بسمه تعالي

سند راهبردي توسعه فناوريهاي فرهنگی و صنایع خالق
(پيشران اعتالي «اقتصاد فرهنگ»)
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

مقدمه
ایران اسالمی بر اساس چشم انداز بيست ساله خود بناست که تا سال  4141به قدرت اول اقتصادي ،فرهنگی و دفاعی
در منطقه تبدیل شود .یکی از ضرورت هاي تحقق این چشم انداز ،انتخاب هوشمندانه مسيري است که بتواند همزمان
در هر سه حوزه مزیت آفرینی کند که فرهنگ و اقتصاد فرهنگ چنين زمينه مؤثري را فراهم میکند .این موضوع در
بيانات مقام معظم رهبري هم بارها مورد توجه قرار گرفته است:

تشک
«امروز دشمن جبهه وسيعي را با استفاده از ازباراهي مؤرث خطرانک و کارآمد و نيز با بهرهگرفتن از علم و تکنولوژي يل داده است ات جمهوري اسالمي را هدف يک
يورش همه جانبه فرهنگي قرار دهد .مقابله با اين تهاجم بسيار خطرانک و وريانگر ،نيازمند هوشياري و استفاده از ازبار و روشاهي مشاهب دشمن و يا شيوهاهي جايگزين آن
است».
مقام معظم رهبري
ديدا ر با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي
هش
تمین سالگرد اتسیس شورایعالي انقالب فرهنگي9739/1/91 ،
مقام معظم رهبري:
«ارتقاء کمي و کيفي مصرف و توليد محصوالت و کاالاهي فرهنگي جز با سياستگذا رياهي ردست و اقدام پيگير و مستمر و هب صحنه آوردن همهي ظرفیتاهي ملي اين رعهص،
ممکن نخواهد شد .بازمهندسي ساختار فعالیتاه و مدريیتاهي فرهنگي با چنین رويکردي الزهمي موفقیت رد اين آوردگاه اتریخي فرهنگي است .شوراي عالي بايد بتواند
همه ظرفیتاهي رنم افزاري و سختافزاري و منابع انساني حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط شیپ گفته ،بازآرایي و همافزا کند».
مقام معظم رهبري
حکم دوره جديد اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي9717/3/62 ،
در آینده بنيه و داراییهاي نرم و فرهنگی ملتهاست که جایگاه و اقتدار آنها را رقم خواهد زد .پيشرفتهاي شگرف
علوم و فناوري هاي سخت در طول قرن بيستم که به شکوفایی اقتصادي جوامع به اصطالح پيشرفته انجاميد ،نيازهاي
ذاتی بشر را تا آنجا ارضا کرد که بتواند به نيازهاي عالیتر ـ نيازهاي روحی و روحانی ـ خود بپردازد .پاسخگویی به این
نيازها مستلزم توسعهي شاخهي نوینی از علوم و فناوريها موسوم به علوم و فناوريهاي نرم و فرهنگی است که هدف
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آنها شناخت هرچه بيشتر جنبههاي ذهنی و روحی انسان و یافتن راههایی بهمنظور اعتالي ذهنی و روحی او و
همچنين تنظيم رابطهي بهتري فيمابين او و محيط پيرامون است؛ محيطی که به اقتضاي پيشرفت علوم و فناوريهاي
سخت هر روز پيچيدهتر میشود.
همانطور که علوم و فناوريهاي سخت به شکلگيري و توسعهي خانوادهي بزرگ صنایع سخت (صنایع غالباً
کارخانهاي) منتهی میشوند ،علوم و فناوريهاي نرم نيز صنایع نرم را شکل میبخشند؛ صنایعی که محصوالت و خدماتِ
حاصل از آن ها به اعتالي انسان ،افزایش کيفيت زندگی و تسهيل رابطهي او با محيط پيرامون کمك میکنند .صنایع
نرم انواع مختلفی دارند که یکی از مهمترین شاخههاي آن را صنایع «خالق و فرهنگی» تشکيل میدهند .این صنایع
روي هم رفته «اقتصاد خالق» را شکل میدهند .صنایع خالق و فرهنگی ،در طول چند سال اخير به قدري توسعه پيدا
کردهاند که برخی آینده پژوهان ،موج چهارم در فراسوي عصر اطالعات و دانایی را موج خالقيت یا عصر صنایع خالق و
فرهنگی میدانند .توسعه صنایع فرهنگی در کشور ،آثار و پيامدهاي متعددي دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
 .4گسترش نفوذ فرهنگی و تقویت جایگاه کشور در عرصههاي بينالمللی
 .2حراست از هویت ملی و متمایزسازي فرهنگ ملی در برابر فرهنگهاي بيگانه و فرایند جهانیسازي
 .3توسعه اقتصادي و خلق ثروت و کمك به گذار از اقتصاد منبعپایه تكمحصولی به اقتصاد خالق و دانشبنيان (اقتصاد
مقاومتی)
 .1توسعه اجتماعی و احيا و ترویج سبك زندگی اسالمی ـ ایرانی
 .5افزایش سطح دسترسی عموم شهروندان به خدمات و محصوالت فرهنگی اسالمی ـ ایرانی

