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  مقدمه
 و اقتصادي ارزش دالر میلیارد پنجاه و دویست و دوهزار تولید قابلیت با نرم هاي فناوري و فرهنگی محصوالت وخالق  صنایع
 و فرهنگی نفوذ گسترش .گیرد می قرار بیشتري کشورهاي توجه مورد روز به روز دنیا، در شغل میلیون سی حدود ایجاد

 و بیگانه هاي فرهنگ برابر در ملی فرهنگ متمایزسازي و ملی هویت از حراست المللی، بین هاي عرصه در کشور جایگاه تقویت
 در تماعیاج هاي فناوري از مندي بهره ایرانی، ـ اسالمی زندگی سبک ترویج و احیا و اجتماعی توسعه سازي، جهانی یندفرآ

 محصوالت و خدمات به شهروندان عموم دسترسی سطح افزایش حکمرانی، کیفیت ارتقاي و کشور معضالت رفع راستاي
 بنیان دانش و القخ اقتصاد به محصولی تک پایه  منبع اقتصاد از گذار به کمک طریق از مقاومتی اقتصاد توسعه بومی، یفرهنگ

فرهنگی  هاي فناوري توسعه آثار از اسالمی انقالب فرهنگ توسعه و فرهنگی تهاجم برابر در مقاومت زایی، فرهنگ همچنین و
  .است نرم و
 اهمیت ،فرهنگی انقالب عالی شوراي فعالیت جدید دوره حکم پیوست در جمله از رهبري معظم مقام تأکیدات به توجه با

 با همچنین و هاآن کردن همگرا لزوم و متعدد متولیان حوزه، این پیچیدگی ،نرم فرهنگی و هاي فناوري اقتصادي و راهبردي
 و گرفته قرار کشور علمی جامع نقشه در فناوري توسعه الف هاي اولویت جزو »فرهنگی و نرم هايفناوري« اینکه به توجه
 هنري و فرهنگی صنایع توسعه سند اجراي و تدوین بر مبنی فرهنگی مهندسی نقشه از 9 کالن راهبرد ذیل 5 ملی اقدام
 مناسبات تنظیم کشور، کالن و اساسی هايگیريجهت تبیین منظور به رو پیش سند ،است پرداخته موضوع این به کشور
  .رسدمی تصویب به ملی سطح در جدید يها ظرفیت ایجاد و موجود يها قابلیت از بیشتر چه هر گیريبهره و اندرکاران دست

 تقویت در رهبريمقام معظم  مکرر تأکیدات ،»اسالمی انقالب دوم گام بیانیه« در کشور کالن گیري جهت همچنین
 و مردم مشارکت و حضورو  اجتماع و فرهنگ عرصهدر  مردمی فراگیر و خودجوش هاي فعالیت و جهادي هاي حرکت

 حال در. است گشوده کشور در حکمرانی نهادهاي روي پیش را جدیدي افق ،کشور مسائل حل در جوانان الخصوص علی
 هاي آسیب حل جهت در »ي اجتماعینوآور« ی از جنسهای ایده با که دارند وجود کشور در فراوان مردمی هاي گروه حاضر

 میان این در. هستند کشور در نهادي هاي حمایت نیازمند ها ایده این انتشار و رشد براي و اند برداشته مؤثر هایی قدم اجتماعی
 موانع رفع و تسهیل به مردمی، هاي گروه این شناسایی ضمن کشوردر  ریز برنامه و گذار سیاست هاي دستگاه که است الزم

مهم از  این به توجه. دنساز فراهم را موفق هاي نمونهو رشد  انتشار جهت الزم حمایتی هاي زیرساخت و دنبپرداز آنها فعالیت
  .حاضر در شوراي عالی انقالب فرهنگی استدیگر اهداف نگارش سند 
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   تعاریف :1 ماده
 به که هستند صنعت از اي گونه شوند؛ می شناخته نیز خالق صنایع عنوان با بعضاً که فرهنگی صنایع :فرهنگی صنایع - 1

 باقابلیتعمدتاً  صنایع این .دارند فرهنگی ماهیت که پردازند می خدماتی و محصوالت توزیع و تولید ایده، خلق
 مورد معنوي مالکیت و نشر حق طریق از نوعاً و هستند وريافن و نوآوري مهارت، خالقیت، بر مبتنی و یبنیان دانش

  .گیرند می قرار حمایت
 خدمات و کاالها به فرهنگی منابع و دانش تبدیل یندهايفرآ و ابزارها ها،روش از ايمجموعه :فرهنگی هايفناوري - 2

  .باشدمی فرهنگی حوزه فناوران موردنظر فرهنگی هاي ارزش کننده منتقل یا و کنندهایجاد که باشدمی فرهنگی
 و انسان رفتار که گیردبرمی در را دانشی هايسامانه و نهادها مقررات، ها،رویه هنجارها، از ايمجموعه :نرم هايفناوري - 3

 هايفناوري ترمطلوب اثربخشی و کارایی موجبات و داده قرار هدف را او اجتماعی و فرهنگی روانی،-روحی نیازهاي
 از معدنی و طبیعی اولیه مواد از گیريبهره جاي به که است آن نرم فناوري بارز ویژگی .سازدمی فراهم را سخت

هاي نرم  محدوده فناوري. کندمی استفاده دارد هنري و فرهنگی نوآورانه، یتماه که انسان خالقیت و فکري بروندادهاي
  .شود مشخص می 1در این سند، بر اساس تبصره 

