اسالمی و برخوردار از پارچه و دوخت با کیفیت باال و اعطای این لباس ها به این دانش آموزان در قالب جوایز فرهنگی برای استفاده در م
 و مناسبت ها 

 روه تهیه دستورالعمل جامعی برای ساماندهی وضعیت ظاهری لباس دانش آموزان جهت تصویب در کارگ -6
 تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره سالیانه در مدارس و همچنین شرایط گزینش طرح ها و کاربرد آن جهت تصویب در کارگروه  -7
 
 

 وزارت بازرگانی: -ج

 برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی )مرکزی و استانی( عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه  -1
مایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسالمی که محصوالت آنها ضمن انطبا ق با موازین شرعی پوشش از کیفیت، زیبایی، ح -2

 جذابیت و تنوع برخوردار باشد 
ا را نسبت ارایه تسهیالت قانونی که به کاهش قیمت تمام شده لباس های تولیدی )با ویژگیهای فو ق الذکر( منجر شود و قدرت رقابت آنه -3

 به طور محسوس افزایش دهد به سایر کاالهای فاقد شرایط 
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شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباس های مناسب اسالمی و اعطای تسهیالت به آنها و رفع  -4
 مشکالت ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصوالت آنها 

 اس های اسالمی در امور صنفی جهت رساندن مدل های طراحی شده به تولید انبوه حمایت از طراحان موفق لب -5
 نظارت مستمر و مؤثر و اعمال کنترل های الزم بر صنوف تولیدکننده و عرضه کننده لباس  -6
 -رات و وارداتپیگیری وضع و اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی براساس قانون مقررات صاد -7

 و اصالحات بعدی آن  1372مصوب 
 اقدامات الزم جهت هدایت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارت های الزم  -8
با تنوع بخشی به مدل های اسالمی و جامعیت محصوالت عرضه شده برای پوشش کامل بانوی « طرح جلوه های حجاب»توسعه  -9

 ایرانی )از قبیل روسری بلند و جوراب مناسب(  مسلمان
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت برپایی نمایشگاه، موزه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت  -11

 اسالمی  -معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی
 ی تشکیل و تقویت صنف طراحان پارچه و لباس اعمال تمیهدات و اقدامات حمایت الزم برا -11

 

 وزارت صنایع و معادن: -د

 فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس های اسالمی با کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان لباس  -1
 ر با کیفیت حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان لباس های منطبق با الگوهای ایرانی اسالمی به خصوص چاد -2
 حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید صنعتی لباس و پارچه به ویژه پارچه چادری  -3
تالش در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک  -4

 ملی تولید داخل  -اسالمی

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران:سازمان  -هـ

ترویج الگوهای مناسب پوشش منطبق با ارزش های فرهنگی، اسالمی و ملی در فیلم ها، سریال ها، مستندها، نماهنگ ها، پویانمایی ها،  -1
 گزارش ها و گفتگوها 

لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز  تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پارچه و -2
 مدل های لباس ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی 

 انعکاس جشنواره ها و نمایشگاه های مد و لباس اسالمی و ملی و معرفی طرح های ارایه شده و طراحان موفق در برنامه های سیما  -3
 های سیما  پرهیز از ترویج الگوهای غربی پوشش در پخش برنامه -4
اطالع رسانی درباره جریان های منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش در قالب برنامه های جذاب تلویزیونی همراه با ارایه  -5

 الگوهای بدیل و برتر اسالمی ایرانی 
می ایرانی با استفاده از نمادهای توجه ویژه به ساخت برنامه های پویانمایی برای کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباس های اسال -6

 محبوب عروسکی 
تدوین دستورالعمل برای نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاری و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حداکثر به  -7

 نامه جهت تصویب در کارگروه  مدت یک ماه از تاریخ تصویب آیین
شاخص های تعیین شده در کارگروه( به وسیله مجریان اسالمی )مطابق با  -منطبق با فرهنگ ایرانی ترویج و تبلیغ الگوهای لباس -8

 تلویزیون 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور: -و
اجرایی شدن مصوبات و نامه جهت تأمین منابع الزم برای  توجه ویژه به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و وظایف مندرج در قانون و آیین -1

 پیگیری مراحل تصویب در الیحه بودجه سنواتی 
 فراهم کردن امکان تحقق طرح های بودجه ای پیشنهادی دستگاه های عضو در جهت تأمین هزینه های اجرایی قانون  -2
 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است  9/4/1387این تصویب نامه در تاریخ   
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  کارگروه ساماندهی مدولباس کشور   11/6/1387مصوب مد و لبا   یکارگروه سامانده  رخاهنی دب  یانهم داخل  نییآ.4

 مقدمه :

به منظور ایجاد  کمیسیون فرهنگی هیات محترم دولت و12/3/1387لباس مصوب  آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مدو 3به استناد ماده 

در راستای ایجاد  ایف محوله به کار گروه مربوطه مطابق با آیین نامه مذکور وتشکیالت و ساختارهای مورد نیاز در جهت حسن انجام وظ

حسن  مرکزی برای انتظام بخشی و اداره سایر امور مربوطه به پشتیبانی ، هماهنگی و پیگیری تصمیمات کار گروه و اعمال نظارت موثر بر

هماهنگی میان اعضای کار گروه مرتبطین آن ونیز در جهت فراهم آمدن  ها و همچنین به منظور دستیابی به حد مطلوبی از تعامل و اجرایی آن

 کارگروه مربوطه ، دبیر خانه کار گروه ساماندهی مد و تعهدات قانون و بستر ارتباطی مناسب و امکان اطالع رسانی فراگیر متناسب با اهداف و

 کند  فعالیت میارشاد اسالمی  گردد و مستقیماً زیر نظر وزیر فرهنگ و لباس تشکیل می

 ( كليات1ماده 

لباس مصوب  قانون ساماندهی مدو:» به ترتیب «آیین نامه اجرایی»،«دبیر خانه »،  «کارگروه »،« قانون» های در این متن مقصود از عبارت

یی قانون ساماندهی آیین نامه اجرا»، «دبیرخانه کارگروه»،«قانون 1لباس ،موضوع ماده کارگروه ساماندهی مدو»،«مجلس شورای اسالمی 

 باشد  می«لباس و مصوب هیات محترم دولت مدو

 ( اركان دبير خانه2ماده

 قانون 4کمیسیون ماده -

 قانون7کمیسیون ماده -

 لباس فعالیت نمایشگاهی مدو کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر -

 تبلیغ  کمیسیون رسانه و -

 بازار(  کمیسیون تولید و توزیع )صنف ،صنعت و -

 آموزش  وکمیسیون فرهنگ  -

 روابط عمومی -

 ( سازمان داخلی3ماده 

 رئیس دبیرخانه -

 برنامه( لباس)طرح و کارشناس مسئول  مدو -

 کارشناس ارتباطات و اطالعات  -

 ها  کارشناس امور کمیسیون -

 کارشناس پیگیری و نظارت  -

 منشی گری( متصدی امور دفتری )صرفاً -

 بایگانی (   مسئول دبیر خانه )تایپ و  -

 خدمات -

 کارگروه خواهد بود  عهده دبیر خانه دبیر : ریاست دبیرخانه بر* تبصره 
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 ( وظایف و اختيارات 4ماده 

 (دبيرخانه4-1

تسهیل امور در زمینه های مختلف اعم از برنامه ریزی سیاست گذار،هماهنگی ،اجرا،نظارت  ایجاد ساز و کار الزم جهت انتظام و -1

 های کار گروه  طبق با جهت گیریمن ،اطالع رسانی و    متناسب با اهداف قانون و

 تصمیمات کارگروه  پشتیبانی کارشناسی از -2

 لباس   ایجاد امکان ارتباط سهل و سریع و فراگیر میان کارگروه و جامعه طراحان ،دانشگاهیان، مردم سایر مرتبطین حوزه مدو -3

ز از طریق همکاری مستمر و تعریف شده با های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد نیا ها و پروژه فراهم نمودن امکان اجرای طرح -4

 پژوهشگران حوزه دانشگاه 

 ها به منظور ارائه به کارگروه  اخذ و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون و ارزیابی آن -5

 ها  حسن اجرای آن پیگیری مصوبات کارگروه و نظارت بر -6

 (رئيس كارگروه 4-2

 جلسات کارگروه مدیر -

 لوازم و مقضیات نرم افزاری و سخت افزاری الزم در جهت تحقق اهداف قانون و اجرای مصوبات کار گروه  و تدبیر تمهید -

ارشاد  االختیار وزارت فرهنگ و آیین نامه اجرایی به عنوان نماینده تام 7تالش در جهت حسن انجام وظایف مندرج در بند الف ماده  -

 اسالمی 

 مل نزدیک و موثر میان نمایندگان دستگاه های عضو کار گروهبرقراری ارتباط مستمر و سازنده و تعا -

 پیگیری اعتبار مالی دبیر خانه کارگروه در قالب ردیف مستقل سالیانه و تأمین امکانات مورد نیاز آن -

 تواند انجام برخی وظایف خود را به دبیر کارگروه تفویض نماید  * تبصره :رئیس کارگروه می

 س دبير خانه(كار گروه )رئي (دبير4-3

مدیریت امور دبیر خانه و نظارت مستمر برچگونکی فرایند امور کار گروه و ارکان دبیر خانه و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم  -

 آمدن بستر مناسب و مساعد برای تحقق اهداف قانون ساماندهی مد و لباس با معاضدت و مشاوره رئیس کار گروه

 لباس   نمایشگاه های مد و ت برریاست کمیسیون صدور مجوز و نظار -

 ها و تهیه دستور کار جلسات کار گروه  های دبیر خانه و کمیسیون جمع بندی کلیه فعالیت -

 ها متناسب با اهداف قانون و رویکرد های کار گروه  العاده هر یک از کمیسیون های فو ق ابالغ مأموریت -

 دعوت از اعضای جلسات کار گروه  -

اجرای قانون و ارائه گزارش  ها در چهار چوب آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه مصوبات کار گروه و نون وحسن اجرای قا نظارت بر -

 ها به کار گروه  بررسی

 لباس به عنوان مدیر مسئول  نظارت محتوایی بروب سایت مد و -

 های مالی هزینه های دبیر خانه در راستای انجام وظایف محوله  ارائه صورت -

شود و انتصاب مجدد او بالمانع  سال منصوب می 2آیین اجرایی قانون از سوی رئیس کار گروه برای مدت 1ماده  4اساس تبصره  کار گروه بر( دبیر 1تبصره

 است 
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 کند، انجام وظایف او را بر ( دبیر کار گروه به عنوان قائم مقام رئیس کار گروه، در غیاب او یا در مواردی که وی تفویض اختیار می2تبصره

 عهده دارد 

 شود  ( دبیر کار گروه سخنگوی رسمی کار گروه محسوب می3تبصره 

 ها  ( كميسيون4-4

 قانون4الف(كميسيون ماده 

قانون ساماندهی مدو لباس و در تعامل با اداره کل حقوقی و امور مالکیت معنوی و همچنین  4این کمیسیون در راستای فرایند اجرایی ماده 

الذکر و اعالم نظر کارشناسی در خصوص  وظیفه ارزشیابی آثار رسیده ز مراجع فو ق شود و مالکیت صنعتی تشکیل میقانون ثبت اختراعات و 

لباس وبا حضور اساتید رشته  عهده دارد  این کمیسیون با مدیریت کارشناس مسئول مدو ها را بر اساس نمادهای هنر ایرانی اسالمی بر آن

 دهد  شوند تشکیل جلسه می وت میهای هنری مرتبط که از سوی دبیر دع

 باشد  نفر می3تعداد اساتید مدعو حداقل   -

 اختیار کار گروه قرار دهد  * تبصره: این کمیسیون موظف است در مرحله اول آیین نامه ارزشیابی آثار را تدوین و جهت تصویب در

 قانون7ب( كميسيون ماده

االختیار دستگاه  لباس ،مرکب از نمایندگان تام قانون ساماندهی مدو 7مند ماده  اجرای نظامدر راستای  این کمیسیون زیر نظر دبیر کار گروه و

های واصله و سایر اشخاص  های الذکر و کارشناسان و مشاوران خبره در بررسی توجیه اقتصادی طرح های مصرح در ماده قانونی فو ق طرح

ضای موضوعات مورد بررسی وبا تشخیص دبیر کار گروه مفید یا ضروری است ها در جلسات کمیسیون به اقت حقیقی یا حقوقی که حضور آن

ها را  لباس و پیش بینی راهکارهای اجرایی قانونی برای آن ها و ایده های ارائه شده برای ساماندهی مدو شود و وظیفه بررسی طرح تشکیل می

 عهده دارد  بر

 لباس  نمایشگاه های مد و ج( كميسيون صدور مجوز و نظارت بر

ارشاد  کار گروه و ابالغی از سوی وزیر محترم فرهنگ و 16/2/87لباس مصوب جلسه  نمایشگاه های مد و کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر

لباس و بررسی موضوع اعطای  شود و وظیفه رسیدگی به صالحیت متقاضیان برپایی نمایشگاه مد و اسالمی زیر نظر دبیر کار گروه تشکیل می

 عهده دارد  ها را بر اجرای دقیق دستورالعمل و رعایت کامل ضوابط آن از سوی مجریان نمایشگاه صولی به ایشان و نیز نظارت برموافقت ا

در امور  ارشاد اسالمی و کارشناس مشاور اعضای این کمیسیون عبارتند از: نماینده نیروی انتظامی،نماینده حراست وزارت فرهنگ و

 شوند  ر کار گروه مشخص مینمایشگاهی که از سوی دبی

ها و  سوابق فعالیت در ارتباط با متقاضیان استانی پس از انجام کلیه مراحل مقدماتی نظیر احراز صالحیت فردی،دریافت مستندات و توجه:)

 خواهد گرفت ( طرح اجرایی نمایشگاه از متقاضی،مدارک جهت تصمیم گیری در خصوص موافقت اصولی در اختیار دبیر خانه و کمیسیون قرار

 د(كميسيون رسانه وتبليغ
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این کمیسیون زیر نظر نماینده تام االختیار سازمان صداو سیما و با عضویت مدیران شبکه های سراسری سیما مدیر مسئول سایت مدو لباس 

قق تعهدات سازمان صدا و و کارشناس حوزه تبلیغ و رسانه به تشخیص دبیر کارگروه تشکیل می شود و مشخصا وظیفه برنامه ریزی جهت تح

 آیین نامه اجرایی قانون را بر عهده دارد  7سیما و امور مندرج در بند ه ماده 

 ه( كميسيون توليد و توزیع)صنف، صنعت و بازار(

شورای  این کمیسیون مرکب از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و گمرک جمهوری اسالمی ایران، رئیس

اصناف کشور، روسای اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی پوشاک و نساجی و بصورت متناوب زیر نظر نمایندگان تام االختیار وزارت 

بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و بر اساس توافق فی مابین تشکیل می شود و عالوه بر برنامه ریزی جهت تعهدات قانونی وزارتخانه های 

آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه شناسی مشکالت حوزه های تولید و توزیع پوشاک و  7ماده « د»و « ج»لذکر و امور مندرج در بندهایفو ق ا

 اسالمی لباس، برعهده دارد -صنایع مرتبط و برنامه ریزی جهت رفع آنها را با هدف تسهیل روند تولید و توزیع و اشاعه الگوهای ایرانی

 گ و اموزشو(كميسيون فرهن

 این کمیسیون مرکب از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم و نمایندگان جهاد دانشگاهی،

نری مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری،سازمان ملی جوانان،سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگی ه

نامه شهرداری تهران و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه زیر نظر نماینده تام االختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل و عالوه بر بر

ریزی جهت تحقق تعهدات قانونی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و امور مندرج در 

آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه پیش بینی تمهیدات فرهنگی و آموزشی الزم در جهت اهداف قانون و مهندسی  7های الف و ب  ماده بند

 فرهنگ مد و سبک های پوشش ایرانی اسالمی را بر عهده دارد 

( در دستگاه های متبوع روسای هر یک تشکیل می شود ( جلسات کمیسیون ها بصورت هر دو هفته یکبار، با حضور دبیر کارگروه)بعنوان عضو ناظر1تبصره

اد قطعی و تصمیمات آنها را از طریق مکاتبه رسمی عالی ترین سطح تصمیم گیری دستگاه اجرایی مربوطه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بعنوان پیشنه

 رفت تلقی و به منظور اتخاذ تمهیدات اجرایی الزم در دستور جلسه کارگروه قرار خواهد گ

 ( نمایندگان تام االختیار دستگاه های دولتی حاضر در کمیسیون باید حداقل در سطح مدیر کل باشند 2تبصره

 ابط عمومی، سایت، ارتباطات و ...(رو4-5

 روابط عمومی وظایف ذیل را بر عهده دارد:

 های دبیرخانه زیر نظر دبیر در زمینه مصوبات کارگروه و برنامه  رسازماندهی امکانات برای اطالع رسانی فراگی-

 انجام موارد ذیل از طریق پایگاه اینترنتی مد و لباس، نشریه و ژورنال:-

 *اطالع رسانی سریع و فراگیر در زمینه اقدامات و تصمیمات کارگروه و فعالیت های دبیرخانه 

فرهنگی در حوزه مد -سایر صاحبنظران و نخبگان غلمی *ایجاد بستر مناسب برای تعامل سازنده دبیرخانه کارگروه با مردم، جامعه طراحان و

 و لباس و حوزه های مرتبط با آن 

*ایجاد پیوند موثر میان طراحان،تولید کنندگان و مصرف کنندگان در راستای اتصال حلقه های طراحی،تولید و مصرف لباس های متناسب با 

 فرهنگ و هویت اسالمی و ایرانی 
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 لگوهای اسالمی و ایرانی پوشش مصوب کارگروه *ارائه نو به نو مدلها و ا

 *انعکاس اخبار و اطالعات حوزه مد و لباس متناسب با اهداف قانون و جهت گیری های کارگروه 

های ممتاز طرح *ارائه محتوای فکری و فرهنگی مناسب در خصوص فرهنگ پوشش در قاموس حیات انسان مسلمان ایرانی همراه با معرفی نمونه های تاریخی و نیز 

 کنونی همراه با معرفی مصادیق تهاجم فرهنگی در این حوزه 

 *ایجاد مکان دسترسی به منابع علمی، تاریخی و پژوهشی و     مرتبط با موضوع مدو لباس بخصوص پایان نامه های ممتاز دانشجویی 

 برآنها را برعهده دارد (دبیر کارگروه بعنوان مدیر مسئول سایت و نشریه مد و لباس نظارت محتوایی 1تبصره

 ه دارد (سردبیر سایت و نشریه از سوی دبیر کارگروه منصوب می شود و انجام امور مربوط به برنامه ریزی و هماهنگی در امر تولید محتوا را برعهد2تبصره

 سبت به تشکیل هیات تحریریه و جذب خبرنگار اقدام نماید (سردبیر می تواند به منظور تولید محتوای مناسب برای سایت یا مشریه با هماهنگی مدیر مسئول ن3تبصره 

می بالمانع (جذب پیام های تبلیغاتی در سایت و نشریه به منظور تامین مخارج سایت در صورت تناسب شکل و محتوای پیام ها با فرهنگ وهویت ایرانی اسال4تبصره 

 است 

 : جلسات كارگروه5ماده 

 اس بصورت ماهیانه در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود جلسات کارگروه ساماندهی مد و لب-

 جلسات کارگروه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیمات به شیوه اکثریت آراء خواهد بود -

ه کارگروه بصورت  فو ق العاده در حضور عالی ترین تبصره: در صورت صالحدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، چنانچه ماحصل جلسات کمیسیون ها اقتضا کند، جلس

 صدر کمیسیون مربوطه برگزار می شود  سطح تصمیم گیری دستگاه اجرایی

 : بودجه6ماده 

 اعتبارات مد و لباس بصورت سالیانه و در قالب ردیف اعتباری مستقل در اختیار دبیر خانه قرار خواهد گرفت -

خواه و بمنظور اداره دبیرخانه و برگزاری جلسات کارشناسی و کمیسیون های دبیرخانه، بصورت نقدی در اختیار دبیر کارگروه خواهد بخشی از اعتبار تخصیصی در قالب تن-

 بود 

 : محل استقرار دبيرخانه7ماده 

 محل استقرا دبیرخانه در معاونت امورهنری می باشد 

رکزی)اصلی( معاونت امکان پذیر نباشد معاون امور هنری و معاونت اداری، مالی و امور استانها مکلفند ( چنانچه به هر علت استقرارر دبیرخانه در ساختمان م1تبصره

 ساختمان مستقلی را برای دبیرخانه متناسب با امکانات مورد نیاز آن تعیین و رسما واگذار نمایند 

رد نیاز دبیر خانه اعم از تجهیزات، مبلمان اداری، وسیله نقلیه، ( معاونت اداری، مالی و امور استانها موظف به تامین کلیه امکانات مو2تبصره

 پیک و     و همکاری با معاونت امور هنری در این زمینه می باشد 

 به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس رسید  11/6/87تبصره در تاریخ  15ماده و  7*این آیین نامه مشتمل بر 
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 خمور  16618/1مستند هب ابالغیه شماره (هی )اصالح یاسالم  یان ریاره مد و لباس ا/ جشنو هاگشینما ییصدور مجوز ربپا لدستورالعم  5
5/6/1387.  

مجلس شورای اسالمی و مصوبات کارگروه مربوطه و به منظور  12/11/1385در جهت اجرای مفاد قانون ساماندهی مد و لباس، مصوب 
های مد و لباس ایرانی و اسالمی و افزایش سطح  بر جشنواره / نمایشگاهبرقراری رویه قانونی ثابت در صدور مجوز فعالیت و نحوه نظارت 

هیئت محترم دولت به شرح  23/2/86آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب  2ای به موجب بند ) ز( ماده  نامه ها شیوه کیفی و محتوایی آن
 االتباع است  زمذیل تدوین شده است که در سراسر کشور از جمله مناطق ویژه و آزاد تجاری ال

 ـ تعاریف1ماده

 المللی مکانی است: نمایشگاه / جشنواره مد و لباس ایرانی اسالمی در داخل یا خارج از کشور با وسعت استانی، ملی، منطقه ای یا بین-1-1

اسالمی در پوشش و  -های اصیل و نوین ایرانی های اقتصادی برای معرفی الگوها و سبک رویکرد غالب فرهنگی و برخوردار از مزیتبا -
 سبک زندگی که هویت و اصالت خود را از نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسالمی گرفته باشند 

ها عمومی و خصوصی مرتبط  های فرهنگ و هنر ایرانی و صنایع و اصناف پیشرو داخلی و نیز سایر بخش ها و ظرفیت نمایش توانمندیبرای -
اعه الگوهای نوین برای رفتارهای اجتماعی اعم از پوشش و آراستگی محیط زندگی به خصوص برای نسل در راستای طراحی، تولید و اش

 های برآمده از هویت ملی اسالمی خود الگو بگیرند  جوان با این هدف که بتوانند در انتخاب سبک رفتار از مدل

 
ها و  شود تا سبک غرفه آرایی و شیوه نمایش طرح ی که  ارائه میممیزه اصالت ایرانی به گونه ای که مجموعه فضا آن اعم از محصوالتبا -

ها و اصول فرهنگ و هنر  ها ارزش های بیگانه بوده و مروج بایست مبرا از تقلید و گرایش به فرهنگ و سبک سایر شئونات طراحی و اجرا می
  اسالمی باشند –ایرانی 

هایی که در چارچوب  االها، صنایع و هنرهای وابسته به پوشاک و مجموعه فعالیتهای لباس و پارچه، الگوهای پارچه، ک نمایش طرحبرای -
بایست به  ها می اسالمی قابلیت معرفی دارند  ) این فعالیت -ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی در راستای معرفی سبک زندگی ایرانی

 تقل مربوطه ارائه گردد (طور دقیق در طرح توجیهی تشریح شوند و در صورت نیاز مجوزهای مس
 

 انواع نمایشگاه / جشنواره  -2-1
 

 نمایشگاه / جشنواره با وسعت محدود

های پوشش میهمانی یا کودکان( با وسعت کم )به  هایی که در حوزه موضوعی خاص ) به عنوان مثال در حوزه لباس نظیر مدل نمایشگاه
شوند و جنبه عمومی دارند  مانند  وری از بازدیدکنندگان در داخل کشور دایر میعنوان مثال صرفاً نمایش زنده لباس( و برای گروه محذ

ها و تولیدکنندگانی که برای معرفی انحصاری محصوالت  کنند و یا شرکت هایی که منحصراً برای بانوان اقدام به برپایی نمایشگاه می مزون
هایی که به عنوان بخشی از برنامه آموزشی مراکز فنی و حرفه ای یا  مایشگاهکنند  همچنین ن هایی را با شرایط مزبور دایر می خود نمایشگاه

 اند  ها برای عموم آزاد باشد یا در سطح عمومی تبلیغ شوند در این زمره شوند چنانچه بازدید از آن دانشگاهی برگزار می

 

 المللی نمایشگاه / جشنواره بين

یابد و طبق این دستورالعمل به آن دسته از  ضور شرکت کنندگان خارجی اختصاص میدرصد از فضای آن برای ح 11مکانی است که حداقل 
شود که با هدف تبادل فرهنگی ملل مسلمان و با مشارکت با حضور رسمی نهادهای عمومی یا خصوصی  هایی اطال ق می جشنواره / نمایشگاه

شود  حضور کشورهای غیر اسالمی در این دسته  خارج از کشور برپا می معتبر وابسته به کشورهای اسالمی با مدیریت اتباع ایرانی در داخل یا
ها حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل باشد و با هدف کلی نمایشگاه و  ها در صورتی امکان پذیر است که طرح و محصوالت آن از نمایشگاه

 اسالمی مغایرتی نداشته باشد  –های فرهنگی ایرانی  ارزش

 واره در خارج از كشور ) با ابتكار عمل كارگروه (نمایشگاه / جشن
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ها  با مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس و هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در  این دسته از نمایشگاه
 شود  خارج از ایران برپا می

 

 اسالمی –های پوشش ایرانی  طرح -3-1

از مردانه و زنانه شامل تمام رده های سنی ( که در عین عدم مغایرت با موازین شرعی ایرانی اسالمی و اقتضائات کلیه الگوهای پوشش ) اعم 
های خالقیت در طراحی، کیفیت در اجرا و دوخت و تنوع توأم با وزانت در کاربرد رنگ برخوردار بوده و در  عرفی هر منطقه از کشور از ویژگی

های ورزشی، سفر و    ( قابلیت  الیت هاو روابط اجتماعی ) اعم از محل کار، تحصیل، مراسم رسمی، فعالیتسایر فع کلیه اماکن عمومی و
 استفاده داشته باشند و تأمین کننده رضایت خاطر مصرف کننده از حیث رعایت حجاب اسالمی، راحتی و حفظ اصالت ایرانی باشند 

 . شرایط عمومی مقدماتی اخذ مجوز2ماده 

 گزاری نمایشگاه در مرحله اول الزم است دارای یکی از شرایط ذیل باشد:متقاضی بر

شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع پوشاک )طراحی لباس، پارچه، دوخت و   ( با معرفی نامه و تأییدیه از سوی مراجع  -1-2
لی(، فرهنگ و ارشاد اسالمی یا آموزش و پرورش و وزارت امور ها و مراکز تحصی های علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاه ربط: وزارتخانه ذی

 خارجه )در مورد اتباع بیگانه(

های  شخصیت حقیقی با سابقه کار تجربی در رشته های مرتبط با موضوع نمایشگاه پوشاک مورد تایید از سوی یکی از وزارتخانه -2-2
 های صنعتی و صنفی( و یا وزارت امور خارجه )در مورد اتباع بیگانه( فرهنگ و ارشاد اسالمی، بازرگانی، صنایع و معادن )اتحادیه

شخصیت حقوقی غیردولتی شامل، مؤسسات فرهنگی هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، واحدهای صنفی مرتبط با  -3-2
های نمایشگاهی مرتبط با موضوع مد و  فعالیتصالح در زمینه  های معتبر ذی ربط( و یا شرکت موضوع نمایشگاه )با معرفی اتحادیه صنفی ذی

 ثبت زندگی ایرانی اسالمی )احراز صالحیت به عهده کمیته کارشناسی ساماندهی مد و لباس است( 

آموزان وکادر  رورش برای دانشمراکز دولتی؛ تنها برای کارکنان اداری و مخاطبان اختصاصی خود  به عنوان مثال وزارت آموزش و  -4-2
 دارسمآموزشی 

 
ها برای کارکنان اداری همان  وزارت علوم برای اساتید و دانشجویان، صدا و سیما برای بازیگران و مجریان تلویزیونی و همچنین سایر دستگاه،

 دستگاه و با رعایت تمام موازین مصرح در این دستورالعمل مجاز به برپایی نمایشگاه مد و لباس هستند 

قانون ساماندهی مد و لباس  3بسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت بازرگانی در راستای اجرای ماده ها و مراکز وا تبصره: سازمان
های نمایشگاهی )اعم از داخلی یا خارجی( به دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس  توانند به عنوان متقاضی دولتی نسبت به ارائه طرح می

 اقدام نمایند 

 ارجی موظف هستند عالوه بر رعایت کلیه ضوابط مذکور در این دستورالعمل موارد زیر را مد نظر قرار دهند متقاضیان خ -5-2

های کشور متبوع خود در تهران به  بایست تقاضای خود را به صورت کتبی و از طریق سفارتخانه اوالً اتباع بیگانه اعم از حقیقی یا حقوقی می
ایران اعالم نمایند و سپس وزارت امور خارجه نسبت به معرفی این متقاضیان به دبیرخانه کارگروه مد و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 

 کند  لباس اقدام می

ثانیاً دبیرخانه در اعطای مجوز فعالیت نمایشگاهی به متقاضیان غیر ایرانی تنها به تقاضای اشخاص حقوقی معتبر و مجرب که به صورت 
های اسالمی، انقالبی  کنند و فاقد هرگونه سوء پیشینه در رابطه با جمهوری اسالمی ایران و یا ارزش س فعالیت میتخصصی در حوزه مد و لبا