ماده :1
تعاريف اختصاصی
 صنايع فرهنگی« :صنایع فرهنگی» گونهاي از صنعت هستند که به خلق ایده ،توليد و توزیع محصوالت و خدماتی
میپردازند که ماهيت فرهنگی دارند و مخاطب آنها جنبههاي فرهنگی فرد و جامعه است .این صنایع دانشبنيان
هستند و قابليت زیادي براي ایجاد شغل دارند .توليدات این صنعت بر خالقيت ،مهارت و نوآوري استوار بوده و
غالبا مبتنی بر فناوري است.
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طراحی

•گرافيك ،طراحی لباس ،جواهرات ،اسباببازي ،نوشتافزار و ..

رسانه هاي صوتی و
تصويري

•سينما ،پویانمایی ،تئاتر ،موسيقی ،پی نمایی و ...

رسانههاي مجازي

•نرمفزار ،بازيهاي رایانهاي ،محتواي دیجيتالی خالق و ...

گردشگري و ميراث

سرگرمی

نشر

هنرهاي تجسمی

•موزهها ،نمایشگاهها ،صنایع دستی ،ميراث فرهنگی و ...

•پارکهاي موضوعی ،مسابقات ،جشنوارهها و ...

•کتاب و مطبوعات (روزنامهها ،هفته نامهها ،ماهنامهها و )...نشر الکترونيکی و...

•نقاشی ،مجسمهسازي ،عکاسی و ...

مهمترين حوزههاي صنايع فرهنگی

 صنايع خالق :چرخههایی از خلق ،توليد و توزیع کاالها و خدمات که خالقيت ،سرمایه فکري و اطالعات را به
عنوان ماده خام به کار میگيرند .متشکل از محصوالت مادي و ملموس و غيرمادي و معنوي یا خدمات هنري با
محتواي خالق ،ارزش اقتصادي و هدفهاي بازاري .شامل مجموعهاي از فعاليتهاي دانشبنيان ،متمرکز بر هنر
اما نه محدود به آن که پتانسيل درآمدزایی از دادوستد و حقوق مالکيت معنوي دارند .در بسياري از منابع ،صنایع
فرهنگی و صنایع خالق معادل یکدیگر تعریف میشوند.
 فناوريهاي فرهنگی :صنایع فرهنگی به عنوان صنعت ،نيازمند فناوري هستند .مجموعهاي از ابزارها و فرایندهاي
تبدیل دانش و منابع فرهنگی به محصوالت و خدمات ،یا به بيان دیگر ،روشها ،ابزارها و رویکردهایی است که به
واسطه آنها ،فرهنگ میتواند ارزشهاي خود به ویژه ارزش اقتصادي و وجوه فناورانه خود را شکوفا نماید.
ماده :2
چشمانداز
به حول و قوه الهی ،جمهوري اسالمی ایران در افق چشم انداز با تکيه بر فرهنگ غنی اسالمی ـ ایرانی و سرمایه انسانی
خالق و دانشی ،داراي باالترین رتبه «به لحاظ حجم بازار 4خدمات و محصوالت فرهنگی» در منطقه و جهان اسالم
خواهد بود و در فهرست سی کشور برتر عرضهکننده خدمات/محصوالت صنایع فرهنگی قرار خواهد داشت.