، طراحی، 1تولید محتوا و نشر مکتوب و رقومی: هاي فرهنگی و نرم در این سند عبارتند از فناوري» هاي مهمحوزه«: 1تبصره 
هاي بازيهاي اجتماعی،  نوآورياعی، هاي اجتم افزار، ظواهر و سبک پوشش، صنایع دستی و گردشگري، فناوري بازي، نوشتاسباب

هاي مهندسی انگیزه، سازوکارهاي  نمایی، سینما، هنرهاي تجسمی، هنرهاي نمایشی، تبلیغات، فناوريویی، پویانمایی و پیئوید
  .یادگیري و آموزشی اي، رسانه و ، ارتباطیوار سازي وري و حکمرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، بازي مدیریت بهره

موظف است ظرف شش ماه پس از ) سند این 7 ماده 3 بند موضوع( نرم و فرهنگی هاي فناوري توسعه ستاد: 2تبصره 
دار را با ارائه اسناد پشتیبان مشخص نموده و در ستاد نقشه جامع به هاي اولویت هاي مهم، حوزهابالغ سند، از میان حوزه

 .تصویب برساند
مندي از  کند؛ فضا، ابزار و امکانات را براي بهره ی است که تعامل بین افراد را تسهیل فناوري نرم: هاي اجتماعی فناوري - 4

کارگیري  گذاري دانش و اطالعات در موضوعات مختلف فراهم آورد یا از طریق طراحی و بهرایانش اجتماعی یا به اشتراك
 .حل کند هاي فناورانه، مشکالت اجتماعی را هاي کارآمد و سامانه سازوکارها، رویه

با هدف پاسخگویی به یک نیاز ) از جنس محصول، خدمت، مفهوم و مدل، فرایند(هایی نو  حل راه: نوآوري اجتماعی - 5
هایی  هاي کنونی باشد و ارزش حل تر و یا پایدارتر از راه تر، کاراتر، عادالنه اجتماعی یا حل یک مسئله اجتماعی که اثربخش

هایی براي سازماندهی و توانمندسازي جامعه  ها، معموالً شامل روش ن این نوآوريهمچنی. را براي کل اجتماع خلق کند
 .جهت اقدام جمعی در جهت حل مسائل است

 و راهکارها ها، یندفرآ ها، سازمان کنشگران، شامل نهادها؛ از است اي شبکه :فرهنگی محصوالت و صنایع نوآوري نظام - 6
 از انقالبی- ایرانی-اسالمی هاي ارزش و باورها معانی، گنجینۀ و معرفت تبدیل در که ها آن بین روابط و رفتارها همچنین،

                                                             
1 Digital 
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 و ابزارها محصوالت، نمادها، تولید در دانش و ایده کارگیري به و انتشار تولید، جذب، واسطۀ به عمل؛ عرصۀ به نظر عرصۀ
 جامعه، فکري تقاضاي و شناسی زیبایی هاي خواست احساسات، فرهنگ، بر  مؤثر شدة بهتر بسیار یا جدید هاي روش
 به نیز را چشمگیري اقتصادي هاي مزیت اجتماعی، و فرهنگی تأثیرگذاري موازات به نظام، این .نمایند می آفرینی نقش
  .دارد دنبال

 انقالبی و ایرانی-اسالمی فرهنگی هاي ویژگی با منطبق محصوالت از است عبارت :بومی فرهنگی محصوالت - 7

 و تولیدي هاي شرکت غیردولتی، و دولتی نهادهاي و ها دستگاه تمامی شامل  :نرم هاي فرهنگی و فناوري حوزه - 8
 و فرهنگی پژوهشی، مراکز و  دانشگاه و حوزه استادان ،هاي خالق و شرکت بنیان دانش هايشرکت ویژه به خدماتی
 فعالیت به نرم هايفناوري و فرهنگی صنایع زمینه در که دانشجویانی و پژوهشگران متخصصان، هنرمندان، فناوري،

    .پردازند می

  ها ارزش :2 ماده
 مهندسی نقشه و علمی جامع نقشه بنیادین هايارزش با همسو و ایران اسالمی جمهوري نظام ارزشی مبانی چارچوب در

 عمومی مصالح تقدم و آفرینیثروت گرایی،تحول نوآوري، و خالقیت عقالنیت، مداري،اخالق محوري،عدالت همانند فرهنگی
 و تالش و کار منکر، از نهی و معروف امربه هویتی، و دینی معرفت مدارا، و عزت ایثار، و انفاق مهرورزي، فردي، منافع بر

  :از اند عبارت کشور نرم فرهنگی و هاي فناوري حوزه ارزشی مبانی ،اجتماعی انضباط
 ؛بخش تعالی کارآفرینی و فرهنگی محصوالت جانمایۀ عنوان به بومی فرهنگ به توجه - 1
 از جلوگیري و کشور مختلف اقوام مذهبی و فرهنگی هاي تفاوت و تنوع به احترام ،مسلمین بین وحدت اصل به توجه - 2

  تفرقه؛ گسترش و ایجاد
  اسالم؛ مقدس شرع و اسالم مبانی چارچوب در هنري – فرهنگی محصوالت نوآوري و زیبایی ،جذابیت - 3
 ؛غرب فرهنگی جبهه با جدي تقابل و استکبار با مقابله و مبارزه بر تأکید - 4
 مهدویت؛ رویکرد با نشاط و امید و اخالق آگاهی، به توجه - 5
 فرزندان؛ تربیت در زن متعالی نقش و خانواده استحکام بر تأکید - 6
 محصوالت ایجاد در عنصر ترین مهم عنوان به خالقیت رشد و استعدادها شکوفایی ،نخبگان ،انسانی هاي سرمایه تکریم - 7