 پذیر خواهد بود(  صالح امکان دهد )احراز شرایط مذکور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر مراجع آگاه و ذی و ملی ایران باشند ترتیب اثر می

 فعالیت نمایشگاهی به متقاضیان غیرایرانی، اتباع کشورهای اسالمی در اولویت خواهندبود  ثالثاً در اعطای مجوز

 دهد  شود و دبیرخانه به تقاضای متقاضیانی که حائز شرایط فو ق نباشند ترتیب اثر نمی الذکر صرفاً شروط اولیه محسوب می تبصره: شرایط فو ق

 شرایط انتخاب مكان نمایشگاه -3ماده 

 کامل با اقتضائات فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس و سبک ایرانی اسالمیتناسب -1-3

های به نمایش گذاشته شده و فضای  ای که مجموعه طرح بر اساس الگوها و نمادهای ملهم از فرهنگ و هنر اسالمی ایرانی و به گونه -2-3

 .ایران اسالمی باشد، طراحی شودنمایشگاه اعم از معماری مکان، موسیقی و سایر شرایط، تجلی فرهنگ و هویت 

اتخاذ تدابیر مقتضی و ترتیبات الزم از سوی مسئوالن برگزاری نمایشگاه در جهت رعایت کامل شئونات اسالمی و نیز مسائل امنیتی و  -3-3
 حفاظتی برای اطمینان از عدم امکان تصویربرداری از سوی بازدیدکنندگان
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صالح ) نیروی انتظامی یا نهادهایی که مکان  ب و استفاده از مکان که از سوی سایر مراجع ذیرعایت کامل مقررات مربوط به انتخا-4-3
 شود  ) این مقررات نباید با ضوابط این دستورالعمل مغایرت داشته باشد(  مورد نظر را در اختیار دارند تعیین و به مجری ابالغ می

  

ها را برای برپایی  های میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی و موزه ده از فضای مجموعه( در موارد تعیین شده توسط کارگروه که استفا1تبصره

 .ربط همکاری الزم را به عمل آورند شود، الزم است مراجع ذی پذیر می نمایشگاه امکان

اطات اسالمی کشورمان بایست با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتب ( انتخاب مکان نمایشگاه در خارج از کشور می2تبصره
 پذیرد(  صورت پذیرد )این هماهنگی به صورت رسمی از دبیرخانه انجام می

 

 های پوشش ها و مدل شرایط طرح -4ماده

( مغایر نبوده و بر اساس الگوها و نمادهای  1ها باید ابداعی و ابتکاری بوده، با موازین شرعی عفاف و حجاب) طبق تعریف ماده  طرح -1-4
 ایرانی و با در نظر گرفتن اقتضائات عرفی جامعه ارائه شوند  اسالمی و

قانون ساماندهی مد و لباس مشمول  4های ابداعی ملهم از نمادهای فرهنگ هنر و تمدن ایرانی اسالمی مطابق با ماده کلیه طرح -2-4

)فراهم شدن امکان اعمال حمایت قانونی منوط .باشند حمایت قانونی حقو ق مؤلفان و مصنفان یا کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی می
 به درخواست ثبت اثر از سوی صاحب اثر خواهد بود( 

بایست تحت  شوند می های نوین پوشش که در نمایشگاه اعم از نمایش زنده با به صورت گالری و غرفه بندی ارائه می کلیه طرح -3-4
و هنگام نمایش از برچسب قیمت پایه معتبر )مورد تایید دبیرخانه کارگروه( نظارت دبیرخانه کارگروه به صورت پایه قیمت گذاری شده 

 برخوردار باشند 

بوده و از قابلیت تولید در سطح انبوه  -عمدتاً طبقه متوسط  -کنندگان و قدرت خرید ایشان  ها باید مطابق با نیازهای مصرف طرح -4-4

 .برخوردار باشند

های مربوط به حریم  باشد و در مورد طرح گ غربی و عریانی در پوشش است به هر نحو ممنوع میهایی که مروج فرهن نمایش طرح -5-4
 همین ماده در حد متعارف رعایت شود  1-4بایست موارد مندرج در بند  خصوصی نیز می

  

 ها . شرایط نمایش طرح 5ماده 

 های لباس مربوط به حوزه عمومی)اجتماع( طرح -1-5

 ها در قالب عکس و یا با استفاده از مجسمه های مانکن و یا به وسیله مانکن زنده امکان پذیر است  حنمایش این دسته از طر

شود  ها از طریق عکس، مجسمه، مانکن زنده و یا سایر شیوه های نوینی که پس از تایید کارگروه اتخاذ می در نمایش این دسته از طرح
ها )اعم از ثابت یا  وی لباس مورد نظر باشد؛ بنابراین رعایت نکات زیر در انتخاب مانکنبایست موضوع و محور اصلی نمایش طرح یا الگ می

 زنده( و تهیه تصاویر الزامی است 

 مجسمه مانكن: -الف

 ( عدم شباهت مجسمه های مورد استفاده با اندام طبیعی بدن انسان1-الف

ها مروج  هایی که نوع طراحی آن هنر ایرانی )عدم به کارگیری مجسمه( برخورداری از طراحی خنثی یا مطابق با نمادهای فرهنگ و 2-الف
 آورند(  سبک پوشش و آرایش و رفتار غربی هستند یا امکان آن را فراهم می

 مانكن انسانی: -ب

عفاف در  ( و1بایست فاقد هرگونه آرایش چهره و ملزم به رعایت کامل حجاب در پوشش )مطابق تعریف ماده  ( مانکن زن ایرانی می1-ب
 رفتار باشد 

بایست فاقد هرگونه آرایش غیرم تعارف مو و چهره که مروج الگوهای غیر ایرانی و نامتجانس با عرف و  ( مانکن مرد ایرانی می2-ب
 شوند باشد  های اسالمی محسوب می سنت

  

 های تصویری: قالب -ج

های فنی و هنری به گونه ای تهیه شوند که موضوع و  خالقیتهای تصویری الزم است تصویرها با استفاده از  در استفاده از قالب -
  محور اصلی تصاویر لباس مورد نظر باشد
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(، ممنوع بوده و مجری نمایش باید Cat Walk در نمایش با استفاده از مانکن زنده، تقلید از شیوه های اجرا به سبک غربی )نظیر -

 .با هویت ملی و اسالمی( اقدام کند نسبت به طراحی و اجرای نمایش به سبک ایرانی )متناسب

انعکاس و انتشار تصاویر نمایش زنده تنها از طریق وب سایت مد و لباس و با رعایت حقو ق صاحبان اثر و برگزارکنندگان نمایشگاه  -
س و تصویر ـ پذیر است و انعکاس این تصاویر به هر صورت دیگر ـ به نقل از سایت مذکور و بدون هرگونه تغییر در شرایط عک امکان

بایست نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از  بالمانع است  )تأمین هزینه های تصویربرداری بر عهده مجری خواهد بود و تصویربرداران می
 ( طریق دبیرخانه اقدام کنند

نمایش درآمده و نیز  های به بایست لزوماً ایرانی و در تناسب کامل با فرهنگ اسالمی ایرانی و لباس موسیقی نمایش زنده لباس می -
  برخوردار از مجوزهای قانونی باشد

( نمایش زنده لباس در ایران فرصتی است برای معرفی بهتر جدیدترین الگوهای طراحی شده پوشش بر مبنای نهادهای هنر و فرهنگ تبصره
ها به بازار مصرف  بر این اساس  یابی گسترده آنایرانی اسالمی و متناسب با عرف جامعه ایرانی، به منظور فراهم آمدن امکانات تولید و راه 

بایست به گونه ای برنامه ریزی کند که این نمایش به جای آن که به عنوان یک سرگرمی از سوی عامه مردم مورد  مجری نمایش زنده می
بایست  وشاک واقع شود  بنابراین میاقبال قرار گیرد، به عنوان یک فعالیت تخصصی مورد استقبال تولیدکنندگان، بازرگانان و فروشندگان پ

ها به منظور تولید یا عرضه انبوه آن را دارند، فراهم آید  مجری  ها و مدل فرصت بازدید از آن به صورت عمده برای کسانی که قصد خرید طرح
نده و فهرست مدعوین قطعی خود موظف است تمهیدات خود را برای تحقق این امر همراه با توجیه کارشناسی با آگاهی دبیرخانه کارگروه رسا

 برای بازدید را حداقل یک ماه پیش از موعد نمایش به دبیرخانه ارائه دهد 

  
 
 

 های غیررسمی( های لباس مربوط به حوزه خصوصی )اعم از منزل و میهمانی طرح -5-2

ندرج در بندهای الف و ج بخش اول همین ماده امکان ها تنها با استفاده از تابلو نقاشی یا مانکن ثابت طبق شرایط م نمایش این دسته از طرح
 پذیر است 

های  های به نمایش درآمده مربوط به پوشش بانوان در حوزه های خصوصی ) شامل محیط هایی نظیر منزل و میهمانی تبصره( بازدید از طرح
 غیررسمی( مختص بانوان است 

  
 . مدارک مورد نياز  6ماده 

المللی و خارجی حداقل یک سال و  بایست در مورد نمایشگاه های بین یا حقوقی برپایی نمایشگاه مد و لباس میهر یک از متقاضیان حقیقی 
ها حداقل سه ماه پیش از موعد اجرای طرح، تقاضای خود را همراه با مدارک مربوطه زیر به دبیرخانه کارگروه  در مورد سایر نمایشگاه

 .مور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال نمایندساماندهی مد و لباس مستقر در معاونت ا

فرم تکمیل شده مشخصات متقاضیان برگزاری نمایشگاه مد و لباس به پیوست اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر   1
ا پروانه کسب )برای افراد ، آخرین مدرک تحصیلی ی 3*4قطعه عکس  6وی، اصل و تصویر کارت ملی، اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه، 

 .نامه یا مدرک مثبت نمایندگی )برای وکیل یا نماینده قانونی متقاضی( صنفی( و در صورت لزوم وکالت

 همین دستورالعمل 2مدارک مثبت شرایط مندرج در ماده   2

اسخ به استعالم دبیرخانه از مراجع انتظامی مکان نمایشگاه )که در پ -گواهی رسمی تایید صالحیت فردی متقاضی و صالحیت ترافیکی  3
 شود(  صالح نظیر نیروی انتظامی صادر می ذی

مجوز تأسیس و اساسنامه مؤسسه / شرکت / سازمان غیردولتی همراه با آگهی رسمی آخرین تغییرات )برای متقاضی حقوقی و مؤسسات یا   4
ن مدارک برای موسسه ای که اجرای نمایش زنده و مدیریت گروه به طور مشخص ارائه ای –های حاضر در ترکیب مدیریتی نمایشگاه  شرکت
 ها را بر عهده دارد، ضروری است(  مانکن

 فرم تکمیل شده طرح توجیهی نمایشگاه )مطابق نمونه مندرج در ضمیمه همین دستورالعمل( همراه با مستندات پیوست   5

های جانبی نمایشگاه )نظیر فروش بلیط، تصویر  ربط برای امور اجرایی یا فعالیت سایر مجوزهای احتمالی مورد نیاز از مراجع قانونی ذی  6
های مستقل یا گروه های مستقل  برداری از نمایش لباس، اجرای موسیقی و دیگر برنامه های جنبی یا نمایشگاهی که به عنوان فعالیت

 شوند(  کاالیی تلقی می
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ریال در وجه دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس و در قالب یک فقره چک تضمینی معتبر به  211111111غسپردن تعهد مالی به مبل  7
الحساب به منظور اطمینان از صحت انجام کار و حسن اجرای مقررات و تأمین هزینه های احتمالی ارزیابی مشاوره ای و فنی )  صورت علی

 غ با توجه به وسعت فعالیت نمایشگاه مورد تقاضا طبق نظر کمیسیون صدور مجوز قابل تغییر است( این مبل

 تعهد کتبی در خصوص رعایت کامل و دقیق دستورالعمل حاضر   8

 ( شود های منتخب جهت نمایش ) این مورد پس از اعطای موافقت اصولی به مجری اخذ می فایل نرم افزاری و آلبوم تصاویر طرح  9
 

  

 شرایط ارسال آثار به شرح ذیل است:

  

 بایست در قالب یک طرح فشرده حاوی موارد ذیل ارائه شوند : های ارسالی می طرح

 
 دی پی آی 311سانتی متر با دقت  31و حداقل عرض  Tiffتصویر رنگی طرح مورد نظر با فرمت   -الف

  د از ارائه تصاویر مانکن زنده خودداری شودهایی که از پوشش کامل شرعی برخوردار نیستن در مورد طرح*

 و به صورت رنگی A3نقوش خطی طرح قطع  -ب

 فرم تکمیل شده شناسنامه اثر و مشخصات پدید آورنده )مطابق نمونه مندرج در صفحات ضمیمه همین دستورالعمل( -ج

 اصل دوخته شده طرح در صورت تائید تصاویر توسط دبیرخانه الزامی است ارائه -2

ها از سوی دبیرخانه منوط به رعایت شرایط فو ق و احراز مالکیت ارائه کننده طرح بر اساس اصل فرم درخواستنامه یا  تبصره( پذیرش طرح*
گواهی ثبت اثر ) نمونه تائید شده از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا کانون ثبت اختراعات و مالکیت 

 باشد  نام ارائه کننده یا قرارداد رسمی خرید اثر از صاحب اصلی آن میصنعتی( به 

 ـ مراحل رسيدگی در دبيرخانه 7ماده

 باشد  صالح ) نظیر نیروی انتظامی( می ( آغاز مراحل بررسی در دبیرخانه منوط به تایید صالحیت فردی متقاضی از سوی مراجع ذی 1تبصره 

ها با مفاد این دستورالعمل نسبت به  ارگروه پس از بررسی دقیق مدارک و شرایط متقاضی و تطبیق آنکمیسیون صدور مجوز دبیرخانه ک -الف
 نماید  ارائه گزارش جامع به کارگروه اقدام و کارگروه در جلسه رسمی خود نسبت به اعطای موافقت اصولی اقدام می

ه و تحت نظارت دبیرخانه نسبت به راه اندازی پایگاه اطالع مجری پس از اخذ موافقت اصولی موظف است به اقتضای وسعت نمایشگا -ب
و رسانی نمایشگاه، چاپ و انتشار کتاب نمایشگاه و انتشار فراخوان آثار به گونه ای که برای همه فعاالن فرهنگی هنری مرتبط با موضوع مد 

این دستورالعمل حداکثر تا یک  6ماده   11و بند  4ماده  لباس قابل دسترسی باشد اقدام و آثار جمع آوری شده را مطابق با ضوابط مندرج در
 ماه پیش از موعد نمایشگاه به دبیرخانه ارائه کند 

آثار ارائه شده از سوی مجری نمایشگاه پس از بررسی در کمیسیون صدور مجوز دبیرخانه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل  -ج
 شود  وه میگزینش و برای تایید نهایی تسلیم کارگر

 نماید  های حائز شرایط اقدام می کارگروه ساماندهی مد و لباس در جلسه رسمی خود پس از بازبینی آثار واصله نسبت به تایید نهایی طرح -د

 روز پس از دریافت آخرین اثر در اختیار مجری قرار 15های تایید شده را پس از نصب پلمپ مخصوص حداکثر ظرف مدت  دبیرخانه طرح -ه
 دهد  می

بایست تقاضای خود را از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز استان محل سکونت خود مطرح و  ( متقاضیان استانی می2تبصره
 پیگیری نمایند 

نی مکلفند هایی با وسعت و مخاطبین فرا استا ها در خصوص تقاضاهای مربوط به نمایشگاه ( ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان3تبصره
 2صالح استان( ضمن تطبیق شرایط عمومی متقاضی بر مبنای ماده  پس از احراز صالحیت فردی متقاضی ) بر اساس پاسخ رسمی مراجع ذی

دستورالعمل اقدام و مراتب را جهت  7و  6های مقدماتی و تکمیل پرونده متقاضی بر اساس مواد  این دستورالعمل نسبت به انجام بررسی
های  این دستورالعمل نسبت به انجام بررسی 2ضمن تطبیق شرایط عمومی متقاضی بر مبنای ماده  تکمیلی و اعطای موافقت های بررسی

های تکمیلی و اعطای موافقت اصولی به  دستورالعمل اقدام و مراتب را جهت بررسی 7و  6مقدماتی و تکمیل پرونده متقاضی بر اساس مواد 
ها، نیازی به ارسال  در استان – 1طبق تعریف ماده  -ند  ) در رابطه با نمایشگاه های اداری با وسعت محدود دبیرخانه کارگروه منعکس نمای

توانند رأساً نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام کنند  البته در عین حال  تقاضاها به مرکز وجود ندارد و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می
 دبیرخانه کارگروه برسانند( موظفند مراتب را به اطالع 
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شوند  هایی که به عنوان بخشی از مراحل آموزشی مراکز دانشگاهی و فنی و حرفه ای به صورت تخصصی برگزار می ( نمایشگاه 4تبصره 
به فضا و باشند اما در صورتی که فاقد جنبه عمومی بوده و منحصر  چنانچه جنبه عمومی داشته باشند مشمول مقررات این دستورالعمل می

 ها با مسئولیت و نظارت مراکز مزبور امکان پذیر است  مخاطبان مراکز آموزشی مربوطه باشند برگزاری آن

  

 :ـ نظارت و ارزیابی 8ماده

های ارائه شده از یک  نظارت بر نحوه و چگونگی برگزاری نمایشگاه در طول مدت زمان برپایی آن و تطبیق موارد اجرایی با اهداف و برنامه
ها و اقدامات صورت گرفته به کارگروه جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی  سو و با دستورالعمل حاضر از سوی دیگر و ارائه گزارش جامع از فعالیت

بایست با همکاری اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی نسبت به انجام  بر عهده دبیرخانه کارگروه است که می
 کند آن اقدام 

ها و اصناف باید ضمن نظارت بر حسن اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس و  کلیه اعضاء کارگروه ساماندهی مد و لباس اعم از دستگاه

 .این دستورالعمل نسبت به جلوگیری از برپایی غیرمجاز نمایشگاه مد و لباس از مجرای دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند

گیری  گزارش به کارگروه درخصوص میزان تأثیرگذاری و تحقق اهداف موردنظر با تعیین نقاط قوت و ضعف جهت بهرهبندی و ارائه  جمع  3

 .در برپایی نمایشگاههای آتی برعهده دبیر کارگروه است

ان برپایی ها در طی مدت زم کنندگان و متصدیان غرفه نظارت بر حسن اجرای طرح و رعایت شئونات اسالمی و اخالقی توسط شرکت  4
نمایشگاه برعهده برگزارکننده / برگزارکنندگان است و آنان موظفند همکاری الزم را با ناظران دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس و 

 .مأمورین نیروی انتظامی به عمل آورند

موارد را به استناد این دستورالعمل و به  در صورت بروز هرگونه تخلف در هر یک از مراحل برگزاری نمایشگاه، دبیر کارگروه موظف است  5

صورت کتبی متذکر شود و برگزارکننده موظف است ظرف مدت شش ساعت نسبت به رفع موارد تخلف اقدام کند در غیر این صورت ضمن 

نه به مدت یک سال ضبط وثیقه سپرده شده به نفع دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، مجوز اعطایی کان لم یکن تلقی شده و دبیرخا

 .نسبت به هیچ یک از تقاضاهای صدور مجوز و گواهی صالحیت برگزار کننده متخلف ترتیب اثر نخواهد داد

مد و لباس  کارگروه ساماندهی 7/1391/ 8مورخ  مصوب سآنیی انهم تشکیل کارگروه اهی استانی ساماندهی مد و لبا.6  
و به استناد قانون رایی بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسالمی بنا به پیشنهاد ستاد اج 8/7/91ساماندهی مد و لباس در جلسه مورخ کارگروه 

 (1آیین نامه تشکیل کارگروه استانی موضوع ماده) _و آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس  1385ساماندهی مد و لباس مصوب 

 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر نمودند:

ف موضوع قانون ساماندهی مد ولباس و آیين نامه اجرایی آن، كارگروه استانی به منظور تحقق اهدا  -1ماده

 ساماندهی مد ولباس مركب از اعضای زیر در استان تشكيل می گردد:

 و رییس کارگروه استان الف(مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به عنوان نماینده تام االختیار کار گروه ساماندهی مد و لباس

 ده تام االختیار معاون برنامه ریزیب( نماین

 پ( نماینده تام االختیار سازمان آموزش و پرورش

 ت( نماینده تام االختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 ث( نماینده تام االختیار مرکز صداو سیمای استان

 جمع نمایندگان استان ج( یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان به عنوان عضو ناظر با معرفی م
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 چ(دونفر از نمایندگان صنوف از طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس در استان

: مصوبات کارگروه استانی با امضای رییس کارگروه ساماندهی مد ولباس استان ابالغ خواهد شد و نسخه ای از آن به دبیرخانه 1تبصره

 گردد  کارگروه ساماندهی مد ولباس در کشور ارسال می

 های اجرایی استان حد اقل در سطح معاون اداره کل/ سازمان معرفی شوند : نمایندگان دستگاه 2تبصره 

: کارگروه استان می تواند حسب مورد از صاحب نظران یا نمایندگان دستگاه های دیگر بدون حق رای برای شرکت در جلسه دعوت 3تبصره 

 نماید 

 شرح زیر می باشد:وظایف كارگروه استان به  -2ماده 

کارگروه استانی مد و لباس به عنوان جایگاهی برای هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست ها، خط مشی ها، مصوبات و برنامه های 

 کارگروه ساماندهی مد و لباس وظایف زیر در سطح استان را بر عهده دارد:

 گروه ساماندهی مد ولباس در استاناتخاذ تدابیر الزم برای اجرای سیاست و خط مشی های کار  1

 کارگروه ساماندهی مد ولباس در استانهماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات   2

 هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب کارگروه ساماندهی مد و لباس در استان  3

 هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه تعیین شده دستگاه های اجرایی در استان  4

 الیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی استان و ارزیابی و گزارش آن به کارگروه ساماندهی مد و لباسنظارت بر فع  5

 اخذ گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان و انعکاس آن به کارگروه ساماندهی  مد و لباس  6

 ایجاد هماهنگی الزم در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی استان  7

 یه پیشنهاد در تنظیم و تصویب شیوه نامه و دستورالعمل های مربوط به کارگروه ساماندهی مد و لباسارا  8

 توسط بخش خصوصی و تعاونی در استان اعالم نظر در خصوص صدور مجوز برگزاری نمایشگاه و یا جشنواره مد و لباس  9

 هماهنگی و نظارت بر برگزاری نمایشگاه های فصلی مد و لباس در استان  11

 هماهنگی و نظارت بربرگزاری همزمان جشنواره مد و لباس فجر در استان   11

 شناسایی و ساماندهی طراحان مد و لباس استان  12

 طراحی و تهیه بانک اطالعاتی طراحان مد و لباس استان  13

 پیگیری موارد ارجاعی از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس در استان  14

سال به پيشنهاد ریيس  2ای كارگروه استان و یا خارج از آن برای مدت دبير كارگروه استان از بين اعض -3ماده

ریيس كارگروه ساماندهی مد و لباس انتخاب و منصوب المی( و تایيد كارگروه استان ) مدیر كل فرهنگ وارشاد اس

 می گرددو انتخاب مجدد او بالمانع است.

 ان را عهده دار خواهد بود و نیز سخنگوی رسمی کارگروه محسوب می شود دبیر کارگروه استان، مسئولیت اداره دبیر خانه کارگروه است

 وظایف و اختيارات دبير خانه كارگروه استان: -4ماده 

 ات کارگروه پشتیبانی کارشناسی از تصمیم  1

 استان ایجاد امکان ارتباط آسان و فراگیر میان کارگروه استان و جامعه طراحان پژو هشگران، دانشگاهیان و مردم در سطح  2
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 ایجاد امکان اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی حوزه مد ولباس در استان  3

 استان اخذ و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های عضو کارگروه استان و ارزیابی آن به منظور ارایه و طرح در جلسه های کارگروه  4

 پیگیری مصوبات کارگروه و نظارت بر حسن اجرای آن در سطح استان   5

 زاری و مدیریت امور دبیرخانه و جلسه های کارگروه استانبرگ  6

آن به اعضای کارگروه  جمع بندی کلیه فعالیت های دبیر خانه و تهیه دستور کار جلسه و صورت جلسه، دعوتنامه و انعکاس به موقع  7

 استان و مراجع ذیربط

 رگروه استانبرقراری ارتباط مستمر و سازنده میان نمایندگان و دستگاه های عضو در کا  8

 پیگیری اعتبار مالی دبیر خانه در قالب ردیف مستقل و بودجه استان  9

( 4همکاری و پیگیری موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون های مستقر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور موضوع مواد)  11

و لباس، کمیسیون رسانه و تبلیغ، کمیسیون تولید و توزیع ( قانون ساماندهی مد و لباس و کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر نمایشگاه های مد 7و)

کارگروه  11/6/87آیین نامه داخلی کارگروه ساماندهی مد ولباس  4ماده  4-4و کمیسیون فرهنگ و آموزش ) موضوع کمیسیون های ذیل ردیف

 ساماندهی مد ولباس(

 بانک اطالعات طراحان فعاالن مد و لباس استان  طراحی و راه اندازی  11

 طراحی و راه اندازی پایگاه اطالع رسانی کارگروه استان  12

 اداره امور روابط عمومی و اطالع رسانی فعالیت های کارگروه استان  13

 می شود    جلسه کارگروه استان به صورت ماهانه با حضور رییس کارگروه )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ( برگزار   14

 می یابد و اتخاذ تصمیم به شیوه اکثریت آراء خواهد بود  جلسه کارگرو با حضور دو سوم اعضای رسمیت  15

 

مستقر در اداره دستگاه های ذیربط در این آیین نامه موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه به دبیر خانه کارگروه در استان  -5ماده 

 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان منعکس نمایند 

( این 6(و ماده)2بط در این آیین نامه موظفند اعتبار مورد نیاز برای تحقق اهداف و وظایف مندرج در ماده )هریک از دستگاه های ذیر -6ماده

 آیین نامه را در بودجه سنواتی خود )بودجه استانی( پیش بینی نمایند 

عهدات دستگاه متبوع به شرح بند و تعهدات دستگاه های استانی عضو در کارگروه استانی،پیگیری، اجرا ونظارت بروظایف و توظایف  7ماده

 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در سطح استان می باشد  3های )الف(،)ب(،)ج(،)د(،)ه ( و )و( ماده

اس تصویب و الزم االجرا می مد و لب           کارگروه ساماندهی 7/1391/ 8تبصره در جلسه مورخ  3ماده و  8این آیین نامه در -8ماده

 /ک 199957باشد /

 

 سید محمد حسینی                                                                

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                           
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صدور کارت صالحیت طراحان شیوه انهم اجرایی. 7  
 2به استناد بند  ممکن نخواهد بود  لذا کشور لباسایرانی بدون توجه به جایگاه ویژه طراحان پارچه و  -گسترش مد و سبک زندگی اسالمی

ساماندهی مد و  های کارگروه برنامه سیاست ها و  جرایدر راستای اآیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور و  7بخش الف ماده 

-سیر ترویج فرهنگ پوشش اسالمیمدر  و ساماندهی کلی این حوزه و دست اندرکاران لباس کشور در خصوص هویت بخشی به فعاالن و

 تدوین می گردد  صدور کارت صالحیت و شناسایی طراحان پارچه و پوشاک کشور شیوه نامهایرانی 

 ( اهداف:1ماده

 مد و لباس کشور جامع نک اطالعات طراحانشناسایی و تکمیل با  1

 ساماندهی و برنامه ریزی در خصوص رفع مشکالت و انجام حمایت های الزم از طراحان  2

 کمک به ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با بخش صنعت و واحدهای تولیدی  3

 ه از ظرفیت آنان در حوزه تولید و استفاد تعریف جایگاه و دفاع از حقو ق طراحان در چرخه تولید کشور  4

 جامعه تحصیل کرده و تخصصی حوزه مد و لباس بیشتر برای ایجاد انگیزه  5

 هویت بخشیدن به جامعه طراحان مد شامل پارچه، چرم، لباس، دکوراسیون و جواهرات و      6

 عیایجاد انگیزه و ارتباط بیشتر با طراحان و تعلق داشتن آنان به یک پایگاه و منظر اجتما  7

هماهنگ ساختن و فعال کردن تشکیالت مربوطه به جامعه طراحان حوزه مد با دیدگاه های قانونی ساماندهی مدو لباس در جهت   8

 ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی

 جلب توجه بیشتر مسئولین در مورد مسائل قانونی جامعه طراحان و جلب حمایت آنان  9

 انونی جامعه طراحانتالش درجهت  تثبیت جایگاه ق  11

 ایجاد ارتباط فعال با جامعه طراحان به منظور کشف استعداد های خال ق و بکارگیری آنان در فعالیت های مربوطه  11

 همکاری متقابل پس از شناسایی و دسته بندی توانمندیهای جامعه طراحان مد و لباس  12

 و لباسهمکاری وتشریک مساعی بیشتر برای اجرای هدفهای مشترک در حوزه مد   13

 

 ( روش اجرا:2ماده 

 هریک از طراحان واجد شرایط و متقاضی پس از اعالم درخواست می بایست امتیاز الزم را برای احراز رتبه های تعیین شده اخذ نمایند 

 رشته های هنری مرتبط با طراحی مد و لباس الف(

 ت لباس )کمربند، شال، دکمه، دستکش، کاله و زیور آالت(طراحی ملحقا  4-                                    طراحی پارچه -1

 طراحی دکور داخلی -5طراحی لباس                                       -2

 طراحی کیف و کفش -3

 شرایط تخصصی)مهارت های شغلی( ب(
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امتیاز می  51مرتبط با مد و لباس دارای مهارتهای شغلی در این بخش بنیاد مبنای تعیین صالحیت متقاضیان بوده و در رشته های هنری 

 باشد 

 (شرایط عمومی:ج

 51این شرایط نیاز بر اساس فعالیت و سوابق و عملکرد متقاضیان بوده و بر اساس جداول تعیین شده به تفکیک اولویت ها مجموعاً دارای 

 امتیاز می باشد 

رخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس بررسی و با مالحظه سایر سوابق و مجموع امتیازات بخش های الف و ب در کمیسیون مربوطه در دبی (ه

