
 :سیاستِای ابالغی هقام هعظن رُبری در خصْص جوعیت

 استمبء پْیبیی، ثبلٌذگی ّ خْاًی خوؿیت ثب افضایؼ ًشش ثبسّسی ثَ ثیؼ اص عطر خبًؾیٌی -1

زوبیت اص صّج ُبی  ،عي اصدّاج ؼتغِیل ّتشّیح تؾکیل خبًْادٍ ّافضایؼ فشصًذ، کبُ ،سفؽ هْاًؽ اصدّاج -2

 ُضیٌَ ُبی صًذگی ّتشثیت ًغل فبلر ّ کبسآهذتبهیي عبصی آًبى دسخْاى ّتْاًوٌذ

اختقبؿ تغِیالت هٌبعت ثشای هبدساى ثْیژٍ دس دّسٍ ثبسداسی ّ ؽیش دُی ّ پْؽؼ ثیوَ ای ُضیٌَ ُبی  -3

 جطتشهصایوبى ّدسهبى ًبثبسّسی هشداى ّ صًبى ّتمْیت ًِبدُب ّ هْعغبت زوبیتی 

بًْى خبًْادٍ ّ کُبی ؾوْهی دسثبسٍ افبلت ثب افالذ ّ تکویل آهْصػ  تسکین ثٌیبى ّ پبیذاسی خبًْادٍ -4

تبکیذ ثش آهْصػ هِبست ُبی صًذگی ّ استجبطی ّ اسائَ خذهبت هؾبّسٍ ای ثش هجٌبی  ثب ّپشّسیفشصًذ 

ایشاًی ّ تْعؿَ ّ تمْیت ًػبم تبهیي اختوبؾی خذهت ثِذاؽتی ّ دسهبًی ّ  –فشٌُگ ّ اسصػ ُبی اعالهی 

 آّسیثبسّسی ّ فشصًذؽکی دس خِت عالهت ُبی پض لجتهشا

 ّ همبثلَ ثب اثؿبد ًبهطلْة عجک صًذگی غشثی ایشاًی –تشّیح ّ ًِبدیٌَ عبصی عجک صًذگی اعالهی  -5

ص آعیت ُبی اختوبؾی ثْیژٍ ّ پیؾگیشی ا عالهت ّ تغزیَ عبلن خوؿیتتبهیي  ،استمب اهیذ ثَ صًذگی -6

 آلْدگی ُبی صیغت هسیطی ّ ثیوبسیِب، عْاًر اؾتیبد،

ّایدبد ؽشایط الصم ثشای تبهیي عالهت ًّگِذاسی آًبى دس  تکشین عبلوٌذاىای ازتشام ّفشٌُگ عبصی ثش -7

 ِبی عبلوٌذاى دسؾشفَ ُبی هٌبعتتْاًوٌذیکبس الصم ثشای ثِشٍ هٌذی اص تدبسة ّّخبًْادٍ ّپیؼ ثیٌی عبص

ّ آهْصػ  گبس کشدى ًػبهبت تشثیتیتمْیت ّ عبص، دس عي کبس ثب فشٌُگ عبصی ّ افالذعبصی خوؿیت تْاًوٌذ -8

ؾالیك آًبى دس خِت ّ  ُب ُبی خبهؿَ ّ اعتؿذادُبی ؾوْهی  کبس آفشیٌی فٌی زشفَ ای ّ تخققی ثب ًیبص

 اؽتغبل هْثش ّ هْلذیدبد ا

هتٌبعت ثب غشفیت صیغتی ثب تبکیذ ثش تبهیي آة ثب ُذف تْصیؽ ، ثبص تْصیؽ فضبیی ّ خغشافیبی خوؿیت -9

 ؿیتیوهتؿبدل ّ کبُؼ فؾبس خ

ثْیژٍ دس خضایش  ّ هٌبطك هشصی ّ کن تشاکن ّ ایدبد هشاکض خذیذ خوؿیتی خوؿیت دس سّعتبُبزفع ّ خزة  -11