Market Volume
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ماده :3
ماموريت
از آنجا که فناوري هاي فرهنگی یکی از پيشرانهاي توسعه اقتصاد دانش بنيان و تحقق اقتصاد مقاومتی بر پایه گسترش
فناوريها ،صنایع ،کسبوکارها و مشاغل خالق و فرهنگی می باشند ،در این راستا ،ماموريت ستاد عبارت است از:
هماهنگ سازي ،حمایت ،تسهيلگري و روزآمدسازي زیرساختهاي نهادي ،براي توسعه اقتصادي و فناورانه صنایع
فرهنگی و تجاريسازي آنها.

ماده :4
ارزشهاي بنيادين
 توسعه فناوري :ما از طریق توسعه فناوري تالش می کنيم سطح رفاه جامعه و کيفيت زندگی مردم را ارتقا
بخشيم.
 احترام به نوآوري :نوآوري در توسعه صنایع فرهنگی نقش کليدي دارد و لذا توجه ویژهاي به نوآوري در محصوالت
و خدمات فرهنگی وجود دارد.
 پرورش خالقيت :ما از طریق سرمایهگذاري و بهکارگيري فناوريهاي فرهنگی در آموزش نسل جوان و نسلهاي
آتی کشور ،خالقيت و نوآوري آنها را افزایش داده و آنها را براي موفقيت در خلق و احراز فرصتهاي شغلی
مطلوب آماده خواهيم ساخت.
 کارآفرينی و خلق ثروت :صنایع فرهنگی ،بر چگونگی ایجاد کسبوکارهاي نو و خلق ثروت متمرکزند .ما با
اولویتدادن به فناوريهاي فرهنگی ،قدرت کارآفرینی و خلق ثروتِ هماهنگ با سالمت معنوي و جسمی و روانی
را در جامعه ارتقا خواهيم بخشيد.

ماده :5
اهداف
هدف  :4افزایش توليد و سهم خدمات و محصوالت فرهنگی در اقتصاد ملی
هدف  :2ارتقاء ساز وکارهاي سياست¬گذاري و نهادینهسازي گفتمان فناوريهاي فرهنگی
هدف  :3بهبود زیرساختهاي نهادي توسعه ،تجاريسازي ،حمایت مادي و معنوي از فرایند تبدیل ایده به محصول و
افزایش سهم توليد
ماده :6
راهبردها و اقدامات راهبردي

جدول  ،4فهرست راهبردها و اقدامات راهبردي را متناظر با اهداف راهبردي نشان میدهد.
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جدول  .1اهداف ،راهبردها و اقدامات راهبردي توسعه صنايع فرهنگی