  .فرهنگی

   انداز چشم :3 ماده
  :است اي حوزه 1404 افق در نرم فرهنگی و هايفناوري ،متعال خداوند به توکل با
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 ،سازتمدن بخش، تعالی انقالبی، و ایرانی -یاسالم بومیِ فرهنگ از منبعث خدمات و محصوالت ارائه و تولید در توانمند«
 بازار در پیشتاز مقاومتی، اقتصاد و ملی اقتصاد ،نرم قدرت توسعۀ در پیشران مردمی، مشارکت از برخوردار ،ساز گفتمان
  »منطقه و اسالم جهان فرهنگی قطب به ایران تبدیل ظرفیت از برخوردار و یافتهسامان نوآوري نظام قالب در ؛منطقه
 :بود خواهند برخوردار هایی ویژگی چنین از ،انداز چشم افق در ایران اسالمی جمهوري نرمفرهنگی و  يها فناوري

 خانواده، نهاد حافظ ،بخش الهام اخالقی، پاك، ،آفرینکمال ،آفرینمعرفت ؛)انقالبی و ایرانی-اسالمی(بومی فرهنگ 
  ؛اقتدارآفرین و بخش مصونیت ساز، هویت

 مدیریت سازوکار به توجه گرایی،برون و زاییدرون :مقاومتی اقتصاد و ملی اقتصاد نرم، قدرت توسعه در پیشران 
 نرم قدرت توسعه جهت در اقتصادي و اجتماعی هايفناوري از گیريبهره با ملی اقتصاد در انگیزش مهندسی و وري بهره

  ؛جوانان ویژهبه جامعه عموم حداکثري مشارکت بر تأکید با سازي شفافیت و کشور آوريتاب ارتقاي و
 از برتر سهم به یافته دست ،پذیر رقابت متنوع، پویا، جذاب، جهان؛ در موردتوجه و منطقه و داخل بازار در پیشتاز 

 ؛جهان مردم بر تأثیرگذار و نفوذ باقابلیت و منطقه بازار
 بر تأکید با مرتبط نهادهاي و افراد تمامی پیوستۀ هم به و یافته سامان شبکۀ بر مبتنی یافته؛سامان نوآوري نظام 

 انقالبی و ایرانی - اسالمی مفاهیم تبدیل راستاي در صنوف، و نهاد مردم هاي سازمان خصوصی، بخش مشارکت و ظرفیت
  واحد؛ کل یک مثابه به افزا هم و بنیان دانش خالق، فرهنگی محصوالت به
 اهللا صلی( محمدي ناب اسالم مفاهیم بازتولید و تولید مرجعیت و جهانی کانون ؛منطقه و اسالم جهان فرهنگی قطب 

  .مشترك هاي ارزش بر تأکید با فرهنگی محصوالت طریق از دنیا در آن انتشار و )آله و علیه

  اصول :4 ماده
  ؛فرهنگی محصوالت و صنایع توسعه در ایرانی ـ اسالمی رویکرد تقویت و اتخاذ - 1
 دولت؛ نظارتی و گذاري سیاست نقش حفظ بر تأکید با اجرا در خصوصی بخش ویژه به غیردولتی بخش به دهی اولویت - 2
 ؛جوان نسل ویژه به مردمی مشارکت بر حداکثري تأکید - 3
 ؛نرم فرهنگی و هاي فناوري توسعه در نگر برون و زا درون رویکرد اتخاذ - 4
 ؛نرم هاي فناوري بر مبتنی خدمات و کاال صادرات توسعه و فرهنگی محصوالت و صنایع در خوداتکایی - 5
 تولید، تا پژوهش و آموزش از مختلف سطوح و ها عرصه در جامعه روز نیازهاي از غفلت عدم و نگارانه آینده انه،نوآور نگاه - 6

  بازار؛ توزیع،
 بین و هاشاخه درون ملی مختلف سطوح در تعامل و هماهنگی و همکاري سازي،شبکه تکاملی، هم افزایی، هم تقویت - 7

 ؛فرهنگی صنایع هايشاخه
   .کشور صنعتی و فناورانه ،دانشی فرهنگی، هاي توانمندي و ها قابلیت ،ها ظرفیت به توجه - 8
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   اهداف :5 ماده

 کالن فاهدا :الف

 محصوالت مصرف و تولید یفیک و کمی ارتقاي و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی صنایع کارآمد نوآوري نظام به دستیابی - 1
  ؛بومی فرهنگی

 راستاي در اجتماعی و اسالمی انسانی، علوم هاي حوزه بر تأکید با نرم هايفناوري کاربرد کارآمد الگوي به دستیابی - 2
  .جامعه در انقالبی و ایرانی–اسالمی زندگی سبک ارتقاي

 کیفی اهداف :ب

  بومی؛ فرهنگی محصوالت از مردم رضایتمندي افزایش و )اسالم جهان بر دیتأک با( یفرامل و ملی مخاطبان گسترش - 1
  ؛مربوطه هاي فناوري و فنی دانش و بنیاندانش فرهنگی محصوالت تولید افزایش - 2
 و دانش ایده، تبدیل در ؛اسالم جهان ویژه به جهانی و اي قهطمن داخلی، يافزا هم و کارآمد تعاملی شبکه به دستیابی - 3

 نیب و  شاخه هر در جذاب و آفرینمعرفت ،نظام درونی ساخت بخش استحکام اقتدارآفرین، فرهنگی محصوالت به معرفت
 ؛فرهنگی صنایع يها شاخه