زوبیت ّ تؾْیك عشهبیَ گزاسی ، اص طشیك تْعؿَ ؽجکَ ُبی صیش ثٌبییّ عْازل خلیح فبسط ّ دسیبی ؾوبى 

 بد فضبی کغت ّ کبس ثب دسآهذ کبفیّ اید

 ّکبسُبی هٌبعت بی کلی خوؿیت ثبتذّیي ّاخشای عبصخبسج ُّوبٌُگ ثبعیبعتِ ثَ داخل ّ هذیشیت هِبخشت -11

 ثِشٍ گیشی اصغشفیتِب ّ تْاًبیی ُبی آًبىعشهبیَ گزاسی ّزضْس ّکؾْس ثشای تؾْیك ایشاًیبى خبسج اص -12

ّ استمبء ّفبق ّ ُوگشایی اختوبؾی دس پٌَِ (اًمالثی،اعالهی ،ایشاًی)تمْیت هْلفَ ُبی ُْیت ثخؼ هلی -13

 ّ ایشاًیبى خبسج اص کؾْس هشصًؾیٌبىعشصهیٌی ثْیژٍ دسهیبى 



هٌبعت ّ تذّیي ؽبخقِبی ثْهی  دس اثؿبد کوی ّ کیفی ثب ایدبد عبص ّ کبس سفذ هغتوش عیبعتِبی خوؿیتی -14

 تْعؿَ اًغبًی ّ اًدبم پژُّؼ ُبی خوؿیتی ّ تْعؿَ اًغبًی
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جولَ ای از بیاًات رُبر  حْزٍ فعالیت  دستگاُِای ُوکار ًام دستگاٍ کلید ّاژٍ ابالغی عٌْاى سیاست

اًقالب در تبییي سیاست 

 جوعیتی

، استمبء پْیبیی 1

خْاًی ثبلٌذگی ّ 

افضایؼ ًشش خوؿیت ثب 

ثَ ثیؼ اص عطر  ثبسّسی

 خبًؾیٌی 

افضایؼ 

ًشش 

 ثبسّسی

 ِبیداًؾگبُ

ؾلْم پضؽکی 

عوٌبى ّ 

 ؽبُشّد

اعالهی،  تجلیغبت

تؿبّى، کبس ّ سفبٍ 

، آهْصػ ّ اختوبؾی

، ّسصػ ّ پشّسػ

، ، فذا ّ عیوبخْاًبى

 ،فشٌُگ ّ اسؽبد اعالهی

 ، ّ...تجلیغبت اعالهی

 ثِذاؽتی

 اختوبؾی

س یک ثشَُ ای اص صهبى هب ُن د

ثبیذ ، کبسی کَ غفلت کشدین

، اًدبم ثذُین اًدبم ًذادین

دسزبلی کَ اهشّص دس ثؿضی اص 

غشثی اص کبُؼ ُویي کؾْسُبی 

ثبسّسی داسًذ صیبى هی ثیٌٌذ 

ّ پؾیوبًٌذ، ّ دس ثؿضی اص 

کؾْسُبی غشثی هطلمب کبُؼ 

 (8/8/99ثبسّسی ّخْد ًذاسد)