هدف  :1افزايش توليد و سهم خدمات و محصوالت فرهنگي در اقتصاد ملي
راهبرد  -1-1بهبود محيط کسبوکار و تکميل زنجيره ارزش ايده تا محصول/خدمت براي رشد و تجاريسازي صنايع فرهنگي با تاکيد بر کارآفريني و مشارکت بخش خصوصي
اقدام راهبردي
 -4-4-4ایجاد و تقویت نمانام(برند)ها براي خدمات و محصوالت فرهنگی کشور در سطح بينالمللی
 -2-4-4ساماندهی شبکه توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی در سطح ملی و بينالمللی
 -3-4-4تسهيل و ترغيب به ثبت شرکت ها و موسسه هاي غير تجاري در حوزه ي صنایع فرهنگی
 -1-4-4رفع موانع و تسهيل دسترسی کسبوکارهاي فرهنگی به وامهاي کمبهره و بلندمدت و سرمایههاي مخاطرهپذیر
 -5-4-4استفاده اثربخش از فضاي مجازي و رسانههاي عمومی براي ترویج و تبليغ محصوالت/خدمات فرهنگی در راستاي ایجاد تقاضا
 -6-4-4حمایت و توسعه شهرکهاي صنعتی تخصصی و صنایع کوچك و متوسط محصوالت فرهنگی
 -7-4-4راه اندازي مسيرها و مراکز (کریدورهاي) تجاري سازي در حوزه محصوالت و فرهنگی
راهبرد  -2-1ارتقاي کمي و کيفي توليد و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگي
اقدام راهبردي
 -4-2-4تدوین استانداردهاي ملی توليد و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی و هویت ساز با توجه به استانداردهاي بينالمللی و اقتضائات داخلی
 -2-2-4راهاندازي و حمایت از مراکز رشد ،پارکهاي فناوري ،ایده-بازار ،موسسات ثبت و بازاریابی ایده ،شرکتهاي نوپاي محصوالت فرهنگی و شبکه سازي و تشکيل شرکتهاي مادر تخصصی صنایع فرهنگی
 -3-2-4تدوین و اجراي طرح ملی گسترش کسبوکارهاي کوچك و متوسط ( )SMEsدر حوزه فناوريهاي فرهنگی
 -1-2-4طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندي کيفی آثار متناسب با معيارهاي ایرانی-اسالمی و استانداردهاي کيفی
 -5-2-4ایجاد بستر و زمينه مشارکت مردمی و سمن ها و شبکههاي مجازي در توليد و عرضه محصوالت صنایع فرهنگی
راهبرد  -3-1بازارسازي و ايجاد تقاضاي محصوالت و خدمات صنايع فرهنگي در داخل کشور
اقدام راهبردي
 -4-3-4تدوین آیيننامههاي الزام آور و تشویقی براي خرید محصوالت/خدمات صنایع فرهنگی داخلی از سوي دستگاههاي دولتی ،عمومی و خصوصی
 -2-3-4تسهيل استفاده کسب وکارها و مشاغل فرهنگی از فضاهاي کاري در اختيار بخش عمومی یا دولتی ،مانند فرهنگسراها براي ارایه خدمات و محصوالت اسالمی ـ ایرانی
 -3-3-4حمایت از برگزاري نمایشگاه و جشنواره هاي ترویجی فناوريهاي فرهنگی
 -1-3-4استفاده حداکثري از فرصتهاي آیينی مذهبی و ملی براي ارایه خدمات و محصوالت خالق و فرهنگی
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راهبرد  -4-1توسعه نقشآفريني و همکاريهاي بينالمللي ،گسترش همکاري و تعامل فعال ،سازنده و الهام بخش در حوزه فناوريهاي فرهنگي
اقدام راهبردي
 -4-1-4تقویت تعامل بين المللی با کشورها در جهت ایجاد بازارهاي منطقهاي و جهانی براي محصوالت فرهنگی کشور
 -2-1-4توسعه همکاري با سازمان کشورهاي اسالمی در حوزه فناوريهاي فرهنگی مرتبط با فرهنگ اسالمی همراه با تحکيم استقالل و توسعه نفوذ فرهنگی کشور
 -3-1-4حضور فعال در مجامع بينالمللی مرتبط با سياستگذاري ،قانونگذاري ،مالکيت فکري و  ...در پيوند با صنایع فرهنگی
 -1-1-4حمایت از حضور فعال افراد ،شرکتها و نهادهاي مردمی و صنفی در نمایشگاهها و رویدادهاي بينالمللی مرتبط با صنایع فرهنگی

هدف :2ارتقاء ساز وکارهاي سياستگذاري و نهادينهسازي گفتمان فناوريهاي فرهنگي
راهبرد  -1-2انسجام بخشي در سياست گذاري ،برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه صنايع فرهنگي
 -4-4-2احصاء ظرفيت هاي فناورانه کشور در حوزه صنایع فرهنگی و تدوین سياست ها و راهبردهاي تجاري سازي این ظرفيتها
 -2-4-2تعامل فعال با نهادهاي ذيربط در تدوین سياستهاي کالن نظام و برنامههاي توسعه ملی به منظور ارتقاي جایگاه فناوريهاي فرهنگی در سياستهاي ملی
راهبرد  -2-2تبديل فناوريهاي فرهنگي به يکي از گفتمانهاي حاکم بر توسعه همهجانبه کشور به ويژه در الگوي اقتصاد مقاومتي

اقدام راهبردي
 -4-2-2ترویج و نهادینهسازي نگرش کاربردي و اقتصادي به کسبوکارها و فناوريهاي فرهنگی در سراسر کشور
 -2-2-2آموزش عمومی براي افزایش مشارکت ذينفعان در توسعه و به کارگيري فناوريهاي فرهنگی
 -3-2-2ترویج و معرفی کسبوکارها و مشاغل فرهنگی به دانشآموزان ،دانشجویان و جوانان و مدیریت فعاليت هاي این قشر در عرصه صنایع فرهنگی