 پس از احراز صالحیت عمومی از مراجع ذیصالح رتبه طراحان تعیین می شود 

 گروه تقسیم و به شرح زیر و با اختصاص امتیازات مربوطه می باشد  5این رتبه ها در  (د

 باالترین نمره اختصاص یافته می باشد )رتبه اول(              111تا  91امتیاز               1رتبه 

 دومین رتبه صالحیتی در تعاریف می باشد                 91تا  81امتیاز              2رتبه 

 سومین رتبه صالحیتی در تعاریف می باشد                 81تا  71امتیاز             3رتبه 

 چهارمین رتبه صالحیتی در تعاریف می باشد                 71تا  61یاز امت            4رتبه 

 پنجمین رتبه صالحیتی در تعاریف می باشد                61تا  51امتیاز             5رتبه 

 و( مدارک مورد نیاز

 دو قطعه عکس -1

 تصویر صفحات شناسنامه -2

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی -3

 فعالیت بر اساس جدول امتیازات تصویر سوابق -4

 استاد برجسته مرتبط با رشته طراحی مورد نظر 2معرفی نامه از  -5

 ارائه درخواست تکمیل فرم های مربوطه -6

 

 ( كميسيون احراز تعيين رتبه3ماده 

تشکیل و به پرونده تا  ،این کمیسیون مرکب از دو کارشناس تخصصی از بین صاحبنظران و سه کارشناس اداری آگاه به مسائل اداری

 رسیدگی می نمایند  اعضاء این کمیسیون توسط دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تعیین می شود 

 اعضاء تشکیل و با اکثریت آن رتبه متقاضیان تعیین می شود     2جلسات کمیسیون با حضور -

                                  3 

 يتی:( صدور كارت صالح4ماده 

براساس آراء صادره توسط کمیسیون احراز و تعیین رتبه کارت صالحیتی افراد واجد شرایط توسط دبیرخانه کارگروه صادر شده و بمدت دو 

 سال نیز دارای اعتبار است  ارتقاء رتبه طراحان با افزایش سطح کیفی عملکرد آنان قابل تغییر می باشد 



60 
 

 سایی طراحان مد و لباسصدور کارت صالحیت و شنا

 

 رشته های هنری مرتبط با طراحی مد و لباس 

 طراحی پارچه (1-1

 ( طراحی لباس2-1

 کیف و کفش (3-1

 ملحقات لباس )کمربند، شال، دکمه، دستکش، کاله و زیورآالت( (4-1

 طراحی دکور (5-1
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 فرم ثبت مشخصات متقاضی

 

                                                                                                                                              جناب آقای 

       

 دبیر محترم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

 

صدور کارت صالحیت طراحان کشور را دارم  خواهشمند است دستور اینجانب                                               با مشخصات ذیل درخواست 

 فرمائید اقدام الزم در این خصوص به عمل آید 

 

                                                                میزان تحصیالت:                نام پدر:                          تاریخ تولد:                                     محل تولد:                                  

 زمینه فعالیت:

 ام برند:شماره شناسنامه:                       نام مستعار:                             کد ملی:                                       ن

 

 محل سکونت:

 شهرستان:                     شهر:        استان:                         

 نشانی:

  تلفن منزل:

 تلفن محل کار:

 در پایان صحت مطالب و مدارک ارایه شده پیوست را تایید می نمایم و آگاهم در صورت اثبات خالف آن، طبق قانون بامن رفتار خواهد شد 

                                                                                                                                                            دارم                 درضمن تصمیم کمیته ارزیابی را می پذیرم و هیچگونه اعتراضی ن
 امضاء

 تاریخ                                                                                                                         

  

محل الصا ق 

 عکس
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 جدول امتيازات

 (1شماره) فرم

 توضيحات امتياز عنوان ردیف

 لوح افتخار، تقدیر نامه، جایزه، بزرگداشت 1
نمایشگاه های  -جشنواره ها -شرکت در همایش ها

 تخصصی داخلی و خارجی

 
11 

 
 

 فعالیت های مرتبط 2
 فعالیت های جنبی، چاپ، ژورنال( مه،)تألیف،پژوهش ،ترج

 
5 

 
 

برگزاری جشنواره و نمایشگاه های تخصصی در داخل یا  3
 خارج کشور

 
11 

 

 12 سوابق شغلی 4
 

 

5 
 
 

 
 
 

 سوابق آموزشی
 مرتبط

  5 سوابق تحصیلی
 

 5 سابقه تدریس 

 3 دوره های آموزشی تخصصی

  51 مهارتهای شغلی 6
 

  100 جمع امتيازات
 

 

 سایر موارد:*

شاخص های کمی تعیین شده براساس این شیوه نامه در خصوص ارزیابی رتبه طراحان لباس با ارایه مستندات می توان از شاخص عالوه بر *

های کیفی برای تعیین صالحیت آندسته از پیشکسوتان طراح که فاقد سوابق آموزشی و همچنین سایر فعالیتهای مرتبط باطراحی لباس می 

 اشد استفاده نمود ب

 * داشتن صالحیت عمومی با تأیید مراجع ذیصالح الزامیست 

 111تا  91 1تعریف رتبه 

2تعریف رتبه    91تا  81 

3تعریف رتبه    81تا  71 

4تعریف رتبه    71تا  61 

5تعریف رتبه    61تا  51 
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 (2شماره) فرمجدول امتيازات و شاخص های تعيين صالحيت طراحان)طراحان پارچه(

ف
دی

ر
 

 امتياز  شاخص ها عنوان

 كل

 حداكثر

 امتياز 

 امتياز 

 متقاضی

 يحاتتوض

نمایشگاه -شرکت در همایش جشنواره 1
 تقدیرنامه بزرگداشت-داخلی و خارجی

شرکت در نمایشگاه تخصصی 
 داخلی

 
 
11 

2   

شرکت در نمایشگاه تخصصی 
 خارجی

 

سخنرانی در همایش تخصصی 
 داخلی

3  

سخنرانی در همایش تخصصی 
 خارجی

 

  6 دریافت جوایز و تقدیر نامه

فعالیت های مرتبط                2
ترجمه فعالیتهای -پژوهش -)تألیف

 چاپ ژورنال( -جنبی

چاپ مقاالت در سمینارهای 
 داخلی

 
 
 
 
5 

در صورت فعالیت دارای   1
کیفیت و متعدد در هریک 

از بخشها ، امکان 
تخصیص امتیاز کامل به 
 متقاضی میسر می باشد 

چاپ مقاالت در سمینارهای 
 خارجی

 

 1 داخلی نشریاتچاپ مقاالت در 
 

 

نشریات چاپ مقاالت در 
 خارجی

 

  1 پژوهش علمی

  2 تألیف کتاب مرتبط

ترجمه کتاب ها و مقاالت 
 مرتبط

 

   چاپ ژورنال

برگزاری و همکاری همایش  برگزاری نمایشگاه های تخصصی 3
 یا نمایشگاه تخصصی

 
 
11 

5   

برگزاری –و همکاری  مجری
اکران -تئاتر-نمایش لباس

 بخش تلویزیون-فیلم

5  

  سال 2-5 سوابق شغلی مرتبط 4
 
11 

5   

  7 سال 11-5

  11 سال به باال 11

عضویت در تشکل ها و انجمن 
 های مرتبط

2  

5  
 
 

 
 سوابق تحصیلی 

 

  و زیر دیپلم دیپلم
 
 

1   

  2 فو ق دیپلم

  3 لیسانس
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 )طراحان لباس(تعيين صالحيت طراحان و شاخص های دول امتيازاتج

 (3شماره) فرم          

ف
دی

ر
 

 امتياز  شاخص ها عنوان

 كل

 حداكثر

 امتياز 

 امتياز 

 متقاضی

 توضيحات

-نوارهشرکت در همایش جش 1
-نمایشگاه داخلی و خارجی

 تقدیرنامه بزرگداشت

شرکت در نمایشگاه تخصصی 
 داخلی

 
 
11 

2   

شرکت در نمایشگاه تخصصی 
 خارجی

 

سخنرانی در همایش تخصصی 
 داخلی

3  

سخنرانی در همایش تخصصی 
 خارجی

 

  6 دریافت جوایز و تقدیر نامه

       فعالیت های مرتبط         2
ترجمه فعالیتهای -پژوهش -)تألیف

 چاپ ژورنال( -جنبی

چاپ مقاالت در سمینارهای 
 داخلی

 
 
 
 
5 

در صورت فعالیت دارای کیفیت و   1
متعدد در هریک از بخشها ، امکان 
تخصیص امتیاز کامل به متقاضی 

 میسر می باشد 
چاپ مقاالت در سمینارهای 

 خارجی
 

 چاپ مقاالت در نشریات
 داخلی

1 
 

 

 چاپ مقاالت در نشریات 

 
 

سوابق 
آموزشی 

 مرتبط
 
 

 
 

  4 5 فو ق لیسانس

  5 دکتری

 
 

 سابقه تدریس
 

  1  آموزشگاه خصوصی

  2 دبیرستان

  3 دانش سرا

  4 دانشگاه

دوره های آموزشی 
 تخصصی

دوره های آموزش تخصصی 
 داخلی

 
3 

 
3 

 

دوره های آموزش تخصصی 
 خارجی

 

6  
های مهارت
 شغلی

 
 
 

 
 طراحی پارچه

 
 

 

  طراحی پارچه
 

51 

امتیاز کامل این قسمت   8
تنها می تواند به هریک از 
بخش های طراحی پارچه 
طبق جدول امتیاز بندی 

 تعلق گیرد 
 
 

  12 آشنایی با فنون چاپ پارچه

آشنایی با نرم افزار های 
 تخصصی

12  

  12 یون داخلیآشنایی با دکوراس
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 خارجی

  1 پژوهش علمی

  2 تألیف کتاب مرتبط

ترجمه کتاب ها و مقاالت 
 مرتبط

 

   چاپ ژورنال

برگزاری و همکاری همایش  برگزاری نمایشگاه های تخصصی 3
 یا نمایشگاه تخصصی

 
 
11 

5   

برگزاری –مجری و همکاری 
اکران -تئاتر-لباس نمایش
 بخش تلویزیون-فیلم

5  

  سال 2-5 سوابق شغلی مرتبط 4
 
11 

5   

  7 سال 11-5

  11 سال به باال 11

عضویت در تشکل ها و 
 انجمن های مرتبط

2  

5  
 
 
 
 

سوابق 
آموزشی 

 مرتبط
 
 

 
 سوابق تحصیلی 

 
 
 

  دیپلم و زیر دیپلم
 
 
5 

1   

  2 فو ق دیپلم

  3 لیسانس

  4 فو ق لیسانس

  5 دکتری

 
 

 سابقه تدریس
 

  1  آموزشگاه خصوصی

  2 دبیرستان

  3 دانش سرا

  4 دانشگاه

دوره های 
آموزشی 
 تخصصی

دوره های آموزش تخصصی 
 داخلی

 
3 

 
3 

 

دوره های آموزش تخصصی 
 خارجی

 

6  
مهارتهای 

 شغلی
 
 
 
 
 

 
 طراحی پوشاک

 
 
 

 

  طراحی لباس
 
 
51 

11   
 
 

امتیاز کامل این قسمت تنها می 
تواند به هریک از بخش های 

طراحی پوشاک طبق جدول امتیاز 
 بندی تعلق گیرد 

  8 الگوسازی و برش

  8 دوخت و خیاطی

  8 آشنایی با موالژ

آشنایی با نرم افزارهای 
 تخصصی

8  

  8 زئینات لباس و دوخت سنتیت
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 سایر فعاليت های مرتبط با طراحی

 ، ترجمه، فعاليت های جنبی، چاپ ژورنال(پژوهش) تاليف، 

 توضيحات پژوهش و تحقيق صداو سيما كتاب مجله روزنامه عنوان

       

       

       

       

       

       

 (dvdیا  cdبه صورت *ارائه نمونه اثر الزامی می باشد ) 

 

 بخش تلویزیونی-اكران فيلم-برگزاری نمایش-برگزار شده تخصصی نمایشگاه و جشنواره های

عنوان جشنواره مد  ردیف

 و لباس

 توضيحات گستره موضوع تاریخ اجرا محل اجرا

       

       

       

       

       

       

 شد *ارائه مستندات در این بخش الزامی می با

 تشویق و تقدیر ازهنرمند -نمایشگاه های داخلی و خارجی  -جشنواره -شركت در همایش

 )لوح افتخار، تقدیر نامه ، جایزه، بزرگداشت(

 توضيحات بين المللی ملی منطقه استان عنوان

      

      

      

      

      

      

      

 

 *ارائه مستندات الزامی می باشد 
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 شغلیمهارتهای 

 

 توضيحات ميزان مهارت عنوان ردیف

 
 مبتدی دارای مهارت حرفه ای

  طراحی لباس 1
 
 

   
 

  الگوسازی و برش 2
 
 

   
 

  دوخت و خیاطی 3
 
 

   
 

  ژآشنایی با موال 4
 
 

   
 

  آشنایی با نرم افزارهای تخصصی 5
 

 

   

  تزئینات لباس و دوخت سنتی 6
 
 

   

  طراحی پارچه 7
 
 

   

  آشنایی با فنون چاپ  8
 
 

   

  آشنایی با دکوراسیون داخلی 9
 
 

   

  آشنایی با نرم افزارهای تخصصی 11
 
 

   
 

     نمایشگاه/جشنواره 11

     نمایش زنده 12

  سایت 13
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 سوابق شغلی و عضویت در تشكل ها و انجمن های مرتبط

 توضيحات )پست سازمانی(عنوان سال نام سازمان 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ه گواهی اشتغال از سازمانهای مربوط الزامی می باشد ئارائه مدارک جهت اثبات سوابق شغلی مانند ارا*

 

 

 

 

 

  

 سوابق آموزشی

 تحصیالت مرتبط
 
 

 نام محل تحصيل رشته مقطع

   دیپلم

   فو ق دیپلم

   لیسانس

   لیسانسفو ق 

   دکتری

   آموزشگاه خصوصی تدریس در رشته مرتبط

   دبیرستان

   دانش سرا

   دانشگاه

   دوره های آموزشی تخصصی داخلی دوره های آموزشی معتبر غیر رسمی طی شده توسط طراح

   دوره های آموزشی تخصصی خارجی

 سایر موارد:

شاخص های کمی تعیین شده براساس این شیوه نامه در خصوص ارزیابی رتبه طراحان لباس با ارایه مستندات می توان از شاخص های عالوه بر 

ستفاده کیفی برای تعیین صالحیت آندسته از پیشکسوتان طراح که فاقد سوابق آموزشی و همچنین سایر فعالیتهای مرتبط باطراحی لباس می باشد ا

 نمود 
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 فرآیند اجرایی صدور كارت صالحيت طراحان كشور:

 اسورود به سامانه مد و لب  1

 تکمیل فرم های اولیه  2

 اخذ کد رهگیری  3

 اخذ معرفی نامه برای احراز صالحیت تخصصی به مرجع اعالم شده )انجمن(  4

 ارائه پاسخ به دبیرخانه به همراه سایر سوابق  5

 بررسی اولبه در دبیرخانه  6

 باشد( 4اعالم به مراجع ذیصالح)همزمان می تواند با بند   7

 اخذ تمامی نتایج  8

 یرخانه احراز صالحیتارائه پرونده به دب  9

 اتخاذ تصمیم و تعیین رتبه و تنظیم صورتجلسه  11

 بازگشت به دبیرخانه  11

 صدور کارت بر اساس رتبه احراز شده  12

 اطالع رسانی از طریق سایت و سایر     13

 به اتحادیه سراسری پوشاک و سایر مراجع متقاضی فعالیت  معرفی   14

 

گاه الکترونیکی، اتبلو، عکس پوسترشیوه انهم صدور مجوز ااشتنر رساهن اهی تصوریی و نوشتاری رد زمینه مد ولباس .8 ()ژورانل، کتاب، لوح فشرده، پای  

 مقدمه:
مجلس شورای اسالمی وبه منظور ساماندهی و برقراری رویه قانونی  12/11/85در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 

صدور فعالیت و نحوه نظارت بر انتشار رسانه های تصویری و نوشتاری در زمینه مد و لباس و افزایش سطح کیفی و محتوای آنها وبه  ثابت در
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس در ترویج فرهنگ پوشش اسالمی و کمک به کاربردی  7و بند الف ماده 2استناد بند )ز( ماده
رایه شده و برقراری ارتباط مستمر بین بخش های مختلف صنعت پوشاک با یکدیگر از یک سو و مخاطبان از سوی دیگر نمودن طرح های ا

وهمچنین گسترش استفاده از شناسه شیما، شیوه نامه صدور مجوز انتشار رسانه های تصویری و نوشتاری به شرح ذیل تدوین و در 
 سراسرکشور الزم اتباع است 

 

 ف:( تعاری1ماده  

انواع رسانه های تصویری ونوشتاری در زمینه مد و لباس در قالب ژورنال، کتاب،  لوح فشرده،  پایگاه الکترونیکی، تابلو،  *انواع رسانه:

 عکس،  پوسترقابل انتشار می باشند 

اس بصورت اختصاصی برای انتشار مطالب یا تصاویرآموزشی، تبلیغی، اجتماعی، خبری، فرهنگی وهنری در زمینه مد و لب *لوح فشرده:

 تجاری،  نمایش آثار برگزیده ی جشنواره ها و نمایشگاه ها یا به صورت عمومی -واحد های تولیدی

انتشار تصاویر لباس بصورت اختصاصی برای معرفی محصوالت یک واحد تولیدی یا تجاری یا انتشار ژورنال بصورت عمومی یا *ژورنال: 

 هآثار برگزیده جشنواره/ نمایشگا

جهت ارایه مطالب خبری، آموزشی، تبلیغی، هنری وفرهنگی و تصاویر اختصاصی یک واحد تولیدی یا تجاری، انتشار *پایگاه الكترونيكی: 

 مطالب و تصاویر بصورت عمومی یا آثار برگزیده جشنواره/ نمایشگاه ها
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 فرهنگی در معاونت امور فرهنگی انجام می گیردبررسی و اعالم نظر در خصوص کتاب براساس شیوه نامه مصوب بررسی آثار *كتاب:

 

 ( اهداف: 2ماده 

 تسهیل دردسترسی عموم مردم به الگو های ارایه شده و ارتقای سطح فرهنگی جامعه در زمینه لباس 

 برخورداری از جنبه اقتصادی جهت عرضه آثار طراحی لباس در سطح داخلی و خارج کشور 

  بط با هویت پوشش ایرانیاسالمی مرت–معرفی الگو های ایرانی 

 معرفی سبک صحیح پوشش برای اقشار مختلف 

 کمک به تبادالت فرهنگی با سایر کشور های اسالمی 

  اسالمی در زمینه پوشش، لباس و سایر ارایه ها از طریق تصاویر –معرفی نهاد ها و الگو های فرهنگ ایرانی 

 ( ضوابط ومقررات3ماده
 ایرانی و سایر قوانین و ضوابط موضوعی کشور -دستور العمل اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اسالمیرعایت مفاد مندرج در قانون و 1-3
 عدم نشر مد گرایی به سبک غربی 2-3

 عدم ترویج مطالب محرک ومنافی عفت عمومی 3-3
 ایرانی -عدم نشر تفکرات گروه های ضد اسالمی با فرهنگ اسالمی 4-3
) آرایش مانکن می بایست در حد معمول بوده بطوریکه جلوه آن لباس  ایرانی -منطبق با فرهنگ اسالمی آرایش مو و صورت و پوشش 5-3

 را درتصویر تحت تاثیر خود قرار ندهد(  
 عدم نشر نمادها و آرم ها و نوشته های برگرفته از فرهنگ غربی 6-3
 تطابق طرح ها با الگو هاو نمادهای ایرانی و اسالمی 7-3
 اده از تصاویر نا متعارف بافرهنگ و شئونات اسالمی و الفاظ و کلمات غیر فارسی برروی لباسعدم استف8-3
 عدم استفاده ابزاری از تصاویر زنان 9-3

 ترویج الگو های مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ و مدگرایی غربی  11-3
و باید بگونه ای باشد که برجستگی های بدن جلب توجه ننموده و تصویر را تحت  حالت های مانکن ها )فیگور( در تصاویر ارائه شده 11-3

 شعاع قرار ندهد 

 ( شرایط عمومی اخذ مجوز4ماده
 داشتن صالحیت تخصصی و سوابق کاری موضوعی به تشخیص کار گروه ساماندهی مد و لباس برای اشخاص حقیقی  1-4
تک منظوره، موسسات فرهنگی هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ویا  شخصیت حقوقی غیر دولتی شامل موسسات هنری 2-4

واحدهای صنفی مرتبط با معرفی اتحادیه صنفی ذی ربط ویا شرکت های معتبر ذی صالح با موضوع مد و سبک زندگی ایرانی اسالمی)احراز 
 صالحیت به عهده دبیر خانه کارگروه ساماندهی مد و لباس است(  

دولتی برای کارکنان اداری و مخاطبان اختصاص خود، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان و کادرآموزش  مراکز3-4
مدارس، صدا وسیما برای بازیگران و مجریان تلویزیون و همچنین سایر دستگاه ها برای کارکنان اداری همان دستگاه و با رعایت تمامی 

 نامهموازین مطرح در این شیوه 

قانون ساماندهی مد و لباس  3سازمان ها و مراکز وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و وزارت بازرگانی در راستای اجرای مادهتبصره: 

می توانند به عنوان متقاضی دولتی نسبت به ارایه در خواست )اعم از داخلی یا خارجی( به دبیر خانه کارگروه ساماندهی مد و لباس اقدام 
  مایند ن

 متقاضیان خارجی موظف هستند عالوه بررعایت کلیه ضوابط مذکور این شیوه نامه موارد ذیل را مد نظر قرار دهند: 4-4

اتباع بیگانه اعم از حقیقی یا حقوقی می بایست تقاضای خود را به صورت کتبی و از طریق بخش بازرگانی سفارتخانه های کشور متبوع  اوالً:

وزرات امورخارجه جمهوری اسالمی ایران اعالم نمایندو سپس وزارت امورخارجه نسبت به معرفی این متقاضیان به دبیر خانه خود در تهران به 
 کارگروه مد و لباس اقدام می کند 

ه صورت دبیر خانه در اعطای مجوز فعالیت رسانه ای به متقاضیان غیر ایرانی تنها به تقاضای اشخاص حقوقی معتبر ومجرب که ب ثانياً:

تخصصی در حوزه مد و لباس فعالیت می کنند و فاقد هرگونه سوء پیشینه در رابطه با جمهوری اسالمی ایران و یا ارزش های اسالمی، 
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ر انقالب و ملی ایران باشند ترتیب اثر می دهد ) احراز شرایط مذکور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر مراجع آگاه وذی صالح امکان پذی
 د بود (خواه

شرایط مذکور صرفاً شروط اولیه محسوب می شوند و دبیرخانه در خواست متقاضیانی که حائز شرایط فو ق نباشند،  ترتیب اثر نمی  تبصره:

 دهد 
 در استفاده از قالب های تصویری الزم است تصویر ها با استفاده از خالقیت های فنی و هنری بگونه ای تهیه شوند که موضوع و محور 5-4

 اصلی تصاویر، لباس مورد نظر باشد  
 انعکاس تصاویر شو لباس به نقل از سایت مد و لباس بدون هر گونه تغییر در شرایط عکس و تصویر بالمانع است  6-4

سخه از نمونه منتشرکنندگان آثار مورد نظر در این آیین نامه مکلفند پس از طی مراحل قانونی و تولید و قبل از پخش و توزیع آثار ، دو ن 7-4
 را تحویل دبیرخانه صدور مجوز نموده که پس از بررسی و تطبیق و اخذ تائیدیه مجاز به عرضه خواهند بود  

 دارا بودن نشان شیما برای لباس های مورد استفاده در تصاویر  8-4

 ( مدارک مورد نياز5ماده 
اصل وتصویر مدرک نظام  -متقاضی و اصل وتصویر کارت ملی فرم تکمیل شده مشخصات متقاضی به پیوست تمام صفحات شناسنامه 1-5

آخرین مدرک تحصیلی یا پروانه کسب )برای افراد صنفی( در صورت ازوم وکالتنامه یا مدرک ثبت نمایندگی  – 3×4قطعه عکس  6 –وظیفه 
 )برای وکیل یا نماینده قانونی متقاضی(

 نیروی انتظامی صادر می شود  م دبیر خانه ازگواهی رسمی تایید صالحیت فردی متقاضی با استعال 2-5
مجوز تاسیس و اساسنامه موسسه، شرکت و سازمان غیر دولتی همراه با آگهی رسمی آخرین تغییرات )برای متقاضیان حقوقی، موسسات  3-5

 و شرکت ها( 
 سایر مجوز های احتمالی مورد نیاز از مراجع قانونی ذی ربط 4-5
 عایت کامل و دقیق شیوه نامهتهعد کتبی در خصوص ر 5-5
 ارایه فایل نرم افزاری و آلبوم تصاویر طرح های منتخب و سایر موارد درخواستی در قالب یک لوح فشرده 6-5
 

 (گردش كار و مراحل رسيدگی 6ماده

تمامی مدارک را به دبیر خانه  متقاضی براساس نوع فعالیت، باید پس از دریافت و تکمیل فرم های مربوط به همراه مستندات و مورد نیاز، 1-6
 بنیاد ملی مد و لباس تحویل نماید 

 آغاز مراحل بررسی در دبیرخانه منوط به تایید صالحیت فردی متقاضی از سوی مراجع ذی صالح )نظیر نیروی انتظامی(می باشد  2-6
از بررسی دقیق مدارک و شرایط متقاضی و  شورای صدور مجوز انتشار رسانه های تصویری و نوشتاری بنیاد ملی مد و لباس ، پس 3-6

ور تطبیق آنها با مفاد این شیوه نامه نسبت به ارایه گزارش جامع به دبیر کارگروه اقدام و پس از تایید نسبت به اعطای موافقت اصولی و صد
 مجوز اقدام می نماید 

براساس ضوابط مندرج در این دستور العمل گزینش و برای تایید آثار ارایه شده از پس از بررسی در شورای فرهنگی وآموزشی دبیر خانه   4-6
 نهایی،  تسلیم رئیس کارگروه می شود 

متقاضیان استانی می بایست در خواست خود را از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز استان محل سکونت خود ارائه و  5-6
 پیگیری نمایند 

روز مدارک و مستندات الزم را جهت  15فت مدارک و احراز صالحیت متقاضی می بایست زمانی مدت ادارات کل استانها پس از دریا 6-6
 اعالم نظر نهایی به بنیاد ملی مد و لباس اسالمی ایرانی ارسال نمایند 

 ( اعضاء شورای صدور مجوز7ماده

  نماینده کارگروه ساماندهی مد و لباس 

 پوشاک به پیشنهاد کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب رئیس کار گروه  دو نفر کارشناس دینی، فنی و طراح در امور 

 نماینده حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 نماینده نیروی انتظامی 
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 (  نظارت و ارزیابی8ماده

العمل حاضر برعهده بنیاد ملی مد نظارت بر شیوه انتشار آثار، تطبیق موارد اجرایی با اهداف و برنامه های ارایه شده و همچنین با دستور  1-8
و لباس می باشد و ارایه گزارش جامع از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته به کار گروه جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی بر عهده بنیاد ملی مد 

 و لباس است که به انجام آن اقدام می نماید 
ر راستای انجام وظایف قانونی و نظارت بر شیوه اجرایی این دستورالعمل کلیه اعضای کارگروه ساماندهی اعم از دستگاه ها و اصناف د 2-8

 موظف به همکاری با بنیاد ملی مد و لباس می باشند 
رعایت مفاد این دستورالعمل در انتشاررسانه های تصویری و نوشتاری در زمینه مد و لباس و یا برپایی نمایشگاه های عکس، پوستر و  3-8

وده وآنان موظف به همکاری باناظران دبیرخانه )بنیاد ملی مد ولباس(، ماموران نیروی انتظامی و اداره کل حراست و تابلو برعهده مجری ب
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند 

 موارد نظارتی شامل : 4-8
 الف( مطابقت شرایط و نحوه انتشار آثار با مفاد مجوز صادره و همچنین مفاد این شیوه نامه

 نرسیده یا شناسه شیما دریافت ننموده اند   4وگیری از نمایش یا عرضه آثاری که به تائید کمیسیون ماده ب( جل
 ج( نظارت بر نمایش شناسه شیما برای آثار ارائه شده  

ا بصورت کتبی در صورت بروز هر گونه تخلف مدیر عامل بنیاد ملی مد و لباس موظف است به استناد مفاد این دستور العمل موضوع  ر 5-8
به مجری تذکر دهد و مجری موظف است نسبت به رفع موارد تخلف اقدام کند  در غیر این صورت مجوز اعطایی)کان لم یکن( تلقی شده و 

 دبیر خانه به مدت یک سال نسبت به هیچ یک از تقاضاهای صدور مجوز و گواهی صالحیت مجری متخلف ترتیب اثر نخواهد داد 
رایه گزارش به کارگروه در خصوص میزان تاثیر گذاری و تحقق اهداف مورد نظر با تعیین نقاط قوت و ضعف جهت بهره جمع بندی و ا 6-8

 گیری در اعطای مجوز های آتی برعهده دبیر کارگروه است 
اس اسالمی ایرانی رسیده و الزم االتباع تبصره در تاریخ                           به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لب 2ماده و  8این شیوه نامه در

 می باشد  
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ستورالعمل مراحل اقنونی موسسات و خاهن اهی مد)مزون اه(د.9  
قانون ساماندهی مد  2کمیسیون صدور مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و به استناد ماده  3/3/94صورتجلسه مورخ  4عطف به بند 

ای اسالمی مبنی بر ضرورت ترویج الگوسازی لباس ایرانی و اسالمی و جلوگیری از تبلیغ الگوهای مجلس شور 1385و لباس مصوب سال 

آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور مبنی بر تسهیل و  7بخش الف ماده  8مغایر با فرهنگ ایرانی اسالمی و همچنین بند 

و لباس)طراحان لباس اسالمی ایرانی( و اقدامات  گسترده انجام شده برای هویت تسریع در فرآیند صدور مجوز تاسیس موسسات هنری مد 

بخشی فعاالن این عرصه و ضرورت انسجام بخشی فعالیت های مرتبط اقدامات زیر از سوی کمیسیون صدور مجوزهای کارگروه ساماندهی 

نیروی انتظامی، کارشناسان و اعضاء کمیسیون صورت می مد و لباس و با همکاری اعضاء محترم اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 پذیرد 

 شناسایی و ساماندهی فعاالن حوزه از سوی اعضاء و تمرکز آن در بانک اطالعاتی کارگروه ساماندهی مد و لباس   1

کارگروه اطالع رسانی و آگاهی بخشی مستمر به موسسات و خانه های مد)مزون ها( مبنی بر ضرورت اخذ مجوزهای قانونی از   2

 ساماندهی مد و لباس و مزایای آن 

 تعیین فرصت و زمان مناسب با احتساب ایام گذشته برای مراجعه و پیگیری ذینفعان   3

پیش بینی ساز و کار مناسب و تسهیل شونده در کارگروه برای صدور مجوزهای قانونی اعم از معرفی به اماکن عمومی و سایر   4

 وابط دستگاه ها و تصویب نهایی مطابق ض

 4تسهیل در شرایط صدور مجوز شیما)شناسه یکپارچه مد و لباس( برای لباس های طراحی شده و قابل عرضه مطابق با ماده   5

 قانون ساماندهی مد و لباس 

اعالم اسامی موسسات و مراکز و خانه های مد)مزون ها( به معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ و کشور   6

 دارای مجوز، تشکیل پرونده، مراحل پرونده و یا غیر مجاز فاقد اقدام اعم از 

ابالغ اخطار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از طریق پایگاه های اطالعاتی هفت گانه شهر تهران و   7

 روزه 15مهلت  استان ها به موسسات غیر مجاز برای مراجعه به کارگروه و طی مراحل قانونی اخذ مجوز با

 اعالم گزارش دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس به پلیس اماکن مبنی بر نتایخ اقدامات مذکور و پرونده های متشکله   8

 روزه 3ابالغ اخطار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت به موسسات غیر مجازی مراجعه نکرده به کارگروه با مهلت   9

 دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس به پلیس اماکن مبنی بر نتایج اقدامات اعالم گزارش دبیرخانه   11

اقدام به منظور اخذ دستور قضایی تعطیلی واحد و تشکیل پرونده مربوطه از طریق پلیس اماکن عمومی و اعالم به کمیسیون صدور   11

 مجوزها و دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس 

شکیل پرونده برای اخذ مجوزهای قانونی فعالیت مراتب برای اصالح و رفع عوارض و اخذ دستور جدید دراین مرحله و در صورت ت  12

 قضایی به پلیس اماکن عمومی اعالم می شود 

بدیهی است با عنایت به ضرورت حمایت از فعالیت دست اندرکاران قانونی حوزه مد و لباس و هنرمندان داخل کشور تمامی اعضاء کمیسیون 

 همکاری و مساعدت و حمایت را از مراجعان و متقاضیان به عمل خواهند آورد نهایت 
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جشنواره نیب المللی مد و لباس فجر آنیی انهم 10  

 مقدمه:

ایت و پشتیبانی از طراحان به منظور ارج نهادن به فعاالن حوزه مد ولباس و بستر سازی جهت رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیت ها و حم
 جشنواره بین المللی مد ولباس فجر در چارچوب این آیین نامه برگزار می شود  "و هنرمندان

 ا: اهداف و سياست ه1ماده 

  ترغيب وتشویق طراحان برای ارایه ایده ها و طرح های نوین جهت دستيابی به الگوهای نوین در مد و

 لباس اسالمی ایرانی

 مرتبط با پوشاک و  "بروز و ظهور استعدادها و خالقيت های نو "  ينه مناسب برای كشف فراهم آوردن زم

 منسوجات اسالمی ایرانی.