هْاًؽ اصدّاج  سفؽ 9

ّ تشّیح تؾکیل  لتغِی

ّ افضایؼ  خبًْادٍ

عي  ؼفشصًذ، کبُ

اصدّاج ّ زوبیت اص 

صّج ُبی خْاى ّ 

تْاًوٌذ عبصی آًبى دس 

تبهیي ُضیٌَ ُبی 

صًذگی ّ تشثیت ًغل 

 فبلر ّ کبسآهذ

ًؽ فؽ هْا  س

 ّکاابُؼ عااي 

 اصدّاج،

تغااااِیل ّ 

تااااااشّیح 

تؾااااااکیل 

خااابًْادٍ، 

صدّاج ا

 ،آعاااااابى
زوبیاااات ّ 

 تْاًوٌااااذ

صی صّج عاااب

ُاابی خااْاى 

دس تشثیااات 

غل فبلر ّ ً

 کبسآهذ

ّسصػ ّ 

 خْاًبى 

فذا ّ عیوب، دفتش اهْس 

ّ خبًْادٍ،  صًبى

داًؾگبُِبی ؾلْم پضؽکی 

 ّ... ،عوٌبى ّ ؽبُشّد

 اختوبؾی
 التقبدی

 فشٌُگی 

اصدّاج، ثَ ًػش هي یکی اص 

کبسُبیی اعت کَ هغئْالى 

هشثْطَ ثبیذ ثَ آى تْخَ 

کٌٌذ. هب دس ایي صهیٌَ ُب ُن 

دس هْسد اصدّاج خْاًبى ّ ُن 

دس هْسد لْاصهی کَ اصدّاج 

عفبسػ ُبی صیبدی ُن ثَ  ،داسد

هغئْالى دّلتی کشدٍ 

 (99/9/77این)

  



اختقبؿ تغِیالت هٌبعت  3

ساى ثْیژٍ دس ثشای هبد

دّسٍ ثبسداسی ّ 

دُی ّ پْؽؼ ثیوَ ؽیش

ای ُضیٌَ ُبی صایوبى 

ّ دسهبى ًبثبسّسی 

هشداى ّ صًبى ّ تمْیت 

ًِبدُب ّ هْعغبت 

 شثطزوبیتی ری

، اختوبؾیتبهیي  ثیوَ عالهت فشصًذآّسی

عبصهبًِبی ثیوَ گش، 

سفبٍ  تؿبّى، کبس ّ

اختوبؾی، ّسصػ ّ 

خْاًبى، آهْصػ ّ 

صًبى پشّسػ، دفتش اهْس 

، کویتَ ّ خبًْادٍ

اهذاد اهبم 

داًؾگبُِبی ،خویٌی)سٍ(

عوٌبى ّ  ؾلْم پضؽکی

 ّ... ،ؽبُشّد

 التقبدی

 اختوبؾی

، خْاًبى دس عٌیي هٌبعت

ّلتی اص دّساى خْاًی خبسج 

ُوبى زبل  ًؾذٍ اًذ، دس

گشهی ّ ؽْس ّ ؽْق ثبیذ 

 (93/19/79اصدّاج کٌٌذ)

تسکین ثٌیبى ّ پبیذاسی  4

خبًْادٍ ثب افالذ ّ 

تکویل آهْصػ ُبی ؾوْهی 

دسثبسٍ افبلت کبًْى 

 خبًْادٍ ّ فشصًذپشّسی ّ

ثب تبکیذ ثش آهْصػ 

هِبست ُبی صًذگی ّ 

استجبطی ّ اسائَ خذهبت 

هؾبّسٍ ای ثش هجٌبی 

 –اعالهیِبی فشٌُگ ّ اسصؽ
ایشاًی ّ تْعؿَ ّ تمْیت 

ًػبم تبهیي اختوبؾی 

خذهت ثِذاؽتی ّ دسهبًی 

ِبی پضؽکی دس لجتّ هشا

خِت عالهت ثبسّسی ّ 

 آّسیفشصًذ

تسکین 

ثٌیبى 

خبًْادٍ ّ 

 فشصًذ

 پشّسی

دفتش اهْس 

ّ صًبى 

 خبًْادٍ

فشٌُگ ، آهْصػ ّ پشّسػ

 اعالهی، بداسؽّ 

ؾلْم ِبی داًؾگبُ

عوٌبى ّ  پضؽکی

فذا ّ عیوب،  ،ؽبُشّد

عالهی، تجلیغبت ا

ثِضیغتی، ّسصػ ّ 

کویتَ اهذاد  خْاًبى،

 ّ... ،اهبم خویٌی)سٍ(

 اختوبؾی

 فشٌُگی

 ّ آهْصؽی

اعالم ثؾذت ثٌیبى خبًْادٍ 

سا هغتسکن لشاس دادٍ ّ 

پبیَ ُبی آى سا لشؿ کشدٍ ّ 

ثَ آى عفبسػ کشدٍ اعت 

ُوچٌبى کَ ثَ افل اصدّاج ّ 

گضیٌؼ ُوغش خْة ّ فبلر 

کشدٍ ثَ زفع ایي  عفبسػ

ثٌیبى هغتسکن ّ هجبسک ُن 

 (92/3/83عفبسػ کشدٍ اعت)