جهت تسهیل ارتباطات میان فعاالن، فناوري اطالعات و ارتباطات المللی در زمینه  ملی و بینهاي  توسعه زیرساخت - 4
  هاي فرهنگی و نرم؛ هاي ارزش و ارتباطات با بازار عرضه محصوالت و فناوري ارتباطات میان میان اجزاي زنجیره

 ؛انقالبی و یرانیا- اسالمی فرهنگی محصوالت و صنایع نوآوري نظام تقویت و وکار کسب فضاي هبودب - 5
 ؛نرم هايفناوري بر مبتنی قتصاديا و اجتماعی فرهنگی، نظام توسعه و وريبهره افزایش - 6
  .کشوردار در  اولویتاجتماعی  هاي آسیبهاي مردمی در حل  آفرینی بیشتر گروه هاي اجتماعی جهت نقش رشد نوآوري - 7

 )1404 افق تا( کمی اهداف :ج

  ؛اسالم جهان و منطقه در بومی فرهنگی محصوالت صادرات و تولید نخست جایگاه به دستیابی - 1
 ؛هاي فرهنگی و نرم حوزه فناوري در جهانی معتبر نامنما پنج حداقل ایجاد - 2
  ؛جهان سینماي بازار درصد 2/0 سهم کسب - 3
  ؛گردشگر میلیون بیست جذب و  منطقه در گردشگري چهارم رتبه حداقل کسب - 4
 ؛کشور بازار از دیجیتال هاي بازي درصدي 30 سهم به رسیدن - 5
  ؛نرم وريفنا 2موفق و جدید 1سازه بن پنج حداقل ایجاد - 6

                                                             
1 Platform 

 تومان میلیارد 10  حداقل با سپاري جمع هاي ماهانه؛ پلتفرم فعال کاربر میلیون یک حداقل با اجتماعی هاي  شبکه :موفق نمونه برخی تعاریف 2
 کاربر هزار 500 حداقل با اجتماعی خدمات هاي سالیانه؛ پلتفرم مالی گردش تومان میلیارد 50 حداقل با اپلیکیشن ساالنه؛ بازارهاي سرمایه جذب
  ماهانه فعال
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  ؛نسخه 5000 حداقل شمارگان میانگین با 1نما پی عنوان  270 تولید - 7
  ؛انداز چشم افق تا سینمایی پویانمایی  یس حداقل یالملل نیب اکران و تولید - 8
 ؛انداز چشم سال در کشور بازي اسباب بازار ارزش از درصدي 25 حداقل سهم به داخل تولید يها يباز اسباب دستیابی - 9

  ؛فرهنگی صنایع بازار کل از بنیان دانش محصوالت تولید سهم ارتقاي - 10
  ؛داخلی ناخالص تولید از نرم هاي فناوري و فرهنگی محصوالت تولید سهم تعیین - 11
  ؛اسالم جهان هاي کشور تلویزیونی هاي شبکه در داخل تولید فرهنگی هاي برنامه پخش سهم ارتقاي - 12
  ؛کشور افزار نوشت بازار از بومی التحریر لوازم تولید سهم افزایش - 13
  ؛)مکتوب و رقومی نشر( المللی بین نشر بازار از بومی انتشارات سهم افزایش - 14
 ؛داخل بازار از ایرانی پوشاك تولید و طراحی سهم افزایش - 15
 هاي اجتماعی؛ هاي نوآوري اجتماعی در حوزه آسیب ها و افراد فعال در فعالیت ها، شرکت افزایش تعداد سازمان     - 16
  .هاي اجتماعی بر اساس ارزیابی نهادهاي تخصصی هاي نوآوري اجتماعی اثربخش در حوزه آسیب افزایش تعداد طرح - 17

 تعیـین  پشـتیبان  اسـناد  ارائه با را مقدار بدون کمی دافاه مقادیر سند ابالغ از پس ماه 6 مدت ظرف است موظف ستاد :1 تبصره
 .برساند کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد تصویب به و نموده

  ملی اقدامات و راهبردها :6 ماده

 نرم هاي فناوري و بومی فرهنگی صنایع و محصوالت پیامد و مخاطبان رضایت و نیاز رزیابیا و رصد :1 بردراه

 بومی؛ فرهنگی محصوالت فراملی و ملی بازار ارزیابی و پایش یکپارچه نظام استقرار و طراحی - 1
 بهبود جهت هاي فرهنگی و نرم حوزه فناوري در اثرسنجی و یسنج ذائقه نیازسنجی، نگاري، آینده از حمایت و تقویت - 2

 خانوار؛ هزینه سبد در مطلوب کمیت و تیفیباک بومی فرهنگی محصوالت سهم افزایش و مخاطبان ضایتر
 .باالدستی اسناد به ناظرو نرم  فرهنگی هاي فناوري فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ارزیابی - 3

 آن تقویت و بومی فرهنگی محصوالت و صنایع هاي نمانام از حمایت :2 بردراه

 ایرانی - اسالمی معیارهاي با متناسب محصوالت، و آثار ،ها نمانام کمی و کیفی بندي رتبه و ارزیابی نظام استقرار و طراحی - 1
 کیفی؛ استانداردهاي و انقالبی و

 .ملی رسانه و فرهنگی محصوالت و صنایع هايجشنواره در فراملی و ملی برتر هاينمانام تشویق و ترویج شناسایی، - 2