 .معرفی توانمندی های بخش صنعت پوشاک و پارچه به مخاطبان وآحاد جامعه 

 چهره های ماندگار و فعاالن صنعت پوشاک كشور. "ارج نهادن به زحمات پيشكسوتان 

 ب برای انتقال و تبادل دانش رسمی و بومی در صنعت پوشاک و منسوجات.ایجاد فضای مناس 

 .توسعه فضای تعامل و همكاری در بين دست اندر كاران و فعاالن صنعت پوشاک و منسوجات 

  ایجاد فضای مناسب برای بهره مندی مخاطبان از ظرفيت ها و توانمندی های موجود در صنعت پوشاک

 بومی.

  در عرصه پوشاک و نساجی كشور.ایجاد اشتغال پایدار 

 مراكزعلمی آموزشی فعال در زمينه مد "ارگانها"سازمانها"معرفی موسسات "زمينه سازی برای شناسایی

 ولباس اعم از حقيقی و حقوقی.

 .مزیت سازی و رسانه ای كردن حركت ها و فعاليت های تاثير گذار در بخش ساماندهی مد ولباس 

 : تعریف جشنواره2ماده 

اختصاص دارد که در قالب موضوعات بر اساس اهداف و سیاست ها به صورت رقابتی حوزه مد و لباس شنواره به رشته های تخصصی این ج
 برگزار می شود و با انتشار فراخوان در سطح ملی و بین المللی /ترویجی /تبلیغی و توزیعی 

و  مد و لباساری تعداد رشته های تخصصی شورای سياستگذاری هر دوره می تواند نسبت به برگز:تبصره         

 زیرمجموعه آنها برای حضور یا عدم حضور تصميم گيری نماید.

 اركان اجرائی جشنواره :3ماده 

 (هنری امور معاون) سیاستگذاری شورای رئیس –الف 

 /دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباسدبیر شورای سیاستگذاری-ب

 شورای سیاستگذاری -ج
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 رییس جشنواره-د

 دبیر جشنواره -ه

 هیئت انتخاب و داوران -و

 اجرائی دبیر -ز

 دبیران بخش ها -ح

 ائف رئيس شورای سياستگذاریوظا 

ریاست شورای سیاستگذاری به عهده معاون امور هنری می باشد و وظیفه وی نظارت بر حسن انجام برگزاری ، انتخاب اعضای شورای 
 احکام ایشان است جشنواره و صدور  انتصاب رییس و سیاستگذاری

و معاون می باشد  مختلفکشور در رشته های  حوزه مد و لباسنفر از هنرمندان و صاحبنظران 11شورای سیاستگذاری جشنواره متشکل از 
 خواهد بود به عنوان دبیر شورا  و دبیر کارگروهامور هنری به عنوان رئیس شورا 

 تگذاری تا پانزده نفر قابل افزایش است تبصره: اعضای شورا بنا به تصمیم ریاست شورای سیاس

 

 وظائف شورای سياستگذاری  

 وظائف شورای سیاستگذاری عبارت است از :

 جشنواره رییسرئیس شورا در خصوص معرفی و تعیین به ارائه مشاوره و عند الزوم پیشنهاد طرح  -الف

 بخش ها و برنامه های اصلی وجنبی جشنواره وتصویب تعیین -ب

 تن فراخوان وارائه به دبیر خانهمتصویب  -ج

 تصویب محل برگزاری جشنواره -د

 مقررات و شرایط بخش های جشنوارهو تصویب  تنظیم و تهیه –ه 

در صورت لزوم شورای سياستگذاری می تواند از حضور كارشناسان و صاحبنظران جهت شركت در جلسات  :تبصره 

 دعوت به عمل آورد.

  :ریيس جشنواره: 

ه بعنوان باالترین مقام مسول جشنواره ارتباط مستقيم با شورای سياستگذاری را برقرار می نماید كه ریيس جشنوار

 "تهيه و تنظيم اهداف و برنامه های پيشنهادی جشنواره بر عهده وی خواهد بود و همچنين تصویب دبير جشنواره 
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نيز نظارت راهبردی بر كليه مراحل سخنگوی جشنواره و صدور احكام ایشان و  "دبيران بخش ها "دبير اجرایی

 جشنواره را عهده دار خواهد بود 

 تبصره: انتصاب دبیر کارگروه بعنوان رییس جشنواره بالمانع است

 

  دبير جشنواره 

 می معرفی و منصوب و معاون امور هنری،توسط رئیس شورای سیاستگذاری  دبیر کارگروه رییس جشنواره و یا دبیر جشنواره بنا به پیشنهاد
پیشنهاد دبیر اجرایی و  هدایت کلیه امور عمومی ، هنری و اجرائی جشنواره و انتخاب مدیر تبلیغات هنری و  و مدیریت وی وظیفه و شود

 دبیران و  همچنین تعیین اعضای هیات انتخاب و داوری و صدور احکام ایشان می باشد 

، دبير جشنواره ،  جشنوارهاره در جلسات مشترک رئيس تبصره : كليه اطالعات ، اخبار ، مواضع و برنامه های جشنو

 اجرایی و سخنگوی جشنواره معين و رسانه ای خواهد شد. دبير

  هيئت داوری و انتخاب  

منصوب می گردند، وظیفه  دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباسشوند و توسط  معرفی می دبیران بخش هاداوری که توسط  و هیئت انتخاب
 ب اولیه ، داوری نهائی و معرفی نفرات برگزیده را به عهده دارد بررسی ، انتخا

 : در صورت برگزاری جشنواره بين المللی ، هيئت داوری تركيبی از داوران خارجی و داخلی خواهد بود.1تبصره 

 : تعيين تعداد و نوع تركيب هيئت داوران و انتخاب بنا به تشخيص شورای سياستگذاری خواهد بود.2تبصره 

  اجرائی دبير 

منصوب می شود و انجام کلیه امور اجرائی و خدمات   پیشنهاد و توسط رییس جشنوارهاز سوی دبیر جشنواره  بعنوان رکن اجرایی اجرائی دبیر
،  داوران جشنواره ، موارد ارجاعی از سوی دبیر جشنواره انتخاب و هیئتهماهنگی های   نمایشگاه و اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و

 انجام امور اداری جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره و اجرای مفاد آئین نامه ها را به عهده دارد

  دبيران بخش ها4ماده: 

دبیران هر بخش متناسب با چارچوب و ساختار کلی نمایشگاه و بخش های پیش بینی شده و مصوب جشنواره از سوی دبیر جشنواره پیشنهاد 
خواهند رسید و منصوب می شوند و انجام کلیه امور هر بخش و اجرای مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیر و به تصویب رییس جشنواره 

 جشنواره را بر عهده خواهند داشت و نحوه ارتباط آنان با دبیر اجرایی توسط دبیر جشنواره مشخص خواهد شد 

  دبير خانه دائمی جشنواره :5ماده  

قراردارد ووظیفه آن اجرای کلیه موارد دبیرخانه ای شامل:  دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس رمجموعهزی جشنواره دائمی خانه دبیر   
 عودت ، آثار نگهداری و دریافت ، اطالعات بندی طبقه و استخراج ، داوران هیئت و سیاستگذاری شورای  ارسال مراسالت ؛ تهیه صورتحساب

کاتالوگ ، بروشور ، کتاب ، عکس فیلم و اسالید ، تهیه کلیه  مانند چاپی آثار کلیه تولید و تهیه ، شنوارهج اطالعات کلیه کردن ای رایانه ، آثار
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اجرائی ، ارتباط با  دبیراورا ق اداری مورد نیاز ، بایگانی اطالعات و هماهنگی با سایر واحدها ، اجرای موارد ارجاعی از سوی 
 اطالعات الزم و     را عهده دار خواهد بود هنرمندان و مراکز هنری جهت ارسال ودریافت 

  زمان و مكان برگزاری جشنواره:6ماده 

هر سال در فضاهای مناسب هنری و فرهنگی کشور متناسب با کمیت و کیفیت جشنواره و بنا بر  سه ماهه آخرجشنواره به صورت ساالنه در 
 برگزار می شود و حداکثر طی ده روز تشخیص شورای سیاستگذاری 

 منابع مالی: 7ده ما 

 منابع مالی جشنواره از محل کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی و در چارچوب این آیین نامه تامین و هزینه خواهند شد 

  روش اجرا: 8ماده: 

شی از کارگروه ساماندهی مد ولباس می تواند در راستای سیاست واگذاری امور اجرایی جشنواره های دولتی به بخش خصوصی تمام و یا بخ
 مسولیت امور اجرایی را در چارچوب این آیین نامه به نهادها و تشکل های خصوصی واگذار نماید 

  موارد پيش بينی نشده9ماده: 

 موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه توسط شورای سیاستگذاری در هر دوره تصمیم گیری خواهد شد 

   رسید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب                 تبصره در تاریخ  6ماده و9این آئین نامه در

 

مدارس ولباس مد با مرتبط اهی ایده و طرح  سالیاهن جشنواره ربگزاری  نحوه دستورالعمل. 11  

 مقدمه:
مجلس شورای اسالمی و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب  12/11/1385در راستای اجرای مفاد قانون ساماندهی مد و لباس ،مصوب  

و هدفمند جهت خلق و ارایه طرح های نو در حوزه مد و لباس ،متناسب با الگوهای اسالمی ایرانی توسط دانش آموزان شاغل به تحصیل در 
ار و طرح های آنها، دستورالعمل ای به موجب بند مدارس کار و دانش  و فنی و حرفه ای و همچنین کمک به افزایش سطح کمی و کیفی آث

 هیئت محترم دولت به شرح تدوین شده است  23/2/1386(آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب  7( از بخش )ب( ماده )7)
 

 تعاریف -1ماده 
 جشنواره: طرح و ایده های مرتبط با مد و لباس مدارس با وسعت منطقه ای ،استانی و ملی است

 منظور هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای درسراسر کشور است مدارس:
 برترین جشنواره:طراح برتر،مراکز برتر،استان برتر

 طراح نمونه:
رشته ای، که در هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای مرتبط با مد و لباس وجود دارد ومصوب وزارت  13گروههای آموزشی : منظور 

 است  آموزش و پرورش
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 سطوح جشنواره: جشنواره درسه مرحله )شهرستان /استان /ملی (انجام خواهد گرفت-2-1
 

 اهداف جشنواره-2ماده 
 و ایده های نو مد و لباس با رویکرد اسالمی ایرانی مناسب جهت خلق و ارایه طرحایجاد بستری  -

 شناسایی و معرفی دانش آموزان طراح برتر -

 نه های مختلف مد و لباس در حوزه دانش آموزیکشف استعداد های برتر در زمی -

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان -

 فراهم سازی فضای رقابتی سالم و پویا -

ترغیب و تشویق دانش آموزان در هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای  دارای رشته های چون طراحی پارچه و مد به  -
 ناسب با الگوهای اسالمی ایرانی است  طرح و ارایه الگوهای نو در حوزه مد و لباس مت

 یب ( اهداف فرع
آموزش و پرورش   یعال یفصل پنجم مصوبات شورا لیدرذ  67تا  64  یبرمفاد مندرج در ماده ها یمبتن ی، موارد یبر هدف اصل عالوه

و پرورش  که از آموزش  نیادیمندرج در سند تحول بن 3-6تا   3-1  یها فیشده دررد ینیب شیپ یراهکارها نیو همچن
 باشد  یدستورالعمل م نیا یاست از اهداف فرع پرورشوزارت آموزش و  یداخل نیاستنادات،قوان

 

 :جشنواره  اجراییمراحل : 3ماده 
 شدخواهد  جشنواره درسه مرحله ودر سطح هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای در رشته های مرتبط با مد و لباس برگزار

 هرستان /منطقه مرحله ش (الف
بت نام و شرکت در جشنواره (در این مرحله دانش آموزان عالقمند در مدارس ، پس از تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره اقدام ث1

  می نمایند
 برگزار گردد در فضای آموزشی واقعی اجرای طرح در مدارس شهرستان(اجرای جشنواره در مرحله 2
ساس معیار وضوابط تعیین شده در کمیته علمی ،تخصصی و توسط گروه داوری و ارزیابی شهرستان صورت (ارزیابی و داوری آثار بر ا3

 می گیرد
(انتخاب مدرسه و زمان حضور گروه داوری و ارزیابی در مدارس ،بایستی با اطالع قبلی و با نظارت ستاد سیاستگذاری شهرستان/منطقه 4

 صورت گیرد
 ی حضور و شرکت از طرف ستاد سیاستگذاری و تقدیر نامه از طرف معاون پرورشی صادرگردد(برای کلیه شرکت کنندگان،گواه5
 (برای نفرات برتر جوایز و لوح تقدیر در نظر گرفته شود6
 (آثاربرگزیده و تقدیری ،جهت حضور و شرکت در مرحله دوم یعنی استانی به دبیرخانه استانی ارسال گردد7
 ارشناسی گروه آموزشی شهرستان/ منطقه استفاده نمایند(طراح برتر مجازند از نظرات ک8
(توصیه می شود حتی االمکان اعضای کمیته داوری و ارزیابی مناطق/شهرستان بویژه کارشناسان  طراحی پارچه/طراحی لباس/ 9

شش وزارت علوم/دانشگاه بازاریابی/ مد ولباس ازمیان استادان گروههای آموزشی مرتبط مد و لباس دانشگاهها و دانشکده های تحت پو
 آزاد اسالمی صورت گیرد

 

 یاستان مرحله ب(
 طرح به مرحله استان ارسال می گردد 6(در این مرحله از هر شهرستان/ منطقه تعداد 1
 (اجرای در مرحله استان درفضای آموزشی واقعی اجرای مسابقه زنده مد و لباس برگزارمی شود انجام گیرد2
به عهده تیم داوری و ارزیابی که از سوی کمیته علمی معرفی و توسط ستاد سیاستگذاری تعیین و انتخاب می (ارزیابی در این مرحله 3

 گردد صورت گیرد
 کلیه شرکت کنندگان،گواهی حضور و شرکت از طرف ستاد سیاستگذاری و تقدیر نامه از طرف معاون پرورشی صادرگردد (برای4
 در نظر گرفته شودبرای نفرات برتر جوایز و لوح تقدیر  (5
 (نفرات برتر بصورت اختیاری می توانند از نظرات کارشناسی گروه آموزشی استان استفاده نمایند6
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(توصیه می شود طرح و اثرهای برتر و تقدیری درسال آینده در نمایشگاه مد و لباس استان بصورت جداگانه در معرض نمایشگاه 7
 قرارگیرند

 

 كشوری مرحلهج(
مان با برگزاری جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که زیر نظر دبیرخانه ساماندهی برگزار می گرددذیل بخش دانش این مرحله همز

 آموزی با حضور دانش آموزان)طراح برتر( هر استان انجام گیرد 
 

 : محورهای  مسابقه طراحی :4ماده 
 شد ذیل برگزار خواهد   یدر حوزه ها یمسابقه طراحاین جشنواره بصورت 

 پوشاک بانوان(1
 ان،یپوشاک آقا (2
 نوجوانان، کودکان(3
 پارچه یطراح(4
 :خواهد بود لیذ به شرح  مسابقهمراحل 

 A3ی)طبق نمونه( در قطع به صورت رنگ _رایانه ای ای یدست یاجرا _هیاول یارسال طرح ها الف(
)در عکس ارسالی صورت مدل     مختلف یایاز زوا _ زنده تن مدلکامل آن بر  یمنتخب پس از دوخت و اجرا یطرح ها ریارسال تصاو ب(

 حذف شود( 
)ملحقات شامل پوشش سر ، شلوار و   (و ثبت در سیستم شیما و اخذ کد  خانه جشنواره ریشده به همراه ملحقات آن به دب لیارائه لباس تکمج(

 رهگیری
 باشد  مردانه( 48-51انه و زن 38-41) یها زیسا یبر مبنا ستیبا یلباس ها م زیاستاندارد ساد( 
  افتیبه مرحله بعد راه خواهد  ازیقرار گرفته و در صورت کسب امت یابیمورد ارز هیئت داورانآثار ارائه شده در هر مرحله توسط ه(

 و( نتایج درهرمرحله ازطریق سایت دبیرخانه جشنواره و درزمان اعالم شده به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید
 ملحقات آن نیزحائزاهمیت است  ئهعالوه بر لباس،طراحی و ارا لهدرهرمرح ز(

 ح( طرح های ارائه شده درصورت انطبا ق با اهداف جشنواره قابل بررسی می باشد 
 ط( هرطراح می تواند حداکثربا ده اثر،بدون تکراردرمسابقه شرکت نماید 

 کلمه( الزامی است  111لی(  ارائه مبانی نظری طرح های ارائه شده در کلیه بخش ها )حداق
 ک(تصمیم گیری درخصوص موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره می باشد 

 تبصره: الزم است آثار طراحی شده نو و خالقانه بوده و برای اولین بار ارائه شده باشد 

 ( پوشاک بانوان 1

 و پوشش سر(چادر -مانتو اجتماع ب(پوشش های جدید اجتماع ج-لباس اجتماع )الف -1-1

 لباس مشاغل -1-2

 مانتومجلسی -1-3

 ( پوشاک آقایان2

 غیر رسمی( -رسمی ب-اجتماع )الف-1
 مجلسی و مناسبتی-2
 نوجوانان لباس( 3

  سال برای حضور در اجتماع 19تا  13شامل لباس دختران و پسران 
 

 کودکان لباس  (4

  سال برای حضور در اجتماع 13تا  5شامل لباس کودکان 
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(از میان آثار راه یافته، به بخش نمایش و بدون در نظر  1-4و  1-3ده در بخش لباس کودکان و نوجوانان )ردیف های تبصره:آثار برگزی
 گرفتن گروه جنسی، توسط هیأت داوران انتخاب خواهد شد 

 :رندیرا در نظربگ ریز طیخود شرا یاست طراحان محترم در طراح الزمتذکر: 

 یرانیا اسالمی و مطابق با فرهنگ یعرف ی،شرع نیتناسب طرح با مواز(1

 (داخل دیتول یپارچه ها حاًیترج ) رانیموجود در بازار ا یاستفاده از پارچه ها(2

 مورد استفاده یو شاد در پارچه ها زنده یاستفاده از رنگها(3

 غیر ایرانی و چاپ آن روی لباسطرح  دیاز تقل یدور(4

 تفادهلباس در اس یو راحت دنیسهولت در هنگام پوش(5
 (رعایت اصول بهداشت و تندرستی در انتخاب پارچه6

 مد ولباس عرضه شده اند  یها شگاهیکه در جشنواره ها و نما یآثار هیاز ارا یخود دار (7
 

 ( اركان جشنواره،شرح وظایف 5ماده 

 (شورای سياستگذاری1-5
در وزارت آموزش و  یرخانه جشنواره مد و لباس  مدارس()دب یاستگذاریس یکالن، شورا یها استیس یو هماهنگ یزیمنظور برنامه ر به

 گردد  یم لیتشک لیذ بیپرورش با ترک
 دبیرخانه دایمی مد و لباس مدارس( 1
 (جشنواره ری)دبیو فرهنگ یمعاون پرورش -
 )عضو(یو هنر یکل فرهنگ ریمد-
 )عضو(یبانیو پشت تیریمعاون توسعه مد-
 یمردم یکت هاو مشار یدولت ریسازمان مدارس غ سیرئ -
 معاون متوسطه)عضو( -
 )عضو(یو روابط عموم یمرکز اطالع رسان سیرئ-
 )عضو(ساماندهی مد و لباس رخانهیمسئول دب -

 فیوظاشرح 
 تعیین چارچوب و برنامه ریزی کلی جشنواره-
 تعیین دبیراجرایی جشنواره-
 تعیین بحش های مختلف جشنواره-
 نظارت کلی بر روند اجرایی جشنواره-

 تعیین و تایید اعتبار جشنواره -
 تعیین اعضای کمیته علمی،تخصصی -

 (كميته علمی،تخصصی 2-5
 تعیین و تایید شاخص ها و معیارهای انتخاب برترین های جشنواره- 

 نظارت بر روند داوری آثار مربوط به جشنواره-
 شناسایی و انتخاب و معرفی اعضای تیم داوری و ارزیابی آثار -

 ه جشنواره:(دبيرخان3-5
در ستاد آموزش و مدیریت اجرایی کلیه امور و مراحل انجام و برگزاری جشنواره است که  نقش اصلی و عملیاتی دبیرخانة جشنواره 

 خواهد یافت بنیان و استقرار پرورش 
 

 شرح وظایف:
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ه بولتن، تهیه جوایز، هماهنگی با های الزم را برای اجرای مراسم، از جمله، تهی دبیرخانه موظف است کلیه اقدامات و هماهنگی
هفته قبل از تاریخ اجرای  های ذیربط، دعوت و اسکان میهمانان  و مدعوین، تهیه و تدارکات الزم را طبق برنامه تدوین شده تا یک ارگان

 مراسم انجام داده و کلیه مقدمات و تمهیدات الزم را در این زمینه فراهم کند 
 شود  یم لیتشکدبیرخانه مرکزی )ستاد(متناظر با ،ارکان جشنواره و شهرستان /مناطق تبصره:در ادارات کل استانها 

 

گردش كار جشنواره  6ماده  

جشنواره طرح و ایده های مرتبط با مد و لباس درسه مقطع زمانی برگزارخواهد شد  مرحله اول  شهرستان /مناطق در فصل بهار، مرحله 

شود   همزمان با جشنواره مد و لباس دانش آموزی  در اسفندماه هر سال برگزار میاستانی در فصل پاییز و مرحله کشوری    

ماه هر سال فراخوان جشنواره مرحله اول  توسط دبیرخانه جشنواره  از طریق چاپ و پخش اقالم  برای انجام مرحله اول ،در اواخر اردیبهشت

های همگانی برای اطالع  دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه  ورسانهاطالع رسانی )آگهی فراخوان ،بروشور،پوستر و نشریات محلی ( 

 ای و کار و دانش منتشر خواهد شد

از طریق چاپ و پخش اقالم  استانتوسط دبیرخانه جشنواره   دومفراخوان جشنواره مرحله دوم، در اوایل مهر ماه  هرسال  انجام مرحله  یبرا

هنرستان  حایز شرایط در های همگانی برای اطالع  دانش آموزان ورسانه  یمحل اتینشر ( درپوستر فراخوان ،بروشور، ی)آگه یاطالع رسان

و کار و دانش منتشر خواهد شد یو حرفه ا یفن یها  

 براساس شرایط و ضوابط دبیرخانه جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، که آگهی فراخوان آن در دیماه ازطریق رسانه های   ،سوممرحله  

دانش آموزان هر استان که واجد شرایط می باشند پس از چاپ و انتشار فراخوان جشنواره مد و لباس فجر می تواند  شکل اجرایی این مرحله 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

ه به نشانی گاه جشنوار نامه شرکت در جشنواره را از دبیرخانه جشنواره و یا از طریق وب متقاضی شرکت در جشنواره ضروری است پرسش

www      .ir دریافت و تکمیل نموده و تا پایان مهلت تعیین شده در فراخوان همراه با اسناد و مدارک الزم به دبیرخانه جشنواره ارایه دهند 
ه را تمدید نماید تواند مهلت شرکت در جشنوار : درصورت نیاز دبیر یا دبیرخانه جشنواره می15تبصره   

شوند  : تقاضاهایی که بعد از مهلت تعیین شده به دبیرخانه واصل گردند با موافقت متقاضی به سال بعد موکول می16تبصره   

نماید و  بندی می دبیرخانه پس از دریافت تقاضاها نسبت به تکمیل پرونده مربوطه اقدام نموده و آنها را از نظر تخصصی تفکیک و دسته

کند  های تخصصی ارسال می ر ظرف دو هفته برای بررسی و ارزیابی به گروهحداکث  

شود  تخصصی مربوط ارسال می  های ارایه شده در هر زمینه تخصصی به گروه طرح  

، های منتخب هر گروه شامل ردیف، شماره پرونده های تخصصی، فهرستی از طرح ها توسط گروه دبیرخانه پس از دریافت نتایج بررسی طرح 

نماید  خانوادگی طراح، عنوان طرح و میانگین نمرات را تهیه می نام و نام  

شود  های مربوطه به هیات داوران ارایه می همراه با پرونده و گزارش  فهرست تهیه شده پس از تایید دبیر جشنواره  

ورد بررسی قرار داده و از میان آنها برگزیدگان های منتخب را بر اساس معیار و شاخص ها تعیین شده توسط کمیته علمی م هیات داوران طرح

نماید  و الیق تقدیررا انتخاب می  

 : تقویم اجرایی جشنواره درمراحل مختلف7ماده 
 

http://www.khwarizmi.ir/
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 زمان مراحل ردیف

 اواسط تیرماه مرحله شهرستان/منطقه 1

 اواخرآبان  ماه مرحله استانی 2

للی مد و لباس )اسفندماه( همزمان با جشنواره بین الم مرحله  کشوری 3
 فجر

 

 شركت: طی:شرا 8ماده 
کنند مجاز به شرکت در  یم لیمرتبط با مد و لباس تحص یکه در رشته ها یو حرفه ا یکار و دانش و فن یدانش آموزان هنرستان ها هیکل

 جشنواره هستند

 : سایر موارد9ماده 
 ی:ابیو ارز نظارت(1

 یو بعد از برگزار نیاست قبل، ح یضرور ساماندهی لباسشده در حوزه  ینیب شیپ یاز تحقق اهداف و برنامه ها نانیحصول اطم یبرا
  ردیصورت گ لیبراساس موارد ذ(استان، شهرستان، منطقه  )در سه سطح یفیو ک یکم یابیو ارزش یابیارز ،برنامه ها

 یابیقابل ارز یمولفه ها نییتع •
 مفاد دستورالعمل یاجرا •
وزارت آموزش و  جشنواره مد و لباس مدارس) دانش آموزی( در  رخانهیبه دب ییح ستاد و ارائه گزارش نهاو بازخورد به سط یجمع بند •

 پرورش 
 یمال منابع(2

 از محل اجرای جشنواره  مربوط به  یها نهیهز
 یمردم یکمک ها •
 سازمان ها و نهادها •
 یدولت ریو غ یدولت یدستگاه ها •
 خواهد شد درآمدها به استان ها ابالغ ریسا •

 

  آموزان دانش لباس ظارهی وضعیت ساماندهی دستورالعمل. 11

 مقدمه:

مجلس شورای اسالمی و همچنین ببرحسب مفاد بند شش از بخش ب ماده  12/11/1385به استناد قانون ساماندهی مد و لباس ،مصوب 
دهی مد و لباس ، و در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد فو ق ، دستورالعمل  ساماندهی وضعیت هفتم آیین نامه اجرایی قانون سامان