تشّیح ّ ًِبدیٌَ عبصی  5

 –عجک صًذگی اعالهی

ثب ّ همبثلَ  ایشاًی

اثؿبد ًبهطلْة عجک 

 صًذگی غشثی

ًِبدیٌَ 

عبصی عجک 

صًذگی 

–اعالهی

 ایشاًی

فشٌُگ ّ 

اسؽبد 

 اعالهی

 ، ثِضیغتی،فذا ّ عیوب

، کویتَ اهذاد

عپبٍ، ، داًؾگبُِب

 ّ... ،تجلیغبت اعالهی

سفتبس اختوبؾی ّ عجک صًذگی،  فشٌُگی

. تبثؽ تفغیشُب اص صًذگی اعت

ُذف صًذگی چیغت؟ ُش ُذفی کَ 

، هب ثشای صًذگی هؿیي کٌین

ثَ ثشای خْدهبى تشعین کٌین 

طْس طجیؿی هتٌبعت ثب خْد، یک 

عجک صًذگی ثَ هب پیؾٌِبد هی 

 (93/7/91ؽْد)

استمب اهیذ ثَ صًذگی  6

تبهیي عالهت ّ تغزیَ 

اهیذ ثَ 

صًذگی ّ 

داًؾگبٍ 

ؾلْم پضؽکی 

، کبس ّ سفبٍ تؿبّى

، ثِضیغتی، اختوبؾی

 ثِذاؽتی

 اختوبؾی

فبیذٍ ی خبًْادٍ دس تشثیت 

ًغل ثؾش ّ ایدبد اًغبى ُبی 



عبلن خوؿیت ّ پیؾگیشی 

اص آعیت ُبی اختوبؾی 

 ،عْاًر ،ثْیژٍ اؾتیبد

لْدگی ُبی صیغت هسیطی آ

 ّ ثیوبسیِب

تبهیي 

 عالهت

ّ عوٌبى 

 ؽبُشّد

هسیط صیغت، ؽْسای 

ی هجبسصٍ ثب ُوبٌُگ

هْاد هخذس، ًیشّی 

هؿبًّت   اًتػبهی،

، پیؾگیشی دادگغتشی

...ّ 

عبلن اص لسبظ هؿٌْی ّ فکشی 

ّ سّاًی یک فبیذٍ ی هٌسقش 

 (4/1/81ثَ فشدی اعت)

  



فشٌُگ عبصی ثشای ازتشام  7

ّ تکشین عبلوٌذاى ّ 

ایدبد ؽشایط الصم ثشای 

تبهیي عالهت ّ ًگِذاسی 

آًبى دس خبًْادٍ ّ پیؼ 

ّ کبس الصم  ثیٌی عبص

ثشای ثِشٍ هٌذی اص 

ُبی  تدبسة ّ تْاًوٌذی

عبلوٌذاى دس ؾشفَ ُبی 

 هٌبعت

تکشین 

 عبلوٌذاى

آهْصػ ّ پشّسػ، کویتَ  ثِضیغتی

، تبهیي اهذاد

عیوب،  اختوبؾی، فذا ّ

ؾلْم  ِبیداًؾگبُ

ّ  ىپضؽکی عوٌب

، فشٌُگ ّ ؽبُشّد

 ّ...اعالهی، اسؽبد 

فشٌُگ عبصی ثشای ازتشام ّ  فشٌُگی

تکشین عبلوٌذاى ّ ایدبد 

ؽشایط الصم ثشای تبهیي عالهت 

ّ ًگِذاسی آًبى دس خبًْادٍ 

ّ پیؼ ثیٌی عبص ّ کبسالصم 

ثشای ثِشٍ هٌذی اص تدبسة ّ 

ُبی عبلوٌذاى دس ی تْاًوٌذ

 (32/9/93ؾشفَ ُبی هٌبعت)