                                                             
1 Comic Strip 
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 با نرم هاي فناوري و بومی فرهنگی محصوالت صادرات و سازي تجاري کارآفرینی، از حمایت :3 بردراه
 و تبلیغات فروش، عرضه، بازاریابی، تولید، با مرتبط هاي فعالیت و غیردولتی بخش محوریت

 جهانی و اي منطقه ،ملی بازار در بندي بسته

 فناوري و علم هاي پارك رشد، مراکز ،یده شتاب شکوفایی، سازي، تجاري نوآوري، مراکز و 1مسیرها از حمایت و يانداز راه - 1
هاي فرهنگی، نرم و نوآوري  هاي فعال در فناوري ها و گروه ها، سمن شرکترشد به منظور  میانجیو  داوري نهادهاي و

 ؛ایرانی-هاي اسالمی گیري از ظرفیت با هدف گسترش و بهره اجتماعی
 با هدف بازارهاي در بومی فرهنگ محوریت با نرم هاي فناوري و فرهنگی صنایع رویدادهاي و هابرنامه ترویج و طراحی - 2

   اسالمی؛ آیین و شعائر مناسک، ظرفیت از گیريبهره
 قبیل از بومی فرهنگی محصوالت و آثار فکري مالکیت از حمایت براي فناورانه و حقوقی اجرایی، سازوکارهاي ایجاد - 3

 ؛آثار پدیدآورندگان جمعی سازمان و نگاري پنهان هاي فناوري
 در نرم هاي فناوري و بومی فرهنگی صنایع خدمات و محصوالت بازاریابی و تبلیغات توزیع، منسجم شبکه ساماندهی - 4

  ؛هاي فناوري اطالعات و ارتباطات با تأکید بر توسعه زیرساخت یالملل نیب و ملی سطح
 چندبخشی، بخشی، ویژه مناطق متوسط، و کوچک هاي بنگاه و تخصصی هايشهرك توسعه و از حمایت ي،انداز راه - 5

 ؛نرم هايفناوري و فرهنگی محصوالت و صنایع در ملی و فناورانه
 خارجی و داخلی تحقیقاتی مؤسسات و صنایع صاحبان میان فنی هاي همکاري و مشترك تحقیقاتی يها تیفعال تقویت - 6

 نرم؛ هاي فرهنگی و فناوري حوزه در نوظهور و نوین کلیدي، هاي فناوري بر دیتأک با
 ؛نرم و فرهنگی صنایع مختلف هاي حوزه در بازار ایجاد و معرفی جهت المللی بین و ملی هاي نمایشگاه برگزاري - 7
 .دار اجتماعی در کشور هاي نوآوري باز براي حل مسائل اولویت ایجاد جایزه ملی نوآوري اجتماعی و چالش - 8

  نرم هاي فناوري و بنیاندانش فرهنگی محصوالت و صنایع توسعه و ایجاد :4 بردراه

 صنایع و محصوالت و محتوا تولید نوآوري و طراحی مراکز در ورزي اندیشه هاي تهیأ تشکیل و پردازي ایده توسعه - 1
 ؛و نوآوري اجتماعی فرهنگی صنایع فعاالن شبکه با آن اتصال و نرم هايفناوري و فرهنگی

 هاي شرکت از حمایت قانون قالب در بنیانفرهنگ و بنیانهنر فرهنگی، محصوالت تولید و طراحی هاي شرکت از حمایت - 2
 ؛و خالق بنیان دانش

 سطح در میانجی نهادهاي و ایده بازاریابی و ثبت مؤسسات بازارها، ایده ایجاد قالب در بازاریابی و يبازارساز از حمایت - 3
  ی؛الملل نیب و ملی

 آنها از برداري بهره و بومی فرهنگی صنایع خدمات و صوالتمح ها، فناوري از دولتی خریدهاي سازوکار اجراي و طراحی - 4
 ؛عمومی و دولتی هاي دستگاه توسط

و نوآوري  نرم هاي فناوري ،بنیان دانش فرهنگی صنایع نوآوري و فناوري توسعه براي کاربردي تحقیقات از حمایت - 5
                                                             

  کریدورهاي نوآوري ١
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 ؛اجتماعی
 ؛فرما خویش تولیدي واحدهاي عنوان به آنها شمردن رسمیت به با خانگی و خرد وکارهاي کسب و صنایع از حمایت - 6
 .دار اجتماعی کشور ها در مسائل اولویت اجتماعی توسط شرکتگذاري در حوزه مسئولیت  سرمایهتشویق  - 7

 صنایع مختلف هاي شاخه در محصوالت سبد و ارزش زنجیره توسعه و افزایی هم نگري، جامع :5 بردراه
  نرم هاي فناوري و فرهنگی

 فرهنگی محصوالت ارزش زنجیره تلفیق و توسعه منظور به دولتی غیر تخصصی مشاوره مراکز و ها شرکت ایجاد از حمایت - 1
 نرم؛ هاي فناوري و

 مختلف يها شاخه يساز هماهنگ منظور به ها شاخص و مقررات قوانین، اصالح و يساز شفاف بازنگري، ،یشناس بیآس - 2
 ؛فرهنگی یعصنا

 ناشران و اپراتورها قبیل از در حوزه صنایع خالق ارزش زنجیره اجزاي بین ارزش منصفانه تسهیم براي گذاري مقررات - 3
 .محتوا تولید