 ظاهری لباس دانش آموزان به شرح ذیل  تهیه و تدوین گردید 
 

 اهداف:
 الف (هدف اصلی این دستورالعمل عبارتنداز:

برطرح ها و الگوهای بومی و داخلی  وپرهیز از انتخاب  ترغیب و تشویق دانش آموزان به انتخاب واستفاده ازالبسه و پوشاک مبتنی
 ومصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس می باشد 



83 
 

 ب ( اهداف فرعی

درذیل فصل پنجم مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش  و   67تا  64عالوه بر هدف اصلی ، مواردی مبتنی برمفاد مندرج در ماده های  
مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  که از استنادات،قوانین  3-6تا   3-1درردیف های  همچنین راهکارهای پیش بینی شده 

 داخلی وزارت آموزش و پرورش است از اهداف فرعی این دستورالعمل می باشد 
 

 تعریف:
وجود ندارد،ولی معیار ومالک  ساماندهی وضعیت ظاهری لباس دانش آموزان: هرچند اجماع وتعریف مرجع وقابل قبول از لباس دانش آموزان

 تمایزش الف(تابع الگوها ی بومی و داخلی متناسب با الگوهای اسالمی ایرانی ب( متمایز از الگوهای غیر بومی و غیر معمول  و     
 

 
 :یالتیساختار تشک

در وزارت آموزش و پرورش با  )ساماندهی لباس دانش آموز( یاستگذاریس یکالن، شورا یها استیس یو هماهنگ یزیمنظور برنامه ر به
 گردد  یم لیتشک لیذ بیترک

 ی( حوزه ستاد1
 ستاد( سی)رئیو فرهنگ یمعاون پرورش -
 ستاد( ری)دبیو هنر یکل فرهنگ ریمد-
 )عضو(یبانیو پشت تیریمعاون توسعه مد-
 یمردم یو مشارکت ها یدولت ریسازمان مدارس غ سیرئ -
 )عضو(ییمعاون ابتدا-
 ضو(معاون متوسطه)ع -
 )عضو(یو روابط عموم یمرکز اطالع رسان سیرئ-
 )عضو(اتیبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیکل دفتر ارز ریمد-
 )عضو(ساماندهی رخانهیمسئول دب -
 شود  یم لیمتناظر با ستاد تشک یی(در ادارات کل استانها و مناطق شورا2
 شود  یم لیتشک لیذ یاعضا بیبا ترک یی( در مدارس شورا3
 مدرسه ریمد •
 مدرسه یشورا یاعضا •
 مدرسه ریمد صیافراد صاحب نظر با تشخ •
 

 فیوظا
 وزارت آموزش و پرورش دبیرخانه ساماندهی لباس یاستگذاریس ی( شورا1

 ساماندهی یبرنامه ها ییو اجرا ییحاکم بر روند محتوا کردیو رو یخط مش نییتع •
 تان هاو ارسال دستورالعمل و ابالغ اعتبار به اس نیتدو •
 ساماندهی نهیدر زم یارسال یل هامدستورالع ییاجرا یراهکارها نییتب •
 در آموزش و پرورش اسالمی-حفظ وتقویت فرهنگ و هویت ایرانیبه منظور   یزیبرنامه ر •
 مذکور یها تیبه روند فعال یبه منظور ارتقا بخش یجلسات کارشناس یبرگزار •
  برنامه ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم •
 انجام کار ندیبرنامه در فرآ یاجرا یابیمستمر و ارز تیهدا •
 یاستان یگزارشها لیو تحل هیتجز یجمع بند •

 ادارات کل آموزش و پرورش استان/منطقه ساماندهی لباس ی(شورا2
 ی/ منطقه ایاستان تهیجلسات مستمر کم لیتشک •
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 کوتاه مدت و     یآموزش یدوره ها ینیب شیپ •
 مراکز تحت پوشش و     ریآزاد و سا یآموزشگاهها ،یمراکز فرهنگ ،یدولت ریو غ یمدارس دولت رانیمناطق، مد یت با روساجلسا لیتشک •
 وزارت آموزش و پرورش یارسال ینامه ها ثا قیم حیصح یاجرا •
 جشنواره ها، و     با حضور استادان مجرب حوزه و دانشگاه ش،یهما یبرگزار •
 یرانیا-یوت از طراحان مد و لباس اسالمو دع شگاهینما لیتشک •
 مناطق، مدارس و     قیو تشو ریتقد •
 مستمر از نحوه عملکرد مناطق، مدارس و     یابینظارت و ارز •

 در مدارس ساماندهی لباس ی( شورا3
 ساماندهی لباس ییاجرا تهیکم لیتشک •
 ییاجرا میتقو میو تنظ هیته •
 مد ولباس اسالمی ایرانیمسابقه کتاب با موضوع  یو برگزار یمدرسه ا ،یسکال یکتابخانه ها زیتوسعه و تجه •
جلسات  یو برگزارطراحی متناسب با الگوهای اسالمی ایرانی  دانش آموزان با  ییآشنا یبرا یو مهارت یآموزش یکارگاه ها یزیبرنامه ر •

 مجرب  دیپرسش و پاسخ با حضور اسات
مد و لباس اسالمی با موضوع  یاز دانش آموزان برتر کشور لیتجل شیهما یو برگزار یپژوهش-یقیفراخوان مقاله تحق یزیبرنامه ر •

  ایرانی
 ی رانیا یمد و لباس اسالممرتبط با  یو نرم افزارها یغاتیتبل یجزوات، دفترچه ها رینظ یاقالم فرهنگ هیته •
 یآموزدانش  تیکوتاه، نماهنگ و     با محور لمیف ش،یمسابقات نما یاجرا •
 دختران و پسران فیبه صورت جذاب در جشن تکل یرانیا یمد و لباس اسالمطرح موضوع  •
 دانش آموزان اءیاول یجلسات آموزش خانواده برا لیتشک •
 مدارس یینامه اجرا نییآ 22مناسب ماده  یاجرا یبرا یسالم و آرامش روح یفضا جادیا •
 ن/منطقه/شهرستاهیارسال گزارش عملکرد به ناح •
 

 یابیو ارز نظارت
 یو بعد از برگزار نیاست قبل، ح یضرور ساماندهی لباسشده در حوزه  ینیب شیپ یاز تحقق اهداف و برنامه ها نانیحصول اطم یبرا

  ردیصورت گ لیبراساس موارد ذ(استان، شهرستان، منطقه  )در سه سطح یفیو ک یکم یابیو ارزش یابیارز ،برنامه ها
 یابیقابل ارز یمولفه ها نییتع •
 مفاد دستورالعمل یاجرا •
 وزارت آموزش و پرورش  ساماندهی لباس دانش آموزان در رخانهیبه دب ییو بازخورد به سطح ستاد و ارائه گزارش نها یجمع بند •
 

 یمال منابع
 دستور العمل از محل یمربوط به اجرا یها نهیهز
 یمردم یکمک ها •
 سازمان ها و نهادها •
 یدولت ریو غ یدولت یدستگاه ها •
 درآمدها به استان ها ابالغ خواهد شد ریسا •
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دستورالعمل ربای نحوه حضور بازیگران تلوزییون وسینما. 12  

 
 :ماده واحده:

گیری از ظرفیت تولیدکنندگان بهره  آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس ، همچنین 7ماده  "ه "از بند 7در راستای  اجرایی مفاد ردیف 
 نحوه حضوربازیگران تلویزیون وسینما به شرح ذیل  تهیه و تدوین گردید  داخلی و استقالل طراحی لباس از صحنه وارتقای پوشش 

 
ین تامل ودقت طراح وتلویزیون مد نظر وتقلید می شود بنابرا به عنوان الگوهای مرجع جوانان و مخاطبان سینما ها در فیلم بازیگران نوع پوشش-1

 لباس می تواندمسیر این تاثیرگذاری رااز حالت مخرب به سازننده هدایت کند 
در کلیه کارگردانان وتهیه کنندگان پروژه های فیلم سازی وکال هرفیلم که بناست ازصفحه نمایش )سینما یا تلویزیون(پخش شود موظفند  -2

  ، در انتخاب عوامل فیلم ،طراح لباس فیلم را به عنوان عامل اصلی والزامی درکنارسایر عوامل انتخاب ومعرفی نماید پیش تولید مرحله
 معیار اصلی درانتخاب ومعرفی طراح لباس ، داشتن کارت صالحیت یا تاییدیه رسمی از دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس می باشد-3
رده مسول دررسانه ملی ومعاونت سینمایی وزارت ارشاد،درصورت عدم معرفی طراح لباس موردتایید ازسوی فیلمنامه نویسان،کارگردانان وتهیه  -4

 ان می بایست طبق مقررات وضوابط اقدام نمایندکنندگ
 :فهرست طراحان لباس مورد تایید دبیرخانه کارگروه درپایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی مد ولباس منتشر خواهد شد1تبصره

امتیاز منفی منظورو هرگونه تخطی ویا مقاومت درانتخاب ومعرفی طراح لباس مورد تایید ازسوی مسولین پروژه های فیلم سازی به عنوان  -4
 درکارنامه فعالیت افراد مذکوردرج گردد

درصورت بروزهرگونه اعمال درپوشش بازیگران که تبعات منفی در جامعه داشته باشد مرجع ذیصالح وناظر براجرای این دستورالعمل بازیگر،  -5
 نویس در حوزه سینما برخورد قانونی خواهد کرد طراح لباس و مسول ارشد یعنی تهیه کننده در رسانه ملی و کارگردان یا فیلمنامه 

ساماندهی مد ولباس وسیاست های مصوب کارگروه وشاخص -:مالک ارزیابی وداورینوع پوشش بازیگران، قانون عفاف،حجاب2تبصره
 می باشد  4ومعیارکمیسیون ماده 

باید در جهت معرفی بهترکاال خدمات یا ارزش های نام تفاده همچنین پوشش مورد اسداخلی مجاز است و  ا پوشاکب :حضور بازیگران ،صرفا 3تبصره
 .نما )برند( باشد و الزم است این امر به روشنی لحاظ شود

) بازیگران  نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسالمی و ایرانی باشد و رعایت قوانین ومقررات مختص پوشش و آرایش بازیگرانپوشش : 4تبصره
 ..ضروری است( زن

 کمیسیون رسانه وتبلیغ دبیرخانه کارگروه خواهد بود جع ناظر بر اجرای این دستورالعمل،مر-6
 تبصره :درجلسات مرتبط با موضوع این دستورالعمل ،نماینده معاونت سینمایی به ترکیب اعضا اضافه خواهد شد

 موضوع این دستورالعمل و پاسخگویی به آثارمسؤولیت رعایت حقو ق مادی و معنوی -7

 .استعوامل ذیربط ونه ادعای شخصی تهای حقیقی یا حقوقی با هر یک از هرگ

 
مطرح و تصمیم گیری  کمیسیون رسانه وتبلیغدر  که دراین دستورالعمل پیش بینی نشده ،موضوع موارد خاصدرصورت بروزهرگونه مشکل یا-8 

 .خواهد شد

ادارات کل  کارگروه استانی مد ولباس مستقر دراستان ها لی مد ولباس و دربنیاد م به عهدهفعالیت برای طراحان لباس در تهران دور مجوز ص-9
نیز ضروری  -امور طراحاندفتر -دبیرخانه کارگروه سامانه به نمابر یا فرهنگ و ارشاد اسالمی است و ارسال نسخ های ازمجوزهای صادره از طریق 

 است  
 در سراسر کشور اجرا می شود 1397ال دستورالعمل ابتدا در استان تهران و از ابتدای س این-11

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D9%BE%D8%AE%D8%B4+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D9%BE%D8%AE%D8%B4+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+
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دستورالعمل راه اندازی کمیته تخصصی ارزشیابی طراحان .13  

 مقدمه:

ایی و مد ولباس در سبک زندگی انسانها کارکرد و رویکرد های گوناگونی همانند: تامین امنیت فردی،پوشش بدن در شرایط متنوع جوی، زیب

جذابیت )در اصطالح اغنای حس زیبایی شناختی(، شخصیت فردی، اجتماعی و      داشته و در هر انسانها همواره درپی ایجاد و تحول در 

سبک پوشش و و استفاده از طرح های جدید در پوشاک خود بوده اند تاثیر مد ولباس بر فرهنگ جوامع بحدی است که با بررسی نوع پوشش  

 ره های مختلف تاریخی تمدنها و جوامع را مشخص نمود می توان دو

با توجه به اهمیت موضوع لباس و مدگرایی به جهت ترویج فرهنگ اسالمی ایرانی، و همچنین ضرورت ایجاد ساختارهای الزم در حوزه مد 

ایرانی و حضور دانش  –ی اسالمی ولباس کشور، کارگروه ساماندهی مد ولباس به منظور اهتمام موثر به نهادینه شدن فرهنگ سبک زندگ

بنیان در فرایند هویت بخشیدن به تالشهای گسترده طراحان، دست اندر کاران،  موسسات و واحد های تولیدی فعال در این عرصه و با در 

 می نماید    نظر داشتن نقش مهم آن در شکل گیری هویت فرهنگی جامعه پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی اعطای درجه هنری را ارایه    

 دالیل  وضرورت های ایجاد كميته تخصصی مد و لباس:

توسط مجلس شورای اسالمی، قانونگذار به درستی  مد و لباس را بعنوان یک کاالی  1385با تصویب قانون ساماندهی مد ولباس در سال  -1

ت که باتوجه به بحث زیبایی شناسی، طراحی لباس فرهنگی قلمداد نموده و موضوع مد و لباس جز فعالیت های فرهنگی دسته بندی شده اس

بی شک امری هنری استو به عنوان یکی از تاثیر گذارترین فعالیت های هنری اثر مستقیم بر انگارهای فرهنگی جامعه داشته و موضوع 

 پوشش و سبک زندگی موجب هویت بخش به فرهنگ و تمدن یک ملت می شود 

می ایرانی در تولید و اشاعه سبک بومی برای طراحی سیمای جامعه و ظواهر زندگی، همکاری مستمر ترویج  فرهنگ و هنر و هویت اسال -2

هنرمندان طراح در زمینه مد ولباس را طلب می نماید  لذا با توجه به هزینه بر بودن فعالیت هنرمندان در راستای همکاری با کارگروه 

ی تداوم این همکاری امری بدیهی است  لذا ایجاد کمیته تخصصی و اعطای درجه ساماندهی مد و لباس، اتخاذ سیاست های تشویقی برا

هنری از مسیر کارگروه ساماندهی مد و لباس ابزارمناسبی برای تشویق هنرمندان به ادامه همکاری بوده و کمک موثری در خصوص دستیابی 

 رویج مد برگرفته از فرهنگ بومی است به اهداف کالن کشور در این حوزه و تحقق منویات مقام معظم رهبری در ت

از مهمترین دالیل الگوی پذیری برخی جوانان از فرهنگ بیگانه به ویژه در خصوص مد ولباس، نبود الگویمناسب بومی و در عین حال   -3

درزمینه مد و لباس  جذاب وزیبایی داخلی است  لذا هویت بخشی به فعاالن این حوزه و به رسمیت شناختن شخصیت مستقل هنرمندان طراح

همانند سایر حوزه ها هنری ضمن ارایه و عرضه پوشش های اسالمی مطابق بااصل احترام به سالیق گوناگون و وضع موجود امکان هدایت و 

 کنترل فرایند طراحی و تولید پوشاک ایجاد  و پویایی در مجموعه ظرفیت های بومی کشور را فراهم می آورد 

طراحی مد و لباس کشور ، تعداد افراد، فراگیری آن تقسیم آن به شاخه های مختلف و معیار های متفاوت ارزشیابی  گستره حوزه فعالیت -4

تشکیل کمیته تخصصی جهت اعطای درجه هنری و بررسی تخصصی سوابق متقاضیان و فعالین این حوزه امری ضروری و اجتناب ناپذیر 

 است 

نرمندان طراح در زمینه مد و لباس و تاثیر گذاری و ماندگاری هر یک از آنها ازیک سو و همچنین تولید حجم تعداد باالی آثار ارایه شده ه  -5

انبوه آثار در سطح جامعه از سوی دیگر لزوم به رسمیت شناختن هویت مستقل فعاالن این عرصه به منظور ترویج طرح های ملی مناسب با 

 ایرانی امری ضروری است   –براساس سبک زندگی اسالمی سالیق گوناگون و در خور شان ملت بزرگ ایران 
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رسانه های بیگانه اصلی ترین رقیب در گسترش فرهنگ اسالمی بویژه در زمینه مد و لباس و سبک زندگی می باشند برای مقابله با این  -6

تیم   به رسمیت شناختن شخصیت موضوع نیازمند طراحی، تولید وعرضه مناسب مد ولباس مطابق با فرهنگ بومی، ملی و اسالمی هس

مستقل هنرمندان فعال در این حوزه  نه تنها منجر به ساماندهی،  شناسایی طراحان خال ق،  ایجاد انگیزه و تنوع بخش پوشاک کشور می 

ایرانی اسالمی گردد بلکه در تبادل فرهنگی کشور با سایر ملل متضمن صیانت از هویت ملی اسالمی است موجب تاثیر گذاری متقابل فرهنگ 

 بر سایر فرهنگ ها می شود 

تعامل تنگاتنگ و اهمیت تاثیر گذاری این حوزه بر سایر حوزه ها مانند هنر های تجسمی، نمایشی، موسیقی، سینماییو متعاقبا تاثیر آن بر  -7

بهره گیری از توانمندی های  سبک زندگی و سیمای جامعه ایجاب می نماید در راستای ترویج و گسترش فرهنگ پوشش اسالمی ایرانی و

نهاد هاو سازمان های الگو دهنده و به منظور ساماندهی پوشش جامعه، شخصیت و هویت مستقل برای هنرمندان طراح در زمینه مد ولباس 

 تعریف شده و نسبت به ایجاد کمیته تخصصی اعطای درجه هنری اقدام نمود 

 تخصصی( : كميته اس)اعضایپيشنهادیتركيب اعطای درجه هنری به هنرمندان طرح مد ولب

 جناب آقای حمید قبادی    مشاور معاون وزیر / عضو کارگروه ساماندهی مد و لباس  1

 4سرکار خانم مینو پدارم                        طراح / استاد دانشگاه و عضو کمیسیون ماده   2

 4اده سرکار خانم سارا خالدی نژاد طراح / استاد دانشگاه و عضو کمیسیون م  3

 سر کار خانم شهره فضل وزیری              طراح/  استاد دانشگاه  4

 سرکار خانم صدیقه پاک بین                 طراح/ رئیس انجمن طراحان مد ولباس کشور    5

 سرکار خانم دکتر کاتب                         استاد دانشگاه  6

 4طراح / استاد دانشگاه و عضو کمیسیون ماده  مینو کریم نیا                                      7

 سرکار خانم فریما فربود                         طراح/  استاد دانشگاه  8

 رشته های هنری مرتبط با طراحی مد و لباس:

 طراحی پارچه 

 (صنعتی -دستیبافت)  .1

 صنعتی( -نیمه صنعتی -دستی. پارچه)2

 طراحی پوشاک -

 پرده و. . .(–دكور )مبل  -

 سوزن دوزی( -طراحی و چاپ پارچه سنتی -طراحی و چاپ نقوش مدرن. چاپ و نقش پارچه)3

 طراحی لباس بانوان 

 راحتی و منزل(-مناسبتی-اجتماعی-مجلسی -رسمی و غیر رسمی. بانوان )1

 راحتی و منزل(-مناسبتی-اجتماعی-مجلسی -رسمی و غیر رسمی.آقایان)2

 . كودک و نوزاد3

 . مشاغل4

 . سرپوش5

 . كيف وكفش6

 . نوجوانان7
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 (دستکش-دکمه -شال-کمربند-جورابملحقات لباس- )کاله 

 (زیورآالت قیمتی و نیمه قیمتیزیور آالت وجواهرات- )زیور آالت دست ساز فانتزی 

 (فیلم -تئاترلباس نمایش- )تلویزیون 

  دست  -پاپوش-زیورآالت -سرپوش و سربند-تن پوش-پیراهن)محلی و ملی _اقوام _لباس ها بافت، سنتی

 چادر( -بافت

 

 

 

 جدول امتياز بندی

 توضيحات امتياز عنوان ردیف
  21 بزرگداشت-لوح تقدیر -لوح افتخار -جوایز 1

  5 آثار منتشره درباره هنرمند 2

-تحقیق  -سایر فعالیت های مرتبط با هنرمند )تالیف  3
فعالیت های جنبی -ترجمه-ویراستاری-تصیح-گردآوری

 (چاپ ژورنال

11  

  5 سوابق مدیریت و مسئولیت های هنری 4

  11 سوابق آموزشی هنری 5

 به ازای هر اثر یک امتیاز 11 تولید انبوه آثار تحت نظارت یا تایید بنیاد ملی مد ولباس 6

 به ازای هر اثر یک امتیاز 11 دریافت مالکیت معنوی 7

 امتیاز 5/1به ازای هر سال  11 سنوات فعالیت مستمر حرفه ای 8

 _برگزاری نمایش _نمایشگاه و جشنواره های برگزیده 9

 پخش تلویزیونی _اکران فیلم

21  

  111 جمع 

* عالوه بر شاخص های کمی تعیین شده براساس این شیوه نامه در خصوص ارزشیابی هنرمندان مد و لباس،  موارد ذیل بهمراه ارایه 

 خش مربوط به ارزشبابی شاخص های کیفی لحاظ گردد مستندات الزم برای ارزشیابی دقیق تر در ب

 شناخت تاریخی لباس 

 شناخت مواد و ابزار 

 سبک شناسی 

  تسلط بر تخصص های فنی 

  برند سازی 

 تاثیر و پد ید آوردن مد های جدید 
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 سوابق مدیریت و مسئوليت های هنری

 

داوری جشنواره ها و 

 مسابقات 

مدیریت جشنواره ها و 

 مسابقات 

دبيری همایش ها هنری مد 

 ولباس

 تاسيس مجامع  هنری

عضویت در انجمن های 

 هنری

مسئوليت در نهاد های 

 هنری

منطقه  استانی عنوان 

 ای 

 مالحظات  بين المللی ملی

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 امتياز:
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 تبط با مد ولباسسایر فعاليت های مر

 چاپ ژورنال –فعاليت های جنبی -ترجمه-ویراستاری -تصحيج -گردآوری -تحقيق -تاليف

 پيوست صدا وسيما كتاب مجله روزنامه عنوان

      

      

      

      

      

      

      

      

 امتياز: 

 سوابق آموزشی هنری در حوزه مد ولباس

 ميزان امتياز نام موسسه رشته طعمق تحصيالت مرتبط هنری

 1   دیپلم

 2   فوق دیپلم

 3   ليسانس

 4   فوق ليسانس

 4   دكترا

آموزشگاه  تدریس در رشته مربوطه

 خصوصی

  1 

 2   دبيرستان

 3   دانشسرا

 4   دانشگاه

دوره های آموزشی معتبر غير 

رسمی طی شده توسط هنر 

 مند

 2 

 امتياز: 
 

 امتياز: توليد انبوه هر اثر تحت نظارت بنياد ملی مد ولباس بابت

 

 امتياز: بابت دریافت مالكيت معنوی بر هر اثر

 

 امتياز: امتياز %5سنوات فعاليت مستمر حرفه ای )به ازای هر سال
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 پخش تلویزیونی _اكران فيلم _برگزاری نمایش _نمایشگاه جشنواره های برگزار شده

نواره مد عنوان جش ردیف

 ولباس

 مالحضات گستره موضوع تاریخ اجرا محل اجرا

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 امتياز: 
 

 سایر موارد:
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 صفحه یک

 «عوامل تعيين در جات هنری و حد نصاب امتيازات»

 شماره پرونده:.................................

 تاریخ تشكيل پرونده:................................

...................................تاریخ نام:............................................ نام خانوادگی:......................

 تولد:...........................................

 متقاضی رشته:..........................................................................................................

 تشویق و تقدیر از هنرمند

 بزرگداشت هنرمند -جایزه –تقدیر نامه  -لوح افتخار

منطقه  استانی عنوان 

 ای 

 پيوست بين المللی ملی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 امتياز: 
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 آثار منتشره درباره هنرمند

 نامه  پایان -مقاالت در همایش ها -یاد نامه -مقاله -تحقيق

 پيوست برنامه صدا وسيما  كتاب مجله روزنامه عنوان

      

      

      

      

      

      

      

      

 امتياز: 

 فرم متقاضی در یافت درجه هنری -(1)فرم 

 تاریخ تشکیل پرونده:                                                 

                                                     پرونده:                   

 رشته هنری:                                                              

 نام استان ارسال کننده:                                            
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                       نام خانودگی:                                                                                             نام:                                                          
                                                   شماره شناسنامه :                                                   نام مستعار:                                                  

                                                           نام پدر:                                                        میزان تحصیالت:                                               
                                       تاریخ تولد:          

 
 

 محل سکونت:
    استان:                                               شهر:                                                                    

 نشانی:
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                       
 تلفن منزل:                                                                                     

         تلفن همراه:                                                                           
 
 

                     صحت مطالب و مدارک ارائه شده پیوست را تایید می اینجانب                                                             هنرمند رشته                                              
 نی با من رفتار خواهد شد کنم و آگاهم در صورت اثبات خالف آن، مطابق موازین قانو

 ضمنا تصمیم شورای ارزشیابی هنرمندان، تنویسندگان و شاعران کشور را می پذیرم و نسبت به نظر صادره شورا اعتراضی نخواهم داشت 
 امضاء:                                                                  

                                  تاریخ:                                 
 
 

 مندرجات تکمیل شده پرسشنامه مورد تایید است 
 

 امضاء مسئول ارزشيابی استان

 تاریخ.....................................
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 خالصه پرونده

 سال تولد:    نام و نام خانوادگی:                                                      

 رشته هنری تخصصی:                               ان محل اقامت:است

 آخرین مدرک تحصيلی:                                                         رشته تحصيلی:

 سال اخذ مدرک:                        دانشگاه محل تحصيل:

 سابقه درجه هنری و سال اخذ آن:                                            سنوات فعاليت حرفه ای:

 جوایز و رتبه های برجسته بين المللی و سال اخذ آن:

1- 

2- 

 

 جوایز و رتبه های برجسته ملی و سال اخذ آن:

1- 

2- 

 

 آثارمننشره در باره هنرمند:

 تاليفات و تحقيقات منتشرشده:

1- 

2- 

3- 

 مدیریتی و تاسيس  موسسه /آموزشگاه:سوابق برجسته 

 اساتيد برجسته دوره آموزشی)طراحی مد ولباس (

 تدریس در رشته مربوطه:

 نمایشگاه و اجراهای برجسته:

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 
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 مدارک الزم جهت ارزشيابی هنرمندان

 دو قطعه عكس پرسنلی .1

 تصویر صفحه اول شناسنامه .2

 تغالتصویر آخرین حكم كارگزینی در صورت اش .3

ارایه نامه از سازمان ذی ربط جهت معرفی هنرمند به كميته  ارزشيابی هنرمندان )نامه خطاب به  .4

                                                        دبيركارگروه ساماندهی مد ولباس  تهيه و ارسال گردد.(                                                                           

در خصوص هنرمندان كه به صورت آزاد فعاليت می نمایند ارایه در خواست خطاب به مقام فوق الذكر از 

 طریق دبير خانه امور اداری انجام می گيرد.

 دكتری(  -كارشناسی ارشد  –كارشناسی  -كاردانی  -. تصویر مدارک تحصيلی) دیپلم5

 . سوابق هنری 6

 استاد برجسته و مرتبط با رشته هنری )درصورت درخواست درجه یک( 2. معرفی نامه از 7

 «راهنمای پر كردن فرم های ارزشيابی»

به دليل آنكه پر كردن فرم های ارزشيابی نياز به دقت و حوصله داشته و كليه مدارک باید به آن الصاق شود  .1

ذا به هنرمندان توصيه می گردد قبل از و ارزشيابی و دادن امتيازات بر مبنای این فرم ها صورت می گيرد، ل

 پركردن جداول این راهنما را با دقت مطالعه و نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمایند.

كليه جداول با خودكار آبی و سياه بدون قلم خوردگی تكميل گردد و اصل فرم ها تحویل دبيرخانه كميته  .2

 تخصصی ارزشيابی مد ولباس شود.

ک هنرمند بيش از جداول تعيين شده بود، ابتدا از فرم های خام كپی گرفته شده و در صورتی كه مدار .3

مدارک مربوط به هر جدول در صفحات بعدی ضميمه شود و از نوشتن در پشت و یا زیر فرم جداً خود داری 

 گردد.

د آن در فرمت لطفاً در فرمت جدول ها تغيير داده نشده و تنها اقدام به پر كردن آن نمایيد و از تایپ مج .4

 های دیگر خود داری گردد.

هر جدول امتياز مربوط به خود را داشته كه مجموع امتيازات درجه هنری هنرمند را تعيين می نماید، لذا سعی  .5

 كنيد تا حد در تكميل جداول و ارائه مدارک توجه الزم را مبذول فرمایيد و از كلی گویی پرهيز شود.

به رشته تخصصی خود را ارائه نموده و از الصاق مدارک غير مرتبط به آن  هنرمند باید كليه مدارک مربوط .6

 رشته جداً خود داری نماید.

 كليه مدارک و مستندات مربوط به هریک از جداول باید به ترتيب جداول به پيوست ارائه گردد. .7
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 نحوه پر كردن جداول: .8

كه به ترتيب در خانه های جدول به شكل زیر جدول یک: شامل كليه لوح های تقدیر و جوایز و رتبه های  -1

 پرمی شود.

 مثال:

 پيوست بين المللی ملی منطقه ای  استانی عنوان 

 پيوست یک     

 

جدول دو: شامل آثار منتشره شده درباره هنرمند است یعنی گزارش ها، نقد ها، مصاحبه و یا برنامه صداو سيما  -2

توسط شخص دیگری به نگارش در آمده یا ساخته شده است و پایان نامه هایی یی كه در مورد آثار و زندگی هنرمند 

 كه دانشجویی در خصوص آثار هنرمند نگاشته و دفاع كرده است.