تْاًوٌذعبصی خوؿیت دس عي  8

کبس ثب فشٌُگ عبصی ّ 

افالذ، تمْیت ّ عبصگبس 

کشدى ًػبهبت تشثیتی ّ 

ُبی ؾوْهی   آهْصػ

یٌی فٌی زشفَ ای ّ کبسآفش

ُبی خبهؿَ تخققی ثب ًیبص

ّ اعتؿذادُب ؾالیك آًبى 

اؽتغبل دس خِت ایدبد 

 ّ هْلذهْثش 

ایدبد 

اؽتغبل 

هْثش ّ 

 هْلذ

فٌی ّ زشفَ 

 ای

، دبستّ تفٌؿت، هؿذى 

سفبٍ ّ کبس  ،تؿبّى

 ّ... ،اختوبؾی

 التقبدی

 اختوبؾی

پْل ثَ تٌِبیی زالل هؾکل 

ثیکبسی ًیغت ثلکَ ثبیذ 

دّلت ضوي پیؼ ثیٌی ّ توِیذ 

دیگش ؾْاهل هْثش دس ایدبد 

اؽتغبل، همشسات هْسد ًیبص 

سا ّضؽ کٌذ ّ ثب کوک هدلظ، 

لْاًیي ضشّسی سا تِیَ ّ 

 (31/9/81تقْیت ًوبیذ)

ثبصتْصیؽ فضبیی ّ  9

خوؿیت هتٌبعت  یخغشافیبی

ثب غشفیت صیغتی ثب تبکیذ 

ثش تبهیي آة ثب ُذف 

تْصیؽ هتؿبدل ّ کبُؼ 

 ؿیتیفؾبس خو

تْصیؽ 

هتؿبدل ّ 

کبُؼ فؾبس 

 خوؿیتی

عبصهبى 

 هذیشیت

ثغیح عبصًذگی، خِبد 

کؾبّسصی، آثفبی اعتبى، 

تؿبّى، کویتَ اهذاد، 

کبس ّ سفبٍ اختوبؾی، 

 ،فٌؿتهٌبثؽ طجیؿی، 

ثٌیبد ، هؿذى ّ تدبست

 ّ... ،هغکي

 التقبدی

 ختوبؾیا

 

 

 

             - 

1

2 

زفع ّ خزة خوؿیت دس 

ّ هٌبطك هشصی  سّعتبُب

ّ کن تشاکن ّ ایدبد 

ص هشاکض خذیذ خوؿیتی ا

طشیك تْعؿَ ؽجکَ ُبی 

 صیش ثٌبیی

زفع ّ خزة 

خوؿیت دس 

 سّعتبُب

)تْعؿَ 

 سّعتبیی(

دفتش اهْس 

 سّعتبیی

، خِبدکؾبّسصیؽْساُب، 

، ثٌیبد ثغیح عبصًذگی

، آثفبی اعتبىهغکي، 

ؽِشعبصی، ؽشکت  ساٍ ّ

گبص، ثشق، کویتَ 

 ّ... ،اهذاد

 اختوبؾی

 لتقبدیا

ُب ّ الصم اعت تْخَ ثَ سّعتب

ؽْساُبی اعالهی سّعتب دس 

فذس ثشًبهَ ی هغئْالى کؾْسی 

 (8/9/78لشاس گیشد)

1

1 

ثَ داخل  هذیشیت هِبخشت

خبسج ّ ُوبٌُگ ثب ّ 

عیبعتِبی کلی خوؿیت ثب 

عبصهبى  هِبخشت

 هذیشیت

ّ سفبٍ  ، کبستؿبّى

اختوبؾی، داًؾگبُِبی 

عوٌبى ّ  ؾلْم پضؽکی

اهْس اتجبؼ ّ ؽبُشّد، 

 اختوبؾی

 فشٌُگی

خْاى ُب ثبیذ خبًْادٍ ُب، 

تْلیذ هثل سا صیبد کٌٌذ، 

ي ای ًغل سا افضایؼ دٌُذ.