 مالی راهکارهاي تقویت و کارآمدسازي ساماندهی، :6 راهبرد

  ؛هاي فرهنگی و نرم حوزه فناوري در ،خطرپذیر هاي گذاري	سرمایه و مالی تأمین هاي صندوق از حمایت و ایجاد  - 1
  ؛بهادار اوراق بورس و فرابورس به ورود تیباقابلخصوصی  فرهنگی يها حوزه يها صندوق تشکیل از دولت حمایت - 2
نتایج  به توجه با آنها از حمایت و بومی فرهنگی محصوالت صادرکنندگان و تولیدکنندگان به صادراتی جوایز اعطاي - 3

  ؛صادراتی
 محصوالت ورود عوارض افزایش و بومی فرهنگی محصوالت تولید و ساخت در اولیه مواد و قطعاتحقوق ورودي  کاهش - 4

 ؛با رعایت تشریفات قانونی خارجی فرهنگی
هاي  گذاري و مشارکت مردمی در حوزه اجتماعی جهت تأمین مالی جمعی فعالیت هاي سرمایه ایجاد نهادها و زیرساخت - 5

 ؛گذاران نوآورانه اجتماعی و قوانین و راهکارهاي ضمانتی الزم جهت حفاظت از حقوق سرمایه
هاي  جویی مالی حاصل از نوآوري صرفه دار اجتماعی کشور متناسب با گذاري در مسائل اولویت حمایت دولت از سرمایه - 6

 .اجتماعی
 

 محصوالت و صنایع مصرف بازار فضاي بهبود منظور به مردمی هاي مشارکت توسعه و سازي گفتمان :7 بردراه
  نرم هاي فناوري و یبوم فرهنگی

 در يمجاز يهاشبکه و تخصصی يها انجمن ،ها سمن ها، دستگاه ،ها سازمان طریق از یمردم يها مشارکت بستر جادیا - 1
 بر نظارت و رصد در مردمی يها تیظرف از يریگ بهره و نرم هاي فناوري بر مبتنی و فرهنگی محصوالت عرضه و دیتول

 ؛مجاز غیر فرهنگی محصوالت از رویگردانی و بومی هايارزش با منطبق فرهنگی محصوالت بازار
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استفاده از ظرفیت رسانه ملی در تبلیغ، ترویج و فرهنگ سازي استفاده از صنایع و محصوالت فرهنگی بومی و ترویج  - 2
 هاي نرم؛ توسعه خدمات مبتنی بر فناوريدر مردمی مشارکت 

 بخش اختیار در کاري فضاهاي از نرم هاي فناوري و فرهنگی صنایع در فعال مشاغل و وکارها کسب منديبهره تسهیل - 3
  بومی؛ محصوالت و خدمات ارائه براي فرهنگی هايکانون و مراکز و سراهافرهنگ ها، دانشگاه مانند دولتی، یا عمومی

  ؛براي آنها حل راه ارائه و نظارت مسائل، تشخیص در مردمی گسترده هاي مشارکت بسترهاي طراحی - 4
 مراکز و تفریحی مراکز مدارس، ،ها مهدکودك در ایرانی -اسالمی فرهنگی محصوالت و نمادها کارگیري به از حمایت - 5

 ها؛ خانواده به رناهنجا یا غیربومی محصوالت مضرات پیرامون رسانیاطالع و نوجوانان و کودکان پرورشی و آموزشی
 و آموزان دانش ژهیو به جوانان براي  بومی فرهنگی مشاغل و وکار کسب فضاي مدیریت و تسهیل ،ترویج ،معرفی - 6

 ؛دانشجویان
هاي نوآوران اجتماعی و ترغیب عموم مردم به مشارکت، در  رسانی مرتبط با فعالیت هاي اطالع حمایت از تبلیغات کمپین - 7

 .هاي عمومی و شهري رسانه

 افزاري سخت و افزاري نرم هاي ساخت زیر توسعه و سازي ظرفیت بکارگیري، :8 بردراه

 رویکرد با فرهنگی، محصوالت تبلیغ و مصرف ،توزیع تولید، حوزه در 1فناورانه و فیزیکی هاي زیرساخت توسعه از حمایت - 1
 ؛ذینفعان حداکثري حضور هايزمینه سازيفراهم با و فرابنگاهی و اشتراکی

 تولید محصوالت اطالعات بانک و نرم هاي فناوري و فرهنگی محصوالت و صنایع اقتصادي اطالعات و آمار ملی نظام ایجاد - 2
 غیردولتی؛ و عمومی بخش مشارکت با ،نرم هاي فناوري و فرهنگی صنایع فعاالن و داخل

 ؛ملی سطح درو نوآوري اجتماعی  فرهنگی صنایع اصلی کنشگران اطالعاتی درگاه و شبکه ایجاد - 3
 به توجه با نرم هاي فناوري بر مبتنی محصوالت و فرهنگی محصوالت عرضه و دیتول ملی استانداردهاي تدوین - 4

 ؛یداخل اقتضائات و المللی بین استانداردهاي
 هاي برنامه اجراي در سازي پیاده و گیري تصمیم تشخیص، مسائل و ها گلوگاه از برخط اطالعاتی بانک و سامانه ایجاد - 5

 ؛کشور
فرهنگی و  هاي فناوريدر حوزه  کشور گذاري مقررات تطابق میزان ساالنه پایش و مطلوب گذاري مقررات الزامات تدوین - 6

 الزامات؛ آن بانرم، 
 ؛قاچاق و ، غیر قانونیغیرمجاز فرهنگی محصوالت با مقابله - 7
 و اجتماعی اقتصادي، تعهدات به نسبت هاي فرهنگی فعاالن حوزه کلیه پایبندي از ملی اعتباري بندي رتبه نظام ایجاد - 8