جدول سه: در خصوص آثار تاليفی و تحقيقی خود هنرمند است كه الزاماً باید به چاپ رسيده باشد و یا فعاليت  -3

اصلی هنری انجام داده و به نوعی مرتبط باآن رشته محسوب می شود. برای مثال  های جنبی هنرمند كه در كنار رشته

طراحی كه در رشته طراحی پارچه  اقدام به تشكيل پرونده ارزشيابی نموده می تواند دراین بخش آثار خود در حوزه 

 های چون  سينماو تلویزیون خو درا قيد كند.

مدیریتی هنرمند در حوزه رشته هنری تخصصی خویش می باشد جدول چهار: در خصوص مسئوليت ها و سابق  -4

 مثل مدیریت موسسه هنری مد ولباس، بر پایی جشنواره ها ی مد ولباس و مسئوليت در نهاد ها و . . .

 جدول پنج: در خصوص تحصيالت هنرمندان از سطح دیپلم تا دانشگاه است كه مدارک آن حتماً الصاق گردد. -5

 مورد نظر در مقاطع مختلف با ارائه سوابق ذكر شود. سپس تدریس در رشته

 همچنين دوره های آموزشی مرتبط با رشته هنری كه هنرمند به صورت آزاد گذارنده است، یادداشت گردد.

 جدول شش: سنوات فعاليت حرفه ای هنرمند به صورت زیر قيد شود. -6

 ...به مدت .............سالشروع فعاليت حرفه ای از سال............تا سال .........

 نكته: منظور از فعاليت حرفه ای فعاليت پس طی دوره های هنر آموزی و جذب بازار كار است.

 جدول هفت: بسته به رشته هنری متفاوت بوده و مربوط به كارهای اجرایی از آن حوزه هنری است. -7

 اعم از نمایشگاه ها، راه اندازی موسسه هنری مد ولباس 

زم به توضيح هریک از جداول تكميل شده در صورتی كه فاقد مستندات پيوست باشد فاقد اعتبار به شمار می ال -8

 آید و امتياز آن منظور نخواهد شد.

 اصل آثار ارائه شده به دبيرخانه كميته های تخصصی امور هنری به هنرمند باز گردانده می شود. -9

ه كپی از آن وجود دارد باید توسط شخص هنرمند كپی شده و به دبيرخانه لوح های تقدیر و آثاری كه امكان تهي -10

 دبير خانه از تهيه هرگونه كپی برای هنرمند معذور است.تحویل گردد.     

امكان تكميل نمودن جداول در به دليل محدودیت فضای دبيرخانه و تردد مكرر ارباب رجوع و برگزاری جلسات  -11

 ، لذا خواهشمندیم در این خصوص توجه الزم مبذول گردد.هفضای دبيرخانهفراهم نبود

نمونه آثار هنرمند باید به صورت آلبوم یا سی دی یا كتاب ارایه دهد و چون امكان استفاده ازنوارهای ویدئویی  -13

 وجود ندارد از ارسال آن خود داری شود.
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ولباس آنیی انهم نحوه نظارت رب فعالیت اهی حوزه مد. 14  

 
 :مقدمه 1ماده 

جلوگیری و استفاده  از طرح والگوهای بمنظور همچنین و  ولباس  ی تحقق اهداف تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی مددر راستا
تر  متعارض با قانون وسیاست های کارگروه ساماندهی و یا احیانا طراحی واجرای طرح وبرنامه و فعالیت های مغایر با قانون و به تعبیری دقیق

بشرح این کلیه عوامل حوزه مد ولباس بر  وارزیابی ظام نظارت، نحرکت کلیه دست اندرکاران حوزه مد ولباس در چارچوب قانون و سیاست ها 
 گردد نامه تهیه و ابالغ می آئین

 
 فصل اول :آئین نامه نظارت

 الف( كليات

شود   محسوب میامر مهم درشرایط کنونی ، به عنوان یکی مد ولباس  در چارچوب قانون و مقرراتو دقیق ارزیابی جامع نظارت و  -1ماده 

به ارائه  کلیه فعاالن مد و لباس موسسات ،مزون ها ،مراکز ونهادها وسایر فعاالن ود نظارت و ارزیابی عملکرد و ملزم داشتن با احساس وج
  کاهد  کند و پرداختن به امور فرعی را می افزایش پیدا می فعالیت ها واقدامات گزارش، دقت در انجام صحیح 

 :تعاریف واژه ها2ماده 
 نظام نظارتالف (

وبرنامه های عوامل حوزه مد ولباس از مرحله پیدایش ایده وطرح ،طراحی ،تولید ،توزیع ،فعالیت های  فعالیتتمام  بر م نظارت و ارزیابی نظا
به منظور ونهادها مرتبط ها  دستگاهو  ترویجیاقدامات  و  مؤسسات ،مراکز عرضه وتولید ، ها،تشکل ها تبلیغاتی وترویجی درقالب انجمن 

بر و حفظ سالمت وصحت عملکرد  هدایت وراهبری دت رویه، تعریف وظایف، ترسیم فرآیند و مشخص نمودن حدود نظارت جهت ایجاد وح
 طراحی گردیده است  مبنای قوانین ومقررات مد ولباس ومصوبات کارگروه ودبیرخانه

 ب( تعریف نظارت
 آنچه انجام شده است با وضعیت مورد انتظار و آنچه تکلیف شدهنظارت عملی مستمر است برای ارزیابی کارها و مقایسه وضع موجود و »

 درقانون مد نظر است
 اسالمی ایرانی ج(قانون: قانون مد ولباس

 د(فعاالن ودست اندرکاران مد ولباس،
 فعالیت دارندور،خدماتی درسطح کشطراحی،تولید،عرضه ،ترویج وفعالیت های آموزشی وعلمی  فرآیند مد ولباس از مرحله کلیه افرادی که در

 دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس
 مد ولباس یکارگروه سامانده رخانهیدب کمیته  : کمیته نظارت وارزشیابی

 واحد استانی: کارگروه های استانی مد ولباس
 

 :اهداف 3ماده 
 های مصوب  برنامهقانون و در راستای ولباس  فعالیت های مدـ حصول اطمینان از صحت عملکرد واحدهای مجری در امر ساماندهی  -1

 
 مد ولباسهای مختلف  در زمینهمزون ها وتولید کنندگان ،عرضه کنندگان وسایر فعاالن مد ولباس احصاء عملکرد و نقش مؤسسات و  -2
 
سیاست های  تعبیری دیگر،آیاو حرکت عوامل درچارچوب  اهداف  تعیین شده هست یا خیر؟ به میزان پیشرفت  نظارت و ارزیابی  روند  -3

 یا خیر می شود آمیزی اجرا  تدوین شده به صورت موفقیت

ها و اتخاذ  و اتحادیه،خانه های مد ،مراکز آموزشی و پژوهشی ها، تنگناها و موانع رشد و توسعه کمی و کیفی مؤسسات  شناسایی محدودیت-4
 تدابیر الزم در جهت رفع آنها 
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در  دبیرخانهباعث ایجاد اطالعات برای کلیه فعاالن مد ولباس همانند فعالیت ها و طرح وبرنامه ها وغیره   ارزیابی عملکردنظارت و  -5
گیری و ارزیابی  گیری های مدیریتی از طریق اندازه خواهد بود  چرا که بخش زیادی از اطالعات الزم برای تصمیم آتیگیری های  تصمیم

 آید  فراهم میسیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد 
 

 د(مراجع ناظر:

به ترتیب در  طراحی ،نمایشگاهی ،مشاوره ،موسسات هنری مد ولباس نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسات  – 4ماده 

وده و شامل ب مد ولباس کارگروه های استانی  )کمیته نظارت و ارزشیابی (طرح وبرنامه دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس ،  صالحیت 
 باشد : موارد ذیل می

 
 الف (نظارت حقوقی

 ای نظارت برنامه ( ب
 اجرایی ،آموزشی نظارت برامور  ج(

 مد ولباس عیوتوز دیتولد( امورطراحی ،
 ه( نظارت بر فعالیت های تبلیغی وترویجی مد ولباس

 و( نظارت بر اعضا ودستگاههای اجرایی همسو مرتبط با مد ولباس
 گروه های مد ولباس استانیبرکار( نظارت و
 

 شامل موارد زیر میباشد : دبیرخانهنظارت حقوقی  – 5ماده 

 ، مقرراتورویه های مندرج درقانون وفق ضوابط  ، عوامل و مراکز مرتبط با مد ولباس   نظارت بر حسن عملکرد مؤسسه و اعضاء و کارکنان1
 و مفاد اساسنامه مؤسسه  کارگروه ساماندهی ومصوبات 

 نظارت بر صحت برگزاری جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره مؤسسات در مهلت مقرر   2
های نامهها، بخشنامهها و آیین   نظارت بر انطبا ق مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره مؤسسات با قوانین و مقررات جاری ، دستورالعمل3

 و مفاد اساسنامه مؤسسات  موسسات تک منظوره فرهنگی
 ر عملکرد مؤسسات در جریان رسیدگی به شکایات واصله   نظارت ب4
 های انضباطی از سوی مؤسسات    نظارت بر اجرای کامل آراء صادره کمیته5
   نظارت قبلی و تأیید کلیه ارتباطات، مکاتبات و تعامالت مؤسسات با خارج از کشور 6
 

 : شدبا به قرار ذیل می دبیرخانه کارگروه  ای نظارت برنامه - 7ماده 
 ترویجی و تبلیغی مدیریتی، پژوهشی، های¬برنامه اجرای از اعم مؤسسات فعالیتهای سایر همچنین آموزشی های   نظارت بر برگزاری دوره1
نمایشگاهها ،مراکز عرضه وفروش محصوالت ،فعالیت  و جشنوارهها محافل، همایش ،سمینار ومراسم علمی، برگزاری همانند طراحی آثار،)

  کارگروه ساماندهی مد ولباسضوابط  و اساسنامه با تطابق حیث از( و ترویجی مد ولباس  های تبلیغی
 حیث از واحد امتیازات و سایر حوزه های زیر مجموعه وزارت متبوع   سوی از شده واگذار حاکمیتی های   نظارت بر اجرای طرح و برنامه2

  دبیرخانه قانون وضوابط با تطابق
 
 مد ولباس عیوتوز دیتولحی ،طرانظارت برامور  -3

 الف (بررسی انطبا ق محصوالت ارایه شده با سیاست های کارگروه جهت اعطای شیما 
 تعارض در ایرانی –ها و تصاویری که با فرهنگ اسالمی  ، نشانهنمادها استفاده از طراحان و فعاالن مد ولباس دربکارگیری جلوگیری از ب (

  دارد تاثیر منفی فرهنگ جامعه بر و است
 قبل از تولید اثرمشخصات هرگونه طرح و  تعیینج(
 با توجه به قانون حمایت از حقو ق مولفان و مصنفان و هنرمندان لباس طراحان حقو ق حفظ (د 

 ه( نظارت بر فعالیت های تبلیغی وترویجی مد ولباس



100 
 

 و(تابلو سردر مراکز عرضه
 ز(فعالیت های مد ولباس در فضای مجازی

 الیت نشان های خارجیح(بررسی صحت فع
 ط( موسسات و نهادها وانجمن های مد ولباس 

 یاستان دبیرخانه برکارگروه های مد ولباس( نظارت -2
 یمد ولباس استان یارگروه هاک

اهند در راستای هماهنگی ، نظارت و پیگیری سیاست های دبیرخانه درسطح استان وشهرستان همانند دبیرخانه روند نظارت وارزیابی انجام خو
 داد 

 مد ولباس استان شامل موارد زیر میباشد: ینظارت حقوقی کارگروه ها – 8ماده 

استان و اعضاء و کارکنان آن از حیث تطابق با ضوابط قانونی، مقررات سازمان و مفاد اساسنامه  فعاالن وتشکل ها  نظارت بر حسن عملکرد 1
  دبیرخانه

 نامه انضباطی استان و رسیدگی به شکایات واصله مرتبط وفق آئین موسسات ،نهادها وتشکل  نظارت بر عملکرد 2
استان در مهلت مقرر و صحت آنها و  موسسات هنری مد ولباس و     نظارت بر برگزاری به موقع جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره 3

 عنداللزوم حضور در جلسات هیأت مدیره 
-نامهها و آییناستان با قوانین و مقررات جاری، دستورالعملها، بخشنامه موسساتأت مدیره   نظارت بر انطبا ق مصوبات مجامع عمومی و هی4

  موسساتو مفاد اساسنامه  موسسات تک منظوره فرهنگی ،هنریهای 
 وبط ضوا قانون مد ولباس و عمومی اتحادیه استان از حیث انطبا ق با  نظارت بر دستور جلسات و مصوبات جلسات هیأت مدیره و مجمع5

 و مفاد اساسنامه اتحادیه  دبیرخانهمقررات 
های آنها از حیث انطبا ق با قانون مد ولباس و ضوابط و گیریعمومی اتحادیه استان و نظارت بر تصمیم  حضور در کلیه جلسات مجمع6

 و مفاد اساسنامه  رخانهیمقررات دب
  مد ولباساندهی در خصوص سام موسسات وفعاالن شهرستان ها   نظارت بر عملکرد 7
 های مرتبطنامه  آئینقانون واستان و حسن اجرای ارزیابی    نظارت بر عملکرد کمیته8
 استان با خارج از کشور  موسسات   نظارت قبلی و تأیید کلیه ارتباطات، مکاتبات و تعامالت 9
 

 باشد: استان به قرار ذیل می کارگروه هایای  نظارت برنامه - 9ماده 

 استان  موسسات ومزون ،فروشگاه ها وفعالیت های مد ولباسفعالیتهای    نظارت بر1
های نوین از  اجرای طرح و برنامهاجازه فعالیت ویااستان در خصوص دریافت تأییدیه  نجمن و اتحادیه وسایر تشکل های  نظارت بر ا2

 ( قبل از اجرا یا توزیع بین مؤسساتیرخانهدبهای ارائه شده از سوی این  )غیر از طرح و برنامه اتحادیه پوشاک وتبلیغات و
 گردد هم اجرا، می تواند در سطح مناطق و شهرستان  یکارگروه استان یباال برا فیوظا نیتبصره: ع

 کارگروه های مد ولباسدر مرکز استان بعهده  مد ولباسشهرستانها در خصوص ساماندهی  ارشادکلیه وظایف و اختیارات ادارات  -10ماده 

 باشد  میاستان 

استانها بوده و  کارگروه های بطریق اولی بعهده ادارات  مد ولباساسالمی شهرستانها در امر ساماندهی  ارشادکلیه وظایف ادارات  – 11ماده 

 استانها است  کارگروه هایشهرستانی و پوشش نواقص احتمالی در این امر بعهده واحد مسئولیت نظارت بر حسن اجرای وظایف از سوی 

بوده و نظارت ادارات کل  دبیرخانهبطریق اولی بعهده  مد ولباساستانها در امر ساماندهی  کارگروه های مد ولباسکلیه اختیارات  -12ده ما

 در این خصوص نخواهد بود  دبیرخانهدر این خصوص رافع مسئولیت 
 

 :دست اندرکاران مد ولباس فعاالن و رسیدگی به تخلفات  هـ(

 

در امور آموزشی و پژوهشی مربوط به  یرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس عالوه بر موارد ذکر شده در آیین نامه اجراییدبوظایف  -13ماده 

 بشرح زیر است: مد و لباس
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امور بررسی و اعطای کارت صالحیت طراحان ، صدور تاییدیه موسسات هنری مد ولباس ،فعالیت های تعیین شده در بخش امور امتیازات  و 
 رسی و ارزشیابی طرح و آثار مد ولباس ،مراکز عرضه محصوالت ،همایش ها و کارگاه ها ،بر
 

بررسی و ارزشیابی آثار،صدور مجوز نمایشگاه ،شیما خاصه در امور  مد ولباس استانها در ساماندهی  کارگروه های مد ولباس -14ماده 

 گیری خواهند نمود  بهره دبیرخانه یت تا حد ممکن از توان و ظرف،مالکیت معنوی و موسسات مد ولباس 
 

مد ولباس ،فعالیت های طراحی در حوزه نظارت بر تشکلهای  واحدطرح وبرنامه و همچنین نظارت و ارزیابی دبیرخانه وظایف  -15ماده 

 بشرح زیر است: ،تولید و توزیع و ترویج واشاعه
 و ارائه راهنماییهای الزم   موارد بررسیبه منظور  موسسات ومزون ها و مراکز عرضه   بازدید از 1
 جلوگیری از اجرای فعالیت های مغایر با قانون وضوابط کارگروه جهت  موسسات هنری  بررسی 2
   اعزام نماینده به مجامع عمومی تشکلهای قرآنی شهرستان حسب مورد  3
 اظ قانونی  و به روز نمودن آنها به لح مد ولباس ،فعاالن  اهتمام به حل مشکالت تشکلهای 4
  مد ولباسوری و استفاده بهینه از امکانات تشکلهای   ارائه راهکارهای مناسب برای بهره5
و آموزشی بصورت بازدید نمایشگاههاشامل نظارت حقوقی ، مد ولباس استانها   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تشکلهای 6

 دورهای و موردی  
 جهت رسیدگی  دبیرخانه ذیربطو ارسال به کمیته  استان ها مد ولباست اشخاص حقیقی و حقوقی از مؤسسات   دریافت شکایات و اعتراضا7
 مد ولباس وانجمن ها و  اهتمام نسبت به حل اختالفات فیمابین مؤسسات 8
 مد ولباس  اقدام الزم درخصوص تشویق مناسب در رابطه با عملکرد تشکلهای 9

  ونهادهای مستقر در استان ها لکرد ساالنه تشکلهای   دریافت و بررسی گزارش عم11
  مراجع باالتر  ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یکبار به 5
 

 : این آیین نامه  در  ماده   تبصره    در مورخ   مورد تصویب قرار گرفت واززمان تصویب الزم اجرا می باشد16ماده 
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شیوه انهم اجرایی موسسات مدولباس. 15  

 مقدمه
 جرایدر راستای اهیات محترم دولت و  23/2/1386آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور مصوب  7ماده  8به استناد بند 

و ساماندهی کلی این  ندرکاراندست ا ساماندهی مد و لباس کشور در خصوص هویت بخشی به فعاالن و برنامه های کارگروه سیاست ها و 

 تدوین می گردد  کشورمجوز فعالیت موسسات هنری مد ولباس صدور  شیوه نامهایرانی -سیر ترویج فرهنگ پوشش اسالمیمدر حوزه 

 ( تعاریف:1ماده

 (موسسات هنری مد ولباس موسساتی است1-1

 شاعه ونهادینه کردن طرح والگوهای نوین  طراحان بارویکرد غالب فرهنگی وبرخوردار از مزیت های اقتصادی، جهت معرفی ،ا

،هنرمندان و فعاالن کشور درپوشش وسبک زندگی که هویت و اصالتش را از نمادهای فرهنگ ،هنر و تمدن اسالمی ایرانی گرفته 

 باشند 

 یده های نو،تولید به منظورفراهم ساختن شرایط و موقعیت مناسب جهت حضور وفعالیت فعاالن و هنرمندان برای طراحی وخلق ا

ونمایش توانمندیها وظرفیت های فرهنگ،هنر اسالمی ایرانی وصنایع مترقی داخلی و نیز سایر حوزه های عمومی وخصوصی 

 مرتبط صورت می گیرد

  باممیزه اصالت ایرانی، به نحوی که مجموعه فضا آن اعم از محصوالتی که طراحی،تولید وارایه می گردد تا شیوه نمایش و معرفی

طرح هاوسایرشئونات طراحی و اجرا می بایست مبراازتقلید وگرایش به فرهنگ وسبک های بیگانه بوده، متناسب با الگوها 

 ومعیارهای اسالمی ایرانی و عمدتا درمسیر اصول فرهنگ و هنر اسالمی ایرانی باشند 

 (انواع موسسات2-1

 جیتال و تامین ملزومات لباس( موسسات طراحی پارچه و لباس،دوخت و متدهای طراحی دی1-2-1

 (موسسات برگزاری نمایشگاه مد ولباس،ایجاد نمایشگاه دایمی،موزه ونگارخانه های مد ولباس2-2-1

 (موسسات مشاوره وارایه خدمات هنری مد ولباس و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط3-2-1

 (موسسات برگزاری جشنواره موضوعی و مناسبتی مد ولباس4-2-1

 (معرفی فعالیت های مد ولباس،طراحی،تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی استودیو مد ولباس و تولید تصاویر مربوطه5-2-1

 ( معیارهای تخصصی درصدورمجوز فعالیت موسسات2ماده

 طرح  111( ارایه حداقل 1-2

 وخالقانه باشند *این طرح هامی بایست مبتنی برالگوهای اسالمی ایرانی بوده وجنبه نوآورانه،ابتکاری

 (بکارگیری نیروی های متخصص ،مجرب مرتبط  با حوزه فعالیت موسسه ودرراستای تحقق اهداف بند اول باشد 2-2

 (حضور ومشارکت درجشنواره ها و مناسبت های ،که دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس اجرا می نماید 3-2
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 ( دریافت نشان شیما برای آثار4-2

 آثار تولید شده( 5/1طرح ) 21انبوه رساندن طرح ها ویا برنامه ریزی برای این منظور، حداقل  ( به تولید5-2

 (حضور ومشارکت درمسابقات مربوط به مد ولباس اسالمی ایرانی6-2

 (آشنایی با قوانین،ضوابط و مقررات مرتبط با مد ولباس7-2

 (داشتن فضای کافی ومناسب برای مورد یا موارد درخواستی8-2

 (اجرایی کردن ابالغیه ها وبخش نامه های کارگروه ساماندهی مد ولباس اسالمی ایرانی9-2

 روش اجرا:

 : لباس و مد هنری موسسات مجوزفعالیت صدور اجرایی فرآیند( 3 ماده

 در مندرج های وزهح در هنری  موسسات تاسیس درخواست متقاضی و شرایط واجد ایرانی اسالمی لباس و مد حوزه  اندرکاران دست و فعاالن

و بررسی ،احراز وتایید مستندات وسایر موارد مقتضی دبیرخانه کارگروه ساماندهی می توانند مجوز فعالیت  طی مراحل زیر از ،پس 2-1  ردیف

  نمایند اخذ را

 متقاضی)طبق الگوی ( ارایه درخواست کتبی -1

 ،وتعیین وقت مصاحبه اولبه بررسی -2

 متقاضی اطالع رسانی ازسوی دبیرخانه به -3

 مصاحبه زمان درخصوص -1-3

) فرم های  که متقاضی بایستی ازکارشناس مربوطه در دبیرخانه یا ازپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه کارگروه تکمیل فرم های اولیه  -4

 ساماندهی مد ولباس دریافت وتکمیل وارایه نماید(

 ارایه سوابق علمی،اجرایی،پژوهشی ومهارتی)طبق فرم نمونه( -5

وجیهی مربوط به موضوع فعالیت درخواستی)براساس فرم های استاندارد در تدوین کلیات طرح ویا طبق نمونه طرح ت ارایه -6

 پیشنهادی(

 تشکیلبایستی پیش ازبرگزاری جلسه مصاحبه حضوری با دبیر کارگروه ساماندهی جهت   3-3، 3- 2تبصره:موارد مربوط به ردیف های 

 نه ارایه گردد وبرخی اقدامات مقتضی به دبیرخا پرونده

 شرکت درجلسه مصاحبه حضوری درزمان تعیین شده از سوی دبیرخانه برای انجام مصاحبه-7

 ( مدارک مورد نیاز:4ماده 

  4/3قطعه عکس  6( 1-4

 (تصویر کارت ملی2-4

 (تصویر تمام صفحات شناسنامه3-4
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 صالحيتاحراز بررسی و( كميسيون 5ماده 

تشکیل و به پرونده ها  ،خصصی از بین صاحبنظران و سه کارشناس اداری آگاه به مسائل اداریاین کمیسیون مرکب از دو کارشناس ت

 رسیدگی می نمایند  اعضاء این کمیسیون توسط دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تعیین می شود 

 :مجوز( صدور 4ماده 

قاضی  واجد شرایط توسط دبیرخانه کارگروه صادر شده و بمدت    براساس آراء صادره توسط کمیسیون احراز صالحیت ،اجازه فعالیت به مت

 سال نیز دارای اعتبار است  ابطال یا تمدید مجوز فعالیت برمبنای عملکرد موسسات قابل تغییر می باشد 
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 متقاضی نمونه متن درخواست

 

                                                                                                                                               جناب آقای 

 دبیر محترم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

 باسالم

یوه احتراما ،اینجانب با مشخصات ذیل درخواست اخذ مجوز تاسیس موسسه                                   ردیف شماره          مندرج  در ش

 نامه آن دبیرخانه محترم را دارم  خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم در این خصوص به عمل آید 

 

                                                              میزان تحصیالت:                  نام پدر:                          تاریخ تولد:                                     محل تولد:                                  

 زمینه فعالیت:

 ام برند:شماره شناسنامه:                       نام مستعار:                             کد ملی:                                       ن

 

 محل سکونت:

 شهرستان:                     شهر:      استان:                           

 نشانی:

  تلفن منزل:

 تلفن محل کار:

 

 امضاء                                                                                                            

 تاریخ                                                                                                                         
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 نمونه متن برای تنطيم سوابق)رزومه(

 

 الف( مشخصات فردی:

شماره            نام پدر:      نام خانوادگی:    نام:

وضعيت تاهل:   صادره از:     تاریخ تولد:       ناسنامه:ش

  

  سال     :سابقه كار

 آدرس منزل: 

 :آدرس محل 

 آدرس الكترونيكی:

   :محل كار شماره تماس

 منزل: تماس شماره

 شماره تماس همراه

 ب ( سوابق شغلی

 عنوان شغل ردیف
 وضعيت شغلی

 آدرس محل خدمت
 دولتی آزاد

      

      

      

 

 ( سوابق علمی :ج

 

درجه تحصيلی اخذ  ردیف

 شده

شهر محل  سال اخذ مدرک ه/آموزشگا دانشگاه رشته تحصيلی و گرایش

 تحصيل
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 :( سوابق اجرایی د

 سمت ردیف
 مدت

 شهر محل خدمت
 تا تاریخ از تاریخ

      

      

      

 

 

 ( سوابق پژوهشی:ه

وضعيت  فعاليت مجری عنوان طرح ردیف

 طرح

     

     

     

     

 

 و(مهارت ها ودوره های فنی،حرفه ای

 گواهی دوره سال آموزشگاه/موسسات ام دوره/ن ردیف
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 جهت تهيه و تدوین طرح توجيهی فرم پيشنهادی

 

 مقدمه: 

 

 

 

 اهميت وضرورت طرح

 

 

 چيستی وچرایی این طرح:

 

 مراحل و فازبندی روند اجرایی كار:

 

 

 قلمرو و گستره فعاليت

 

 ظرفيت وامكانات موجود ومورد نياز:

 

 مایه گذاری:ميزان ،نحوه  و منابع سر

 

 

 نيروی انسانی مورد نياز:
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 :صدور پروانه موسسات هنری مد و لباس فرآیند اجرایی 

 ورود به سامانه مد و لباس  15

 تکمیل فرم های اولیه  16

 اخذ کد رهگیری  17

 اخذ معرفی نامه برای احراز صالحیت تخصصی به مرجع اعالم شده )انجمن(  18

 اه سایر سوابقارائه پاسخ به دبیرخانه به همر  19

 بررسی اولبه در دبیرخانه  21

 باشد( 4اعالم به مراجع ذیصالح)همزمان می تواند با بند   21

 اخذ تمامی نتایج  22

 ارائه پرونده به دبیرخانه احراز صالحیت  23

 اتخاذ تصمیم و تعیین رتبه و تنظیم صورتجلسه  24

 بازگشت به دبیرخانه  25

 صدور کارت بر اساس رتبه احراز شده  26

 یق سایت و سایر   اطالع رسانی از طر  27

 به اتحادیه سراسری پوشاک و سایر مراجع متقاضی فعالیت  معرفی   28
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انتخاب پیشکسواتن مد و لباس اسالمی اریانی  آنیی انهم اجرایی. 16  

 مقدمه:

یگانه ونامانوس، فعاالن باسابقه و با تجربه می تواند وجریان سازی دربرابر طرح های ب  در راستای توسعه وتعمیق  مد ولباس اسالمی ایرانی

نقش مهم و تاثیرگذار داشته باشند دبیرخانه کارگروه به منظور حمایت و تشویق و ترغیب چهره های شاخص از بین کسانی که نقش بسزایی 

 یشکسوتان مد ولباس به شرح ذیل را تعیین نموده انددر اشاعه و ترویج طرح و آثار مبتنی بر الگوهای بومی در ایران داشتند  برنامه تجلیل از پ

فعال مد و لباس پیشکسوت موضوع این آیین نامه به کسی گفته می شود که در یکی از زمینه های ذیل فعالیت داشته یا دارد و واجد  -1ماده 

 شرایط الزم باشد

 پیشکسوت لباس و مد فعال ( زمینه های فعالیت1-الف

 طراحی پارچه-1

 ی لباسطراح-2

 تولید کنندگان لباس-3

 عرضه و توزیع کنندگان لباس-4

 استاد و پژوهشگران دانشگاه-5

 هنرآموزمد و لباس)مربی هنرستان /آموزشگاههای دارای مجوز فعالیت(-6

 مروجان و اشاعه دهندگان مد ولباس-7

 فعاالن عفاف وحجاب  -8

ه عنوان  بخش ویژه می باشد و  به کسی اطال ق می گردد که در حوزه عفاف و : به جهت اهمیت وجایگاه عفاف وحجاب ،این حوزه ب1تبصره 

 حجاب و دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت بیش از سی سال فعالیت مستمر و تاثیر گذار داشته باشد ومورد تایید ستاد مذکور باشد 

 ( شرایط و ضوابط الزم1-ب

 سال سن  61الف(بیش از 

 فعالیت  سال سابقه 35ب(بیش از 

 ج( دارای حسن شهرت، مقبولیت در جامعه مد و لباس

 د(فعال و تاثیر گذار در توسعه مد و لباس درسطح ملی و استانی

عالوه بر شاخص های کلی به منظور انتخاب پیشکسوت جهت معرفی از سوی مرجع تعیین شده دراین آیین نامه ،شاخص های  -2ماده 