هدف :3بهبود زيرساختهاي نهادي توسعه ،تجاريسازي ،حمايت مادي و معنوي از فرايند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد
راهبرد  -1-3اصالح قوانين و مقررات مرتبط با شکلگيري و توسعه و تجاريسازي فناوريهاي فرهنگي
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اقدام راهبردي
 -4-4-3روزآمدسازي سازوکارهاي حفاظت از حقوق مالکيت فکري در حوزه کسبوکارهاي فرهنگی
 -2-4-3روزآمدسازي قوانين و مقررات مرتبط به منظور جذب و تسهيل سرمایهگذاري
 -3-4-3روزآمدسازي زیرساخت هاي قانونی نظارت و مميزي در راستاي کاهش اثرگذاري سليقه در نظارت ها
راهبرد  -2-3تأمين زيرساختهاي فني و شبکهسازي ظرفيتهاي موجود جهت همافزايي و ارتقاء کيفيت خدمات پايه در اين حوزه

اقدام راهبردي
 -4-2-3حمایت از شکلگيري زیرساختها و خدمات سختافزاري و نرم افزاري مورد نياز توليد محصوالت و خدمات فرهنگی در تراز بينالمللی
 -2-2-3ایجاد بانكهاي اطالعاتی از ظرفيتها ،سرمایه انسانی ،دانشی ،سختافزاري و شبکهسازي آنها در حوزه فناوريهاي فرهنگی
راهبرد  -3-3ساماندهي نهادهاي صنفي و ترويجي تسهيل گر در حوزه فناوريهاي فرهنگي

اقدام راهبردي
 -4-3-3ایجاد و تقویت نهادهاي ميانجی (مانند نهادهاي تجاريسازي ،مشاورهاي ،استانداردسازي و  )...در حوزه فناوريهاي فرهنگی
 -2-3-3حمایت از شکلگيري نهادهاي صنفی و سازمانهاي مردمنهاد در حوزه صنایع فرهنگی
 -3-3-3حمایت و برنامهریزي براي راهاندازي و توسعه کانونهاي تفکر درحوزه صنایع فرهنگی
راهبرد  -4-3توسعه سرمايههاي انساني و ارتقاء مهارتهاي آنها براي ورود به عرصههاي کارآفريني در حوزه فناوريهاي فرهنگي

اقدام راهبردي
 -4-1-3تربيت نيروهاي ماهر و نوآور در حوزه صنایع فرهنگی با تاکيد بر آموزشهاي مهارتی و کسبوکار
 -2-1-3توسعه آموزش کارآفرینیهاي فرهنگی در نظام آموزشی (بویژه در آموزش عالی و دانشگاههاي مرتبط با صنایع فرهنگی (علوم انسانی ،هنر و ))...
 -3-1-3گسترش مقاطع تحصيالت تکميلی در زمينه صنایع فرهنگی با نگرش به نيازهاي بومی و بينالمللی
 -1-1-3حمایت از ایجاد مدارس کسب و کار و کارآفرینی تخصصی در حوزه صنایع فرهنگی
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ماده :7
سازوکار اجراي سند
شـوراي عالی انقالب فرهنگی وظيفه سـياسـتگذاري کالن ،هماهنگی کالن و نظارت کالن بر اجراي این سند را بر عهده دارد.
سـتاد راهبري اجراي نقشـه جامع علمی کشـور نيز مسـئوليت رصد اجراي این سند را بر عهده داشته و بازنگريهاي الزم را در
سـند و گزارش کالن مربوطه را در فواصل زمانی مشخص با همکاري ستاد به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه خواهد نمود.
سـتاد توسعه فناوريهاي فرهنگی و صنایع خالق وظيفه سياستگذاري اجرایی ،راهبري ،هماهنگی ،پایش و ایجاد ارتباطات
بين دسـتگاهی الزم اعم از دولتی و خصـوصـی براي گسـترش فناوري و صنایع دانشبنيان در این حوزه و در چارچوب این
سند را بر عهده دارد.