 ؛فرهنگی
اقدامات نوآوري اجتماعی با همکاري ها و ارزیابی تأثیرات اجتماعی  ایجاد نهادهاي پژوهشی و دانشگاهی براي آزمون ایده - 9

  ؛کنندگان خدمات و حاکمیت کنندگان مالی، تأمین تأمین
                                                             

  و مانند آن ارتباطی ی، خطوطالملل نیب هاي داخلی واماکن، استودیوهاي پیشرفته، شبکه 1
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 .هاي تجاري وکارهاي اجتماعی به عنوان یکی از انواع شرکت به رسمیت شمردن کسب -10

 قرابت داراي و اسالمی کشورهاي بر دیتأک با المللی بین هايهمکاري و  ها ظرفیت از مندي بهره :9 راهبرد
 فرهنگی

 پیمان گیري شکلمنظور به اسالمی کشورهاي باویژه  به المللی بین هاي همکاري توسعه در فعال دیپلماسی از گیري بهره - 1
  ؛هاي فرهنگی و نرم حوزه فناوري در مشترك

 ها حوزه سایر و لباس و مد و گردشگري ،يا انهیرا يها يباز يها شرکت ،يساز لمیف استودیوهاي مشترك اتحادیه سیتأس - 2
 ؛اسالمی کشورهاي باویژه  به

 صنایع با پیوند در ... و فکري مالکیت گذاري، قانون گذاري، سیاست با مرتبط المللی بین مجامع در عضویت و فعال حضور - 3
 ؛نرم هاي فناوري و فرهنگی

 جهان يها دانشگاه ویژه به جهانی، معتبر و بزرگ يها دانشگاه با کشور هايدانشگاه همکاري مند نظام توسعه و تقویت - 4
 ؛فرهنگی صنایع عرصه در اسالم

 تولید و ساخت در کشور از خارج و داخل يها یرانیا ژهیو به فرهنگی صنایع حوزه متخصصان مؤثر مشارکت جلب - 5
 ؛بومی فرهنگی محصوالت

 قابلیت با جهانی بازارهاي به دسترسی تسهیل و خارجی پیشروي هايشرکت با مشترك بازارهاي گیرى شکل از حمایت - 6
 ؛سند هاي سیاست و ها ارزش رعایت با بومی يها طرح و محتوا تجارت بر ویژه دیتأک با المللبین عرصه در رقابت

 و گردشگري توسعه و کشور هاي شهرستان و شهرها در موجود فرهنگی هاي توانمندي و ها فرصت تقویت و شناسایی - 7
 .خالق شهرهاي به شدن تبدیل طریق از آنها در خالق صنایع

 با مهارتی و آموزشی هاي نظام ارتباط ساماندهی و انسانی هاي سرمایه کیفی و کمی ارتقاي :10 راهبرد
 نرم فرهنگی و هاي فناوري حوزه هاي نیاز

 نظام درو نوآوري اجتماعی  فرهنگی صنایع ،نرم هاي فناوري ازین مورد تحصیلی مقاطع و ها آموزش گسترش و بازبینی - 1
  ؛خدمت ضمن و عالی آموزش و عمومی آموزش

 رویکرد با موجود دانشگاهی هايرشته محتواي در بازنگري و دانشگاهی هايرشته ایجاد و تخصصی مدارس اندازيراه - 2
  ؛فرهنگی محصوالت و صنایع و نرم هاي فناوري نیاز مورد ،ایرانی ـ اسالمی

 محصوالت تولید و طراحی مهارت باگردشگري  و فرهنگی صنایع حوزه در یافتهتوسعه و کارآمد انسانی نیروي تربیت - 3
  ؛سازيتجاري و اقتصادي رویکرد با ایرانی-اسالمی مفاهیم بر مبتنی

  نرم؛ فرهنگی و هاي فناوري حوزه پژوهشگران و یعلم ئتیه اعضاي هنرمندان، ارتقاي نظام بازتعریف - 4
 ؛کشور يها دستگاه مرتبط با موضوع در کارشناسان براي نرم فناوري آموزشی يها کارگاه برگزاري - 5
 ؛مجازي فضاي سواد توسعه طریق از فناوري جذب و اي رسانه و دیجیتال سواد ارتقاي - 6
مراکز توسط هاي فنی جهت ارزیابی مداخالت در سطح آزمایشی و نگارش طرح توجیهی  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره - 7



  
 15  از 13 صفحه               )98ماه  دي( سند ملی توسعه فناوري هاي فرهنگی و نرم

 .فرهنگی و نرمهاي  به فعاالن حوزه فناورياجتماعی نوآوري 

  اجرایی ساختار :7 ماده
 برعهده را سند این اجراي بر کالن نظارت و کالن هماهنگی ،کالن گذاريسیاست وظیفه فرهنگی انقالب عالی شوراي - 1

  .دارد
 سند در الزم يها بازنگري و داشته عهده بر را سند این اجراي رصد وظیفه کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد - 2

 .نمود خواهد ارائه فرهنگی انقالب عالی شوراي بهیک ساله  زمانی فواصل در را مربوطه کالن گزارش و
 ریاست فناوري و علمی معاونت در ،شود می خوانده ستاددر این سند  که هاي فرهنگی و نرم توسعه فناوري ستاد - 3

 اجراي سهیلت و هاشاخص پایش نظارت، هماهنگی، ریزي،برنامه اجرایی، گذاري سیاست وظیفه و یافته استقرار جمهوري
 .دارد برعهده را سند