( طی فرم های 1ی پیشکسوت مد ولباس به تفکیک زمینه های فعالیت )به شرح موارد مندرج در ماده ارزیابی  تخصصی جهت انتخاب ومعرف

 جداگانه،بصورت پیوست این آیین نامه تعیین شده است

 پیشکسوت توسط )مرجع شورای ارزشیابی پیشکسوتان م بین المللی فجرد و لباس( به جشنواره        مد و لباس معرفی می شود   -3ماده
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 : نحوه نکوداشت پیشکسوت با هماهنگی ونظارت عالی دبیر خانه کارگروه تعیین  می گردد 2بصره ت

 جهت شناسایی و انتخاب پیشکسوت شورایی با ترکیب زیر تشکیل می گردد   -4ماده

 الف( مدیر عامل بنیاد ملی مد و لباس 

 ب( دبیر جشنواره

 لی مد و لباس و تایید دبیر کارگروهج( الزامات سه نفر به انتخاب هیات مدیره بنیاد م

 : ترجیحاً یک نفر ازسه نفر، ازفعاالن مؤسسات هنری مد و لباس انتخاب خواهد شد  3تبصره 

 اعضای شورای تعیین پیشکسوت و همچنین پیشکسوتان قبلی نمی توانند نامزد پیشکسوتی می باشد  

درصورت نیاز به احراز صحت مطالب ومباحث خاص نظر کارشناسی ومشورتی از : شورا متناسب باحوزه فعالیت پیشکسوت ،می تواند 4تبصره 

 صاحب نظران وافراد ذیصالح دریافت نمایید

ماه قبل از برگزاری مراسم ،نسبت به ارسال آگهی فراخوان جهت معرفی پیشکسوت به حوزه های  6بنیاد ملی مد و لباس حداقل  -5ماده 

  تحت عمل ومرتبط، اقدام خواهد کرد 

براساس فراخوان، نهادها، گروه های آموزشی ، مؤسسات یا تشکل های صنفی،کارگروه های مد ولباس استانی ودفاتر وشعبات ذیربط  -6ماده 

مورد نظر خود را با توجه به مفاد این آیین نامه به همراه مدارک مستند طبق مقررات وشرایط مندرج درفراخوان،  و مرتبط با مد ولباس  اعضای

 توسط پیشنهاد دهنده حوزه یا مرجع اولیه  تکمیل و تایید گردیده و به دبیرخانه مد ولباس ارسال خواهند نمود  که 

تبصره ، در تاریخ                         به تایید دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس رسیده و از تاریخ تصویب  4ماده و 7این آیین نامه در  -7ماده 

 ت  الزم االجرا اس

 

« است با افتخار ساخت اریان»با عنوان نحوه صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی مدولباس کشور دستورالعمل  اجرایی. 17  
 مقدمه:

شورای اسالمی و بند         آئین نامه اجرایی  مجلس 85این دستورالعمل به استناد بند             ماده            قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 

مصوب هیات دولت  به منظور حمایت فرهنگی آثار و تولیدکنندگان و مراکز عرضه و فروش کاالهای ایرانی به عموم مردم و معرفی طرح و 

لیدکنندگان و عرضه کنندگان در همچنین تعریف شرایط و نحوه صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی مدولباس به طراحان ، تو

 کشور که از مسیر دبیرخانه گروه برای طرح و آثار خود شناسه یکپارچه مد و لباس )شیما( دریافت می کنند تهیه و تدوین گردیده است 

 اهداف:-1

 کاالی خارجی ارج نهادن و تقدیر از کاالی ایرانی در تقابل -1

 خلی خصوصاً البسه به لحاظ ترویج فرهنگایجاد بالندگی و غرور ملی در سطح تولیدات دا -2

 حمایت و معرفی تولید کنندگان کاالی ایرانی به عموم مردم -3

 بومی سازی فرهنگ سنتی با تکیه بر قواعد و رعایت مد روز  -4

 هدفمند کردن خرید مردم با تبلیغ صحیح به کاالی ایرانی -5

 ی بیگانهآموزش به جامعه هدف به منظور خرید کاالی ایرانی در مقابل کاال -6
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 ترویج و آموزش غیر مستقیم برای حمایت از خرید  سایر کاالهای ایرانی -7

 فراگیر و اجرایی شدن این طرح در قالب استفاده از آرم و لوگوی کاالی ایرانی در فروشگاه ها -8

 تعاریف -2

 اختیاری است  نشان: این نشان با اهداف تعیین شده در دستورالعمل جنبه های فرهنگ سازی داشته و دریافت آن 

طرح و اثر مطابق قانون ساماندهی آثار و طرح هایی است مطابق با الگوها و نمادهای منبعث از فرهنگ اصیل ایرانی، اسالمی که از  -2 -1

 نشان شیما و یا مالکیت معنوی دریافت نموده اند 4کمیسیون ماده 

 در زمینه مد و لباس تولید عرضه و فروش محصوالت اسالمی ایرانی -مراکز طراحی -2 -2

 نشان محصوالت این واحد با افتخار ساخت ایران است  -2 -3

وع در این دستورالعمل نشان نامیده می شود از سوی دبیرخانه کارگروه به آثار،طرحان و مراکز تولیدی مطابق با الگوهای اسالمی، ایرانی موض

آن المانی است که نماد تولید ملی و بومی بوده و عبارت                     در داخل آن  این دستورالعمل را رعایت نموده اند صادر می گردد و نگاره

 نوشته است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب محصول تولیدی ،مراکز عرضه خود درج یا نصب نمایند 

 کمیته صدور مجوز نشان -5-2

نشان را مورد ارزیابی قرار داده و صالحیت طرح مراکز واجد شرایط را برای دریافت نشان  کمیته ای است که درخواست متقاضیان دریافت 

 تایید می نماید  اعضا این کمیته به شرح زیر و برای مدت یکسال با حکم دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب می شوند 

 یس کمیته(نماینده دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بعنوان رئیس کمیته)ری -

 ) دبیر( کمیته  -

 نماینده تام االختیار اتحادیه پوشاک کشوری -

 نماینده تام االختیار سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان -

 یک نفر مشاور در زمینه مدولباس به پیشنهاد دبیر خانه کارگروه و تصویب دبیر کارگروه -

 نماینده تام االختیار -

 یشنهاد اعضا جلسه از چهره های پیشکسوت حوزه نساجی و یا تولید و تصویب دبیر کارگروهیک نفر به پ -

 مسئولیت اجرایی -3

مسئول اجرایی این دستورالعمل بر عهده دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس بوده و نظارت بر حسن انجام امور و پایش فعالیت های 

 از نشان خواهد بود  مربوط بر عهده کمیته صدور مجوز استفاده

 معیارهای صدور و استفاده از نشان  -4

 ویژگی و معیارهای اصلی صدور و استفاده از نشان بطور سالیانه از سوی کمیته صدور نشان تعیین و اعالم می گردد  برخی از معیارهای صدور

 مجوز برای استفاده از نشان عبارتند از :

 مطابقت با الگوهای بومی -1

 د اولیه ایرانیبکارگیری موا -2

 طراحی و استفاده از المان ها ایرانی اسالمی  -3
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 رعایت استانداردهای الزم برای معرفی یک کاالی کامالً ایرانی  -4

 وظایف کمیته صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه -5

 لباس برای اعالن عمومی  اعالم اولویت های صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه در هر سال به کارگروه ساماندهی مد و -1-5

 بررسی درخواست متقاضیان دریافت نشان و تایید صالحیت  که دارای ویژگی های منطبق با معیارهای قانون ساماندهی  باشند   -2-5

 نحوه صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه -6

 مراحل ارزیابی و اعطای نشان به شرح زیر می باشد:

 ی بر درخواست دریافت استفاده از نشان برای اثر، واحد عرضه و فروشمبن 1تکمیل فرم شماره  -1-6

 توسط بنیاد باتوجه به سوابق نظارتی واحد عرضه مورد نظر و ارسال آن به بنیاد  2تکمیل فرم شماره  -2-6

 توزیع و نگهداری مدارک -7

کمیته صدور مجوز حفظ و نگهداری شده و نسخه ای از  نسخه اصلی این دستورالعمل و فرم های پیوست پس از تصویب، در سوابق دبیرخانه

 آن جهت اطالع به ادارات کل ارشاد استانها و دستگاه های اجرایی عضو کمیته ارسال می گردد 

ز ( پس از پایان مراحل بررسی و صدور رأی کمیته صدور در پرونده مراک1کلیه سوابق و مستندات ارائه شده همراه فرم درخواست )فرم شماره 

 عرضه برای مدت معین حفظ خواهد شد

 پیوست ها -8

 فرم درخواست -1-8

 فرم رأی کمیته -2-8

 فرم گواهی صدور مجوز استفاده -3-8

                       رسیده و از أیید و امضاء    این دستورالعمل در                           ماده و                            پیوست در تاریخ                             به ت

   این تاریخ قابل ابالغ و اجرا است 
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 1فرم شماره 

 شوداین قسمت توسط واحد توليدی تكميل می
 

 

 شماره نشان شیما نام طرح

  

 

و لباس کشور واجد شرایط  های خاص اثر/طرح/واحد تولیدی/که آن را برای دریافت مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی مدویژگی

 معرفی می نماید به همراه مستندات به شرح زیر می باشد  

 شماره پيوست ویژگی ردیف
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

 نام و نام خانوادگی و امضاء 

 كارشناس

 نام و نام خانوادگی و امضاء

    ذیربط تکمیل می شود  این قسمت توسط                           

بعمل آمده درخصوص رعایت  بنا به درخواست ثبت شده به شماره                                 مورخ                                   و با توجه به بررسی های

 نشان کارگروه معرفی             می گردد  شرایط خوب                                اثر فو ق الذکر برای دریافت مجوز استفاده از 

 

 

 شماره : اداره كل ،

 تاریخ :
 

تذکر مهم ، مدت زمان دریافت فرم درخواست تکمیل شده از سوی واحد تولیدی تا اعالم نظر و صدور درخواست از سوی          نباید بیش از 

            روز باشد  

 دبيرخانه كارگروه ساماندهی مد و لباس

 تاریخ :  شماره ثبت دبیرخانه:
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ج با توجه به بررسی سوابق و مستندات ارائه شده و گزارش مرکز نظارت بر مراکز ذیربط و با در نظر گرفتن اهداف کالن کارگروه در زمینه ار

 کادر شناخته می شود   نهادن به طرح و ایده های بومی و محلی، اثر فو ق الذکر به دالیل زیر شایسته دریافت مجوز استفاده از نشان

1  

2  

3  

 دبيرخانه كارگروه ساماندهی مد و لباس

  تاریخ اعالم نظر و ارجاع به کمیته نشان کارگروه

 

تذکر مهم: مدت زمان دریافت فرم درخواست تکمیل شده از سوی هیات داوران / مراکز عرضه فروش تا اعالم نظر و ارجاع به کمیته صدور 

 نشان نباید بیش از یک ماه باشد   مجوز استفاده از،

 توزیع نسخ رونوشت: 

 درج در پرونده واحد تولیدی/ سوابق طراح-

 سوابق کمیته مجری مدارک در بنیاد ملی مد و لباس -
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 2فرم شماره 

 تاریخ:      

 شماره :       

 رای كميته صدور مجوز استفاده از نشان كارگروه ساماندهی مد و لباس كشور 
 

 

 

 

و  با عنایت به اهداف کالن کارگروه ساماندهی از زمینه حمایت از طراحان و تولید کنندگان داخلی و ترویج الگو و نهادهای اسالمی و ایرانی

د و به استناد مالک و مستندات ارایه شده و سوابق طرح، اثر یا طراح محترم فو ق االشاره برای مجوز استفاده از نشان کارگروه و ساماندهی م

 لباس کشور و صدور گواهی مربوطه واجد شرایط می باشد/ نمی باشد  

 

 نماینده تام االختيار به اتحادیه پوشاک كشور مطابق آئين نامه

 نماینده تام االختيار نساجی 
  

  

 

 توزیع نسخ رونوشت: 

 درج در پرونده طراح/ واحد تولیدی/  -

 گروه ساماندهی مد و لباس کشورسوابق کمیته صدور مجوز استفاده از نشان کار -
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 نشان کارگروه ساماندهی مد و لباس

 

 باسالم

مجلس شورای اسالمی،در راستای حمایت از هنرمندان  طراح و به استناد  1385/ 21/11با عنایت بر مفاد قانون ساماندهی مدولباس مصوب   

مدولباس، به پاس تالش و کوشش آن  هنرمند طراح /تولیدکننده در دست  رای مورخ کمیته صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی

مد ولباس از سوی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدو  یابی به اهداف مدنظر این کارگروه ،بدینوسیله مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی

 لباس به اثر آن  / واحد تولیدی /مرکز عرضه و فروش اعطاء می گردد  

 دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس                                                                                                          

 

 توضیح: 

ارزیابی و  دستورالمعل نحوه صدور مجوز استفاده از نشان کارگروه ساماندهی مدولباس در هر زمان بررسی و 4-6بند  4به استناد تبصره 

نظارت خالف ادعاهای طراح / تولیدکننده در خصوص ویژگی های محصول یا فروش محصوالت و کاال را نشان دهد،موضوع در کمیته صدور 

ب مجوز استفاده مطرح و در صورت تایید نسبت به لغو گواهی صادره اقدام خواهد شد  لذا اثر تولیدکننده مورد نظر با درج نشان بر روی برچس

تاریخ لغو نشان ممنوع است  همچنین طراح / مدیرعامل واحد تولیدی ضمن اطالع از مفاد دستورالعمل اجرایی مسئول حسن اجرای مفاد  از

 آن و مصوبات کمیته صدور مجوز استفاده از نشان               می باشند 

 نام و نام خانوادگی مسئول                        نام و نام خانوادگی مدیرعامل واحد تولیدی                              

 امضاء                                                                                      امضاء                      
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ربپایی نمااگشیه دایمی مد و لباس اسالمی اریانی دستورالعمل  اجرایی. 18  

 مقدمه:

 7تحقق  اهداف مندرج در قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسالمی  وبه استناد بند سوم از بخش الف ماده   راستای در 

کنندگان  آیین نامه داخلی   و به منظور فراهم نمودن شرایط و موقعیت مناسب برای برقراری ارتباط بین طراحان و تولید کنندگان و توزیع

پوشاک جهت عرضه  طرح و الگوهای برتر و مورد تائید کارگروه ساماندهی مد و لباس،  نمایشگاه دایمی مد و لباس با همکاری اتحادیه 

گردد سراسری پوشاک در طبقه هفتم از ساختمان آلومینوم دائر می  

: تعاریف1ماده   

مربوط به اتحادیه پوشاک است 7ان آلومینوم  طبقه نمایشگاه دایمی: منظور محل اختصاص داده شده در ساختم-1  

آثار جهت نمایش: منظور طرح و ایده های که از سوی طراحان،تولید کنندگان و توزیع کنندگان البسه که مطابق با الگوهای اسالمی ایرانی -2

و مورد تایید و مصوب کارگروه ساماندهی باشد ایجاد شده است    

: اهداف2ماده   

تن فضای مناسب جهت نمایش طرح  و الگوهای ایرانی اسالمیفراهم ساخ-1  

حمایت از آثار طراحان  حوزه مدو لباس در کلیه بخش های اعم از مادی و معنوی -2  

فراهم کردن شرایط مناسب جهت ارایه طرح های موسسات تولیدی در حوزه پوشاک-3  

ان و توزیع کنندگانایجاد زمینه مناسب جهت تبادل نظر بین طراحان و تولیدکنندگ-4  

کوشش در جهت هویت سازی گروه های مختلف در  حوزه مدولباس -5  

 

: ساختار تشكيالتی                                                                            3ماده  

شورای سياستگذاری-1  

 عرضه مراکز بر نظارت و برپایی) سیاستگذاری شورای ، تولید، توزیعکالن، حوزه طراحی های سیاست هماهنگی در و ریزی برنامه منظور به 

گردد می تشکیل   ذیل ترکیب اعضای با  ساماندهی کارگروه دبیرخانه در(  دایمی  

دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس یا نماینده تام االختیار ایشان -1  

رئیس اتحادیه پوشاک کشور-2  

 ر  درگیر حوزه تولید توزیع پوشاکروسای اتحادیه های مرتبط با د -3

 انجمن طراحان پارچه و لباس -4

اعضای كميسيون بررسی-2  

 الف(یک نفر ازدبیرخانه کارگروه ساماندهی مدو لباس
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 ب(نماینده اتحادیه پوشاک )دبیرشورای راهبردی تولید و فروش(

 ج( یک نفر از انجمن طراحان پارچه و لباس

حوزه فروش متناسب با کاالی مورد بحث  د(یک نفر از افراد پیشکسوت در   

 شرح وظایف كميسيون بررسی

بررسی  درخواست های واصله به کمیسیون جهت خرید مالکیت معنوی آثار-1  

انجام هماهنگی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون با حضور متقاضیان خرید آثار  -2  

گاناتخاذ  روش های نوین  جهت  فروش آثار طراحان، تولید کنند-3  

انجام سایر امور محوله از سوی مبادی ذیربط ) اتحادیه و کارگروه ساماندهی(-4  

انعکاس نقاط ضعف و قوت اجراء کار به شورا سیاستگذاری -5  

 

::نحوه نمایش و فروش آثار 4ماده   

کمیسیون فروش آثار ارایه نماید  هر تولیدی که خواهان تولید انبوه آثار خریداری شده باید ضمن تکمیل فرم درخواست را داشته باشد به

روز نسبت به تشکیل جلسه با طراح مربوطه اقدام نماید و نتیجه فعالیت را کتبا به دبیر خانه  5کمیسیون فو ق موظف است ظرف مدت 

 کارگروه ارایه نماید 

: شرایط وضوابط نمایش آثار5ماده   

باشد  4یون ماده کلیه آثار باید مطابق چهارچوب و مقررات مورد تایید کمیس-1  

 ثبت آثار بر اساس توافق طرفین و رعایت سایر هزینه های اجرایی تعیین خواهد شد  -

همین  دستورالعمل باید  عمل نمایند 3کلیه طراحان و تولید کنندگان برای ارایه نمایش آثار خود طبق بند یک ماده -2  

ار خود را به نمایش و فروش بگذارندآث 1تبصره: توزیع کنندگان البسه می توانند با رعایت بند   

: نحوه عرضه / نمایش طرح ها و آثار:6ماده   

آثار صرفا بر روی مانکن غیر زنده و با اعالم مشخصات فنی کار شامل طراح،نام طرح و ویژگی های آن و سایر اطالعاتی که برای مخاطب 

 الزم باشد ارایه خواهد شد   

 تصاویر قابل نمایش خواهد بود

دستورالعمل صدور مجوز برپایی نمایشگاه الزامی است 5ه :در نمایش طرح ها رعایت ماده تبصر  

:: فرآیند اجرایی و نحوه زمانبندی نمایش آثار7ماده   

 آثار هر ده روز یکبار تعویض  و جای خود را به آثاری که در نوبت برای نمایش قرار دارد اختصاص داد خواهد شد 
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ی نمایشگاه: تقویم اجرای 8ماده   

دایر خواهد بود 16صبح  الی  11نمایشگاه دایمی در طول هفته به غیر از ایام تعطیل از ساعت   

 

 :اطالع رسانی از محل نمایشگاه دائمی 9ماده 

خواهد کرد شورای سیاستگذاری تدابیر الزم را در خصوص تبلیغات و معرفی مکان برای طراحان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان برنامه ریز   

 

: سایر موارد10ماده   

دفتر اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک واقع   7ساختمان آلومینوم طبقه  –موقعیت و محل  نمایشگاه:این محل در خیابان جمهوری 

 است

متر مربع است 121فضای یا کل متراژ محل اختصاص داده شده:    

استیج،پایه شناسنامه،لباس پوشش برای مانکن، آثار برگزیده  می باشد تجهیزات و امکانات مورد نیاز: شامل مانکن،  

 

" 4ماده  کمیسیون جلسات ربگزاری و تشکیل نحوه" دستورالعمل اجرایی. 19  
 مقدمه:

آیین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه،  4ساماندهی مد ولباس و همچنین اجرای بند الف  ازماده  قانون  4در راستای فرآیند اجرایی ماده 

به شرح زیر تعیین می گردد  4دستورالعمل نحوه برگزاری وتشکیل جلسات کمیسیون ماده   

:وظایف کمیسیون1ماده  

در تعامل با اداره کل حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین قانون  ثبت اختراعات و مالکیت  صنعتی ، 

بر عهده ،  یاسالم یرانیهنر ا یدر خصوص آن ها  بر اساس نمادها یاعالم نظر کارشناس مراجع فو ق الذکرو از دهیآثار رس یابیارزشیفه وظ

 این کمیسیون می باشد

مشاوره رئیس  دبیر کار گروه با معاضدت و، آیین نامه داخلی دبیرخانه  کارگروه 4: عالوه بر وظایف پیش بینی شده در بند الف ماده 1تبصره

 کارگروه، می تواند  ماموریت های فو ق العاده متناسب با اهداف قانون و رویکردهای کارگروه را به این کمیسیون ابالغ نماید 

:این کمیسیون موظف است درمرحله اول آیین نامه ارزشیابی آثار را تدوین و جهت تصویب در اختیارکارگروه قراردهد2تبصره  

کمیسیون ضایترکیب و اع -2 ماده   

پنج نفر ازاساتید رشته های هنری مرتبط با مد و لباس)عضو(  -  

کارشناس مسول مد و لباس )مدیر جلسه (-  
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دعوت می شوند  جلسات در شرکت : اساتید رشته های هنری مرتبط  ازسوی  دبیر کارگروه ساماندهی جهت3تبصره  

نفر می باشد  3:تعداد اساتید مدعو حداقل 4تبصره  

کار کمیسیون دستور در موضوعات درج -3 ماده  

کارشناس مسول  مد و لباس متناسب با موضوعات ارجاعی از سوی مراجع ذیربط   و اعالم دبیر کارگروه  کمیسیون با کار دستور تعیین 

گیرد صورت می  

پیشنهادها تصویب و جلسات یافتن رسمیت نحوه -4 ماده  

به تایید و امضای صورتجلسه  توسط اعضای  منوط موضوعات تصویب و یابد می رسمیت اعضای نسبی اکثریت حضور با کمیسیون جلسات

باشد حاضر در جلسه می  

 ای نامه طی را موضوع مدیر جلسه سال، یک در کمیسیون اعضاء از هریک متناوب غیبت بار چهار یا متوالی غیبت بار سه صورت در: 5تبصره 

رساند می  اسولب مد ساماندهی کارگروه دبیر  اطالع به  

جلسات ومحل برگزاری زمان - 4ماده  

ساماندهی  کارگروه  دبیرخانه  و تشکیل جلسه، در محلبرگزاری  ، مدیریت کمیسیون نسبت بهبه تناسب موضوعات و درخواست های واصله

اقدام خواهد کرد :  مد و لباس  

است مجاز قبلی دعوت با عادهال فو ق جلسات برگزاری  اعضاء، تصمیم به بنا نیاز و :درصورت6تبصره    

دبیرکارگروه  به کمیسیون نظرات وتصمیمات انعکاس نحوه -5 ماده  

 اعضای ازتایید پس و تدوین ای صورتجلسه طی بالفاصله کمیسیون ، کار دستور در مندرج موضوعات از هریک مورد نظرات و تصمیمات در

کارگروه ارایه  می گردد دبیر درجلسه،به حاضر  

موارد ایرس -6 ماده  

 می دبیر کارگروه ساماندهی موافقت و هماهنگی با و اعضاء از یک هر پیشنهاد به بنا کمیسیون از خارج کارشناسان یا و نظر صاحب اشخاص

 کارشناسی امر در تسریع و تسهیل جهت در ضروری مواقع در نمایند همچنین کمیسیون شرکت جلسه در توانندجهت ارایه نظرات مشورتی

نماید اقدام اخذ نظرات کارشناسی به نسبت دتوان می  

تصویب دستورالعمل  -7ماده   

 خیو از تار دیرسوزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی    بیبه تصو 1394/    /       خیتبصره در تار 6( ماده و  7دستورالعمل در) نیا

 مذکورالزم االجراست
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تولید و توزعي کمیسیون جلسات ربگزاری  نحوه" دستورالعمل .20  

 مقدمه:

 به دستورالعمل این در منبعد ساماندهی مد ولباس و زیر نظر دبیر کارگروه  که قانون  7در راستای اجرایی  نظامند ماده  این کمیسیون

رایه شده برای ساماندهی مد ولباس و پیش بینی راهکارهای شود، به منظور بررسی طرح ها و ایده های ا می نامیده "کمیسیون"اختصار

گردد می تشکیل زیر موارد رعایت با اجرایی قانونی برای آن ها  ،  

کمیسیون اعضای ترکیب -1 ماده   

عضو و  این کمیسیون زیر نظزدبیر کارگروه  ومرکب از نمایندگان تام االختیار دستگاههای مصرح در ماده قانونی فو ق الذکر به عنوان

کارشناسان و مشاوران خبره در بررسی  توجیه اقتصادی طرح های واصله وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که حضور آن ها در جلسات 

تشکیل می    غیر عضو  کمیسیون به اقتضای موضوعات مورد بررسی و با تشخیص دبیر کارگروه مفید و ضروری است  به عنوان اعضای

 گردد

باشند می تفویض غیرقابل رای حق یک دارای کمیسیون حقیقی و قوقیح اعضای کلیه -1-1  

تعداد اساتید و صاحب نظران  مدعو  به تشخیص دبیر کارگروه  تعیین و مشخص می گردد-2-1  

کمیسیون ریاست-2 ماده   

از اعضا به انتخاب  ریاست  یکی جلسه، ترک یا ایشان غیبب صورت در  است دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس عهده بر کمیسیون ریاست

گرفت خواهد عهده به را جلسه اداره کمیسیون وظایف  

کمیسیون وظایف ریاست  -3 ماده  

 و گیری رأی نهایی، بندی جمع مباحث، زمان بندی تقسیم و مسیر هدایت دستورکار، موضوعات طرح  از عبارت کمیسیون وظایف ریاست

   است یونکمیس صورتجلسات در نتایج انعکاس بر نظارت

کمیسیون دبیر -4ماده  

یابد می حضور جلسات در کمیسیون دبیر عنوان مسول طرح و برنامه بنیاد ملی مد و لباس به  

دبیرخانه وظایف -5 ماده  

 صورتجلسات و مذاکرات خالصه تهیه و جلسات برگزاری جلسات، در بررسی جهت الزم مستندات و مدارک به آماده سازی مکلف دبیرخانه

باشد جلسات کمیسیون می کار دستور در تصمیمات درج و مربوط  

 

جلسات برگزاری زمان و محل - 6ماده  
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بنیاد ملی مد ولباس)به نشانی   محل در به تناسب آثار و طرح های واصله و به تشخیص دبیر کارگروه ساماندهی  کمیسیون عادی جلسات

شود می کوچه هالل احمر( برگزار –تر از پمپ بنزین باال–ابتدای خیابان حافظ  -پل کالج زیر –خیابان انقالب   

است مجاز قبلی دعوت با العاده فو ق جلسات برگزاری معمول، برجلسات عالوه اعضاء، تصمیم به بنا نیاز، :درصورت1تبصره  

پیشنهادها تصویب و جلسات یافتن رسمیت نحوه -7 ماده  

 حاضرین اکثریت رای کسب به منوط موضوعات تصویب و یابد می رسمیت یرأ حق دارای اعضای نسبی اکثریت حضور با کمیسیون جلسات

باشد می جلسه در رأی حق دارای  

 به ای نامه طی را موضوع دبیرخانه سال، یک در کمیسیون اعضاء از هریک متناوب غیبت بار چهار یا متوالی غیبت بار سه صورت در: 2تبصره 

رساند یم  ولباس مد ساماندهی کارگروه دبیر  اطالع  

  موضوعات طرح نحوه - 8 ماده

 ارائه مطروحه پیشنهاد مورد در مختصری شرح کمیسیون اعضای از هریک یا و براساس طرح های واصله،  ریاست کمیسیون  ابتدا در

 و نظرات میسیونک اعضای سپس  نمود خواهد اعالم را مراتب باشد داشته مزبور پیشنهاد مورد در خاصی نظر دبیرخانه چنانچه و نماید می

 به نسبت رأی حق دارای حاضر اعضای و پذیرد می صورت جلسه رئیس توسط مباحث بندی جمع نهایت در و نمایند می طرح را خود سواالت

   نمایند می رأی اعمال موضوع

ب در اختیار کارگروه قرار دهددر مرحله اول آیین نامه ارزشیابی آثار و طرح ها را تدوین و جهت تصوی  است موظف کمیسیون این بر عالوه  

کار دستور در موضوعات درج -9 ماده  

 یا ورود زمان ترتیب به شورا، اعضای و ذیربط های دستگاه سوی از الزم اطالعات ارائه و تکمیل صورت در است موظف کمیسیون دبیر

  نماید ماهنگی دبیر کارگروه اقدامنظارت و ه کمیسیون با کار دستور در موضوع درج و گزارش تهیه به نسبت آثار، اولویت

 سوی ریاست از نگیرد قرار تصمیم مورد ماهه دو مدت یک طی که دستوراتی فهرست  بود خواهد جلسه ریاست عهده بر اولویت تشخیص 

 موضوع درج تدرخواس شد خواهد تصمیم اتخاذ آن به نسبت مراجع ذیربط   سوی از ارجاعی موضوعات اولویت با و اعالم جلسه به کمیسیون

گیرد می مسول طرح و برنامه صورت و اعالم دبیر کارگروه  با کمیسیون کار دستور در  

 

به دبیرخانه کارگروه ساماندهی کمیسیون نظرات انعکاس نحوه -11 ماده  

 حق دارای عضایا ازتایید پس و تدوین ای صورتجلسه طی بالفاصله کمیسیون کار دستور در مندرج موضوعات از هریک مورد در مصوبات

کارگروه به دبیرخانه  ارایه  می گردد دبیر توسط تصمیم اتخاذ برای درجلسه حاضر رأی  

متفرقه موارد -11 ماده  

نماید درخواست را العاده فو ق جلسات برگزاری دبیر کمیسیون  طریق از لزوم موارد در تواند می کمیسیون  