ماده :8
ساختار و بودجه ستاد
این ســتاد داراي یك شــورا و یك دبيرخانه اســت .معاون علمی و فناوري رئيس جمهور ،ریاســت شــوراي ســتاد توســعه
فناوريهاي فرهنگی و صـنایع خالق را بر عهده خواهد داشـت .این شورا ،متشکل از نمایندگان سازمانها ،نهادها و مراکز
ذیربط زیر اسـت .اعضـاي شوراي ستاد در کليه جلسات این شورا حضور دارند .دبير ستاد باالترین مقام اجرایی آن است
که توسـط رئيس شورا براي یك دوره پنج ساله انتخاب میشود و انتصاب مجدد ایشان در پایان دوره بالمانع است .دبيرخانه
ستاد در مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري مستقر خواهد بود.
اعضاي شوراي ستاد:
 .4معاون علمی و فناوري رئيس جمهور
 .2شوراي عالی انقالب فرهنگی ( رئيس شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمی کشور یا دبير آن)
 .3سازمان صدا و سيما (رئيس سازمان یا یکی از معاونين ذیربط)
 .1وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (وزیر یا یکی از معاونين ذیربط)
 .5وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (وزیر یا یکی از معاونين ذیربط)
 .6وزارت آموزش و پرورش (وزیر یا یکی از معاونين ذیربط)
 .7وزارت صنعت ،معدن و تجارت (وزیر یا یکی از معاونين ذیربط)
 .8مرکز همکاري هاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري (رئيس مرکز)
 .9حوزه علميه قم (نماینده ویژه رئيس ،یا معاون پژوهشی)
 .44دبير ستاد
با توجه به وسعت حوزه فعاليتها و وظایف ستاد ،بنا بر موضوع و ضرورت ،از نمایندگان سازمان ميراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگري (رئيس سازمان) ،وزارت ورزش و جوانان (وزیر یا یکی از معاونين ذیربط) ،فرهنگستان هنر (رئيس
فرهنگستان) و سازمان تبليغات اسالمی (رئيس سازمان)  ،به تناسب موضوع با هدف طرح مسئله و کسب مشورت و
همکاري ،با حفظ حق رأي براي شرکت در جلسه شورا دعوت می شود.
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تبصره  :1ساختار تشکيالتی و شرح وظایف دبيرخانه ستاد در ستاد تهيه و به تایيد مراجع ذي صالح خواهد رسيد.
تبصره  :2دولت موظف است بودجههاي مورد نياز ستاد را در قالب یك ردیف مستقل در لوایح بودجه سنواتی و برنامههاي
توسعه 5ساله پيشبينی نماید.

ماده:9
وظايف ستاد
 .4تهيه و تدوین برنامه عملياتی براي اجراییسازي اقدامات سند
 .2تدوین اقدامات ،اجراییسازي ،هماهنگی و پيگيري ارتباطات بين دستگاهی براي گسترش فعاليتها و پایش و رصد اقدامات
در حوزههاي تعریفشده در این سند
 .3هدایت و پيگيري تعامالت بين بخشهاي دولتی و خصوصی براي دستیابی به اهداف این سند
 .1بررسی تحوالت داخلی و بينالمللی به منظور دستيابی به چشمانداز و اهداف این سند و ارایه پيشنهاد اصالحات الزم براي
بازنگري و بهروزرسانی سند به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور
 .5ارزیابی مستمر و نظارت بر حسن اجراي برنامههاي محولشده به دستگاهها و همچنين پایش شاخصها و ارایه گزارش
ساالنه به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور
تبصره  :3نهادها و ارگانهاي مرتبط با حوزه سند ،ملزم به همکاري با ستاد میباشند.
تبصره  :4ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور در صورت نياز به اصالح ساختارها و سازوکارهاي نهادهاي ذيربط ،از
طریق مراجع ذيصالح گردش کار الزم را انجام خواهد داد.
ماده 11
این سـند مشـتمل بر مقدمه 44 ،ماده 1 ،تبصـره در تاریخ  43 / /به تصـویب شـوراي عالی انقالب فرهنگی رسيد و از تاریخ
ابالغ الزم االجراست.
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