 :از اند عبارت ستاد شوراي اعضاي - 4

 ؛)ستاد رئیس( جمهوري ریاست فناوري و علمی معاون )1

 ؛ریط ذي معاون یا اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر )2

 ربط؛ ذي معاون یا کشور وزیر )3

 ربط؛ ذي معاون یا اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر )4

 ربط؛ ذي معاون یا گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث وزیر )5

 ؛ربط ذي معاون یا فناوري و تحقیقات علوم وزیر )6

 ؛ربط ذي معاون یا تجارت و معدن صنعت، وزیر )7

 ؛ربط ذي معاون یا پرورش و آموزش وزیر )8

 ؛ربط ذي معاون یا جوانان و ورزش وزیر )9

 ؛مجازي فضاي ملی مرکز رئیس )10

 ؛علمیه هاي حوزه مدیریت مرکز نماینده )11

 ؛ربط ذي معاون یا صداوسیما سازمان رئیس )12

 ؛اسالمی تبلیغات سازمان رئیس )13

 ؛بودجه و برنامه سازمان اجتماعی و فرهنگی ،علمی امور معاون )14

 ؛وي نماینده یا مستضعفین بسیج سازمان فرمانده )15

 ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي خانهدبیر نماینده نفر یک )16
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 دانشگاهی؛ جهاد رئیس )17

 ؛جمهوري ریاست نوآوري و فناوري هاي همکاري مرکز رئیس )18

 ستاد؛ شوراي پیشنهاد به نرم فرهنگی و هايفناوري حوزه در نظرصاحب نفر دو )19

 اسالمی؛ ارشاد و فرهنگ وزیر پیشنهاد بههاي فرهنگی و نرم حوزه فناوري در نظرصاحب نفر دو )20

 .ستاد دبیر  )21

  .شود و انتصاب مجدد ایشان بالمانع است	می منصوب سال 4 مدت به ستاد، رئیس انتخاب به ستاد دبیر :2 تبصره
  .است بالمانع ایشان مجدد انتصاب و شوند می منصوب سال 4 مدت به نظر،صاحب افراد :3 تبصره
  .شد خواهد دعوت رأي حق با مرتبط يها دستگاه رؤساي و وزرا از مورد حسب :4 تبصره

  :از است عبارت ستاد وظایف - 5

 این اساس بر اقدامات رصد و هادستگاه بین کار تقسیم دستگاهی، بین ارتباطات ایجاد و نظارت و هماهنگی ریزي،برنامه 
  سند؛

 سال؛ هر در سند سازي اجرایی راه نقشه و عملیاتی برنامه تدوین و تهیه 
 و بازنگري براي الزم اصالحات پیشنهاد ارائه و هاي فرهنگی و نرم فناوري المللیبین و داخلی تحوالت ساالنه بررسی 

  ؛سند یروزرسان به
 سند، دار اولویت هاي حوزه تمام در ابالغ تاریخ از ماه شش مدت ظرف بایست می سازي اجرایی راه نقشه و عملیاتی برنامه :5 تبصره

  .شود ارائه کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد به و نهیه

 فناورانه هايطرح وهاي خالق  و شرکت بنیاندانش يها شرکت از گريتسهیل اطالعاتی و ،علمی ،معنوي،مادي حمایت 
  ستاد؛ شوراي در مصوب هاي نامه یینآ بر مبتنی ها آن سازيتجاري و
 ؛سند این اهداف به دستیابی براي دستگاهی بین ییافزا هم و هماهنگی ایجاد  
 ؛و نرم فرهنگیهاي  فناوري حوزه در کشور انسانی هاي یهسرما و مالی امکانات و منابع هماهنگی و هدایت 
 آن؛ بر نظارت و سند پایش نیاز وردم هاي شاخص تدوین 
 ؛کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد به ساالنه گزارش ارائه و ها شاخص پایش 

 .بود خواهد آنها استخراج فرآیند همچنین و سند هاي شاخص مقادیر و اهداف تحقق میزان شامل گزارش این :6 تبصره
 هـاي 	شـاخص  سرفصـل  چهـار  در را سند هاي شاخص عناوین سند، ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف است موظف ستاد :7 تبصره

 کشور علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد تأیید به و نموده تدوین پیامدي و خروجی زیرساختی، و فرآیندي ورودي،
  .برساند

 تخصیص و تفکیک ،جذب بر نظارت و هادستگاه به شده محول هايبرنامه اجراي حسن بر نظارت و مستمر ارزیابی 
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 .فرهنگی انقالب عالی شوراي به ساالنه گزارش ارائه و بودجه

  تشکیالت و بودجه :8 ماده
 به و تهیه ستاد در  ،کشور استخدامی و اداري مقررات و قوانین رعایت با ستاد دبیرخانه وظایف شرح و تشکیالتی ساختار - 1

  .رسید خواهد قانونی صالح ذي  مراجع تصویب
 در خود ساالنه برنامه در سند این سازي اجرایی راستاي در را ستاد این در مصوب هاي برنامه موظفند عضو هاي دستگاه - 2

  .نمایند ارائه کشور بودجه و برنامه سازمان به و گرفته نظر
 شوراي 13/4/1396 مورخ 94 جلسه در شده نهایی نسخه اساس بر تبصره نه و ماده هشت مقدمه، یک بر مشتمل مصوبه این

 از و رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي . . . مورخ . . . جلسه در کشور، علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد
 .بود خواهد اثر بال و لغو مغایر، قبلی هاي سیاست و مصوبات کلیه و االجراست الزم تصویب تاریخ