 موافقت و هماهنگی با و اعضاء از یک هر پیشنهاد به دبیر کارگروه ساماندهی ویا بنا کمیسیون از خارج کارشناسان یا و نظر صاحب اشخاص

نمایند شرکت جلسه در رای حق بدون توانند می دبیر کارگروه ساماندهی  
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ایدنم اخذ نظرات کارشناسی سایر حوزه اقدام به نسبت تواند می کارشناسی امر در تسریع و تسهیل جهت در ضروری مواقع در کمیسیون  

گرفت خواهد صورت آن( 8) ماده اساس بر دستورالعمل این اصالح و تغییر :هرگونه 3تبصره   

تصویب دستورالعمل  -12ماده   

مذکورالزم  خیو از تار هدیرسکارگروه ساماندهی مد و لباس   بیبه تصو 1394/ /  خیتبصره در تار 3( ماده و  12دستورالعمل در) نیا

 االجراست

 

.لباس و مد نمااگشیههای رب نظارت و مجوز صدور کمیسیون جلسات ربگزاری  نحوه" دستورالعمل. 21  

 مقدمه:

کارگروه و ابالغی از سوی وزیر  16/2/1387مصوب جلسه   نظارت بر نمایشگاههای مد و لباس همچنین  صدور مجوز و به منظوربررسی و

شود،وظیفه رسیدگی به  می نامیده "کمیسیون"اختصار به دستورالعمل این در منبعد سالمی و زیر نظر دبیر کارگروه  کهفرهنگ و ارشاد ا

صالحیت متقاضیان برپایی نمایشگاه مد و لباس و بررسی موضوع اعطای موافقت اصولی و نظارت  بر اجرای دقیق دستورالعمل و رعایت 

گردد می تشکیل زیر موارد رعایت با ضوابط ،  

کمیسیون اعضای ترکیب -1 ماده   

این کمیسیون زیر نظزدبیر کارگروه  ومرکب از نمایندگان  نیروی انتظامی ،نماینده حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کارشناسان 

 مشاور در امور نمایشگاهی که از سوی دبیر کارگروه مشخص می شوند به عنوان عضو تشکیل می گردد

باشند می تفویض غیرقابل رای حق یک دارای کمیسیون حقیقی و حقوقی عضایا کلیه -1-1  

تعداد کارشناسان و مشاوران امور نمایشگاهی به تشخیص دبیر کارگروه  تعیین و مشخص می گردد-2-1  

کمیسیون ریاست-2 ماده   

یکی از اعضا به انتخاب  ریاست  جلسه، ترک یا ایشان غیبب صورت در  است دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس عهده بر کمیسیون ریاست

گرفت خواهد عهده به را جلسه اداره کمیسیون وظایف  

کمیسیون وظایف ریاست  -3 ماده  

 و گیری رأی نهایی، بندی جمع مباحث، زمان بندی تقسیم و مسیر هدایت دستورکار، موضوعات طرح  از عبارت کمیسیون وظایف ریاست

   است کمیسیون صورتجلسات در نتایج انعکاس بر نظارت

کمیسیون دبیر -4ماده  

یابد می حضور جلسات در کمیسیون دبیر عنوان مدیریت اجرایی بنیاد ملی مد و لباس به  

دبیرخانه وظایف -5 ماده  
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 لساتصورتج و مذاکرات خالصه تهیه و جلسات برگزاری جلسات، در بررسی جهت الزم مستندات و مدارک به آماده سازی مکلف دبیرخانه

باشد جلسات کمیسیون می کار دستور در تصمیمات درج و مربوط  

 

جلسات برگزاری زمان و محل - 6ماده  

بنیاد ملی مد ولباس)به نشانی   محل در به تناسب آثار و طرح های واصله و به تشخیص دبیر کارگروه ساماندهی  کمیسیون عادی جلسات

شود می کوچه هالل احمر( برگزار –باالتر از پمپ بنزین –حافظ ابتدای خیابان  -پل کالج زیر –خیابان انقالب   

  با العاده فو ق جلسات برگزاری معمول، برجلسات عالوه موافقت ریاست کمیسیون ء، به پیشنهاد اعضا یا دبیر و بنا نیاز، :درصورت1تبصره

است مجاز قبلی اعالن ودعوت  

پیشنهادها تصویب و جلسات یافتن رسمیت نحوه -7 ماده  

 حاضرین اکثریت رای کسب به منوط موضوعات تصویب و یابد می رسمیت رأی حق دارای اعضای نسبی اکثریت حضور با کمیسیون جلسات

باشد می جلسه در رأی حق دارای  

 به ای نامه طی را موضوع دبیرخانه سال، یک در کمیسیون اعضاء از هریک متناوب غیبت بار چهار یا متوالی غیبت بار سه صورت در: 2تبصره 

رساند می  ولباس مد ساماندهی کارگروه دبیر  اطالع  

  موضوعات طرح نحوه - 8 ماده

 ارائه مطروحه پیشنهاد مورد در مختصری شرح کمیسیون اعضای از هریک یا و براساس طرح های واصله،  ریاست کمیسیون  ابتدا در

 و نظرات کمیسیون اعضای سپس  نمود خواهد اعالم را مراتب باشد داشته ورمزب پیشنهاد مورد در خاصی نظر دبیرخانه چنانچه و نماید می

 به نسبت رأی حق دارای حاضر اعضای و پذیرد می صورت جلسه رئیس توسط مباحث بندی جمع نهایت در و نمایند می طرح را خود سواالت

   نمایند می رأی اعمال موضوع

کار دستور در موضوعات درج -9 ماده  

 به نسبت درخواست ها، اولویت یا ورود زمان ترتیب به متقاضیان، سوی از الزم اطالعات ارائه و تکمیل صورت در است موظف نکمیسیو دبیر

  نماید نظارت و هماهنگی دبیر کارگروه اقدام کمیسیون با کار دستور در موضوع درج و گزارش تهیه

 سوی ریاست از نگیرد قرار تصمیم مورد ماهه دو مدت یک طی که اتیدستور فهرست  بود خواهد جلسه ریاست عهده بر اولویت تشخیص 

 موضوع درج درخواست شد خواهد تصمیم اتخاذ آن به نسبت مراجع ذیربط   سوی از ارجاعی موضوعات اولویت با و اعالم جلسه به کمیسیون

گیرد می ومدیریت اجرایی صورت اعالم دبیر کارگروه  با کمیسیون کار دستور در  

به دبیرخانه کارگروه ساماندهی کمیسیون نظرات انعکاس نحوه -11 دهما  

 حق دارای اعضای ازتایید پس و تدوین ای صورتجلسه طی بالفاصله کمیسیون کار دستور در مندرج موضوعات از هریک مورد در مصوبات

کارگروه به دبیرخانه  ارایه  می گردد دبیر توسط تصمیم اتخاذ برای درجلسه حاضر رأی  

متفرقه موارد -11 ماده  
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نماید درخواست را العاده فو ق جلسات برگزاری دبیر کمیسیون  طریق از لزوم موارد در تواند می کمیسیون  

دبیر  موافقت و اعضاء از یک هر پیشنهاد به صالحدید دبیر کارگروه ساماندهی ویا بنا کمیسیون از خارج کارشناسان یا و نظر صاحب اشخاص

نمایند شرکت جلسه در رای حق بدون توانند می هیکارگروه ساماند  

اخذ نظرات کارشناسی  از صاحب نظران  بصورت  به نسبت تواند می کارشناسی امر در تسریع و تسهیل جهت در ضروری مواقع در کمیسیون

نماید مکتوب  اقدام  

گرفت دخواه صورت آن( 8) ماده اساس بر دستورالعمل این اصالح و تغییر :هرگونه 3تبصره   

تصویب دستورالعمل  -12ماده   

مذکورالزم  خیو از تار هدیرسکارگروه ساماندهی مد و لباس   بیبه تصو 1394/ /  خیتبصره در تار 3( ماده و  12دستورالعمل در) نیا

 االجراست

 

 رساهن و تبلیغ  کمیسیون جلسات ربگزاری  نحوه" دستورالعمل. 22

 

 مقدمه:

 می نامیده "کمیسیون"اختصار به دستورالعمل این در منبعد ساماندهی مد ولباس که قانون  4در راستای فرآیند اجرایی ماده  این کمیسیون

یین نامه آ 7در تعامل با صدا و سیما جهت برنامه ریزی برای تحقق تعهدات قانونی سازمان صدا وسیما  و امور مندرج در بنده  ماده  شود،

گردد می تشکیل زیر موارد رعایت اجرایی قانون با  

کمیسیون اعضای ترکیب -1 ماده   

این کمیسیون زیر نظر نماینده تام االختیار سازمان صدا و سیما وبا عضویت مدیران شبکه های سراسری سیما ، مدیر مسول سایت مد و لباس 

نماید می معرفی جلسات در شرکت کمیسیون جهت  عضو گروه ساماندهی به عنوانو کارشناسان حوزه تبلیغ و رسانه به تشخیص دبیر کار  

باشند می تفویض غیرقابل رای حق یک دارای کمیسیون حقیقی و حقوقی اعضای کلیه -1-1  

نفر می باشد 3تعدادکارشناسان حوزه تبلیغ و رسانه د مدعو حداقل -2-1  

کمیسیون مدیریت-2 ماده   

 جلسه، ترک یا ایشان غیبب صورت در  است جمهوری اسالمی ایران  نماینده تام االختیار سازمان صدا و سیمابرعهده  کمیسیون مدیریت

گرفت خواهد عهده به را جلسه اداره یکی از اعضا به انتخاب سایر اعظا وظایف  

کمیسیون وظایف مدیر -3 ماده  
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 نهایی، بندی جمع مباحث، زمان بندی تقسیم و مسیر هدایت کار،دستور موضوعات طرح دعوتنامه، ارسال از عبارت کمیسیون وظایف مدیر

دبیرکارگروه  و کمیسیون اعضای به را تصمیمات و نتایج کمیسیون مدیر  است کمیسیون صورتجلسات در نتایج انعکاس بر نظارت و گیری رأی

نماید می منعکس ساماندهی مد و لباس  

کمیسیون دبیر -4ماده  

یابد می حضور جلسات در کمیسیون دبیر عنوان بی آثار بنیاد ملی مد و لباس بهکارشناس دبیرخانه  ارزیا  

دبیرخانه وظایف -5 ماده  

 و مربوط صورتجلسات و مذاکرات خالصه تهیه و جلسات برگزاری جلسات، در بررسی جهت الزم مستندات و مدارک ارسال به مکلف دبیرخانه

باشد جلسات کمیسیون می کار دستور در تصمیمات درج  

جلسات برگزاری زمان و محل - 6ماده  

شود می برگزار                    محل در یکبار هفته دو هر کمیسیون عادی جلسات  

است مجاز قبلی دعوت با العاده فو ق جلسات برگزاری معمول، برجلسات عالوه اعضاء، تصمیم به بنا نیاز، :درصورت1تبصره  

پیشنهادها صویبت و جلسات یافتن رسمیت نحوه -7 ماده  

 حاضرین اکثریت رای کسب به منوط موضوعات تصویب و یابد می رسمیت رأی حق دارای اعضای نسبی اکثریت حضور با کمیسیون جلسات

باشد می جلسه در رأی حق دارای  

 به ای نامه طی را موضوع نهدبیرخا سال، یک در کمیسیون اعضاء از هریک متناوب غیبت بار چهار یا متوالی غیبت بار سه صورت در: 2تبصره 

رساند می  ولباس مد ساماندهی کارگروه دبیر  اطالع  

  موضوعات طرح نحوه - 8 ماده

 و نماید می ارائه مطروحه پیشنهاد مورد در مختصری شرح کمیسیون اعضای از هریک یا و براساس آثار رسیده  مدیر کمیسیون  ابتدا در

 را خود سواالت و نظرات کمیسیون اعضای سپس  نمود خواهد اعالم را مراتب باشد داشته مزبور شنهادپی مورد در خاصی نظر دبیرخانه چنانچه

 اعمال موضوع به نسبت رأی حق دارای حاضر اعضای و پذیرد می صورت جلسه مدیر توسط مباحث بندی جمع نهایت در و نمایند می طرح

   نمایند می رأی

در مرحله اول آیین نامه ارزشیابی آثار را تدوین و جهت تصویب در اختیار کارگروه قرار دهد  است موظف تخصصی کمیسیون این بر عالوه  

کار دستور در موضوعات درج -9 ماده  

 یا ورود زمان ترتیب به شورا، اعضای و ذیربط های دستگاه سوی از الزم اطالعات ارائه و تکمیل صورت در است موظف کمیسیون مدیریت

  نماید اقدام کمیسیون کار دستور در موضوع درج و گزارش تهیه به نسبت آثار، اولویت

 مدیریت سوی از نگیرد قرار تصمیم مورد ماهه دو مدت یک طی که دستوراتی فهرست  بود خواهد جلسه مدیر  عهده بر اولویت تشخیص 

 موضوع درج درخواست شد خواهد تصمیم اتخاذ نآ به نسبت مراجع ذیربط   سوی از ارجاعی موضوعات اولویت با و اعالم جلسه به کمیسیون

گیرد می کارشناس دبیرخانه ارزشیابی آثارصورت و اعالم دبیر کارگروه  با کمیسیون کار دستور در  
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شورا به کمیسیون نظرات انعکاس نحوه -11 ماده  

 حق دارای اعضای ازتایید پس و دوینت ای صورتجلسه طی بالفاصله کمیسیون کار دستور در مندرج موضوعات از هریک مورد در مصوبات

کارگروه ارایه  می گردد دبیر توسط تصمیم اتخاذ برای درجلسه حاضر رأی  

متفرقه موارد -11 ماده  

نماید درخواست را العاده فو ق جلسات برگزاری دبیر طریق از لزوم موارد در تواند می کمیسیون  

 می دبیر کارگروه ساماندهی موافقت و هماهنگی با و اعضاء از یک هر پیشنهاد به بنا کمیسیون از خارج کارشناسان یا و نظر صاحب اشخاص

نمایند شرکت جلسه در رای حق بدون توانند  

نماید اقدام اخذ نظرات کارشناسی به نسبت تواند می کارشناسی امر در تسریع و تسهیل جهت در ضروری مواقع در کمیسیون  

گرفت خواهد صورت آن( 8) ماده اساس بر ستورالعملد این اصالح و تغییر :هرگونه 3تبصره   

تصویب دستورالعمل  -12ماده   

مذکورالزم االجراست خیو از تار دیرسکارگروه ساماندهی مد و لباس   بیبه تصو 1394/ /  خیتبصره در تار 3( ماده و  12دستورالعمل در) نیا  

  



129 
 

 کارگروه ساماندهی مد و لباسی ابالغیه واحد نظارت و ارزشیاب . 23
 با سالم 

آیین نامه ضوابط و مقررات راه اندازی موسسات و خانه های مد و لباس و شرایط ابالغی، مقتضی است نسبت به  7ماده  8با استناد به بند 

 اقدام فرمائید رعایت شاخص ها و شئونات اسالمی در طراحی و تولید آثار و الگوهای حوزه مد و لباس و اخذ نشان شیما 

همچنین با توجه به توسعه شبکه های مجازی و پیرو تذکرات قبلی، الزم است در صورت استفاده و عضویت در آن شبکه ها از ارائه هرگونه 

بط تصاویر نامناسب،غیر اخالقی و غیر شرعی و مغایر با شئونات اسالمی خودداری و عملکرد تبلیغی خود را منطبق با اصول و چارچوب ضوا

 قانونی لحاظ نمائید 

 بدیهی است در صورت هرگونه تخلف، مراتب پس از بررسی در کمیسیون تخلفات برابر قانون اقدام خواهد شد 

 

 

 

وان. 24 ماع بان غ لباس اجت ولید وتبلی ی،ت وهع شاخص اه وضوابط طراح م مج
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 مقدمه

 آنچه پیش روی شما بزرگواران است، ماحصل تالش پیگیر و مداوم کارگروه سامان دهی مد و لباس کشوراست به منظور به دست دادن الگو و
نقشه ای برای طراحان، تولیدکنندگان، مزون داران، هنرمندان عرصه پوشش ایرانی ـ اسالمی و همه افرادی که به نوعی دست اندرکار این 

 حوزه اند تا بتوانیم به کمک آن البسه ای مناسب فرهنگ یک ایرانی خلق کنیم 
تنظیم معیارهایی برای طراحی لباس مناسب هستیم و اینک این مدتهاست شاهد تالش کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برای تهیه و 

زحمات، نتایج ارزشمندی را به بار آورده که باعث دلگرمی دست اندرکاران لباس خواهد بود  تهیه و تنظیم شاخصهایی برای طراحی، تولید و 
ج داریم  توسعه دادن به فعالیتها و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغ لباس اجتماع بانوان یکی از ثمرات این فعالیتهاست  آنچه امروز به آن احتیا

 پژوهشی در این عرصه است تا به صیانت از این حوزه کمک کنیم و جایگاه واقعی آن را در جامعه مشخص سازیم   
تا با ارزش نهادن به کارهای نقش طراحان، تولیدکنندگان، و سایر اعضای خانواده مد و لباس در این برهه بسیار راهگشاست  بر اینان است 

علمی صورت گرفته در کارگروه، با بکار بستن شاخصهای تعریف شده به عملیاتی کردن هر چه بهتر آن کمک کنند و با پیروی از آنچه 
با فرهنگ ً همخوان و هماهنگ  خروجی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی این کارگروه است، دست به طراحی و تولید لباسهایی بزنند که کامال

باط ایرانی و اسالمی و مقررات کشور باشد  این امر نه تنها به رشد اقتصاد مملکت کمک می کند، بلکه زمینه ساز ایجاد امنیت ملی، نظم و انض
 اجتماعی، و بازشناسی هویت ملی خواهد بود  
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 بانوان اجتماع لباس غیتبل و دیتول ،یطراحی ها شاخص

 ی : كل قواعد .1

 باشدی م اجتماع پوششی ارهایمع تیرعا مستلزم شود،ی م استفاده و دیتول وی طراح اجتماع پوشش شکل و قالب در که یلباس هرگونه .أ 

 نمودن لیتبد وی خصوص طهیح در مصرفی برا آن در راتییتغ اعمال و( مانتوی کل فرم مانند) اجتماع لباسی هندس رمز از استفاده و

 ناتیتزئ تور، نامناسبی ریبکارگ اجتماع، طیمح نامناسب پارچه ای یرنگ بیترکی ریبکارگ مانندی )خصوص کاربردی برا لباس به آن

  ستین مجاز( آن رینظا و مفصل

 وی داخلی هاتیظرف به ابتناء و اتکا بای داخلو تولیدکننده  طراح هنرمندان نینوی هادهیا ت،یخالق ،یطراح هنری ریبکارگ و توجه .ب 

 ی رانیا ریغ و نامتعارفی ها طرح تکرار و دیتقل از زیپره

   باشد آن ازی فقه فیتعار با "شهرت لباس "ی ژگیو فاقد اجتماع لباس دارد ضرورت .ج 

  فاخر شدتبه و متیقگران شدت بهی لباسهای طراح (1

  اندراس وی پارگ ،یفیکثی نمادها بای لباسهای طراح (2

  شدن نما انگشت به منجر لباسی طراح (3

  شهرت لباسی ارهایمع ریسا (4

 :  لباسی كل رمف .2

  اجتماع در آن کاربرد و لباس با متناسبی طراح دری علم اصول تیرعا .أ 

  لباس لیتکم و دوخت برش، الگو،طراحی  دری فن دانش از استفاده .ب 

 ی لهیوسی ریبکارگ با لباس بودن جلوبسته مچ، تا استاندارد طول با نیآست زانو، ریز تا لباس مناسب قد) لباسی اجزا کاملی دگیپوش .ج 

 لباس بهی کاف اندازه به کهیی الگوها از استفاده و   (  و نما بدن و رساتریغ تور از استفاده بدون و     و پیز قزن، دکمه، مثل مناسب

 (  تنگ و نما بدنی الگوها از استفاده عدم) شودی م بدن اندام بودن آزاد به منجر و داده حجم

 کامل تیرعا و آستر به ازین عدم و طرح بودن تکه کی بلند، نیآست) حجاب نیتامی برای جانب ملحقات به ازین عدم و لباس بودن کامل .د 

 کردن تنگ و کردن دار دامن مانندی )خصوص البسهی کل فرم به اجتماع لباسی ساز هیشب از و داشته ضرورت( بانوانی شرع حجاب حد

 وی ساز جدا با کهیی فرمها و برشها و طرحهای ریگ کار به از نیهمچن  شود زیپره( آن رینظا وی سارافون طرح به نمودن هیشب ، باالتنه

   شودی خوددار گرددی م توجه جلب به منجر بانوان بدن خاصی نواح کردن شاخص

  است ممکن توجه جلب و تبرج از زیپرهبا  ران،یا اقوام لباسی نمادها و دوختی روشها ازی ریگ بهره با شکل و طرحی ریکارگ به .ه 

 کایامر ویی اروپای کشورها خصوصا کشورها ریسای محل وی بوم ،ی مل لباس هیشب شکل و فرم و طرح از تواندینم کننده دیتول و طراح .و 

   دینما استفاده

 به واضح شباهت با بانوان اجتماع لباسی طراح ا( یunisexی )تیجنس کیتفک فاقد لباس تیوضع در بانوان اجتماع لباسی طراح از .ز 

  شود زیهپر انیآقا ژهیو لباس

  ستین مجاز( آنها به نامربوط البسه در) تیروحان و ا ا ج مسلحی روهاین مانند خاص مشاغل البسه مشابه دوخت وی طراح از استفاده .ح 

 ( باشدی م مسلحی روهاین کل ستادی سو ازی ابالغ مقررات و ضوابط تابع ا ا ج مسلحی روهاین به مربوط البسهی طراح)
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ی رقانونیغی اجتماع ،یفرهنگ ،یاسیسی گروهها و اناتیجر به مربوط شده شناختهی برشها و فرم الگو، رچه،پا با دینبا لباسی طراح .ط 

 کشور مقررات رسمی و مذهب از ریغی ا فرقه و گروه ای مذهب ن،یآئ بهی وابستگ گریتداع ای و گرفته صورتی خارج معارض وی داخل

   باشد

  ردیگ قرار توجه مورد ینید و یاخالق ،یجتماعا ،یروان لیمسا لباس، دیتول و یطراح در .ي 

  گردد مسلمانان ریغ با مسلمانان لباس شباهت به منجر که باشد ییگونه به دینبا لباسی طراح .ك 

  شود اجتناب رمتعارفیغی هالباسی طراح از و شده توجه شهر و منطقه عرف با لباس تناسب به .ل 

 :  هياول مواد و پارچه .3

 رمسلمانانیغ لباس ژهیو ملحقات از استفاده و مقدس، شرع نظر از ممنوعه هیاول مواد ای گوشت حرام واناتیح پوست بستن کار به از .أ 

   شود زیپره( آن رینظا و ونیپاپ کراوات،)

 ا،نماده و عالئم ها،ی گلدوز نقوش، ها، طرح و شود زیپره اجتماع لباس دیتولی برا نما بدن و نازکی هاپارچه اجزاء بستن کار به از .ب 

  گردد شدن نماانگشت ا( یتبرّج) توجه جلب به منجر دینبا لباس، در شده استفاده پارچه طرح و شکل

   گرددی خوددار بانوان، بدن خاصی نواح کردن شاخص وی ساز جدا با عالئم و های گلدوز برشها، طرحها،ی ریبکارگ از .ج 

   دارد تیاولو لباسی طراح دری رانیا پارچهی ریبکارگ .د 

 نگردد توجه جلب به منجر کهیصورت به و مالحظات ریسا تیرعا با بانوان، لباس دری رانیا مجازی اجتماع وی فرهنگی نمادهای ریبکارگ .ه 

   باشدی م مجاز

 کهی شکل در ای آنها مالکی حقوق اشخاص ای و نمادها صاحبان تیرضا بدون ،یرانیا مجازی اجتماع وی فرهنگی نمادهای ریبکارگ .و 

 نیای ریبکارگ هنگامی حقوق مالکان و نمادها صاحبان هیدییتا اخذ  باشدی نم ممکن د،ینما فراهم را آنهای قانون تیرضا عدم موجبات

   استی ضروریی نها اثر قالب در لباس، در طرحها

 کار به را( آن ریغ ای یتجار محصوالت از اعمی )خارجی نشانها و عالئمی جزئ ای یکل شکل، و نحو هر به لباس، دیتول در توانینم .ز 

   بست

  استی ضرور آنی کاربر و مدل و طرح با لباس رنگ و نقش پارچه، جنس، تناسب به توجه .ح 

  باشد توجه موردی فرد بهداشت تیرعا وی اسالم بهداشت اصول پارچه جنس انتخاب در .ط 

  شود ژهیو توجه اجتماع لباس دوخت و پارچه تیفیک به .ي 

 ی اعالم شرح به لباس داخل در آن الصا ق و مایش نشان اخذ .ك 

 : "پوشش ملحقات" و پارچه و لباسی رو "یطراح و نیيتز" مالحظات .4

 : است الزم لیذی ارهایمع تیرعا آن، رینظا و فیک شلوار، کفش، دستکش، ،یروسر کمربند، مانند ملحقاتی تمامی ریبکارگ زین و لباسی طراح در

 گرید احترام مورد نیعناو وی اصل عالئم ،(ع) تیب اهل  ،(ص)اکرم امبریپ به مربوطی نمادها م،یکر قرآن اتیآ اهلل، اسماء از استفاده .أ 

  شود اجتناب دیبا و نبوده حیصح لباس، در نگونهیا موارد ریسا و کشوری رسم مذاهب و انیاد

   باشدی نم مجازی رانیا ریغ ای یرانیا مسلحی روهاین مشاغلی الگوها و نمادها از استفاده .ب 

 ریغ فرهنگ ینشانهی نمادها و عالئم و ریتصاو ،یبومی هاارزش ریمغا ای نید ضد ای ضداخال قی نمادها و عالئم ر،یتصاو کاربرد از .ج 

   شودی خوددار ممکن شکل هر بهی غرب فرهنگ مروّج ای ،(آن رینظا و واناتیح ریتصاو مانندی )اسالمی رانیا

  است مجاز نگردد، تبرج و توجه جلب به منجر کهی اشکال و طرحها ،تعارفم ابعاد در صرفاً بانوان، اجتماع لباس در ریتصاو از استفاده .د 
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  ستین مجاز و بوده تبرج بارز قیمصاد از بانوان اجتماع لباس در معلوم تیهو افراد خصوصا انسان چهره ریتصو و عکس از استفاده .ه 

 کهیی نمادها  و عالئم ر،یتصاو ای یانحراف و نوظهور فر ق و عرفانها ان،یاد ریسا به مربوطی نمادها و عالئم و میمفاه از استفاده هرگونه .و 

 فِرَ ق ای یانحراف ،یاسیس وی اجتماع ،یفرهنگ نامشخص و مبهم تیهو بای هاگروه رمجاز،یغی هاگروه بهی وابستگ یکنندهی تداع

 ،یمذهبی منف باری دارا اجزاء و هیاول مواد از استفاده ای باشد مکروه، و مطرودی اخالق اتیخصوص ریسا ای خشونت گریتداع ای و ضاله

 حرام، اقدامات و جرم به کننده تیهدا ا   ( ی وی مذهب وی تیقوم تعارضات به زننده دامن میمفاه مانندی )اسیس وی اجتماع وی فرهنگ

  ستین مجاز ،یعرف ضد ای و ممنوعه

 مجاز است  توجه جلب و تبرجعدم  به مشروطی اسالمی رانیای بوم وی سنت فرهنگ به مربوط عالئم و نمادها م،یمفاه از استفاده .ز 

  استی ضرور اجتماع دری ریبکارگی برا     و شال ،یروسر پیز دکمه،کمربند، شامل لباس ملحقات و ناتیتزئ در تناسب تیرعا .ح 

 و کاله شلوار، کش،دست زیورآالت، کفش، ف،یک کمربند، ،و پوشش یروسر مانند لباس ملحقات هیکل مورد در االشاره، فو ق مالحظات .ط 

  شود تیرعا زین آن رینظا

 :  موارد ریسا و بانوان اجتماع لباس غيتبل نظام -5

 برند حک ای و مارکی ریبکارگ عدم و اجتماع لباس داخل در آن نصب وی( رانیا وی اسالم لباس و مد کپارچهی شناسه) مایش نشان اخذ -1

  استی ضروری رانیا دیتولی ها لباس دری خارج

 اخذ مستلزمی مکان هر در و شکل هر بهی چاپ ای یطیمح ای یمجازی فضا در غاتیتبل هرنوع انجام ای یغاتیتبلی بروشورها عیتوز و دیتول -2

   است غاتیتبلی متول نهاد از مجوز

 دری هرنحو به زنده لمدی ریکارگ به از و شده انجام جامد مانکن قالب در( آن از ریغ و اجتماع لباس از اعم) ها طرح هیکلی معرف و غیتبل -3

  شودی خوددار لباس، غیتبل

 وی اجتماع وی فرهنگ ،یمذهبی منف بار بای معانی دارا ای و معنای ب عنوان و نام از استفاده ای گانه،یب عنوان و نام کاربستن به ازی خوددار -4

  استی ضرور   (  وی مذهب وی تیقوم تعارضات به زننده دامن میمفاه مانندی )اسیس

 یری نام و نشان ایرانی در ساخت برند و نمانشان و تبلیغات محصوالت ضرورت دارد بکارگ -5

( هیاتحاد و کارگروه) ربطیزی مباد از( و سایر فعالیتهای مرتبط کننده دیتول لباس، و مد موسسه مد، خانه مزون، طراح،)  تیفعال مجوز اخذ -6

  استی ضرور

  استی الزام لباس و دمی سامانده کارگروهی نظارتی هابخشنامه تیرعا -7

 

 :  مالحظه

  گرددیم مایش مجوز صدور عدم به منجر االشاره فو ق موارد تیرعا عدم
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ش زند ا.25 مای ل ن م ورالع   هبالغیه ابطال دست
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شرکت اهی خارجیدستورالعمل نحوه صدورگواهی فعالیت نمایندگان وشعب  .26
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ور ابالغیه 27 ی مدولباس کش جاب کارگروه سامانده مام هب موضوع عفاف وح واره مدولبا ربای اهت ی جشن ش اصل وان بخ سهب عن
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