ّ  تذّیي ّ اخشای عبص

 کبسُبی هٌبعت

ساٍ ّ  ،هِبخشیي خبسخی

 ،کویتَ اهذاد ،ؽِشعبصی
 ّ... ،ثِضیغتی

هسذّد کشدى فشصًذاى دس 

، ثَ ایي ؽکلی کَ خبًَ ُب

 (19/7/91اهشّص ُغت خطبعت)
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تؾْیك ایشاًیبى خبسج 

زضْس ّ اص کؾْس ثشای 

عشهبیَ گزاسی ّ ثِشٍ 

گیشی اص غشفیت ُب ّ 

 تْاًبیی ُبی آًبى

عشهبیَ 

گزاسی ّ 

 تْعؿَ

اهْس دفتش 

عشهبیَ 

گزاسی ّ 

 اؽتغبل

، هؿذى ّ تدبست، فٌؿت

، دفتش اهْس التقبدی

 .ّ.. ،اتبق ثبصسگبًی

ًجشّی اًغبًی هغتؿذ ّ  التقبدی

ی ؾویك ّ کبسآهذ ثب صیشثٌب

تشیي افیل ایوبًی ّ دیٌی هِو

غشفیت اهیذثخؼ کؾْس هی 

ثبؽذ. ُوت ُبی ثلٌذ ّ 

خْاى ّ اًمالثی اًگیضٍ ُبی 

ِب سا فؿبل ًخْاٌُذ تْاًغت آ

ّ دس پیؾشفت هبدی ّ هؿٌْی 

کؾْس ثَ هؿٌی ّالؿی خِؼ 

ایدبد کٌٌذ)ثیبًیَ گبم دّم 

 (اًمالة

1

3 

تمْیت هْلفَ ُبی ُْیت 

 ،ایشاًی)ثخؼ هلی

ّ  (اًمالثی ،اعالهی

استمبء ّفبق ّ 

ُوگشایی اختوبؾی دس 

پٌَِ عشصهیٌی ثْیژٍ 

صًؾیٌبى ّ هیبى هش دس

ایشاًیبى خبسج اص 

 کؾْس

ُبی هْلفَ 

ُْیت ثخؼ 

ایشاًی )هلی

اعالهی 

 (اًمالثی

فشٌُگ 

ّاسؽبد 

 اعالهی

 ،عپبٍ ،فذا ّ عیوب

دفتش  ،تجلیغبت اعالهی

، ّ خبًْادٍصًبى اهْس 

...ّ 

ایي ًْآّسیِب، ایي پیؾشفت  فشٌُگی

ُبی ؾلوی، ایي خغبست ّاسد 

ؽذى دس ؾشفَ ُبی ًْ ؾلوی ّ 

خبطش ُویي اؾتوبد تسمیمی ثَ 

ازیبء ثَ ًفغی اعت کَ اص 

، ایي ُْیت هلی پیذا ؽذٍ اعت

سا اًمالة ثْخْد آّسدٍ 

 (98/9/83اعت)

1
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هغتوش عیبعتِبی سفذ 

خوؿیتی دس اثؿبد کوی 

ّ کیفی ثب ایدبد عبص 

هٌبعت ّ تذّیي  ّ کبس

ؽبخقِبی ثْهی تْعؿَ 

 اًغبًی ّ اًدبم پژُّؼ

ُبی خوؿیتی ّ تْعؿَ 

 اًغبًی

سفذ 

عیبعتِبی 

خوؿیتی ّ 

ْعؿَ ؽبخـ ت

ثْهی ُبی 

تْعؿَ 

 اًغبًی

 ِبیؾگبًُدا هشکضآهبس، ازْالثجت 

ّ ؾلْم پضؽکی عوٌبى 

 ّ... ،ؽبُشّد

، آى چَ هب دًجبلؼ ُغتین اختوبؾی

ثب ُوبى  لضّهب تْعؿَ غشثی

هختقبت ّ ثب ُوبى ؽبخـ ُب 

پیؾشفت ثشای ُوَ ی  .ًیغت

کؾْسُب ّ ُوَ ی خْاهؽ 

ؾبلن، یک الگْی ّازذ 

 (97/9/88ًذاسد)

 


